
Shënimi
 Janar - Shtator

2020 

 Tetor - Dhjetor

2020 

 €  € 

Të hyrat nga shërbimi i furnizimit me ujë 1                 10,282,554 3,492,082             

Të hyrat nga grantet  2 1,437,218                  479,073                 

Te hyrat nga subvencionet qeveritare 3

Te hyrat Operative nga Provizionimet 4 234,576                     78,192                   

Të hyrat tjera operative 5                         95,563 61,862                   

Kostoja e shitjes

Fitimi / (humbja) bruto                 12,049,911 4,111,208             

Të ardhurat tjera

Shpenzimet për blerje Uji të paperpunuar 5                     (618,768) (192,604)               

Shpenzimet e energjise 6                  (1,682,294) (571,097)               

Shpenzimet e karburanteve 7                       (90,324) (32,745)                  

Shpenzimet e personelit-paga dhe meditje 8                  (4,039,550) (1,729,692)            

Shpenzimet materiale 9                     (287,209) (190,086)               

Sherbimet e jashtme kontraktuese 10                     (358,174) (146,328)               

Shpenzimet e ndihmave solidare 11                         (6,512) (2,228)                    

Shpenzimet e mirembajtjes dhe riparimit 12                     (126,833) (51,026)                  

Te dalurat financiare dhe transferi i rezultatit fin. 13                       (18,013)
(4,542)                    

Shpenzimet e zhvleresimit dhe amortizimit 14                  (4,968,707) (1,656,236)            

Shpenzimet e zhvleresimit nga teprica e 

rivleresimit 2019

Shpenzimet e provizionimit te  borxhit te keq 15                       (72,371) (24,124)                  

Shpenzimet administrative 16

Fitimet/humbjet tjera - neto 17

TOTALI - Shpenzimet operative                     (12,268,754) (4,600,707)            

Fitimi / (humbja) operativ                     (218,844) (489,498)               

Te hyrat nga teprica e rivleresimit 5

Shpenzimet financiare-takses se MMPH 2011-

2017
18                       (40,535)

(13,512)                  

Shpenzimet e Interesit 19                     (160,016) (143,393)               

Të ardhurat financiare 20                         29,380 11,500                   

Fitimi / (humbja) para tatimit                     (390,014) (634,903)               

Shpenzimet e tatimit në fitim 21

Fitimi / (humbja) pas tatimit                     (390,014) (634,903)               

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh,a 
Pasqyra e konsoliduar e të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin që përfundon 2020



Shpenzimet e denimeve, penaleve, 

gjobave,interesave etj.

Fitimi / (humbja) i/e vitit 22                     (390,014) (634,903)               

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:

Diferencat këmbimore nga përkthimi i pasqyrave 

financiare te operacioneve të huaja, neto nga 

tatimi

23                                 -   

Prona, pajisjet dhe impiantet e rivleresuara -

Teprica
                  2,284,931             18,938,574 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit

                  2,284,931 18,938,574           

Gjithsej të ardhurat / (humbjet) 

gjithëpërfshirëse të vitit të vitit i atribuohen:
                  2,284,931 18,938,574           

Gjithsej të ardhurat / (humbjet) 

gjithëpërfshirëse

Pronarëve të ndërmarrjes mëmë

Interesit jo-kontrollues

Drejtori financiar Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv

Kontabilisti I Certifikuar



Shënimi  Janar Shtator  Tetor Dhjetor 

PASURITË  €  € 

Pasuritë afatshkurtra

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 1                      4,997,564 4,691,155                 (306,409)       

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera Neto 2                    17,766,278 
17,764,330              (1,948)           

Parapagimet- rritje e LL/A 3 212,578                       215,217                    2,639             

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 4 17,978,856                  17,979,547              691                

Stoqet 5                      1,573,613 1,497,187                 (76,426)         

Instrumentet financiare derivative -                 

Pasuritë financiare sipas vlerës së drejtë -                 

Pasuritë e klasifikuara si të mbajtura për shitje -                 

Pasuritë e tjera afatshkurtra-Kerkesat tjera 6 532,967                       480,862                    (52,105)         

-                 

Gjithsej pasuritë afatshkurtra                   25,082,999 24,648,751              (434,248)       

-                 

Pasuritë afatgjata -                 

Prona, pajisjet dhe impiantet 7 84,900,595                  83,283,369              (1,617,226)   

Prona, pajisjet dhe impiantet e rivleresuara -Teprica 8                    21,223,507 21,223,507              -                 

Investimet e mbajtura deri në maturim -                 

Pasuritë financiare të mbajtura për shitje -                 

Investimet e trajtuara sipas metodës së ekuitetit
-                 

Prona investuese -                 

Investimet në vijim                         697,920 811,882                    113,962        

Emri i mirë -                 

Pasuritë e paprekshme -                 

Pasuritë e shtyra tatimore -                 

Pasuritë e tjera afatgjata -                 

Gjithsej pasuritë afatgjata                 106,822,022 105,318,758            (1,503,264)   

Gjithsej pasuritë                 131,905,021 129,967,509            (1,937,512)   

-                 

DETYRIMET DHE EKUITETI -                 

DETYRIMET -                 

Detyrimet afatshkurtra -                 

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 9                         903,938 878,381                    (25,557)         

Kreditë dhe huatë, pjesa afatshkurtër                      1,211,000 1,538,867                 327,867        

Tatimet e pagueshme aktuale 10                      2,137,742 1,030,269                 (1,107,473)   

Të hyrat e shtyra -                 

Provizionet afatshkurta -                 

Përfitimet e punonjësive të pagueshme -                 

Detyrimet ndaj takses MMPH -                 

Detyrimet e tjera afatshkurtra-Avanset e marra 11
212,578                       215,217                    2,639             

Gjithsej detyrimet afatshkurtra                      4,465,258 3,662,734                 (802,524)       

-                 

Detyrimet afatgjata -                 

Kreditë dhe huatë, pjesa afatgjatë grandet 12 30,435,880                  29,956,808              (479,072)       

Kreditë dhe huatë, pjesa afatgjatë- kredia 13 13,679,000                  13,679,000              -                 

Provizionet afatgjata -                 

Detyrimet ndaj lizingut, pjesa afatgjatë -                 

Detyrimet e shtyra tatimore -                 

Përfitimet e punonjësive të pagueshme -                 

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh,a 

Pasqyra e konsoliduar e pozitës financiare më 



Detyrimet e tjera afatgjata -                 

Gjithsej detyrimet afatgjata                   44,114,880 43,635,808              (479,072)       

Gjithsej detyrimet                   48,580,138 47,298,542              (1,281,596)   

-                 

EKUITETI -                 

Kapitali aksionar 14                           25,000 25,000                      -                 

Te mrat e marre Gratis 15 104,844                       104,844                    (0)                   

Fitimet e mbajtura 16 (10,349,207)                (10,367,627)             (18,420)         

Rezervat e tjera 17 72,710,753                  72,708,161              (2,593)           

Teprica nga rivleresimi 18                    21,223,507 21,223,507              -                 

Fitimi/Humbja e vitit 19                       (390,014) (1,024,917)               (634,903)       

Gjithsej ekuiteti për pronarët e ndërmarrjes mëmë                   83,324,883 82,668,968              
(655,916)       

Interesi jo-kontrolluese -                 

Gjithsej ekuiteti                   83,324,883                82,668,968 (655,916)       

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet                 131,905,021              129,967,510 (1,937,512)   

-                 

-                 

Drejtori Financiar Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv

Kontabilisti I Certifikuar



Sh
ën

im
i

 Janar Shtator 

2020 

 Tetor Dhjetor 

2020 

 €  € 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative

Fitimi / (humbja) i / e vitit 1                      (634,903)

Rregullimet për zërat jo në para të shpenzimeve dhe të hyrave

Zhvlerësimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve 2                     1,656,236 

Dëmtimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve

Amortizimi i pasurive të paprekshme

Humbjet nga dëmtimi në pasuritë e paprekshme

Ndryshimi i vlerës së pronës investuese

Të ardhurat financiare - Grantet 3                      (479,073)

Të ardhurat financiare 4

Shpenzimet financiare-Provizionim 5                          24,124 

Shpenzimet financiare-takses se MMPH 2011-2017

(Fitimi) / humbja nga shitja e pronës, fabrikës dhe pajisjeve                                  -   

Shpenzimet e tatimit në fitim 6

                                 -                          566,384 

Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative

(Rritja) / zvogëlim në llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të 

tjera
7                        (24,815)

(Rritja) / zvogëlimi në stoqe 8                          76,426 

(Rritja) / zvogëlimi në pasuritë (kerkesat) e tjera 9                          52,105 

Rritja / (zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme tregtare dhe të 

tjera
10                        (25,557)

Rritja / (zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme -Det Paga 11                   (1,107,473)

Rritja / (zvogëlimi) në detyrimet afatgjate te tjera-Te hyrat e 

shtyra
12

Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative Total                                  -                     (1,029,314)

Tatimi në fitim i paguar                                  -                                     -   

Interesi i paguar Kredia                                   -   

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative                                  -                        (462,930)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese

Pagesat për blerjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve 13                        (39,010)

Investimet ne vijim (113,962)                     

Arkëtimet për shitjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve

Pagesat për blerjet e pasurive të paprekshme                                   -   

Arkëtimet për shitjen e pasurive të paprekshme                                   -   

Interesi i arkëtuar                                   -   

Dividendat e arkëtuara                                   -   

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh,a 



Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese                                  -                        (152,971)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese

Deponimet e kapitalit shtesë

Dividendat e paguara -                         

Korigjimi I fitimit te mbajtur (18,374)                 

Ripagimi i kredive dhe huave 14 327,867                

Pagesat e lizingut financiar

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese 309,493                

-                        

Rritja/(zvogëlimi) neto i parasë dhe ekuivalentëve të parasë 15 -                        (306,408)               

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit 16 4,319,492             

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit 17 4,636,504                   

Drejtori Financiar Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv

Kontabilisti I Certifikuar



Kapitali 

aksionar
Fitimet e mbajtura Rezervat e tjera

Gjithsej atribuar 

pronarëve të 

ndërmarrjes mëmë 

Gjithsej 

interesi 

jokontrollues 

Gjithsej

€ € € € € €

Gjendja më 30 Shtator 2020           25,000 (10,739,221)        94,039,105         -  -     83,324,883 
                                                                                                                                                                                                                                                      -   

Fitimi / (humbja) i/e vitit                    -   

(634,903)              

Ndryshimi ne fitimet e mbajtura                    -                               622 

Ndryshimi ne fitimet e mbajtura                    -                       (19,034)

Ndryshimi ne rezervat tjera                      (2,593)

Deponimet e kapitalit shtesë                    -   

Ndarja e rezervave (rivlersimi)                    -   

Gjendja më 31 dhjetor 2020           25,000 (11,392,544)        94,036,512         -  - #########

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh,a 

                   Pasqyra e konsoliduar e ndryshimeve në ekuitet për vitin që përfundon më 31.12.2020

Drejtori Financiar Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv

Kontabilisti I Certifikuar


