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NË LIDHJE ME KËTË RAPORT 

Në vitin 2018, Ministria e Financave miratoi Ligjin Nr. 25/2018, datë 10.05.2018 "Për Kontabilitetin dhe 
Pasqyrat Financiare" duke u kërkuar shoqërive të përgatisin Raportin e Ecurisë së Veprimtarisë (ref. Neni 
17 Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë). 

Raporti i këtij viti është Raporti i Dytë i Ecurisë së Veprimtarisë (më tej referuar si "Raporti") i siguruar në 
mënyrë të pavarur për SGS Automotive Albania ("SGS Albania" ose "Shoqëria"), që përfshin periudhën nga 
1 Janari deri më 31 Dhjetor 2020. Raporti përfshin operacionet kryesore të SGS Albania dhe analizat e saj 
financiare dhe jo-financiare. 

Përdoruesit e këtij Raporti janë palët e interesuara kryesore të SGS, përkatësisht aksionerët, punonjësit, 
klientët, furnitorët, autoritetet qeveritare dhe rregullatore, komunitetet lokale dhe OJQ-të. Për më tepër, 
në përdoruesit përfshihen investitorë të mundshëm, analistë dhe çdo palë tjetër e interesuar. Reagimet 
në lidhje me përmbajtjen dhe performancën e saj janë të mirëpritura, dhe mund të adresohen në adresën 
e mëposhtme të emailit: https://www.automotivealbania.sgs.com/. 

Me synimin për t'iu përgjigjur pritshmërisë së palëve të interesuara, Raporti i vitit 2020 paraqet 
performancën financiare dhe jo-financiare të arritur në një format më të integruar dhe përqendrohet në 
çështjet materiale si çështje me prioritet. Për më tepër, Raporti përshkruan politikat e administrimit të 
riskut financiar të Shoqërisë me qëllim ekspozimin e Shoqërisë ndaj riskut të kredisë, likuiditetit dhe atij 
të tregut. 

Me këtë Raport Vjetor, ne synojmë t'u përgjigjemi më mirë nevojave të palëve të interesuara dhe 
veçanërisht, të përmirësojmë komunikimin e aksionarëve në lidhje me performancën tonë dhe mënyrat 
se si ne ndërtojmë vlera dhe sigurojmë qëndrueshmërinë tonë afatgjatë. Ne përdorim Raportin për të 
kërkuar reagime nga palët e interesuara dhe ai përbën një pjesë të proçesit tonë të angazhimit të palëve 
të interesuara, duke na mundësuar që të përqendrohemi në çështjet më materiale. 

  

https://www.automotivealbania.sgs.com/
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NJË VËSHTRIM MBI SGS 

SGS nëpër botë 
 
SGS është kompania lider në botë në fushën e inspektimeve, verifikimeve, testimeve dhe çertifikimeve. 
Ne jemi të njohur dhe të pranuar si model i cilësisë dhe integritetit. Me më shumë se 93 000 të punësuar, 
SGS operon në një rrjet me mbi 2 600 zyra dhe laboratorë në të gjithë botën. 
 
Të ardhurat e grupit gjenerohen në masën 44.8% nga Evropa, Afrika dhe Lindja e Mesme, 35.5% nga Azia 
dhe 19.7% nga Amerika. 
 
Shërbimet tona thelbësore mund të klasifikohen në 3 kategori: 
 
Inspektimi: Gama jonë shumë e gjerë e shërbimeve të inspektimit dhe verifikimit, si kontrolli i gjendjes 
dhe peshës së mallrave gjatë transporteve ndërkombëtare, ndihmon klientët tonë të kontrollojnë në çdo 
moment cilësinë dhe sasinë e tyre si dhe plotësimin e çdo kërkese ligjore. 

 

Testimi: Rrjeti ynë ndërkombëtar i laboratoreve testuese, i operuar nga stafi ynë i përgatitur dhe me mjaft 
eksperiencë mundëson kontrollin e riskut, shkurton afatet e daljes në treg të mallrave tuaja dhe kontrollon 
cilësinë, sigurinë dhe performancën e produkteve tuaja krahasuar me standardet ligjore të sigurisë dhe 
mbrojtjes së shëndetit. 
 
Certifikimi: Nëpërmjet çertifikimit ne ju mundësojmë të demostroni që produktet tuaja, proceset e punës, 
sistemet apo shërbimet ndaj klientëve tuaj janë në përputhje si me standardet kombëtare apo ato 
ndërkombëtare ashtu edhe me rregulloret dhe standardet e përcaktuara nga vetë klientët.  
 
Për të ofruar shërbimet më të mira në treg, kudo që ato kërkohen, ne tejkalojmë vazhdimisht pritshmëritë 
e klientëve tanë dhe të shoqërisë. Si lider në industrinë e kontrollit të automjeteve SGS ofron cilësinë, 
sigurinë, produktivitetin dhe zvogëlon riskun. Ne ndihmojmë klientët tanë të orientohen në një botë e cila 
po përmirëson standardet e saj çdo ditë. Shërbimet tona të tjera të pavarura i shtojnë vlerë të 
konsiderueshme punës së klientëve tanë dhe siguron qëndrueshmërinë e saj. 
 
Përveç ofrimit të shërbimeve që promovojnë zhvillim të qëndrueshëm, një nga vlerat tona është edhe 
zhvillimi i qëndrueshëm i vetë kompanisë sonë. Për ne, qëndrueshmëri është menaxhimi afatgjatë i një 
biznesi fitimprurës duke patur gjithmonë në vëmendje të gjitha efektet pozitive apo negative të këtij 
biznesi në mjedis, shoqëri dhe ekonomi. 
 
Administratori 

Mr. Alexandros Michail 

 
 
 



 RAPORTI I ECURISË SË VEPRIMTARISË 
 

4 
 

Vizioni ynë 
 
Ne synojmë të jemi kompania e shërbimeve më konkurruese dhe produktive në të gjithë botën. Për të qenë 
më të mirët ne përmirësojmë çdo ditë aftësitë tona themelore në fushën e inspektimeve, verifikimeve, 
testimeve dhe çertifikimeve, që është edhe zemra e asaj çfarë ne jemi. Ne do të angazhohemi vetëm në 
ato fusha ku jemi të bindur në aftësinë tonë për të ofruar një shërbim të pakrahasueshëm dhe konkurrues 
për klientët tanë në të gjithë botën. 
 
Vlerat që na udhëheqin 
 
Gjatë rrugës dhe përpjekjeve për përmbushjen e vizionit tonë ne synojmë të identifikohemi për pasionin, 
integritetin, shpirtin tonë sipërmarrës dhe inovator. Janë këto vlerat që na drejtojnë në çdo hap që ne 
hedhim dhe që formojnë themelet e shëndosha mbi të cilat është ngritur organizata jonë. Aktiviteti ynë i 
biznesit është krijuar për të krijuar vlerë për dhe përmes palëve tona të interesuara: investitorët, klientët, 
qeveritë dhe industritë, konsumatorët, punonjësit dhe furnitorët dhe komuniteti.  
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SGS në Shqipëri 
 
SGS Automotive Albania Sh.p.k. (“Shoqëria”) është një Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e vendosur në 
Republikën e Shqipërisë dhe e regjistruar më 10 shtator 2009 në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. 
Adresa e zyrave qendrore është në Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa Nr.146, Kati 8. 
 
Shoqëria mëmë është Societe General De Surveillance, Gjenevë, Zvicër, e cila zotëron 100% të kapitalit të 
nënshkruar të Shoqërisë. 
 
SGS Societe Generale De Surveillance s.a. themeloi SGS Automotive Albania sh.p.k. për qëllime të 
Marrëveshjes së Koncesionit si më poshtë. 
 
Periudha e koncesionit 

 
Koncesioni është dhënë për një periudhë prej 10 vitesh që fillon nga data efektive (3 shtator 2009).  
Më datën 02 shtator 2019 u firmos një kontratë shtesë konçensioni ku periudha e kohëzgjatjes se 
konçensionit shtyhet deri më 31 dhjetor 2020. Me arritjen e këtij afati, kontrata u përfundua dhe nuk u 
rinovua. 
 
Objekti i koncesionit ka qënë: 

 
Autoriteti Kontraktues i jep Shoqërisë (në rolin e dhe në këtë paragraf referuar si “Operatori”) të drejtën 
të: 
1. Të projektojë, financojë, rehabilitojë, testojë, të ketë në përdorim, të shfrytëzojë dhe mirëmbajë QKT 

ekzistuese dhe pajisjet ekzistuese për aq kohë sa do t’i ketë në përdorim; 
2. Të projektojë, financojë, ndërtojë, testojë, të ketë në pronësi dhe në fund të periudhës së koncesionit 

të transferojë, të shfrytëzojë dhe të mirëmbajë QKT e re dhe pajisjet elektromekanike dhe 
kompjuterike.  

3. T’iu ofrojë klientëve shërbimin e kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe 
rimorkiove të tyre në mënyrën e duhur dhe me profesionalizëm, në përputhje me këtë kontratë, 
manualin e kontrollit të mjeteve dhe ligjin në tërësi. 

 
Shoqëria operonte në tregun vendas me 15 pika në të gjithë vendin. Pikat në të cilat shoqëria ushtronte 
aktivitetin e saj ishin në: Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Laç, Lushnje, 
Sarandë, Vlorë, Shkodër, Tirana1 dhe Tirana2. Me përfundimin e kontratës së konscesionit me shtetin 
shqiptar,  shoqëria mbylli këto pika të operimit. Ndërkohë pajisjet dhe materialet e gjendura në to ju 
dorëzuan Autoritetit Shtetëror përkatës. 
 
Strukturimi i Grupi  
 
Në kaudër të strukturimeve në nivel Grupi, gjatë vitit 2020, SGS Albania kaloi në pronësi të plotë të Societe 
General De Surveillance. Më parë shoqëria a ka qënë në pronësi të Societe General De Surveillance s.a. 
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Ekzistenca e Degëve 
 
SGS Albania nuk ka asnjë degë në Shqipëri apo në ndonjë vend tjetër. Gjithashtu, nuk po planifikon të hapë 
degë të reja në të ardhmen. 
 
Zhvillimet e ardhshme të Shoqërisë 
 
SGS është e detyruar të ndjekë me përpikmëri çdo pike të paracaktuar në marrëveshjen e koncesionit, dhe 
kjo ka vazhduar dhe për vitin 2020. Veprimtaria dhe aktiviteti i SGS është e kufizuar në bazë të 
marrëveshjes së lartpërmendur. 
 
Në bazë të marrëveshjes, SGS ju ka ofruar klientëve shërbimin e kontrollit teknik të detyrueshëm të 
mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në mënyrën e duhur dhe me profesionalizëm, në 
përputhje me kontratën, manualin e kontrollit të mjeteve dhe ligjin në tërësi. Në mënyrë që qëllimi dhe 
detyra e SGS  të përmbushen sa më mirë, shoqëria është në zhvillim të vazhdueshëm dhe përmirësim të 
shërbimeve të saja.  
 
SGS ka ndërtuar apo rinovuar çdo QKT me standarde të larta dhe kushte mbi mesataren e tregut, duke u 
ofruar kështu jo vetëm klientëve por edhe punonjësve tanë një ambient sa me të sigurt, motivues, praktik 
dhe u ofron atyre kushtet e nevojshme për efiçensë dhe efektivitet sa më të lartë në shërbimin që ato 
ofrojnë. 
 
SGS përdor një teknologji të avancuar në ofrimin e shërbimeve si edhe është në përmirësim të 
vazhdueshëm sa herë që është e nevojshme për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve. Për të shmangur 
rradhët SGS operon me booking të çdo shërbimi të ofruar kundrejt klientëve të saj. Klientët kanë 
mundësinë që nëpërmjet faqes së Web-it të shoqërisë sonë të njihen me gjithë procedurat e nevojshme 
paraprakisht për kontrollin e automjetit te tyre. Në faqen tonë online klientët mund të gjejnë përgjigje 
rreth pyetjeve dhe pasigurive të ndryshme që ato kanë në lidhje me kontrollin teknik.  
 
SGS u ofron klientëve të saj edhe këshilla sesi duhet vepruar përpara se të paraqiten për kryrjen e kontrollit 
Teknik. Kontrollet paraprake lidhen me dritat, frenat, rrotat, targat e automjetit, kontrolli i pjesës së 
jashtme dhe pjesës së brendshme të automjetit. 
 
Në përputhje me afatet ligjore te Marrevëshjes së Koncesionit, Shoqëria mbylli aktivitetin e saj si ofruese 
e sherbimeve te kontrollit periodik te automjeteve në dhjetor 2020. Shoqëria  për momentin nuk pret të 
vazhdojë aktivitetin e saj të kontrolleve periodike në Shqipëri, po nuk përjashton mundësinë që kjo të 
ndodhi, në rast të liberalizimit te tregut ne te ardhmen. 
 
Per shkak te aktivitetit te saj specifik, impakti i pandemise se COIVD 19, nuk ka qene shume rilevant por 
ka ndikur vetem ne lidhje me spostimin e te ardhurave te gjeneruara nga sherbimet e inspektimit te 
mjeteve gjate periudhes se gjendjes se jashtezakonshme te deklaruar nga Qeveria Shqiptare. 
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SHIFRAT KYÇE 

Financat 

Pasqyra e pozicionit financiar 
  

31.12.2020 31.12.2019 Diferenca % Komente 
Aktivet 
afatshkurtra 

     

Aktivet 
jomateriale 

- 180,859 (180,859) -100% 

Rënia është për shkak të ndryshimit në politikën 
kontabël dhe të përfundimit të kontratës së 
koncesionit që nënkupton përfundimin e jetës së 
dobishme të aktiveve. 

E drejta për 
përdorimin e 
aseteve 

- 11,848,532 11,848,532 -100% 
Aktivet me të drejtë përdorimi janë zero për vitin 
2020 pasi ka përfunduar afati i kontratave të 
qirasë. 

Inventari 5,050,617 9,682,077 (4,631,460) -48% 

Inventari përbëhet nga Materiale ndihmëse dhe 
të konsumueshme të tjera që përdoren për 
aktivitetin ditor operacional dhe Certifikata 
inspektimi. Inventari i certifikatave ka pësuar një 
rënie prej afërsisht 9.8 herë në 2020, ndërkohë 
që inventarët edhe materialet e tjera ndihmëse 
janë rritur me 2.7 herë në 2020. 

Llogaritë e 
arkëtueshme 
dhe të tjera 

6,986,581 8,642,586 (1,656,005) -19% 

Në krahasim me vitin paraardhës, Shoqëria ka 
një rënie të të drejtave të arkëtueshme. Kjo rënie 
vjen si rezultat i  uljes së shpenzimeve të 
periudhave të ardhshme të cilat janë shpenzuar 
gjatë vitit 2020 por nga ana tjetër ka një rritje në 
premtimet e arkëtueshme, rritje e cila amortizon 
një pjesë të rënies për shkak të shpenzimeve të 
periudhave të ardhme.  

Tatim Fitim i 
mbi-paguar 

- 653,411 (653,411)  
Gjatë vitit 2020, Shoqëria nuk ka shuma të 
mbipaguara të tatimit që kërkojnë të mbarten në 
periudhat e ardhshme. 

Mjete monetare 
dhe ekuivalentët 
e tyre 

629,935,797 531,149,253 98,786,544 19% 
Rritja është shkaktuar kryesisht nga arkëtimet e 
vitit.  

Totali i aktiveve 
afatshkurtra 

641,972,995 562,156,718 79,816,277   

TOTALI I 
AKTIVEVE 

641,972,995 641,972,995 79,816,277   

      

KAPITALI      

Kapitali aksionar 190,000,100 190,000,100 - 0% 

Shoqëria mëmë është SGS Societe General De 
Surveillance s.a., Gjenevë, Zvicër, e cila zotëron 
100% të kapitalit të nënshkruar të Shoqërisë. 
Vlera e një kuote është 1,900,001 Lekë. 

Fitimi (Humbja e 
Periudhës) 

250,622,343 231,359,122 19,263,221 8% 
Ju lutemi referojuni analizës së pasqyrës së 
Fitimit ose Humbjes. 

Totali kapitalit 440,622,443 421,359,222 19,263,221 5%  

      
Detyrimet      
Detyrime 
afatshkurtra 
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31.12.2020 31.12.2019 Diferenca % Komente 

Vlera e 
riinvestimit 

11,819,069 11,819,069 - 0% 
Gjatë vitit 2020 nuk ka pasur ndryshim në vlerën 
e riivestimit. 

Llogaritë 
afatshkurtra 

180,819,639 112,037,527 68,782,112 61% 
Rritja në llogaritë afatshkurtra është shkaktuar 
kryesisht nga rritja e detyrimit ndaj punonjësve si 
rezultat i bonusit të përllogaritur. 

Detyrime 
kontraktuale 

5,147,784 5,246,674 (98,890) -2% 
Detyrime kontraktuale paraqet parapagime të 
klientëve për shërbime. 

Detyrime 
afatshkurtra të 
qirasë 

121,323 11,694,226 (11,572,903) -99% 
SNRF 16 Ndikimi i qirasë.  Gjatë viti 2020 janë 
kryer pagesat e kësteve të qirasë të cilat kanë 
çuar në ulje të detyrimit të qirasë. 

Tatim fitimi i 
pagueshëm 

3,442,737 - (3,442,737) 100% 

Gjatë vitit 2020, Shoqëria rezulton me pagesë 
tatim fitimi duke qenë se parapagimet e kryera 
gjatë viti kanë rezultuar më të vogla se detyrimi  
final i tatimit mbi fitimin. 

Totali 
detyrimeve 

201,350,552 140,797,496 60,553,056 43% 

 

TOTALI I 
KAPITALIT DHE 
DETYRIMEVE 

641,972,995 562,156,718 79,816,277  
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Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse 
 

  
Për vitin e 

mbyllur më 31  
dhjetor 2020 

Për vitin e 
mbyllur më 31  
dhjetor 2019 

Diferenca % Komente 

Të ardhura 
operative 

     

Të ardhura 

993,866,532 970,401,001 23,465,531 2% 

Rritja e të ardhurave në krahasim me vitin 
paraardhës është në vlerën 23.4 ml Lekë ose 
2%. Kjo është rezultat i rritjes së numrit të 
klientëve të shërbyer, ndërkohë që çmimet 
kanë mbetur stabël. 

Totali të ardhura 
operative 

993,866,532 970,401,001      

           
Shpenzimet          

Materiale dhe të 
përdorura për 
konsum 

(15,682,373) (16,548,983) 866,610 -5% 

Kjo rënie e lehtë ka ardhur prej rënies së 
konsumit të energjisë elektrike, ujit dhe 
karburantit si dhe rënies së çmimit të 
karburantit. 

Shpenzime 
personeli 

(305,177,355) (232,481,802) (72,695,553) 31% 

Rritja në shpenzimet e personelit është 
kryesisht si rezultat i rritjes së: 

1. Rritjes së shpenzimit për pagat e 
punonjësve me 1%; 

2. Rritjes në bonusin ndaj punonjësve me 9 
herë. 

Zhvlerësimi dhe 
amortizimi 

(747,788) (76,424,740) 75,676,952 -99% 

Ulja e shpenzimit të zhvlerësimit dhe 
amortizimit konsiston në afatin e mbarimit të 
kontratës së koncensionit që nënkupton dhe 
fundin e jetës së dobishme të aktiveve të 
koncensionit. 

Amortizimi i 
aseteve me të 
drejtë përdorimi 

(11,764,590) (11,898,985) 134,395 -1%  

Rimarrja e 
shpenzimit të 
qirave 

11,765,253 11,681,085 84,168 1%  

Shpenzime të 
tjera operative 

(353,911,780) 351,043,072) (2,868,708) 1% 

Kjo rritje e lehtë është shkaktuar kryesisht 
nga rritja e shpenzimve të mirëmbajtjes, 
shpenzimeve logjistike, tarifa e koncesionit 
dhe shpenzime për licenca.  

Totali 
shpenzimeve 

(675,518,633) (676,716,497) 1,197,864 0%  

Fitim nga 
aktiviteti 
operacional 

318,347,898 293,684,504 24,663,394 8%  

           
Shpenzime dhe 
të ardhura 
financiare 

         

E ardhuara 
financiare 

2,214,558 383,708 
(1,863,692) 397% 

Rritja e shpenzimeve ka ardhur si rezultat i 
ndryshimeve në kursin e këmbimit. Shpenzime 

financiare 
(4,547,288) (852,746) 
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Për vitin e 

mbyllur më 31  
dhjetor 2020 

Për vitin e 
mbyllur më 31  
dhjetor 2019 

Diferenca % Komente 

Humbje nga 
këmbimet  Qira 
IFRS16 

(276,292) (7,597) (268,695) 3537% 
Rritja ka ardhur si rezultat i ndryshimeve në 
kursin e këmbimit. 

Të ardhura nga 
këmbimet Qira 
IFRS 16 

0 379,804 (379,804) -100% 
Rënia ka ardhur si rezultat i ndryshimeve në 
kursin e këmbimit. 

Shpenzimeve 
financiare, neto 

(2,609,021) (96,830) (2,512,191) 2594%  

Fitimi para 
tatimit 

315,738,877 293,587,673 22,151,204 8%  

Tatimi mbi 
fitimin 

(65,116,534) (62,228,551) (2,887,983) 5% 

Bazuar në legjislacionin shqiptar, norma 
ligjore e tatimit mbi fitimin është 15% për vitin 
që përfundon më 31 dhjetor 2020 (2019: 
njësoj). Rritja e lehtë në shpenzimin e tatim 
fitimit është rezultat i rritjes së fitimit para 
tatimit. Norma efektive e tatim fitimit është 
21% për të dy vitet. 

Fitimi neto i vitit 250,622,343 231,359,122 19,263,221 8% 
Rritja në fitimin neto është rezultat i rritjes së 
të ardhurave nga shërbimet e inspektimit dhe 
uljes së madhe në shpenzimet e amortizimit.  
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Treguesit kryesorë të performancës financiare 
 
Ky seksion jep një përmbledhje të treguesve kryesore financiare, si mund të përdoren ato dhe disa gjëra 
për t'u informuar kur bëni analiza të raportit. Ky dokument siguron analizë më të thellë duke marrë secilin 
tregues dhe duke diskutuar në detaje aplikimin dhe kompleksitetet e tij. 
 
Treguesit do të mundësojnë një vlerësim të: përfitueshmërisë, fuqisë financiare dhe efikasitetit operativ 
dhe efektivitetit të një organizate. Gjithashtu, do të ndihmojë për të kuptuar vlerën e një Shoqërie nga 
perspektiva e aksionerëve.  
 
Treguesit që përdoren më shpesh ndahen në 4 grupe kryesore: 

▪ Grupi i parë i referohet përfitimit të njësisë ekonomike në drejtimin e aktivitetit të saj. Kjo është 
nëse dhe në çfarë mase Shoqëria është fitimprurëse në drejtimin e aktivitetit të saj. E thënë 
ndryshe, a ka mundësi që Shoqëria të mbijetojë në planin afatmesëm dhe afatgjatë sepse është 
ekonomikisht e qëndrueshme? 

▪ Grupi i dytë i referohet aftësisë paguese të Shoqërisë - duke përfshirë likuiditetin dhe aftësinë 
paguese të saj. Këto i përgjigjen pyetjes a ka Shoqëria para të mjaftueshme për të mbuluar nevojat 
e saja të përditshme (likuiditet), si dhe për të mbijetuar gjatë një periudhe më të gjatë kohore 
(aftësi paguese)? 

▪ Grupi i tretë i referohet operimit me efikasitet – nga e cila lind pyetja, a po i manaxhon Shoqëria 
veprimtaritë e saj operative në mënyrë efektive dhe efikase? 

▪ Grupi i katërt kryesisht futet në lojë kur shikon një kompani nga këndvështrimi i një aksionari 
(aktual ose i ardhshëm). 

 

Përfitueshmëria 
 
Për të analizuar më në detaje treguesit kryesorë të performancës financiare kemi vendosuar të analizojmë 
fitueshmërinë e subjektit. Përfitueshmëria mund të ndahet në dy aspekte themelore: efikasiteti dhe 
efektiviteti. Efikasiteti është në thelb për të hetuar nëse proceset e subjektit po funksionojnë në mënyrë 
optimale për të kaluar nga inputet në output. Efektiviteti nga ana tjetër shikon nëse shërbimet e 
organizatës janë tërheqëse për tregjet ku operon. Që të arrihet përfitimi i përgjithshëm i subjektit duhet 
që efektiviteti dhe efikasiteti të operojnë së bashku për të arritur në Kthimin e kapitalit të investuar. 
 
Treguesi i parë financiar i analizës sonë do të ketë lidhje me raportin e efektivitetit. Pika e parë në nisjen e 
kësaj analize është të shikojmë sa është rritja ose ulja e shitjeve të subjektit. 
 
Kthimi nga shitjet 
 
Raporti i parë që do të merret në konsideratë do të jetë ‘raporti i efikasitetit’. Pika fillestare në vlerësimin 
e përfitimit është të merret parasysh shkalla e rritjes ose rënies së shitjeve. Raporti i parë i 
përfitueshmërisë quhet kthim i shitjeve (ROS). 



 RAPORTI I ECURISË SË VEPRIMTARISË 
 

12 
 

Ky është një raport kryesor për të na treguar performancën bazë operative të një Shoqërie ose të ardhurat 
bazë si përqindje e shitjeve ose, e thënë ndryshe, përqindja e të ardhurave operative neto të gjeneruara 
me 1 lek të shitjeve. Ai përdor të ardhurat neto që rrjedhin nga proçesi produktiv i Shoqërisë. Kjo 
përfaqëson vetëm të ardhurat thelbësore ose të qëndrueshme para ndikimit të vendimeve të financimit 
(kostot e interesit), disa ngjarjeve të njëanshme (pozitive ose negative financiare) dhe taksimit. Arsyetimi 
themelor i asaj që është ose nuk është përfshirë vjen nga qëllimi kryesor i këtij raporti: të shikohet 
performanca bazike ose "themelore" e Shoqërisë. ROS shpesh është një pikë fillestare në vlerësimin e asaj 
që pritet të ndodhë në të ardhmen. 
 
ROS është në thelb një matje e ‘efektivitetit’ nga pamja e jashtme. ROS na siguron një tregues të nivelit të 
parë nëse Shoqëria ka një pozicion të vlefshëm në treg. Nëse e mendoni ROS si një "marzh neto të 
ardhurash", atëherë një shifër e lartë nënkupton që rezultatet e Shoqërisë janë mjaft tërheqëse për 
klientët e saj, të cilët janë të gatshëm të paguajnë një çmim që tejkalon ndjeshëm kostot e sigurimit të 
produktit ose shërbimit. Kjo tregon që Shoqëria ka një model të mirë biznesi dhe / ose portofoli të 
produktit. 
 

ROS (in %) = (EBIT / shitjet) x 100 

Në vitin 2020 Shoqëria rezultoi me një ROS prej 31.8 %, ndërsa në 2019 ROS ishte 30.3%. Shoqëria ka 
operuar në mënyrë më efikase këtë vit. Rritja e ROS është shkaktuar kryesisht nga rritja e shitjeve dhe ulja 
e shpenzimeve të amortizimit që ka cuar në një rritje prej 8% te EBIT. Rritja e EBIT e tejkalon rritjen e 
shitjeve e cila ishte 2%. Për rrjedhoje, raporti ROS është përmirësuar lehtësisht nga viti i kaluar.  
 
Raporti i përdorimit të aseteve (AUR) 
 
Raporti tjetër ‘efektiv’ është matja kryesore e ‘efikasitetit’. Ky quhet raporti i përdorimit të aseteve (AUR). 
Ai krahason të ardhurat e krijuara nga Shoqëria me aktivet e përdorura nga ajo për të prodhuar ato të 
ardhura. Ose, për ta thënë atë një mënyrë tjetër, tregon se sa investim në kapacitetin prodhues nevojitet 
për të gjeneruar secilën pjesë të të ardhurave. 

Kapitali i përdorur "përcaktohet si fondi i aksionerëve plus borxhi afatgjatë, domethënë paratë e 
investuara në periudha afatagjata të aktivitetit, pra më gjatë se një vit. Në përgjithësi, sa më i lartë është 
raporti aq më efikase është Shoqëria, sepse gjeneron më shumë të ardhura nga paratë e investuara në 
biznes. 

AUR jep një tregues se sa i mirë është biznesi në përdorimin e parave të investuara në kompani. Për çdo 
nivel të caktuar të investimit, në përgjithësi është një shenjë e menaxhimit të mirë nëse Shoqëria mund të 
prodhojë më shumë shitje sesa konkurrentët e saj, në një kuptim themelor, ajo demonstron "efikasitet". 



 RAPORTI I ECURISË SË VEPRIMTARISË 
 

13 
 

Sidoqoftë, ashtu si ROS është një tregues i efektivitetit të marketingut, por ndikohet nga kontrolli efikas i 
kostove, gjithashtu, AUR ka të bëjë kryesisht me efikasitetin, por, për shkak se raporti bazohet në shitje, 
supozohet se procesi i marketingut është të paktën i arsyeshëm. Nëse kjo e fundit është shumë e dobët, 
atëherë operacionet mund të prodhojnë efikasitet, por me këtë përfundim të pasqyruar në aksione sesa 
në shitje. 

 Përkufizohet si: 

AUR = Shitje / Kapitali punues  

Në vitin 2020 Shoqëria rezultoi në një AUR prej 2.3 në vitin 2019 AUR ishte 2.3. AUR paraqitet e 
qendrueshme nga viti ne vit.  
 
Kthimi në kapitalin punues (ROCE) 
 
Pasi shohim veçmas efiçensën dhe efektivitetin e operimit, hapi tjetër është të konsiderojmë një raport 
që ndërthur të dy: kthimi i kapitalit punues (ROCE). 

E shprehur si përqindje, ky raport llogaritet si më poshtë:  
 

ROCE (në %) = (Të ardhurat operative neto / Kapitali punues) x 100 

ROCE shikon kthimin në kompani nga aktivitetet e saj operative duke përdorur aktivet që janë financuar 
nga borxhi dhe kapitali aksionar që është investuar në kompani. Ajo siguron një pamje të rëndësishme të 
performancës së Shoqërisë, e cila mund të krahasohet si me performancën e saj historikisht, ashtu edhe 
me ROCE të konkurrentëve të saj. Natyra e përbërë është sepse kombinon të dyja matjet, e 'efiçensës' dhe 
'efektivitetit', e thënë ndryshe për të qenë me fitim të besueshëm, duhet të jetë efektive dhe efiçente. 
 
Në vitin 2020 Shoqëria rezultoi me një ROCE prej 72% ndërsa në 2019 ROCE ishte 70%. Raporti tregon se 
sa mirë një kompani po gjeneron fitime nga kapitali i saj. Rritja është shkaktuar nga rritja e të ardhurave 
neto operative prej 8% me shume sesa rritja ne kapitalin punues prej 4.6 %. Siç u përmend më lart, 
Shoqëria ka rritur te ardhurat nga shitjet dhe ka ulur shpenzimet e amortizimit, qe ka rezultuar në një rritje 
prej 8% të të ardhurave neto. 
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Fuqia financiare 

Në këtë seksion, ne konsiderojmë raportet që vlerësojnë fuqinë financiare të një Shoqërie. Këto mund të 
mendohen se bien në dy kategori: 

1. Disponueshmëria e financave për aktivitetet e një Shoqërie në terma afatshkurtër, të njohur si 
raporte të likuiditetit, dhe 

2. Ato raporte që vlerësojnë qëndrueshmërinë e saj nga pikëpamja financiare për një afat më të 
gjatë, raportet e aftësisë paguese. Ekzistojnë disa raporte të ndryshme të aftësisë paguese. Dy më 
të përdorurit janë "raporti i levës" dhe "raporti i huamarrjes", secila prej tyre gjithashtu mund të 
quhet "raporti i borxhit / kapitalit të vet". Duke qenë se Shoqëria nuk ka humamarrje në vitin 2019 
dhe 2020, atëherë aftësia paguese e shoqërisë eshte vlerësuar vetëm nga raportet e likuiditetit. 

Likuiditeti 

Çështja e parë e financimit është nëse një shoqëri mund të përmbushë detyrimet e saj kur ato maturohen. 
Është një fokus kryesor sepse një shoqëri që nuk është në gjendje të bëjë pagesa, do të pushojë së 
funksionuari. Ekzistojnë tre lloj raportesh që mund të përdoren për të përcaktuar se sa "likuide" është një 
shoqëri, megjithëse secila ka disa kufizime. Këto janë: raporti aktual, raporti i shpejtë dhe kapitali 
qarkullues. 

Raporti aktual 
 
Raporti aktual shikon nivelin e aktiveve afatshkurtra në lidhje me nivelin e detyrimeve afatshkurtra. 

Raporti aktual = Aktive afatshkurtra / Detyrime afatshkurtra 
 

Ky raport supozon se aktivet aktuale mund të shndërrohen në para (kjo është në vlerën e regjistruar në 
llogaritë e Shoqërisë), pavarësisht nga vlera aktuale e tregut të aktiveve. Në këtë mënyrë, aktivet 
afatshkurtra supozohet të sigurojnë një fluks kryesor të fondeve nga i cili mund të përmbushen detyrimet 
që maturohen. Raporti mbart dy supozime të nënkuptuara që nuk ka gjasa të përmbushen në një kuptim 
rigoroz sepse supozon se: 

1. Pagesat ndaj kreditorëve do të përmbushen brenda vitit, kur në praktikë ata do të përqendrohen 
në një datë specifike të caktuar, e cila mund të jetë shumë më e menjëhershme; 

2. Aktivet afatshkurtra do të realizojnë vlerën e tyre kontabël; kjo mund të jetë e vërtetë për disa 
aktive, por nuk është domosdoshmërisht e vërtetë për disa të tjera. 

Raporti aktual në vitin 2020 ishte 3.19 ndërsa në 2019 ishte 3.99. Aktivet afatshkurtra janë rritur me 79,8 
milione lekë dhe detyrimet afatshkurtra jane rritur me 60,5 milione lekë. Shoqëria ka aktive afatshkurtra 
te mjaftueshme te cilat ne momentin qe do te arkëtohen mund te mbulojnë plotësisht vlerën e detyrimeve 
afatshkurtra.  
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Raporti i shpejtë (ose raporti likuid, ose testi acid)  
 
Pasiguria për vlerën e aktiveve afatshkurtra adresohet nga raporti i shpejtë, i quajtur edhe "raporti i 
likuiditetit" ose "testi acid". Këtu përfshihen vetëm ato aktive afatshkurtra që janë lehtësisht të 
konvertueshme në para. 

Ndërsa ky raport bën supozimin shumë konservator se inventari nuk do të gjenerojë para dhe supozimin 
e guximshëm se të gjitha llogaritë e arkëtueshme mund të mblidhen, ai ende vuan nga kufizimi primar në 
lidhje me kreditorët, e diskutuar kjo më lart (tek “Raporti aktual”). 

Sidoqoftë, diapazoni i kënaqshëm i numrave të raportit të shpejtë është disi më i ngushtë se sa për 
raportin aktual, megjithëse një numër ‘i sigurt’ varet ende nga rrethanat e veçanta të biznesit brenda të 
cilave operon Shoqëria. Një numër pak më i madh se ai, si pikë fillestare është i kënaqshëm. Ideja kryesore 
kur mendoni për likuiditetin është: ‘a futen mjaftueshëm para në mënyrë periodike për të mbuluar flukset 
e parashikuara?”. 

Raporti i shpejtë = (Aktivet afatshkurtra – Inventari)/Detyrime afatshkurtra 

Raporti i shpejte në vitin 2020 ishte 3.16 ndërsa në 2019 ishte 3.92. Sa më i lartë të jetë raporti i shpejtë 
aq më tepër tregon që Shoqëria ka likuiditet të mjaftueshme për të përmbushur detyrimet e saj dhe tregon 
një situatë të shëndetshme financiare të saj dhe likuide. 

Kapitali punues 

Matja përfundimtare që llogaritet për të vlerësuar likuiditetin e një Shoqërie është kapitali qarkullues. 
Kapitali qarkullues është një vlerësim i madhësisë së likuiditetit në terma absolute, monetarë sesa një 
raport, por ai ka të njëjtat kufizime si raporti aktual si një matës i likuiditetit. Është e rëndësishme të 
shikohet një raport relativ (raporti aktual) dhe një absolut (kapitali punues) sepse i pari, është më i lehtë 
për t’u përdorur kur bën krahasime me kompani të tjera. Raporti i dytë është i dobishëm sepse nganjëherë 
është madhësia e parave, sesa proporcioni  i Shoqërisë, kjo është e rëndësishme kur merret parasysh 
aftësia për t'i bërë ballë situatave financiare të papritura. 

Kapitali qarkullues = Aktivet afatshkurtra – Detyrimet afatshkurtra 

Në vitin 2020 kapitali qarkullues arriti në 440.6 milione lekë ndërsa në vitin 2019 kapitali qarkullues ishte 
421 milion lekë. Kapitali punues mund të shihet si tregues i një “marzhi  sigurie” në lidhje me likuiditetin.  
Duke qenë se është pozitiv, ai demonstron tepricën e aktiveve që ka të ngjarë të gjenerojnë para së shpejti 
mbi detyrimet që duhet të paguhen në një të ardhme të afërt. Kapitali pozitiv punues tregon që Shoqëria 
mund të financojë veprimet e saj aktuale dhe të investojë në aktivitete dhe rritje të ardhshme. Ndryshimet 
në aktivet dhe detyrimet afatshkurtra janë përmendur më lart. Shoqëria administron me kujdes kapitalin 
punues në mënyrë që të mos humbasë mundësinë e investimit të parave të tepërta të saj. 
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Efiçensa operative 
 
Ky seksion konsideron raportet që i lejojnë Shoqërisë të vlerësojë performancën e saj duke marrë parasysh 
eficensën e saj operative. Një organizatë efiçente në këtë kontekst është ajo që zgjedh grupin e duhur të 
aktiveve dhe i përdor ato në atë mënyrë që të bëhet kthimi maksimal për aksionarët me kalimin e kohës. 
Ky seksion do të përqëndrohet në dy raporte që matin efiçensën në përdorimin dhe administrimin e 
përbërësve thelbësorë të aktiveve afatshkurtra dhe detyrimeve afatshkurtra të Shoqërisë, konkretisht për 
kreditë që u jep klientëve (debitorëve ose të arkëtueshmet) dhe kredive që merr nga furnitorët (kreditorët 
ose të pagueshmet). 
 
Ditët e furnitorëve 
Raporti i përdorur për të hetuar kontrollin e menaxhimit mbi kredinë e furnitorëve të tij është ditët e 
furnitorëve. Ky është një raport i rëndësishëm sepse partnerët tregtarë të një Shoqërie shpesh e dinë (ose 
duhet të dinë!) shumë për ata që furnizojnë. Nga njëra anë, nga furnitorët mund të pritet që të shkurtojnë 
kushtet e kredisë ose të insistojnë në pagesa të mjeteve monetare, nëse ata kanë dyshime për vlerën e 
kredisë së një Shoqërie. Nga ana tjetër, kur një kompani është në vështirësi të mëdha dhe nuk është në 
gjendje të paguajë furnizuesit e saj, ky raport gjithashtu do të rritet. 

Ky raport llogaritet: 

Ditët e furnitorëve = (Të pagueshme / shpenzime operative) x 365 
 
Bën një krahasim më të lehtë ndërmjet kohës që furnitorët lejojnë Shoqërinë (ose "kushte normale të 
tregtisë" ose mbase me një kohëzgjatje të njohur kohore) me periudhën që merr biznesi aktual. Në 
përgjithësi, menaxhimi i mirë do të tregohet nga raporti vetëm një ose dy ditë më e shkurtër se kushtet 
kontraktuale të pagesës. 

Ditët e furnitorëve u reduktuan nga 43 ditë në 2019 në 36 ditë në 2020. Kështu, Shoqëria: 
• nuk po rrezikon zinxhirin e furnizimit të saj duke i bezdisur furnitorët, përmes pagesave të 

vonuara; 
• ka sisteme mjaft të mira që të jenë të sigurt që mund të paguajnë me efiçensë në datën e caktuar, 

pa një marzh gabimi (e cila do të humbte një pjesë të periudhës së kredisë). 
 
Kohëzgjatja e llogarive të arkëtueshme 
 
Cikli i prodhimit nuk është i plotë deri sa të jenë arkëtuar para nga klienti, kështu që faza e mbledhjes 
përfaqëson fazën përfundimtare të ciklit për kompanitë që u ofrojnë klientëve të tyre pagesën me kushte 
krediti. Shtyrja e pagesës është një mjet i rëndësishëm për marketing në shumë fusha të veprimtarisë së 
biznesit. Shoqëria do të duhet të kërkojë ndonjë ndryshim në politikën kreditore të Shoqërisë ose përvojën 
e mbledhjes së saj. Një ndryshim në politikën e kredisë ose një zgjatje e kohës së mbledhjes mund të shihet 
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në raportin e llogarive të arkëtueshme me shitjet. Duke përputhur qasjen e përdorur për raportet e tjera, 
kjo mund të shprehet si kohëzgjatja e llogarive të arkëtueshme. 
Raporti gjithashtu quhet "ditët e klientëve" dhe "debitorët". 

Ditët e klientëve = ( Të arkëtueshme / Shitjet) x 365 
 
Ditët e klientëve jane rritur nga 0.63 ditë në 2019 në 2.54 ditë në 2020.  
Treguesi mbetet relativisht i ulët dhe kjo tregon se Shoqëria po bën menaxhimin e duhur të plakjes, 
kolektivitetit dhe parazgjedhjes së arkëtimeve  
 

Raportet e investitorëve 
 
Seksionet e mëparshme të këtij raporti kanë shqyrtuar në disa detaje raportet dhe matjet e ndërlidhura 
që ndihmojnë Shoqërinë të vlerësojë performancën financiare në tre fusha kryesore: efiçensën e operimit, 
përfitimin dhe likuiditetin. Raportet e investitorëve konsiderojnë ato raporte që janë më shpesh të 
dobishëm për aksionarët ose aksionarët e ardhshëm - siguruesit e kapitalit neto dhe pronarët e biznesit. 
 
Kthimi nga kapitali 
 
Nëse një kompani dëshiron të marrë parasysh performancën nga perspektiva e aksionarëve, atëherë 
duhet të marrë në konsideratë jo ROCE, por kthimin e kapitalit (ROE), i cili mund të përcaktohet si: 

ROE = Fitimi për vitin financiar / Kapitali aksionar 
 
ROE konsiderohet një matje e mënyrës se si menaxhimi përdor në mënyrë efektive aktivet e Shoqërisë për 
të krijuar fitime. Raporti i kthimit të kapitalit është tregues se sa fitim gjeneron çdo lek i kapitalit të 
aksionarëve të zakonshëm. 

Në vitin 2020 ROE ishte 1.32% ndërsa në 2019 ishte 1.22%. Fitimi është rritur me 8% ndërsa kapitali nuk 
ka pësuar ndryshim. Siç është shpjeguar më sipër, rritja e fitimit është rezultat i rritjes së të ardhurave dhe 
uljes së shpenzimeve të amortizimit. 

Fitimet për aksion 
 
Raporti i fitimeve për aksion (raporti EPS) mat sasinë e të ardhurave neto të një Shoqërie që është 
teorikisht e disponueshme për pagesë për aksion mbajtësit e saj të zakonshëm. Një kompani me një raport 
të fitimeve të larta për aksion është e aftë të krijojë një dividend të konsiderueshëm për investitorët ose 
mund të lëvrojë fonde në biznesin e tij për më shumë rritje; në të dy rastet, një raport i lartë tregon një 
investim potencialisht të vlefshëm, në varësi të çmimit të tregut të aksioneve. 
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Fitimet për aksion (EPS) llogarit përfitimet në nivelin e fitimit për vitin financiar që i atribuohen secilit 
aksion. 

Fitimi për aksion = Fitimi për vitin financiar  / Numri mesatar i aksioneve (gjatë periudhës kontabël) 

Fitimet për aksion në vitin 2020 ishin  lekë ndërsa në 2019 ishte 2,313,591 lekë. Luhatja është shkaktuar 
nga rritja e fitimit për vitin financiar. Numri i aksioneve ka mbetur i njëjtë. 
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NJË VËSHTRIM MBI PERFORMANCËN FINANCIARE 
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Treguesit kryesore të performancës jofinanciare  
 

Punonjësit 
 
Njerëzit tanë 
 
Angazhimi ynë si shoqëri është përqëndruar në tërheqjen, mbajtjen dhe zhvillimin e njerëzve tanë. Kjo 
është një nga bazat e planit tonë afatgjatë dhe një avantazh konkurrues i shoqërisë sonë. Ne i fuqizojmë 
njerëzit tanë të kenë sukses, të jenë të sigurt, të larmishëm dhe gjithëpërfshirës. Vendi i punës i trajton të 
gjithë me drejtësi dhe me respekt. Ne jemi në kërkim të punësimit të talenteve të reja në të gjitha pikat ku 
SGS operon, për t’u ofruar jo vetëm një punë, por edhe zhvillim të talentit të tyre. Parim shumë i 
rëndësishëm i shoqërisë tonë është t’i ofrojmë punonjësve tanë fleksibilitet, lëvizshmëri dhe mundësinë 
e rritjes brenda Grupi SGS.  
 
Më 31 dhjetor 2020 Shoqëria kishte 149 punonjës. Nga fillimet e shoqërisë e deri me mbylljen e periudhes 
se Koncesionit, si pasojë e zgjerimit të aktivitetit numri i punonjësve eshte rritur pothuajse vit pas viti, me 
një rritje totale përafërsisht 25%.  
 
Mësimi dhe zhvillimi i vazhdueshëm 
 
SGS menaxhon trajnimin e stafit të saj me programe specifike, bazuar në të dhëna të sakta për nevojat e 
biznesit të SGS, të punësuarve dhe komunitetit në atë lokacion specifik ku ushtron aktivitetin e saj. 
Programet e trajnimit konsistojnë në nisma të parapërgatitura dhe situata, për të arritur kështu 
performanca sa më të lartë të punonjësve duke i dhënë  mundësinë e zhvillimit në rolet e menaxhimit, si 
edhe trajnim të aftësive teknike. Programet e trajnimit janë jo vetëm profesionale por edhe për shëndetin 
dhe sigurinë në punë në mënyre që punonjësit tanë të jenë sa më të sigurt pranë familjes SGS. 
 
Me anë të trajnimeve dhe programeve të ndryshme të stafit ne synojmë rritjen e bazës së njohurive, 
mjeshtërinë në çdo funksion dhe përsosmëri në detyrat kryesore me të cilat punonjësit përballen çdo ditë. 
Punonjësit tanë janë në përmirësim të vazhdueshëm dhe kanë si pjesë të pandashme të punës së tyre 
organizim në të mësuar, vullnet për ndryshim dhe zhvillim duke kapërcyer çdo sfidë që u del përpara në 
ofrimin e një shërbimi sa më cilësor. Programet e trajnimit dhe përmirësimi i vazhdueshëm ndihmojnë në 
mbajtjen e punonjësve në krye të fushave të tyre profesionale. 
 
Një nga aspektet më kryesore që përshkruan stafin e SGS është integriteti. Që në periudhën e parë të 
intervistave kandidatët të cilët duken premtues për t’ju bashkuar stafit të SGS, i nënshtrohen një testimi 
online. Testimi Midot është një testim i cili në bazë të tij ka katër aspekte : 

• Ndershmëria; 
• Vjedhja; 
• Normat; 
• Pikëpamja ndaj ryshfeteve. 
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Të gjithë kandidatët të cilët pretendohen të jenë pjese e ardhshme e stafit duhet të kenë rezultate shumë 
pozitive në të katërta nga pikat e mëposhtme. Vetëm nëse i kalon të katërta kandidati potencial për vendin 
vakant të kompanisë kalon në fazën e intervistave. 
 
Pagat dhe përfitimet  
  
Pagat, kontributet shoqërore, leja vjetore e paguar, ditët me raport mjekësor të paguar dhe bonuset 
përllogariten në vitin në të cilin shërbimet përkatëse kryhen nga punonjësit e Shoqërisë. Kostot e kryera 
në emër të Shoqërisë janë të paraqitura në pasqyrën e fitimit ose humbjes në momentin që ndodhin. 
Shoqëria në bazë të standardit ndërkombëtar kontabël 19 u siguron punonjësve kategoritë e përgjithshme  
të cilat klasifikohen në: 

• Përfitime afatshkurtra të tilla si pagat, leja e zakonshme, kontributi për sigurimet shoqërore dhe 
shëndetësore; 

• Përfitimet e marra pas punësimit të tilla si pensionet, kujdesi mjekësor pas daljes në pension etj.; 
• Përfitimet e marra pas ndërprerjeve të parakohshme, të detyrueshme ose jo, të punësimit (si psh 

kompensimet e dhëna punonjësve); 
• Përfitime të tjera afatgjata për punonjësit si bonuset e shpërndara, përfitime për dëmtime në 

punë. Shoqëria gjatë këtij viti përfshiu në përfitimet ndaj punonjësve edhe realizimin e Check Up  
si pjesë e politikave të saj,  duke i kushtuar  në këtë mënyrë një vëmendje të veçantë shëndetit të 
stafit. 
 

Diskriminimi, bullizmi dhe abuzimi 
 
Punonjësit tanë vijnë nga kombësi, kultura, fe, mosha dhe gjini të ndryshme dhe ne i njohim atyre 
kontributin thelbësor  në suksesin e biznesit tonë. Qasja jonë ndaj diversitetit është e bazuar në parimet 
tona të të bërit biznes ku zbatohet në mënyrë rigoroze barazia si dhe duke u siguruar që i trajtojmë të 
gjithë njerëzit tanë me drejtësi.  Parimet, Kodi i Integritetit dhe Politika e të drejtave të njeriut në familjen 
SGS nënvizojnë të gjithë përkushtimin ndaj diversitetit, përfshirjes dhe mundësive të barabarta tek 
punonjësit tanë dhe menaxherët. Të gjithë ne aftësohemi çdo vit në parimet e mosdiskriminimit dhe 
drejtësisë. 
 
Të gjithë punonjësit e SGS duhet të trajtohen dhe vlerësohen vetëm në bazë të aftësive, kualifikimeve, 
sjelljes dhe performancës që kanë të bëjnë me punën. 
 
SGS i bazon të gjitha aspektet e marrëdhënies së punës në parimin e mundësive të barabarta, pavarësisht 
racës, ngjyrës, gjinisë, feja, përkatësia politike, anëtarësia në bashkim, kombësia, orientimi seksual, 
origjina sociale, mosha ose paaftësia. 
 
Çdo formë abuzimi dhe ngacmimi është e ndaluar. Përparime seksuale të pafavorshme, kërkesa për favore 
seksuale ose kontakti fizik i papërshtatshëm nuk tolerohet. Të gjithë punonjësit pritet t'i trajtojnë kolegët 
e tyre me respekt. Punonjësit duhet të jenë të vërtetë dhe të respektueshëm në çdo kohë kur 
bashkëpunojnë me anëtarët e stafit të tyre, kolegët dhe manaxherët. Kjo ka një shtrirje edhe tek palët e 
treta si tek klientët e SGS, furnitorët, punonjësit e tyre dhe manaxherët. 
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Liria e pjesëmarrjes, ndalimi i punës së fëmijëve dhe ryshfetet 
 
SGS njeh të drejtën e punonjësve të saj për të formuar dhe për t’u anëtarësuar në sindikata e për të 
negociuar në mënyrë kolektive. Përfaqësuesit e punonjësve kanë qasje, kohën dhe lehtësitë e nevojshme 
për t'i realizuar funksionet përfaqësuese në shoqata të ndryshme për mbrojtjen e punonjësve. 
 
SGS nuk punëson fëmijë nën moshën e përfundimit të shkollimit të detyrueshëm ose, në çdo rast, nën 18 
vjeç.  
 
Punonjësit e SGS kurrë nuk duhet të pranojnë: para cash, këshilla kredie ose dhurata ekuivalente me para 
nga furnitorët ose klientët. SGS ndalon çdo dhuratë, favor, argëtim ose mikpritje personale kur ato jepen 
në lidhje me shërbimet e kryera nga SGS. Punonjësit e përfshirë në vendime mbi prokurimin ose zgjedhjen 
e furnitorëve nuk duhet të pranojnë dhurata personale të ofruara nga furnitorët aktual ose furnitorët e 
ardhshëm. Mikpritja dhe argëtimi i zakonshëm, përfshirja dhe pjesëmarrja në panaire dhe ngjarje të 
ngjashme profesionale të sponsorizuara nga furnitorët është e pranueshme në varësi të ngjarjes. 
 
Shëndeti dhe siguria në punë 
 
Punonjësit tanë punojnë  në ambiente të sigurta pune, kushte dhe pajisje bashkëkohore për të 
parandaluar kështu çdo dëmtim apo sëmundje profesionale. 
Punonjësit e SGS pritet të raportojnë dhe regjistrojnë çdo aksident të lidhur me punën ose incidente të 
ndotjes siç kërkohet nga politikat e SGS apo ligjet përkatëse të Republikës së Shqipërisë. Asnjë punonjës 
nuk do të dënohet për raportimin e një aksidenti ose të ndonjë  incidenti të lidhura me ndotjen e mjedisit. 
 
SGS zbaton dhe ndjek çdo pikë në Ligjin Nr.10.237 datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, 
i cili ka si objekt përcaktimin e masave, që synojnë garantimin e sigurisë dhe të shëndetit në punë të 
punëmarrësve. Qëllimi i këtij ligji është të garantojë sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet 
parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident, 
informimit, këshillimit, pjesëmarrjes së balancuar, në përputhje me ligjin, formimit të punëmarrësve e të 
përfaqësuesve të tyre si dhe të përcaktojë udhëzimet e përgjithshme për zbatimin e këtij qëllimi. 
 
Çështjet e mjedisit 
 
SGS përpiqet të zvogëlojë ndikimin e aktiviteteve të saj në mjedis duke promovuar përdorimin efikas të 
burimeve natyrore, uljen dhe parandalimin e ndotjes dhe minimizimin e emetimeve të substancave të 
dëmshme dhe emetimeve të gazrave serë. 

Neutraliteti i karbonit 

Që nga viti 2014, ne kemi synuar të zvogëlojmë emetimet e CO2 përmes programeve tona të 
qëndrueshmërisë dhe kompensimin e emetimeve të mbetura ose të pashmangshme. Kjo strategji 
neutrale e karbonit ngërthen hendekun midis realitetit aktual dhe një të ardhme më të qëndrueshme. 
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Reduktimi i çlirimit të CO2 

Ndryshimi i klimës ka pasoja të përhapura ekonomike, politike dhe sociale që mund të ndikojnë në 
mënyrën sesi SGS bën biznes. Si një kompani globale, ne jemi të shqetësuar për ndikimin e mundshëm të 
ndryshimit të klimës dhe të vetëdijshëm për rolin tonë në kontributin e përpjekjeve për zbutjen 
ndërkombëtare duke zvogëluar emetimet tona të karbonit dhe duke udhëhequr bizneset e tjera për të 
bërë të njëjtën gjë. 

Synimi ynë për të zvogëluar emetimet tona të CO2 me 20%, si pjesë e Ambicies sonë të Qëndrueshmërisë 
2021, tregon qasjen tonë proaktive në këtë fushë. Strategjia jonë për arritjen e kësaj përfshin zvogëlimin 
e konsumit tonë të energjisë dhe blerjen e energjisë nga burimet e rinovueshme kur është e mundur. 
Burimet kryesore të emetimeve të SGS janë energjia elektrike (10% e emetimeve totale), karburantet e 
transportit (74% e emetimeve totale) dhe karburanti jo transportues (16% e emetimeve totale). 

SGS Albania nuk po ndërmerr ndonjë masë për mbrojtjen e mjedisit duke marrë parasysh që nuk ka 
operacione që ndikojnë në klimë. Kur Shoqëria të përfshihet në aktivitete të tilla, do të veprojë në 
përputhje të plotë me politikat e Grupit për të mbrojtur mjedisin. Synimi i SGS Albania ka qene të reduktoje 
sa më shumë shpenzimet e lidhura me energjinë elektrike dhe konsumin e karburantit në vitin 2020, e 
cila bazuar ne indikatoret financiar eshte arritur pjeserisht. 

Kërkimi dhe zhvillimi 
 
Investimi në kërkime, inovacion, talent dhe teknologji duhet të jetë thelbi i modelit tonë të biznesit. 

Kërkimi dhe zhvillimi ne SGS fokusohen në përdorimin e teknologjive më të fundit të pajisjeve për 
inspektimin e automjeteve.   

Gjatë vitit 2020, SGS Albania nuk ka pësuar asnjë kosto kërkimi dhe zhvillimi.  
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MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR 
Funksioni i administrimit të riskut brenda Shoqërisë shfaqet në lidhje me risqet financiare, risqet 
operacionale dhe risqet ligjore. Risku financiar përfshin riskun e tregut (duke përfshirë riskun e monedhës, 
riskun e normës së interesit dhe risqet e çmimeve të tjera), riskun e kredisë dhe riskun e likuiditetit. 
Funksioni parësor i administrimit të riskut financiar është të përcaktojë kufijtë e riskut dhe të sigurojë që 
çdo ekspozim ndaj riskut të mbetet brenda këtyre kufijve. Funksionet e menaxhimit të riskut operacional 
dhe ligjor kanë për qëllim të sigurojnë funksionimin e duhur të politikave dhe procedurave të brendshme 
në mënyrë që të minimizojnë risqet operacionale dhe ligjore. 

Rreziku i kredisë  

Shoqëria i ekspozohet riskut të kredisë, i cili është risku që njëra palë e një instrumenti financiar të 
shkaktojë humbje financiare për palën tjetër duke mos përmbushur një detyrim. 

Ekspozimi ndaj riskut të kredisë lind si rezultat i huadhënies së Shoqërisë dhe transaksioneve të tjera me 
palët, duke krijuar aktive financiare dhe angazhime që lidhen me kredinë jashtë pasqyrës së pozicionit 
financiar. 

Ekspozimi maksimal i Shoqërisë ndaj riskut të kredisë pasqyrohet në vlerën kontabël të aktiveve 
financiare në pasqyrën e pozicionit financiar. Për garancitë financiare të lëshuara, marrëveshjet për 
zgjerimin e kredisë, linjat e kredisë të pashlyera dhe letrat e kredisë  së eksport/import, ekspozimi 
maksimal ndaj riskut të kredisë është shuma e angazhimit. 

Menaxhimi i riskut të kredisë. Risku i kredisë është risku i vetëm më i madh për Shoqërinë; Prandaj, 
menaxhimi menaxhon me kujdes ekspozimin e tij ndaj riskut të kredisë. 

Vlerësimi i riskut të kredisë me qëllim për të menaxhuar riskun është kompleks dhe përfshin përdorimin e 
modeleve, pasi risku ndryshon në varësi të kushteve të tregut, flukseve të pritshme të parasë dhe kalimit 
të kohës. Vlerësimi i riskut të kredisë për një portofol të aktiveve përfshin vlerësime të mëtejshme të 
gjasave të shfaqjes së mospërmbushjes, normat e humbjeve të ndërlidhura dhe korrelacioneve të 
paracaktuara midis palëve. 

Kufijtë.  Shoqëria strukturon nivelet e riskut të kredisë që ai ndërmerr duke vendosur kufijtë në masën e 
riskut të pranuar në lidhje me një huamarrës, ose grupe huamarrësish, dhe duke përcaktuar segmente 
gjeografike dhe industriale. Kufijtë në nivelin e riskut të kredisë miratohen rregullisht nga menaxhimi. 
Rreziqe të tilla monitorohen mbi baza periodike dhe i nënshtrohen një rishikimi vjetor, ose më të shpeshtë. 

Sistemi i klasifikimit të riskut të kredisë. Për matjen e riskut të kredisë dhe klasifikimin e instrumenteve 
financiare sipas sasisë së riskut të kredisë, Shoqëria zbaton një qasje bazuar në notat e riskut të vlerësuara 
nga agjensitë e jashtme të vlerësimit ndërkombëtare (Standard & Poor's - "S&P", Fitch, Moody). 
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Matja e humbjes së pritshme të kredisë (ECL). ECL është një vlerësim i ponderuar i probabilitetit të vlerës 
aktuale të munguar në të ardhmen (d.m.th., mesatarja e ponderuar e humbjeve të kredisë, me risqet përkatëse 
të parashikuara të ndodhin në një periudhë të caktuar kohore të përdorur si pesha). Një matje ECL është e 
paanshme dhe përcaktohet duke vlerësuar një gamë të rezultateve të mundshme. Matja e ECL bazohet në 
katër komponentë të përdorur nga Grupi: Probabiliteti i Mospagesës ("PD"), Ekspozimi në Mospagesë ("EAD"), 
Humbja ne Mospagesë  ("LGD") dhe Norma e skontimit. 

Zhvlerësimet e llogarive të arkëtueshme llogariten për të arkëtueshmet e matura me koston e amortizuar. 
Duke qenë se llogaritë e arkëtueshme nuk përmbajnë një komponent të rëndësishëm financimi, 
zhvlerësimi do të llogaritet bazuar në humbjet e pritura gjatë gjithë jetës së kredisë.  

SNRF 9 lejon përdorimin e një matrice provizioni mbi të cilën llogariten humbjet e prithsme të kredisë për 
llogaritë e arkëtueshme.  

SNRF 9 paraqet përdorimin e këtyre matricave të provizionimit në shembujt e tij ilustrues, por nuk 
specifikon se si normat e paracaktuara duhet të zbatohen në praktikë. Sidoqoftë, është e qartë se normat 
e paracaktuara, dhe për rrjedhojë, pagesat e humbura si përqindje e llogarive të arkëtueshme, duhet të 
rriten me periudha më të vonuara. Shoqëria ka përdorur metodologjinë e mëposhtme për të llogaritur 
normat e paracaktuara.  

Për të llogaritur normat e paracaktuara, Shoqëria ndau llogaritë në grupe homogjene bazuar në 
ngjashmërinë e rrezikut të kredisë dhe sjelljes të kaluar së klientëve. Si rezultat i analizës, Shoqëria arriti 
në përfundimin se ekziston vetëm një grup homogjen: të arkëtueshme nga klientët e korporatave dhe 
individet. Shoqëria përdori një periudhë 3 vjeçare për humbjet e parave (humbja e mjeteve monetare). 
Shoqëria ka identifikuar PBB-në dhe shkallën e papunësisë së vendeve në të cilat ofron shërbimet e saj të 
jenë faktorët më të rëndësishëm, dhe në përputhje me rrethanat rregullon normat historike të humbjeve 
bazuar në ndryshimet e pritura nga këta faktorë.  

Ekspozimi maksimal i SGS Albania ndaj rrezikut të kredisë pasqyrohet në vlerat kontabël të aktiveve 
financiare në pasqyrën e pozicionit financiar. Shoqëria nuk ka lëshuar asnjë garanci financiare, angazhime 
për zgjerimin e kredisë, linjat e kreditit të pashlyer dhe letrat e kredisë për eksport/import, të cilat do të 
ndikonin në ekspozimin maksimal ndaj rrezikut të kredisë në totalin e angazhimit. 
 
Ekspozimi maksimal ndaj rrezikut të kredisë në datën e raportimit është: 

  
 Më 31 dhjetor 2020 Më 31 dhjetor 2019 
Aktivet financiare   

Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 629,935,797 531,149,253 
Llogari të arkëtueshme dhe të tjera 6,919,833 1,672,378 
Totali i aktiveve financiare 636,855,630 532,821,631 
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Rreziku i tregut 

Grupi është i ekspozuar ndaj rreziqeve të tregut. Rreziqet e tregut lindin nga pozicionet e hapura në (a) 
monedhë dhe (b) normat e interesit, të gjitha janë të ekspozuara ndaj lëvizjeve të përgjithshme dhe atyre 
specifike të tregut. Drejtimi vendos kufijtë mbi vlerën e rrezikut që mund të pranohet, i cili monitorohet 
çdo ditë. Sidoqoftë, përdorimi i kësaj qasje nuk parandalon humbjet jashtë këtyre kufijve në rast të 
lëvizjeve më të rëndësishme të tregut.  

Risku i valutës. Në lidhje me riskun e monedhës, menaxhimi vendos kufijtë në nivelin e ekspozimit sipas 
monedhës dhe në total për pozicionet brenda natës dhe brenda ditës, të cilat monitorohen çdo ditë. 

Tabela më poshtë përmbledh ekspozimin e Grupit ndaj riskut të kursit të këmbimit valutor në fund të 
periudhës raportuese: 

 

   Më 31 dhjetor 2020  Më 31 dhjetor 2019 
   Në Lekë  Në Lekë 
Aktivet Financiare      
Mjetet monetare  dhe ekuivalentet e tyre EURO  473,203,506  1,051,713 
Llogaritë e arkëtueshme dhe të tjera EURO  993,621  - 

   474,197,128  1,051,713 

      
Detyrimet Financiare      
Llogaritë e pagueshme dhe të tjera EURO  (5,773,468)  (10,441,739) 

   (5,773,468)  (10,441,739) 

 
Analiza e ndjeshmërisë ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 
 

31 dhjetor 2020  Fitim ose humbje 
 Vlera e ekspozimit neto +10% -10% 
EURO 468,423,660 46,842,366 (46,842,366) 
   
31 dhjetor 2019  Fitim ose humbje 
 Vlera e ekspozimit neto +10% -10% 
EURO 9,390,026 939,003 (939,003) 

 
 
Analiza e ndjeshmërisë përfshin vetëm mjetet monetare të shprehura në monedhë të huaj në fund të vitit 
dhe një korrigjim i vlerave të tyre është bërë për shkak të një ndryshimi me 10% të kurseve të këmbimit. 
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Vlera pozitive/negative tregon rritje/ulje në fitim ose humbje dhe elemente të tjerë të kapitalit, gjë që 
ndodh kur monedha Lekë dobësohet/forcohet në krahasim me monedhat e tjera të huaja me +/- 10%. 
 
Transaksionet tregtare do të regjistrohen vetëm në monedhën e transaksionit dhe do të rezervohen me 
kursin ditor, (ose me kursin e dites së grupit SGS ose nëse kërkohet, me kursin e këmbimit të shpallur nga 
Banka Qëndrore). Mundësisht të gjitha faturat e kompanive të grupit duhet të paraqiten në monedhën 
funksionale të SGS, në mënyrë që të përqendrohen ekspozimet e Kursit të këmbimit. Kjo lejon mundësi 
maksimale netimi dhe efikasitet në matjen e ekspozimit. Nëse nuk është e mundur për shkak të mos 
konvertueshmërisë, USD ose EUR duhet të zgjidhen si monedhat e faturimit. Klauzolat e monedhës në 
kontratat e shitjeve / blerjeve tregtare vlerësohen si një ekspozim në valutë dhe duhet të shmangen (ato 
ofrojnë vetëm mbrojtje të pjesshme). Mbrojtja e brendshme e shitjeve ose blerjeve nga monedha e huaj 
në "monedhë funksionale" është e detyrueshme. Mbrojtja për ekspozimet që nuk përfshihen në pozicionin 
financiar do të ndërmerret vetëm aty ku mund të jetë arritur kontabiliteti mbrojtës ose pas miratimit nga 
Departamenti i Thesarit dhe CFO. Për të shmangur mbrojtjet e panevojshme, ekspozimet e vogla mund të 
grumbullohen dhe duhet të mbrohen kur shuma e akumuluar tejkalon 100,000 CHF për monedhë. 
 
SGS është përgjegjëse për identifikimin dhe raportimin e ekspozimeve të parashikuara nga vetë ajo, ndaj 
kursit të këmbimit në mënyrë periodike. Ekspozimet e parashikuara do të mbrohen nëse rreziku është 
material. Kontabiliteti mbrojtës do të përdoret deri në shkallën e mundur. Bazuar në rekomandimet e 
Departamentit të Thesarit, CFO aprovon mbrojtjen e angazhimeve të planifikuara. Pas miratimit nga CEO, 
SGS mund të mbrojë ekspozimin e planifikuar. Parashikimet do të rishikohen çdo muaj nga Departamenti 
i Thesarit dhe çdo mbulim shtesë i marrë / anulluar sipas kërkesave që plotësojnë parametrat e mësipërm. 

Risku i normës së interesit. Shoqëria ekspozohet ndaj efekteve të luhatjeve në nivelet mbizotëruese të 
normave të interesit të tregut në pozicionin e tij financiar dhe flukset e parasë. Marzhet e interesit mund 
të rriten si rezultat i ndryshimeve të tilla, por mund të zvogëlojnë ose krijojnë humbje në rast se lindin 
lëvizje të papritura. Menaxhmenti monitoron çdo ditë dhe vendos kufijtë në nivelin e mospërputhjes së 
riblerjes së normës së interesit që mund të ndërmerret. Shoqëria është e ekspozuar ndaj efekteve të 
luhatjeve të normave të interesit të tregut në pozicionin e saj financiar dhe flukset e mjeteve monetare. 
Drejtimi i Shoqërisë është kryesisht përgjegjës për monitorimin e përditshëm të rrezikut të normës neto 
të interesit dhe vendos limite për të pakësuar mundësinë që normat e interesit të mos përputhen. Nuk ka 
përqendrim në fonde të marra hua nga institucione financiare ose njësi ekonomike me normë interesi të 
ndryshueshme në datat e raportimit. Luhatjet në normën e interesit të tregut sipas të cilave fondet merren 
hua, mund të kenë një efekt negativ në performancën financiare të Shoqërisë. Në të njëjtën kohë, Shoqëria 
nuk ka vendosur në mënyrë të rëndësishme aktivet e saj në depozita me afat dhe letra me vlerë shumë 
likuide, duke përfituar të ardhur shtesë nga interesi. 
 
Më 31 dhjetor 2020 dhe 2019 Shoqëria nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së interesit 
meqenëse nuk ka detyrime me norma të luhatshme interesi. 
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  Më 31 dhjetor 

2020 
 Më 31 dhjetor 2019 

Aktive financiare      
Pa interes:      
Llogari të arkëtueshme dhe të tjera   6,919,833  1,672,378 
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre   629,935,797  531,149,253 

   636,855,630  532,821,631 

      
Detyrime financiare      
Pa interes:      
Llogari të pagueshme dhe të tjera   164,999,780  96,739,101 
   164,999,780  96,739,101 

 
 

Rreziku i likuiditetit (Rreziku i mjeteve monetare) 

Risku i likuiditetit është risku që një njësi ekonomike do të hasë vështirësi në përmbushjen e detyrimeve 
të lidhura me detyrimet financiare. Shoqëria është e ekspozuar ndaj thirrjeve ditore në burimet e 
disponueshme të parave të gatshme. Menaxhimi monitoron parashikimet ditore të rrjedhës së parave të 
Shoqërisë. 

Shoqëria kërkon të mbajë një bazë të qëndrueshme të financimit. Portofoli i likuiditetit të Grupit përfshin 
paratë dhe ekuivalentët e saj. Menaxhimi vlerëson se paratë e portofolit të likuiditetit, depozitat bankare 
mund të realizohen me para në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e paparashikuara të likuiditetit. 

Pozicioni i likuiditetit monitorohet dhe testohet rregullisht, në skenare të ndryshme që përfaqësojnë edhe 
kushte normale të tregut dhe kushte të ndryshme të tregut. Tabela më poshtë tregon detyrimet më 31 
Dhjetor 2020 nga pjekuria kontraktuale e mbetur. Shumat e shpalosura në tabelën e maturimit janë 
flukset monetare të paskontuara kontraktuale. 

Kur shuma e pagueshme nuk është fikse, shuma e zbuluar përcaktohet duke iu referuar kushteve që 
ekzistojnë në fund të periudhës së raportimit. Pagesat në valutë të huaj janë përkthyer duke përdorur 
kursin e këmbimit në fund të periudhës së raportimit. Shoqëria mban para në arkë dhe bankë për të 
përmbushur nevojat e saj për likuiditet për një periudhë minimale prej 30 ditësh. 
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Analiza e maturimit të detyrimeve financiare më 31 dhjetor 2019 është si më poshtë: 

 Afatshkurtra 
Më 31 dhjetor 2019 1 deri në 12 muaj 
  
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 629,935,797 
Llogari të arkëtueshme dhe të tjera 6,919,833 

Totali i aktiveve financiare 636,855,630 

  
Llogari të pagueshme dhe të tjera 185,967,425 

Totali i detyrimeve financiare 185,967,425 

   
Hendeku i maturitetit neto 450,888,206 

 


