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1. Informacion i përgjithshëm 

La Petrolifera Italo Albanese sh.a (Shoqeria) eshte krijuar ne perputhje me Vendimin e Gjykates te 

Rrethit Tirane nr. 28113, me date 30 Korrik 2002. Kapitali i nenshkruar dhe i paguar eshte 2,165,800,000 

Lek. 

Shoqerise i jane dhene nga Qeveria e Republikes se Shqiperise dy Marreveshje Konçensioni te miratuara 

nga Ligji 9213 me date 13 maj 2004 nga Parlamenti i Shqiperise per: 

- Ndertimin dhe drejtimin e veprimtarise te nje terminali ne Gjirin e Vlores per ruajtjen dhe 

mirembajtjen e nenprodukteve te naftes dhe produkteve te tjera te paleve te treta ( ku nuk 

mund te tregtoje apo shese vete produkte). Shoqeria eshte pronare e tokes dhe objekteve te 

magazinimit. 

- Ndertimin e infrastruktures perkatese portuale per perpunimin e anijeve te naftes. Shoqeria nuk 

eshte pronare e infrastruktures portuale por ka te drejten ekskluzive te perdorimit te 

infrastruktures portuale per nje periudhe 30 vjecare me opsion per ta rinovuar ate edhe per 30 

vite. 

Shoqeria ka filluar ndertimin e Terminalit me 7 gusht 2007 dhe e ka perfunduar ate ne gjysmen e pare te 

vitit 2009, duke filluar veprimtarine ne fund te qershorit te vitit 2009. Terminali PIA eshte realizuar ne 

nje zone rreth 18 hektar dhe ndodhet ne bregdetin e Adriatikut ne veri te Portit te Vlores perballe ish 

fabrikes se Sodes dhe PVC, e cila nuk eshte ne perdorim qe nga viti 1992. 

Administratoret e Shoqerise jane Z. Stefano Borghesi dhe Z. Anastas Goga, ne baze te vendimit te 

Keshillit te Administrimit dhe regjistruar ne Qendres Kombetare te Regjistrimit nr. CN-645906-01-12 me 

date 22 dhjetor 2012. 

Shoqeria eshte regjistruar si entitet i tatueshem ne Zyren e Tatimeve te Rrethit Tirane me numer 

Identifikimi Tatimor K71906007R. Selia e saj e regjistruar eshte rruga Perlat Rexhepi, ndertesa 8, hyrja 6, 

Apartamenti 8, Tirane. Numri i punonjesve me 31 Dhjetor 2017 dhe 2016 eshte respektivisht  39dhe 41. 
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2.Baza e përgatitjes së pasqyrave 

2.1 Bazat e përgatitjes 

Pasqyrat financiare janë përgatitur bazuar në Standartet Kombëtare të Kontabilitetit te 

permiresuara.(SKKte permiresuara) 

2.2 Bazat e matjes 

Pasqyrat financiare janëpërgatiturbazuar në koston historike. 

2.3 Monedha funksionale dhe e paraqitjes  

Këto pasqyra financiare janë prezantuar në Lek,e cila është monedha funksionale e shoqërisë. 

2.4 Vlerësime dhe gjykime 

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

zbatimit të politikave kontabël të kompanisëdhe shumave të raportuara të 

aktiveve,detyrimeve,tëardhurave dhe shpenzimeve.Rezultati aktual mund të ndryshojënëvaresi të 

këtyre vlerësimeve. 

Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen nëmënyrëtë vazhdueshme.Rishikimet e vlerësimeve kontabël janë të 

njohura nëperiudhen në të cilën vlerësimi është rishikuar si dhe në periudhat e ardhshme që preken. 

Nëveçanti, informacioni mbi fushat mëtë 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 

ështëminimal në këto pasqyra financiare duke pasur parasysh thjeshtësinë e veprimeve të realizuara nga 

shoqëria. 

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 për çdo 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.  
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(c) Të gjitha diferencat që rezultojnë nga përkthimi duhet të njihen si zë i kapitalit. (Ne pasqyren e te 

ardhurave gjitheperfshirese) 

Kursi zyrtar i kembimit valutor nga Banka e Shqiperise per 31 Dhjetor 2017 dhe 2016 ka qene si me 

poshte: 

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

 

31 Dhjetor 2017 31 Dhjetor 2016 

Euro (EUR)  132.95 135.23 

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

Instrumentat financiarë përbëhen nga (a) mjetet monetare (b) një instrument borxhi (si llogari, dëftesë 

ose hua e arkëtueshme ose e pagueshme) që plotësojnë disa kushte. (c) një zotim për të marrë një hua e 

cila ploteson disa kushte sipas standardit. 

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, për shembull, kur shiten mallra apo shërbime dhe kur pagesa shtyhet përtej 

afateve normale të tregtisë ose kur ajo është financuar me një normë interesi që nuk është një normë 

tregu.Nëse marrëveshja përbën një transaksion financiar, njësia duhet të masë aktivin 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. 

Paraja dhe ekuivalentet 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. 

Llogari të 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 
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qëllogaritë e arketueshme të zhvlerësohen.Shuma e provizionit llogaritet si diferencë midis vlerës 

sëmbetur dhe vlerës aktuale të flukseve të ardhshme të parasë të skontuara me normën efektive të 

interesit. 

Të pagueshme 

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

përdorur metodën e interesit 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 përgjatëperiudhës së huamarrjes duke u bazuar në interesin efektiv. 

Të tjera 

Instrumentatë 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)Njohja dhe matja 

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

akumuluar. 

Kostoja përfshin shpenzime të cilat lidhen drejtpërdrejtë me blerjen e aktivit.Kostoja e aktiveve të vetë-

ndërtuara përfshin koston e materialeve dhe punës direkte,çdo kosto tjetër të lidhur drejtpërdrejtë me 

sjelljen e aktivit në gjëndje pune për qëllimin e synuar te përdorimit,si dhe kostot e çmontimit,heqjes së 

pjesëve dhe sjelljes në gjëndjen e mëparshme të vendosjes së aktivit.Shpenzimet kapitale të aktiveve të 

bëra gjatë ndërtimit kapitalizohen në Ndërtim në proçes  dhe t a sfe ohe  ë kategoritë përkatëse të 

aktivit kur përfundon ndërtimi tij,nga kur aplikohet amortizimi përkatës sipas kategorisë. 

Në rastet kur pjesë tënjë aktivi afatgjatë material kanë jetëgjatësi të ndryshme,ato kontabilizohen si zëra 

tëndryshem (komponentë më tëmëdhenj)tëaktiveve afatgjata materiale. 

Fitimet dhe humbjet nga shitjet apo nxjerrjet jashtë përdorimit përcaktohen duke krahasuar vlerën e 

shitjes me vlerën e mbetur,dhe këto përfshihen në pasqyrën e të ardhurave. 
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(ii)Kostot e mëparshme 

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. 

(iii)Amortizimi 

Amortizimi i aktiveve llogaritet mbi jetën e vlerësuar tëçdo pjese të aktivit afatgjatë material duke filluar 

nga dita e parë e muajit që pason muajin e blerjes.Aktivete marra me qira amortizohen duke përdorur 

metodën lineare të amortizimit mbi jetën e vlerësuar të cdo pjese të aktivit afatgjatë material dhe duke 

marrë për bazë periudhën më të shkurtër midis periudhës së qirasë dhe jetës së dobishme tëaktivit.Toka 

nuk amortizohet. 

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

si me poshtë: 

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

 
Ne % 

Ndertesat, konstruksionet, makinerite 

 pajisje me jete te gjate (Cisternat) 5% 

Pajisje te tjera 10% 

Makineri dhe paisje pune            20% 

Paisje zyre dhe informatike        25% 

Mobilje dhe orendi                       20% 

Te tjera                                           20% 

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

Aktivet ne konçesionin publik (p.sh. infrastruktura detare) amortizohet ne baze te jetegjatesise se 

koncesionit (30 vjet) me norme 3.33 % 

3.3Zhvlersimi 

(i)Aktivet financiare 

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

ngjarje kanëefekte negative në flukset e ardhshme që parashikohet të burojnë nga aktivi. 

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. 
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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 

nëkapital,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 

Vlera e mbetur e aktiveve jo-financiaretë shoqërisë,rishikohet nëçdo datë raportimi për të përcaktuar 

nëse ka të dhëna për zhvlerësim.Nësa ka të dhëna të tilla atëherë vlerësohet vlera e 

rikuperueshme.Humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e tëardhurave dhe shpenzimeve. 

3.4Provizionet 

Njëprovision 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 nga shërbimet e ofruara njihen nëpasqyrën e të ardhurave në varësi të fazës së përfundimit 

të transaksionit në datën e bilancit.Asnjë e ardhur nuk njihet nëse ka pasiguri të lartë lidhur me kryerjen 

e pagesës dhe kostove përkatëse. 

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. 
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3.7 Tatimi mbi fitimin 

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

performa ës.Tati i i vitit është tati i i p itshë  pë  t’u pagua  i të a dhu at e tatuesh e 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. 

AKTIVET AFATSHKURTRA 

4.Aktivet Monetare 

Arkat dhe bankat më31 Dhjetor 2017 dhe 2016 janë si më poshtë: 

  Mjete Monetare 

Gjendje sipas Mon 
31/12/2017 kursi 

Viti raportues    
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

                
1   Ne arke  

                    
116,043    

            
116,043  

                   
34,907  

   Arka ne leke              116,042.80                    1.00    
            
116,043  

                   
34,907  

   Arka ne euro                             -                  132.95                          -      
                
2   Mjete monetare ne banke      

       
79,825,707  

          
125,759,579  

            

 LEK   LEK  
               
12,300,321  

                       
5  

       
12,300,321  

                 
868,585  

         
5,127   Intesa ALL Vlore                27,866.98                    1.00    

              
27,867  

                   
10,408  

         
5,123   Intesa ALL          12,272,454.09                    1.00    

       
12,272,454  

                 
858,177  

            

 EUR   Euro              507,900.61       
       
67,525,386  

          
124,890,994  

       
51,203   Karte Debiti                     705.58                132.95    

              
93,807    

     
512,201  

 CARISBO EURO-Intesa 
Bologna              476,003.17                132.95    

       
63,284,621  

            
78,282,621  

     
512,401   Intesa Euro                31,191.86                132.95    

         
4,146,958  

            
46,608,373  

                 132.95                          -      

            

   T O T A L I   "Aktive monetare"    79,941,750  
          
125,794,486  
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5. Te drejta te arketueshme 

    
Të drejta të arkëtueshme 

Viti raportues        
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

     Të drejta të arkëtueshme  
             
162,399,957                            -    

    
1     Nga aktiviteti i shfrytëzimit      

 ►     Kliente per mallra,produkte e sherbime  162,399,957                            -    

  >       Fatura te pa likuiduara nen nje vit  164,521,465    

  >       Fatura te pa likuiduara mbi nje vit  73,711,280                            -    

  >       Zhvleresimi i te drejtave dhe detyrimeve  (75,832,787)   

 ►     Nga njësitë ekonomike brenda grupit  -                              -    

  >   Te drejta dhe detyrimendaj njesive ekonomike brenda grupit      

►     Nga  njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                                -                              -    

  > 
 Te drejta dhe detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa 
pjesëmarrëse      

 ►     Të tjera   
               
33,679,336                            -    

  >  Të drejta për t’u arkëtuar nga proceset gjyqësore  
                 
9,333,835    

  >  Parapagime të dhëna      

  >  Premtim pagesa te arketueshme      

  >  Tatim mbi të ardhurat personale (teprica debitore)  -                              -    

  >  Tatime të tjera për punonjësit (teprica debitore)  -                              -    

  >  Tatim mbi fitimin (teprica debitore)  28,575,027    

  >  Shteti- TVSH për tu marrë  513,905    

  >  Det. per takse dog. etvsh ne  dogane  
                           
381    

  >  Tatime dhe Taksa Vendore      

  >  Tatimi në burim (teprica debitore)  2,915,124                            -    

  >  Të drejta dhe detyrime ndaj ortakëve dhe aksionerëve (teprtica debitore)      

  >  Të drejta për t’u arkëtuar nga shitjet e letrave me vlerë      

  >  Qera financiare (kur është afatshkurtër dhe ka tepricë debitore)                                -                              -    

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

  >  Hua ne lek      

  >  Hua ne monedha te huaja      

  >  Llogari të përkohshme ose në pritje (tepricë debitore)      

  >  Zhvlerësim i të drejtave dhe detyrimeve (te drejta tatimore)  (7,753,929)   

 ►     Kapital i nënshkruar i papaguar      

  >  Kapital i nënshkruar  gjithsej      

  >  Kapital i nënshkruar i paguar      

 I     Totali i Të drejta të arkëtueshme  
             
196,079,294                            -    
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5.1Te arketueshme nga Aktiviteti I Shfrytezimit me 31 Dhjetor 2017 jane perbere si me poshte: 

 

Nr   
Kliente 

Gjendje me 
31.12.2017 

 Ne Leke      

     Anastas Goga  
                      
18,410  

     Kastriot Gishti  
                        
9,776  

     TOTALI KLIENTA NE LEKE  
                      
28,185  

 
EUR        

     Bankers Petroleum Albania Ltd  
             
131,877,031  

     Kalaja Shpk  
               
34,929,959  

     Air BP Albania Sha  
                 
4,358,016  

     Stream Oil Ltd Dega ne Shqiperi  
               
16,229,495  

     ITALPRO KHTS Sha  
                 
3,732,800  

     Alpha Omega Enterprises sha  
               
16,951,045  

     Tea Construction sha  
                 
1,867,981  

     GFI Albania shpk  
                    
299,353  

     FAM GAS LLC  
               
26,871,320  

     Arba Shipping Agency shpk  
                    
853,619  

     INA -CRNA GORA d.o.o  233,941  

      
             
238,204,559  

 I     Totali klienteve  
             
238,232,745  

 

Llogarite e arketueshme jane paraqitur neto nga provizionet e ndodhura ne 2016, 2013, 2012 dhe 2011 

ne lidhje me faturat e papaguara te leshuara ndaj klienteve per sherbimet e kryera perpara nderprerjes 

se kontrates, rivendosja e te cilave eshte e pasigurte. 

Në vitin 2017, shoqëria kompensoi pjesërisht të arkëtueshme nga Transatlantic me shumën e realizuar 

nga shitja në ankand e produktit të konfiskuar më parë. Gjithesesi, sipas permbaruesit Transatlantic i 

detyrohet ende shoqerise. Nje pjese e detyrimit është shlyer nëpërmjet mbylljes së Garancisë së Bankës 

Atlantike. 

Ne  vitit 2017, vlera e provizioneve eshte ne shumen 75,832,7875 Leke. 

Shumat e tjera të arkëtueshme nga Shteti, lidhen me detyrimet tatimore që kanë ardhur nga kontrollet 

tatimore/doganore të kryera gjatë vitit 2013, të cilat janë paguar dhe apeluar tek autoritetet 

tatimore/doganore dhe për të cilat vlerësimi i Drejtimit është që ato kanë më shumë mundësi të 

realizohen se sa jo. 
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6. Inventari 

6.1Inventari i shoqerise eshte i perbere  nga inventar I imet dhe mallra. 

 Inventari me 31 Dhjetor 2017 dhe 31 Dhjetor 2016 perbehet si me poshte: 

 

    Iventari 

Viti raportues       
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

 I     Iventarët  
            
41,650,315  

            
40,115,301  

 ►     Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme  41,650,315  
            
39,778,701  

  >  Materiale ndihmës  
            
41,650,315  

            
39,778,701  

 ►     Parapagime për inventar                            -    
                 
336,600  

  >  Materiale të para    
                 
336,600  

  >  Materiale të tjera      

  >  Produkte të gatshëm      

  >  Mallra ( dhe produkte) për shitje      

  >  Gjë e gjallë      

   I   Totali i Iventarit  
            
41,650,315  

            
40,115,301  

 

7. Shpenzime te shtyra 

Ze i i Shpe zi e të shty a  pë  viti  7 dhe 2016 i referohet shpenzimeve të parapaguara të 
sigurimit që mbulojnë rrezikun e sigurimit në vitin pasues  eshte si me poshte: 

 

    Shpenzime të shtyra 

Viti raportues       
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

 I     Shpenzime të shtyra      

 ►     Furnitorë për shërbime (teprica debitore)  11,223,385  
            
11,604,691  

 ►     Shpenzime të periudhave të ardhme      

  >  Shpenzime per Paga dhe Shperblime  -                              -    

  >  Shpenzime per Sig shoqerore                            -                              -    

  >  Komisione Bankare                            -                              -    

     Totali Shpenzime të shtyra :  
            
11,223,385  

            
11,604,691  
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7. Aktivet materiale 

Aktivet material te shoqerise paraqiten te detajuara ne listen e aktiveve bashkangjitur Pasqyrave Financiare 2017 si dhe ne menyre te 
permbledhur ne tabelen e meposhtme: 

 

  Gjendjet dhe levizjet 
Toka , Troje, 

Terrene Ndertesa 

Ndertime 
dhe 

instalime 
te 

pergjithesh 

 Inst teknike 
makineri,paisje   

vegla,instr  
Mjete 

transporti 
Mobilje dhe 
paisje zyre 

Paisje zyre e 
informatike  

Te  tjera  
ne 

shfrytezim 

Parapagime 
për aktive 
materiale 
dhe në 
proces  Totali 

            

 A   Kosto e AAM-ve me 01.01.2017  528,223,527  
   
4,236,848,573                -    

    
3,926,555,266  

   
22,993,186  

   
27,163,442  

       
9,976,162         74,960  

    
8,751,835,116  

 blere                       -                          -    
           
6,026,524  

          
54,500  

            
86,448  

           
6,167,472  

 kalim nga afata shkurtra afat gjata  -    

 Pakesimet                        -                          -           74,960  
                
74,960  

  Kosto e AAM-ve 31.12.2017 528,223,527  4,236,848,573  0  3,932,581,790  22,993,186  27,217,942  10,062,610  0  0  8,757,927,628  

 B   Amortizimi AAM-ve 01.01.2017  
      
964,864,834  

    
1,424,440,845  

   
16,082,791  

     
6,549,810  

       
5,960,992                 -    

    
2,417,899,272  

 Amortizimi ushtrimit                        -   
      
112,002,216  

       
150,147,649  

     
1,382,080  

        
341,685  

          
830,218                 -    

       
264,703,848  

 Amortizimi per daljet e AAM-ve  -                           -                           -                      -                       -                   -                            -    

  Amortizimi i AAM-ve 31.12.2017 0  1,076,867,050  0  1,574,588,494  17,464,871  6,891,495  6,791,210  0  0  2,682,603,120  

 C   Zhvleresimi AAM-ve 01.01.2017                       -                          -                           -                      -                       -                  -                            -    

 Shtesat                        -                          -                           -                      -                       -                   -                            -    

 Pakesimet                        -                          -                           -                      -                       -                   -                            -    

  Zhvleresimi AAM-ve 31.12.2017 0  0  0  0  0    0  0  0  0  

D Vlera neto e AAM-ve 01.01.2017 528,223,527  3,271,983,739  0  2,502,114,421  6,910,395  20,613,632  4,015,170  0  74,960  6,333,935,844  
                                      
-    

E Vlera neto e AAM-ve 31.12.2017 528,223,527  3,159,981,523  0  2,357,993,296  5,528,315  20,326,447  3,271,400  0  0  6,075,324,508  
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7.1Aktivet Jomateriale 

    Aktive Afat Gjata jo materiale 

Viti raportues       
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

 I     Aktive  jo materiale      

 ►     Koncesione  
                        
122  

                        
122  

  >  Koncesione me vleren fillestare  
                        
122  

                        
122  

  >  Konçesionet (amortizimi)      

  >  Konçesionet (zhvlerësimi)      

 ►     Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme  743,064  
                   
69,900  

  > 
 Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme me vlere 
fillestare  2,851,952  

              
2,146,618  

  > 
 Patenta,licenca,marka e aktive te ngjashme 
(amortizimi)  (2,108,888) 

            
(2,076,718) 

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

►     Emri i mire                            -                              -    

  >  Emri i mire me vlere fillestare      

  >  Emri i mire (amortizimi)      

  >  Emri i mire (zhvleresimi)      

 ►     Parapagime për AAJM                            -                              -    

     Furnitorë për aktive afatgjata jomateriale      

  I   Totali iAktive Afat Gjata jo Materiale  743,186  
                   
70,022  

 

Detyrimet afatshkurtra 

8.1 Titujt e huamarrjes: 

Huate afatshkurtra deri me 31 Dhjetor 2017 dhe 31 Dhjetor 2016 paraqiten si me poshte: 

    Detyrime afat shkurtra 

Viti raportues       
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

     Detyrime afat shkurtra  

 ►     Titujt e huamarrjes  
          
476,917,422  

          
321,755,825  

  >  Huamarrje afatshkurtra   
          
476,917,422  

          
321,755,825  

  >  Premtim pagesa të pagueshme për hua afatshkurtër                            -                              -    

 ►     Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit  
            
30,723,357  

            
55,110,731  

  >  Furnitorë për mallra, produkte e shërbime  30,723,357  
            
55,110,731  

 ►     Të pagueshme ndaj punonjësve dhe sigurimeve shoqërore/shëndetsore  
                 
904,773  

                 
913,690  

  >  Paga dhe shpërblime      

  >  Paradhënie për punonjësit      

  >  Sigurime shoqërore dhe shëndetsore  
                 
904,773  

                 
913,690  

  >  Organizma të tjera shoqërore      

  >  Detyrime të tjera      

 ►     Të pagueshme për detyrimet tatimore  
            
11,496,902  

            
10,153,166  
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  >  Akciza      

  >  Tatim mbi të ardhurat personale  721,958  
                 
884,064  

  >  Tatime të tjera për punonjësit      

  >  Tatim mbi fitimin      

  >  Shteti- TVSh për t’u paguar  
              
9,933,900  

              
7,974,597  

  >  Të tjera tatime pët’u paguar dhe për t’u kthyer (teprica kreditore)  
               
(251,783) 

               
(256,826) 

  >  Tatime të shtyra (teprica kreditore)      

  >  Tatimi në burim  
              
1,092,827  

              
1,551,331  

 ►     Të tjera të pagueshme  
            
18,378,069  

            
27,064,050  

  >  Depozita garancie (Kliente)  
            
18,378,069  

            
27,064,050  

  >  Dividendë për t’u paguar                            -                              -    

     Totali i Detyrime afat shkurtra  
          
538,420,524  

          
414,997,462  

* Klientët depozitojnë një garanci në mënyrë që të sigurojnë një performancë të mirë për periudhën që 

kontrata është në fuqi. Në përfundim të marrëveshjes, Shoqëria do të kthejë fondet e mësipërme të 

garancisë pa interesa pasi të ketë mbajtur çdo detyrim të klientit dhe pasi të jetë siguruar që këta të 

fundit të kenë përmbushur të gjitha detyrimet.Në vitin 2017, në përputhje me masat ligjore të marra për 

të mbuluar llogaritë e arkëtueshme, garancia e depozituar nga Transatlantic në shumën 4,833,000 lekë u 

përdor për të shlyer pjesërisht llogaritë e arkëtueshmetë pa arkëtuara. Zhvlerësimi i njohur në vitin 2016 

u rimor për të njëjtën shumë. 

*Interesi i perllogaritur ne huane afatgjate me 31 Dhjetor 2017 eshte faturuar nga huadhenesi ne fund 

te vitit dhe shuma neto pas tatimit ne burim qe eshte paguar brenda Janar 2018, eshte perfshire ne 

llogarite e pagueshme. 

Huate afatgjata 

 

    Detyrime afat gjata 

Viti raportues        
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

     Detyrime afat gjata  
         
1,178,550,230  1,683,862,615 

 ►     Titujt e huamarrjes      

  >  Huamarrje afatgjata  
         
1,178,550,230   1,683,862,615 

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

këste gjashtëmujore duke filluar që nga viti 2011. Interesat për këtë kredi janë në rënie që nga data 13 

Tetor 2016, sipas marrëveshjeve origjinale të kredisë. 

Huatë 2008 - 2021 paguhen në maturim. Asnjë shlyerje paraprake nuk është kryer në vitin 2017. 
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8.4 Te pagueshme per aktivitetin e shfrytezimit (Furnitoret) 

Detyrimet ndaj furnitoreve me 31 Dhjetor 2017 jane perbere si me poshte: 

    Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit 

Viti raportues       
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

 ►     Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit  
            
30,723,357  

            
55,110,731  

  >  Furnitorë për mallra, produkte e shërbime  30,723,357  
            
55,110,731  

 ►     Debitorë të tjerë, kreditorë të tjerë      

 ►     Dëftesa të pagueshme                            -                              -    

  >  Premtim pagesa të pagueshm per furnizime                            -                              -    

 ►     Të pagueshme ndaj njësive ekonomike brenda grupit                            -                              -    

  >  Të drejta / detyrime ndaj pjesëtarëve të tjerë të grupit      

 ►     Të pagueshme ndaj  njësive ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse                            -                              -    

  >  Të drejta detyrime ndaj njësive ekonomike me interesa pjesëmarrëse                            -                              -    

 I     Totali i Të pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit  
            
30,723,357  

            
55,110,731  

 

Alba Elettrica Vlore 8,919.60 
  

East Mediterranean Sh.a 376,740.00   
Redian Demiraj 23,800.00 

  
Duka Sh.p.k. 40,000.00   
Albtelecom 85,399.46   
CEZ SHPERNDARJE sh.a 1,510,797.23   
Sh.a Ujesjellesi 110,496.00   
Kevin Gaz Sh.A 312,000.00   
furnitore per fatura te pamberritura ne leke 6,653,597.05   
      

TOTALI FURNITORE NE LEKE                9,121,749    

      
Endress + Hauser Italia spa AB Group  €                 2,692.05  357,908.05 

La Petrolifera Italo Rumuna S.A €             148,498.84  19,742,921.04 

LDL Engineering s.r.l  €                 2,526.39  335,883.55 

Deloitte Audit Albania  €                 1,200.00  159,540.00 

Elco Sistemi Srl  €                      91.00  12,098.45 

Guido Ottolenghi  €                 7,470.90  993,256.75 

      

TOTALI FURNITORE NE EURO                   162,479    

KONVERTUAR NE LEKE             21,601,608    

GJITHSEJT FURNITORE             30,723,357    

 



La Petrolifera Italo Albanese sh.a 

Shënime shpjeguese të pasqyrave financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017 

 

 

9. Te ardhura te shtyra 

    Te ardhura te shtyra 

Viti raportues        
31.12.2017 

Viti raportues       
31.12.2016 

  >  Pjesa afatshkurter  
              
55,109,017  

            
99,850,646  

  >  Pjesa afatgjate  
              
73,624,416  

          
105,670,814  

     Totali I te ardhurave te shtyra  128,733,433  
          
205,521,460  

 

Të ardhura të shtyra përbëhen nga parapagime për shërbimet e magazinimit që e tejkalojnë periudhën 

31 dhjetor 2017 dhe për klientët Bankers Petroleum  dheTransatlantic Albania (më parë Stream Oil 

And Gas), më shumë se një vit. 

10. Kapitali 

Më 31 dhjetor 2017, kapitali aksionar është 2,165,800,000Lek (2016: 2,165,800,000 Lek) dhe përbëhet 

prej 216,580 aksionesh (2016: 216,580) me një vlerë nominale prej 10,000 Lek për secilin. Më 31 dhjetor 

2017, % e kapitalit aksio a  zotë ohet ga La Pet olife a Italo Ru e a PIR , jë sho ë i e 

regjistruar sipas ligjeve të shtetit italian, e cila nëTetor 2015 bleu 6% te aksioneve të zotëruara nga 

SIMEST, Instituti Italian Shtetëror Financiar për Integrimin dhe Promovimin e Biznesit Italian jashtë 

territorit. Në datën e raportimit i gjithë kapitali aksionar është paguar. 

Në përputhje me ligjin mbi shoqëritë tregtare dhe bazuar në vendimin e aksionarëve, Shoqëria ka rritur 

rezervën ligjore me një shumë të barabartë me 5% të fitimit neto të vitit 2016. 

11. TE ARDHURA NGA AKTIVITETI I SHFRYTEZIMIT 
 
 

    
Ushtrimi i mbyllur        
31 Dhjetor 2017 

Ushtrimi i mbyllur        
31 Dhjetor 2016 

A-Te ardhurat 622,842,274 966,737,141 

Sherbime per Naften Bruto 409,936,399 598,502,240 

Sherbime per Nafte/ Benzine 69,247,658 228,407,312 

Sherbime per Gaz te Lengshem 90,222,345 90,180,566 

Sherbime per Lende Djegese Avionesh JET 33,533,311 32,327,455 

Te tjera 19,902,562 17,319,567 

  Shuma 
                   

622,842,274  
                   

966,737,141  
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12. TË ARDHURA NGA AKTIVITETET E TJERA TË SHFRYTËZIMIT 

    
Ushtrimi i mbyllur        
31 Dhjetor 2017 

Ushtrimi i mbyllur        
31 Dhjetor 2016 

A-Te ardhurat 12,429,444 19,797,082 

Tarifat Portuale 8,895,024 16,447,628 

Shpenizime te ngarkuara klienteve 848,697 542,197 

Qera 2,580,568 2,718,614 

Te ardhura nga shitja 

Furnizim me uje 4,730 3,500 

Te tjera 100,426 85,142 

  Shuma 
                     

12,429,444  
                     

19,797,082  

 

13. SHPENZIME PERSONELI 

  Emertimi I Llogarise Monedha 
Shuma në  

Lekë 31.12.2016 
Shuma në  

Lekë 31.12.2016 

1  Paga dhe shperblime Leke 47,922,438 48,727,887  

2  
Shpenzime per sigurime shoqerore dhe 
shendetesore Leke 6,724,264 6,446,103  

  Shuma   54,646,702  55,173,990  

 

14. SHPENZIME KOSUMI DHE AMORTIZIMI 

Shpenzimet e konsumit dhe te amortizimit jane paraqitur ne piken 7 bashke me detajimin e zerave te 

aktiveve te shoqerise. 

15. SHPENZIME TE TJERA SHFRYTEZIMI 

    
Viti raportues        
31.12.2017 

Viti raportues        
31.12.2016 

Shpenzime qeraje (613) 
   

385,136  
   

540,470  

Shpenzime mirembjatje (615) 
   

16,855,752  
   

46,885,241  

Sherbime siguracioni (616) 
   

23,995,192  
   

25,573,122  

Sherbime nga te tretet (618+621+622) 
   

38,193,575  
   

44,641,388  

Shpenzime per licenca (623) 
   

2,412,502  
   

2,231,648  

Shpenzime per udhetime, dieta (625) 
   

68,300  

Shpenzime postare dhe telekomunikacioni (626)       
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1,294,338  1,244,740  

Sherbime transporti dhe karburanti (627) 
   

1,360,343  
   

1,388,667  

Sherbime bankare (628) 
   

580,672  
   

589,807  

Taksa dhe tarifa te tjera (632+638) 
   

7,162,069  
   

7,186,146  

Shpenzime mjeksore dhe trajnimi per personelin (648) 
   

894,971  
   

1,362,138  

Sponsorizime (653) 
   

1,451,618  
   

828,200  

Shpenzime per pritje percjellje (654) 
   

591,718  
   

524,970  

Penalitete (657) 
   

212,100  
   

1,004,281  

Shpenzime te tjera (te pazbritshme per efekte fiskale) (658) 
   

7,108,941  
   

2,846,143  

Provizione (686) 
   

7,753,929  
   

20,479,611  

  Shuma 
                      

110,252,855  
                      

157,394,871  

 

16. Te ardhura dhe shpenzime financiare. 

  Te ardhura dhe shpenzime financiare 
Viti raportues        
31.12.2017 

Viti raportues        
31.12.2016 

►  Te ardhura dhe shpenzime nga interesi  
   

(46,181,446) 
   

(119,315,525) 

>  Të ardhura nga interesat e huase (Grupi)  

>  Shpenzime nga interesi e huase (Grupi)  
   

(46,181,446) 
   

(119,315,525) 

►  Fitime (Humbje)nga kursi kembimit  
   

23,682,644  
   

23,323,428  

>  Fitime nga shkëmbimet valutore  
   

32,650,760  
   

34,369,900  

>  Humbje nga shkëmbimet valutore  
   

(8,968,116) 
   

(11,046,472) 

►  Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare  
   

(15,629) 
   

(6,794) 

>  Të ardhura financiare të tjera (nga interesat Bankare)  

>  Shpenzime financiare të tjera (nga interesat bankare)  
   

(15,629) 
   

(6,794) 

  Shuma 
                      

(22,514,432) 
                      

(95,998,891) 

17. TATIM FITIMI 

Bazuar ne legjislacionin Shqiptar, norma e tatimit mbi fitimin eshte 15 % per vitin 2017. 

Deklaratat tatimore dorezohen cdo vit, por te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara per qellime 

tatimore konsiderohen vetedeklarime deri ne momentin qe autoritetet tatimore shqyrtojne deklaratat 

dhe regjistrimet e tatimpaguesit dhe leshojne vleresimin final. Ligjet dhe rregullat tatimore shqiptare  

jane objekt interpretimi nga autoritetet tatimore. 



La Petrolifera Italo Albanese sh.a 

Shënime shpjeguese të pasqyrave financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017 

 

Perllogaritja e tatimit mbi fitimin per vitin 2017 dhe 2016 jane si me poshte: 

  Llogaritja taTIM FITIMIT 
Viti raportues        
31.12.2017 

Viti raportues        
31.12.2016 

 A   HUMBJE FISKALE MBARTUR NGA 2014                                     -                                       -    

 B   HUMBJE FISKALE MBARTUR NGA 2015                                     -                                       -    

 Totali i te ardhurave  
                   
667,922,478  

                
1,020,906,615  

 Totali i shpenzimeve  
                   
506,173,268  

                   
647,623,745  

 I   FITIMI NETO PARA TATIMIT  
                   
161,749,210  

                   
373,282,870  

 II   Te ardhura te patatueshme  
                       
4,883,200  

 III   SHPENZIME TE PAZBRITESHME (+)  
                     
15,074,971  

                     
24,330,035  

     
1   Amortizime tej normave fiskale                                     -                                       -    
     
2   Shpezime pritje e dhurime tej kufirit tatimor  
     
3   Gjoba,penalitete,demshperblime  
     
4   Provizione qe nuk njihen  

                       
7,753,929  

                     
20,479,611  

     
5   Çdo lloj shpenzimi,pa dokumentacionin ligjor  

                       
7,321,042  

                       
3,850,424  

     
6   Interesat e paguara mbi inter.max të kredisë caktuar nga B.SH  

     
7   Shpenzimet e konsumit personal  

     
8   Intresi paguar kur huaja e parap tejkalokjnë 4 herë kap themeltar  

     
9   Nëse baza e amortizimit është një shumë negative  

   
10  

 Shpenz për shërbime teknike,konsulencë,menaxhim të pa 
likujduara brenda periudhës tatimore  

   
11   Amortizimi nga rivlerësimi I aktiveve të qëndrueshme  
   
12   Vlera e shpërblimeve në natyrë  
   
13   Kontributet vullnetare të pensioneve  

 III   PJESA E HUMBJES SE MBARTUR(-)                                     -    

IV FITIMI (HUMBJA) TATIMORE(I+II-III) 
                   

176,824,181  
                   

397,612,905  

 

18. Angazhime dhe pasiguri 

Gjatëaktivitetit të saj të zakonshëm,shoqëria nuk ka evidentuar asnjë ngjarje për të cilën mund 

tëevidentojëpasiguri nëtë ardhmen. 

19. Ngjarje të mëpasshme. 



La Petrol i fera l talo Albanese sh.a

shdnime shpjeguese te pasqyrave f inanciare p6r vi t in e mbyl lur m6 3L Dhjetor 2017

Nuk ka asnjE ngjar je td m€passhme pas datds sd raport imit  e ci la k6rkon rregul l ime apo shpjegime n6
k6to pasqyra.

Hartoi Pasqyrat:

ERIONA DOBROVODA PF

feloth Do

AECO fCq{sutting
NUIS: L6l 827013C
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