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1. Informacion i përgjithshëm 

La Petrolifera Italo Albanese sh.a (Shoqëria) është krijuar në përputhje me Vendimin e 

Gjykatës të Rrethit Tiranë nr. 28113, me datë 30 Korrik 2002. Kapitali i nënshkruar dhe i 

paguar është 2,165,800,000 Lek. 

Shoqërisë i janë dhënë nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë dy Marrëveshje Konçensioni 

të miratuara nga Ligji 9213 me datë 13 maj 2004 nga Parlamenti i Shqipërisë për: 

Ndërtimin dhe drejtimin e veprimtarisë të një terminali në Gjirin e Vlorës për ruajtjen dhe 

mirëmbajtjen e nënprodukteve të naftës dhe produkteve të tjera të palëve të treta ( ku nuk 

mund të tregtojë apo shesë vetë produkte). Shoqëria është pronare e tokës dhe objekteve të 

magazinimit. 

Ndërtimin e infrastrukturës përkatëse portuale për përpunimin e anijeve të naftës. Shoqëria 

nuk është pronare e infrastrukturës portuale por ka të drejtën ekskluzive të përdorimit të 

infrastrukturës portuale për një periudhe 30 vjecare me opsion për ta rinovuar atë edhe për 30 

vite. 

Shoqëria ka filluar ndërtimin e Terminalit me 7 gusht 2007 dhe e ka përfunduar atë në 

gjysmën e parë të vitit 2009, duke filluar veprimtarinë në fund të qershorit të vitit 2009. 

Terminali PIA është realizuar në një zonë rreth 18 hektar dhe ndodhet në bregdetin e 

Adriatikut në veri të Portit të Vlorës përballë ish fabrikës së Sodës dhe PVC, e cila nuk është 

në përdorim që nga viti 1992. 

Administratorët e Shoqërisë janë Z. Stefano Borghesi dhe Z. Anastas Goga, në bazë të 

vendimit të Këshillit të Administrimit dhe regjistruar në Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit 

nr. CN-582014-12-17 me datë 6 dhjetor 2017. 

Shoqëria është regjistruar si entitet i tatueshëm në Zyrën e Tatimeve të Rrethit Tiranë me 

numër Identifikimi Tatimor K71906007R. Selia e saj e regjistruar është rruga Ibrahim 

Rugova, Nd.70, H.5, Ap.5, 1019 Tiranë. Numri i punonjesve me 31 Dhjetor 2020 dhe 2019 

eshte respektivisht  39 dhe 40. 

Më  31 Dhjetor 2020, kapitalit i nënshkruar zotërohet 100%  nga shoqëria La Petrolifera Italo 

Rumena (PIR),   një shoqëri e regjistruar sipas legjislacionit në Itali, e cila është kompania 

mëmë direkte dhe pala përfundimtare zotëruese. Në datën e raportimit kapitali i nënshkruar 

është plotësisht i paguar. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga: Davide Prati, Stefano Borghesi, 

Andrea Rizzoli. 

 

 

 

 

 



2.Baza e përgatitjes së pasqyrave 

2.1 Bazat e përgatitjes 

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit të 

përmirësuara.(SKK të përmirësuara) 

2.2 Bazat e matjes 

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në koston historike. Këto pasqyra financiare janë 

prezantuar në Lek, e cila është monedha funksionale dhe e paraqitjes e shoqërisë. 

2.3 Vlerësim edhe gjykime 

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtuesit të ushtrojnë gjykimin e tyre në 

procesin e zbatimit të politikave kontabël të kompanisë dhe shuma vetë raportuara të 

aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultati aktual mund të ndryshojë në 

varesi të këtyre vlerësimeve. 

Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve 

kontabël janë të njohura në periudhen në të cilën vlerësimi është rishikuar si dhe në periudhat 

e ardhshme që preken. 

Në veçanti, informacioni mbi fushat më të rëndësishme të vlerësimeve dhe gjykimeve në 

aplikimin e politikave kontabël të cilat kanë efektet më të rëndësishme në shumat e njohura 

në pasqyrat financiare, janë përshkruar në shënimet përkatëse të pasqyrave financiare. 

Përdorimi i vlerësimeve kontabël është minimal në këto pasqyra financiare duke pasur 

parasysh thjeshtësinë e veprime vetë realizuara nga shoqëria. 

2.4 Vijimësia 

Pasqyrat Financiare janë ndërtuar nga manaxhimi sipas parimit të vijimësisë. Në kryerjen e 

këtij gjykimi, Manaxhimi ka marrë në konsideratë pozicionin financiar të shoqërisë dhe të 

shoqërisë Mëmë, synimet aktuale, produktivitetin e veprimatarive dhe aksesin në burimet 

financiare, dhe analizën  e ndikimit të rrethanave  aktuale makrekonomike në veprimtarinë e 

ardhshme të shoqërisë. 

Që nga data e miratimit të pasqyrave financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020, nuk 

ka asnjë ulje të aktivitetit gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 në krahasim me vitin 2020. 

Sidoqoftë, Shoqëria mund të dëshmojë periudha të kufizuara të ngadalësimit të aktivitetit të 

klientëve për shkak të emergjencës së pandemisë, efektet e së cilës në aktivitet nuk janë të 

parashikueshme dhe të matshme; megjithatë mund të presim një ndryshim të moderuar që 

ndikon në biznes, veçanërisht karburantin jet, ndërsa pjesa fikse e kontratave të magazinimit 

përfaqëson shumicën e të ardhurave dhe të flukseve të parave. 

Shoqëria ka përgatitur parashikime financiare për dymbëdhjetë muaj nga data e miratimit të 

këtyre pasqyrave financiare duke marrë parasysh vlerësimin e ndikimit të vazhdueshëm 

COVID-19 në ecurinë e biznesit. Të arkëtueshmet tregtare të Shoqërisë nuk kanë ndonjë 



tregues të zhvlerësimit për shkak të COVID-19 pasi klientët e saj paguajnë rregullisht shumat 

e papaguara. Për më tepër, aktivet afatgjata nuk tregojnë ndonjë tregues për zhvlerësim pasi 

Shoqëria vazhdon të jetë fitimprurëse dhe operon në nivelin optimal të aftësive të 

magazinimit të naftës dhe gazit. 

Lidhur me ripagimin e Huasë PIR 2008-2021, në 23 Dhjetor, 2020 Palët nënshkruan një 

marrëveshje për të zgjatur maturimin e kredisë deri më 30 qershor 2022; për më tepër, e 

njëjta marrëveshje e ndryshon klauzolën "Maturimi Final" si më poshtë: "me kërkesë të 

Huamarrësit, ky afat mund të zgjatet më tej nga viti në vit deri më 30 qershor 2026". Bazuar 

në kontratat e vazhdueshme tregtare afatgjata me klientët kryesorë, Shoqëria ka arsye të thotë 

që ripagimi do të jepet brenda kushteve të marrëveshjes së zgjatjes. Sidoqoftë, fluksi i 

parashikuar i parave financiare tregon aftësinë e Shoqërisë për të kryer ripagime të pjesshme 

gjatë vitit 2021, pasi një opsion i tillë është konfirmuar në marrëveshjen e zgjatjes së 

maturimit të datës 23 Dhjetor, 2020 

Shoqëria ka konkluduar se nuk ka ndonjë pasiguri materiale që mund të hedhë dyshime në 

aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar mbi bazën e parimit të vijimësisë dhe se është e 

përshtatshme të përgatiten pasqyrat financiare mbi bazën e vijimësisë. 

Si i tillë, Drejtimi beson se supozimi i vijimësisë është i përshtatshëm pasi po merr të gjitha 

masat e nevojshme për të mbështetur qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e biznesit të Shoqërisë 

në rrethanat aktuale. 

 

3.Politikat Kontabël 

Politikat kontabël të mëposhtme janë aplikuar në mënyrë konsistente në të gjitha periudhat e 

paraqitura në pasqyrat financiare. 

3.1 Transaksionet në monedhë të huaj 

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale dhe regjistrohen 

me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. 

(a) Aktivet dhe detyrimet përçdo pasqyrë të paraqitur të pozicionit financiar (përfshirë edhe të 

dhënat krahasimore) duhet të përkthehen me kursin e mbylljes në datën e raportimit.  

(b) Të ardhurat dhe shpenzimet për çdo pasqyrë të të ardhurave dhe shpenzimeve (përfshirë 

edhe të dhënat krahasimore) duhet të përkthehen me kurset e këmbimit në datat e 

transaksioneve.  

(c) Aktivet dhe detyrimet jofinanciare te vleresuara ne monedhe te huaj perkthehen ne Lek 

me kursin e  kembimit ne daten e transaksionit nderkohe ato qe maten me vleren e drejte 

perkthehen edhe njehere ne lek  ne daten ne te cilen eshte bere vleresimi me vleren e drejte. 

(d) Të gjitha diferencat që rezultojnë nga përkthimi duhet të njihen si zë kapitalit. (Ne 

pasqyren e te ardhurave gjitheperfshirese) 



Kursi zyrtar i këmbimit valutor nga Banka e Shqipërisë për 31 Dhjetor 2020 dhe 2019 ka 

qënë si më poshtë: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 31 Dhjetor 2020 31 Dhjetor 2019 

Euro (EUR)  123.70 121.77 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2 Instrumentat financiarë 

Instrumentat financiarë përbëhen nga (a) mjetet monetare (b) një instrument borxhi (sillogari, 

dëftesë ose hua e arkëtueshme ose e pagueshme) që plotësojnë disa kushte. (c) njëzotim për të 

marrë një hua e cila ploteson disa kushte si pas standardit. 

Instrumentat finanziare  qe permbajne nje elemnt te detyrimeve dhe te capitali te vet njihen si 

detyrim ose si kapital. Kompania ka klasifikuar si detyrim çdo hua të konvertueshme . 

Instrumentat finanziar fillimsht njihen me vleren e drejte plus,  per instrumentat jo ne vleren e 

drejte  nga fitim humbja, cdo kosto e direkte transaksioni, pervec sa me poshte. Pas njohjes 

fillestare instrumentat fillestare vlersohen si meposhte. 

Nje instrument financiar do te njihet nese Kompania behet pjese e marreveshjes kontraktuale 

te instrumentit. Shoqeria cregjistron nje aktiv finanziar kur te drejtat kontraktuale mbi flukset 

monetare nga aktivi finanzia kane skaduar,ose kur transferon te drejtat per te marre flukse 

kontraktuale ne nje transaksion me ane te te cilit pjesa me e madhe e rreziqeve dhe 

perfitimeve te pronesise se aktivit finanzia, jane transferuar, ose me ane te te cilit Kompania 

nuk transferon  te gjitha rreziqet dhe perfitimet e pronesise dhe ajo nuk mban kontrollin e 

aktivit finanzia. Cdo interes ne aktivet finanziare te transferuara,qe kualifikohet per 

cregjistrim,i mbajtur ose i krijuar nga Kompania, njihet si aktiv ose detyrim i vecante. 

Instrumentat financiare njihen fillimisht me kostot e transaksionit (duke përfshirë edhe 

çmimin e transaksionit) përveç rasteve kur marrëveshja përbën në thelb, një transaksion 

financiar. Një transaksion financiar mund të jetë, përshembull, kur shiten mallra apo 

shërbime dhe kur pagesa shtyhet përtej afateve normale të tregtisë ose kurajo është financuar 

me një normë interesi që nuk është një normë tregu. Nëse marrëveshja përbën një transaksion 

financiar, njësia duhet të masë activin financiar ose detyrimin financiar me vlerën aktuale të 

pagesave të ardhshme të skontuara me normën e interesit të tregut për një instrument të 

ngjashëm borxhi. 

Një kontratë faktoringu është shitja e kërkesave për t'u arkëtuar, ku në varësi të llojit të 

kontratës blerësi ka të drejtë t’I rishesë kërkesat e arkëtueshme të transferuara Brenda një 

kohe të caktuar (faktoringu me kthim) ose nuk ka asnjë të drejtë për rishitje, dhe të gjitha 

rreziqet ose të mirat që lidhen me zotërimin e një kërkese për arkëtim kalojnë nga shitësi te 

blerësi (faktoringu pa kthim). 

Një njësi duhet të ç’regjistrojë një detyrim financiar (ose një pjesë të detyrimit financiar) 

vetëm kur ai shuhet, psh kur detyrimi I specifikuar në kontratë shlyhet, anulohet ose skadon. 



Parajadheekuivalentet e parasë 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë perfishijnë arkën, llogaritë rrjedhëse dhe depozitat në të parë 

me bankat. Për qëllimin e pasqyrës së flukseve monetare, paraja dhe ekuivalentët e saj 

perfshijnë depozita pa afat me një maturim prej tre muajsh ose më pak që nga data e fillimit. 

Llogaritë e arkëtueshme 

Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas me kosto të 

amortizuar duke zbritur humbjen nga zhvlerësimi. Provizioni për zhvlerësimin e aktiveve të 

arkëtueshme llogaritet kur ka të dhëna se shoqëria nuk do të jetë në gjëndje të mbledhë të 

gjitha detyrimet, vështirësitë financiare të debitorit,mundësia që debitori të falimentojë ose 

riorganizimi i tij financiar, konsiderohen tregues që llogaritë e arketueshme të zhvlerësohen. 

Shuma e provizionit llogaritet si diferencë midis vlerës së mbetur dhe vlerës aktuale të 

flukseve të ardhshme të parasë të skontuara me normën efektive të interesit. 

Llogarite e pagueshme 

Llogaritë e pagueshme paraqiten me vlerën e tyre të drejtë dhe më pas me kosto të 

amortizuar, duke përdorur  metodën e interest efektiv. 

Hua të marra dhe të dhëna 

Huatë e marra dhe të dhëna njihen fillimisht me vlerën e tregut, pa perfshirë koston e 

transaksioneve. Pas njohjes fillestare, huatë e marra dhe të dhëna paraqiten me kosto të 

amortizuar duke njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve cdo diferencë midis 

kostos dhe vlerës së pagueshme nominale përgjatë periudhës së huamarrjes duke u bazuar në 

interesin efektiv. 

Vlera e drejte 

Vlere e drejte  e njohur e parase dhe ekuivalente, llogarive te arketueshme dhe llogarive te 

pagueshme, huate e marra dhe te dhena eshte e njejte me  vleren neto kontabel, pershkak te 

maturimit afatshkurter ose norms se interesit qe I perafrohet normes se tregut. 

Të tjera 

Instrumenta të tjerë jo-derivativë maten me kosto të amortizuar sipas metodës së interest 

efektiv, duke zbritur cdo humbje nga zhvlerësimi. 

Kapitali aksionar 

Kapitali aksionar njihet me vlerën nominale. Aksionet e zakonshme klasifikohen si kapitale. 

Aktive afatgjata materiale 

(i) Klasifikimi i terminalit dhe infrastruktures portuale 



Infrastruktura terminale dhe portuale janë klasifikuar si aktive dhe janë kontabilzuar në 

përputhje me Standartin Kombëtare të Kontabilitetit 5 (Aktivet Afatgjata). Infrastruktura 

portuale  nuk është në pronësi të Kompanisë. Eshtë pjesë e rëndësishme për funksioninimin e 

terminalit por me vete nuk sjell përfitime ekonomike të konsiderueshme. Standartet 

Kombëtare të Kontabilitetit nuk kanë kërkesa të vecanta për Marrëveshjet Koncensionare dhe 

kërkojnë që në rast  të politikave kontabël jo të parashikuara nga ata, hartuesi i Pasqyrave 

Financiare duhet ti referohet Standarteve Ndërkombëtare të  Raportimit Financiar (SNRF). 

Megjithatë, infrastruktura portuale nuk plotëson përkufizimin e Marrëveshjes Koncensionare 

sic përcaktohet në IFRIC 12 Marrëveshjet e Sherbimeve Koncensionare sepse  

koncensiondhënësi (Qeveria Shqiptare) nuk kontrollon ose rregullon, cfarë shërbimesh 

operatori (La Petrolifera Italo Albanese) duhet të sigurojë me infrastrukturën, kujt duhet tia 

sigurojë, dhe me cfarë cmimi. 

 

(ii) Njohja dhe matja 

Të gjitha aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto duke zbritur amortizimin e akumuluar 

dhe humbjen nga rënia në vlerë. Kostoja përfshin shpenzimet të cilat lidhen drejtpërdrejt me 

blerjen e aktivit. Kosto e aktiveve të vetë ndërtuara përfshin koston e blerjeve të materialeve, 

punën dhe çdo kosto tjetër që ka për synim të sjellë aktivet në kushte pune, koston e 

çmontimit dhe heqjen e elementëve, rregullimin e vendit në të cilin ato janë vendosur si dhe 

kostot e kapitalizuara të huamarrjes. Programi i blerë, i cili është thelbësor për funksionimin e 

pajisjes së lidhur me të është kapitalizuar si pjesë e asaj pajisjeje. 

Kur pjesë të aktivit kanë kohëzgjatje të ndryshme ato kontabilizohen si aktive më vete 

(përbërësit më të mëdhenj) të grupit të aktiveve afatgjata materiale.  

Fitimet dhe humbjet nga nxjerrja jashtë përdorimit e një aktivi afatgjatë material përcaktohen 

në bazë të krahasimit midis të ardhurave nga nxjerrja jashtë përdorimit dhe vlerës së mbartur 

dhe këto fitime apo humbje njihen neto në pasqyrën e performancës. 

 

(iii)Kostot e mëpasshme 

Kostoja e zëvëndësimit tënjë pjese të një zëri të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën 

kontabël të atij zëri nëse është e mundshme që shoqëria do të realizojë përfitime të ardhshme 

ekonomike nga përdorimi pjesës zëvendësuese dhe kostoja e pjesës mund të matet në mënyrë 

të besueshme. Kostot e shërbimeve të zakonshme të aktiveve afatgjata materiale njihen si 

shpenzim kur ato ndodhin. 

(iv)Amortizimi 

Amortizimi i makinerive dhe pajisjeve llogaritet duke përdorur metodën e vlerës së mbetur 

mbi jetën e dobishme të çdo pjese të një aktivi që nga dita e parë e muajit që pason muajin në 

të cilin ai është blerë.  



 

Aktivet e dhëna me qira amortizohen përgjatë periudhës më të shkurtër midis kohës së 

dhënies me qira dhe jetës së dobishme të tyre. Toka nuk amortizohet. Të gjitha aktivet 

materiale të Shoqërisë amortizohen me vlerën e mbetur dhe vetëm aktivet jo materiale 

amortizohen me metodën lineare. Toka  nuk amortizohet.  

Metodat dhe përqindjet e amortizimit për secilën kategori aktivesh afatgjata për periudhën 

aktuale janë si me poshtë: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 Ne % 

Ndërtesat, konstruksionet, makineritë 3.33% 

Pajisje me jetë të gjatë (Cisternat) 5% 

Pajisje të tjera 10% 

Makineri dhe paisje pune 20% 

Paisje zyre dhe informatike 25% 

Mobilje dhe orendi 20% 

Të tjera                                           20% 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aktivet në konçesionin publik (p.sh. infrastruktura detare) amortizohet në bazë të 

jetëgjatësisë së koncesionit (30 vjet) me norme 3.33 %. Duke filluar nga 2019 ndërtesat të 

pozicionuara në zonë banimi amortizohen  mbështetur në kohëzgjatjen  e mbetur të 

koncesionit. 

3.3 Zhvlersimi 

(i)Aktivet financiare 

Një aktiv financiar konsiderohet i zhvlerësuar nëse ka të dhëna objektive që tregojnë se një 

apo disa ngjarje kanëvefekte negative në flukset e ardhshme që parashikohet të burojnë nga 

aktivi dhe qe matet ne menyre te besueshme. 

Një zhvlerësim në lidhje me aktivin fiananciar,të matur me kosto të amortizuar,llogaritet si 

diferencë midis vlerës së mbetur dhe vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të parashikuara të 

parasë të skontuara me normën efektive të interesit. 

Aktivet financiare të rëndësishme individualisht testohen për zhvlerësim në mënyrë 

individuale.Aktivet e tjera financiare vlerësohen në mënyrë të grupuar,në grupe që kanë 

karakteristika të ngjashme të riskut kreditor. 

Të gjitha humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Çdo 

shpenzim i akumuluar i lidhur me një aktiv financiar të disponueshëm për shitje i njohur më 

parë në kapital, transferohet në shpenzime. 



Një humbje nga zhvlerësimi rimerret nëse rimarrja mund të lidhet objektivisht me një ngjarje 

të ndodhur pas njohjes së humbjes nga zhvlerësimi. Për aktivet financiare tënjohura me kosto 

të amortizuar,rimarrja njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. 

(ii)Aktivet jo-financiare 

Aktivet jo-financiare të Shoqerise siç janë terminali portual për ruajtjen dhe të tjera të lidhura 

me trajtimin e produkteve të naftës dhe infrastruktura përkatëse e portit për përpunimin e 

cisternave të naftës te anijeve është pjesë e një njësie gjeneruese të parave (CGU). Shërbimet 

e magazinimit dhe të ardhurat e tjera nga shërbimet portuale rrjedhin nga njesia e vetme 

NJGJP (CGU). Vlera e mbetur e aktiveve jo financiare të Shoqërisë, janë rishikuar në çdo 

datë raportimi për të përcaktuar nëse ka të dhëna për zhvlerësim. Nëse ka të dhëna të tilla, 

atëherë vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit. Shuma e rikuperueshme është vlera më e 

lartë ndërmjet vlerës së drejtë minus kostot e shitjes dhe vlerës në përdorim. Në vlerësimin e 

vlerës në përdorim, rrjedhja e pritshme e ardhshme e parasë është skontuar në vlerën e tyre 

aktuale duke përdorur normën e skontimit që reflekton vlerën aktuale të parasë në treg dhe 

rreziqet specifike të aktivit për të cilat vlerësimet e rrjedhjeve të ardhshme të parasë nuk janë 

rregulluar. 

Një humbje nga zhvlerësimi njihet nëse vlera e mbetur e një aktivi ose e njësisë gjeneruese të 

parasë tejkalon vlerën e tij të rikuperueshme. Humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e 

performancës financiare. 

 Të ndërtojë dhe operojë një terminal portual (Terminali) në Gjirin e Vlorës për magazinimin 

dhe trajtimin përkatës të produkteve të naftës dhe produkteve të tjera në emër të palëve të 

treta (nuk mund të tregtojë as të shesë produktet më vete). Shoqëria është pronari i tokës dhe 

mjediseve të magazinimit.  

 Te ndërtoje infrastrukturën përkatëse të portit për përpunimin e anijeve të cisternave të 

naftës. Shoqëria nuk posedon infrastruktura portuale por ka të drejtë të përdorë ekskluzivisht 

 infrastrukturën portuale për një periudhë 30 vjeçare me mundësinë e rinovimit të saj për 

30 vjet shtesë. 
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3.4 Provizionet 

Një provigjon njihet nëse, si rezultat i një ngjarje të shkuar, shoqëria ka një detyrim ligjor apo 

konstruktiv, i cili mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe do të kërkojë flukse dalëse 

parash për shlyerjen e tij. Provizionet përcaktohen duke skontuar flukset e pritshme të ardhshme 

te parase me nje norme skontimi para tatimit qe pasqyron vleresimet aktuale te tregut për vlerën 

në kohë të parasë dhe për risqet qe lidhen me detyrimin në fjalë. 

3.5 Njohja e të ardhurave 

Të ardhurat përbëhen kryesisht nga tarifat fikse të magazinimit dhe trajtimit për periudha kohe të 

rëna dakord midis palëve. Kontratat janë përgjithësisht afatgjata dhe tarifat janë objekt rregullimi 

vjetor për inflacionin. Të ardhurat nga një kontratë magazinimi për sigurimin e shërbimeve 

njihen gjatë kohëzgjatjes së kontratës me metodën lineare 

3.6 Të ardhura dhe shpenzime financiare 

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhura interesi nga llogaritë bankare dhe fitime nga kursi i 

këmbimit që njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Të ardhurat nga interesi njihen 

mbi bazën e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara duke përdorur metodën e interesit efektiv. 

Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzime interesi mbi huamarrjet dhe humbjet nga kursi i 

këmbimit, ndryshimet në vlerën e drejtë të aktiveve financiare të mbajtura me vlerë të drejtë 

nëpërmjet fitim/humbjes, dhe humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare. Kostot e huamarrjes 

njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve me metodën e interesit efektiv. 

 

3.7 Tatimi mbi fitimin 

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin përfshin tatimin e vitit, i cili njihet drejtpërdrejt në pasqyrën e 

performancës.Tatimi i vitit është tatimi i pritshëm për t’u paguar mbi të ardhurat e tatueshme të 

vitit, duke përdorur normat tatimore në fuqi në datën e raportimit. 

3.8 Kostot e huamarrjes 

Kostot e huamarrjes që lidhen drejtpërdrejt me blerjen, ndërtimin ose prodhimin e aktiveve të 

kualifikuara, të cilat janë aktive që domosdoshmërisht kërkojnë shumë kohë për të qënë gati për 

përdorim ose shitje, i shtohen kostos së këtyre aktiveve, derisa këto aktive të jenë gati për 

përdorim ose shitje. 
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AKTIVET AFATSHKURTRA 

4.Aktivet Monetare 

Mjetet monetare më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019 janë si më poshtë:  

  Mjete Monetare 
Gjendje sipas 
Monedhës 
31/12/2020 

     Kursi 
Viti raportues        
31.12.2020 

Viti raportues        
31.12.2019 

1  Ne arke     103,573 25,620 

  Arka ne leke 103,573 1 103,573 25,620 

  Arka ne euro  
                           

-       
123,70 - - 

2 Mjete monetare ne banke     121,169,902 16,533,462 

            

 LEK   LEK  354,154   354,154 292,600 

   Intesa ALL Vlore  0 1 0 2,833 

   Intesa ALL   354,154 1 354,154 289,767 

            

 EUR   Euro          133.373,26    120,815,748 16,240,862 

  KarteDebiti 312.5 123.7 38,666 56,694 

   EURO-IntesaSan Paolo Bologna  943,257 123.7 116,680,896 10,037,385 

   Intesa Euro  33,113.80 123.7 4,096,186 6,146,783 

                              -                          -    

            

   T O T A L I   "Aktive monetare"    121,273,475 16,559,082 

5. Te drejta te arketueshme 

    Të drejta të arkëtueshme 
Viti raportues        
31.12.2020 

Viti raportues        
31.12.2019 

    Të drejta të arkëtueshme 145,465,616 245,398,588 

 
   Nga aktiviteti I shfrytëzimit   

 5.1    Kliente per mallra,produkte e sherbime  145,465,616 245,398,588 

  >        Fatura te pa likuiduara nen nje vit  152,428,649 249,340,374 

  >        Fatura te pa likuiduara mbi nje vit  68,869,754 71,891,001 

  >        Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve  -75,832,787 -75,832,787 

 

 

Llogaritë e arkëtueshme janë paraqitur neto nga provizionet e ndodhura në 2016, 2013, 2012 dhe 

2011 në lidhje me faturat e papaguara të lëshuara ndaj klientëve për shërbimet e kryera përpara 

ndërprerjes së kontratës, rivendosja e të cilave është e pasigurtë. 

Në  vitit 2020, vlera e provizioneve është në shumën 75,832,787 Lekë. 
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Shumat e tjera të arkëtueshme nga Shteti, lidhen me detyrimet tatimore që kanë ardhur nga 

kontrollet tatimore/doganore të kryera gjatë vitit 2012-2014 dhe kontrollet doganore 2018-2019, 

të cilat janë paguar dhe apeluar tek autoritetet tatimore/doganore. Menaxhimi ka provigjionuar 

pjesërisht shumën e arkëtueshme nga autoritetet. (Shënimi 5.2 mëposhtë) 

5.2   Të tjera 15,745,146 18,319,701 

  >  Të drejta për t’u arkëtuar nga proceset gjyqësore 18,326,147 19,059,584 

  >  Premtim pagesa të arkëtueshme 1,160,288 3,653,888 

  >   Det. per takse dog. etvsh ne  dogane 1,002,522 350,040 

  >   Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë (teprica debitore)  94,994 94,994 

  >  
 Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve tatimore 
(Provigjonim) 

-4,838,805 -4,838,805 

 

Premtim pagesa të arketueshme  lidhen me kolateralin në cash , garanci në favor të doganës. 

6. Inventari 

6.1 Inventari i shoqërisë është i përbërë  nga inventar i imët dhe mallra. 

 Inventari më 31 Dhjetor 2020 dhe 31 Dhjetor 2019 përbëhet si më poshtë: 

  

  

Iventari Viti raportues        
31.12.2020 

Viti raportues        
31.12.2019 

 I    Iventarët 36,931,048 37,918,219 

 ►     Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme  36,931,048 37,918,219 

  >  Materiale ndihmëse 36,931,048 37,918,219 

   I  Totali I Iventarit 36,931,048 37.918.219 

 

 

7. Shpenzime të shtyra 

Zëri i “Shpenzime të shtyra” për vitin 2020 (14,602,535 Leke) dhe 2019 (12,462,398 Leke) i 
referohet shpenzimeve të parapaguara të sigurimit, internetit, etj., që faturohen paradhenie për 
periudhën në vijim. 

 

 

 

 

 



La Petrolifera Italo Albanese sh.a 

Shënime shpjeguese të pasqyrave financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2020 

 
8. Aktivet materiale 

Aktivet materiale të shoqërisë paraqiten të detajuara në listën e aktiveve bashkangjitur Pasqyrave Financiare 2020 si dhe në mënyrë të 
përmbledhur në tabelën e mëposhtme: 

  Gjendjet dhe levizjet 
Toka ,Troje, 
Terrene 

Ndertesa 

Ndertim 
edhe 
instalime 
te 
pergjithesh 

 Inst teknike 
makineri 
,paisje vegla, 
instr 

Mjete 
transporti 

Mobilj 
edhe 
paisje zyre 

Paisje zyre 
e 
informatike 

Tetjera  
ne 
shfrytezim 

Parapagime 
për aktive 
materiale 
dhe në 
proces  

Totali 

            
 
A  

 Kosto e AAM-ve me 01.01.2020 528,223,527 4,263,016,241 0 3,937,179,065 22,993,186 27,284,523 14,054,657 0  
8,792,751,199 

 
Blere 11,064,400 0 

 
1,193,273 0 71,700 134,865 0 0 12,464,238 

 
 kalim nga afata shkurtra afat gjata  

         
                      -    

 
Pakesimet 0     

      
                      -    

  Kosto e AAM-ve 31.12.2020 539,287,927 4,263,016,241 0 3,938,372,338 22,993,186 27,356,223 14,189,522 0 0 8,805,215,437 

            
 
B  

Amortizimi AAM-ve 01.01.2020 
 

1,308,678,477 0 1,846,518,723 19,455,065 7,397,519 7,887,725 0 0 3,189,937,509 

 
Amortizimi I ushtrimit 

 
56,324,008 

 
190,295,401 1,728,156 758,054 1,396,638 

 
0 250,502,257 

 
 Amortizimi per daljet e AAM-ve  

 
  

 
  

  
0                       -    

  Amortizimii AAM-ve 31.12.2020 0 1,365,002,485 0 2,036,814,124 21,183,221 8,155,573 9,284,363 0 0 3,440,439,766 

            
 
C  

Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2020 
                     
-    

                       -    
                       
-    

                  -                        -                   -                            -    

 
Shtesat 

                     
-      

                       
-    

                  -                        -                   -                            -    

 
Pakesimet 

                     
-    

                       -    
                       
-    

                  -                        -                   -                            -    

  Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2020 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

            
D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2020 528,223,527 2,954,337,764               -    2,090,660,342 3,538,122 19,887,004 6,166,931           -                  -    5,602,813,690 

           
                                      
-    

E Vlera neto e AAM-ve 31.12.2020 539,287,927 2,898,013,756 0 1,901,558,214 1,809,965 19,200,650 4,905,159 0 0 5,364,775,671 
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9. Aktivet Jomateriale 

    Aktive AfatGjata jo materiale 
Viti raportues        
31.12.2020 

Viti raportues        
31.12.2019 

 I    Aktive  jomateriale     

 ►    Koncesione 122 122 

  >  Koncesione me vlerenfillestare 122 122 

  >  Konçesionet (amortizimi)      

  >  Konçesionet (zhvlerësimi)      

 ►     Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme                      313,481                  417,974  

  >   Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere fillestare                     2,268,521               2,268,521  

  >   Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (amortizimi)  -                  1,910,041  -           1,850,547  

  >   Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme (zhvleresimi)    

  I   Totali iAktive Afat Gjata jo Materiale                      313,603                 418,096 

 

Detyrimet afatshkurtra 

10. Titujt e huamarrjes: 

Huatë afatshkurtra dhe afatgjatë deri më 31 Dhjetor 2020 dhe 31 Dhjetor 2019 paraqiten si më poshtë: 

  

    
HUATE 

Viti raportues        31.12.2020 Viti raportues        31.12.2019 

       

 ►    Titujt e huamarrjes afatshkurtër   

  >  Huamarrjeafatshkurtër 32,162,000 292,896,854 

     

 ►    Titujt e huamarrjes afatgjatë   

  >  Huamarrjeafatgjata 587,575,883 640,511,069 

     

     

 

Interesat e pagueshme për vitin e mbyllur në Dhjetor 2020 dhe 2019, janë faturuar nga 

huadhënësit në fund të vitit. 

Huaja 2008-2020 nga La Petrolifera Italo Rumena (me shumë fillestare 21 milion Euro) eshte 

ripaguar me këste gjashtëmujore duke filluar që nga viti 2011 dhe perfundoi në 2020. 

Huaja nga La Petrolifera Italo Rumena me afat maturimi 2008-2021 (shuma fillestare prej 

7,740,000 Euro) dhe huaja nga administratori i shoqërisë mëmë Guido Ottolenghi (me shumën 

fillestare prej 260 mijë euro) janë të pagueshme në datën e maturimit me mundësinë e 

konvertimit në diskrecionin e huadhënësit. Shoqëria paguan vetëm interesin vjetor. Per te dyja 

huate eshte rene dakort qe te shtyhen dhe te ripaguhen deri ne vitin 2022. Huaja nga PIR 2008-
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2021 klasifikohet si nje hua afatgjate mbeshtetur ne faktin qe maturimi i huase eshte shtyrë sic 

përmendet në shënimin 2.4 Parimi i Vijimësisë. 

 

11. Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (Furnitoret) 

Detyrimet ndaj furnitoreve me 31 Dhjetor 2019 jane perbere si me poshte:  

    Tëpagueshmepëraktivitetin e shfrytëzimit 
Viti raportues        
31.12.2020 

Viti raportues        
31.12.2019 

11.1   Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 28,619,631 9,074,339 

  >   Furnitorë për mallra, produkte e shërbime  28,619,631 9,074,339 

11.2   Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit 18,640,031 48,974,292 

  >  Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit 18,640,031 48,974,292 

 

Total Furnitore Leke dhe Euro per vitin 2020 dhe 2019 

 

11.1 Furnitorë për mallra, produkte dhe shërbime 

  

 

FURNITORE NE LEKE 
             

7,853,527  
7,974,220 

 

FURNITORE NE EURO                    
167,875  

                    
8,893  

 

KONVERTUAR NE LEKE 
           

20,766,104  
            

1,100,119  

 

GJITHSEJ FURNITORE 
           

28,619,631  
           

9,074,339  

    

 

11.2 Detyrime ndaj pjestarëve të grupit  

  

EURO 

Guido Ottolenghi 
                     

7,471  
7,471 

La Petrolifera Italo Rumuna S.A                    
143,216  

               
394,716  

LEKE 

Guido Ottolenghi 
                 

924,151  
               

909,732  

La Petrolifera Italo Rumuna S.A 
           

17,715,880  
         

48,064,560  
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12. Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetësore dhe për detyrime 

tatimore. 

    
 

Viti raportues        31.12.2020 Viti raportues        31.12.2019 

  >  Sigurime shoq. dhe shendetesore 939,744 963,367 

  >  Paga 0 9,518 

   939,744 972,885 

  >  Tatim mbi te ardhurat personale 733,619 772,749 

  >  TVSH 8,782,045 9,849,067 

  >  Tatim ne Burim 981,028 975,332 

   10,496,692                11,597,148  

 

13. Te pagueshme te tjera 

      Viti raportues        31.12.2020 Viti raportues        31.12.2019 

  >  Tatim Fitimi 10,496,271 10,316,212 

  >  Depozite Garancie 18,378,069 18,378,069 

      28,874,340 28,694,281 

 

14.Të ardhura te shtyra  

    
Te ardhura te shtyra 

Viti raportues        31.12.2020 Viti raportues        31.12.2019 

  >  Pjesa afatshkurter 8,180,509 32,722,038 

  >  Pjesa afatgjate 21,742,236 29,390,166 

      Totali I te ardhurave te shtyra     

Të ardhurat e shtyra përbëhen nga parapagimet e arkëtuara nga klientë për  shërbimet e ruajtjes 

që pritet të shpërndahen gjatë 2021 dhe në vijim. Garancitë lidhen me fondet e arkëtuara nga 

klientët në mënyrë që të sigurojë që të drejtat e arkëtueshme janë paguar  për periudhën në të 

cilën kontrata është në fuqi. 

Të ardhurat e shtyra janë ato shërbime të faturuara gjatë 2020, të cilat njihen si të ardhura në 

periudhën Janar- Maj 2020 . Me përfundimin e marreveshjes, Kompania duhet të kthejë 

garancinë e përmëndur më lart pa interesa pasi ka shpërndarë cdo  shumë të caktuar të Klientet 

dhe duke u siguruar që këta të fundit të  kenë përmbushur detyrimet e duhura. 

 

15. Kapitali 

Më 31 dhjetor 2020, kapitali aksionar është 2,165,800,000Lek (2019: 2,165,800,000 Lek) dhe 

përbëhet prej 216,580 aksionesh (2019: 216,580) me një vlerë nominale prej 10,000 Lek për 

secilin. Më 31 dhjetor 2020, 100% e kapitalit aksionar zotërohet nga La Petrolifera Italo Rumena 

(“PIR”), një shoqëri e regjistruar sipas ligjeve të shtetiti talian. Në datën e raportimit i gjithë 

kapitali aksionar është paguar. 
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16. TE ARDHURA NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT 
 

    Viti raportues     31 Dhjetor 2020 Viti raportues      31 Dhjetor 2019 

 A-Te ardhurat                635,423,769                 606,353,554  

    

 Sherbime per NaftenBruto 429,192,082 449,153,177  

 Sherbime per Nafte/ Benzine 66,013,210                27,946,447 

 Sherbime per Gaz te Lengshem 116,954,864                    93,024,943  

 Sherbime per Lende Djegese Avionesh JET 23,224,399 36,190,240  

 Te tjera 39,214 38,747  

   Shuma                 635,423,769                 606,353,554  

 
17. TË ARDHURA NGA AKTIVITETET E TJERA TË SHFRYTËZIMIT 

    Viti raportues       31 Dhjetor 2020 Viti raportues     31 Dhjetor 2019 

 Te ardhura te tjera te shfrytezimit 15,661,440  13,894,593  

 Tarifa Portuale 12,520,936 11,014,671 

 Qera 2,502,520 2,714,058 

 Shpenzime te ngarkuara klienteve 300,711 64,238 

 Furnizim me uje 41,426 19,866 

 Te tjera 295,847 81,760 

    

   Shuma  15,661,440                 13,894,593  

 

18. SHPENZIME PERSONELI 

    Viti raportues        31 Dhjetor 2020 Viti raportues      31 Dhjetor 2019 

  55,895,916  55,291,208  

 Paga dhe shperblime 49,085,122 48,011,992 

 Shpenzime per sigurime shoq. shend 6,810,794 6,693,252 

    

   Shuma  55,895,916  55,291,208  
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19. SHPENZIME TE TJERA SHFRYTEZIMI 

    Viti raportues 31 Dhjetor 2020 Viti raportues      31 Dhjetor 2019 

 
  117,168,024 109,012,585 

 
Shpenzimeqeraje (613) 132,840 261,345 

 
Shpenzimemirembajtje (615) 17,636,858 22,612,568 

 
Sherbimesiguracioni (616) 26,334,283 23,503,228 

 
Sherbimengatetrete (618+621+622) 54,835,456 34,794,147 

 
Shpenzime per licenca (623) 5,141,700 4,724,007 

 
Shpenzime per reklama, publicitet (624) 0 6,453,710 

 
Shpenzime per transferime, udhetime, dieta (625) 11,009 0 

 
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni (626) 1,336,953 1,328,893 

 
Sherbimetransportidhekarburant (627) 551,424 794,492 

 
Sherbimebankare (628) 487,106 582,482 

 
Taksa dhe tarifa te tjera (632+638) 6,858,775 6,850,698 

 
Shpenzime mjekesore dhe trajnimi per personelin (648) 728,630 975,844 

 
Sponsorizime (653) 613,824 1,785,307 

 
Shpenzime per pritje dhe percjellje (654) 410,058 1,506,136 

 
Penalitete (657) 100,000 8,681 

 
Shpenzime te tjera (te pazbritshme per efekte fiskale) (658) 1,989,108 2,831,047 

   Shuma  117,168,024 109,012,585 

 
Materiale te konsumuara 26,338,559 24,628,999 

   Shuma  26,338,559 24,628,999 

 

20/21. Te ardhura dhe shpenzime financiare. 

    Viti raportues      31 Dhjetor 2020 Viti raportues     31 Dhjetor 2019 
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Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme 
(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike Brenda 
grupit) 938 1,754 

 

Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme 
(paraqitur veçmas shpenzimet për t'u paguar tek njësitë 
ekonomike Brenda grupit) 

(12,796) (12,518) 

(11,858) (10,764) 

(39,516,862) (39,945,749) 

    

20 Te ardhura financiare nga kursi i kembimit 10,256,328 16,018,900 

 Humbje nga kursi i kembimit (22,954,951) (7,844,645) 

 Fitim/(humbje) Neto (12,698,623) 8,174,255 
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22. TATIM FITIMI 

Kompania është subjekt  i tatimit mbi fitimin, norma  e tatimit mbi fitimin është 15% për 2020 

dhe 2019. Deklarata e tatimit mbi fitimin dorëzohet cdo vit, por të ardhurat dhe shpenzimet e 

deklaruara për qëllime fiskale janë konsideruar si vet deklarim deri kur shqyrtohen dhe 

vlerësohen nga autoritetet tatimore. 

Përllogaritja e tatimit mbi fitimin për vitin 2020 dhe 2019 janë si më poshtë: 

  Lloji I shpenzimit Monedha 

Shuma në Shuma në 

Lekë 31.12.2020 Lekë 31.12.2019 

1 Totali I te ardhurave Leke 661,342,475 636,268,800 

2 Totali I shpenzimeve Leke (512,493,860) 494,674,591 

4 Fitimi Financiar Leke 148,848,616 141,594,210 

5 Te ardhura te patatueshme Leke - - 

6 Shpenzime te pazbritshme Leke 24,681,131 22,227,888 

7 Fitimi tatimor Leke 173,529,746 163,822,098 

8 Tatimi mbi fitimin 15% Leke (26,029,462) (24,573,315) 

  Fitimi Financiar Neto   122,819,154 117,020,895 

 

Shpenzimet e panjohura në vitin 2020 përfshijnë amortizimin e ndërtesave me vendndodhje në 

zonën rezidenciale ngjitur me terminalin si dhe pajisjeve dhe mobiljeve të brëndshme te tyre. 

Gjithashtu, shpenzimet e pazbritshme përfshijnë edhe shpenzimet e kryera me kupona tatimor, pa 

fatura të rregullta në emer të shoqërisë. 
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23. Rakordimi i shifrës së afarizmit 

Rakordimi i të ardhurave të deklaruara në deklaratën vjetore të tatimit fitimit, të ardhurave të 

paraqitura në pasqyrën e performancës dhe të ardhurave të deklaruara në formularët mujor të 

deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi vlerën e shtuar paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

      Shpjegime 

  
Të ardhura sipas Deklaratës së 
TF 

661,342,475 
Te ardhura te deklaruara ne deklaraten vjetore te 
Tatim Fitimit 2020 

(-)Minus 
Të ardhurat nga interesat 
bankare dhe diferencat e kursit 

10,257,266 

Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në 
veprimtari të huaja- Sipas NOTE 20 Tek të ardhurat 
e tjera gjithëpërfshirëse si dhe të ardhura nga 
interesat bankare sipas NOTE 21. 

  
Të ardhura nga Aktiviteti I 
Shfrytëzimit dhe të tjera sipas 
PF 

651,085,209 

Te ardhura sipas pasqyres se te ardhurave 
gjitheperfshirese zeri 'Të ardhura nga aktiviteti i 
shfrytëzimit' dhe zeri 'Të ardhura të tjera të 
shfrytëzimit'sipas NOTE 16 dhe 17. 

(-)Minus Të ardhura të shtyra  32,189,459 
Diferenca Neto midis të ardhurave të shtyra 2020 
(29,922,745 Leke) dhe të ardhurave të shtyra 2019 
(62,112,204 Leke).  (Note 14)  

(-)Minus 
Credit Note SGS-rregullim jo I 
reflektuar ne sistem 

-206,291 

Fat.60 Serial.75025204 Date.05.05.2020 Supplier-
SGS Albania shpk Tirane K51822007A Amount-
206,291 (Shitje te perjashtuara) Credit Note 
Rregullim jo I reflektuar ne sistemin e-tax 

  
Të ardhura sipas FDP (pa 
autofaturimet) 

619,102,041 
Totali i të ardhurave i përllogaritur nga FDP të TVSH 
Janar-Dhjetor 2020. 

 

24. Angazhime dhe pasiguri 

Angazhimet e qirasë operative 

Duke filluar nga 31 dhjetor 2020, nuk do te ketë më angazhime te qirasë. 

Shpenzimet totale të qirasë në bazë të marrëveshjeve të qirasë së zyrave të Tiranës për vitet e 

mbyllura më 31 Dhjetor 2019, arritën në 129,585 Lekë dhe janë përfshirë në pasqyrën e fitimit 

ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse. Qiraja u nderpre ne muajin Gusht 2019 

pasi ambjentet e meparshme nuk ishin me ne dispozicion, si pasoje Shoqëria transferoj 

vendndodhjen e saj ne adresen aktuale duke nenshkruar nje marreveshje falas. 
Konteste 

Gjatë aktivitetit normal, Shoqëria është e përfshirë në procedurat ligjore, pretendimet dhe 

proceset gjyqësore me palë të treta. Drejtimi beson se çdo ngjarje e mundshme e ardhshme nuk 

do të ketë një efekt material negativ në pozicionin financiar të shoqërisë, rezultateve të 

operacioneve ose flukseve të mjeteve monetare.  
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