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"INFRAKOS" SH.A.Nr. Unik: 811415620 - Adresa: Fushë Kosovë Sheshi I Lirisë nr.36 

Pasqyra e pozitës financiare 

për përiudhen Tetor-Dhjetor'20 qe përfundon më 31 Dhjetor 2020 

 Shënimi  2020  2019 

   €  € 

PASURITË      

Pasuritë afatshkurtra      

Paraja dhe ekuivalentët e parasë 4.1  295,861.21  166,317.47 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera 5.1  2,573,744  2,629,518.44 

Stoqet 6.1  738,206  804,080.19 

Instrumentet financiare derivative X     

Pasuritë financiare sipas vlerës së drejtë X     

Pasuritë e klasifikuara si të mbajtura për shitje X     

Pasuritë e tjera afatshkurtra X     

Gjithsej pasuritë afatshkurtra   3,607,811.44  3,599,916.10 

      

Pasuritë afatgjata      

Prona, pajisjet dhe impiantet 7.1  17,788,036.47  18,778,995.76 

Investimet e mbajtura deri në maturim X     

Pasuritë financiare të mbajtura për shitje X     

Investimet e trajtuara sipas metodës së 
ekuitetit X     

Prona investuese X     

Investimet në vijim X     

Pasuritë e paprekshme X     

Pasuritë e shtyra tatimore X     

Pasuritë e tjera afatgjata X     

Gjithsej pasuritë afatgjata   17,788,036.47  18,778,995.76 

        

Gjithsej pasuritë   21,395,847.91  22,378,911.86 

      

DETYRIMET DHE EKUITETI      

DETYRIMET      

Detyrimet afatshkurtra      

      

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 8.1  794,561             883,129  
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Kreditë dhe huatë, pjesa afatshkurtër X     

Tatimet e pagueshme aktuale X  1,058,686  937,465 

Të hyrat e shtyra X  6,343,811  7,325,294 

Provizionet afatshkurta X     

Përfitimet e punonjësve të pagueshme X     

Detyrimet ndaj lizingut, pjesa afatshkurtër X     

Detyrimet e tjera afatshkurtra 11.1  149,036  149,036 

Gjithsej detyrimet afatshkurtra   8,346,094  9,294,923 

      

Detyrimet afatgjata      

Kreditë dhe huatë, pjesa afatgjatë X     

Provizionet afatgjata X     

Detyrimet ndaj lizingut, pjesa afatgjatë X     

Detyrimet e shtyra tatimore X  702,134  487,085 

Përfitimet e punonjësive të pagueshme X     

Detyrimet e tjera afatgjata X     

Gjithsej detyrimet afatgjata   702,134  487,085 

      

Gjithsej detyrimet   9,048,228  9,782,008 

      

EKUITETI      

Kapitali aksionar 13.1  1,025.77  3,027.20 

Fitimet/humbjet e mbajtura   -2,879,421  -2,632,139 

Rezervat e tjera 13.2  15,226,015.34  15,226,015.34 

      

Gjithsej ekuiteti   12,347,620.02  12,596,903.63 

        

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet   21,395,847.91  22,378,911.86 

   0.00  0.00 

Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv Drejtori financiar  Kontabilisti I certifuar 
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"INFRAKOS" SH.A.Nr. Unik: 811415620 - Adresa: Fushë Kosovë Sheshi I Lirisë nr.36 

Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse 

për përiudhen Tetor-Dhjetor'20 qe përfundon më 31 Dhjetor 2020 

      

 Shënimi  2020  2019 

   €  € 

Të hyrat nga shitja 14.1  333,755  560,000 

Të hyrat tjera afariste   0  400,000 

Të hyrat shtyra 10.1  235,823  254,663 

Kostoja e shitjes X  0  0 

Fitimi / (humbja) bruto   569,578     1,214,662.64  

      

Të ardhurat tjera X  0  x 

Shpenzimet e shpërndarjes 15.1+16.1  -751,891  -814,163 

Shpenzimet administrative 17.1  -133,515  -196,294 

Fitimet/humbjet tjera - neto X  0    

Fitimi / (humbja) operativ   -885,407  -1,010,457 

      

Shpenzimet financiare X     

Të ardhurat financiare X  0    

Fitimi / (humbja) para tatimit   -315,829  204,206 

      

Shpenzimet e tatimit në fitim X  0  0 

        

Fitimi / (humbja) i/e vitit   -315,829  204,206 

      

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:      

Diferencat këmbimore nga përkthimi i pasqyrave      

financiare te operacioneve të huaja, neto nga tatimi X  0    

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të vitit   0  0 

      

Gjithsej të ardhurat / (humbjet) gjithëpërfshirëse të vitit   0  0 

      

Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv Drejtori financiar  Kontabilisti I certifuar 
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"INFRAKOS" SH.A.Nr. Unik: 811415620 - Adresa: Fushë Kosovë Sheshi I Lirisë nr.36 
Pasqyra e rrjedhjes së parasë 

për përiudhen Tetor-Dhjetor'20 qe përfundon më 31 Dhjetor 2020 

 Shënimi  2020  2019 

   €  € 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative      
Fitimi / (humbja) i / e vitit 18.1   (315,828.81)                      -    

Rregullimet për zërat jo në para të shpenzimeve dhe të hyrave      
Zhvlerësimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve 16.1    273,150.08        297,584.86  

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                    -      
Shpenzimet financiare 17.1           169.31               237.00  

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

Shpenzimet e tatimit në fitim                    -      

      (42,509.42)       297,821.86  

Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative      

(Rritja) / zvogëlim në llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të tjera      (55,774.55)        (39,418.68) 

(Rritja) / zvogëlimi në stoqe       65,873.85          50,701.75  

(Rritja) / zvogëlimi në pasuritë e tjera                    -      
Rritja / (zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera 8.1    794,560.99       (129,569.36) 

Rritja / (zvogëlimi) në detyrimet e tjera    (632,607.13)           8,136.46  

     172,053.16        187,672.03  

Tatimi në fitim i paguar      

Interesi i paguar        

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative     129,543.74        485,493.89  

      

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese      

Pagesat për blerjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve                    -                         -    

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      

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese                    -                         -    

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese      

Deponimet e kapitalit shtesë      

Dividendat e paguara      

Arkëtimet nga donacionet dhe subvencionet qeveritare                    -         (400,000.00) 

Ripagimi i kredive dhe huave      

Pagesat e lizingut financiar        

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese                    -         (400,000.00) 

Rritja/(zvogëlimi) neto i parasë dhe ekuivalentëve të parasë     129,543.74          85,493.89  

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit   166,317.47     80,823.58  

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit 4.1    295,861.21        166,317.47  

      
Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv Drejtori financiar Kontabilisti I certifuar 
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"INFRAKOS" SH.A.Nr. Unik: 811415620 - Adresa: Fushë Kosovë Sheshi I Lirisë nr.36 

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

për përiudhen Tetor-Dhjetor'20 qe përfundon më 31 Dhjetor 2020 

         

  

Kapitali 
aksionar  

Fitimet e 
mbajtura  

Rezervat e 
tjera  Gjithsej  

  €  €  €  € 

Gjendja më 1 janar 2019  25,000.00  -2,632,139  15,226,015  12,618,876 

         

Fitimi / (humbja) i/e vitit  -     204,205.54   -  204205.54 

Diferencat nga përkthimet valutore   -    -                 -                   -    

Dividendat   -                   -                   -      -  

Deponimet e kapitalit shtesë                 -      -    -                 -    

Terheqjet e kapitalit    (21,972.80)                  -                   -      (21,972.80) 

Ndarja e rezervave   -                   -                   -      -  

Gjendja më 31 Dhjetor 2019  3,027.20  -2,427,933  15,226,015  12,801,109 

         

Fitimi / (humbja) i/e vitit  -  -315,829  -  -315,829 

Diferencat nga përkthimet valutore  -  -  0  0 

Dividendat  -  0  0  - 

Deponimet e kapitalit shtesë  0  -  -  0 

Terheqjet e kapitalit  -2,001  0  0   

Ndarja e rezervave  -  0  0  - 

Gjendja më 31 Dhjetor  2020  1,025.77  -2,743,762  15,226,015  12,485,280 

         

Drejtori i përgjithshëm/ekzekutiv  Drejtori financiar  Kontabilisti I certifuar 
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Shënimet nga numri 1 deri në numrin 20 janë pjesë përbërse e këtyre Pasqyrave Financiare 

 
1. SHENIMET PËR PASQYRAT FINANCIARE 

1.1 Të përgjithshme  

Në mbështetje të nenit 92 paragrafi 4 dhe 93 paragrafi (4) të Kushtetutes së Republikës së Kosovës, Neni 33 

paragrafi 1, të Ligjit mbi Hekurudhat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-076, si dhe të nenit 4 paragrafi (3) të Rreg-

ullores së Punës së Qeverisë së Kosovës Nr.01/2007, Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur 

me 26 Shkurt 2010 mori Vendim mbi ndarjen e Hekurudhave të Kosovës SH.A.  

Në bazë të Ligjit Nr.03/L-087, për “Kompanitë Publike”; Ligjit Nr.02/L-123, për “Kompanitë Tregtare” dhe bazuar në 

vendimin e Qeverisë nr.05/110 të datës 26.02.2010 për ndarjen e Hekurudhat e Kosovës SH.A. , themelon: 

Shoqërinë Aksionare “Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës SH.A.” me numër të biznesit 70325327, e cila është 

përgjegjëse për asetet, pronën, dhe gëzon të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin si pasojë e këtij transformimi.  

Shkurtesa e emërtimit është “INFRAKOS” SH.A. 

Selia e kompanisë gjendet në Komunën e Fushë Kosovës “Sheshi i Lirisë” pn. Kompania mund të zhvilloj aktivitetin 

e saj në territorin e Kosovës dhe jashtë saj. 

Kompania, sipas Statutit të saj dhe Legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës mund të hapë Qendra zyra 

përfaqësuese, filiale, degë dhe kompani të tjera si në Republikën e Kosovës ashtu edhe jashtë vendit. 

Shthurja financiare e Hekurudhave të Kosovës SH.A. është bërë nga grupi punues i përbërë prej tetë anëtarëve 

bazuar në vendimin e dates 18.05.2010 Nr.571. në bazë të cilit vendim është bërë ndarja e mjeteve financiare, 

ndarja e borxheve dhe ndarja e obligimeve financiare në dy kompani të reja “INFRAKOS” SH.A. dhe “TRAINKOS” 

Aktivitetet biznesore të kompanisë  

Fushëveprimi kryesorë i kompanisë është; Menaxhimi, mirëmbajtja, renovimi, përmirësimi dhe ndërtimi i infra-

strukturës hekurudhore (linjave hekurudhore, stabilimenteve sinjalo-siguruese, stabilimenteve telekomunikuese, 

stabilimenteve të energjetikës, objekteve të stacineve dhe objekteve tjera për ofrimmin e shërbimeve) ofrimi i shërbi-

meve në terminalet e mallrave, menaxhimi, mirëmbajtja, renovimi, ndërtimi dhe dhënia në shfrytëzim e pronës dhe 

objekteve të Infrastruktures hekurudhore për përfitime komerciale, menaxhimin e trafikut hekurudhor nëpër të gjitha 

linjat hekurudhore të Kosovës dhe pjesët e linjave të cilat e lidhin Kosovën me shtetet fqinje, si dhe ofrimin e të 

gjitha shërbimeve tjera të nevojshme për të gjitha ndërmarrjet hekurudhore (operatorët me trena). 

1.2 Personeli i Kompanisë 

Gjatë përiudhës Tetor-Dhjetor 2019,Kompania kishte mesatarisht 308 të punësuar, gjersa                                             

gjatë përiudhes Tetor - Dhjetor 2020 kishte mesatarisht 303 të punësuar. 

2. POLITIKAVE E KONTABILITETIT 

 Politikat e kontabilitetit janë aplikuar në mënyrë konsistente, dhe poqese nuk ceket ndryshe. Pasqyrat financiare 

janë të paraqitura ne Euro. Pasqyrat financiare janë të përgatitura në pajtueshmëri meStandardet Nderkombëtare 

të Raportimit Financiar( SNRF-të). 

Përgatitja e pasqyrave financiare konforme me  SNRF-të kërkon përdorimin e parashikimeve të shpeshta kritike të 

kontabilitetit. Gjithashtu kërkojnë menaxhmentit të ushtrojnë gjykimin e tyre në proceset e aplikimit të politikave të 

kontabilitetit. 

Periudha raportuese e Shoqërisë përfshin një periudhë dymbëdhjetë mujore duke përfunduar me 31 Dhjetor të çdo 

viti. 
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Pasqyrat financiare janë të përgatitura në bazë krahasuese duke paraqitur në këtë mënyrë saldot për vitin e 

tanishëm dhe të kaluar.  

Sikur vitet paraprake ashtu edhe aktualisht Kompania ёshtё e varur nga grantet e dhuruara nga komuniteti vendor 

dhe ndёrkombёtarё, qё ti mundёsoj Komapnisё tё vazhdoj me operimet e saj biznesore nё tё ardhmen. 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në pajtim me Parimin e vijimësisë sipas së cilit Kompania do të vazhdoi 

vijushmërinë e aktiviteteve të veta edhe në të ardhmen. 

2.1 Valuta e këmbimit  

 Monedha raportuese e INFRAKOS SH.A. është njësia monetare e Unionit Europian (Euro). Transaksionet në 

monedhat tjera përveç euros janë të regjistruara sipas kursit të këmbimit sipas datave të transaksioneve.  

Transaksionet e valutës së huaj konvertohen duke përdorur normën valide të këmbimit në datën e transaksionit. 

Çfarëdo lloj përfitimesh apo humbjesh, që kanë të bëjnë me harmonizimin e shumave, të pagueshme ose të 

arkëtueshme, njihen në pasqyrën e të ardhurave.   

2.2 Prona,impiantet dhe paisjet 

      Vlerësimi i pronës , impianteve dhe pajisjeve tё INFRAKOS  SH.A. ёshtё kryer nga vlerësues tё pavarur tё 

kualifikuar dhe profesional të zvogëluara m një koeficient qe sipas tyre është i aplikuar dhe në harmoni me 

standardet, ku data efektive e vlerësimit ёshtё 01 Janar 2005 (kohë e menagjuar edhe nga nderkombtaret). 

Zërat e pronës,impianteve dhe paisjeve me 01.01.2005 janë bartur  sipas kostos  minus zhvlerësimi i akumuluar. 

Kosto paraqet shpenzimin që i atribuohet direkt blerjes. 

Një zë nga pajisjet dhe makineritë largohet nga bilanci i gjendjes kur shitet ose kur tërhiqet nga përdorimi dhe kur 

nuk pritet ndonjë benefit i ardhshëm nga ato. 

Riparimet dhe mirëmbajtja ngarkohen në pasqyrën operative atëherë kur ndodhin shpenzimet. 

Ngarkimi vjetor për amortizimin llogaritet duke përdorur metodën lineare për tё gjitha kategoritë e  pronës,toka nuk 

është e zhvlerësuar dhe behet për cdo muaj. 

Shpenzimet pasuese janë pёrfshirё nё vlerën bartëse tё asetit apo janë njohur si asete tё ndara , në mënyrën e 

duhur,vetëm atëherë kur përfitimi ekonomik i mundshëm lidhur me to mund të rrjedhë në Kompani dhe vlera e mjetit 

mund të matet seriozisht. 

Shkalla e zhvlerësimit të aseteve sipas përcaktimit të vlerësuesve mbi jetën e përdorimit dallon nga shkalla e 

zhvlerësimit sipas dhe janë të aplikuara sipas Rregulloreve në fuqi: 

 Ndertesat                   5%, 

 Pajisjet dhe makineria       10%, 

 Pajisjet tjera me                 20%, 

2.3 Zhvlerësimet e aseteve 

Prona, impiantet dhe pajisjet rishikohen për dëmtim kurdo që ndonjë ngjarje ose ndryshimet në bazë të rrethanave 

tregojnë se shuma bartëse e një aseti nuk mund të rikuperohet. Kurdo që vlera bartëse e një aseti e tejkalon vlerën 

e tij të rikuperueshme, një humbje nga rënia në vlerë njihen në të ardhura. Vlera e rikuperueshme e një aseti është 

çmimi më i lart shitës neto i një aseti dhe vlera në përdorim. Çmimi neto i shitjes është shuma e arritshme nga shitja 

e një aseti në një transaksion të vullnetit të lirë, përderisa vlera në përdorim është vlera aktuale e paraparë në të 

ardhmen e flukseve të parasë që pritet të arrijnë nga përdorimi i vazhdueshëm të një aseti dhe nga heqja e tij në 

fund të jetëgjatësisë së përdorimit të tij. Vlerat e rikuperueshme llogariten për asetet individuale ose, nëse nuk është 

e mundur, për njësitë që gjenerojë të holla. 

2.4 Asetet e paprekshme 
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Asetet e paprekshme përbëhen nga softuerët e licencuar për kompjuter (navision). Këto fillimisht deklarohen sipas 

kostos së tyre dhe më pas sipas kostos minus amortizimi i akumuluar dhe humbjet e akumuluara të dëmtimeve, 

nëse ka pasur. Amortizimi regjistrohet kur këto asete janë në dispozicion për përdorim duke përdorur metoden 

lineare përderisa kostoja e një aseti të paprekshëm shlyhet përgjat kohzgjatjes së vlerësuar të përdorimit. 

2.5 Instrumentet financiare 

Asetet financiare dhe detyrimet financiare njihen kur Kompania bëhet pjesë e dispozitave kontraktuese të instru-

mentit financiar. Asetet financiare nuk njihen kur të drejtat e kontraktuara mbi rrjedhën e parasë nga aseti financiar 

skadon, ose kur aseti financiar dhe të gjitha rreziqet e konsiderueshme dhe shpërblimet janë transferuar. Detyrim 

financiar nuk njihet kur ai është shuar, shlyer, anuluar apo skaduar.  

Asetet financiare dhe detyrimet financiare janë matur fillimisht me vlerën e drejtë, plus kostot e transaksioneve, me 

përjashtim të aseteve dhe detyrimeve financiare të bartura në vlerën e drejtë përmes fitimit apo humbjes, të cilat 

fillimisht janë matur me vlerën e drejtë. Asetet financiare dhe detyrimet financiare janë matur më pas ashtu si 

përshkruhet më poshtë.  

2.6 Asetet financiare  

Kompania klasifikon asetet e saj financiare në këto kategori si në vijim: pasuritë financiare në vlerën e drejtë 

nëpërmjet fitimit ose humbjes, kredive dhe të arkëtueshmeve dhe aseteve financiare në dispozicion për shitje (AFS). 

Menaxhmenti klasifikon investimet e tij në momentin e njohjes së tyre fillestare. 

2.7 Mjetet financiare në vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes  

Asetet financiare në vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes janë asetet financiare të mbajtura për tregti. Aseti 

financiar klasifikohet në këtë kategori nëse kryesisht është përvetësuar për qëllim shitje në afat të shkurtër. Asetet 

në këtë kategori janë klasifikuar si asete qarkulluese. Kompania nuk ka asete të klasifikuar në këtë kategori deri në 

datë të raportimit.  

2.8 Kreditë dhe të arkëtueshmet  

 Huat dhe të arkëtueshmet janë asete financiare jo-derivateve me pagesa fikse ose të përcaktuara që nuk janë të 

kuotuara në një treg aktiv. Këto janë të përfshira në asetet qarkulluese, me përjashtim të kredive dhe të arkëtuesh-

met që kanë maturitet në më shumë se 12 muaj që nga data e bilancit të gjendjes. Kreditë dhe të arkëtueshmet e 

Kompanisë në datën e bilancit të gjendjes përbëhet nga të arkëtueshmet tjera dhe tregtare, paraja dhe ekuivalentët 

e parasë. 

2.9 Stoqet 

Stoqet e INFRAKOS SH.A. janё  kryesisht materiale dhe pjesёt rezervё tё cilat janë të lidhura kryesisht me funksion-

imin e rrjetit hekurudhor.Vlera e stoqeve ёshtё vlersuar me koston mё tё ulёt dhe vlerёn neto tё realizueshme , 

duke pёrdorur metodёn e matjes mesatare dhe përfshin shpenzimet e kryera në përvetësimin e stoqeve dhe sjelljen 

e tyre në lokacionin ekzistues dhe gjendjen ekzistuese të tyre. 

Kёto materiale dhe pjesё rezervё fillimisht janё regjistruar nё stoqe, e mё pas janё shpenzuar ose kapitalizuar  nё 

momentin e instalimit. 

2.10  Llogaritё e arkёtueshme 

 Llogaritё e arkёtueshme janё bartur nё shumat e faturuara siq janё reduktuar nga provizioni i bёrё pёr dёmin e 

tyre. Provizioni pёr borgjet e kёqija ёshtё vendosur kur ka evidencё objektive se Kompania nuk do tё jetё nё gjendje 

ti mbledhё tё gjitha shumat e pritura . 

 

2.11  Paraja dhe ekuivalentët e parasë 
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  Paraja dhe ekuivalentët e parasë mbahen në bilancin e gjendjes sipas kostos. Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës 

së parasë së gatshme, paraja përfshinë paranë në dorë dhe depozitat e mbajtura në bankë të pa afatizuara. 

2.12  Kapitali aksionarë 

      Kapitali aksionarë pëbëhet nga vlera monetare e kontribuar , e regjistruar nё librat e  Kompanisë nё shumёn 

prej 25,000.00€ e qe në këtë vite është zvogëluar për shumën e terhequr nga gjykata për të arrit 1,025.77€. 

2.13  Rezervat 

     Rezervat fillimisht janë njohur në gjendjen fillestare të bilancit të gjendjes në mes të vlerës reale të pasurive neto 

dhe vlerës së kapitalit fillestar, të kontribuar nga aksionarët e Kompanisë. 

2.14   Përfitimet e punëtorëve   

    Në rrjedhat normale të biznesit, entiteti bënë pagesat në emër të punëtorëve të vetë për kontributet pensionale 

dhe tatimet në të ardhurat personale të cilat janë të kalkuluara në bazë të pagave bruto sipas legjislacionit në fuqi. 

Këto shpenzime i ngarkohen pasqyrave të të ardhurave për periudhën e caktuar kohore. 

2.15  Tatimi 

     “Infrakos” SH.A është kërkuar që të paguajë tatim në fitimin e realizuar për çdo periudhë financiare kontabile të 

kalkuluar në përputhshmëri me Rregulloret në fuqi, për periudhën e caktuar, si dhe tatimin mbi vlerën e shtuar, 

tatimin dhe kontributet në të ardhura personale. 

Sipas legjislacionit aktual tatimor, humbjet e tatimit mundё tё barten pёr tu vendosur nё pesё vitet pas vitit kur ka 

ndodhur humbja. 

2.16  Njohja e të hyrave  operative 

   –    Tё hyrat e Kompanisë  janё kryesisht tё hyra tё cilat realizohen nga veprimtaria primare e Qasja ne binare 

dhe qiraja   njihen nё momentin e faturimit. 

Të hyrat njihen kur është e mundur që fitimet ekonomike lidhur me rrjedhen e transakcioneve të Kompanisë dhe 

kur shuma e të hyrave mundë të matet besueshëm  dhe kur kriteret për secilin nga aktivitetet e ndryshme të kom-

panisë janë përmbushur. Këto kritere të njohjes së aktiviteteve-specifike janë të bazuara në mallrat ose zgjidhjet e 

siguruar ndaj klientit dhe kushteve të kontratës në secilin rast, dhe janë përshkruar më poshtë 

Të hyrat nga koha dhe kontratat materiale njihen sipas metodës së përqindjes së kompletimit. E hyra njihet 

përgjithësisht bazuar në çmimin e kontraktuar. Për kontratat e kohës, faza e kompletimit është matur në bazë të 

orëve të punës dorëzuar si përqindje e totalit të orëve që do të dorëzohen. Për kontratat materiale, faza e përfundimit 

është matur në bazë të shpenzimeve të drejtpërdrejta të shkaktuara si një përqindje e shpenzimeve totale që do të 

ndodhin. Të hyrat nga kontratat me çmimeve fikse për ofrimin e shërbimeve të transportit në përgjithësi njihen në 

periudhën qe shërbimet janë siguruar, duke përdorur metodën drejtë-vizore mbi afatin e kontratës.  

Nëse lindē ndonjë rrethanë që mund të ndryshojnë vlerësimin origjinal të të hyrave, kostove ose shkallën e progresit 

drejt përfundimit, vlerësimet korrigjohen. Këto rishikime mund të rezultojnë në rritje apo zvogëlime në të ardhurat 

ose shpenzimet e vlerësuara dhe pasqyrohen në të ardhura në periudhën në të cilën rrethanat që shkaktuan inicimin 

e rishikimit bëhet i njohur nga menaxhmenti. 

2.17  Shpenzimet operative 

Shpenzimet operative njihen në pasqyrën e të ardhurave në momentin e kryerjes së shërbimit ose në datën e 

faturimit. 

2.18   Shpenzimet e huazimit  
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Shpenzimet e huazimit kryesisht përbëhen nga interesi mbi huazimet e Kompanisë. Të gjitha kostot e huamarrjes, 

duke përfshirë koston e huamarrjes drejtpërdrejte i atribuohet përvetësimit, ndërtimit apo prodhimit të një aseti te 

caktuar, janë shpenzuar në periudhën në të cilën ato janë shkaktuar dhe raportuar në 'kostot financiare‟. 

2.19 Grantet qeveritare 

 Grantet nga qeveria janё njohur me vlerёn reale ku ёshtё njё siguri e arsyeshme se grantet do tё mirren dhe 

Kompania do ti pёrmbush kushtet e bashkangjitura. 

Grantet qeveritare lidhur me blerjen e paisjeve, pronёs dhe impianteve janё tё pёrfshira nё detyrimet jo qarkulluese 

si grant qeveritar i shtyrë dhe janё kredituar nё pasqyrёn e tё ardhurave nё bazё drejtёvizore sipas shkallёs sё 

zhvlerёsimit pёr kategorinё e caktuar. Grantet qeveritare që lidhen me shpenzimet janë të shtyra dhe njihen në 

pasqyrën gjithëpërfshirëse të të ardhurave gjatë periudhës së nevojshme që të përputhen ato me shpenzimet që 

ato kanë për qëllim për ti kompensuar.  

2.20   Detyrimet kontigjente 

 Detyrimet kontingjente nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato shpalosen vetëm nëse mundësia e një dalje të 

burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. 

Si detyrim kontigjent  shpalosen paditë e të punësuarve si kërkesa potenciale ndaj kompanisë në vlerë të përafërt 

rreth 204 mijë euro, e trashëguar me rastin e ndarjes nga Hekurudhat e Kosovës Sh.A. 

2.21 Provizionet, detyrimet kontingjente dhe asetet kontingjente  

 Provizionet njihen kur detyrimet e tanishme si rezultat i një ngjarje në të kaluar mund të çojë në një fluks dalës të 

burimeve ekonomike nga grupi ku shumat mund të vlerësohen në mënyrë të besueshme. Koha apo shuma e 

daljeve mund të jetë ende e pasigurt. Një detyrim i tanishëm lind nga prania e një zotimi konstruktiv ose detyrimi 

ligjor që ka rezultuar nga ngjarjet e kaluara. Provizionet nuk njihen për humbjet operative në të ardhmen.  

Provizionet maten me shpenzimet e parashikuara të nevojshme për të shlyer obligimin e tanishëm, duke u bazuar 
në dëshmi të besueshme në dispozicion në datën e raportimit, duke përfshirë rreziqet dhe pasiguritë lidhur me 
detyrimin e tanishëm. Aty ku ka një numër të detyrimeve të ngjashme, gjasat që një fluks dalës do të kërkohet në 
shlyerje të obligimit përcaktohet duke marrë në konsideratë klasën e detyrimeve si tërësi. Provizionet zbriten në 
vlerën e drejtë të tyre, kur vlera kohore e parasë është materiale.  

Të gjitha provizionet rishikohen në çdo datë të raportimit dhe rregullohen për të reflektuar vlerësimin më të mirë 

aktual.  

Detyrimet kontingjente nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato shpalosen vetëm nëse mundësia e një dalje të buri-

meve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Një pasuri kontingjente nuk njihet në pasqyrat financiare, 

por shpaloset kur një fluks hyrës i përfitimeve ekonomike është i mundshëm. 

Shuma e një humbje kontingjente njihet si provizion nëse ka gjasa që ngjarjet e ardhshme do ta konfirmojnë që, 

një detyrim ka ndodhur deri në datën e bilancit të gjendjes dhe një vlerësim i arsyeshëm i humbjes së shkaktuar 

mund të bëhet. 

2.2 Adaptimi i Standardeve të reja dhe të reviduara 

a) Standardet dhe interpretimet që hyjnë në fuqi në periudhën e tanishme 

Ndryshimet si në vijim për standardet ekzistuese të lëshuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 

(IASB) janë efektive për periudhën aktuale të raportimit: 

a) Standardet dhe interpretimet që hyjnë në fuqi në periudhën e tanishme 

 SNK 19 “Përfitimet e punonjësve” (hyn në fuqi në periudhën vjetore që fillon më apo pas 1 janar 2019), 

 SNRF 9”Instrumentet financiare”(hyn në fuqi në periudhën vjetore që fillon më apo pas 1 janar 2019), 
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 SNK 28” Investimet në pjesmarrje dhe sipërmarrjet e përbashkëta” ”(hyn në fuqi në periudhën vjetore që 
fillon më apo pas 1 janar 2019), 

 SNRF 16 “Qiratë” (hyn në fuqi në periudhën vjetore që fillon më apo pas 1 janar 2019), 

Adoptimi i këtyre ndryshimeve në standardet ekzistuese dhe interpretimet nuk ka ndikuar në ndonjë ndry-
shim të pasqyrave financiare të Kompanisë. 

b) Standardet dhe interpretimet që nuk hyjnë në fuqi në periudhën e tanishme 

 Ndryshimet në IFRS 10 “Pasqyrat e Konsoliduara Financiare” dhe IAS 28 “Investimet në Ortakëri 
dhe Sipërmarrje të Përbashkët” – Shitja apo Kontributi i Pasurisë në mes të Investitorit dhe Orta-
kërisë apo Sipërmarrjes së Përbashkët dhe ndryshime të mëtejshme (data e hyrjes në fuqi shtyhet 
në një afat të pacaktuar derisa te projekti kërkimor për metodën e ekuitetit përfundon). 

 · Ndryshimet në SNRF 10 “Pasqyrat e Konsoliduara Financiare” dhe IAS 28 “Investimet në Ortakëri 
dhe Sipërmarrje të Përbashkët” – Shitja apo Kontributi i Pasurisë në mes të Investitorit dhe Orta-
kërisë apo Sipërmarrjes së Përbashkët dhe ndryshime të mëtejshme (data e hyrjes në fuqi shtyhet 
në një afat të pacaktuar derisa te projekti kërkimor për metodën e ekuitetit përfundon). 

 SNRF 17 ”Kontratat e sigurimit” do të zbatohet në pasqyrat financiare  që mbulojnë periudhën 
kontabël  që fillon më ose pas dates 01 janar 2021. 

 
Kompania ka zgjedhur të mos miratojë këto standarde, rishikime dhe interpretime përpara datave efektive 
të tyre ne fuqi. Kompania parashikon që adoptimi i këtyre standardeve, rishikimeve dhe interpretimeve nuk 
do të ketë ndikim material në pasqyrat financiare të kompanisë në periudhën e zbatimit fillestar. 
 
3. Rreziqet e Kompanisë 
 
3.1.   Rreziku financiar menaxhues 
 
Rreziku i menaxhimit të Kompanisë bartet nga Bordi i Drejtorëve. Rreziku i Menaxhmentit është fokusuar në 
pa mundësinë për të parrashikuar ecuritë e tregjeve globale, andaj dhe mundohet të i minimizoi efektet e 
kundërta mbi performancën biznesore të Kompanisë. Theks të posaqëm lidhur me rrezikun financiar 
Menaxhmenti i Kompanisë i ka vënë vetës që të gjendet metoda  efektive dhe efikase për arkëtimet me kohë 
të të arketueshmeve të tjera dhe tregëtare  nga dhënja e pronave me qira.  
 
3.2 Risku i tregut  

Risku i tregut është risk që ndryshon në çmimet e tregut, si kurset e këmbimit të huaj, normat e interesit dhe 

çmimet e kapitalit do të ndikojë në të ardhurat e kompanisë ose vlerën titujve të instrumenteve financiare të 

saj. Objektivi i menaxhimit të riskut të tregut është të menaxhoj dhe kontrolloj ekspozimin ndaj riskut të tregut 

brenda parametrave të pranueshëm, derisa optimizon kthimin.  

3.3 Risku i monedhës  

Kompania për ushtrimin vitin 2020 nuk i është e ekspozuar riskut të monedhës pasi që ka operuar vetem në 

valutën Euro (EUR).  

3.4 Rreziku kreditor 
 
Kompania  ka koncentrime domethënse të rrezikut kreditor. Kompania ka politika të vendosura që ofrimi i 

shërbimeve në traset hekurudhore apo dhënja me qira e pronave u bëhen klientëve që në shumë raste nuk 

mund ti zgjedhë. Kompania mundohet të aplikon politika të cilat në një masë i limitojnë shumat e ekspozuara 

të ndonjë kundër partneri. Maksimumi i ekspozimit të Kompanisë ndaj rrezikut kreditor prezentohet nga 

shuma bartëse për secilin mjet financiar në Bilancin e gjendëjes. Theksimet e lartëcekura janë të lidhura 

edhe me këtë rrezik që Menaxhmenti i Kompanisë mundohet ta zgjedh për afate të gjata dhe në perspektivë 

3.5 Risku i likuiditetit  
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Kompania menaxhon nevojat e saj të likuiditetit duke monitoruar kujdesshëm pagesat e borxheve për dety-

rimet financiare afatgjate, si dhe hyrjet e parave të parashikuara dhe daljet e parasë nga aktivitetet e 

përditshme të biznesit. Nevojat për likuiditetin monitorohen në kohë të ndryshme, në bazë ditore dhe javore, 

si edhe në bazë të një projektimi përsëritës 30 ditësh. Nevojat e likuiditetit afatgjatë për një periudhë në 

vrojtim prej 180 ditësh dhe 360 ditësh identifikohet çdo muaj. Kërkesa neto e parave krahasohet me 

mundësitë në dispozicion të huamarrjes në mënyrë që të përcaktoj ndonjë tepricë apo ndonjë mungesë.  

3.6 Menaxhimi i rrezikut capital 
Objektivat e Kompanisë sa i përket menaxhimit të kapitalit janë të ruajë mundësinë që Kompania të va-
zhdojë vijushmerinë në mënyrë që të siguroi kthimin e benifiteve për aksionerët dhe përfitime për aksion-
erët tjerë, si dhe të mirëmbaj një strukturë optimale të kapitalit për të ulë koston e kapitalit.Në mënyrë të 
mirëmbajtëjes apo rregullimit të strukturës së kapitalit, Kompania mund ta 
Rrisë apo kthejë kapitalin te aksionerët apo dhe të i shes pasuritë që t’i ulë detyrimet e lindura me maturitet 
të shkurtër. 

   4. Ngjarjet pas datës së Bilancit 
 
Drejtimi i kompanisë nuk ka prezentuar ndonjë rastë që mundë të ketë ndikim në pasqyrat financiare të datës 
31 dhjetor të vitit 2019, mirëpo menjëher pas miratimit të PF 2019, Aksionari-Qeveria e Kosovës ka shakrkuar 
Bordin e Drejtorëve. 
Në mesin e muajit Mars 2020 ka ndodhë arritja e pandemise COVID-19 në Republiken e Kosoves ku ka 
rezultuar në nderprerjen e disa aktiviteteve edhe për kompanin tone,se kur ndodh fillimi i aktiviteteve normale 
afariste mvaret nga lejimet nga autoritetet qeveritare. Si rezultat i përhapjes së koronavirusit COVID19, janë 
krijuar paqartësi ekonomike që ka të ngjarë të ndikojnë negativisht në të ardhurat neto edhe per ndermarrjen 
tonë. Efekte te tjera financiar mund të ndodhin megjithëse ndikimi i tillë i mundshëm nga to është i panjohur 
në këtë kohë. 
 
    5. Parimi i Vijimësisë 

NP Infrakos subvencionohet nga Ministria e Ambjentit Zhvillimit Ekonomik për të financuar (mbuluar) projektet 

për investime kapitale, mirëpo edhe përkundër kësaj infrastruktura e Hekurudhave në Kosovë është në 

gjendje të vështirë dhe paraqet një problem mjaft të madh për vendin tonë. 

Për shkak të vështërsive të afarizmit, NP Infrakos ka operuar me humbje financiare ku shpenzimet e përgjith-
shme janë më të larta se të hyrat operative. Aksionari dhe Bordi i drejtorëve duhet të jenë më aktiv për të 
shqyrtuar të gjitha aktivitetet e kryera nga menaxhmenti krahas rezultateve të arritura. 
 
 


