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Pandemia e zgjatur e COVID-19 na dëshmoi të gjithëve se sa 
të ndërlidhura dhe të cënueshme janë ekonomitë në kushtet e 
globalizmit. Ndonëse me jo pak pasoja negative për biznesin dhe 
për mirëqenien e qytetarëve, masat e marra nga qeveritë e ven-
deve të ndryshme për të përballuar pasojat e pandemisë, ishin 
mjaft të domosdoshme për ruajtjen e shëndetit dhe të jetës. 

Të panjohurat e mëdha që vazhduan të shoqërojnë pandeminë 
COVID-19 gjatë vitit 2020, të cilat edhe te ne diktuan masa të 
tejzgjatura të izolimit dhe të kufizimit, i ndryshuan gati të gjitha 
parashikimet optimiste të zhvillimit ekonomik. E njëjta gjë ndo-
dhi edhe me tregun financiar bankar e atë jo bankar.

Për t’iu përgjigjur më mirë situatës së paprecedentë, të krijuar nga tërmeti dhe nga pandemia, Bursa 
Shqiptare e Titujve ALSE vijoi me përpjekjet e saj për t`i kthyer këto pasoja në një mundësi, për të 
orientuar punën e saj në kushtet e reja, me fokusin kryesor në dy drejtimet bazë, që ishin nga njëra 
anë vijimi i veprimtarisë së përditshme të tregtimit, e nga ana tjetër, përmirësimi i mëtejshëm i akteve 
rregullatore, për të garantuar një menaxhim sa më cilësor të veprimtarisë institucionale.

Për shkak të vështirësive financiare të natyrshme të entiteteve të biznesit, performanca e ALSE gjatë 
vitit 2020 ishte larg pritshmërisë, duke shënuar një rënie të ndjeshme në veprimtarinë e saj bazë, 
atë të tregtimit të titujve. Megjithatë, masat në vazhdim të Qeverisë Shqiptare për adresimin e paso-
jave të pandemisë dhe të tërmetit, por edhe rezultatet e vaksinimit masiv të popullatës, premtojnë 
një ripërtëritje dhe rivitalizim të ekonomisë dhe të biznesit, çka padyshim do të kërkojë kohë që të 
përkthehet në një volum të ri dhe të shtuar të punës edhe për Bursën. 

Nga ana tjetër, miratimi, në kuadër të përafrimit të legjislacionit të vendit me Acquis Communautaire, 
i disa ligjeve kuadër për industrinë financiare, përfshirë plotësimet e bëra në infrastrukturën rregul-
latore të tregtimit për titujt e biznesit dhe vlerat monetare, janë tregues  domethënës se viti 2021 e në 
vijim do të njohin zhvillime të reja në fushën e tregtimit të titujve, të emetuar nga bizneset shqiptare.
Në mbyllje, dëshiroj të shpreh optimizmin tim se nevoja për një ringritje të fortë ekonomike dhe zh-
villimet që parashikohen në fushën e ekonomisë dhe biznesit, do të jenë ngushtësisht të lidhura me 
nevojën për zhvillimin dhe konsolidimin e tregjeve të kapitaleve, kështu që Bursa ALSE do të vijojë 
me përgatitjen e saj për të përballuar këto sfida me sukses.

Prof. Dr. Hysen ÇELA
Kryetar
Këshilli Mbikëqyrës

MESAZHI
KRYTETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
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Viti 2020 shënoi një ndër periudhat më të vështira në historinë 
e njerëzimit. Përhapja e virusit COVID-19, futi në një krizë shën-
detsore, sociale dhe ekonomike mbarë botën, duke krijuar një 
situatë pasigurie të pashoqe, të paktën në shekullin e fundit. 
Jashtë ndikimit të efekteve të pandemisë COVID-19, nuk qëndroi 
as ekonomia e vendit tonë, e cila ende nuk kishte marrë veten 
nga dy tërmetet e fundivitit paraardhës.

Kjo klimë pasigurie, e sidomos efekti i lockdown-it total që ven-
dosi Qeveria Shqiptare në periudhën Mars - Qershor, në harmoni 
me masat e sugjeruara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 
por dhe organizma të tjerë shkencorë, pati efektet e saj të padis-
kutueshme edhe në tregjet financiare, pa dallim: bankare e jo 
bankare.

Treguesit kryesorë të tregut të titujve dhe Bursës ALSE në Shqipëri shënuan një rënie të konsid-
erueshme të volumeve dhe vlerave të tregtimit, duke e mbyllur këtë vit financiar anormal me një vlerë 
tregtimi prej 1,6 miliardë lekë, ose rreth 13 milionë euro. Pavarësisht këtij fakti, duhet thënë se Bursa 
ALSE, mori masa të forta, si në drejtim të menaxhimit të situatës së pazakontë, duke reaguar në 
kohë e me sukses për ruajtjen e jetës dhe shëndetit të punonjësve të saj, ashtu dhe për të mundësu-
ar ofrimin e pandërprerë të shërbimeve financiare dhe operimit të tregut, për të siguruar likuiditet në 
çdo kohë për konsumatorët.

Pavarësisht se i pazakontë dhe i vështirë nga pikëpamja financiare, viti 2020 shënoi një revolucion 
të mirëfilltë në drejtim të përmirësimit të kuadrit ligjor që mbulon industrinë financiare, pas miratimit 
nga Kuvendi i Shqipërisë të 4 ligjeve të rëndësishme, që mbulonin tregjet e kapitalit, fondet e inves-
timit dhe pensionit, sistemet e pagesave si dhe industrinë blockchain. Përmirësimi i këtyre ligjeve 
është bërë në kuadër të përafrimit dhe harmonizimit të kuadrit ligjor shqiptar me direktivat e Bash-
kimit Europian, dhe pritet t’i japë një zhvillim mjaft pozitiv industrisë së titujve në vend në dekadën 
e ardhshme.

E fundit, por jo nga rëndësia, gjatë këtij viti së bashku me Regjistrin Shqiptar të Titujve ALREG, Bur-
sa ALSE integroi dhe testoi infrastrukturën e plotë që mundëson me cikël të mbyllur procesin “treg-
tim-klerim-shlyerje” për titujt e biznesit dhe vlerat monetare cash në sistemin AIPS, të adminisitruar 
nga Banka e Shqipërisë, duke i hapur rrugën listimit të titujve të emetuar nga korporatat shqiptare.

 

Artan GJERGJI
Drejtor Ekzekutiv

DREJTORI EKZEKUTIV
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RRETH BURSËS SHQIPTARE TË TITUJVE ALSE
AKSIONARËT

KËSHILLI  MBIKËQYRËS

Prof. Dr. HYSEN ÇELA
KRYETAR

BRIKENA HOXHA
NËNKRYETARE

AIDA LALA
ANËTARE

INES MUÇOSTEPA
ANËTARE

Prof. Asoc. Dr. ELVIN MEKA
ANËTAR
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OBJEKTIVAT PËR VITIN 2021
• 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.
• Plotësimi i infrastrukturës së tregtimit dhe pas-tregtimit për titujt jo-Qeveritarë të emetuar në ALSE, me qël-

lim mundësimin e një procesi të sigurt, që garanton integritetin e tregut të titujve në vend.
• Listimi i titujve të emetuar nga korporatat e para private dhe/ose shtetërore.
• Harmonizimi i kuadrit rregullativ të ALSE me legjislacionin e ri në tregjet e kapitalit dhe direktivat e Bashkimit 

Europian.
• Krijimi i një tregu sekondar likuid, për titujt korporativë ekzistues dhe për titujt e rinj që do të emetohen.
• Menaxhimi i situatës post-COVID, dhe krijimi i mundësive për një treg sa më fleksibël e sa më pranë pub-

likut.
• 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.

• 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.

• Edukimi financiar i publikut të gjerë lidhur me tregjet e kapitaleve dhe mënyrën e funksionimit të Bursës 
dhe aktorëve të tregut.

• Zgjerimi i bashkëpunimit me median, si partner i rëndësishëm në edukimin dhe përfshirjen financiare, me 
qëllim rritjen e vëmendjes së publikut drejt tregut të kapitaleve dhe alternativave të investimit.
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VEPRIMTARIA E ALSE PËR VITIN 2020

Anëtarësimi i Shoqërive Komisionere
Gjatë vitit 2020, rikonfirmuan anëtarësimin për vijimin e veprimtarisë me tituj të Republikës së Shqipërisë tre 
shoqëri komisionere banka: Banka Credins sh.a., Banka Amerikane e Investimeve sh.a., Intesa Sanpaolo 
Bank Albania sh.a., si dhe një shoqëri komisionere jo-Bankë, Triumf Grup sh.a.

Bazuar në vendimin nr. 167 të datës 23.10.2020 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për heqjen e li-
cencës së shoqërisë komisionere “Triumf Grup”, Këshilli Mbikëqyrës i Bursës ALSE mori vendimin Nr. 46, datë 
29.10.2020, për të hequr anëtarësimin e kësaj Shoqërie Komisionere, si dhe heqjen e të drejtës së operimit 
si Broker në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE.

Heqja e këtij Anëtarësimin solli reduktimin në 3 (tre) të numrit të Anëtarëve të Bursës Shqiptare të Titujve 
ALSE. 

Ndërkohë, edhe gjatë vitit 2020, vijoi interesi i subjekteve të caktuara banka dhe shoqëri komisionere për 
të pasur informacion të detajuar, lidhur me procesin e tregtimit dhe pas-tregtimit të titujve jo-Qeveritarë, 
potencial për t’u listuar në ALSE. Gjatë kësaj periudhe, Bursa ALSE ka realizuar një sërë takimesh dhe vid-
eo-konferencash me aktorë të tregut (kryesisht banka), për t’i informuar në detaje në lidhje me të gjithë 
procesin kompleks të tregtim-klerim-shlyerjes së titujve të tregtuar në ALSE. 

ANËTARËSIMI
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Titujt e Borxhit Qeveritar në Bursën ALSE
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE vijoi me listimin në tregun kryesor, në sistemin e saj elektronik të tregtimit, të 
titujve të Qeverisë, të emetuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në tregun primar. 

Titujt e borxhit të Qeverisë listohen në Bursën ALSE në të njëjtën ditë që përfundon ankandi në tregun pri-
mar, i organizuar nga Banka e Shqipërisë, duke mundësuar pa vonesë realizimin e transaksioneve nga ana 
e Anëtarëve të Bursës ALSE në tregun sekondar të bursës. 

Ndërkohë, një punë e konsiderueshme është bërë në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Finan-
ciare për të lehtësuar procedurat e pranimit për tregtim në segmentet e tregut të Bursës ALSE për titujt e 
emetuar më parë emetuar më parë me ofertë private. Pranimi për tregtim i këtyre titujve, pritet t’u japë një 
nivel më të lartë likuiditeti investuesve, si dhe rrit transaparencën në tregjet financiare. 

Takime me Bizneset Potenciale për t’u Listuar
Edhe pse nën vështirësinë e pademisë SARS-Cov-2 (COVID-19), Bursa Shqiptare e Titujve - ALSE vijoi takimet 
me bizneset potenciale për t’u listuar në bursë. Ruatja e protokolleve të pandemisë për distancimin social 
e vështirësoi kontaktin e drejtpërdrejtë me komunitetin e biznesit, megjithatë vendin e takimeve B2B e zunë 
video-konferencat dhe mënyrat e tjera të komunikimit online.
Kontaktimi dhe takimi i këtyre bizneseve është realizuar pas analizës financiare dhe ligjore të kryer nga 
ana e Bursës ALSE për këto kompani, duke marrë për bazë plotësimin e kritereve të listimit të përcaktuara 
në rregulloret e Bursës ALSE. Këto kritere cilësore dhe sasiore fokusohen kryesisht në ecurinë financiare të 3 
viteve të fundit të tyre dhe madhësinë e kapitalit.

Bizneset me të cilat Bursa ALSE ka zhvilluar takime, operojnë kryesisht në sektorë të ndryshëm, si: 
- Sektori Financiar (banka dhe jo-banka), 
- Prodhim produktesh (ushqimore, pijesh, uji),
- Ndërtim (ndërtime infrastrukturore dhe rezidenciale),
- Shpërndarje dhe prodhim Energjie,

Gjatë vitit të ardhshëm pritet që të kemi emetimet e para nga ana e korporatave të titujve të ndryshëm 
të borxhit dhe kapitalit. 

LISTIMI
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ANALIZA E TREGUT DHE STATISTIKA

Në një këndvështrim të përgjithshëm, gjatë vitit 2020, vlera e tregtimit në Bursën Shqiptare të Titujve ALSE 
arriti në nivelin e 1,599 milionë LEK, ose rreth 12.95 milionë euro, me një sasi (volum) prej 32,047 njësi titujsh 
të tregtuar dhe një numër total prej 100 transaksionesh. 

Në një analizë të përgjithshme të karakteristikave të zhvillimit të tregtimit në Bursën Shqiptare të Titujve 
gjatë vitit 2020, vërehet se kanë dominuar:

- Transaksionet për Klientët, dominuar nga klientët institucionalë; 
- Transaksionet jashtë Orareve Zyrtare (Off-Exchange);
- Transaksionet në Obligacione Thesari;
- Transaksionet në valutën LEK;

Gjatë vitit 2020 vërehet një ulje e ndjeshme e vlerës së transaksioneve të kryera, si rezultat i disa faktorëve, 
të tillë si:
- Rënia e normave të interesit në Tiujt Qeveritarë gjatë 2020-ës;
- Rënia e tregtimeve nga personat juridik (fondet), për arsye se, me rënien e normave të interesit, ata         
 nuk kanë qënë aktiv për riformatimin e portofolit të tyre;
- Ndikimi që ka patur situata e pandemisë COVID-19 në tregjet financiare të vendit, për shkak të ku 
 fizimeve që ka sjellë në anën operacionale të realizimit të transaksioneve;
- Rënia e besueshmërisë së investuesve tek një ecuri e qëndrueshme e tregjeve financiare.

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 tyre janë transaksione në tregun me pakicë, që janë transaksionet bankë-klient, apo 
klient-klient, krahasuar në transaksionet mes bankave (tregu ndërbankar). 

Transaksionet për klientët të realizuara në Bursë janë dominuese në vlerën e tregut (99.4% e totalit), në 
volum të tregtuar në njësi titujsh (98.5% e totalit) dhe në numrin e transaksioneve të tregtuara (91% e totalit). 
Edhe pse si pasojë e pandemisë COVID-19 është rritur numri i transaksioneve të kryera në tregun sekond-
ar nga individët (78% e totalit të nr. të transaksioneve), përsëri dominojnë transaksionet e realizuara nga 
klientët institucionalë (kryesisht fondet e pensioneve dhe investimeve) si në sasinë e titujve të tregtuar (rreth 
72.5% e totalit), ashtu edhe në vlerën e tregtuar me rreth 74.7% e totalit të transaksioneve të ekzekutuara 
në Bursën ALSE.

Tabela 1: Tregtimi në ALSE sipas Llojit të Transaksionit (Janar-Dhjetor 2020)

Lloji i Transaksionit
Type of Transaction

Janar - Dhjetor 2020 / January - December 2020

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Treguar 
Traded Volume

Vlera e Tregut (lek) 
Traded Value (all)

Ndërbankare 
Interbank 9 491 8,895,030

për Klientët 
for Clients 91 31,556 1,589,941,150

TOTALI 
TOTAL 100 32,047 1,598,836,180
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Sipas Orareve të Ekzekutimit të Transaksioneve
Pjesa më e madhe e numrit të transaksioneve janë të ekzekutuara në Oraret Jo-Zyrtare (Off-Exchange), 
krahasuar me transaksionet e Orareve Zyrtare. Transaksionet e ekzekutuara në oraret Jo-zyrtare (Off-Ex-
change) dominojnë në drejtim të vlerës së tregut (71.7% e totalit), sasisë së tregtuar të titujve (76.5% e 
totalit) dhe numrit të transaksioneve (72% e totalit). Dominimi i transaksioneve jashtë orareve zyrtare të 
tregtimit (Off-Exchange) gjatë vitit 2020 është një ndër efektet negative që ka shkaktuar në industrinë e 
titujve pandemia e COVID-19. Një ndër shkaqet kryesore që ka sjellë këtë fenomen, është ndryshimi gjatë 
karantinimit të përgjitshëm (lockdown) në muajt Mars-Prill i orareve të procesimit të transaksioneve në kler-
im-shlyerje nga AFISaR, depozitari i titujve të Qeverisë i administruar nga Banka e Shqipërisë. Gjithashtu, ku-
fizimi i jetës ekonomike e sociale për shkak të protokolleve të distancimit social të kushtëzuara nga situata 
pandemike, kanë kufizuar si investuesit ashtu dhe ndërmjetësit financiarë (kryesisht bankat), për t’i realizuar 
transaksionet brenda orareve zyrtare të tregtimit në bursë (On-Exchange).

Transaksionet e realizuara në oraret zyrtare (On-Exchange) janë transaksione që kanë një nivel shumë herë 
më të lartë transparencë dhe informacioni mbi to është më lehtësisht i aksesueshëm nga investuesit.

Tabela 3: Tregtimi në ALSE sipas Orareve të Ekzekutimit (Janar-Dhjetor 2020)

Seancat e Tregtimit
Trading Sessions

Janar - Dhjetor 2020 / January - December 2020

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Treguar 
Traded Volume

Vlera e Tregut (lek) 
Traded Value (all)

Oraret Zyrtare 
On-Exchange 28 7,529 452,273,590

Oraret Jo-Zyrtare 
OTC (Off-Exchange) 72 24,518 1,146,562,590

TOTALI 
TOTAL 100 32,047 1,598,836,180

Lloji i Titullit
Type of Securities

Janar - Dhjetor 2020 / January - December 2020

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Treguar 
Traded Volume

Vlera e Tregut (lek) 
Traded Value (all)

Bono Thesari 
T-Bills 38 18,468 183,454,853

Obligacione Thesari 
T-Bons 62 13,579 1,415,381,327

TOTALI 
TOTAL 100 32,047 1,598,836,180

Sipas Llojit të Titullit
Pjesa me e madhe e transaksioneve janë të ekzekutuara në obligacione thesari, krahasuar me transak-
sionet në bono thesari. Dominon volumi i bonove  të thesarit të tregtuara  (57.6% e totalit), ndërsa vlera e 
tregtuar në obligacione thesari dominon në (88.5% e totalit). Gjithashtu, edhe si numër transaksionesh, ai 
në obligacione thesari është më i lartë (62% e totalit).

Tabela 2: Tregtimi në ALSE sipas Llojit të Titullit (Janar-Dhjetor 2020)
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Sipas Maturimit të Titujve
Parë në këndvështrimin e maturimit të bonove të thesarit më të tregtuarat kanë qenë ato me maturim 12 
mujor përkatësisht me 97.4% të numrit të transaksioneve, 95.9% të sasisë dhe të vlerës së tregtuar të ndjeku-
ra nga ato 3-mujore ndërkohë që mungojnë transaksione në BTH 6-mujore.
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Parë në këndvështrimin e maturimit, nga obligacionet e thesarit, titujt më aktivë në tregtim janë ato me 
maturim 5 vjeçar përkatësisht me 21% të numrit të transaksioneve, 25.6% të sasisë dhe 25% të vlerës së 
tregtuar. Këto u ndoqën nga obligacionet me maturim 10 dhe 7 vjeçar. Titujt me afat maturimi 3 vjeçar 
kanë rezultuar me pak të tregtuar gjatë vitit 2020. 

Ajo që vihet re si një risi në tregun sekondar të titujve është rritja e volumeve dhe vlerave të tregtimit në 
instrumente afatgjatë (më shumë se 65% në maturime 5, 7 dhe 10 vjeçare). Shkaqet që kanë ndikuar në 
këtë drejtim kanë të bëjnë me avantazhet që ka sjellë politika e menaxhimit të borxhit publik nga Qever-
ia shqiptare nëpërmjet emetimit prej vitesh te këtyre instrumenteve. Kjo strategji pritej të sillte një rritje të 
numrit të transaksioneve në tregun sekondar nga individët, të cilët për shkaqe të nevojës për likuiditet do 
t’i drejtoheshin Bursës, ose formave të tjera të tregut sekondar (tregu me pakicë).

Një tjetër faktor që ka ndikuar në rritjen e volumeve dhe vlerave të transaksioneve në tregun sekondar 
sidomos nga investuesit institucionalë është ulja e normave të interesit, për shkak të një nevoje më të ulët 
për fonde të Qeverisë nga tregu i brendshëm. Kjo ka nxitur investuesit profesionalë, si: fondet e pensionit 
dhe investimeve, të bëjnë një ri-shpërndarje më efikase të Aktiveve nën Administrim (AUM), duke qenë më 
aktivë në tregun sekondar të titujve në Bursën ALSE.
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Sipas Llojit të Valutës
Pjesa më e madhe e transaksioneve janë të ekzekutuara në valutën LEK në nivelin e 96.58% përsa i përket 
vlerës së tregtuar,98.64% përsa i përket volumit të tregtuar dhe 94% përsa i përket numrit të transaksioneve, 
krahasuar me transaksionet në tituj të nominuar në EUR. Kjo vjen për shkak të kostove të larta që kanë ak-
tualisht transfertat e vlerave monetare në EUR nga një bankë në tjetrën në tregun vendas.

Tabela 4: Tregtimi në ALSE në Valutë të Huaj Euro  (Janar-Dhjetor 2020)

Seancat e Tregtimit
Trading Sessions

Janar - Dhjetor 2020 / January - December 2020

Nr. i Tregtimeve 
No. of Trades

Volumi i Treguar 
Traded Volume

Vlera e Tregut (lek) 
Traded Value (all)

Ndërbankare 
Interbank 0 0 0

për Klientët 
for Clients 6 437 54,630,939

TOTALI 
TOTAL 6 437 54,630,939
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MONITORIMI DHE MBIKËQYRJA
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE, ka vijuar të tregojë kujdes të veçantë në drejtim të monitorimit dhe mbikëqyr-
jes së operatorëve të tregut, me qëllim rritjen e integritetit të tregut dhe rritjen e besimit të investitorëve. 

Në pamundësi për të vijuar me inspektimin on-site të Anëtarëve të saj, për shkak të situatës së krijuar nga 
pandemia, Bursa ALSE tregoi një kujdes të shtuar në drejtim të monitorimit të sjelljes së Anëtarëve si dhe 
ecurisë së tregtimeve në të gjitha hallkat e tyre: “tregtim-klerim-shlyerje”.

KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATIV
Edhe gjatë vitit 2020, Bursa Shqiptare e Titujve ALSE u angazhua maksimalisht në procesin teknik të 
përmirësimit të kuadrit ligjor e rregullativ të tregut të titujve, duke bashkëpunuar ngushtë më Autoritetin e 
Mbikëqyrjes Financiare dhe aktorët e tjerë të tregut.

Kuadri Ligjor – më pranë Direktivave të BE-së 
Përtej ecurisë së zhvillimit të tregjeve financiare në Shqipëri, viti 2020 shënoi një hap mjaft cilësor e të duk-
shëm, në drejtim të përmirësimit të kuadrit ligjor e rregullativ që mbulon këto tregje, sidomos në dekadën e 
fundit, që kur Shqipëria është futur dukshëm në trajektoren e integrimit në Bashkimin Europian dhe strukturat 
Euro-Atlantike. Si pjesë e procesit të negociatave, komponenti i harmonizimit të legjislacionit kombëtar me 
acquis communautaire, ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Një meritë të veçantë 
në këtë proces kanë pasur donatorët e huaj, të cilët tashmë e koordinojnë shpërndarjen e fondeve drejt 
sektorëve prioritarë, duke rritur edhe eficencën e përdorimit të këtyre fondeve.

Pikërisht në këtë këndvështrim, ky vit ka qenë mjaft të suksesshëm në drejtim të revolucionarizimit të kuad-
rit ligjor në sistemin financiar. Me mbështetjen e fuqishme që i kanë dhënë këtij sektori fondet e BE-së 
dhe Bankës Botërore nëpërmjet Sekretariatit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO), Parlamenti Shqiptar 
miratoi 4 ligje shumë të rëndësishme që mbulojnë tregjet financiare (sektorin e tregut të kapitaleve, fond-
eve të investimeve, sistemit të pagesave dhe sektorin e teknologjisë së regjistrave të shpërndarë (“Distrib-
uted Ledger Technology” – DLT) ose siç njihet ndryshe “Teknologjia Blockchain”. 

Këto ligje u përgatitën nga BSH-ja dhe AMF-ja, në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe të Ekono-
misë si dhe asistencën e ekspertëve të Bankës Botërore. Megjithatë, sa i përket legjislacionit që ndikon në 
mënyrë të drejtpërdrejtë industrinë e titujve, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi në vitin 2020 ligjin 
62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit” dhe ligjin 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”. Këto ligje 
forcojnë më tej kuadrin mbikëqyrës të AMF-së, si dhe modernizojnë dhe zhvillojnë tregun e kapitaleve në 
Shqipëri

• Ligji nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit” përshtat kuadrin ligjor me direktivat e BE-së në fushën e tregut 
të kapitaleve (MIFID II, Direktiva e Abuzimit me Tregun, Direktiva e Prospektit etj.) dhe synon nxitjen e 
zhvillimit të mëtejshëm të tregut të kapitaleve, rritjen e transparencës dhe sigurimin e integritetit të këtij 
tregu. Ligji i ri sjell një frymë pozitive kryesisht në drejtim të:

- Mbledhjes nën të njëjtën ombrellë të të gjithë kuadrit ligjor për tregun e kapitaleve.
- Harmonizimit të kuadrit ligjor me Direktivat e BE-së, që mbulojnë industrinë financiare.
- Përcaktimit të rolit dhe veprimtarisë së disa tregjeve dhe ndërmjetësve financiarë.
- Sjelljes për herë të parë të disa koncepteve dhe institucioneve të reja në tregjet financiare si: depozi 
 tari qendror i titujve, agjencitë e vlerësimit të rrezikut të kreditit.
- Standardizimit të kritereve të “përputhshmërisë dhe përshtatshmërisë” për funksionarët kyç në   
 organet drejtuese të institucioneve në tregun e kapitaleve.
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• Ligji nr. 56/2020  “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, përshtat kuadrin ligjor me direktivën UCITS 
dhe AIFMD, apo direktiva të tjera të BE-së. Zbatimi i këtij ligji pritet t’i japë hov zhvillimit të mëtejshëm 
të tregut të skemave kolektive dhe merr në konsideratë një mbikëqyrje më efektive dhe vendosjen e 
standardeve më të larta për një treg transparent dhe të mirërregulluar. Ligji sjell: 

- përafrimin dhe harmonizimin e mëtejshëm të legjislacionit me direktivat europiane; 
- bërjen e sektorit të fondeve më tërheqës për pjesëmarrësit e tregut dhe investuesit, duke krijuar   
 premisat për një mbrojtje më të mirë të tyre; 
- krijimin e një game më të gjerë të fondeve të përshtatshme bazuar në nivele të ndryshme rreziku për  
 tregjet shqiptare dhe evropiane; 
- mobilizimin e më shumë kursimeve në tregjet e kapitalit dhe në ekonomi;
- një klasifikim të investuesve në bazë të profesionalizmit dhe njohurive për tregun dhe investimet, si  
 dhe u ofron atyre më shumë mundësi zgjedhje.

Rregulloret dhe Udhëzimet të përmirësuara nga Bursa ALSE 
Kuadri rregullativ i Bursës ALSE gjithashtu ka pësuar ndryshime, me qëllim pasqyrimin e ndryshimeve që vijnë 
si rrjedhojë e hyrjes në fuqi të ligjit të ri 62/2020 “Për Tregun e Kapitaleve”. Këto ndryshime janë fokusuar 
kryesisht në drejtim të:
- nxitjes së Anëtarësimeve në ALSE nëpërmjet reduktimit të disa zërave të listën e tarifave dhe   
 komisioneve;
- përmirësimit të saj duke e detajuar dhe qartësuar sidomos në aspektin e procedurave dhe   
 përgjegjësive;
- krijimit të një organi të pavarur nga organet e tjera vendimarrëse të shoqërisë, i njohur me emrin   
 “Komiteti i Disiplinës”. 

Ndryshimet e miratuara të kuadrit rregullativ gjatë vitit 2020 janë si më poshtë:
• Miratimi i ndryshimeve të Rregullores së Bursës Shqiptare të Titujve ALSE.
• Miratimi i ndryshimeve të Komisioneve dhe Tarifave të ALSE të cilat janë shotjca të Rregullores së ALSE. 
• Miratimi i Udhëzimit “Mbi Mënyrën e Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së Transaksioneve në Bursën 

Shqiptare e Titujve ALSE”.
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BASHKËPUNIMI ME GRUPET E INTERESIT
MARRËDHËNIET NDËRINSTITUCIONALE
Pjesëmarrje në Seancën Dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë

Bursa ALSE mori pjesë në seancën dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, e cila iu kushtua ligjit 
të ri: “Për Tregjet e Kapitalit”. Së bashku me aktorët e tjerë të tregut, nisur nga ekspertiza disa vjeçare, si dhe 
nëpërmjet ndihmës dhe eksperiencës së konsulentëve të saj të huaj të tregut të kapitaleve në rajon, Bursa 
ALSE ka ndikuar në mënyrë efikase në përmirësimin dhe përshtatjen e ligjit, jo vetëm me Direktivat e BE-së, 
por edhe duke marrë parasysh tregun e brendshëm gjatë gjithë procesit të përgatitjes së projektligjit. Ligji 
62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit, u miratua nga Kuvendi në datën 14.05.2020.

Bashkëpunimi me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal (RCC)  
Bursa ALSE është pjesë e rrjetit të 6 Vendeve të Ballkanit Perëndimor (WB6), të krijuar nga Këshilli i Bash-
këpunimit Rajonal (RCC), me fokus në drejtim të zhvillimit të disa sektorëve prioritarë, një ndër të cilët është 
zhvillimi i tregjeve te kapitalit në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. RCC është organi i Bashkimit Europian, i 
cili synon të koordinojë të gjithë fondet e donatorëve për zhvillimin e ekonomive në WB6. 

Në dy takimet e rradhës të organizuara gjatë vitit 2020 u diskutua rreth strategjive që po përgatiten nga 
ana e Bankës Botërore, në bashkëpunim me RCC-në, me qëllim nxitjen e tregjeve financiare, kreditimit, 
mikrofinancës, teknologjisë financiare (FinTech), dhe tregut të kapitaleve në rajon.

Pjesëmarrje në Takimin me Grupin e Punës “Për Hartimin e Strategjisë së Tregut të Kapitaleve”
Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në bashkëpunim dhe me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, kanë 
ngritur një grup pune, të udhëhequr nga këto dy institucione, me qëllim nisjen e punës për hartimin e 
Strategjisë së Tregut të Kapitaleve. Pjesë mbështetëse e këtij grupi pune është edhe Bursa ALSE, si dhe op-
eratorë të tjerë të tregut të kapitaleve. 

Gjatë takimit të zhvilluar, Bursa ALSE u ndal në prezantimin  e një sërë nxitësish me karakter ligjor dhe fiskal 
të përdorura nga vendet e rajonit, me qëllim nxitjen e tregut të kapitaleve, duke shpresuar qe disa prej 
tyre mund të zbatohen edhe në vendin tonë. Të gjitha propozimet në lidhje me sfidat e zhvilimit të tregut 
të kapitaleve i janë dërguar me shkrim grupit të punës për hartimin e strategjisë, ndërkohë që një pjesë e 
konsiderueshme e tyre është përfshirë në draftin final të këtij dokumenti strategjik.

Ngritja e Infrastrukturës për Klerimin dhe Shlyerjen e Titujve të Korporatave
Me marrjen e licencës nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe nga Banka e Shqipërisë, si institucion 
përgjegjës për regjistrimin, klerimin dhe shlyerjen e titujve të emetuar nga korporatat, Regjistri Shqiptar i 
Titujve ALREG është gati për të nisur veprimtarinë. 

Gjatë 3-mujorit të fundit të vitit 2020, Bursa ALSE rinisi në bashkëpunim me ALREG një fazë të dytë testimesh 
ndërmjet sistemit elektronik të Bursës dhe sistemit të ALREG. Testimet e realizuara rikonfirmuan edhe një 
herë mirëfunksionimin e integrimit automatik të dy sistemeve. Përfundimi i testimeve me sukses u finalizua 
me nënshkrimin e materialit me testet e zhvilluara (Acceptance Test 2).

Si hallkë fundore e këtij procesi, për të mundësuar një cikël të plotë tregtim dhe pas-tregtim si për titujt edhe 
për vlerat monetare cash, pritet anëtarësimi i plotë i ALREG në sistemin e pagesave me vlerë të madhe 
(AIPS) të administruar nga Banka e Shqipërisë.
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Veprimtari të Tjera

• Si pjesë aktive e Rrjetit Shqiptar të Edukimit Financiar (ANFE), edhe gjatë këtij viti, Bursa Shqiptare e Titu-
jve ALSE vijoi mbështetjen e veprimtarive dhe projekteve të organizuar nga anëtarët e rrjetit.

• Bursa ALSE mori pjesë në muajin Nëntor në eventin online me tematikë: “Mikrofinanca në realitetin 
e ri: Përballimi i stuhisë”, të organizuar nga Shoqata Mikrofinanca Shqiptare. Ky event kishte në fokus 
çështjet e aktualitetit të sektorit të mikrofinancës në vend, sfidave që ai ka hasur, apo po has, si dhe 
mundësitë për kapërcimin me sukses të këtyre sfidave. Përfaqësuesit e Bursës ALSE në këtë event u 
fokusuan në prezantimin e mundësive dhe potencialit që ofron tregu i kapitaleve për institucionet e 
mikrofinancës në vend, të cilat duhet ta shohin listimin në Bursën ALSE si një mënyrë për të grumbulluar 
fonde nëpërmjet emetimit të titujve të borxhit.

Eksperienca shumëvjeçare e zhvillimit të industrisë së titujve në Shqipëri ka treguar që pjesa elitare e in-
stitucioneve të mikrofinancës në vend e kanë shfrytëzuar tregun e kapitaleve me qëllim rritjen e fondeve, 
nëpërmjet ofertave private. Gjithsesi, eksperienca ka treguar që, për shkak të kufizimeve në numrin e in-
vestuesve, oferta private e titujve nuk gjeneron vlera të mëdha kapitali. Për rrjedhojë, pjesëmarrësve në 
takim iu sugjerua eksplorimi i ofertës publike, si instrumenti që jep hapësirë dhe mundësi për gjenerimin e 
fondeve në vlera të mëdha për financimin e veprimtarisë së tyre.
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EDUKIMI FINANCIAR
Edukimi i Publikut

• Bursa ALSE, në bashkëpunim me Shoqatën e Sigurimit të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimit 
(SH.SJ.P.FI) i ka kushtuar një hapsirë të veçantë në faqen e saj të internetit një platforme elektronike, 
ku publiku do të gjejë informacion të qendërzuar për të dhënat kryesore të fondeve të pensionit dhe 
fondeve të investimit. Në këtë platformë publikohen me bazë ditore çmimet e kuotave, vlerat neto të 
aktiveve dhe profili i rrezikut të secilit fond pensioni dhe investimi, të licencuar në Shqipëri. 

• Bursa Shqiptare e Titujve dhe Junior Achievement of Albania, një organizatë jo-fitimprurëse e mbështe-
tur nga Fondi Shqiptaro–Amerikan për Zhvillim (AADF), kanë përfunduar me sukses lançimin e dhjetë 
videove edukative të animuara, me qëllim edukimin financiar të publikut të të gjithë grupmoshave për 
shërbimet financiare dhe industrinë e titujve. Këto video ofrojnë për qytetarët informacion të thjeshtë, 
lidhur me mënyrën e funksionimit të Bursës, instrumenteve financiare dhe tregjeve të kapitaleve në 
përgjithësi.
Videot janë lehtësisht të aksesueshme në faqen zyrtare të internetit të Bursës ALSE, në kanalin zyrtar në 
YouTube, si dhe në rrjetet sociale.

• Gjatë vitit 2020, Bursa ALSE vijoi t’i kushtojë vëmendje shumë të madhe edukimit financiar të publikut, 
sidomos të brezave të rinj, nëpërmjet zhvillimit të leksioneve online në programet bachelor dhe master 
të fakulteteve të ekonomisë në disa institucione të arsimit të lartë, me të cilat ka nënshkruar dhe mar-
rëveshje bashkëpunimi.

Lançimi i Faqes Zyrtare të Internetit të ALSE 
Bursa ALSE përfundoi kalimin e të gjithë informacioneve në faqen e re zyrtare të internetit. Kjo faqe e re 
u krijua me synim që të jetë më e lehtë në përdorim (user friendly) për qytetarët, investuesit dhe grupet e 
tjera të interesit.
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Menaxhimi i Situatës së Pandemisë COVID-19 

Nisur nga situata e shkaktuar, si rrjedhojë e pandemisë COVID-19, Bursa ALSE në vijim të zbatimit të vendi-
meve dhe urdhrave të Qeverisë, gjatë periudhës Mars- Prill 2020 mori masat e mëposhtme: 

- Ndryshimin e orareve të tregtimit në ditët zyrtare të tregtimit, si pasojë e masave të marra për kufizimin 
e lëvizjeve në vend dhe ndryshimeve të orarit të operimit të depozitarit të titujve të Qeverisë AFISaR, sistem 
i administruar nga Banka e Shqipërisë.
- Vijimin e punës në distancë, pa nevojën e paraqitjes fizike në ambientet e zyrës me qëllim parandal-
imin e përhapjes së COVID-19 dhe përkujdesjen e shëndetit të punonjësve të Bursës ALSE.
- Zbatimimin e udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale, si dhe Institutit të Shën-
detit Publik, lidhur me marrjen e masave mbrojtëse higjeno-sanitare duke i siguruar stafit: mjetet e nevo-
jshme për disinfektimin e vendit të punës, pajisjen me maska, mbajtjen e distancës në ambientet e punës.

Bursa ALSE arriti të menaxhonte me sukses në mënyrën më të mirë të mundshme të gjithë situatën e krijuar 
nga pandemia COVID-19, duke mos e ndikuar në asnjë moment mbarëvajtjen e seancave të tregtimit të 
titujve dhe punëve të përditshme.
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Më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020

Raporti i Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare
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TË DHËNAT FINANCIARE

Raporti i Audituesit të Pavarur
Për Aksioneret e Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a.

Opinion
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të shoqërisë Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. (më poshtë referuar 
si “Shoqëria”), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar më 31 dhjetor 2020, pasqyrën e fitimit ose 
humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën 
e flukseve të parasë për vitin e mbyllur më këtë datë, dhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme 
kontabël dhe shënimeve të tjera shpjeguese.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, po-
zicionin financiar të Shoqërisë me datën 31 dhjetor 2020, performancën financiare dhe flukset e parasë për 
vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinionin
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Përgjeg-
jësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku 
jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria 
në përputhje me Kodin e Etikës të Kontabilistëve Profesionistë të njohur nga Bordi Ndërkombëtar i Stand-
ardeve të Etikës për Kontabilistët (IESBA), kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave 
financiare në Shqipëri, si dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me kodin IESBA. Ne 
besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë 
një bazë për opinionin tonë.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje 
me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i 
gjykon të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali 
materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit.

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e shoqërisë për 
të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë 
me vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta 
likujdojë shoqërinë ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.
Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar 
të shoqërisë.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare
Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi 
nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që 
përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që 
një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, individu-
alisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet ekonomike të 
përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare.

Grant Thornton Sh.p.k.
Rr: Sami Frasheri, Kompleksi 
T.I.D, Shk. B,
Floor 1, 10 000
Tirana, Albania

T +355 44 525 880
M +355 69 4014 701
www.grantthornton.al

AUDITIMI I JASHTËM
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Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-tё, ne ushtrojme gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë pro-
cesit të auditimit. Ne gjithashtu:

► Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalive materiale në pasqyrat financiare, për shkak të 
gabimeve ose mashtrimeve, projektojmë dhe zbatojmë procedura auditimi, të cilat u përgjigjen këtyre 
rreziqeve, si edhe marrim evidenca auditimi të plota dhe të mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 
tonë. Rreziku i moszbulimit tё njё gabimi material qё vjen si rezultat i njё mashtrimi, ёshtё më i lartë se ai qё 
vjen nga njё gabim, pasi mashtrimi mund tё pёrfshijё marrёveshje të fshehta, falsifikime, mosveprime të 
qëllimshme, keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të brendshme.

►  Marrim një kuptueshmëri të kontrollit të brendshëm në lidhje me auditimin, për të planifikuar proce-
dura të përshtatshme në varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një opinionin mbi efektshmërinë e 
kontrolleve të brendshme të entitetit.

►  Vlerësojmë konformitetin e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kontabël 
dhe informacioneve shpjeguese të bëra nga drejtimi.

►  Konkludojmë mbi përdorimin e duhur të parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi si dhe, bazuar në 
evidencat e marra gjatë auditimit, konkludojmë nëse ekziston një pasiguri materiale e lidhur me ngjarje 
ose kushte të cilat mund të sjellin dyshime në aftësinë e shoqërisë për të vazhduar në vijimësi. Nëse konklu-
dojmë që ekziston një pasiguri materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në raportin tonë të auditimit 
për informacionet shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare ose, nëse keto informacione shpjeguese 
janë të pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat e 
auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e ardhshme 
mund të jenë shkak që entiteti të ndalojë së vazhduari në vijimësi.

►  Vlerësojmë prezantimin e përgjithshëm, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, përfshirë 
dhënien e informacioneve shpjeguese, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet 
bazë në mënyrë të atillë që të arrijnë një prezantim të drejtë.

Ne komunikojme me ata të cilёt janё të ngarkuar me qeverisjen, midis çështjesh të tjera, për qëllimin dhe 
kohën e planifikuar tё auditimit, gjetjet e rëndësishme gjatë auditimit, përfshirë çdo mangësi të theksuar në 
kontrollin e brëndshëm të cilat ne identifikojmë gjatë procesit tё auditimit.

Grant Thornton sh.p.k. 

10 Prill 2021
Tiranë, Shqipëri 
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AKTIVET Shënime 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Aktivet afatshkurtra
Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre 7 18,682,365 31,865,940

Llogari te arketueshme 8 133,482 399,667

Parapagime dhe te tjera te arketueshme 9 131,212 130,173

Totali i aktiveve afatshkurtra 18,947,059 32,395,780

Aktivet afatgjata

Aktive afatgjata materiale 10 13,329,401 15,034,001 

Aktive afatgjata jomateriale 11 4,827,147 7,919,511 

Totali i aktiveve afatgjata 18,156,548 22,953,512 

Totali i aktiveve 37,103,607 55,349,292

Detyrimet dhe kapitali

Detyrimet afatshkurtra

Llogari të pagueshme dhe te tjera te pagueshme 12 356,920 2,219,662

Detyrim nga kontratat e qirasë 13 890,418 825,604
Totali i detyrimeve afatshkurtra 1,247,338 3,045,266

Detyrimet afatgjata

Detyrim nga kontratat e qirasë 13 9,412,978 10,142,640

Totali i detyrimeve afatgjata 9,412,978 10,142,640

Totali i Detyrimeve 10,660,316 13,187,906

Kapitali

Kapitali i nenshkruar 13          85,000,000 85,000,000

Humbja e mbartur  (42,838,614) (27,001,649)

Humbja e periudhës (15,718,095) (15,836,965)

Totali i kapitalit          26,443,291 42,161,386

Totali i detyrimeve dhe kapitalit          37,103,607 55,349,292

Pasqyra e pozicionit financiar duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 30-55 që
janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare.

Artan Gjergji  
Administrator

Kazazi Consulting shpk

Pasqyra e Pozicionit Financiar
PASQYRAT FINANCIARE
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Shënime 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Të Ardhurat

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 15 2,007,069 1,548,870

Te ardhura te tjera 15 102,946 1,604,370

Totali i të ardhurave 2,110,015 3,153,240

Shpenzimet 

Shpenzime personeli 16 (7,488,858) (7,005,119)

Shpenzime administrative 17 (4,625,139) (5,343,834)

Amortizimet dhe zhvlerësimet 10, 11 (4,796,963) (6,162,350)

Totali i shpenzimeve (16,910,960) (18,511,303)

Humbja nga veprimtaritë kryesore (14,800,945) (15,358,063)

Shpenzime/ (te ardhura) financiare, neto 18 (701,442) (1,179,810)

Fitim/ (humbje) nga kursi i këmbimit 19 (215,707) 700,908

Totali i shpenzimeve/(ardhurave) financiare (917,149) (478,902)

Humbja para tatimit (15,718,094) (15,836,965)

Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 20 - -

Humbja neto e vitit financiar (15,718,094) (15,836,965)

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse - -

Totali i humbjes gjitheperfshirese per periudhen (15,718,094) (15,836,965)

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

Pasqyra e Fitimit ose Humbjes dhe të Ardhurave të tjera Gjithëpërfshirëse duhet të lexohet së
bashku me shënimet shpjeguese në faqet 34-57 që janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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Shënimet 31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Flukset monetare nga aktiviteti operativ
Humbja para tatimit (15,718,095) (15,836,965)
Rregullime per:  
Shpenzime amortizimi 10, 11 4,796,963 (7,121,780)
Të ardhura nga interesi 18 701,442 1,179,809

(10,219,690) (21,778,936)

Ndryshimet në kapitalin qarkullues:
Rritje në parapagime 9 (1,039) (26,863)
Rritje në aktive të tjera 8 266,185 (55,673)
(Rënie)/ rritje në llogari të pagueshme 10  (2,527,590) 8,478,632

 (12,482,133) (13,382,840)

Tatim fitimi i paguar -
Interes i arkëtuar 18 - (1,179,809)
Mjete Monetare të përdorura në aktivitetin operativ (701,442) (14,562,649)

Flukset monetare nga aktiviteti investues
Investime në depozita me afat - -
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale 10 - -
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata jomateriale 11 - -
Mjete Monetare të përdorura në aktivitetin e investimit (13,183,575) (14,562,649)

Flukset monetare nga aktivitetet financuese
Kontribute në kapital 14 - 35,000,000
Mjete Monetare të gjeneruara nga aktivitetet financuese - 35,000,000
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë 
të mjeteve monetare 

(13,183,575) 20,437,351

Mjetet Monetare në fillim të periudhës kontabël 31,865,940 11,428,589
Mjetet Monetare në fund të periudhës kontabël 18,682,365 31,865,940

Pasqyra e Flukseve Monetare

Pasqyra e flukseve monetare duhet të lexohet së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 34-57 të
cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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1. Të përgjithshme
Shoqeria “Bursa Shqiptar e Titujve ALSE” sh.a. (me poshte referuar si “Shoqëria”) është regjistruar pranë 
Qendrës Kombëtare të Regjistrimit më datë 28 korrik 2017 dhe prane Drejtorisё Rajonale Tatimore Tiranё 
me NIPT L71928011S.
Veprimtaria e Shoqërise rregullohet në përputhje me dispozitat përkatëse te Ligjit 9901, datë 14 prill 2008, 
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, nga akti i themelimit dhe statuti i saj si dhe nga ligjet dhe rregulloret 
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 të Shoqerisë është: “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”.

Shoqëria zotërohet nga aksionarёt Banka Credins, Banka Amerikane e Investimeve dhe AK-Invest, të cilet 
më 31 dhjetor 2020 zotërojne respektivisht 45,59%, 45,59% dhe 8.82% të kapitalit themeltar.

Administrator i Shoqёrisё ёshtё Z. Artan Gjergji. Anёtarёt e Kёshillit Mbikqyrёs tё Shoqёrisё mё 31 Dhjetor 
2020 janё:

1. Hysen Çela
2. Aida Naska
3. Ines Muçostepa
4. Brikena Hoxha
5. Elvin Meka

Selia kryesore e Shoqërisë ndodhet në Rrugën “Nikolla Tupe”, Nr.1, Kati 3, Ap.3, Tiranë.
Numri i punonjёsve tё Shoqёrisё mё 31 dhjetor 2020 ёshtё 5 (2019: 5).

2. Bazat e pёrgatitjes
2.1 Deklarata e përputhshmërisë

Pasqyrat financiare (këtu e më poshtë referuar “pasqyrat financiare”) janë përgatitur në përputhje me 
kërkesat e raportimit financiar dhe legjislacionit në Shqipëri. Kuadri kontabël i aplikuar është i bazuar në 
politikat kontabël të listuara në shënimin 4, të cilat janë të bazuara në kërkesat për raportim sipas Stan-
darteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), të publikuara nga Bordi Ndërkombëtar i Standar-
deve të Kontabilitetit (“BNSK”). Më poshtë paraqiten politikat kontabël kryesore të aplikuara në përgatitjen 
e këtyre pasqyrave financiare.
Detaje për politikat kontabël të Shoqërisë, janë përfshirë në Shënimin 4

2.2 Bazat e matjes
Këto pasqyra financiare janë përgatitur në bazë të kostos historike përveç aktiveve financiare të vlefshme 
për shitje, të cilat janë paraqitur me vlerë të drejtë.

Pasqyrat financiare janë përgatitur duke u bazuar në koston historike. Shoqëria ka konsideruar ndikimin e 
Covid 19 në përgatitjen e pasqyrave të saj financiare. Edhe pse fushat specifike të gjykimit mund të mos 
ndryshojnë, ndikimi i Covid - 19 rezultoi në zbatimin e gjykimit të mëtejshëm brenda atyre fushave specifike 
te ndikuar prej natyrës evolucionare të pandemisë dhe përvojës së kufizuar të ndikimeve ekonomike dhe 
financiare të një ngjarjeje të tillë. Gjithashtu, ndryshime të rëndësishme në vlerësimet duhej të bëheshin në 
matjen e aktiveve dhe pasiveve të njësive ekonomike.

Shënimet për Pasqyrat Financiare
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2.3 Monedha funksionale dhe e prezantimit
Këto pasqyra financiare janë prezantuar në monedhën shqiptare “Lekë”, e cila është monedha funksion-
ale si rrjedhojë e mjedisit ekonomik ku ajo operon, dhe të gjitha vlerat janë rrumbullakosur në Lek, përveç 
aty ku shprehet ndryshe.

2.4 Parimi i Vijimesise
Shoqëria ka përgatitur pasqyrat financiare në bazë të parimit të vijimësisë që do të thotë se Shoqëria do 
të vijoje aktivitetin e saj për të ardhmen e parashikueshme për të pakten 12 muaj prej datës se raportimit 
Pasiguritë në lidhje me parimin e vijimësise janë shtruar në shënimin 5.

3. Ndryshime ne politikat kontabël 
3.1 Standardet e reja dhe të rishikuara të cilat janë në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 
 1 janarit 2020

Disa Standarde të kontabilitetit të cilat janë bërë efektive nga 1 janari 2020 dhe qe janë miratuar nuk kanë 
një ndikim të rëndësishëm në rezultatet financiare ose pozicionin e Shoqërisë.

Standarde dhe amendamente të tjera, te cilat janë efektive për herë të parë në vitin 2020 (për një njësi 
ekonomike me fundin e vitit më 31 dhjetor 2020) dhe mund të jenë të zbatueshme për Shoqërinë janë:
• Kombinimet e Biznesit (Amendament ne SNRF 3)
• Kombinimet Materiale (Amendament ne SNK 1 dhe SNK 8)
• Reforma e Referencës së Normës së Interesit (Amendamentet në SNRF 9, SNK 39 dhe SNRF 7).
• Amendamentet në Referencat ne kuader koncepti (Standarte te ndryshme).
• Koncesione te lidhura me qira COVID-19 (Amendamente në SNRF 16).

3.2 Standardet, ndryshimet dhe interpretimet e standardeve ekzistuese që nuk janë ende efektive dhe 
nuk janë miratuar më parë nga Shoqëria

Ka një numër standardesh dhe interpretimesh të cilat janë nxjerrë nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare 
të Kontabilitetit që janë efektive në periudhat e ardhshme të kontabilitetit që Shoqeria ka vendosur të mos 
i aplikojë më herët. Shoqeria planifikon ti aplikojë këto ndryshime në datat kur këto standarde do të jenë 
efektive.

Standardet që nuk priten te kene ndikim
• Standarde dhe amendamente të tjera që nuk janë ende efektive dhe nuk janë miratuar herët nga 
Shoqëria përfshijnë:
• NRF 17 Kontratat e Sigurimit
• Amendamentet në SNRF 17 Kontratat e Sigurimit (Amendamentet në SNRF 17 dhe SNRF 4)
• Referencat në Kuader Konceptuale
• Të ardhurat para përdorimit të synuar (Ndryshimet në SNK 16)
• Kontrata të rënda - Kostoja e përmbushjes së një kontrate (Ndryshimet në SNK 37)
• Përmirësimet vjetore të standardeve të SNRF-së 2018-2020 (Ndryshimet në SNRF 1, SNRF 9, SNRF 16, SNK 
41)
• Klasifikimi i detyrimeve si aktuale ose jo-aktuale (ndryshime në SNK 1)

Këto amendamente nuk pritet të kenë një ndikim të rëndësishëm në pasqyrat financiare në periudhën e 
aplikimit fillestar dhe për këtë arsye informacioni shpjeguese nuk ështe perfshirë.
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4. Përmbledhje e politikave kontabël
Politikat kryesore kontabël të përdorura në përgatitjen e pasqyrave financiare janë të prezantuara më 
poshtë. Keto politika janë aplikuar në mënyrë konsistente nga Shoqëria gjatë gjithë periudhës së prezantu-
ar në këto pasqyra financiare.

4.1 Transaksionet në monedhë të huaj
a) Monedha prezantuese dhe funksionale
Monedha funksionale është monedha e mjedisit kryesor ekonomik ku Shoqëria vepron. Pasqyrat financiare 
janë paraqitur në Lekë Shqiptar, që është monedha funksionale dhe e prezantimit së Shoqërisë.

b) Transaksionet dhe balancat në monedhë të huaj
Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale duke përdorur kursin e këmbim-
it në datën e transaksionit. Diferencat nga këmbimi njihen si fitim apo humbje në pasqyrën përmbledhëse 
e të ardhurave në periudhën në të cilën ndodhin.

Në fund të çdo periudhe raportuese, mjetet monetare në monedhë të huaj rivlerësohen me kursin e datës 
se raportimit. Mjetet jo monetare që mbahen me vlerë të drejtë rregjistrohen në monedhë të huaj dhe riv-
lerësohen në kursin e datës kur përcaktohet vlera e drejtë. Mjetet jo monetare që maten me kosto historike 
në monedhë të huaj nuk rivlerësohen.

Kurset e këmbimit të përdorura për përgatitjen e pasqyrave financiare për monedhat kryesore si në më 31 
dhjetor 2020 janë si vijon:

Kurset e këmbimit zyrtare bankare të zbatuara sipas Bankës së Shqipërisë (Lekë kundrejt njësisë së monedhës 
së huaj) për monedhat kryesore më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 ishin si më poshtë:

       31 Dhjetor 2020 31 Dhjetor 2019 
    EUR     123.70   121.77
    USD    100.84   108.64

4.2 Njohja e të ardhurave
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të parave të marra ose të arkëtueshmeve nga shoqëria për mallrat 
e dhëna, duke përjashtuar taksat e shitjes, rabatet, dhe uljet tregtare. Shoqëria aplikon kriteret e njohjes së 
të ardhurave të përcaktuara si më poshtë tek çdo komponent i veçantë i transaksionit të shitjes në mënyrë 
që të reflektoje thelbin e transaksionit. 
1- Identifikimi i kontratës me nje klient 
2- Identifikimi i kushteve të veçanta të një performace në një kontratë 
3- Përcaktimi i çmimit të transaksionit 
4- Shpërndarja e çmimit të transaksionit sipas kushteve të performacës në kontratë 
5- Njohja e të ardhurave kur një kusht performace është plotësuar. 

Të ardhurat e marra nga këto transaksione janë alokuar tek komponentët e veçantë të identifikuar duke 
patur parasysh vlerën relative të drejtë të çdo komponenti.

Të ardhurat njihen ose në një moment ne kohe ose gjate kohës, kur (ose si) shoqeria përmbush detyrimet e 
performancës duke transferuar mallrat ose shërbimet e premtuara te klientët e tij.

Shoqëria njeh detyrime kontraktuale për shumat e arkëtuara në lidhje me detyrimet e performancës të 
papërmbushura dhe raporton shuma të tilla si detyrime të tjera në pasqyrën e pozicionit të pozicionit finan-
ciar. Në mënyrë të ngjashme, nëse Shoqëria përmbush një detyrim të performance përpara se të arkëtojë, 
Shoqëria njeh ose një aktiv të kontratës ose një të arkëtueshme në pasqyrën e tij të pozicionit financiar, në 
varësi të faktit nëse kërkohet diçka tjetër përveç kohës së kalimit para se të bëhet pagesa.
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4.4 Aktive afatgjata materiale
i) Njohja dhe matja
Zërat e aktiveve afatgjata materiale janë paraqitur me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe humbjet 
e akumuluara nga rënia në vlerë. Kosto përfshin shpenzime që janë drejtpërdrejt të ngarkueshme për bler-
jen e aktivit. Kosto e aktiveve të ndërtuara nga vetë Shoqëria përfshin koston e materialeve dhe të fuqisë 
punëtore, si dhe ndonjë kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me vënien e aktivit në vendin dhe kushtet e nev-
ojshme që ai të jetë i përdorshëm në mënyrën e synuar nga drejtimi. Blerja e programeve që janë të lidhur 
ngushtë me funksionalitetet e pajisjes përkatëse janë kapitalizuar si një pjesë e kësaj pajisje. Kur pjesët e një 
elementi të aktiveve afatgjata materiale kanë jetëgjatësi të dobishme të ndryshme, ato kontabilizohen si 
elementë të veçantë (komponentet kryesorë) të aktiveve afatgjata materiale.

ii) Kosto të mëtejshme
Kostoja e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën e 
mbartur të elementit nëse është e mundshme që përfitime ekonomike në të ardhmen që i atribuohen atij 
elementi do të rrjedhin në Shoqëri dhe kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. Kostot e shërbimeve 
ditore të aktiveve afatgjata materiale njihen në pasqyrën përmbledhëse të të ardhurave në momentin kur 
ndodhin.

iii) Amortizimi/Zhvlerësimi
Amortizimi njihet në pasqyrën përmbledhëse të të ardhurave me metodën e vlerës së mbetur. Aktivet me 
qira zhvlerësohen për më të voglën mes periudhës së qirasë dhe jetëgjatësisë së dobishme.

Norma e amortizimit vjetor është si me poshtë:

Metoda 2020 2019

Programe kompjuterike Me vlere te mbetur 25% 25%
AAJM - te tjera Lineare 25% 25%

4.3 Aktive afatgjata jomateriale
Aktivet afatgjata jo-materiale të blera nga Shoqëria janë paraqitur me kosto të pakësuar me amortizimin 
dhe humbjet e akumuluara të rënies në vlerë. Shpenzimet vijuese të aktiveve afatgjata të patrupëzuara 
kapitalizohen vetëm kur rrisin përfitimet e ardhshme ekonomike nga aktivet specifike me të cilat lidhen. Të 
gjitha shpenzimet e tjera shpenzohen në momentin që ndodhin.

Amortizimi njihet në pasqyrën e të ardhurave gjithpërfshirëse, bazuar në metodat dhe ne normat e para-
qitura si me poshte:

2020 2019
Rikonstruksion dhe Ndertesa 5% 5%
Mobilje dhe pajisje zyre 20% 20%
Pajisje informatike 15% 25%

Toka dhe ndërtimi në proçes nuk amortizohen. Metodat e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur 
rishikohen në çdo datë raportimi dhe rregullohen nëse është e përshtatshme. Vlera kontabël e një aktivi 
shpenzohet menjëherë deri në shumën e rikuperueshme, nëse vlera kontabël e aktivit është më e madhe 
se shuma e vlerësuar e rikuperueshme.

Fitimet dhe humbjet që vijnë nga zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale përcaktohen si diferencë midis 
të ardhurave nga shitja dhe vlerës kontabël të aktivit dhe njihet në fitim ose humbje të periudhës financi-
are.

4.5 Të drejta përdorimi të aktiveve
Shoqeria si qiramarrëse për çdo kontratë të re të lidhur me ose pas 01 janar 2019, konsideron nëse është një 
kontratë, apo përmban një qira. Një qira përcaktohet si “një kontratë, ose pjesë e një kontrate, që përcjell 
të drejtën për të përdorur një aktiv (aktivin themelor) për një periudhë kohe në këmbim të pagesës”. Për 
të zbatuar këtë përkufizim, shoqeria vlerëson nëse kontrata përmbush tre vlerësime kryesore, të cilat janë: 
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-  kontrata përmban një aktiv të identifikuar, i cili ose përcaktohet në mënyrë të qartë në kontratë ose 
specifikohet në mënyrë të qartë duke u identifikuar në kohën kur aktivi është vënë në dispozicion të sho-
qerise 

- Shoqeria ka të drejtë të sigurojë në tërësi të gjitha përfitimet ekonomike nga përdorimi i aktivit të iden-
tifikuar gjatë gjithë periudhës së përdorimit, duke marrë parasysh të drejtat e tij në qëllimin e caktuar të 
kontratës 

- Shoqeria ka të drejtë të përcaktojë përdorimin e aktivit të identifikuar gjatë gjithë periudhës së për-
dorimit. Shoqeria vlerëson nëse ka të drejtë të përcaktojë ‘si dhe për çfarë qëllimi’ aktivi përdoret gjatë 
gjithë periudhës së përdorimit.

Matja dhe njohja e qirave si qiramarrës
Në datën e fillimit të qirasë, shoqeria njeh një aktiv të së drejtës së përdorimit dhe një detyrim të qirasë në 
pasqyrat financiare. Aktivet e së drejtës së përdorimit maten me koston, e cila përbëhet nga matja fill-
estare e detyrimit të qirasë, çdo kosto fillestare direkte e bërë nga shoqeria, një vlerësim i çdo kostoje për 
çmontimin dhe heqjen e aktivit në fund të qirasë, dhe çdo pagesë e qirasë bërë përpara datës së fillimit 
të qirasë (neto e çdo incentivi të marrë). 

Shoqeria zhvlerëson aktivet e të së drejtës se përdorimit në bazë të drejtpërdrejtë nga data e fillimit të 
qirasë deri në fund të jetës së dobishme të aktivit të së drejtës së përdorimit ose mbarimit të afatit të qirasë. 
Shoqeria gjithashtu vlerëson aktivin e së drejtës se përdorimit për zhvlerësim kur ekzistojnë tregues të tillë.
 
Në datën e fillimit, shoqeria mat detyrimin e qirasë në vlerën aktuale të pagesave të qirasë të papaguara 
në atë datë, duke zbritur e duke përdorur normën e interesit të nënkuptuar në qira nëse kjo normë është e 
disponueshme lehtësisht ose norma e huamarrjes në rritje e shoqërisë. 

Pagesat e qirasë të përfshira në matjen e detyrimit të qirasë përbëhen nga pagesa fikse (përfshirë në 
substancë fikse), pagesa të ndryshueshme bazuar në një indeks ose normë, shuma që pritet të paguhen 
nën një garanci të vlerës së mbetur dhe pagesa që vijnë nga opsionet e arsyeshme të caktuara për të 
ushtrohet. 

Pas matjes fillestare, detyrimi do të ulet për pagesa të bëra dhe do të rritet për kamatë. Rivlerësohet të 
pasqyrojë çdo rivlerësim ose modifikim, ose nëse ka ndryshime në pagesa fikse në substancë. 
Kur detyrimi i qirasë është rivlerësuar, rregullimi përkatës pasqyrohet në aktivin e se drejtes se perdorimit ose 
fitimin dhe humbjen nëse aktivi i së drejtës së përdorimit është reduktuar tashmë në zero. 

Shoqeria ka zgjedhur të japë llogari të qirave afatshkurtra duke përdorur ekspeditat praktike. Në vend 
që të njohin një aktiv të se drejtes se perdorimit dhe detyrimin e qirasë, pagesa në lidhje me këto njihen si 
shpenzime në fitim ose humbje mbi një bazë të drejtpërdrejtë gjatë afatit të qirasë. 

Ne pasqyrat e Pozicionit Financiar, te drejtat e përdorimit të aktiveve jane perfshire ne Aktive Afatgjata 
Materiale, ndersa Detyrimet nga kontratat e qirase jane te perfshira ne Te pagueshme dhe te te tjera. 

Shoqëria si qiramarrëse
Qeratë financiare që transferojnë rrezikun dhe përfitimet në mënyrë aksidentale tek shoqëria, janë kapital-
izuar si një fillim i ri i qirasë me vlerën e drejtë të pronës së dhënë më qira, ose nëqoftëse është më e vogël 
me vlerën aktuale të minimumit të pagesave të qirasë. Pagesat e qirasë janë të ndarë midis pagesave 
financiare dhe uljes së detyrimit ndaj qirasë, për të arritur në një nivel konstant të interesit në tepricën e 
mbetur të detyrimit. Pagesat financiare janë njohur si kosto financiare në pasqyrën e të ardhurave dhe 
shpenzimeve. Një aktiv i dhënë me qira është amortizuar gjatë jetës së dobishme të tij. Megjithatë, me-
qënëse shoqëria nuk ka një siguri që do të zotërojë pronësinë në fund të kohëzgjatjes së qirasë, aktivi do të 
amortizohet për një periudhë më të vogël se jeta e dobishme e tij. Pagesat e qirasë operative janë njohur 
si shpenzime operative në pasqyrën e të ardhurave në mënyrë lineare gjatë kohëzgjatjes së qerasë.
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Depozitimet e qiramarrësit
Detyrimet për depozitim të qiramarrësit njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe në vazhdim me koston e 
amortizuar kur ka vlerë materiale. Çdo diferencë midis vlerës së drejtë fillestare dhe vlerës nominale përf-
shihet si një e ardhur përbërëse e qirasë dhe njihen në mënyrë lineare përgjatë gjithë termave të qirasë.

4.6 Instrumentet financiarë 
Njohja dhe cregjistrimi
Aktivet dhe detyrimet financiare, fillimisht njihen ne daten e tregtimit qe eshte data ne te cilen shoqeria 
behet pale ne dispozitat kontraktuale te instrumentit.

Aktivet financiare çregjistrohen kur skadojnë të drejtat kontraktuale të flukseve të mjeteve monetare nga 
aktivi financiar, ose kur aktivet financiare transferohen dhe në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet trans-
ferohen.

Nje detyrimi financiar çregjistrohet kur detyrimi i lindur prej tij zbatohet, anulohet ose skadon. 

Klasifikimi dhe matja e aktivit financiar
Me perjashtim të arkëtueshmeve tregtare, te cilat ne perputhje me IFRS 15, që nuk përmbajnë një përbërës 
të rëndësishëm financimi dhe maten me cmimin e transaksionit, te gjitha aktivet e tjera financiare fillimisht 
njihen me vlerën e drejtë plus kostot të lidhura direkt me transaksionin (nese ka).

Aktivet financiare, të ndryshme nga ato të përcaktuara dhe efektive si instrumenta mbrojtës, klasifikohen 
në kategoritë e mëposhtme:

- Me koston e amortizuar,
- Me vlerë te drejtë nëpërmjet të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse (FVOCI) dhe
- Me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes (FVTPL).

Shoqëria aktualisht ka vetëm aktive financiare të klasifikuara me kosto të amortizuar.

Klasifikimi i aktiveve financiare në njohjen fillestare varet nga:

- karakteristikat e flukseve monetare kontraktuale të aktivit financiar dhe
- nga modeli i biznesit të Shoqërisë për menaxhimin e tyre.

Te gjitha te ardhurat dhe shpenzimet qe lindin nga aktivet financiare njihen ne pasqyren e Fitimit ose 
Humbjes dhe e te Ardhurave te tjera Gjitheperfshirese, ne zerin Shpenzime/te Ardhura Financiare, me per-
jashtim te zhvleresimit te llogarive te arketueshme, i cili paraqitet nen zerin e Shpenzimeve te tjera. 

Aktivet financiare me koston e amortizuar
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.

Pas njohjes fillestare, ato maten me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv 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, aktive financiare, kredi me interes dhe huadhënie, dhe mjete mon-
etare dhe të ngjashme.
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Zhvleresimi i aktiveve financiare
Kerkesat e SNRF 9 kane ndryshuar metoden e zhvleresimit te humbjes se kredise te shoqerise duke zevendes-
uar metoden e humbjeve te ndodhura sipas SNK 39 me ate te humbjes kreditore te pritshme.

Dhënia e informacioneve shpjeguese të mëtejshme lidhur me zhvlerësimin e aktiveve financiare jepet 
gjithashtu në shënimet e mëposhtme:

- dhënia e informacioneve shpjeguese për supozime të rëndësishme
- aktive afatgjata financiare
- te arketueshme

Shoqëria njeh një zhvlerësim për humbjet e pritshme të kredisë (HPK) për të gjitha instrumentet e borxhit që 
nuk mbahen me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes. HPK bazohen në diferencën midis flukseve 
monetare kontraktuale që duhet të paguhen në përputhje me kontratën dhe të gjitha flukseve monetare 
që Shoqëria pret të marrë, duke i zbritur një përafrim të normës fillestare të interesit efektiv. 

HPK-të njihen në dy faza. Për ekspozimet ndaj kredive për të cilat nuk ka rritje të ndjeshme në rrezikun e 
kredisë që nga njohja fillestare, HPK llogaritet për humbjet e kreditit që rezultojnë nga ngjarjet e mospag-
esave që janë të mundshme brenda 12 muajve të ardhshëm (HPK 12-mujore). Për ato ekspozime kredie 
për të cilat ka një rritje të ndjeshme në rrezikun e kredisë që nga njohja fillestare, llogaritet një humbje për 
HPK gjatë gjithë jetës së mbetur të ekspozimit, pavarësisht nga koha e ngjarjes së mospagesës (HPK per të 
gjithë jetëgjatësinë).

Për të arkëtueshmet tregtare dhe aktivet e kontratës, Shoqëria zbaton një qasje të thjeshtuar në llogaritjen 
e HPK. Prandaj, Shoqëria nuk ndjek ndryshimet në rrezikun e kredisë, por në vend të kësaj njeh një zhv-
lerësim bazuar në HPK-në për të gjithë jetëgjatësinë e të arkëtueshmes në çdo datë raportimi. Shoqëria ka 
krijuar një matricë zhvlerësimi që bazohet në përvojën e saj historike të humbjes së kredisë.

Shoqëria konsideron një aktiv financiar në vonese kur pagesat kontraktuale janë 90 ditë të kaluara. Meg-
jithatë, në raste të caktuara, Shoqëria mund të konsiderojë gjithashtu një aktiv financiar si në vonesë kur 
informacioni brendshëm ose jashtëm tregon se Shoqëria nuk ka gjasa të marrë shumat e papaguara kon-
traktuale në tërësi. Një aktiv financiar fshihet kur nuk ka pritshmeri të arsyeshme për rikuperimin e flukseve 
monetare kontraktuale.

Klasifikimi dhe matja e detyrimit financiar
Detyrimet financiare klasifikohen, në njohjen fillestare, si detyrime financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet 
fitimit ose humbjes, kreditë dhe huamarrjet ose të pagueshme.

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.
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4.7 Tatimi mbi fitimin
Shpenzimet për tatim fitimin përfshijnë tatim fitimin aktual dhe tatim fitimin e shtyrë. Shpenzimet për tatim 
fitimin njihen në fitim ose humbje përveç pjesës që lidhet me zëra të njohur direkt në kapital ose në të ar-
dhurat e tjera gjithëpërfshirëse.

Tatimi mbi fitimin aktual është tatimi i pagueshëm mbi të ardhurat e tatueshme duke përdorur normat e 
taksimit në datën e raportimit dhe çdo rregullim i tatimit të pagueshëm të lidhur me vitin e kaluar. Tatimi 
mbi fitimin i aplikueshëm është 15% e fitimit të tatueshëm

Tatimi i shtyrë
Tatim fitimi i shtyrë njihet në lidhje me diferencat e përkohshme midis vlerës kontabël të aktiveve dhe de-
tyrimeve për qëllime të raportimit financiar dhe vlerave të përdorura për qëllime tatimore. Tatimi i shtyrë 
matet me normat tatimore që pritet të aplikohen për diferencat e përkohshme kur ato ndryshojnë, duke u 
bazuar në ligjet që kanë qenë ose janë në fuqi në datën e raportimit.

Një aktiv tatimor i shtyrë njihet në masën që është e mundur që fitime të ardhshme të tatueshme do të jenë 
në dispozicion për të mbuluar diferencat e përkohshme. Aktivet tatimore të shtyra rishikohen në çdo datë 
raportimi dhe reduktohen në qoftë se përftimet tatimore nuk do të jenë më të mundshme për tu realizuar.

Tatim fitimi dhe tatimi i shtyrë i vitit njihen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjith-
përfshirëse, përveçse kur lidhen me zëra që njihen në të ardhura të tjera gjithpërfshirëse ose drejtpërdrejtë 
në kapital, rast në të cilin tatim fitimi dhe tatimi i shtyrë njihen gjithashtu në të ardhura të tjera gjithpërf-
shirëse ose drejpërdrejtë në pasqyrën e kapitalit përkatësisht.

4.8 Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre përfshijnë paratë në arkë dhe depozitat rrjedhëse në banka apo 
investime të tjera likuide afatshkurtra me maturitet 3 ose më pak muaj, për të cilat rreziku i një ndryshimi në 
vlerën e drejtë është i pakonsiderueshëm, investime të cilat shoqëria i përdor për menaxhimin e angazhi-
meve të saj afatshkurtra. Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre janë paraqitur në pasqyrën e pozicionit 
financiar me koston e tyre të amortizuar.

4.9 Kapitali aksionar dhe dividendët 
Kapitali aksionar
Kapitali aksionar konsiston në mjetet monetare të kontribuara nga themeluesit e shoqërisë. Kapitali ak-
sionar paraqitët me vlerën në Lekë të konvertuar me kursin e këmbimit të datës së transaksionit. Kapitali 
aksionar i shoqërisë njihet me vlerë nominale. Kapitali aksionar i cili është i nënshkruar për emetim, por 
që ende nuk është i regjistruar është i paraqitur veçmas në pasqyrën e lëvizjes së kapitalit. Një kontribut 
i pafinancuar i kapitalit, i cili është i pagueshëm në të ardhmen në një shumë të parapërcaktuar, është 
klasifikuar si kapital i paregjistruar dhe i papaguar, përvec rasteve kur marrja e kontributit është vleresuar 
në mënyrë të arsyeshme.

Dividendët
Shpërndarja e dividendëve për aksionarin e Shoqërisë njihet në pasqyrat financiare të Shoqërisë si detyrim 
në periudhën në të cilën janë aprovuar nga aksionari i Shoqërisë
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4.10 Përfitimet e punonjësve
Fondet e sigurimeve shoqërore dhe të shëndetit
Sipas legjislacionit shqiptar në fuqi Shoqëria është e detyruar të paguajë kontribute fikse për llogari të 
punonjësve në një fond të administruar nga qeveria. Të gjitha këto pagesa/detyrime njihen si shpenzim në 
periudhën të cilës i përkasin.

Përfitimet në përfundim të marrëdhënieve të punës
Përfitimet në përfundim të marrëdhënieve të punës njihen si shpenzim kur Shoqëria është e angazhuar 
dukshëm, pa mundësi reale tërheqjeje dhe kur Shoqëria njeh kosto ristrukturimi. Nëse përfitimet nuk pritet 
të zgjidhen tërësisht brenda 12 muajve nga data e raportimit, atëherë ato skontohen.

Plani i Kontributeve të Përcaktuara
Nën planin e kontributeve të përcaktuara, shuma e përfitimeve të ardhshme është përcaktuar nga kon-
tributet e paguara dhe nga interesat e fituara të fondit. Detyrimet janë njohur në fitim apo humbje në peri-
udhën e duhur dhe janë paraqitur interesa të shtuara te fondit të pensionit nga të ardhurat nga investimet.

4.11 Provigjonet
Një provigjon njihet nëse, si rezultat i një ngjarjeje të shkuar, Shoqëria ka një detyrim aktual ligjor apo kon-
struktiv, i cili mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme dhe është e mundur që flukse dalëse të përfiti-
meve ekonomike do të përdoren për shlyerjen e detyrimit.

Shuma e njohur si provigjon është vlerësimi më i mirë i shumës që kërkohet për të shlyer detyrimin aktual në 
fund të periudhës raportuese, duke marrë parasysh rreziqet dhe pasiguritë rreth detyrimit. Kur një provig-
jion matet duke përdorur flukset monetare të vlerësuara për të shlyer detyrimin aktual, vlera kontabël e saj 
është vlera aktuale e atyre flukseve (kur efekti i vlerës në kohë të parasë është material).

Provigjonet e ristrukturimit njihen vetëm nëse ekziston një plan i detajuar formal për ristrukturimin dhe drejti-
mi ose ka komunikuar karakteristikat kryesore të planit ndaj atyre të prekur ose ka filluar zbatimin. Rezervat 
nuk njihen për humbjet e ardhshme operacionale.

Kur disa ose të gjitha përfitimet ekonomike të kërkuara për të shlyer një provizion priten të mbulohen nga 
një palë e tretë, një arkëtim njihet si një aktiv, nëse është praktikisht e sigurtë se rimbursimi do të merret dhe 
shuma e arkëtueshme mund të matet me besueshmëri.

4.12 Angazhime dhe detyrime të kushtëzuara 
Detyrimet e kushtëzuara nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato pasqyrohen në shënimet shpjeguese nëse 
mundësia e daljes së burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e ulët. Aktivet e kushtëzuara nuk 
njihen në pasqyrat financiare por paraqiten në shënimet shpjeguese kur mundësia e të ardhurave ekono-
mike është e mundshme. Shuma e një humbje të kushtëzuar njihet si provizion nëse është e mundshme 
që ngjarje të ardhshme do të konfirmojnë provizionin, një detyrim njihet në datën e Pasqyrës e pozicionit 
financiar kur një vlerësim i pranueshëm i humbjes mund të bëhet në mënyrë të besueshme.

4.13 Llogaritë e arkëtushme tregtare
Të arkëtueshmet janë aktive financiare jo derivative me pagesa fikse ose të përcaktuara që nuk janë të 
kuotuara në një treg aktiv letrash me vlerë, përveç atyre që shoqëria kërkon t’i shesë në periudhë afatsh-
kurtër ose janë përcaktuar me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes. Të arkëtueshmet njihen fillim-
isht me vlerën e drejtë dhe pastaj maten me koston e amortizuar duke përdorur koston efektive te interesit, 
duke zbritur provizionin për zhvlerësim. Një provizion për zhvlerësim për llogaritë e arkëtueshme krijohet kur 
ka evidencë objektive që shoqëria nuk do jetë në gjendje të arkëtojë të gjithë shumat në përputhje me 
kushtet e tyre në momentin fillestar.
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4.14 Rënia në vlerë e aktiveve jo-financiare
Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Shoqërisë, përveç aktiveve tatimore të shtyra, rishikohet në çdo 
datë raportimi për të përcaktuar nëse ka evidencë për zhvlerësim. Nëse ka evidencë të tillë atëherë 
vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit. Humbja nga rënia në vlerë njihet nëse vlera kontabël e një aktivi 
ose e njësisë gjeneruese të mjeteve monetare tejkalon vlerën e rikuperueshme të aktivit. Njësia gjeneruese 
e mjeteve monetare është grupi më i vogël i identifikueshëm i aktiveve që gjeneron flukse monetare që 
janë të pavarura nga aktivet dhe grupet e tjera. Humbjet nga rënia në vlerë njihen në pasqyrën përm-
bledhëse të të ardhurave. Vlera e rikuperueshme e një aktivi, ose e njësisë gjeneruese të mjeteve mone-
tare është më e madhja ndërmjet vlerës së drejtë minus kostot e shitjes dhe vlerës së tij në përdorim. Në 
vlerësimin e vlerës në përdorim, flukset e vlerësuara të ardhshme të mjeteve monetare janë skontuar në 
vlerën e tyre aktuale duke përdorur një normë skontimi para taksave që reflekton vlerësimin aktual të treg-
jeve për vlerën në kohë të parasë dhe rreziqet specifike për aktivin. Humbjet e mëparshme rishikohen në 
çdo datë raportimi për të vlerësuar nëse ka evidencë se rënia në vlerë është zbutur, ose nuk ekziston më. 
Një humbje anullohet nëse ka evidencë se nuk ka zhvlerësim dhe ka patur ndryshim në vlerësimet e për-
dorura për përcaktimin e vlerës së rikuperueshme. Humbja nga rënia në vlerë anullohet deri në atë masë 
sa vlera kontabël e aktivit nuk tejkalon vlerën kontabël që do të përcaktohej duke zbritur zhvlerësimin apo 
amortizimin dhe sikur të mos ishte njohur më parë ndonjë humbje nga rënia në vlerë.

4.15 Shpenzimet operative
Shpenzimet operative njihen në fitim ose humbje gjatë përdorimit të shërbimit ose në datën në të cilën ato 
kanë ndodhur. Shpenzimet për garancitë njihen dhe ngarkohen kundrejt provizionit përkatës në momentin 
që njihet e ardhura e lidhur me to.

4.16 Të ardhura dhe shpenzimet financiare 
Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesat e fondeve të investuara në depozita bankare 
dhe fitimet nga kurset e këmbimit. Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesave të huamar-
rjeve dhe humbjet nga kurset e këmbimit. Fitimet dhe humbjet nga kurset e këmbimit raportohen bruto. 
Të ardhurat nga interesat njihen në bazë të të drejtave të konstatuara, duke përdorur metodën e interesit 
efekti.

4.17 Gjykime të rëndësishme kontabël, çmuarjet dhe vlerësimet
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon gjykime dhe vlerësime që ndikojnë në 
aplikimin e politikave kontabël dhe në raportimin e vlerave të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe të 
shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara nga shoqëria. 

Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen vazhdimisht dhe janë bazuar në eksperiencën e mëparëshme dhe 
faktorë të tjerë, përfshirë edhe pritshmëritë për ngjarjet e ardhëshme, të cilët besohet se janë të përshtat-
shëme dhe relevante për rrethanat aktuale. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime. 
Rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen në periudhën gjatë së cilës vlerësimi është rishikuar nëse rishikimi 
ndikon vetëm atë periudhë kontabël ose në periudhën gjatë së cilës vlerësimi është rishikuar dhe periudha 
të ardhëshme nëse rishikimi ndikon të dyja periudhat si aktuale dhe të ardhëshme.

Informacioni mbi elementë të rëndësishëm në vlerësimin e pasigurive dhe gjykimet mbi aplikimin e poli-
tikave kontabël që kanë efekt më të rëndësishëm në shumat e njohura në pasqyrat financiare janë të 
paraqitura më poshtë:
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Të ardhurat nga kontratat me klientët 
Shoqëria do te aplikoje gjykimet e mëposhtëme të cilat ndikojnë në mënyrë të rëndësishme ne përcak-
timin e shumës dhe kohën e njohjes se të ardhurave nga kontratat me klientët:

Identifikimi i detyrimeve të performancës
Shoqëria ka lidhur disa kontrata sipërmarrjeje kryesisht me disa banka te nivelit te dyte në të cilat premton 
regjistrimin e anёtarёsimeve dhe tregёtimit tё titujve nё Bursё. Kontratat e sipërmarrjes janë një premtim 
shitje sherbimi te cilat e përcaktojnë vlerën e saj per cdo anetarsim. Nurmi i tyre mund të identifikohet në 
mënyrë individuale me një çmim individual. Çmimi i shitjes për cdo anetarsim mund të identifikohet lehtë-
sisht në kontratat e sipërmarrjes. Rrjedhimisht, Shoqëria ka alokuar çmimin e transaksionit për secilin produkt 
në baza individuale.

Përcaktimi i metodës për llogaritjen e konsideratës së ndryshueshme
Duke qënë se disa nga kontratat mund te përmbajnë zbritjet tregëtare dhe të drejta të kthimit të njësisë së 
blerë Shoqëria duhet ta masi këtë konsiderate të ndryshueshme sipas rezultatit më të mundshëm ose me 
metodën e vlerës së pritshme bazuar në atë metodë që parashikon më mirë shumën e konsideratës për 
të cilën do të ketë të drejtë.

Përcaktimi i vlerës së drejtë
Shoqëria nuk ka politika të rëndësishme kontabël dhe dhënie informacionesh shpjeguese të miratuara 
nga vetë Shoqëria, të cilat kërkojnë përcaktimin e vlerës së drejtë, si për aktivet dhe detyrimet financiare 
dhe jofinanciare. Vlerat e drejta janë përcaktuar për qëllime të matjes dhe prezantimit. Aty ku është e ap-
likueshme, informacionet e mëtejshme në lidhje me supozimet e bëra në përcaktimin e vlerave të drejta 
janë shpalosur në shënimet specifike për atë aktivet ose detyrimet.

Drejtimi i Shoqёrisё vlerёson qё vlera e drejtё e parasё, llogarive tё arkёtueshme, llogarive tё pagueshme, 
aktiveve tё tjera afatshkurtra dhe detyrimeve tё tjera afatshkurtra dhe detyrimit per tatim fitimin, pёrafro-
het me vlerёn kontabel kryesisht pёr shkak tё maturitetit afatshkurtёr tё kёtyre instrumentave.

5. Gjykime të rëndësishme kontabël, çmuarjet dhe vlerësimet
Parimi i vijimesisë
Shoqëria është ende në fazat fillestare të biznesit dhe që nga krijimi i saj ka pësuar humbje financiare dhe 
nuk ka gjenuar të ardhura. Kjo dhe si pasojë e skontove të plota të dhëna gjatë vitit 2018 dhe vitit 2019 ndaj 
klientëve të saj (anëtarët që janë banka dhe/ose firma brokerimi) me qëllimin e gjallërimit të tregëtimeve 
në këtë platformë të re si edhe efektit te pandemise Covid -19.

Gjatë fillimit të vitit 2020, globalisht u perhap pandemia e COVID -19. Në Shqiperi, impaktin masiv e pati prej 
muajit mars 2020, kur qeveria morri masa drastike duke pezulluar gjithë aktivitetet te cilat nuk ishin jetike. 
Shoqëria është në procesin e vlerësimit dhe marrjes së masave për parandalimin e ndikimeve negative në 
aktivitetet e saj.

Shoqëria vazhdon të ketë një situatë të kënaqshme likuiditeti ku aktivet afatshkurtra i tejkalojnë detyrimet 
afatshkurtra me rreth 3 herë dhe në përgjithësi nuk është e financuar me borxhe nga palë të treta. 

Asambleja e përgjithshme, me vendimin nr.21 te dates 14 gusht 2019, vendosi të rrisë kapitalin e nënsh-
kruar të Shoqërisë. Shoqëria, bazohet kryesisht në mbështetjen e aksionerëve të saj, të cilët kanë qëllimin 
dhe aftesine për të mbështetur financiarisht Shoqërinë, për një periudhë kohore të pakten për 12 muajt e 
ardhshëm. Aksioneri kryesor i shoqërisë ka konfirmuar mbështjen e plote për një periudhë kohore të pakten 
për 12 muajt e ardhshëm.
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Tatimi mbi fitimin  
Shoqëria është subjekt i tatimit mbi fitimin në Shqipëri. Eshtë i nevojshem gjykimi për përcaktimin e shumës 
së tatimit mbi fitimin aktual dhe atyre të shtyra. Ka transaksione dhe llogaritje për të cilat përcaktimi për-
fundimtar tatimor është i pasigurt. Shoqeria njeh detyrimin ne rast te auditimit të pritur tatimor bazuar në 
vlerësimet se taksa shtesë do mund te lindin si detyrim. Nese tatimi perfundimtar do jete i ndryshëm nga 
shumat që ishin regjistruar fillimisht, diferencat do e ndikojë në vleren aktuale te aktiveve tatimore të shtyra 
dhe pasiveve në periudhën në të cilën një përcaktim i tillë është bërë.

Rishikimi i zhvlerësimit
Rikuperimi i aktiveve është një cështje që kërkon gjykim të Drejtimit, që kërkon vlerësim nëse vlera kontabël 
e aktiveve mund të mbështetet në vlerën neto aktuale të flukseve monetare të ardhshme që pritet të 
gjenerohen nga përdorimi i aktiveve të tilla duke përdorur parashikimet e flukseve monetare të cilat janë 
skontuar me një normë të përshtatshme. Në llogaritjen e vlerës aktuale neto të flukseve monetare të ard-
hshme, janë të nevojshme supozime në lidhje me çështjet e pasigurta, siç përmendet më poshtë.

Standardet SNRF kërkojnë që Drejtimi të kryejë teste vjetore për zhvlerësimin e aktiveve dhe përcaktimin e 
jetës së tyre, gjithashtu kërkohet dhe vleresimi i situatave te mundshme qe do te sillnin mosrekuperimin e 
vleres se aktiveve. Mbeshtetur ne faktin qe shoqeria ka vetem 3-muaj aktivitet, ajo ka arritur në përfundimin 
se nuk ka indikacione per zhvlerësim te aktiveve në 31 dhjetor 2020.

Zhvlerësimi i aktiveve financiare
Për të identifikuar një humbje nga përkeqësimi i aktiveve financiare, Shoqëria konsideron një gamë më të 
gjerë informacioni gjatë vlerësimit të rrezikut të kredisë dhe matjen e humbjeve të pritshme të kreditit, duke 
përfshirë ngjarjet e kaluara, kushtet aktuale, parashikimet e arsyeshme dhe të mbështetura që ndikojnë në 
arkëtueshmërinë e pritshme të flukseve monetare të ardhshme të instrumentit.

Në zbatimin e kësaj qasjeje të ardhshme, bëhet një dallim midis:

- instrumentet financiare që nuk janë përkeqësuar dukshëm në cilësinë e kredisë që nga njohja fillestare 
ose që kanë rrezik të ulët të kredisë (‘Faza 1’) dhe
- instrumentet financiare që janë përkeqësuar dukshëm në cilësinë e kredisë që nga njohja fillestare dhe 
rreziku i kredisë i të cilit nuk është i ulët (‘Faza 2’).

‘Faza 3’ do të mbulonte aktivet financiare që kanë tregues objektive të zhvlerësimit në datën e raportimit.

Humbjet e pritshme të kreditit ‘12 - mujore’ njihen për kategorinë e parë, ndërsa ‘humbjet e pritshme të 
kreditit përgjatë jetës së instrumentit ‘njihen për kategorinë e dytë.

Matja e humbjeve të pritshme të kredisë përcaktohet nga një vlerësim i ponderuar me probabilitetin e 
humbjeve të kredisë gjatë jetës së pritshme të instrumentit financiar.

Shoqëria nuk ka identifikuar dhe njohur zhvlerësim për aktivet financiare me 31 dhjetor 2020.
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6. Manaxhimi i rrezikut financiar
6.1 Administrimi i rrezikut financiar

Aktivitetet e shoqërisë e ekspozojnë atë ndaj një shumëllojshmërie rreziqesh financiare që përfshijnë rrezi-
kun e kreditit dhe rrezikun e lidhur me efektet e ndryshimit në kursin e këmbimit të monedhave të huaja dhe 
normat e interesit. Manaxhimi i rrezikut të shoqërisë fokusohet në paparashikueshmërinë e tregjeve dhe 
synon të minimizojë efektet potenciale të kundërta mbi performancën e biznesit të Shoqërisë.

6.2 Rreziku i kredisë
Rreziku i kreditit është rreziku i humbjes financiare për shoqërinë nëse klientët ose palët e tjera nuk përmbush-
in detyrimet kontraktuale dhe lind kryesisht nga llogaritë e arkëtueshme të shoqërisë. Ekspozimi i shoqërisë 
ndaj rrezikut të kreditit është kryesisht i influencuar nga karakteristikat individuale të çdo klienti. Shoqëria 
krijon një fond provizioni për zhvlerësim i cili përfaqëson vlerësimet e shoqërisë për humbjet e ndodhura në 
lidhje me llogaritë e arkëtueshme bazuar tërësisht në humbjet specifike të lidhura me ekspozime individu-
alisht të rëndësishme.

Shoqëria nuk ka ekspozim të rëndësishëm ndaj rrezikut të kreditit që mund të ndikoje në performancen 
financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020.  

Ekspozimi maksimal i shoqërisë ndaj rrezikut të kreditit është përfaqësuar nga vlerat kontabël të çdo aktivi 
financiar në pasqyrën e pozicionit financiar të përmbledhura si më poshtë: 

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Pa vonesa dhe të pazhvlerësuara

Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 18,682,365 31,865,940

Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 133,482 399,667

Totali i Aktiveve 18,815,847 32,265,607

6.3 Rreziku i tregut 
Rreziku i tregut është rreziku i humbjes si pasojë e ndryshimit të çmimeve, kursit të këmbimit dhe normës së 
interesit në treg. Niveli i rrezikut të tregut ndaj të cilit shoqëria është e ekspozuar në një moment të caktuar 
varet nga kushtet në të cilat ndodhet tregu, pritshmëritë për çmimet në të ardhmen ose lëvizjet në normat 
e interesit të tregut, përbërja e aktiveve materiale të shoqërisë dhe kontratat në të cilat Shoqëria është 
përfshirë.

a) Rreziku i kursit të këmbimit
Shoqëria operon dhe është e ekspozuar ndaj kursit të këmbimit me valutat e huaja, veçanërisht me 
monedhën Euro. Rreziku i kursit të këmbimit vjen kur ka njohje të transaksioneve tregtare si aktive ose de-
tyrime në një monedhë e cila është e ndryshme nga monedha funksionale e Shoqërisë. Shoqëria nuk e 
diversifikon ekspozimin ndaj këtij lloj rreziku sepse nuk pret humbje të konsiderueshme si pasojë e luhatjeve 
të kursit të këmbimit me monedhat e huaja krahasuar me kursin në datën e raportimit.



47www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.

Vlera Kontabel 
Neto

EURO USD LEK

Aktivet
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 18,682,365 973,188 - 17,618,646 
Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 133,482 - - 133,482 
Totali i Aktiveve 18,815,847 973,188 - 17,752,128 
Detyrimet
Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera 356,920 30,443 - 326,477
Detyrime afatgjata pёr t’u paguar 9,412,978 - - 9,412,978
Totali i detyrimeve 9,769,898 30,443 - 9,739,455
Hendeku i Likuiditetit 9,045,949 942,745 - 8,012,673

Ekspozimi i Shoqërisë ndaj kursit të këmbimit më 31 dhjetor 2020 ka qenë si më poshtë:

Aktivet dhe detyrimet financiare në monedhë të huaj më 31 dhjetor 2019 përbëhen si më poshtë.

Vlera Kontabel 
Neto

EURO USD LEK

Aktivet
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 31,865,940 301,539 - 31,564,401
Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 399,667 - - 399,667
Totali i Aktiveve 32,265,607 301,539 - 31,964,068
Detyrimet
Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera 2,219,663 1,758,341 - 461,322
Detyrime afatgjata pёr t’u paguar 10,142,640 - - 10,142,640 
Totali i detyrimeve 12,362,303 1,758,341 - 10,603,962 
Hendeku i Likuiditetit 19,903,304  (1,456,802) - 21,360,106 

Analiza e ndjeshmërise për monedhat e huaja
Analiza e ndjeshmërisë më poshtë është përcaktuar në bazë të ekspozimit ndaj monedhës së huaj në 
datën e raportimit dhe të përcaktuar ndryshimit duke u zhvilluar në fillim të vitit financiar dhe të mbajtur 
konstante gjatë periudhës raportuese.

Në vijim paraqiten efektet e ndryshimeve në kursin e këmbimit në humbjen neto, duke konsideruar të gjitha 
variablat e tjera të mbahen konstante:

Analiza e ndjeshmërisë përfshin vetëm zërat monetare të shprehura në monedhë të huaj në fund të vitit, 
dhe një korrelacion të vlerave të tyre për një 10% ndryshim në kurset e këmbimit. Përqindja është përcak-
tuar duke u bazuar në paqëndrueshmërinë e tregut në kursin e këmbimit në 12 muajt e mëparshëm. Vlerat 
pozitive/negative tregojnë një rritje/ulje të fitimit ose kapitalit, e cila ndodh kur Leku forcohet/dobësohet 
ndaj një monedhe të huaj me +/- 10%.

Shuma neto 10% 2019 
(10%)

EUR 942,745 94,274 (94,274)

Shuma neto 10% 2019 
(10%)

EUR (1,456,802) (145,680) 145,680
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b) Rreziku i çmimit
Shoqëria nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të çmimit të kapitalit sepse nuk zotëron aktive financiare në 
përbërjen e instrumenteve të kapitalit në datën e raportimit. Nuk është politikë e shoqërisë të blejë këto 
lloj instrumentesh dhe të ekspozohet ndaj rrezikut të çmimit që lidhet me lëvizjet e indekseve të tregut të 
kapitalit.

c) Rreziku i normës së interesit
Të gjithë aktivet e shoqërisë të cilat mbartin interesa lidhen me llogaritë në banka. Të ardhurat e shoqërisë 
dhe flukset e parave nga aktiviteti operacional nuk janë të ekspozuar në masë të konsiderueshme ndaj 
ndryshimeve në normat e interesit të tregut.

6.4 Rreziku 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 çdo ditë, javë dhe muaj duke bërë parashikime për flukset e parave.

Tabelat më poshtë analizojnë detyrimet financiare sipas maturimit duke u bazuar në periudhën e mbetur 
nga data e raportimit deri në datën e maturimit sipas kontratës. Shumat e paraqitura në tabelën më posh-
të janë flukset e parave të pa skontuara sipas kontratës. Balancat deri në 12 muaj barazohen me vlerën e 
tyre kontabël sepse ndryshimi me vlerën e skontuar nuk është i konsiderueshëm.

Ekspozimi ndaj rrezikut të likuiditetit me 31 dhjetor 2020 paraqitet si më poshtë: 

Vlera Kontabel 
Neto

6 muaj ose 
me

pak

6-12
muaj

1-5
vite

Aktivet
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 18,682,365 18,682,365 - -
Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 133,482 133,482 - -
Totali i Aktiveve 18,815,847 18,815,847 - -
Detyrimet
Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera 356,919 356,919 - -
Detyrime afatgjata pёr t’u paguar 9,412,978 - - 9,412,978
Totali i detyrimeve 9,769,897 356,919 - 9,412,978
Hendeku i Likuiditetit 9,045,950 18,458,928 - (9,412,978)

Vlera Konta-
bel Neto

6 muaj ose 
me pak

6-12 muaj 1-5 vite

Aktivet
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 31,865,940 31,865,940 - -
Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 399,667 399,667 - -
Totali i Aktiveve 32,265,607 32,265,607 - -
Detyrimet
Llogarite e pagueshme tregtare dhe te tjera 2,219,663 1,001,963 1,217,700 -
Detyrime afatgjata pёr t’u paguar 10,142,640 - - 10,142,640
Totali i detyrimeve 12,362,303 1,001,963 1,217,700 10,142,640
Hendeku i Likuiditetit 19,903,304 31,263,644 (1,217,700)  (10,142,640)

Ekspozimi ndaj rrezikut te likuiditetit me 31 dhjetor 2020 paraqitet si më poshte:
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7. Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre
Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 përbëhen si më poshtë:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Mjete Monetare në arkë
Arka ALL 81,791 163,021
Arka EUR 8,741 8,741

90,532 171,762

Mjete Monetare në banka
Bank ALL 17,618,645 31,401,380
Bank EUR 973,188 292,798

18,591,833 31,694,178
Totali 18,682,365 31,865,940

8. Logari te arketueshme dhe te tjera
Kёrkesa tё tjera tё arkёtueshme pёr vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2020 dhe me 31 dhjetor 2019 paraqiten 
si mё poshtё:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Të arkëtueshme tregtare 133,482 130,350
Tatim mbi vlerën e shtuar  - 190,672
Të arkëtueshme të tjera  - 78,645
Totali 133,482 399,667
Zhvlerësim i llogarive të arkëtueshme  -
Totali 133,482 399,667

9. Parapagime dhe shpenzimet e shtyra
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra me 31 dhjetor 2020 dhe 2019 pёrbёhen si mё poshtё:

31 dhjetor 2019 31 dhjetor 2018

Shpenzime per t’u shperndare ne disa periudha 131,212 130,173
Totali 131,212 130,173
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10. Aktivet afatgjata materiale
Aktivet afatgjata materiale më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 përbëhen si më poshtë:

E drejte perdori-
mi e aktiveve te 
marra me qera 

- Ndertesa

Rikonstruksion
ndërtesa

Orendi dhe
pajisje zyre

Kompjutera dhe
pajisje informa-

tike

Total

Kosto Historike
Më 31 dhjetor 2019 - 2,042,841 1,647,144 2,098,603 5,788,588
DonShtesa 19,685,038 - 60,152 214,462 19,959,652
Pakesime (6,400,907) - - - (6,400,907)
Më 31 dhjetor 2019 13,284,131 2,042,841 1,707,296 2,313,065 19,347,333
Shtesa - - - - -
Pakesime - - - - -
Më 31 dhjetor 2020 13,284,131 2,042,841 1,707,296 2,313,066 19,347,334

Amortizimi
Më 31 dhjetor 2018 - 134,487 430,701 678,155 1,243,343
Amortizimi për vitin 2,315,887 95,418 276,765 381,919 3,069,989
Më 31 dhjetor 2019 2,315,887 229,905 707,466 1,060,074 4,313,332

Amortizimi për vitin 1,096,824 90,647 230,689 230,439 1,704,599
Më 31 dhjetor 2020 3,412,711 320,552 938,155 1,346,513 6,017,931

Vlera kontabёl e mbetur

Më 31 dhjetor 2019 10,968,244 1,812,936 999,830 1,252,991 15,034,002
Më 31 dhjetor 2020 9,871,420 1,722,289 769,141 966,551 13,329,402

Aktivi i te drejtes se perdorimit
Te dhenat ne lidhje me natyren e aktiveve të se drejtes se perdorimit sipas llojit paraqiten si me poshte:

Aktiv të së drejtës së 
përdorimit

Numri i aktiveve 
te te drejtes se 

perdorimit

Maturiteti i 
kontrates

Qera me 
opsion 

zgjatje te 
maturimit

Qera me opsion 
blerje te aktivit

Qera me 
pagesa vari-

abel

Ndertesa 1 10 - - -
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11. Aktivet afatgjata jomateriale
Aktivet afatgjata jomateriale më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 përbëhen si më poshtë:

Licenca Total

Kosto Historike
Më 1 janar 2019 12,369,445 12,369,445
Shtesa - -
Transferime - -
Më 31 dhjetor 2019 12,369,445 12,369,445

Shtesa - -
Më 31 dhjetor 2020 12,369,445 12,369,445

Amortizimi
Më 1 janar 2019 1,357,573 1,357,573
Shtesa 3,092,361 3,092,361
Më 31 dhjetor 2019 4,449,934 4,449,934
Shtesa 3,092,364 3,092,364
Më 31 dhjetor 2020 7,542,298 7,542,298

Vlera kontabёl e mbetur
Më 31 dhjetor 2019 7,919,511 7,919,511
Më 31 dhjetor 2020 4,827,147 4,827,147

Aktivet afatgjata jomateriale perbehen nga Liçensa e programit “Quick Trade” i cili ka filluar tё pёrdoret 
pёr kuotimin e titujve qё nga muaji Mars 2018 e nё vijim.

12. Llogari të pagueshme dhe te tjera te pagueshme
Llogari të pagueshme më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 përbëhen si më poshtë:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Te pagueshme ndaj Furnitoreve          58,168 53,799
Detyrime kontraktuale per “Quick Trade”-afatshkurter                  -   1,217,700
Sigurime shoqerore dhe shendetesore        167,869 249,142
Tatim ne burim        120,579 151,056
Te pagueshme ndaj punonjesve                 14 -
Shpenzime të përllogaritura                  -   547,965
Tatim mbi vleren e shtuar (DPT)          10,290 
Totali        356,920 2,219,662
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Detyrime kontraktuale për zhvillimin e licesnes së programit Quick Trade janë njohur në bazë të marreve-
shjes datë 13.12.2016 midis Shoqërisë dhe Novita d.o.o., sipas të cilës u krye faturimi vjetor prej 10.000 Euro 
deri në pagimin e vlerës së plotë të Licenses. 

13. Kontratat e qirasë
Detyrimet nga kontratat e qiramarrjes
Detyrimet nga kontratat e qiramarrjes sipas maturitetit paraqiten si me poshte:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Detyrime afatshkurtra 890,418 825,604
Detyrime afatgjata 9,412,978 10,142,640
Totali 10,303,396 10,968,244

Detyrimet nga kontratat e qiramarrjes lidhen me kontratat e qirasë të klasifikuara si qira financiare të njohu-
ra në kontabilitet sipas SNRF 16. Shoqeria ka marre me qera ambjentet ku zhvillon aktivitetin kryesor me afat 
10-vjecar. Pervec kesaj kontrate ajo nuk ka kontrata te tjera afatshkurta ose me vlere te ulet, te klasifikuara 
si qira operacionale.

Pagesat minimale të qirasë në të ardhmen si më 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 paraqiten si më posh-
të:

31 dhjetor 2020

Më pak se
6 muaj

Midis 6 dhe
12 muaj

1 - 5 vite mbi 5 vite Totali

Pagesat e qirasë 742,200 742,200 5,195,400 6,679,800 13,359,600
Shpenzimet e interesit  (303,652)  (290,330)  (1,791,807)  (670,415)  (3,056,204)

Vlera aktuale neto 438,548 451,870 3,403,593 6,009,385 10,303,397

14. Kapitali
Më 31 dhjetor 2020, kapitali aksionar i regjistruar është 85,000,000 Lekë (2019: 85,000,000 Lekë), dhe për-
bëhet nga 850.000 aksione me vlerë nominale 100 Lekё. 

Struktura aksionare bazuar në kapitalin e paguar tërësisht dhe të regjistruar më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 
ёshtё si vijon:

31 dhjetor 2019
Pagesat e qirasë 730,620 730,620 5,844,960 7,306,200 14,612,400
Shpenzimet e interesit (323,994) (311,642) (2,000,942) (1,007,578) (3,644,156)

Vlera aktuale neto 406,626 418,978 3,844,018 6,298,622 10,968,244
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31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Në % Numër
aksionesh

Në Lek Në % Numër
aksionesh

Në Lek

Banka Credins 45.59% 387,500 38,750,000 45.59% 387,500 38,750,000
Banka Amerikane
e Investimeve

45.59% 387,500 38,750,000 45.59% 387,500 38,750,000

AK-Invest 8.82% 75,000 7,500,000 8.82% 75,000 7,500,000
100% 850,000 85,000,000 100% 850,000 85,000,000

15. 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. 

Tё ardhurat nga aktiviteti mё 31 dhjetor 2020 dhe 2019 pёrbёhen si mё poshtё:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Tё ardhura nga aktiviteti - bruto 1,933,416 4,605,095
Minus: zbritje per klientet (384,546) (4,605,095)
Tё ardhura tё tjera 1,604,370 185,248
Totali 3,153,240 185,248

Te ardhura të tjera përfshijnë të ardhurat nga nenqeraja me Shoqërinë Alreg.  Per efekt te aplikimit të IFRS 
16 të ardhurat nga nënqeraja janë paraqitur më vehte në vitin 2019 dhe 2020. 

Bazuar në kërkesat e SNRF 15 në vijim po paraqesim ndarjen e të ardhurave për vitin 2020 dhe 2019 sipas 
natyrës:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Tё ardhura nga komisionet dhe tarifat 978,069 1,023,416
Minus: zbritje per tё ardhura nga komisionet dhe tarifat                -   (46,430)
Te ardhura nga komisionet dhe tarifat, neto      978,069 976,986
Tё ardhura nga anëtarësimet    1,029,000 910,000
Minus: zbritje per tё ardhura nga anëtarësimet                -   (338,116)
Te ardhura nga anetaresimet, neto   1,029,000 571,884
Tё ardhura te tjera nga aktiviteti                -   1,478,560
Të ardhura nga shpërndarja e shpenzimeve të përbashkëta 102,946 125,809
Te ardhura te tjera      102,946 1,604,369
Totali    2,110,015 3,153,240
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16. Shpenzime personeli
Shpenzimet e personelit pёr vitin e mbyllur mё 31 dhjetor 2020 dhe 2019 pёrbёhen si mё poshtё:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Pagat e personelit 6,436,860 5,720,373
Bonus per personelin - 405,000
Shpenzimet per sigurime shoqerore dhe shendetesore 851,330 715,941
Kontribute per kontratat e planit vullnetar te pensionit 70,500 60,500
Shpenzime pёr sigurim privat jetё dhe shёndeti 130,168 103,305
Totali 7,488,858 7,005,119

17. Shpenzime administrative
Shpenzimet administrative pёr vitin e mbyllur mё 31 dhjetor 2020 dhe 2019 pёrbёhen si mё poshtё:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Shpenzime hosting per programimi         2,337,318 2,750,365
Shpenzime mirembajtje dhe pastrim për ambientet me qera              59,500 50,246
Shpenzime per pjesemarrje ne Keshilla Drejtues            593,554 732,540
Shërbime konsulence fiskale dhe kontabël            450,689 583,222
Shpenzime taksash vendore            317,500 310,000
Shpenzime utilitare            199,359 232,181
Shpenzime pritje-percjellje            112,790 140,134
Shpenzime te panjohura te tatimit ne burim              86,688 85,750
Shpenzime përkthime, redaktime            120,006 70,945
Shpenzime udhetime pune, dieta                      -   67,063
Shpenzime marketing dhe sponsorizime              41,850 75,300
Shpenzime internet, telefon            204,001 89,055
Shpenzime regjistimi, licensimi, tarifa te tjera              82,337 30,701
Shpenzime te tjera              19,547 126,332
Total         4,625,139 5,343,834

18. Shpenzime financiare, neto
Të ardhurat dhe shpenzimet financiare pёr vitin e mbyllur mё 31 dhjetor 2020 dhe 2019 pёrbёhen si mё 
poshtё:

Tarifa totale për shërbimin e auditimit të pasqyrave financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020 është 
1,500 euro.

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Shpenzime nga interesi/te ardhura interesi, neto      648,691 1,128,831
Komisione bankare        52,751 50,979
Shpenzime financiare, neto      701,442 1,179,810
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19. Fitimi nga kursi i këmbimit
Fitimi nga kursi i këmbimit pёr vitin e mbyllur mё 31 dhjetor 2020 dhe 2019 pёrbёhen si mё poshtё:

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Fitime te parealizuara nga kursi i kembimit       258,095 729,000
Humbje te parealizuara nga kursi i kembimit       (42,388) (28,092)
Fitim nga kursi i këmbimit       215,707 700,908

20. Shpenzime për tatimin mbi fitimin
Nё pёrputhje me ligjet tatimore shqiptare, norma e aplikueshme pёr tatimin mbi fitimin pёr vitin 2020 ёshtё 
15% (2019; 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 
deklaratat dhe regjistrimet e tatimpaguesit dhe lёshojnё vlerёsimin final. Ligjet dhe rregullat tatimore 
shqiptare janё objekt interpretimi nga autoritetet tatimore. Shpenzimet e palejuara për efekte tatimore 
paraqesin shpenzime të pambështetura me dokumentacionin përkatës apo shpenzime të konsideruara 
të panjohura për efekte fiskale.

Shoqëria për vitin 2020 dhe 2019 nuk njeh aktiv tatimor të shtyrë deri më 31 dhjetor 2019 përsa i takon 
humbjeve për efekt fiskal, sepse drejtimi gjykon se fitimet e pritshme tatimore të Shoqërisë nuk janë të sig-
urta sa të përdoren për kompesimin e humbjeve tatimore të mbartura

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

31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Humbja para tatimit                   (15,718,094) (15,836,965)
Shpenzime tё pazbritshme
Shpenzime tё panjohura tё tatimit nё burim                            86,688 85,750
Shpenzime pritje-pёrcjellje 17,740 56,534
Shpenzime utilitare                            31,886 44,987
Shpenzime tё tjera                            33,474 39,313

                         169,788 226,584
Rezultati tatimor pёr periudhёn                   (15,548,306) (15,610,381)
Tatimi i llogaritur pёr rezultatin tatimor tё periudhёs (15%)                     (2,332,246) (2,341,557)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin -

Sipas ligjit te tatimit mbi fitimit Shoqëria mund të mbarte humbjet tatimore në tri periudhat e ardhshme 
tatimore, sipas parimit ‘‘humbja e parë më përpara se ajo e fundit’’. Në rast se gjatë një periudhe tati-
more pronësia e drejtpërdrejtë dhe/ose të tërthortë e kapitalit themeltar ose e të drejtave të votës, të një 
personi, ndryshon me më shumë se 50 për qind, ne vlerë ose në numër, paragrafi i mësipërm nuk zbatohet 
për humbjet e pësuara nga ai person juridik në atë periudhë tatimore dhe në periudhat paraardhëse të 
tatimit”. Ndryshimet ne kapital gjatë vitit 2019 nuk kane ndryshuar strukturen aksionare me më shumë se 50 
për qind, si rrjedhoje humbjet mund te mbarten.
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Humbja fiskale e akumuluar mё 31 dhjetor 2020 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
31 dhjetor 2019 15,610,381 41,329,310 31 dhjetor 2022
31 dhjetor 2020 15,548,307 56,877,617 31 dhjetor 2023

21. Palët e lidhura
Palët konsiderohen të lidhura nëse njëra palë ka mundësinë të kontrollojë palën tjetër ose të ushtrojë influ-
encë të rëndësishme mbi palën tjetër në marrjen e vendimeve financiare apo vendimeve të tjera. Palët e 
lidhura përfshijnë aksionarët, drejtorët dhe entitete të lidhura me shoqërinë.

Volumi i këtyre transaksioneve dhe balancat në fund të periudhave respektive janë si vijojnë:
31 dhjetor 2020 31 dhjetor 2019

Aktive
Llogari rrjedhёse (Banka Credins)          18,591,833 31,694,179
Te arketueshme nga Credins Bank                 63,135 40,716
Te arketueshme nga ABI Bank                 62,942 79,289
Te arketueshme nga ALREG                         -   10,041
Totali i aktiveve          18,717,910 31,694,179
Detyrime
Te pagueshme ndaj ALREG - -
Totali i detyrimeve - -
Të ardhura
Te ardhura nga anetaresimet, komisionet, qiraja 1,900,015 1,211,182
Zbritjet e alokuara                         -   (20,768)
Te ardhura nga ALREG               102,946 1,604,370
Totali i të ardhurave            2,002,961 2,794,784
Shpenzime
Shpenzime për paga            3,250,000 3,250,000
Shpenzime per pjesemarrje ne Keshilla Drejtues               593,554 732,540
Shpenzime te tjera                         -   -
Totali i shpenzimeve            3,843,554 3,982,540
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22. Angazhime dhe detyrime të kushtëzuara
Angazhimet e qirasë
Shoqëria e kryen aktivitetin e saj në ambiente të marra me qira më 31 dhjetor 2019. Shoqeria ka marre me 
qera ambjentet ku zhvillon aktivitetin kryesor dhe ka lidhur nje kontrate qeraje me afat makimal 10-vjecar. 
Shoqëria mund ta anulojë këtë qira pas dhënies së njoftimit prej gjashtë muajsh. Prandaj, më 31 dhjetor 
2020, detyrimi maksimal i pakthyeshëm i pagueshëm jo më vonë se një vit është 890,418 lekë.

Çështje ligjore
Gjatë aktivitetit të zakonshëm, shoqëria mund të përfshihet në dëme dhe çështje ligjore. Në gjykimin e dre-
jtimit, nga dispozitat e fundit për këto çështje, shoqëria nuk do të ketë ngjarje me peshë të konsiderueshme 
për të ndikuar në pozicionin financiar të saj ose për të ndryshuar vlerën neto të aktiveve, përveç atyre për 
të cilat është njohur një provizion në pasqyrat financiare.

Detyrime të kushtëzuara
Shoqëria nuk ka detyrime të kushtëzuara të rëndësishme të kontraktuara deri në datën e pasqyrës së po-
zicionit financiar të cilat nuk janë njohur në pasqyrat financiare.

23. Ngjarje pas datës së raportimit
Nuk ka pasur asnjë ngjarje tjeter pas datës së raportimit, e cila kërkon ndonjë paraqitje apo rregullim në 
pasqyrat financiare. Nuk ka ngjarje pas datës së bilancit që mund të kërkojë korigjim ose shënime shtesë 
në pasqyrat financiare të shoqërisë.
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