
1www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.



2  RAPORTI VJETOR 2018



3www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.PASQYRA E LËNDËS
Mesazhi i Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës 
                                                            
Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv
                                                                                        
Rreth Bursës Shqiptare të Titujve ALSE
-Historiku                    
-Aksionarët
-Këshilli Mbikëqyrës
-Objektivat për Vitin 2019
-Planet për të Ardhmen
-Funksionimi Institucional 

Veprimtaria e ALSE për vitin 2018
-Integrimi me sistemin AFISaR 
-Anëtarësimi 
-Listimi 
-Tregtimi 
-Analiza e Tregut dhe Statistika 
-Monitorimi dhe Mbikëqyrja 
-Kuadri Ligjor dhe Rregullativ
 
Bashkëpunimi me Grupet e Interesit 
-Marrëdhëniet Ndërinstitucionale 
-ALSE në Publik  

Të Dhënat Financiare 
-Auditimi i Jashtëm 
-Pasqyrat Financiare

4

5

6
6
6
7
8
8
9

11
11
11
12
14
17
23
23 

26
26
28

30
30
32

Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeut



4  RAPORTI VJETOR 2018

Kam kënaqësinë që, në këtë raport vjetor të deklaroj se në Shkurt 2018 
pas më pak se një viti punë, “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. nisi oper-
acionet e saj të tregtimit. Kjo arritje ishte rrjedhojë e një pune të pareshtur, 
për hartimin e nje kuadri modern të funksionimit, në përputhje të plotë me 
misionin e saj, krijimin e një tregu funksional dhe të centralizuar, i cili do të 
mundësojë përputhjen e kërkesës dhe ofertës për tituj në tregun vendas 
dhe tregtimin e tyre në një mjedis eficient, transparent, të paanshëm dhe 
me standarde cilësore. Është rasti të falenderoj për punën e palodhur dhe 
për përkushtimin e treguar stafin e Bursës, Drejtorin Ekzekutiv, anëtarët e 
Këshillit Mbikëqyrës dhe aksionarët për mbështetjen e tyre të pakursyer.

Për shkak të kufizimit në fushën e veprimtarisë për vitin e parë, Bursa tregtoi vetëm tituj të borxhit qeveritar, 
të cilat për vitin 2018 arritën shumën 2,57 miliardë lekë. Rezultatet e shënuara në vitin e parë të funksionimit, 
edhe pse për ne janë modeste, do të na shërbejnë si një përvojë e pazëvendësueshme për të vijuar më tej. 

Ne besojmë se zhvillimi i një tregu të konsoliduar për titujt në vendin tonë, do të krijojë mundësi të mëdha ak-
sesi për biznesin vendas, do të rritë besimin dhe do të nxitë projekte të reja zhvillimore.

Duke vlerësuar rolin dhe seriozitetin e AMF-së, si rregullator dhe mbikëqyrës, ne besojmë se gjatë vitit 2019 
fusha e veprimtarisë së Bursës do të zgjerohet, duke përfshirë të gjithë klasat e titujve – aksione, obligacione 
korporative dhe letrat tregtare.

Krahas përmirësimit të akteve rregullatore të funksionimit, qëllim parësor mbetet listimi në bursë i bizneseve. 
Por, ndonëse bizneset shprehin gatishmëri, duhet theksuar se nevojat e tyre janë ende modeste, për shkak të 
faktorëve të tillë si të qenit jo shumë kompleksë, qasjes konservatore dhe mangësive në edukimin financiar.

Megjithatë, ne do të jemi proaktivë dhe do të mbështesim të gjitha nismat e qeverisë Shqiptare dhe të ak-
torëve të tjerë, për çështje, të tilla si: auditimi dhe raportimi financiar cilësor, mbikëqyrja, transparenca dhe 
mirëqeverisja, të cilat janë themelore në zhvillimin e tregjeve të kapitalit.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a, do të vijojë të jetë aktive, jo vetëm në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit 
publik, por edhe në eksplorimin dhe shfrytëzimin e mundësive të reja dhe përdorimin eficient të teknologjive 
të reja.

Hysen ÇELA
Kryetar 

MESAZHI
KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
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Viti 2018 do të shënojë vitin e konkretizimit të të gjithë punës kolosale që 
ka bërë stafi i Bursës Shqiptare të Titujve ALSE sh.a. me mbështetjen e pa-
kursyer të Këshillit Mbikëqyrës dhe aksionarëve, për vënien në funksion për 
të parën herë, të një tregu privat sekondar të organizuar titujsh, në his-
torinë e financave shqiptare.

Me shumë punë e përkushtim, me shumë sakrifica e vetëmohim, por 
padyshim edhe me nxitjen e pamohueshme të rregullatorëve financiarë 
në vend, arritëm që në një kohë rekord, pas marrjes së licensës, të bënim 
funksionale Bursën nga pikëpamja operacionale, duke hapur dyert zyr-
tarisht për grupet e interesit dhe rënë këmbanës emocionuese për fillimin 
e tregtimit në 22 shkurt 2018, në orën 10.00. a.m.

Përtej sfidave të panumërta në një terren krejtësisht të ri për ne, arritëm me sukses të krijonim besim, fillimisht 
tek disa operatorë, por më pas zgjuam edhe interesin e bankave të tjera, të cilat pranuan të na mbështesnin 
në hapat tanë të parë të ndërtimit të tregut të organizuar të titujve në Shqipëri.

Rezultatet janë të qarta. Edhe pse një institucion i ri e me eksperiencë modeste në menaxhimin e një tregu me 
kaq peshë në sistemin financiar, ia arritëm që në një kohë mjaft të shkurtër prej dhjetë muajsh të realizonim një 
nivel të vlerës së tregtimit prej më shumë se 2.57 miliardë lekësh, ose rreth 20.8 milionë eurosh. Këtë objektiv e 
arritëm pavarësisht kufizimeve të mëdha në tregtimin vetëm të titujve të qeverisë. 

Sfida të reja na presin. Nuk reshtim së përpjekuri për të përgatitur të gjithë infrastrukturën teknike e rregullative 
për mundësimin e të gjithë zinxhirit të tregtimit-klerimit-shlyerjes edhe të titujve të emetuar nga biznesi. Jemi 
në kontakt të vazhdueshëm me rregullatorët, për lehtësimin e funksionimit të segmenteve të tregut, liberal-
izimin e kuadrit ligjor e rregullativ, në përputhje me direktivat e BE-së dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 
Jemi shumë afër trajtimit të nevojave të biznesit, për të rritur kapitale nëpërmjet bursës, si dhe jemi të papër-
tueshëm që t’iu shpjegojmë këtyre aktorëve përfitimet që kanë nga listimi në bursë. Nuk reshtim së shpjeguari 
industrinë e titujve dhe investimin në instrumente financiare, duke synuar rritjen e nivelit të edukimit financiar 
në publik, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet e arsimit të lartë në vend.

Jemi gati! 

Artan GJERGJI
Drejtor Ekzekutiv

DREJTORI EKZEKUTIV
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RRETH BURSËS SHQIPTARE TË TITUJVE ALSE

HISTORIKU
Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE)

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a.nisi në vitin 2014 si një projekt ambicioz, me mbështetjen e Bankës Cre-
dins, me një ekip ekspertësh të specializuar në letrat me vlerë dhe tregjet e kapitalit, me qëllim krijimin e një 
platforme elektronike tregtimi në pronësi private, që do të bëjë të mundur përputhjen e ofertës dhe kërk-
esës për letra me vlerë në Shqipëri. Duke parë potencialin e lartë të zhvillimit të këtij projekti, si dhe kushtet 
e favorshme për zhvillimin e tregut vendas të kapitaleve, në vitin 2016 kësaj nisme iu bashkuan edhe dy 
institucione të tjera financiare: AK Invest dhe Banka Amerikane e Investimeve.

Me vendimin nr.88, datë 03.07.2017, Bordi i AMF-së licensoi shoqërinë: “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” 
sh.a., si bursa e parë shqiptare me kapital privat në vend. Vendimi i Bordit të AMF-së erdhi pas vlerësimit në 
përputhshmëri me kërkesat e legjislacionit të të gjithë dokumentacionit, lidhur me objektin e veprimtarisë, 
kapitalin, organet drejtuese të shoqërisë, infrastrukturën dhe sistemet teknologjike të nevojshme, për real-
izimin e veprimtarisë së saj.

Menjëherë pas marrjes së licensës nga AMF, Bursa ALSE nisi punën për vënien në funksion të sistemit elek-
tronik të tregtimit, duke punuar ngushtë me Departamentin e Operacioneve Monetare, pranë Bankës së 
Shqipërisë, lidhur me anëtarësimin e Bursës pranë këtij institucioni, si dhe me lidhjen e dy sistemeve, atë të 
Bursës me sistemin qëndror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve të borxhit të qeverisë Shqiptare(AFISaR). 

Pas përfundimit me sukses të këtij procesi, Bursa ALSE filloi tregtimin zyrtarisht të Titujve të Qeverisë (Bono 
dhe Obligacione Thesari), më 22 shkurt 2018.

AKSIONARËT



7www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.

Këshilli Mbikëqyrës është organi i dytë më i rëndësishëm vendimarrës në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE, 
pas Asamblesë së Aksionarëve. Këshilli Mbikëqyrës është përgjegjës për mbikëqyrjen e veprimtarisë së Sho-
qërisë dhe sigurohet që menaxhimi i saj është në përputhje me ligjet në fuqi, aktet nënligjore të Shoqërisë, 
si dhe udhëzimet e vendimet e Aksionarëve. 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS

Prof. Dr. HYSEN ÇELA
KRYETAR

BRIKENA HOXHA
ANËTARE

AIDA LALA, MBA
ANËTARE

INES MUÇOSTEPA
ANËTARE

Prof. Asoc. Dr. ELVIN MEKA
ANËTAR
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OBJEKTIVAT PER VITIN 2019
• Objektivi kryesor i ALSE është të bëhet një aktor i rëndësishëm, brenda industrisë së titujve, në përputhje 

me praktikat më të mira të tregjeve të zhvilluara.
• Listimi i titujve të emetuar nga korporatat e para private dhe/ose shtetërore.
• Kuotimi i të gjithë titujve të borxhit korporativ ekzistues në treg, të emetuara me ofertë private.
• Krijimi i një tregu sekondar likuid, për titujt korporativë ekzistues dhe për titujt e rinj që do të emetohen.
• Tërheqja e ndërmjetësve financiarë (shoqërive komisionere, banka ose jo banka) drejt një tregu të rreg-

ulluar dhe të organizuar, për të ofruar një dritare likuiditeti, që shoqërohet me transparencë të lartë në 
kryerjen e transaksioneve.

• Lançimi i një baze të dhënash historike, e thjeshtë në përdorim (user-friendly), për titujt dhe transaksionet 
e zhvilluara në bursë, që do t’iu shërbejë për analiza të interesuarve dhe studiuesve të tregut.

• Zgjerimi i bashkëpunimit me institucionet e arsimit të lartë në vend për rritjen e sensibilizimit dhe njohjes së 
industrisë së titujve dhe tregut të kapitalit në vend.

• Nxitja e edukimit financiar të grupeve kryesore të interesit  nëpërmjet konferencave, leksioneve të 
hapura, materialeve edukuese, takimeve me bizneset dhe bashkëpunimeve me grupet e interesit.

• Kryerja e ofertës së parë publike në vendin tonë, duke i dhënë mundësi  të gjithë investitorëve të aloko-
jnë fondet e tyre të lira në instrumente të tjerë, përtej atyre trandicionalë.

• Mundësimi i një tregu transparent, eficient, të mirërregulluar e të paanshëm i cili t’u mundësojë opera-
torëve të tregut një kosto sa më të ulët ndërmejtësimi.

• Rritja e pranisë në organizmat dhe eventet ndërkombëtare me përfitim të përbashkët, për promovimin 
e ekonomisë së vendit dhe tregut shqiptar të titujve.

PLANET PËR TË ARDHMEN
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FUNKSIONIMI INSTITUCIONAL

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka punuar intensivisht gjatë vitit 2018, për plotësimin e kuadrit rregullativ shtesë, 
për të siguruar një treg sa më eficient dhe transparent, për të gjithë investitorët dhe aktorët e tregut.

Rritja e Kapaciteteve të Stafit
     Gjatë këtij viti Bursa ALSE i ka kushtuar rëndësi rritjes së kapacitetit të stafit të saj, duke mundësuar:

• trajnime në lidhje me mbikëqyrjen e tregut të titujve dhe pjesëmarrësve të tregut (nga ekspertë 
ndërkombëtarë) si dhe trajnime mbi procedurat që duhen ndjekur gjatë procesit të kontrollit (screen-

ing) të Anëtarëve dhe Emetuesve, lidhur me Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Ter-
rorizmit (nga ana e specialistëve të Bankës Credins).

• pjesëmarrje në konferenca/seminare, brenda dhe jashtë vendit, të fokusuara kryesisht në zhvillimin e 
tregut të kapitaleve. 

Ditët dhe Oraret e Veprimtarisë
Duke qenë se Shqipëria nuk ka pasur një bursë aktive, është shumë e nevojshme që përveç krijimit dhe 
vënies në funksionim të tregut, duhet të ndërtohet besimi tek operatorët financiarë, si edhe tek publiku. Për 
rrjedhojë, është menduar që Bursa ALSE të fillojë funksionimin, vitet e para, vetëm me dy ditë tregtimi në 
javë (çdo të martë e të enjte). 

Në ditët e përcaktuara të tregtimit, Bursa ALSE mundëson sesionet e tregtimit të titujve, nga ora 10.00 deri 
në orën 14.00, ku përfshihen të gjitha proceset e tregtimit, sipas standardeve më të mira ndërkombëtare 
(para-hapja; kryesore dhe pas-tregtimi). 
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INTEGRIMI ME SISTEMIN AFISaR
Në fillim të vitit 2018, Bursa ALSE përfundoi me sukses të gjithë procedurat operacionale dhe teknike, lidhur 
me fillimin e procesit të tregtimit dhe, më kryesoren, sigurimin e klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve të 
zhvilluara në Bursë. 

Bursa ALSE ka punuar ngushtësisht me Departamentin e Operacioneve Monetare dhe Departamentin e 
Teknologjisë se Informacionit në Bankën e Shqipërisë, për të përfunduar në kohë rekord procesin e testi-
meve, lidhur me mënyrën e komunikimit ndërmjet sistemit të tregtimit që përdor bursa dhe sistemit të shly-
erjes së titujve (AFISaR), i cili administrohet nga banka qëndrore.

Ky proces u finalizua me sukses në janar 2018, duke siguruar në këtë mënyrë dritën jeshile për anëtarësim 
të bursës pranë sistemit AFISaR. Më 21 shkurt 2018 Bursa ALSE nënshkroi marrëveshjen e anëtarësimit në 
AFISaR, që mundësoi hapjen zyrtare të ditës së parë të tregtimit për titujt qeveritarë në ALSE, në datën 
22.02.2018.

VEPRIMTARIA e ALSE PËR VITIN 2018

Anëtarësimi i Bankave Tregtare që ushtrojnë veprimtarinë si Shoqëri Komisionere
Gjatë vitit 2018 pranë Bursës ALSE u anëtarësuan katër shoqëri komisionere Banka, të licensuara nga 
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF), për të kryer veprime me tituj në Republikën e Shqipërisë. Këta 
anëtarë plotësuan me sukses të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, të kërkuar nga rregullorja e Bursës 
ALSE, si dhe përfunduan me sukses të gjithë procesin e instalimit të sistemit të tregtimit pranë mjediseve të 
tyre, me qëllim aksesimin sa më të lehtë prej brokerave fizikë të tyre. 

Tre nga katër anëtarët: Banka Credins, Banka Amerikane e Investimeve dhe Tirana Bank janë të licensuara 
nga AMF për kryerjen e veprimeve me tituj për llogari të tyre dhe të klientëve (broker-dealer), ndërkohë 
që Banka Ndërkombëtare Tregtare zotëron licensë për kryerjen e transaksioneve vetëm për llogari të vet 
(dealer). 

Takim me Shoqëritë Komisionere jo-Banka dhe mbështetja e tyre për të përgatitur dosjen e Anëtarësimit në 
ALSE

Gjithashtu, gjatë vitit 2018 ka patur një interes në rritje nga Shoqëritë Komisionere jo-Banka, të licensuara 
nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, për t’u anëtarësuar pranë Bursës ALSE, për tregtimin e titujve të 
borxhit të Qeverisë (bono dhe obligacione thesari), për llogari të klientëve. Ky proces shoqërohet me një 
sërë problematikash teknike, të hasura në drejtim të marrëdhënieve operacionale mes operatorëve të 
tregut “bursë – shoqëri komisionere jo-bankë – agjent shlyerës (kujdestar titujsh)”. Bursa ALSE është duke 
ndjekur me vëmendje procesin dhe ka mbështetur operatorët, në drejtim të lehtësimit të procedurave, si 
dhe në monitorimin e rrezikut operacional që mund të sjellë kjo veprimtari, me qëllim ruajtjen e integritetit 
të tregut dhe mbrojtjen sa më të mirë të interesave të investitorëve.

Anëtarësimi i tyre nuk ka nisur ende pasi nuk ka përfunduar plotësimi i dokumentacionit të nevojshëm, të 
kërkuar nga ALSE.

Trajnimi i Brokerave Fizikë  
Gjatë datave 10-11 janar 2018, Bursa ALSE ka realizuar fazën e dytë të trajnimeve të përdorimit të plat-
formës elektronike të tregtimit me brokerat fizikë të Shoqërive Komisionere jo-Banka.

Pjesëmarrja dhe përfundimi me sukses i trajnimit është një kriter i domosdoshëm për t’u anëtarësuar në 
Bursë. 

ANËTARËSIMI
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Listimi i Titujve Qeveritarë në Bursën ALSE
Me vendimin nr. 88, datë 03.7.2017 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Bursa Shqiptare e Titujve ALSE 
është kufizuar që gjatë vitit të parë të veprimtarisë  të tregtojë vetëm tituj të borxhit të Qeverisë (bono dhe 
obligacione thesari). Ky kufizim i AMF-së erdhi për shkak të mungesës në tregun vendas të infrastrukturës 
së nevojshme për klerimin dhe shlyerjen e titujve, të emetuar nga biznesi. Ndërkohë, procesi i klerimit dhe 
shlyerjes së titujve të borxhit të Qeverisë realizohet nga sistemi AFISaR, i cili administrohet nga Banka e 
Shqipërisë. Licensa e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE është e plotë dhe kufizimi i tregtimit vetëm në tituj të 
borxhit të Qeverisë de-jure përfundon 1 (një) vit nga data e fillimit të tregtimit në bursë (going-live), ndërsa 
de-facto, pasi rregullatorët të kenë licensuar institucionet financiare, të nevojshme për klerimin dhe shlyer-
jen e titujve të emetuar nga korporatat.

Gjatë vitit 2018, Bursa ALSE ka vijuar me listimin periodik të titujve të Qeverisë, të emetuar në tregun primar 
të ankandeve të Bankës së Shqipërisë, sipas kalendarit të maturimit të shpallur nga Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë. Titujt listohen në Bursën ALSE në të njëjtën ditë që përfundon ankandi në tregun primar 
dhe operatorët e tregut, së bashku me investitorët mund të realizojnë transaksione blerje-shitje në tregun 
sekondar të bursës në të njëjtën ditë, por me afat shlyerje 2 (dy) ditë pas datës së tregtimit (T+2).

Përgatitja e Infrastrukturës për Klerimin dhe Shlyerjen e Titujve të Korporatave
Duke filluar nga data 1 korrik 2018 Bursa ALSE është angazhuar në drejtim të krijimit, integrimit dhe testimit 
të infrastrukturës së nevojshme për klerimin dhe shlyerjen e titujve, të emetuar nga biznesi, siç janë: aksionet 
dhe titujt e borxhit privat (obligacionet korporative, letrat tregtare, obligacionet hipotekore, obligacionet 
bashkiake, etj.). Në këtë kuadër, Bursa ALSE ka nisur një bashkëpunim të ngushtë e intensiv me Regjistrin 
Shqiptar të Titujve ALREG, një subjekt që ka aplikuar pranë AMF-së dhe është në pritje të licensimit si in-
stitucion përgjegjës për regjistrimin, klerimin dhe shlyerjen e titujve, të emetuar nga korporatat. Puna ka 
konsistuar në harmonizimin e dy sistemeve elektronike, që përdor secili institucion, si dhe integrimin e tyre 
për të mundësuar një funksionim të automatizuar sa më normal mes dy institucioneve, pasi ALREG të jetë 
licesuar nga rregullatorët dhe Bursa ALSE të ketë filluar tregtimin e titujve të korporatave.
Në fund të dhjetorit 2018, ALSE dhe ALREG përfunduan me sukses përgatitjen e materialit të testimeve të 
zhvilluara midis tyre (Acceptance Test). 

Takime me Bizneset Potenciale për t’u Listuar
Bursa ALSE, gjatë vitit 2018 ka zhvilluar takime intensive me bizneset potenciale për t’u listuar në bursë. 
Kontaktimi dhe takimi i këtyre bizneseve u bazua në ecurinë e tyre financiare për 3 vitet e fundit, si dhe në 
madhësinë e kapitalit të tyre, kritere këto të panegociueshme për Bursën. Një tjetër element i marrë par-
asysh në grupet e bizneseve të synuara për t’u takuar ka qenë xhiro e subjekteve, që janë pjesë e listës së 
tatimpaguesve më të mëdhenj në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, si dhe statusi i tyre juridik si shoqëri 
aksionare.

Gjatë kësaj periudhe takimesh intensive është shfaqur një interes i kënaqshëm nga ana e bizneseve, të 
cilët kanë kërkuar informacione më të detajuara rreth ofertës publike, hapave që duhet të ndjekin për 
t’u listuar, kostove të listimit, etj. Bursa ALSE, përveç edukimit intensiv të publikut, ka punuar intensivisht për 
edukimin financiar të emetuesve, duke asistuar në informimin e tyre rreth përfitimeve të listimit në bursë.

Bizneset me të cilat Bursa ALSE ka zhvilluar takime, operojnë kryesisht në sektorë të ndryshëm, si: 

LISTIMI

Në këtë trajnim morën pjesë 5 (pesë) firma brokerimi dhe 3 (tre) përfaqësues të AMF-së. Trajnimi përfundoi 
më sukses për të gjithë pjesëmarrësit.



13www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.



14  RAPORTI VJETOR 2018

Fillimi i Tregtimit të Titujve Qeveritarë në Bursën ALSE
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE nisi tregtimin në titujt qeveritarë në 22 shkurt 2018 me 2 (dy) ditë në javë, 
përkatësisht çdo të Martë dhe çdo të Enjte, sipas orareve të përcaktuara në Rregulloren e Bursës ALSE. 
Janë caktuar vetëm 2 ditë zyrtare tregtimi në javë, pasi niveli aktual i zhvillimit të tregut është në fazën e 
tij embrionike dhe volumet e tregtimit janë modeste. Me zhvillimin e tregut dhe zgjerimin, si të klasave të 
instrumenteve të tregtimit, ashtu edhe të numrit të bankave, apo firmave të brokerimit që do të tregtojnë 
në ALSE, do të shtohet edhe numri i ditëve të tregtimit deri në 5 ditë në javë, siç është në të gjithë bursat 
në mbarë botën.

Pavarësisht këtij fakti, individët, apo subjektet që duan të tregtojnë bono dhe obligacione thesari, mund 
ta bëjnë këtë edhe në ditët e tjera, nëpërmjet Bankave dhe Shoqërive Komisionere që janë Anëtare në 
Bursën Shqiptare të Titujve, por më parë duhet të kenë hapur një llogari në cash dhe në tituj, si dhe të kenë 
nënshkruar një kontratë për transaksionet që do kryejnë me këto banka.

TREGTIMI

Metoda e Vazhdueshme e Tregtimit

Metoda e Tregtimit në Ankand

- Sektori Financiar (banka dhe jo-banka), 
- Media dhe Telekomunikacion,
- Prodhim produktesh (ushqimore, pijesh, uji), 
- Ndërtim (ndërtime infrastrukturore dhe rezidenciale),
- Shpërndarje Energjie, 
- Farmaceutikë etj. 

Gjatë vitit të ardhshëm pritet që Bursa të rrisë më tej numrin e takimeve me bizneset në vendin tonë, duke 
zgjeruar më tej gamën e industrive potenciale, për të rritur kapital nëpërmjet Bursës.
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Volumet dhe vlerat e tregtimit të titujve, gjatë vitit 2018, janë të kënaqshme duke marrë parasysh faktin që 
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ishte e kufizuar nga AMF për të tregtuar vetëm në tituj të borxhit të Qeverisë 
(bono thesari dhe obligacione thesari) gjatë vitit të parë të veprimtarisë.

Dita e Parë e Tregtimit
Duke filluar nga data 22.02.2018, ALSE hapi dyert e bursës për fillimin e tregtimit zyrtar në titujt e borxhit të 
Qeverisë. Kjo datë është historike, pasi përkon edhe me ditën e parë në historinë e financave shqiptare të 
tregtimit të një titulli në një treg privat, zyrtar e të rregulluar (bursë). Ky element shënon një tjetër gur themeli 
të zhvillimit të tregut sekondar të organizuar të titujve në vend, si dhe një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit 
të tregut të kapitaleve në përgjithësi.

Dita e parë e tregtimit nuk u shoqërua me ndonjë problem teknik apo operacional në të gjithë zinxhirin e 
hallkave “tregtim-klerim-shlyerje”. Gjatë kësaj dite u zhvilluan 3 tregtime, 2 tregtime gjatë orarit të bursës 
(on-exchange), me vlerë 48,797,500 lek dhe 1 tregtim jashtë burse (off-exchange) me vlerë 103,120,000 lek. 
Për të tre tregtimet procesi i klerimit dhe shlyerjes, një proces tashmë i automatizuar, përfundoi me sukses 
dhe pa vonesa brenda afateve të përcaktuara.

Tregtimi i Parë i Titujve të Borxhit të Qeverisë të Emetuar në Euro  
Përtej transaksioneve në tituj të borxhit të Qeverisë të emetuara në monedhën vendase (lek), në muajin 
korrik 2018 në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE u tregtua, për herë të parë një Obligacion Thesari 2 vjeçar 
i emetuar në euro. Kjo ishte një risi për tregun, pasi procesi i klerimit dhe shlyerjes së këtij transaksioni nuk 
ishte testuar më parë nga operatorët (bursa – kujdestarët - AFISaR) në një sesion tregtimi të drejtpërdrejtë. 
Transaksioni u ekzekutua me sukses, pa probleme teknike në asnjë nga hallkat “tregtim-klerim-shlyerje”. 

Tregtimet në titujt e emetuara në monedhë të huaj nuk janë të preferuara nga operatorët e tregut dhe 
anëtarët e bursës, për shkak të kostove shumë të larta të transfertave ndërbankare në procesin e shlyerjes 
së vlerave monetare (cash-settlement). Aktualisht, sistemi kombëtar i pagesave shlyen vetëm transkasio-
net në monedhën vendase, nëpërmjet Sistemit Shqiptar të Pagesave Ndërbankare (AIPS).
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ANALIZA E TREGUT DHE STATISTIKA

Në një këndvështrim të përgjithshëm gjatë vitit të parë të veprimtarisë, në periudhën shkurt - dhjetor 2018, 
vlera e tregtimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE arriti në nivelin e 2.57 miliardë lek, ose rreth 20.8 milionë 
euro, me një sasi (volum) prej më shumë se 106,700 njësi titujsh të tregtuar dhe një numër total prej 127 
transaksionesh.

Gjatë kësaj periudhe në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE kanë mbizotëruar:
- Transaksionet mes bankave;
- Transaksionet në Oraret Zyrtare (On-Exchange);
- Transaksionet në Obligacione Thesari;
- Transaksionet në monedhën “lek”.

Në mënyrë më të detajuar, ecuria e zhvillimit të tregut në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE analizohet në 
katër këndvështrime:

Sipas Llojit të Transaksionit
Pjesa më e madhe e numrit të transaksioneve të zhvilluara gjatë vitit të parë të veprimtarisë janë transak-
sione në tregun me pakicë, krahasuar me transaksionet ndërbankare (midis bankave). Transaksionet në 
tregun me pakicë janë transaksione që kryhen ndërmjet bankës dhe klientëve dhe klientëve midis tyre. 

Transaksionet mes bankave të realizuara në Bursë janë mbizotëruese në vlerën e tregut (55.6% e totalit), 
dhe në sasinë e tregtuar të titujve (69.8% e totalit). Ndërkohë, si numër transaksionesh janë kryer më shumë 
transaksionet që realizojnë bankat me klientët, apo klientët me njëri-tjetrin (63% e totalit).

Tabela 1: Tregtimi në ALSE sipas Llojit të Transaksionit (shkurt-dhjetor 2018)

Sipas Llojit të Titullit
Pjesa më e madhe e transaksioneve janë të ekzekutuara në obligacione thesari, krahasuar me transaksio-
net në bono thesari. Gjatë këtij viti, për sa i përket sasisë (volumit) të tregtuar, mbizotëruan bonot e thesarit 
(85.1% e totalit) ndërsa mbizotërim thelbësor, për sa i përket numrit të transaksioneve dhe vlerës së tregtu-
ar, ishin transaksionet në Obligacione Thesari. Konkretisht, sipas vlerës së tregtuar obligacionet zunë 64.9% 
të totalit dhe rreth 66.9% të totalit të numrit të transaksioneve të realizuara në bursë.

Tabela 2: Tregtimi në ALSE sipas Llojit të Titullit (shkurt-dhjetor 2018)

Lloji i Transaksionit
Type of Transaction

Shkurt - Dhjetor 2018 / February - December 2018

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Tregtuar 
Traded Volume

Vlera e Tregtuar (lek) 
Traded Value (all)

Ndërbankare 
Interbank

47 74,516 1,428,155,133

për Klientët 
for Clients

80 32,232 1,139,323,363

Lloji i Titullit
Type of Securities

Shkurt - Dhjetor 2018 / February - December 2018

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Tregtuar 
Traded Volume

Vlera e Tregtuar (lek) 
Traded Value (all)

Bono Thesari 
T-Bills

42 90,845 900,118,981

Obligacione Thesari 
T-Bonds

85 15,903 1,667,359,515
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Sipas Orareve të Ekzekutimit të Transaksioneve
Pjesa më e madhe e transaksioneve u ekzekutuan në Oraret Zyrtare (On-Exchange), krahasuar me transak-
sionet Jashtë-Orareve Zyrtare, në tregun me pakicë, apo tregun mbi banak (Over-The-Counter). Transak-
sionet e ekzekutuara në oraret zyrtare mbizotërojnë, në drejtim të vlerës së tregut (53.6% e totalit), sasisë së 
tregtuar të titujve (80.0% e totalit) dhe numrit të transaksioneve (53.5% e totalit). 

Transaksionet e realizuara në oraret zyrtare (On-Exchange) janë transaksione që kanë një nivel shumë herë 
më të lartë transparence dhe informacioni rreth tyre është lehtësisht më i aksesueshëm nga investitorët. 
Ndërkohë, tregu me pakicë, apo tregu mbi banak (jashtë orareve zyrtare të tregtimit në bursë), karakter-
izohet nga transaksione të ekzekutuara në kushte të mungesës së trasparencës për klientët, duke krijuar 
një ndikim jo pozitiv mbi çmimet e titujve, e jo në pak raste duke ndikuar edhe në deformimin e çmimeve, 
kosto që bie kryesisht mbi klientët (qytetarët).

Tabela 3: Tregtimi në ALSE sipas Orareve të Ekzekutimit (shkurt-dhjetor 2018)

Sipas Maturimit të Titujve
Parë në këndvështrimin e maturimit nga bonot e thesarit, titujt më aktivë janë ato me maturim 12 mujor, të 
ndjekura nga bono thesari 6 mujore, ndërkohë që mungojnë transaksione në bono thesari 3 mujore sepse 
afati i tyre i maturimit është shumë i shkurtër.

Seancat e Tregtimit
Trading Sessions

Shkurt - Dhjetor 2018 / February - December 2018

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Tregtuar 
Traded Volume

Vlera e Tregtuar (lek) 
Traded Value (all)

Oraret Zyrtare 
On-Exchange

68 85,392 1,377,252,906

Oraret Jo-Zyrtare 
OTC (Off-Exchange)

59 21,356 1,190,225,590
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Parë në këndvështrimin e maturimit nga obligacionet e thesarit, titujt më aktivë në tregtim janë ato me 
maturim 5 vjeçar dhe 10 vjeçar, të ndjekura nga 2 vjeçarët, përsa i përket numrit të transaksioneve dhe 
ato me maturim 7 vjeçar, përsa i përket volumit dhe vlerës së tregtuar.
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Sipas Llojit të Valutës së Titullit që tregtohet
Pjesa më e madhe e transaksioneve u ekzekutuan në monedhën “lek”, krahasuar me shumë pak transak-
sione në tituj të nominuar në euro. Kjo vjen për shkak të kostove të larta që kanë aktualisht transfertat e 
vlerave monetare në euro, nga një bankë në tjetrën, në tregun vendas.

Tabela 4: Tregtimi në ALSE në Valutë të Huaj (shkurt-dhjetor 2018)

Lloji i Transaksionit
Type of Transaction

Shkurt - Dhjetor 2018 / February - December 2018

Obligacion Thesari 2 Vjecar / T-Bond 2 Year

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Tregtuar 
Traded Volume

Vlera e Tregtuar (lek) 
Traded Value (all)

Ndërbankare 
Interbank

1 100 12,512,642

për Klientët 
for Clients

3 196 24,479,212

Shënim: Vlera e tregtuar është shprehur në Lek e këmbyer me kurset e këmbimit të datave të tregtuara
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MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE tregon një kujdes të veçantë në drejtim të monitorimit dhe mbikëqyrjes 
së operatorëve të tregut, me qëllim rritjen e integritetit të tregut dhe rritjen e besimit të investitorëve tek 
ALSE. Në këtë këndvështrim, gjatë vitit 2018 Bursa ALSE është treguar shumë e kujdesshme në drejtim të 
monitorimit të ecurisë së tregut në të gjitha hallkat e saj: “tregtim-klerim-shlyerje”. Puna është përqëndruar 
sidomos në drejtim të adresimit  të problemeve teknike, që lindën nga integrimi i sistemeve elektronike dhe 
përshtatja e tyre, por edhe në drejtim të disiplinimit të aktorëve të tregut.

Nisur nga fakti që tregu është në fillimet e tij dhe ka një eksperiencë relativisht të shkurtër të operatorëve të 
tregut me sistemin elektronik të tregtimit që përdor bursa, gjatë vitit 2018, ALSE ka ndjekur një qasje moni-
torimi dhe mbikëqyrje më tepër edukuese dhe korrektuese ndaj operatorëve, se sa penalizuese. Gjithsesi, 
duhet thënë se në asnjë rast kjo qasje nuk ka rënë ndesh me ruajtjen e integritetit të tregut dhe mbrojtjen 
e interesave të konsumatorëve.

KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATIV
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE është e angazhuar intensivisht në drejtim të përmirësimit të kuadrit ligjor dhe 
përshtatjes së legjislacionit aktual me Direktivat e BE-së. Ajo ka qenë e pranishme në të gjitha tryezat e 
diskutimit që ka organizuar AMF, së bashku me donatorët, si: Banka Botërore dhe SECO, për përmirësimin e 
ligjit “Për Tregun e Kapitalit” në Shqipëri, si dhe ka përgatitur opinone ligjore e teknike zyrtare, për t’i ardhur 
në ndihmë këtij procesi. Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka mbështetur Bankën e Shqipërisë dhe Autoritetin 
e Mbikëqyrjes Financiare edhe në përmirësimin e kuadrit rregullativ, që mbulon segmente të caktuara të 
industrisë së titujve në vend, siç janë shërbimet e kujdestarisë, shërbimet e regjistrimit dhe depozitimit të 
titujve. 

Gjithashtu, për shkak se legjislacioni në fuqi, por edhe praktikat më të mira ndërkombëtare, u japin bursave 
tagrin e plotësimit të kuadrit rregullativ, me synim krijimin e premisave për një treg sa më të lirë e të drejtë, 
Bursa ALSE ka statusin e një organizmi-vetërregullues (SRO). Në këtë kuadër, duke marrë parasysh edhe 
mungesën e eksperiencave të mëparshme të bursave funksionale, Bursa ALSE është angazhuar seriozisht 
në drejtim të plotësimit të kuadrit rregullativ të detajuar, duke përdorur modelet më të mira ndërkom-
bëtare, por edhe eksperiencën e disa prej ekspertëve më të mirë nga bursat e rajonit.

Legjislacioni aktual në fuqi i jep tagrin organeve drejtuese të Bursës ALSE për të miratuar rregulloret, ud-
hëzimet dhe manualet e nevojshme, që do t’i vinin në ndihmë operatorëve të tregut. Gjithsesi, hyrja në 
fuqi e këtyre akteve nënligjore ndodh vetëm pas shprehjes me shkrim nga AMF për aprovimin e tyre.
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Gjatë vitit 2018, Këshilli Mbikëqyrës i Bursës ALSE, është mbledhur në total 5 herë gjatë vitit 2018 dhe ka 
marrë vendime të rëndësishme, lidhur me plotësimin e kuadrit rregullativ të ALSE. Konkretisht, gjatë këtij viti 
Bursa ALSE ka miratuar 6 rregullore, 2 udhëzime dhe 2 manuale:

Rregullore
• Rregullore e Operimit për dërgimin e instruksioneve të shlyerjes në AFISaR;
• Rregullore e Menaxhimit të Bursës ALSE;
• Rregullore e Monitorimit dhe Mbikëqyrjes në Bursën ALSE; 
• Rregullore e Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit në Bursën ALSE (për t’u 

miratuar nga AMF);
• Rregullore mbi Informacionin Konfidencial në Bursën ALSE (për t’u miratuar nga AMF);
• Rregullore e Kodifikimit në sistemin ETS të Bursës ALSE.

Udhëzime
• Udhëzimi mbi mënyrën e Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së transaksioneve në Bursën ALSE;
• Udhëzimi mbi Procedurat e Dështimit në shlyerjen e transaksioneve të titujve të borxhit të Qeverisë 

në Bursën ALSE” (për t’u miratuar nga AMF).

Manuale
• Manual i operimit të sistemit ETS në Bursën ALSE;
• Manual i Vlerësimit të Rrezikut të Punonjësve të Bursës ALSE (për t’u miratuar nga AMF).
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BASHKËPUNIMI ME GRUPET E INTERESIT

MARRËDHËNIET NDËRINSTITUCIONALE
Tirana Economic Forum
Lançimi publik i Bursës ALSE në një Konferencë Ndërkombëtare

Në bashkëpunim me televizionin ekonomik ScanTv, në kuadër të eventit TIRANA ECONOMIC FORUM, Bursa 
ALSE organizoi në datën 24 janar 2018 Takimin Vjetor 2018, me temë: “Future of Balkans: Towards Global 

Inclusion”. Paneli i dytë i këtij Forumi ndërkombëtar i udhëhequr nga Bursa ALSE trajtoi temën: “Zhvillimi i 

Tregjeve të Kapitalit në Ballkan”. 

Pjesëmarrës në këtë panel ishin disa prej drejtuesve të bursave të Rajonit (Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia, 
Sllovenia, Serbia dhe platforma rajonale SEE Link e mbështetur nga EBRD), Drejtori Ekzekutiv i AMF z. Ervin 
Koçi dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës, z. Erion Veliaj. Drejtuesit e bursave, të pranishëm në këtë event 
ndanë eksperiencën e tyre si dhe përgëzuan dhe inkurajuan nismën e bursës së parë private në Shqipëri.

Partneriteti në forumin e “Edukimi financiar për përfshirjen financiare” organizuar nga Shoqata Shqiptare e 
Bankave

ALSE, në bashkëpunim me Shoqatën e Tregtimit të Titujve në Shqipëri (ASTA), Shoqatën Shqiptare të Mikrof-
inancës (AMA) dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB), organizoi më 29 qershor 2018 forumin me temë: 
“Edukimi financiar për përfshirjen financiare”. Në këtë forum u diskutuan çështje mjaft të rëndësishme që 
karakterizojnë nivelin e zhvillimit të edukimit financiar në shtresa të ndryshme të popullsisë në vend. Gjithash-
tu, pjesëmarrës në këtë forum ishin edhe shumë ekspertë të huaj nga Banka Botërore dhe disa vende të 
Bashkimit Europian, të cilët ndanë me pjesëmarrësit disa eksperienca të vlefshme të vendeve të tyre, në 
drejtim të nxitjes së rritjes së shkallës së edukimit financiar.

Si pjesëmarrëse në këtë forum, Bursa ALSE evidentoi rëndësinë që ka edukimi financiar në përgjithësi, sido-
mos edukimi në fusha specifike, siç është të investuarit në tituj dhe në tregjet financiare.

Në fund të takimit, shoqatat dhe institucionet organizatore të eventit firmosën një dokument që u bë edhe 
baza për themelimin e Rrjetit Shqiptar për Edukimin Financiar (ANFE).

Takime me USAID dhe FSVC
Gjatë vitit 2018 Bursa ALSE zhvilloi një sërë takimesh me përfaqësues të FSVC dhe USAID në të cilat u disku-
tua në parim mbi projektet që këta të fundit zhvillojnë në fushën e zhvillimit të tregut të kapitaleve, si dhe 
mbi mundësinë e organizimit të një projekti konkret për zhvillimin e tregut të kapitaleve në Shqipëri.
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Pjesëmarrje në konferencën e Malit të Zi, Serbisë, takime me Bursën dhe Depozitarin në Serbi si dhe pjesëmar-
rje në konferencën e RCC

Bursa ALSE mori pjesë në një sërë konferencash të zhvilluara në Bursat e Rajonit (Mal të Zi dhe Serbi). Në 
pjesëmarrjen në konferencën e Serbisë u zhvilluan dhe takime pranë Bursës së Beogradit dhe Depozitarit 
Qëndror të Titujve, në mënyrë që të krijoheshin kontakte dhe shkëmbim eksperiencash. Gjithashtu, gjatë 
muajit dhjetor 2018, Bursa ALSE mori pjesë në konferencën e zhvilluar nga Regional Cooperation Council 
(RCC). Kjo konferencë kishte si qëllim përgatitjen e termave të referencës nga grupi i punës, i ngritur nga 
6 shtete të Ballkanit Perëndimor, me qëllim mbështetjen e aksesimit më të gjerë në fushën e financës dhe 
integrimin e tregjeve financiare. Strategjia e Vendeve të Europës Juglindore (SEE) për vitin 2020 është 
miratuar nga Ministrat e Ekonomisë të këtyre shteteve më 21 nëntor 2013 në Sarajevë, si një reformë gjith-
përfshirëse socio-ekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu, një tjetër pikë kryesore në këtë 
strategji lidhet me zhvillimin e bashkëpunimit rajonal në fushën e investimeve dhe diversifikimin e tregjeve 
financiare.

Anëtarët themelues të ANFE janë:
• Shoqata Shqiptare e Bankave;
• Shoqata Shqiptare e Siguruesve;
• Shoqata Shqiptare e Mikrofinancës;
• Shoqata e Siguruesve të Jetës, Pension-

eve dhe Fondeve të Investimeve;
• Shoqata e Tregtimit të Titujve;
• Bursa Shqiptare e Titujve ALSE;
• Junior Achievement of Albania;
• Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zh-

villim;
• Shërbimi Kombëtar Rinor.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE ka qenë një 
institucion mjaft aktiv në veprimtaritë e 
ANFE përgjatë vitit 2018, me informacione, 
veprimtari dhe propozime konkrete, që 
mund të rrisin nivelin e edukimit financiar te 
publiku.

Anëtarësia në Rrjetin Shqiptar të Edukimti Financiar
Rrjeti Shqiptar për Edukimin Financiar (ANFE) është një organizëm i krijuar në Maj 2018, i cili mbështetet nga 
disa institucione financiare dhe organizata përfaqësuese të operatorëve të tregut dhe që ka në qendër të 
veprimtarisë së saj edukimin financiar dhe promovimin e tregjeve, produkteve dhe shërbimeve financiare 
bankare dhe jo-bankare. Edukimi i publikut dhe grupeve të interesit duhet të jetë një objektiv parësor, më 
qëllim mundësimin e një transparence sa më të lartë dhe reduktimin e rreziqeve që shoqërojnë procesin e 
pjesëmarrjes aktive në tregjet financiare nga këta aktorë.
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ALSE NË PUBLIK
Edukimi i Publikut

Viti 2018 ishte një vit shumë intensiv, përsa i përket përkushtimit të ALSE drejt edukimit të publikut, lidhur me 
industrinë e titujve dhe tregun e kapitalit. Bursa ALSE zhvilloi leksione të hapura në programet bachelor dhe 
master të fakulteteve të ekonomisë në disa institucione të arsimit të lartë,si: Kolegji Universitar “Luarasi”, 
Kolegji Universitar “Wisdom”, Kolegji Universitar i Biznesit, Universiteti Europiani Tiranës dhe Universiteti Met-
ropolitan Tirana.

Me disa prej tyre u dakordësua nënshkrimi, gjatë vitit të ardhshëm, i marrëveshjeve të bashkëpunimit, 
të cilat do të hedhin bazat e një marrëdhënie afatgjatë mes Bursës ALSE dhe institucioneve të arsimit të 
lartë (IAL) në vend. Bursa ALSE e shikon audiencën e fakulteteve ekonomike të këtyre IAL-ve si grupin e 
interesit më interesant për t’u targetuar në periudhë afatmesme, pasi janë element të rëndësishëm në 
tregun e punës, për një periudhë afatmesme. Studentët aktualë do të jenë në pozicione drejtuese pranë 
punëdhënësve të tyre, duke rritur shanset e këtyre të fundit për t’u listuar në ALSE. Investimi te ky grup inter-
esi është gjithashtu dhe një element i rëndësishëm në anën e kërkesës për tituj, pasi brezat e rinj janë më të 
përkushtuar drejt përdorimit të teknologjisë dhe informacionit në shërbimet financiare.

Faqja e Internetit të ALSE
Pas punës intensive për përgatitjen e tekstit bazë të informacionit mbi institucionin dhe shërbimet e ofruar-
a,Bursa Shqiptare e Titujve ALSE arriti që gjatë këtij viti të lançonte për publikun faqen zyrtare të internetit në 
Shqip dhe Anglisht, duke e përditësuar vazhdimisht me lajme dhe njoftime nga tregu. Gjithashtu, në zbatim 
të detyrimeve ligjore, Bursa ALSE bën në mënyrë periodike e të vazhdueshme pasqyrimin e të dhënave 
mbi transaksionet e zhvilluara në tregun zyrtar dhe jo-zyrtar.
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Investo sot, që investimi të punojë
për të ardhmen tuaj!

Cel.: ++355(0)67 28 74 863
E-mail: support@triumfgrup.al / broker@triumfgrup.al

Web: www.triumfgrupbroker.al
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TË DHËNAT FINANCIARE

AUDITIMI I JASHTËM
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Shenime 
shpjeguese

31.12.2018 31.12.2017

Aktivet afatshkurtra

Mjete monetare 5 11,428,589 29,259,372

Kerkesa te tjera te arketueshme 6 343,966 143,307

Parapagime dhe shpenzime te shtyra 7 103,312 819,372

Totali i aktiveve afatshkurtra 11,875,867 30,222,051

Aktivet afatgjata

Aktive afatgjata materiale 8 4,819,860 5,470,569

Aktive afatgjata jomateriale 9 11,011,872 8,251,059

Totali i aktiveve afatgjata 15,831,732 13,721,628

Totali i aktiveve 27,707,599 43,943,679

Detyrimet dhe kapitali

Detyrimet afatshkurtra

Detyrime dhe te tjera te pagueshme 10 2,044,448 2,426,412

Totali i detyrimeve afatshkurtra 2,044,448 2,426,412

Detyrimet afatgjata

Detyrime afatgjata 2,664,800 3,988,500

Totali i detyrimeve afatgjata 2,664,800 3,988,500

Kapitali aksionar

Kapitali i nenshkruari paguar 11 50,000,000 50,000,000

Humbja e mbartur (12,471,233) -

Humbja e periudhës (14,530,416) (12,471,233)

Totali i kapitalit aksionar 22,998,351 37,528,767

Totali i detyrimeve dhe kapitalit 27,707,599 43,943,679

Pasqyra e pozicionit financiar duhet tё lexohet sё bashku me shёnimet shpjeguese nё faqet 36 – 53 qё janё 
pjesё pёrbёrёse e pasqyrave financiare.

Pasqyra e Pozicionit Financiar
Shumat në Lekë

PASQYRAT FINANCIARE
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Shënimet Viti i mbyllur 
më 31.12.2018

Periudha nga 
28.07.2017 

deri më 
31.12.2017

Të Ardhurat

Te ardhura nga aktiviteti 12 - -

Te ardhura te tjera 12 185,248 -

Totali i të ardhurave 185,248 -

Shpenzime Operative 

Shpenzime personeli 13 (6,347,378) (2,427,424)

Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale 8 (925,323) (318,019)

Amortizimi i aktiveve afatgjata jomateriale 9 (1,348,882) (8,691)

Shpenzime administrative 14 (6,008,181) (9,770,456)

Totali i shpenzimeve (14,629,764) (12,524,590)

Humbja nga veprimtaria kryesore (14,444,516) (12,524,590)

Të ardhura (shpenzime) financiare neto

Të ardhura (shpenzime) financiare, neto 15 (74,354) (11,427)

Fitim (humbje) nga kembimi, neto 26 (11,546) 64,784

Totali i të ardhurave (shpenzimeve) financiare, neto (85,900) 53,357

Humbja neto e vitit para tatimit (14,530,416) (12,471,233)

Shpenzime tatim fitimi 17 - -

Humbja e vitit (14,530,416) (12,471,233)

Totali i detyrimeve afatgjata 2,664,800 3,988,500

Te ardhura te tjera gjitheperfshirese: - -

Te ardhura te tjera totale gjitheperfshirese - -

Te ardhura gjitheperfshirese per periudhen - -

Totali i humbjes gjitheperfshirese per periudhen (14,530,416) (12,471,233)

Pasqyra e Fitimit ose Humbjes dhe e tё Ardhurave Gjithёpёrfshirёse
Shumat në Lekë

Pasqyra e pozicionit financiar duhet tё lexohet sё bashku me shёnimet shpjeguese nё faqet 36 – 53 qё janё 
pjesё pёrbёrёse e pasqyrave financiare.
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Shënimet Viti i mbyllur 
më 31.12.2018

Periudha nga 
28.07.2017 

deri më 
31.12.2017

Flukse monetare nga veprimtaritë e shfrytëzimit 

Humbja para tatimit  (14,530,416) (12,471,233)

Rregullime per:  

Amortizimin e aktiveve afatgjata materiale   8 925,324 318,019

Amortizimin e aktiveve afatgjata jomateriale 9 1,348,882 8,691

Te ardhura nga interesi  19 (17,812) (15,027)
Rritje ne kerkesa te tjera te arketueshme 5 (200,660) (143,307)
Ulje/(Rritje) ne parapagime dhe shp. te shtyra 7 716,061 (819,372)
(Ulje)/Rritje ne detyrimet, të tjera të pagueshme 10 (1,705,664) 6,414,912

Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit (13,464,285) (6,707,317)

Tatim fitim i paguar 5 - -

Interes i arketuar 17,812 15,027

Fluksi monetar i përdorur nga veprimtarite e shfrytezimit (13,446,473) (6,692,290)

Fluksi monetar nga veprimtarite e investimit 

Blerje e aktiveve afatgjata materiale 8 (274,615) (5,788,588)
Blerje e aktiveve afatgjata jomateriale 9 (4,109,695) (8,259,750)
Fluksi monetar i përdorur nga veprimtarite e investimit (4,384,310) (14,048,338)

Fluksi monetar nga veprimtarite e financimit 
Kontribut ne kapital 13 - 50,000,000

Fluksi monetar neto nga veprimtarite e financimit - 50,000,000

Totali i detyrimeve afatgjata 2,664,800 3,988,500

 Pakesimi (Rritja) neto e mjeteve monetare (17,830,783) 29,259,372

 Mjetet monetare ne fillim te vitit/periudhes 4 29,259,372 -

 Mjetet monetare ne fund te vitit/periudhes 4 11,428,589 29,259,372

Pasqyra e Flukseve tё Parasё
Shumat në Lekë

Pasqyrat Financiare tё Shoqёrisё pёr vitin e mbyllur mё 31 Dhjetor 2018 u aprovuan nga administratori mё 15 
maj 2019 dhe u nёnshkruan si mё poshtё:

Artan Gjergji 

Administrator
Kazazi Consulting ShPK

Pasqyra e flukseve te parase duhet tё lexohet sё bashku me shёnimet shpjeguese nё faqet 
36 – 53 qё janё pjesё pёrbёrёse e Pasqyrave Financiare.
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1. Informacion i pёrgjithshёm
Shoqёria “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. (mё poshtё referuar si “Shoqёria”) ёshtё institucion financiar 
Shqiptar i regjistruar pranё Qendrёs Kombёtare tё Regjistrimit mё datё 28 Korrik 2017 dhe pranё Drejtorisё 
Rajonale Tatimore Tiranё me NIPT L71928011S.
Veprimtaria e Shoqёrisё rregullohet nё perputhje me dispozitat pёrkatёse tё Ligjit 9901, datё 14 Prill 2008, 
“Pёr Tregtarёt dhe Shoqёritё Tregёtare”, nga akti i themelimit dhe statuti i saj si dhe nga ligjet dhe rregullo-
ret si më poshtë vijon:
- Ligji Nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”;
- Ligji Nr. 10 158, datë 15.10.2009 “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore”;
- Rregullore e AMF Nr. 120, datë 02.10.2008 “Mbi liçensimin dhe mbikëqyrjen e bursës së titujve”
Objekti kryesor i aktivitetit tё Shoqёrisё ёshtё “kryerja e aktivitetit tё bursёs sё titujve pёr tё gjithё titujt dhe 
instrumentat e tjerё financiarё, tё parashikuar sipas Ligjit pёr Titujt dhe nё pёrputhje me liçencёn e dhёnё 
nga AMF-ja, me pёrjashtim tё instrumenteve derivative tё pёrcaktuar nga Kreu Il i Ligjit pёr Titujt”. 
Shoqёria zotёrohet nga aksionerёt Banka Credins, Banka Amerikane e Investimeve dhe AK-Invest, tё cilёt 
me 31 Dhjetor 2018 zotёrojnё respektivisht 42.5%, 42.5% dhe 15% tё kapitalit themeltar.
Administrator i Shoqёrisё ёshtё Z. Artan Gjergji. Anёtarёt e Kёshillit Mbikqyrёs tё Shoqёrisё mё 31 Dhjetor 
2018 janё:
1. Hysen Çela
2. Aida Naska
3. Ines Muçostepa
4. Brikena Hoxha
5. Elvin Meka
Selia kryesore e Shoqёrisё ndodhet nё Rrugёn “Nikolla Tupe”, Nr.1, Kati 3, Ap.3, Tiranё.
Numri i punonjёsve tё Shoqёrisё mё 31 Dhjetor 2018 ёshtё 4 (katёr) (2017: 4).

2. Bazat e pёrgatitjes sё Pasqyrave Financiare
2.1 Deklarata e përputhshmërisë

Pasqyrat financiare të shoqërisë janё pёrgatitur nё pёrputhje me Standardet Ndёrkombёtare tё Raportimit 
Financiar (SNRF) publikuar nga Bordi i Standardeve Ndёrkombёtare tё Kontabilitetit (BSNK.

2.2 Bazat e matjes
Pasqyrat financiare janё pёrgatitur bazuar nё koston historike.

2.3 Parimi i Vijimesise
Shoqeria eshte ende ne fazat fillestare te biznesit dhe qe nga krijimi i saj ka pesuar humbje financiare dhe 
nuk ka gjenuar te ardhura. Kjo dhe si pasoje e skontove te plota te dhena gjate vitit 2018 ndaj klienteve 
te saj (anetaret qe jane banka dhe/ose firma brokerimi) me qellimin e gjallerimit te tregetimeve ne kete 
platforme te re. 
Shoqeria vazhdon te kete nje situate te kenaqshme likuditeti ku aktivet afatshkurtra i tejkalojne detyrimet 
afatshkurtra me rreth 5 here dhe ne pergjithesi nuk eshte e financuar me borxhe nga pale te treta. 
Megjithate, pamundesia per te krijuar te ardhura te mjftueshme per te mbeshtetur aktivitetin e Shoqerise, 
eshte nje tregues pasigurie per vazhdimesine e biznesit. 
Per te eliminuar kete pasiguri, Shoqeria bazohet kryesisht ne mbeshtetjen e aksionereve te saj, te cilet kane 
qellimin per te mbeshtetur financiarisht Shoqerine, nese lind nevoja, dhe kane konfirmuar me shkrim kete 
qellim per nje periudhe te pakten 12 mujore nga data e aprovimit te pasqyrave financiare. Nje periudhe 
humbjesh prej 4 vitesh nga fillimi i aktivitetit eshte parashikuar dhe ne planin strategjik te Shoqerise, i cili 
eshte aprovuar nga aksioneret dhe parashikon financimet e nevojshme per kete situate.
Bazuar ne sa me lart, Drejtimi i Shoqerise ka arritur ne perfundim se nuk ka pasiguri te qenesishme ne aftes-
ine e Shoqerise per te vazhduar vijimesine e biznesit, per te ardhmen e parashikueshme, prej te pakten 12 
muajsh nga data e aprovimit te ketyre pasqyrave financare. Si rrjedhoje, Drejtimi gjykon se parimi i vijime-
sise eshte baze e pershtatshme ne pergatitjen e ketyre pasqyrave.

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe



37www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.

2.4 Paraqitja e pasqyrave financiare
Paraqitja e vlerave nё Pasqyrat Financiare pёr vitin 2018 ёshtё bёrё nё vlerёn aktuale.

2.5 Periudhat krahasimore
Shoqёria ka filluar aktivitetin e saj mё 28 Korrik 2017. Aktiviteti i periudhes prej 28 Korrik 2017 deri me 31 Dh-
jetor 2017 ёshtё periudha e mёparshme krahasimore.

2.6 Monedha funksionale dhe e paraqitjes
Kёto pasqyra financiare janё prezantuar nё monedhёn “Lekё”, e cila ёshtё dhe monedha funksionale e 
Shoqёrisё.

2.7 Pёrdorimi i vlerёsimeve dhe gjykimeve
Pёrgatitja e pasqyrave financiare kёrkon nga drejtuesit tё ushtrojnё gjykimin e tyre nё proçesin e zbatimit 
tё politikave kontabёl tё kompanisё dhe shumave tё raportuara tё aktiveve, detyrimeve, tё ardhurave 
dhe shpenzimeve. Rezultati aktual mund tё ndryshojё nё varёsi tё kёtyre vlerёsimeve.
Vlerёsimet dhe gjykimet rishikohen nё mёnyrё tё vazhdueshme. Rishikimet e vlerёsimeve kontabёl janё tё 
njohura nё periudhёn nё tё cilёn vlerёsimi ёshtё rishikuar si dhe nё periudhat e ardhshme qё preken. 
Nё veçanti, informacionet mbi fushat mё tё rёndёsishme tё vlerёsimeve dhe gjykimeve nё aplikimin e poli-
tikave kontabёl tё cilat kanё efektet mё tё rёndёsishёm nё shumat e njohura nё pasqyrat financiare, janё 
pёrshkruar nё shёnimet pёrkatёse tё pasqyrave financiare.

2.8 Zbatimi i ndryshimeve nё Standardet Ndёrkombёtare tё Raportimit Financiar
Standarde tё miratuara qё kanё hyrё nё fuqi:
• SNRF 9 Instrumentat Financiare 
• SNRF 15 Tё ardhurat nga Kontratat me Klientёt 
Standardet dhe amendimet e reja tё paraqitura janё tё zbatueshme pёr periudhat financiare qё fillojnё 
mё ose pas datёs 1 Janar 2018. Të dyja këto standarde janë të zbatueshme për shoqërinë por nuk kanë 
efekt dhe nuk nevojitet riparaqitje pasi elementet e Pasqyrave Financiare të vitit 2018 që preken nga këto 
ndryshime ose nuk ekzistojnë ose diferencat e vlerësuara janë jomateriale. Shënimet lidhur me politikat 
kontabël të përdorura në këto gjykime jepen në vijim.

2.9 Standarde dhe interpretime të publikuara që nuk janë ende të aplikueshme 
• SNRF 16 Qeraja
Ky standard dhe amendimet e reja tё paraqitura janё tё zbatueshme pёr periudhat financiare qё fillojnё 
mё ose pas datёs 1 Janar 2019 e në vijim. Parashikohet që të ketë ndikim në pasqyrat financiare të sho-
qërisë në periudhën kur do të fillojë zbatimi i tij.
Shoqëria ka vlerësuar ndikimin e parashikuar që do të ketë zbatimi fillestar i SNRF 16 në pasqyrat financiare, 
sikundër përshkruhet më poshtë. Ndikimi aktual i adoptimit të standardit më 1 janar 2019 mund të ndryshojë 
sepse Shoqëria nuk ka përfunduar testimin dhe vlerësimin e kontrolleve të brendshme përkatëse dhe poli-
tikat e reja kontabël janë subjekt i ndryshimit derisa Shoqëria të paraqesë pasqyrat e saj të para financiare 
që përfshijnë datën e zbatimit fillestar.
SNRF 16 paraqet një model të vetëm të kontabilizimit të qirasë në paqyrën e pozicionit financiar për qira-
marrësit. Një qiramarrës njeh një aktiv për të drejtën e përdorim që përfaqëson të drejtën e tij për të për-
dorur aktivin në fjalë dhe detyrimin e qirasë që përfaqëson detyrimin e tij për të kryer pagesa të qirasë. 
Ekzistojnë përjashtime të njohjes për qiranë afatshkurtër dhe dhënien me qira të sendeve me vlerë të ulët. 
Kontabilizimi për qiradhënësin mbetet i ngjashëm me standardin aktual - pra, qiradhënësit vazhdojnë të 
klasifikojnë qiratë si qira financiare ose qira operative.
SNRF 16 zëvendëson udhëzimet ekzistuese për qiratë, duke përfshirë SNK 17 Qiratë, KIRFN 4 Përcaktimi 
nëse një Marrëveshje përmban një qira, KIS-15 Qiratë Operative - Incentivat dhe KIS-27 Vlerësimi i thelbit të 
Transaksioneve që Përfshijnë Formën Ligjore të një Qiraje.
Shoqëria do të njohë aktivet dhe detyrimet e reja për qiratë e saj operative të mjediseve të selisë qëndrore 
ku ushtrohet aktiviteti. 
Më 31 Dhjetor 2018, Shoqeria eshte ende ne proces vleresimi mbi efektin e zbatimit te SNRF 16. 
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Kalimi në standardin e ri
Shoqëria planifikon të zbatojë fillimisht SNRF 16 më 1 janar 2019, duke përdorur një qasje të modifikuar në 
mënyrë retrospektive. Prandaj, efekti kumulativ i adoptimit të SNRF 16 do të njihet si një rregullim i shumave 
të çeljes.

3. Politikat kontabёl
Politikat kontabёl tё mёposhtme janё aplikuar nё mёnyrё konsistente nga Shoqёria, pёrveç rasteve kur 
specifikohet ndryshe.

3.1 Transaksionet ne monedhe te huaj
Transaksionet nё monedhё tё huaj konvertohen nё monedhёn funksionale dhe regjistrohen me kursin e 
kёmbimit nё datёn e transaksionit. Asetet dhe detyrimet monetare nё monedhё tё huaj nё datёn e rapor-
timit konvertohen nё monedhёn funksionale me kursin e kёmbimit nё datёn e raportimit. Fitimi ose humbja 
nga kёmbimi nё zёra monetarё ёshtё diferenca qё vjen nga kёmbimi i njё numri tё caktuar njёsish tё 
njё monedhe tё huaj nё monedhёn funksionale me kurse tё ndryshme kёmbimi nё datat e kёmbimit. Tё 
drejtat dhe detyrimet jomonetare nё monedhё tё huaj konvertohen nё monedhёn funksionale me kursin 
e kёmbimit tё datёs sё kryerjes sё transaksionit, ndёrsa ato qё maten me vlerё tё drejtё rikёmbehen nё 
monedhёn funksionale me kursin e kёmbimit tё datёs kur ёshtё pёrcaktuar vlera e drejtё.
Diferencat qё rezultojnё nga kursi i kёmbimit kalojnё nё pasqyrёn e tё ardhurave dhe shpenzimeve. 
Kurset e kёmbimit tё pёrdorura nё konvertimin e aseteve dhe detyrimeve monetare nё monedhё tё huaj 
janё:      

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Euro/Lekё 123.42 132.95

Usd/Lekё 107.82 111.1

3.2 Instrumenta financiare
Politikat kontabel te aplikueshme perpara dates 1 janar 2018

Instrumentat financiare joderivative perbehen nga llogari te arketueshme, mjete monetare, dhe llogari te 
pagueshme.
Instrumentat financiare joderivative njihen fillimisht me vleren e drejte plus çdo kosto transaksioni qe lidhet 
me to, perveç siç pershkruhet me poshte. Per instrumentat e mbajtur me vlere te drejte nepermjet fitim/
humbje, kostot e transaksionit kalojne ne shpenzime dhe te ardhura. Ne vijim te njohjes fillestare instrumen-
tat financiar joderivative maten siç pershkruhet me poshte.
Nje instrument financiar njihet nese Shoqeria behet pale ne kushtet kontraktuale te instrumentit. Aktivet 
financiare çregjistrohen kur skadojne te drejtat kontraktuale te Shoqerise mbi flukset e parase se aktivit 
financiar ose kur Shoqeria transferon aktivin financiar tek nje pale e trete pa mbajtur kontrollin ose gjithe 
risqet dhe perfitimet thelbesore te aktivit. Blerjet dhe shitjet normale te aktiveve financiare kontabilizohen 
ne daten e transaksionit, qe eshte data ne te cilen Shoqeria angazhohet te bleje apo te shese aktivin. 
Detyrimet financiare çregjistrohen nese detyrimet kontraktuale te Shoqerise skadojne, shfuqizohen ose an-
ullohen.

Paraja dhe ekuivalentet e parase 
Paraja dhe ekuivalentet e parase (mjetet monetare) perfshijne arken, llogarite rrjedhese dhe depozitat ne 
te pare me bankat. Per qellime te pasqyres se fluksit te parase, paraja dhe ekuivalentet te saj perfshijne 
depozita pa afat dhe depozita me nje afat maturimi prej tre muajsh ose me pak qe nga data fillestare.

Llogari te arketueshme

Llogarite e arketueshme (kerkesat e arketueshme) njihen fillimisht me vleren e drejte dhe me pas me kosto 
te amortizuar duke zbritur humbjen nga zhvleresimi. Provigjoni per zhvleresimin e aktiveve te arketueshme 
llogaritet kur ka te dhena se Shoqeria nuk do te jete ne gjendje te mbledhe te gjitha detyrimet. 
Veshtiresite financiare te debitorit, mundesia qe debitori te falimentoje ose riorganizimi i tij financiar, 
mospagesa ose pagesa te vonuara konsiderohen tregues qe llogarite e arketueshme te zhvleresohen. 
Shuma e provigjonit llogaritet si diference midis vleres se mbetur dhe vleres aktuale te flukseve te ardhshme 
te parashikuara te parase te skontuara me normen efektive te interesit. 

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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Mё 31 Dhjetor 2018, Shoqёria nuk ka llogari tё arkёtueshme prej klientёve apo provigjion pёr zhvlerёsimin 
e kёtyre llogarive.
Llogari te pagueshme

Llogarite e pagueshme paraqiten me vleren e tyre te drejte dhe me pas me kosto te amortizuar. 
Politikat kontabel te aplikueshme pas dates 1 janar 2018

Aktivet Financiare
i. Njohja dhe matja  fillestare
Aktivet financiare klasifikohen, në njohjen fillestare, me koston e amortizuar, vlerën e drejtë nëpërmjet të 
ardhurave të tjera gjitheperfshirese (FVOCI) dhe vlerës së drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes (FVPL).
Klasifikimi i aktiveve financiare në njohjen fillestare varet nga karakteristikat e flukseve monetare kontrak-
tuale të aktivit financiar dhe nga modeli i biznesit të Shoqërisë për menaxhimin e tyre. Përveç llogarive të 
arkëtueshme tregtare që nuk përmbajnë një përbërës të rëndësishëm financimi ose për të cilat Shoqëria 
ka zbatuar lehtësimet praktike te standartit,  Shoqëria mat një aktiv financiar me vlerën e drejtë të tij plus 
kostot e transaksionit, kjo në rastin e një aktivi financiar të përcaktuar jo me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit 
ose humbjes. Të arkëtueshmet tregtare që nuk përmbajnë një përbërës të rëndësishëm financimi ose për 
të cilat Shoqëria ka zbatuar lehtësimet praktike maten me çmimin e transaksionit të përcaktuar sipas SNRF 
15.
Në mënyrë që një aktiv financiar të klasifikohet dhe të matet me koston e amortizuar ose vlerën e drejtë 
nëpërmjet të ardhurave të tjera gjitheperfshirese, ajo duhet të krijojë flukse të mjeteve monetare që janë 
‘vetëm pagesa principali dhe interesi (SPPI)’ për shumën kryesore të papaguar. Ky vlerësim quhet testi SPPI 
dhe kryhet në nivel instrumenti financiar.
Modeli i biznesit i Shoqërisë për menaxhimin e aktiveve financiare i referohet mënyrës se si menaxhon aktivet 
e saj financiare në mënyrë që të gjenerojë flukse monetare. Shoqëria ka aktive financiare të arkëtueshme 
tregëtare nga të cilat pret vetëm arkëtimin e principalit dhe interesit në rast se aplikohet.
ii. Matja e mëpasshme
Për qëllime të matjes se mëvonshme, aktivet financiare klasifikohen në katër kategori:
- Aktivet financiare me koston e amortizuar (instrumentet e borxhit);
-  Aktivet financiare me vlerë të drejtë përmes OCI me riciklimin e fitimeve dhe humbjeve kumulative  
 (instrumentet e borxhit);
-  Aktivet financiare të përcaktuara me vlerë të drejtë përmes OCI pa riciklimin e fitimeve dhe humbjeve       
kumulative në momentin e çregjistrimit (instrumentat e kapitalit neto);
-   Aktivet financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes.
Aktivet financiare me koston e amortizuar
Shoqëria ka aktive financiare vetëm të kategorisë së parë. Shoqëria mat aktivet financiare me koston e 
amortizuar nëse plotësohen të dyja kushtet e mëposhtme:
- aktivi financiar mbahet brenda një modeli biznesi me qëllim të mbajtjes së mjeteve financiare për mbledh-
jen e flukseve monetare kontraktuale dhe
- kushtet kontraktuale të aktivit financiar të japin rritje në data të përcaktuara flukse monetare që janë 
vetëm pagesa të principalit dhe të interesit mbi shumën principale të papaguar.
Aktivet financiare me kosto të amortizuar maten duke përdorur metodën e interesit efektiv (në qoftë se me 
kamatë) dhe janë subjekt i rënies në vlerë (zhvlersimit). Fitimet dhe humbjet njihen në fitim ose humbje kur 
aktivi çregjistrohet, modifikohet ose zhvlerësohet.
Aktivet financiare të Shoqërisë që maten me koston e amortizuar përbëhen kryesisht nga të drejta të 
arkëtueshme.
iii. Çregjistrimi
Shoqëria çregjistron një aktiv financiar kur të drejtat kontraktuale mbi flukset monetare nga aktivi financiar 
kanë skaduar, ose kur transferon të drejtat për të marrë flukse kontraktuale në një transaksion me anë të së 
cilit pjesa më e madhe e rreziqeve dhe e përfitimeve të pronësisë së aktivit financiar, janë transferuar, ose 
me anë të së cilit Shoqëria nuk transferon as mbart të gjitha rreziqet dhe përfitimet e pronësisë dhe ajo nuk 
mban kontrollin e aktivit financiar. 
Shoqëria mund të bëhet pjesë e transaksioneve me anë të të cilave transferon aktivet e njohura në pas-
qyrën e pozicionit financiar por ruan pjesën më të madhe ose të gjitha rreziqet dhe përfitimet e aktiveve 
të transferuara. Në të tilla raste, aktivet e transferuara nuk çregjistrohen.
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Detyrimet Financiare
i. Njohja fillestare dhe matja
Detyrimet financiare klasifikohen, në njohjen fillestare, si detyrime financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet 
fitimit ose humbjes, kreditë dhe huamarrjet, të pagueshme ose si derivativë të përcaktuar si instrumente 
mbrojtës në një mbrojtje efektive, sipas rastit.
Të gjitha detyrimet financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe, në rastin e huave dhe të paguesh-
meve, neto nga kostot e transaksionit të drejtpërdrejtë që i atribuohen.
Detyrimet financiare të Shoqërisë përfshijnë detyrimet tregtare, të tjera të pagueshme dhe detyrime të 
tjera financiare te cilat jane te gjitha klasifikuar si të mbajtura me kosto të amortizuar.
ii. Matjet e mëvonshme
Matja e detyrimeve financiare varet nga klasifikimi i tyre, siç përshkruhet më poshtë:
- detyrimet financiare me vlerë të drejtë përmes fitimit ose humbjes;
- me kosto të amortizuar.
Shoqëria nuk mban asnjë detyrim financiar me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit dhe humbjes, dhe nuk ka 
ndonjë hua apo huamarrje.
iii. Çregjistrimi
Shoqëria çregjistron një detyrim financiar kur detyrimet kontraktuale shkarkohen, anullohen ose skadojnë.
Shoqëria gjithashtu çregjistron një detyrim financiar kur kushtet e tij kontraktuale ndryshojnë dhe rrjedhimisht 
flukset monetare të detyrimit të modifikuar ndryshojnë thelbësisht. Në këtë rast njihet një detyrim financiar i 
ri, me vlerën e drejtë, i bazuar në kushtet e modifikuara.
Në çregjistrimin e një detyrimi financiar, diferenca mes vlerës kontabël neto dhe shumës së paguar (duke 
përfshirë cdo aktiv jomonetar të transferuar apo detyrime të supozuara) njihet si fitim ose humbje. 

Kompensimi
Aktivet dhe Detyrimet financiare kompensohen dhe shuma neto paraqitet në pasqyrën e pozicionit finan-
ciar atëherë dhe vetëm atëherë kur shoqeria ka të drejtë ligjore për të shlyer shumat dhe ka për qellim ti 
shlyeje ato ne baza neto ose të realizojë aktivin dhe të shlyejë detyrimin në të njëjtën kohë.

3.4 Aktive afatgjata materiale
Njohja dhe matja
Te gjitha aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto duke zbritur zhvleresimin dhe amortizimin e aku-
muluar. Kostoja perfshin shpenzime te cilat lidhen drejtperdrejt me blerjen e aktivit. Ne rastet kur pjese te 
nje aktivi afatgjate material kane jetegjatesi te ndryshme, ato kontabilizohen si zera te ndryshem (kom-
ponentet me te medhenj) te aktiveve afatgjata materiale. Fitimet dhe humbjet nga shitjet apo nxjerrjet 
jashte perdorimit percaktohen duke krahasuar vleren e shitjes me vleren e mbetur, dhe keto perfshihen ne 
pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. Vlera e drejtё e kёtyre aktiveve ёshtё pёrafёrsisht sa vlera e 
mbetur.
Kostot e mepasshme

Kostoja e zevendesimit te nje pjese te nje zeri te aktiveve afatgjata materiale njihet ne vleren kontabel te 
atij zeri nese eshte e mundshme qe Shoqeria do te realizoje perfitime te ardhshme ekonomike nga perdori-
mi i pjeses zevendesuese dhe kostoja e pjeses mund te matet ne menyre te besueshme. Kostot e sherbi-
meve te zakonshme te aktiveve afatgjata materiale njihen si shpenzime kur ato ndodhin.
Amortizimi
Amortizimi njihet në fitim ose humbje në mënyrë lineare gjatë jetës së dobishme të aktiveve. Metodat e 
amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme) janë rivlerësuar ne 
datën e raportimit. 
Aktivet e marra me qira financiare amortizohen duke marre per baze periudhen me te shkurter midis peri-
udhes se qirase dhe jetes se dobishme te aktivit. 
Metodat e amortizimit dhe perqindjet perkatese sipas grupeve te aktiveve afatgjata per periudhen aktu-
ale jane si me poshte:

Rikonstuksion Ndertesa   Mbi vleren kontabel neto                                5%
Mobilje dhe pajisje zyre   Mbi vleren kontabel neto   20%
Paisje informatike    Mbi vleren kontabel neto   25%

Metoda e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur rishikohen nё cdo datё raportimi.

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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3.5 Aktive afatgjata jomateriale
Aktivet afatgjata jomateriale qё kanё njё jetё tё pёrcaktuar maten me kosto duke zbritur amortizimin e 
akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga zhvleresimi. Amortizimi llogaritet mbi vleren kontabel neto. Shu-

ma e amortizimit kalon ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve ne menyre zbritese pergjate jetes 
se aktivit.

Shoqeria ka tё paraqitura nё kёto pasqyra financiare:
• Programe kompjuterike, te cilat jane amortizuar mbi vleren kontabel neto me pёrqindje 15%.
• Licensa amortizimi i sё cilёs llogaritet mbi vleren kontabel neto me 15%. 
 

3.6 Zhvleresimi
Politikat kontabel te aplikueshme perpara dates 1 janar 2018

Aktivet financiare
Nje aktiv financiar konsiderohet i zhvleresuar nese ka te dhena objektive qe tregojne se nje apo disa ngjar-
je kane efekte negative ne flukset e ardhshme qe parashikohet te burojne nga aktivi.
Nje zhvleresim ne lidhje me aktivin financiar, te matur me kosto te amortizuar, llogaritet si diference midis 
vleres se mbetur dhe vleres aktuale te flukseve te ardhshme te parashikuara te parase, te skontuara me 
normen efektive te interesit.
Aktivet financiare te rendesishme individualisht testohen per zhvleresim ne menyre individuale. Aktivet e 
tjera financiare vleresohen ne menyre te grupuar, ne grupe qe kane karakteristika te ngjashme te riskut 
kreditor. 
Te gjitha humbjet nga zhvleresimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. Çdo shpenzim i 
akumuluar i lidhur me nje aktiv financiar te disponueshem per shitje i njohur me pare ne kapital, transfero-
het ne shpenzime. 
Nje humbje nga zhvleresimi rimerret nese rimarrja mund te lidhet objektivisht me nje ngjarje te ndodhur pas 
njohjes se humbjes nga zhvleresimi. Per aktivet financiare te matura me kosto te amortizuar, rimarrja njihet 
ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.
Mё 31 Dhjetor 2018, Shoqёria nuk ka patur aktive financiare pёr tё cilat tё ketё njohur zhvlerёsim nё pas-
qyrat e saj financiare.

Politikat kontabel te aplikueshme pas dates 1 janar 2018

Për të arkëtueshmet tregtare dhe aktivet e kontratës, Shoqëria ende nuk ka arritur të krijojë historikun për 
të ndërtuar një matrice për llogaritjen e humbjes të pritshme të kredisë (ECL). Kjo si pasojë e krijimit të Sho-
qërisë gjate vitit 2017. Shoqëria ende nuk ka ende të arktëtueshme tregtare. 
Shoqëria merr parasysh supozimin e SNRF se një aktiv financiar kosniderohet i borxh i keq kur pagesat kon-
traktuale janë 90 ditë të me vonese, megjithate gjykimi behet rast pas rasti. 
Një aktiv financiar shlyhet kur nuk ka pritshmeri të arsyeshme për rikuperimin e flukseve monetare kontrak-
tuale.

3.7 Provigjonet
Nje provigjon njihet nese, si rezultat i nje ngjarjeje te shkuar, Shoqeria ka nje detyrim ligjor apo konstruktiv, i 
cili mund te vleresohet ne menyre te besueshme dhe do te kerkoje flukse dalese parash per shlyerjen e tij. 
Provigjonet percaktohen duke skontuar flukset e pritshme te ardhshme te parase me nje norme skontimi qe 
pasqyron vleresimet aktuale te tregut per vleren ne kohe te parase dhe per risqet qe lidhen me detyrimin 

ne fjale.
Mё 31 Dhjetor 2018, Shoqёria nuk ka regjistruar ndonjё provigjion nё pasqyrat e saj financiare.
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3.8 Njohja e te ardhurave
Te ardhurat perfshijne vleren e drejte te transaksioneve, neto nga zbritjet, taksa te rikuperuara dhe kthime. 
Te ardhurat nuk perfshijne te ardhurat nga interesi, nga dividendet ose burime te tjera instrumentesh fi-

nanciare (te cilat maten sipas SNRF 9), ne ate mase qe ato reflektojne vleren qe Shoqeria ka te drejte te 
perfitoje nga transferimi i mallrave dhe sherbimeve sipas 5 etapave me poshte: 

• Njohja e kontrates me klientin 
• Identifikimi i detyrimeve të performancës te kontrates 
• Percaktimi i cmimit te transaksionit 
• Shperndarja e cmimit te transaksionit sipas detyrimeve te performances 
• Njohja e te ardhures atehere kur detyrimet e performances se kotnrates jane permbushur 

Tё ardhurat e shoqёrisё gjithashtu analizohen me tej sipas natyres se tyre, si me poshte:
- Anёtarёsimet, me vlerё regjistrimi vjetor fiks;
- Pёrqindjet e komisioneve mbi transaksionet qё ekzekutohen nga anёtarёt.

Kёto tё ardhura njihen deri nё atё vlerё pёr tё cilёn Shoqёria ka pritshmёri se do tё rrjedhin pёrfitimet 
ekonomike dhe mund tё maten nё mёnyrё tё besueshme duke marrё parasysh shumat e uljeve dhe zbrit-
jeve tregёtare tё aplikuara nga shoqёria.

Te ardhurat jane flukset hyrese bruto te perfitimeve ekonomike lindur ne rrjedhen normale te aktiviteteve 
te Shoqerise qe rezultojne ne rritje te kapitalit neto gjate periudhes dhe nuk perfshijne rritjet e kapitalit neto 
ne saje te kontributeve te ortakeve. Te ardhurat perfshijne vleren e drejte te shumes se arketuar apo te 
arketueshme nga shitja e mallrave dhe sherbimeve ne rrjedhen normale te aktiviteteve te Shoqerise. Te 
ardhurat nuk perfshijne tatimin e vleres se shtuar, kthimet, rabatet dhe zbritjet, nese ka.
Mё 31 Dhjetor 2018, Shoqёria ka pasur tё regjisturar disa anёtarё pёr tё cilёt ka njohur tё ardhurat por njё-
kohёsisht ka zbatuar skonto 100% bazuar nё vendimin e Bordit dhe Keshillit Mbikqyres.
SNRF 15 parashikon një kuadër gjithëpërfshirës për të përcaktuar nëse, sa dhe kur do të njihen të ardhurat. 
Ky standard zëvendëson SNK 18 Të ardhurat, SNK 11 Kontratat e ndërtimit dhe interpretimet përkatëse. 
Shoqëria ka zbatuar për herë të parë SNRF 15 në datën 1 janar 2018 në mënyrë retrospektive në përputhje 
me SNK 8 pa ndonjë lehtësi praktike. Koha ose shuma e njohjes së të ardhurave nga komisioni nga kon-
tratat me klientët nuk është ndikuar nga adoptimi i SNRF 15 për shkak se mbi të ardhurat e njohura janë 
zbatuar kosto 100%. Ndikimi i SNRF 15 tek pasqyrat financiare te Shoqerise kufizohet vetëm në kërkesa për 
shënime të reja shpjeguese.

3.9 Te ardhura dhe shpenzime financiare
Te ardhurat financiare perfshijne te ardhurat nga interesi per llogarite bankare dhe fitime nga kursi i kem-
bimit qe njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. 
Shpenzimet financiare perfshijne shpenzime interesi mbi huamarrjet dhe humbjet nga kursi i kembimit, ndry-
shimet ne vleren e drejte te aktiveve financiare te mbajtura me vlere te drejte nepermjet llogarise fitim/
humbje, dhe humbjet nga zhvleresimi i aktiveve financiare.

3.10 Tatimi mbi fitimin
Tatimi mbi fitimin perfshin tatimin aktual dhe tatimin e shtyre. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin njihet si fitim ose 
humbje perveç nese lidhet me zera te njohur direkt ne kapital, rast ne te cilin njihet ne kapital.
Tatimi aktual eshte tatimi qe pritet te paguhet mbi fitimin e tatueshem te vitit, duke perdorur normen tati-
more ne fuqi ose qe konsiderohet ne fuqi ne daten e raportimit, dhe çdo sistemim te tatimit te pagueshem 

per vitet e meparshme.
Tatimi i shtyre lind nga ndryshimet mes vlerave te njohura per aktivet dhe detyrimet e shoqerise te para-

qitura ne pasqyren e pozicionit financiar ne perputhje me kerkesat e SNRF dhe vlerave te njohura te ketyre 
aktiveve dhe detyrimeve nga autoritetet tatimore.
Mё 31 Dhjetor 2018, Shoqёria nuk ka detyrime tatim fitimi apo tatimi tё shtyrё tё njohura nё pasqyrat finan-

ciare

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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4. Menaxhimi i riskut financiar
Aktiviteti i kompanisë është i ekspozuar kundrejt disa risqeve financiare si: risku i likuiditetit, risku i kursit të 
këmbimit, risku i kredisë dhe risku i përqindjes së interesit. Menaxhimi i riskut financiar drejtohet dhe fokusohet 
në paparashikueshmërinë e tregut financiar dhe synon të minimizojë efektet potenciale të papëlqyeshme. 
Menaxhimi i riskut financiar ndërmerret nga departamenti i financës i kompanisë sipas politikave të apro-
vuara nga bordi i mbikqyrjes. 

(i)  Risku nga kursi i kembimit 

Shoqëria është e ekspozuar ndaj riskut të kursit të këmbimit që vjen si rezultat i ekspozimit në monedha të 
ndryshme kryesisht në lidhje me Euro. Drejtimi i shoqërisë është përgjegjës për të mbajtur pozicione neto të 
përshtatshme në çdo monedhë dhe në total dhe të monitorojë operacionet e përditshme. 
Tabela e mёposhtme tregon njё analizё tё aktiveve dhe detyrimeve tё shoqёrisё mё 31 Dhjetor 2018 sipas 
monedhave perkatese:

Risku nga kursi i kembimit       31 Dhjetor 2017

31.12.2017 Euro USD Leke Totali

Mjete Monetare 16,091 - 29,243,281 29,259,372

Kerkesa te tjera te arketueshme - - 143,307 143,307

Parapagime dhe shpenzime tё shtyra 734,470 - 84,902 819,372

Totali 750,561 - 29,471,490 30,222,051

Detyrime per t'u paguar dhe tё tjera tё pagueshme 1,362,738 843,860 219,814 2,426,412

Detyrime afatgjata pёr t’u paguar 3,988,500 - - 3,988,500

Totali 5,351,238 843,860 219,814 6,414,912

Pozicioni Neto më 31 Dhjetor 2017 (4,600,677) (843,860) 29,251,676 23,807,139

31.12.2018 Euro USD Leke Totali

Mjete Monetare 2,004,110 - 9,424,479 11,428,589

Kerkesa te tjera te arketueshme - - 343,966 343,966

Parapagime dhe shpenzime tё shtyra 103,312 - - 103,312

Totali 2,107,422 - 9,768,445 11,875,867

Detyrime per t'u paguar dhe tё tjera tё pagueshme 246,840 - 1,797,608 2,044,448

Detyrime afatgjata pёr t’u paguar 2,664,800 - - 2,664,800

Totali 2,911,640 - 1,797,608 4,709,248

Pozicioni Neto më 31 Dhjetor 2018 (804,218) - 7,970,837 7,166,619

Tabela e mёposhtme paraqet analizёn e ndjeshmёrisё sё kurseve tё kёmbimit mё 31 Dhjetor 2018 prej +/
(-) pikё bazё dhe efektin pёrkatёs nё fitimin pas tatimit. Analiza mё poshtё llogarit efektin qё njё ndrys-
him i mundshёm dhe i arsyeshёm qё seicila prej monedhave tё mёposhtme mund tё ketё nё varёsi ndaj 
monedhёs vendase tё LEK-ut shqiptar (gjithё variablat e tjera qёndrojnё konstante) nё tё ardhurat/shpen-
zimet e vitit (nё saj tё vlerёs sё drejtё tё aktiveve dhe detyrimeve jo tё tregёtueshmё qё kanё ndjeshmёri 
ndaj luhatjeve tё vlerёs sё drejtё tё monedhave).



44  RAPORTI VJETOR 2018

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Monedha Rritja nё pikё bazё Efekti Efekti

EURO +/- 100 b.p +/-2,107 +/-46,007
USD +/- 100 b.p - +/-8,439

(ii)  Risku i kreditit

Rreziku i kreditit është rreziku i humbjes financiare për shoqërinë nëse klientët ose palët e tjera nё njё instru-
ment financiar nuk arrijnё tё pёrmbushin detyrimet kontraktuale qё rrjedhin nga instrumeti. Shoqёria nuk 
ka llogari tё arkёtueshme nga klientё pёrveçse tatim mbi vlerёn e shtuar tё arkёtueshme ndaj ёshtё e ek-
spozuar ndaj kёtij rreziku vetëm për mjetet monetare që disponon. Bazuar në përllogaritjet e kryera efekti 
i këtij risku është jomaterial.
Kuadri i ri, SNRF 9 (Standardi Ndërkombëtar i Raportimit Financiar) - Instrumentet Financiare, bazohet në 
vlerësimin e humbjeve të pritshme, ndryshe nga humbjet e ndodhura sipas SNK 39. Në momentin e njohjes 
së përkeqësimit të konsiderueshëm të cilësisë së kredisë, prezantohet koncepti i ri i humbjes gjatë përgjatë 
gjithë jetës. HPK përgjatë gjithë jetës mbulon të gjithë humbjen e pritshme sipas SNRF 9, i cili specifikon se 
nëse rreziku i kredisë për një instrument financiar është rritur ndjeshëm që nga momenti i njohjes fillestare, 
subjekti duhet të masë zbritjen për zhvlerësimin për instrument financiar përkatës si një shumë e barabartë 
me HPK përgjatë gjithë jetës dhe nëse rreziku i kredisë për këtë instrument nuk është rritur ndjeshëm, atëherë 
duhet të llogarisë HPK për 12 muaj. HPK-të për ekspozimet në nivelin e parë llogariten duke shumëzuar 
probabilitetin e mospagesës (PD) 12 mujor me humbjen në rast mospagese (LGD) dhe ekspozimin në rast 
mospagese (EAD). HPK përgjatë gjithë jetës llogaritet duke shumëzuar probabilitetin e mospagesës gjatë 
gjithë jetëgjatësisë me humbjen në rast mospagese dhe ekspozimin në rast mospagese. 

Në këtë vlerësim është përdorur risku i Shqipërisë meqënëse të gjitha gjendjet e bankave janë në banka të 
nivelit të dytë në Shqipëri B+ sipas SP. 

(iii) Risku i normes së interesit  

Të ardhurat e shoqerisë dhe fluksi monetar operues janë thellësisht të pavarura nga ndryshimet në treg të 
normës së interesit. Kompania nuk ka instrumente që ndikohen në mënyre domethënëse nga përqindja e 
interesit.

(c) Risku i Likuiditetit

Rreziku i likuiditetit përcaktohet si rreziku që një njësi ekonomike do të përballet me vështirësi për të përm-
bushur detyrimet që lidhen me pasivet financiare. Shoqëria është e ekspozuar ndaj nevojave të përditshme 
për burime monetare, kryesisht për të shlyer detyrimet e krijuara gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj normal. 
Drejtimi monitoron nё mёnyrё tё vazhdueshme kёtё risk duke bërë parashikime për flukset e parave.

Analiza e ndjeshmёrisё

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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31 Dhjetor 2017 Me pak se 
6 muaj

Midis 6 dhe 
12 muaj

Me shume se 
1 vit

Totali

Aktive financiare
Mjete monetare 29,259,372 - - 29,259,372

Kerkesa te arketueshme dhe te tjera te arketueshme 143,307 - - 143,307

Parapagime dhe shpenzime te shtyra - 819,372 - 819,372

Totali 29,402,679 819,372 - 30,222,051

Detyrimet financiare
Detyrime per t'u paguar dhe të tjera të pagueshme 1,096,912 1,329,500 - 2,426,412

Detyrime afatgjata pёr t’u paguar - - 3,988,500 3,988,500

Totali 1,096,912 1,329,500 3,988,500 6,414,912

Hendeku i likuiditetit me 31.12.2017 28,305,767 (510,128) (3,988,500) 23,807,139

Kumulativ 28,305,767 27,795,639 23,807,139

31 Dhjetor 2018 Me pak se 
6 muaj

Midis 6 dhe 
12 muaj

Me shume se 
1 vit

Totali

Aktive financiare
Mjete monetare 11,428,589 - - 11,428,589

Kerkesa te arketueshme dhe te tjera te arketueshme 343,966 - - 343,966

Totali 11,772,555 - - 11,772,555

Detyrimet financiare
Detyrime per t'u paguar 2,044,448 - - 2,044,448

Detyrime afatgjata pёr t’u paguar - - 2,664,800 2,664,800

Totali 2,044,448 - 2,664,800 4,709,248

Hendeku i likuiditetit me 31.12.2018 9,728,107 - (2,664,800) 7,063,307

Kumulativ 9,728,107 9,728,107 7,063,307 -

Tabela e mёposhtme paraqet njё analizё tё aktiveve dhe detyrimeve financiare tё shoqёrisё mё 31 Dh-
jetor 2018 sipas maturitetit tё mbetur duke marrё nё konsideratё fluksin e parave tё paskontuara sipas ma-
turitetit kontraktual dhe duke reflektuar supozime pёr ri-pagesa tё hershme apo duke pёrdorur tё dhёnat 
historike.
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5. Mjete monetare
Mjetet monetare mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Arka 

         Leke 6,100 572

         Euro 797 -

6,897 572

Llogari rrjedhese

         Leke 9,418,379 29,242,709

         Euro 2,003,313 16,091

11,421,692 29,258,800

Totali 11,428,589 29,259,372

6. Kёrkesa tё arkёtueshme dhe tё tjera tё arkёtueshme
Kёrkesa tё tjera tё arkёtueshme pёr vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2018 dhe periudhen nda 28 korrik 2017 
deri me 31 dhjetor 2017 pёrbёhen nga tatimi mbi vlerёn e shtuar tё arkёtueshme paraqitur si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Tatim mbi vleren e shtuar 343,966 143,307

Totali 343,966 143,307

7. Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra me 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Shpenzime per t'u shperndare ne disa periudha 103,312 819,372

Totali 103,312 819,372

Shpenzimet pёr t’u shpёrndarё nё disa periudha konsistojnё nё shpenzime pёr siguracione tё punonjesve 
pёr vitin e ardhshёm fiskal. 

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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8. Aktive afatgjata materiale
Aktivet afatgjata materiale mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

Rikonstruksion 
Ndertesa 

Orendi dhe 
pajisje zyre 

 Kompjutera 
dhe pajisje 
informatike 

Totali

Me 28.07. 2017 - - - -

Shtesa 2,042,841 1,647,144 2,098,603 5,788,588

Pakesime - - - -

Me 31.12.2017 2,042,841 1,647,144 2,098,603 5,788,588

Shtesa - 167,383 214,463 381,846

Pakesime - - (107,231) (107,231)
Me 31.12.2018 2,042,841 1,814,527 2,205,835 6,063,203

Amortizimi

Me 28.07. 2017 - - - -

Shtesa 34,047 109,088 174,884 318,019

Pakesime - - - -

Me 31.12.2017 34,047 109,088 174,884 318,019

Shtesa 100,440 321,613 503,271 925,324

Pakesime - - - -

Me 31.12.2018 134,487 430,701 678,155 1,243,343

Me 31.12.2017 2,008,794 1,538,056 1,923,719 5,470,569

Me 31.12.2018 1,908,354 1,383,826 1,527,680 4,819,860

Vlera kontabёl e mbetur
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9. Aktive afatgjata jomateriale
Aktivet afatgjata jomateriale mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

Licenca Ne proces Total 

Me 28.07. 2017 

Shtesa 231,750 8,028,000 8,259,750

Pakesime - - -

Me 31.12.2017 231,750 8,028,000 8,259,750

Shtesa - 4,109,695 4,109,695

Transferime 12,137,695 (12,137,695) -

Me 31.12.2018 12,369,445 - 12,369,445

Amortizimi

Me 28.07. 2017 - - -

Shtesa 8,691 - 8,691

Pakesime - - -

Me 31.12.2017 8,691 - 8,691

Shtesa 1,348,882 - 1,348,882

Pakesime - - -

Me 31.12.2018 1,357,573 - 1,357,573

Vlera kontabёl e mbetur
Me 31.12.2017 223,059 8,028,000 8,251,059

Me 31.12.2018 11,011,872 - 11,011,872

Nё vlerёn e aktiveve afatgjata jomateriale ёshtё shtuar vlera e Liçensёs “Quick Trade” e cila pёr vitin 2017 
ishte e paraqitur nё aktivet afatgjata jomateriale nё proçes. Programi ka filluar tё pёrdoret pёr kuotimin e 
titujve qё nga muaji Mars 2018 e nё vijim. Pёr rrjedhojё, amortizimi i tij ёshtё llogaritur vetёm pёr periudhёn 
Prill-Dhjetor 2018, periudhё nё tё cilёn programi ka qenё nё funksion. 

10. Detyrimet dhe tё tjera tё pagueshme
Detyrimet dhe tё tjera tё pagueshme me 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Te pagueshme ndaj Furnitoreve 6,000 877,097

Detyrime kontraktuale per "Quick Trade"-afatshkurter 1,234,200 1,329,500

Sigurime shoqerore dhe shendetesore 349,663 161,763

Tatim ne burim 207,744 58,052

Te pagueshme ndaj punonjesve 1 -

Shpenzime të përllogaritura 246,840 -

Totali 2,044,448 2,426,412

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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11. Kapitali aksionar
Mё 31 Dhjetor 2018, kapitali aksionar i regjistruar dhe i paguar ёshtё 50.000.000 Lekё dhe pёrbёhet nga 
500.000 aksione me vlerё nominale 100 Lekё. Struktura aksionare bazuar nё kapitalin e paguar dhe regjis-
truar mё 31 Dhjetor 2018 ёshtё si mё poshtё vijon:

31 Dhjetor 2018

Nё % Numёr          
aksionesh

Nё Lekё

Banka Credins 42.50 212,500 21,250,000

Banka Amerikane e Investimeve 42.50 212,500 21,250,000

AK-Invest 15.00 75,000 7,500,000

100% 500,000 50,000,000

12. Tё ardhura nga aktiviteti
Tё ardhurat nga aktiviteti konsistojnё vetёm nё tё ardhurёn nga shёrbimi i regjistrimit tё anёtarёsimeve dhe 
tregёtimit tё titujve nё Bursё. Bazuar nё vendimin e Bordit, pёr tё gjithё anёtarёt e regjistruar pёrpara datёs 
31.12.2017 ёshtё zbatuar skonto 100% si pёr tarifёn e anёtarёsimit ashtu edhe pёr komisionet e transaksion-
eve tё kryera nё Bursё pёrgjatё periudhёs 01.01.2018 deri me 31.12.2018. Bazuar nё Vendimet e Bordit, mbi 
tё ardhurat janё aplikuar zbritje 100%.
Tё ardhurat nga aktiviteti mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

31 Dhjetor 
2018

Periudha 
27  Korrik 2017 

deri mё 31 Dhjetor 2017

Tё ardhura nga aktiviteti 4,605,095 -

Minus: zbritje per klientet (4,605,095) -

Tё ardhura tё tjera 185,248 -

Totali 185,248 -

Bazuar në kërkesat e SNRF 15 në vijim po paraqesim ndarjen e të ardhurave për vitin 2018 sipas natyrës:

31 Dhjetor 
2018

Periudha 
27  Korrik 2017 

deri mё 31 Dhjetor 2017

Tё ardhura nga komisionet dhe tarifat 3,312,791 -

Minus: zbritje per tё ardhura nga komisionet dhe tarifat (3,312,791) -

Te ardhura nga komisionet dhe tarifat, neto - -

Tё ardhura nga anëtarësimet 1,292,304 -

Minus: zbritje per tё ardhura nga anëtarësimet (1,292,304) -

Te ardhura nga anetaresimet, neto - -

Të ardhura nga shpërndarja e shpenzimeve të përbashkëta 185,248 -

Te ardhura te tjera 185,248 -

Totali 185,248 -
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13. Kosto e punёs
Shpenzimet e personelit pёr vitin e mbyllur mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhet si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018
Periudha 

27  Korrik 2017 
deri mё 31 Dhjetor 2017

Pagat e personelit 5,202,601 2,103,469

Bonus për personelin 390,000 -

Shpenzimet pёr sigurime shoqёrore dhe shёndetёsore 623,377 221,265

Kontribute pёr kontratat e planit vullnetar pensioni 46,500 18,375

Shpenzime pёr sigurim privat jetё dhe shёndeti 84,900 84,315

Totali 6,347,378 2,427,424

14. Shpenzime administrative
Shpenzimet administrative pёr vitin e mbyllur mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 pёrbёhen si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018
Periudha 

27  Korrik 2017 
deri mё 31 Dhjetor 2017

Shpenzime ligjore - 2,977,115

Shёbime qera administrata 970,350 2,416,043

Shpenzime hosting programi 1,327,128 1,708,200

Shpenzime regjistrimi, licensimi, tarifa tё tjera 99,967 808,920

Shёrbime konsulence tё tjera 893,220 710,644

Shpenzime tё panjohura tatimi nё burim 186,487 201,416

Shpenzime pёrkthime, redaktime 188,548 160,674

Shpenzime pёr pjesёmarrje nё Kёshilla Drejtues 731,496 119,412

Shpenzime pritje-pёrcjellje ekspertё 465,954 -

Shpenzime taksa vendore 340,375 -

Shpenzime udhёtime pune, dieta 197,971 -

Shpenzime tё tjera 606,685 668,032

Total 6,008,181 9,770,456

15. Shpenzime tё tjera financiare, neto
Tё ardhurat dhe shpenzimet e tjera financiare pёr vitin e mbyllur mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 janё si mё 
poshtё:

31 Dhjetor 2018
Periudha 

27  Korrik 2017 
deri mё 31 Dhjetor 2017

Tё ardhura financiare:
Tё ardhura nga interesi 17,812 15,027

17,812 15,027

Shpenzime interesi dhe komisioni :  

Komisione bankare 92,166 26,454

92,166 26,454

Shpenzime financiare, neto (74,354) (11,427)

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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16. Humbja nga kursi i kёmbimit, neto
Tё ardhurat dhe shpenzimet nga kurset e kёmbimit pёr vitin e mbyllur mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 janё si 
mё poshtё:

31 Dhjetor 2018
Periudha 

27  Korrik 2017 
deri mё 31 Dhjetor 2017

Fitime tё parealizuara nga kursi i kёmbimit 85,212  64,784

Humbje tё parealizuara nga kursi i kёmbimit 96,758   -   

Fitime nga kembimi, neto                (11,546)                   64,784 

17. Tatimi mbi fitimin e periudhёs
Nё pёrputhje me ligjet tatimore shqiptare, norma e aplikueshme pёr tatimin mbi fitimin pёr vitin 2018 dhe 
2017 ёshtё 15%. Deklaratat tatimore dorёzohen çdo vit por tё ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara pёr 
qёllime tatimore konsiderohen vetёdeklarime deri nё momentin qё autoritetet tatimore shqyrtojnё deklara-
tat dhe regjistrimet e tatimpaguesit dhe lёshojnё vlerёsimin final. Ligjet dhe rregullat tatimore shqiptare 
janё objekt interpretimi nga autoritetet tatimore.
Shoqёria pёr vitin 2018 rezulton me humbje neto si pёr qёllime kontabёl ashtu dhe pёr qёllime fiskale. 
Humbja fiskale e akumuluar mё 31 Dhjetor 2018 detajohet si mё poshtё vijon:

Periudha fiskale deri me: Humbja e periudhes: Humbja e akumuluar: Skadon me:

31 dhjetor 2017 12,051,186 12,051,186 31 Dhjetor 2020
31 dhjetor 2018 13,667,743 25,718,929 31 Dhjetor 2021

Rakordimi i normёs efektive tё tatimit / i rezultatit kontabёl me rezultatin fiskal:

31 Dhjetor 2018
Periudha 

27  Korrik 2017 
deri mё 31 Dhjetor 2017

Humbja para tatimit (14,530,416) (12,471,233)

Shpenzime tё pazbritshme
Shpenzime tё panjohura tё tatimit nё burim 186,487 201,416

Shpenzime pritje-pёrcjellje 459,824 181,316

Shpenzime te ndryshme administrative 87,216 17,625

Shpenzime tё tjera 129,146 19,690

862,673 420,047

Rezultati tatimor pёr periudhёn (13,667,743) (12,051,186)

Tatimi i llogaritur\(humbja e mbartur) pёr rez. tat. tё periudhёs (15%) (2,050,161) (1,807,678)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin - -

Mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017, Shoqёria nuk ka detyrime apo aktive tatimore tё shtyra.
18. Palët e lidhura

Nё tabelat e mёposhtme, shoqёria prezanton marrёdhёniet qё ekzistojnё midis saj dhe palёve tё lidhura 
me tё, natyrёn e transaksioneve, vlerat pёrkatёse, si dhe shpenzimet dhe tё ardhurat pёr vitin e mbyllur mё 
31 Dhjetor 2018 dhe 2017.
Drjetuesit e shoqёrisё janё ata persona tё cilёt kanё autoritetin dhe pёrgjegjёsinё pёr planifikimin, dre-
jtimin dhe kontrollin e aktiviteteve tё saj, nё mёnyrё tё drejtёpёrdrejtё ose jo, pёrfshirё kёtu edhe drejtues 
ekzekutivё, ose jo, tё lartё tё shoqёrisё. Palёt e tjera tё lidhura tё shoqёrisё, qё mund tё jenё aksionarё ose 
individё tё lidhur me shoqёrinё ose pjestarё tё ngushtё tё familjes sё kёtyre individёve, qё kanё kontroll tё 
plotё ose tё pёrbashkёt nga individёt e lidhur me shoqёrinё ose pjestarё tё ngushtё tё familjes sё tyre, apo 
qё kanё njё influencё tё konsiderueshme mbi njё entitet, prezantohen si Palё tё tjera tё lidhura tё   
  shoqёrisё. 
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Nё vitin e mbyllur mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 transaksionet me palё tё lidhura i korrespondojnё shumave 
tё paraqitura si mё poshtё vijon

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Transaksionet
Drejtuesit e 

shoqёrisё
Palёt e tjera tё 

lidhura
Drejtuesit e 

shoqёrisё
Palёt e tjera 

tё lidhura
Aktive

Llogari rrjedhёse (Banka Credins) - 11,421,692 - 29,259,372

Te ardhura

Te ardhura nga anetaresimet, komisionet, qiraja - 6,334,945 - -

Zbritjet e alokuara - (3,845,526) - -

Shpenzime 3,250,000 10,818 1,335,167 426,864

Shpenzime tё tjera 129,146 19,690 201,416 181,316

Pёr mё tepёr, pagat dhe shpёrblimet pёr drejtimin e shoqёrisё paraqiten si mё poshtё:

31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Pagat Bonuset Pagat Bonuset

Shpёrblimi i drejtimit tё shoqёrisё 3,000,000 250,000 1,251,000 104,167

Shpёrblimi i Kёshillit Drejtues 731,496 119,412

19. Angazhimet dhe detyrimet e kushtëzuara
a. Detyrime për qiratë operative
Shoqeria ka marrë me qira zyren në Tiranë, ku ushtron aktivitetin e saj per nje afat 10 vjeçar me nje pagese 
minimale mujore prej 2.000 Euro/muaj (vlerё bruto) dhe me opsionin e rinovimit. Angazhimet e ardhshme 
të qirasë për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2018 janё të detajuara si më poshtë:

 31 Dhjetor 2018 31 Dhjetor 2017

Jo më shumë se një vit 2,962,080 3,190,800

Mes 1 -5 vjet 11,848,320 12,763,200

Mbi 5 vjet 10,614,120 14,624,500

25,424,520 30,578,500

Shoqeria ka lidhur gjithashtu një kontratë nënqeraje për një pjesë të ambienteve të marra me qira. Afati i 
kësaj kontrate është 10 vjeçar me nje pagese minimale mujore prej 1.000 Euro/muaj (vlerё bruto) dhe me 
opsionin e rinovimit. Përmbledhësja e të ardhurave të pritshme për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2018 janё të 
detajuara si më poshtë:

 31 Dhjetor 2018

Jo më shumë se një vit 1,481,040

Mes 1 -5 vjet 5,924,160

Mbi 5 vjet 5,307,060

12,712,260

Shënimet shpjeguese të Pasqyrave Financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018
Shumat në Lekë, përveçse kur është shprehur ndryshe
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b. Pretendime pёr çёshtje ligjore
Mё 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 shoqeria nuk ka çёshtje apo pretendime ligjore qё mund tё kenё impakt nё 
kёto pasqyra financiare.

20. Ngjarje tё mёpasshme
Nuk ka asnjё ngjarje tё mёpasshme pas datёs sё raportimit e cila kёrkon rregullime apo shpjegime nё kёto 
pasqyra financiare.
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