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RAPORT I AUDITORIT TË PAVARUR 

 

Për: Menaxhmentin e KUR HIDRODRINI Sh.A 

 

Ne kemi auditituar pasqyrat financiare shoqëruese të KRU HIDRODRINI Sh.A, të cilat përbëhen 

nga pasqyra e pozitës financiare me 31 dhjetor 2015, dhe pasqyrës së të ardhurave gjithpërfshirëse, 

pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet dhe pasqyrës së rrjedhës së parasë për vitin që përfundon në 

atë datë dhe përmbjedhjeve të politikave kryesore të kontabilitetit dhe informatave shpjeguese.  

 

Përgjegjësia e menaxhmentit për pasqyrat finaniare  

 

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare 

në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe për ato kontrolle të 

brendshme për të cilat menaxhmenti përcakton se janë të domosdoshme për të mundësuar 

përgatitjen e pasqyrave financiare që janë të pastra nga anomalitë materiale, qoftë për shkak të 

mashtrimit ose gabimit. 

 

Përgjegjësia e auditorit 

 

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi pasqyrat financiare bazuar në auditimin 

tonë.Ne kemi kryer auditimin në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.Këto 

standarde kërkojnë që ne të jemi në pajtueshmëri me kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe 

kryejmë auditimin për të përftuar siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare janë të pastra nga 

anomalitë materiale. 

Auditimi përfshinë kryerjen e procedurave për të përftuar dëshmi të auditimit për shumat dhe 

shpalosjet në pasqyrat financiare.Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, përfshirë 

vlerësimin e rreziqeve të anomalisë materiale të pasqyrave financiare, qoftë për shkak të 

mashtrimit ose gabimit. Gjatë kryerjes së këtyre vlerësimeve të rrezikut, auditori konsideron 

kontrollin e brendshëm që është relevant për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave 

financiare në mënyrë që të dizajnohen procedura të auditimit që janë të përshtatshme në ato 

rrethana, por jo për qëllim të shprehjes së një opinioni mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme 

të entitetit. Auditimi po ashtu përfshinë vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave të kontabilitetit 

të përdorura dhe arsyeshmërisë së vlerësimeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, si dhe 

vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Ne besojmë se dëshmitë e auditimit të përftuara nga ne janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme 

për të na ofruar një bazë për opinionin tonë të auditimit.  
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KRU HIDRODRINI Sh.A 

PASQYRA E TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE 

Për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2015 

Të gjitha shumat në Euro 

 

Shënim

et  

Për vitin që përfundon 

me 31 Dhjetor 2015 
 

Për vitin që 

përfundon me 31 

Dhjetor 2014 

Të hyrat     

     

Të hyrat nga shitja 12            3,407,277                      3,311,499  

Të hyrat tjera operative 12 99,297                                           67,304 

Të hyrat nga grantet 12                535,893                          417,830  

Gjithsej të hyra  4,042,467  3,796,633 

     

Shpenzimet      

Shpenzimet e pagave 13             1,393,435                      1,333,831  

Mirëmbajtja 14               125,937                         152,848  

Energjia elektrike 14             491,904                         438,021  

Shpenzimet e derivateve                48,249                           59,554  

Shpenzimet e klorit              8,684   
                         

11,698  

Shpenzimet e anëtarësimit                44,652   
                              

47,714    

Shpenzimet e tjera 

operative 
14                90,965                         88,183  

Shpenzimet e 

jashtëzakonshme 
                        30,037                                   -    

Provizionet për borxhet e 

këqija 
6            167,000                        250,149  

Shpenzimet e zhvlerësimit 8 1,639,270                                  1,412,828  

Gjithsej shpenzimet 
 

                                

4,040,132  
3,794,825 

          

Fitimi (humbja) operative   2,336                          1,807 

     

Shpenzimet e tatimit                                                            -    

          

Fitimi (humbja) neto e 

vitit  
              2,336 

 
                        1,807 

Shënimet shoqëruese 1-15 në pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave 

financiare  
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KRU HIDRODRINI Sh.A  

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL 

Për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2015 

Të gjitha shumat në Euro 

  
Kapitali dhe Rezervat 

Fitimet/Humbja e 

bartur 
Gjithsej  

     

Me 01 Janar 2014  
                  21,769,554  

                        

(1,500,775) 

     

20,268,770  

Fitimi/Humbja neto   

                                         

-                                    1,807 

              

1,807 

Me 31 Dhjetor 

2013                    21,769,554  

                        

(1,498,968) 

     

20,270,586 

     

Me 01 Janar 2015                    21,769,554  

                        

(1,498,968) 

     

20,270,586  

Fitimi/Humbja neto   

                                         

-                                    2,101             2,101  

Me 31 Dhjetor 

2015                    21,769,554  

                        

(1,496,867) 

     

20,272,687 

 

 

 

 

 

Shënimet shoqëruese 1-25 në pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave 

financiare



 

KRU HIDRODRINI Sh.A  

PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË 

Për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2015 

Të gjitha shumat në Euro 

 

Shënim

et  

Për vitin që 

përfundon me 

31 dhjetorë 

2015  

Për vitin që 

përfundon me 

31 dhjetorë 

2014 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative     

Fitimi (humbja) e vitit 
 

2,101 
 

                

(1,807) 

Të korrigjuara për:     

Zhvlerësimi 6 
           

1,639,270  

           

1,412,828  

(Rritja)/zvogëlimi në llogaritë e arkëtueshme 

tregtare 
4     (1,091,584)   (1,242,587) 

(Rritja)/zvogëlimi në te arkëtueshme tjera            (30,321)     (739)  

Rritja/(zvogëlimi) në stoqe 5             55,200     34,646 

(Rritja)/zvogëlimi në tatimet e pagueshme dhe të 

hyrat e shtyera 
7,8,9 

            

1,372,778  
 

            

501,990  

Rritja/(zvogëlimi) në lejimet për borxhet e këqija 16 
             

167,000  
  

             

250,149  

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet operative        2,114,444            956,286  

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet 

operative  

               

2,114,444  
958,094 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese     

Blerja e pronës dhe pajisjeve  6 (2,029,422)                        (806,352) 

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet 

investuese  

          

(2,029,422)  
     (806,352) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese     

Arkëtimet nga Interesi                       0                     0  

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet 

financuese 
                       0                    0  

Rritja neto në para dhe ekuivalentët e parasë 

 

               

85,022 

  

 
               

151,742  

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të 

vitit  
 

             

692,172 
           540,430  

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të 

vitit  
777,194                          692,172  

Shënimet shoqëruese 1-25 në pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave 

financiare  
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1. INFORMATA TË PËRGJITHSHME 

 

Kompania Regjionale e Ujit “Hidrodrini” Sh.A, Pejë, më tutje “Kompania” ёshtё shoqëri aksionare 

e inkorporuar me 01.06.2007 nё  Kosovë , sipas Projektit për Korporatizimin e Sektorit të Ujit në 

Kosovë me numer te biznesit: 70433918, numer fiskal 600198867.   

Kompania është themeluar në pajtim me ligjin mbi shoqëritë tregtare 02/L-123.    Adresa e zyrës 

qendrore të regjistruar është në rrugën: Gazmend Zajmi nr.5, Pejë, Kosovë.  

Kapitali fillestar i regjistruar i Kompanisë është 25,000 Euro.  Librat e Kompanisë janë hapur me 

01 Janar 2009 bazuar në Pasqyrën e Gjendjes Fillestare. 

 

2. BAZAT E PËRGATITJES 

 

(a) Deklaratë e përputhshmërisë  

 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 

Financiar (SNRF) të lëshuara nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Kontabilitetit ("BSNK"). 

 

(b) Baza e matjes 

 

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike. Kostoja historike është 

përgjithësisht e bazuar në vlerën e drejtë të shumës së dhënë në këmbim të mallrave dhe 

shërbimeve. 

 

(c) Monedha funksionale dhe raportuese 

 

Pasqyrat financiare paraqiten në EURO, e cila është monedha funksionale e Kompanisë. 

 

(d) Përdorimi i vlerësimeve dhe i shërbimeve 

 

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që menaxhmenti të bëjë gjykime, 

vlerësime dhe supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të raportuara të 

aktiveve dhe detyrimeve, si dhe të ardhurave dhe të shpenzimeve. 

 

(e) Supozimi e vijimësisë 

 

Pasqyra e pozicionit financiar dhe Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse janë përgatitur sipas 

supozimit të vijimësisë, e cila supozon se Kompania do të jetë në gjendje të realizon pasuritë e saj 

dhe të përmbushë obligimet në operacionet normale të biznesit.  
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL 

(a) Prona dhe pajisjet 

 

(i) Njohja dhe matja 

 

Zërat e aktiveve afatgjata materiale paraqiten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe 

humbjet e akumuluara nga zhvlerësimi. 

Kostoja përshinë shpenzime që i atribuohen direkt blerjes së aktivit afatgjatë material.Kostoja e 

aktiveve afatgjata materiale të vetë-ndërtuara përfshinë koston e materialeve dhe të punës direkte, 

dhe çfarëdo kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me sjelljen e aktivit afatgjatë material në gjendjen 

funksionale për funksionimin e tij. Kur pjesë të një elementi të aktiveve afatgjata materiale kanë 

jetëgjatësi të dobishme të ndryshme, ato kontabilizohen si elemente të veçanta (komponente 

kryesore) të aktiveve afatgjata. 

Një element i pronës dhe pajisjeve çregjistrohet nga pasqyrat financiare në momentin e shitjes ose 

kur nuk pritet ndonjë përfitim ekonomik nga përdorimi i vazhdueshëm i asaj pasurie. Çfardo fitimi 

ose humbje nga shitja e një elementi të pronës dhe pajisjeve përcaktohet si diferenca në mes të të 

hyrave nga shitja dhe vlerës bartëse të pasurisë dhe njihet në fitim ose humbje.  

 

(ii) Kostot vijuese 

 

Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet me vlerën 

e mbartur të elementit nëse është e mundshme që përfitimet ekonomike të ardhme që i atribuohen 

atij elementi do t’i përkasin Kompanisë, dhe nëse kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. 

Kostot e shërbimeve ditore të aktiveve afatgjata materiale njihen në fitim ose humbje në momentin 

kur ndodhin. 

 

(iii) Zhvlerësimi 

 

Zhvlerësimi njihet në fitim ose humbje në mënyrë lineare gjatë jetës së dobishme të 

aktiveve.Zhvlerësimi kalkulohet duke përdorur metodën lineare.Metodat e zhvlerësimit, jeta e 

dobishme dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme) rivlerësohen në datën e 

raportimit. 

Prona dhe pajisjet zhvleresohen sipas metodes lineare me normat ne vijim:  

 

 Ndërtesat dhe strukturat e ngjashme ndërtimore                 5% 

 Pajisjet         20% 

 Pajisje dhe mobile       20% 

 Automjete         20% 

 Pasuri tjera joqarkulluese                   20% 
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (VAZHDIM) 

 

(b) Stoqet 

Stoqet maten me shumën më të ulët midis kostos dhe vlerës neto të realizueshme.Kosto përcaktohet 

duke përdorur metodën e mesatares së ponderuar. Vlera neto e realizueshme është çmimi i 

vlerësuar i shitjes në rrjedhën normale të biznesit minus kostot e vlerësuara për përfundimin dhe 

realizimin e shitjes. 

 

    (c) Instrumentet financiare 
Kompania mban vetëm instrumente financiare jo-derivative, që përfshijnë llogari të arkëtueshme, 

mjete monetare dhe ekuivalente me to, hua, dhe llogari të pagueshme.Instrumentet financiare jo-

derivative janë matur fillimisht me vlerën e drejtë, për instrumentet që nuk janë të shprehura në 

vlerën e drejtë, plus kostot e transaksionit që janë të lidhura drejtpërdrejt me përvetësimin e tyre.Pas 

njohjes fillestare instrumentet financiare jo-derivative vlerësohen si më poshtë. 

Një instrument financiar njihet në rast se Kompania bëhet palë në kushtet kontraktuale të 

instrumentit.Aktivet financiare nuk njihen nëse të drejtat kontraktuale të Kompanisë ndaj flukseve 

monetare që rrjedhin nga aktivi financiar mbarojnë, ose nëse Kompania i transferon aktivin 

financiar një pale tjetër, pa mbajtur kontrollin ose të gjitha risqet dhe përfitimet e aktivit.Blerjet 

dhe shitjet normale të një aktivi financiar janë regjistruar në datën e tregtimit, pra datën në të cilën 

Kompania zotohet të blejë ose te shesë aktivin.Detyrimet financiare nuk njihen nëse detyrimet e 

Kompanisë të detajuara në kontratë mbarojnë, janë shlyer ose janë anuluar. 

  

Paraja dhe ekuivalentët e saj 

 

Paraja dhe ekuivalentët e saj përfshijnë vlerat në arkë, llogari rrjedhëse në banka, të tjera investime 

afatshkurtra likuide me maturitet origjinal tre muaj ose më pak, të cilat janë objekt i një risku jo 

domethënës të ndryshimeve në vlerë, dhe përdoren nga Kompania në administrimin e angazhimeve 

afatshkurtra. Paraja dhe ekuivalentët e saj vlerësohen me koston e amortizuar. 

Llogari të arkëtueshme tregtare 

 

Kërkesat për arkëtim njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të pakësuara me 

humbjet nga rënia në vlerë. 

 

Llogari të pagueshme tregtare dhe tjera 

Llogaritë e pagueshme paraqiten me vlerën e drejtë dhe në vijim me kosto të amortizuar. 

 

Huazimet (Transferi i fondeve tepricë tek palët e lidhura) 

Huazimet nga aksionarët njihen në fillim sipas kostos historike.Huazimet tjera njihen në fillim 

sipas vlerës së drejtë.Huazimet më pastaj barten sipas kostos së amortizuar duke përdorur 

metodën e interesit efektiv. 
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (VAZHDIM) 

 

(e) Përfitimet e punonjësve 

 

Kontributet e detyrueshme për sigurimet shoqërore 

 

Kompania paguan vetëm kontributet për sigurimet shoqërore të detyrueshme që përcaktojnë 

përfitimet e punonjësve kur arrijnë moshën për pension.Qeveria e Republikës së Kosovës është 

përgjegjëse për përcaktimin e limitit ligjor të vendosur për pensionet në Kosovë sipas një plani 

kontributesh pensioni të përcaktuar.Kontributet e Kompanisë ndaj planit të pensioneve ngarkohen 

në fitim ose humbje kur ato ndodhin. 

 

Leje vjetore të paguara 

 

Kompania njeh si detyrim vlerën e paskontuar të kostove të vlerësuara në lidhje me lejet vjetore 

që pritet të paguhen në këmbim për shërbimin e punonjësve gjatë periudhës. 

 

(f) Shpenzimet 

 

Shpenzimet operative 

 

Shpenzimet operative njihen kur ato ndodhin. 

 

(g) Tatim fitimi 

Tatimi mbi fitimin ose humbjen e vitit përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e 

shtyrë.Tatimi mbi fitimin njihet në fitim ose humbje përveç pjesës që lidhet me zëra të njohur në 

pasqyrën përmbledhëse të të ardhurave. 

Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm të vitit, duke përdorur 

normën tatimore në fuqi ose që hyn në fuqi menjëherë në datën e raportimit. 

Tatimi i shtyrëështë llogaritur duke përdorur metodën e detyrimit në bilanc, nga diferencat e 

përkohshme ndërmjet vlerës kontabël neto të aktiveve dhe detyrimeve për qëllime të raportimi 

financiar dhe bazës tatimore.Shuma e tatimit të shtyrëështë llogaritur bazuar në metodën e 

realizimit ose kompensimit të vlerave kontabël të aktiveve dhe detyrimeve, duke përdorur shkallë 

tatimore që janë në fuqi ose që hyjnë në fuqi menjëherë në datën e raportimit. 

Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për aq saështë e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do të 

jetë i disponueshëm kundrejt të cilit aktivi të mund të përdoret. Aktivi tatimor i shtyrë zvogëlohet 

për aq sa nuk është e mundur të realizohet përfitim fiskal. 

 

(h) Përcaktimi i vlerës së drejtë 

 

Vlera e drejtë e mjeteve monetare, llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme është afërsisht e 

barabartë me vlerën kontabël neto, për shkak të maturimit të tyre afatshkurtër. 
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4. ADOPTIMI I STANDARDEVE TË REJA DHE TË RISHIKUARA TË RAPORTIMIT 

NDËRKOMBËTAR FINANCIAR 

 

(a) Standardet e reja dhe të rishikuara që janë në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më 

apo pas 1 janarit 2014 

Një numër i standardeve të reja dhe të rishikuara janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë 

më ose pas 1 Janar 2014. Informacion mbi këto standarde të reja është paraqitur më poshtë. 

 

 Entitetet Investuese  (Nrdyshimet në SNRF 10, SNRF 12 dhe SNK 27) 

Këto ndryshime sigurojnë një përjashtim nga kërkesat e konsolidimit për subjektet që plotësojnë 

përkufizimin e një Entiteti Investues sipas SNRF 10 Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe duhet 

të aplikohen në mënyrë retrospektive, dhe i nënshtrohen lehtësimeve të caktuar të tranzicionit. 

Këto përjashtime të konsolidimit kërkojnë nga Entitetet Investuese që të masin investimet në filiala 

përmes fitimit dhe humbjes. Këto ndryshime nuk kanë ndonjë ndikim në Fond. 

 

 Kompenzimi i Aseteve Financiare dhe Detyrimeve Financiare – Ndryshimet në SNK 

32 

Këto ndryshime sqarojnë kuptimin e “aktualisht ka një të drejtë të ligjëshme të zbatueshme për të 

kompensuar” dhe kriteret për mekanizmat jo të njëkohshme të shlyerjes së shtëpive të kleringut 

për t'u kualifikuar për kompensimin dhe zbatohet në mënyrë retrospektive. Këto ndryshime nuk 

kanë ndonjë ndikim në Fond. 

 

 Shpalosjet e Shumës së Rikuperueshme – Ndryshimet në SNK 36 

Ndryshimet kanë të bëjnë me shpalosjet e kërkuara për shumën e rikuperueshme të një aseti (apo 

NjGjP) kur kjo është përcaktuar në bazë të vlerës së drejt minus kostot e heqjes me këto të kërkuara 

kur vlera e rikuperueshme është përcaktuar në bazë të vlerës në përdorim. Tani shpalosjet janë të 

kërkuara vetëm në qoftë se ndonjë humbje nga dëmtimi është njohur apo korrigjuar në respekt të 

një Aseti apo një Njësie Gjeneruese të Parasë së Gatshme. Tjera kërkesa për shpalosje janë sqaruar 

dhe zgjeruar për asete apo NjGjP ku shuma e rikuperueshme është përcaktuar në bazë vlerës së 

drejtë minus kostot e heqjes. Këto ndryshime nuk kanë ndonjë efekt në pasqyrat financiare të 

Fondit. 

 

 Novacionet e Derivateve dhe Vazhdimi i Kontabilitetit Mbrojtës – Ndryshimet në 

SNK 39 

Këto ndryshime ofrojnë lehtësira nga ndërprerja e kontabilitetit mbrojtës kur një novacion i një 

derivati i dizajnuar si instrument mbrojtës plotëson disa kritere dhe kur aplikimi retrospektiv është 

i kërkuar.Këto ndryshime nuk kanë ndikim në Fond pasi që Fondi nuk ka pasur ndonjë novacion 

në instrumetet derivative gjatë kësaj apo periudhave të mëparshme. 
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 KIRFN 21 Taksat 
IFRIC 21 sqaron se një entitet njeh një detyrim për taksa kur aktiviteti i cili shkakton pagesën, i 
identifikuar sipas legjislacionit përkatës ndodhë. Për një taksë që është shkaktuar me arritjen e një 
pragu minimal, interpretimi sqaron se nuk duhet parashihet asnje detyrim para se pragu minimal 
të jetë arritur.Aplikimi retrospektiv është i kërkuar për KIRFN 21. Ky interpretim nuk do të ketë 
asnë ndikim në Fond pasi që Fondi aplikon parimet e njohjes sipas SNK 37 Provizionet, Detyrimet 
Kontingjente dhe Pasuritë Kontingjente që konsiston me kërkesat e KIRFN 21 në vitet e 
mëparshme. 
 
 

Përmirësimet vjetore për ciklin 2010-2012 

Në ciklin 2010-2012 e përmirësimeve vjetore, BSNK lëshoi shtatë ndryshime për gjashtë 
standarde, që përfshinte ndryshime në SNRF 13 Matja e vlerës së drejtë. Ndryshimi në SNRF 13 
hynë në fuqi menjëher për periudhat që fillojnë me 1 Janar 2014, dhe sqaron në Bazën për 
Konkluzione se llogaritë afatshkurtra dhe të pagueshmet të cilat nuk përmbajnë interes të ngarkuar 
mund të maten me shumën e faturës atëher kur efekti i skontimit është jo material. 
 
 Përmirësimet vjetore për ciklin 2011-2013 
Në ciklin e përmirësimeve për periudhën 2011-2013,BSNK lëshoi katër ndryshime për katër 
standarde që përfshijnë ndryshime në SNRF 1 Adoptimi për Herë të Parë i Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Ndryshimet në SNRF 1 hyjnë në fuqi menjëher për 
periudhat që fillojnë me 1 Janar 2014 dhe sqaron në Bazën për Konkluzione se entiteti ka mundësin 
e zgjedhjes të aplikimit të standardit të tanishëm apo standardit të ri i cili ende nuk është i 
obligueshëm, mirëpo lejon aplikimin e mëhershëm, me kusht që standardi është aplikuar në 
mënyrë konsistente përgjatë periudhave të paraqitura kur janë paraqitura pasqyrat financiare për 
here të parë sipas SNRF 

 

4.2  Standardet dhe interpretimet e standardeve ekzistuese të cilat ende nuk janë efektivë 

 

Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare, disa standarde të reja, ndryshime dhe 

interpretime të standardeve ekzistuese janë publikuar nga BSNK por nuk janë ende në fuqi, dhe 

nuk janë adoptuar para kohës nga Kompania. Menaxhmenti parashikon që të gjitha shpalljet 

relevante do të adoptohen në politikat kontabël të Fondit në periudhën e parë që fillon pas hyrjes 

në fuqi të shpalljes së tyre. Informacionet për standardet e reja, ndryshimet dhe interpretimet që 

pritet të jenë relevante për pasqyrat financiare të Fondit prezantohen më poshtë. Disa standarde 

dhe interpretime të reja janë në fuqi por nuk pritet të kenë ndikim material në pasqyrat financiare 

të Fondit. 
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 SNRF 9 Instrumentet financiare (SNRF 9) 

BSNK synon të zëvendësojë në tërësi SNK 39 për “Instrumentet financiare: Njohja dhe Matja” 

(SNK 39) me SNRF 9. Deri në këtë datë janë nxjerrë kapitujt që trajtojne njohjen, klasifikimin, 

matjen dhe çregjistrimin e aseteve dhe detyrimeve financiare. Kapitujt që merren me 

metodologjinë e zhvlerësimit dhe kontabilitetin për derivatet mbrojtëse janë ende duke u 

zhvilluar. Për më shumë, në Nëntor 2011 BSNK vendosi paraprakisht të marrë në konsideratë 

bërjen e modifikimeve në SNRF 9 për modelin e klasifikimit të aseteve financiare për të trajtuar 

çështjet e aplikimit. Menaxhmenti i Fondit nuk e ka vlerësuar ende ndikimin e këtyre standardeve 

të reja në pasqyrat financiare të Fondit. Sidoqoftë, menaxhmenti nuk pret të zbatoj SNRF 9 gjersa 

të gjithë kapitujt të publikohen dhe më pas të vlerësojë ndikimin gjithëpërfshirës të të gjitha 

ndryshimeve. 
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5. Paraja dhe ekuivalentët e parasë së gatshme 

 

Me 31 Dhjetor  2015 2014 

Paraja në arkë                 225.53             479  

Paraja në bankë   

TEB 1,286 0 

NLB 366,988                  248,718  

BPB           77,176          250,651  

RBKO             128,297          26,057  

PCB              11,974         2,558  

BE           189,478         155,487  

BKT              1,770        8,222  

Gjithsej paraja në bankë 776,969                 691,692  

Gjithsej paraja dhe ekuivalentët e parasë së gatshme          777,194      692,171  

 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë së gatshme me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 përfshijnë paratë të 

mbajtura në bankë dhe në dorë. 

 

6. Të arkëtueshmet tregtare dhe kërkesat tjera 

Me 31 Dhjetor  2015 2014 

Llogaritë e arkëtueshme - Amvisni       12,859,871    10,805,002  

Llogaritë e arkëtueshme - Bizneset        1,970,037      2,900,807  

Llogaritë e arkëtueshme - Institucionet        1,200,073       1,238,343  

Llogaritë e arkëtueshme - Organizatat humanitare             6,874          13,154  

Llogaritë e arkëtueshme - të inkasuara të paidentifikuar            (80,371)        (92,408) 

Llogaritë e arkëtueshme - të arkëtueshme të tjera             41,517                24,397    

Gjithsej      15,998,000    14,889,295  

   

Lejimet për borxhet e këqija        (6,534,143)    (6,367,143) 

Gjithsej neto llogaritë e arkëtueshme        9,463,857    8,522,152  

 

Të arkëtueshmet tregtare dhe kërkesat tjera me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 janë detyrimet të 

klientëve ndaj kompanisë të paraqitura me vlera bruto minus lejimet për borxhe të 

këqija.Kompania njeh shpenzime të borxheve të këqija vetëm kur ka evidencë objektive se një e 

arkëtueshme është dëmtuar. 
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7. Stoqet 

 

Me 31 Dhjetor  2015 2014 

Depo Pejë            355,193        381,948  

Depo Istog              69,900          86,670  

Depo Klinë             18,093          25,251  

Depo Junik              3,639            4,203  

Depo Deçan             33,531          37,484  

Gjithsej 480,356                  535,556  

 

Stoqet me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 përfshijnë stoqet e kompanisë të cilat paraqiten me koston e 

blerjes apo vlerën neto të realizueshme se cila është më e ulët. 

 

 

 

8. Prona, impiantet dhe pajisjet 

  2015   2014 

Kosto historike me 31 Dhjetor    

Toka 2,304,250  

               

2,304,250 

Ndërtesat                                  6,196,625  

              

4,420,240  

Rrjeti i ujësjellësit 

                                   

16,249,857  

            

15,800,005  

Rrjeti i ujërave të zeza                                                                                                           

                                      

4,059,966               

             

3,990,606 

Ujëmatësit dhe lidhjet shtëpiake 

                                      

3,370,376  3,214,648 

Automjetet dhe pajisjet tjera 

                                      

1,383,547              1,254,329 

Teknologjia informative 

                                       

54,463                 247,127  

Inventari 

                                          

45,192                    3,843 

Projektet                            400,728  

Gjithsej kosto historike                                 33,664,276        31,635,776  

    

Zhvlerësimi i akumuluar me 01 

Janar     9,499,197         8,086,369  

Shpenzimet e zhvlerësimit per vitin   1,639,270         1,412,828  

Shlyerjet    
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Zhvlerësimi i akumuluar me 31 

Dhjetor     11,138,467  9,499,197 

        

Vlera neto me 31 Dhjetor 

    0                           

22,525,809        22,136,578 

Prona, impiantet dhe pajisjet me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 janë paraqitur me kosto bruto si dhe 

vlera të rivlerësuara minus zhvlerësimi i akumuluar apo cfaredo humbje tjetër në vlerë. 

Zhvlerësimi është llogaritur në bazë lineare përgjatë jetës së dobishme të mbetur e vlerësuar në 

bazë të normave si më poshtë. 

Ndërtesat……………………………………………………………………………………..5 %  

Pajisjet dhe makineritë………………………………………………………………………..20 % 

Mjetet e transportit…………………………………………………………………………...20 % 

 

 

9. Të pagueshmet tregtare dhe të tjera 

 

Me 31 Dhjetor  2015   2014 

Keds           174,362  174,273 

Akm           0   11,858 

KRU Ambienti             0                 4,087 

Hib petrol                                           970     0 

Instituti I shendetit publik                   1650   0 

Euroing, Suharekë             0                    69,231 

Llogaritë tjera të pagueshme                   1054  955 

Gjithsej të pagueshmet tregtare           178,036   260,405 

 

Të pagueshmet tregtare dhe të tjera me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 paraqesin obligimet e 

kompanisë ndaj furnitorëve. 

 

 

10. Tatimet e pagueshme 

 

Me 31 Dhjetor  2015   2014 

Tatimi në paga              8,618              6,470 

TVSH e pagueshme        2,505,184         2,427,023  

Gjithsej tatimet e pagueshme        2,513,802          2,433,493 

 

Tatimet e pagueshme me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 paraqesin obligimet e kompanisë ndaj 

Administratës Tatimore në lidhje me tatimin e mbajtur në burim për paga, si dhe obligimin për 

tatimin në shitje TVSh. Bazuar ne rregulloret tatimore, kompania nuk detyrohet të paguaj TVSh-

në  për shitje deri sa të inkasoj mjetet në lidhje me atë shitje të bërë. 
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11. Të hyrat e shtyra 

 

Me 31 Dhjetor  2015   2014 

Te hyrat e shtyera KFW        4,374,335         4,692,805 

Te hyrat e shtyera USAID        2,389,985         2,434593  

Te hyrat e shtyera MZHE        1,176,459           1,230,910  

Te hyrat e shtyera CDS Zvicer            302,475             325,995 

Te hyrat e shtyera Komuniteti             22,680              22,680  

Te hyrat e shtyera KK Kline        1,652,625  0 

Te hyrat e shtyera KK Pejë           141,103            193,572  

Gjithsej të hyrat e shtyera        10,059,662          8,900,555  

 

Të hyrat e shtyra me 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 përfshijnë donacionet dhe grantet e pranuara të 

cilat fillimisht njihen si Detyrimet-Të hyrat e shtyera pastaj në bazë të shpenzimeve vjetore të 

zhvlerësimit njihen si të hyra të rregullta në pasqyrën e të ardhurave. 

 

 

 

12. Të hyrat nga shitja 

 

Për vitin që përfundon me 31 Dhjetor  2015   2014 

Të hyrat nga shitja e ujit        2,527,733         2,402,731  

Të hyrat nga pastrimi i ujerave te zeza           312,149             323,543  

Të hyrat nga tarifa fikse           602,613             585,225  

Të hyrat nga kyqjet              0.               51,356  

Të hyrat nga interesi                 0               168  

Të hyrat nga shërbimet tjera             0   15,780 

Të hyrat per asetet e zhvlersuara           0            417,830  

Gjithsej të hyrat nga shitja        3,442,495          3,401,545  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRU HIDRODRINI Sh.A  
SHENIMET E PASQYRAVE FINANCIARE 
Për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2015 
Të gjitha shumat në Euro 

20 

 

 

13. Shpenzimet e pagave 

 

Për vitin që përfundon me 31 Dhjetor  2015   2014 

Janar           114,259              109,152  

Shkurt 108,993                         106,239  

Mars           110.180              106,095  

Prill           111,089              109,689  

Maj            114,618               110,244  

Qershor           109,398               110,064  

Korrik           115,759             114,428  

Gusht           117,822               118,681  

Shtator           124,059             113,006  

Tetor          110,531               111,207  

Nëntor           111,482              112,015  

Dhjetor           145,245               114,159  

Gjithsej shpenzimet e pagave 1,393,435                   1,334,979  

 

 

 

14. Shpenzimet Operative 

Për vitin që përfundon me 31 Dhjetor  2015   2014 

Shpenzimet e Energjisë elektrike 491,904                      438,021  

Shpenzimet e karburanteve             48,249               59,554  

Shpenzimet e Materialit klori             8,684                11,698  

Shpenzimet e mirëmbajtjes/servisimit          125,937             152,848  

Shpenzimet tjera operative             165,653                         87,035  

Gjithsej shpenzimet operative           840,427              749,156  

 

 

 

15. Ngjarjet pasuese 

Nuk ka ngjarje pas datës së pasqyrës së pozicionit financiar që kërkon korrigjime ose shpalosje 

në pasqyrat financiare.  
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