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19. Kredi dhe huamarrje 

Kreditë dhe huamarrjet mund të detajohen si më poshtë: 

31 dhjetor 2014   31 dhjetor 2013

Hua nga banka  

Afatshkurtra -  52,141,041 

Afatgjata 240,610,974 734,474,698

Hua të tjera 

Afatshkurtra -  -

Afatgjata 41,020,545 81,195,677

Totali 281,631,519  867,811,416 

Huatë nga bankat përfshijnë hua nga institucione financiare rezidente dhe DEG, FMO. Hua të tjera 

përfshijnë hua nga EBRD. Huatë nga bankat kanë norma nominale interesi prej 3muaj, 6 muaj dhe 12 muaj 

Euribor plus marzhin (minimum 8%) dhe maturohen ne 2015-2018. Huatë e tjera kanë norma nominale 

interesi prej 3 muaj Euribor plus marzhin prej 4.86% dhe maturohen në 2015.

Kërkesat e borxhit 

Borxhet me DEG dhe EBRD përmbajnë kërkesa duke perfshire edhe raportin e kredive me vonese prej 5% i 

cili nuk eshte mbajtur përgjatë vitit dhe në fund të vitit. Menaxhimi është në proces marrjeje të 

dokumentave të tjerë çlirues respektivë. Rrjedhimisht, këto borxhe nuk janë paraqitur si të pagueshme më 

31 dhjetor 2014. 

20. Llogari të pagueshme 

Llogaritë e pagueshme janë të përbëra si më poshtë:

31 dhjetor 2014  31 dhjetor 2013

Parapagime nga klientë 6,152,378 2,829,147

Të pagueshme ndaj furnitorëve 4,850,424 4,088,686

Totali 11,002,802 6,917,833

21. Detyrime të tjera 

Detyrimet e tjera janë të përbëra si më poshtë: 

  31 dhjetor 2014  31 dhjetor 2013

TVSH e pagueshme 7,031,926 -

Sigurime shoqërore të pagueshme 583,618 477,247

Total 7,615,544  477,247

22. Aktive për tatime të shtyra 

Aktivet dhe pasivet për tatimet e shtyra më 31 dhjetor 2014 dhe 2013 janë si më poshtë: 

Balanca neto 

në 1 Janar 

2014

Fitimi ose 

humbja e 

njohur

Balanca neto në 

31 December 

2014

Aktivi për 

tatimin e 

shtyrë 

Detyrimi për 

tatimin e 

shtyrë

Të arkëtueshme nga qiratë 

financiare
8,203,035 (2,681,487) 5,521,548 5,521,548 -

Aktive të tjera 2,880,857 2,772,062 5,652,919 5,652,919 -

Huatë dhe detyrime të tjera (1,264,298) 1,058,382 (205,916) - (205,916)

9,819,594 1,148,957 10,968,551 11,174,467 (205,916)






