NDËRMARRJA PUBLIKE - SHKUP
“PARQE DHE GJELBËRIME”

RAPORT
për rezultatet e realizuara financiare nga funksionimi
i NP “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup për periudhën
nga 01.01. deri më 30.09.2018

Tetor viti 2018

Themelimi
Ndërmarrja publike “Parqe dhe gjelbërime” - Shkup ose emërtimi i
shkurtër NP “Parqe dhe gjelbërime” përmes paraardhësve të saj ekziston prej vitit
1945, me emrin “Kopshte dhe parqe” dhe “Brezi i gjelbër”, që deri në vitin 1954
funksionon si “Drejtori për gjelbërim urban dhe jashtë urban”, deri në K.K. i
komunës së Idadisë.
Më 01.03.1961, Këshilli popullor i komunës së Idadisë, ka
themeluar Ndërmarrjen prodhuese komunale “Parqe dhe gjelbërime” të
regjistruar me nr. 202/61 më 16.03.1961 në regjistrim pranë gjykatës ekonomike të
rrethit të Shkupit.
Me aktvendim të Gjykatës ekonomike të rrethit të Shkupit me nr.
190/72, ndërmarrja komunale “Parqe dhe gjelbërime” është bashkuar me
ndërmarrjen “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, me këtë themelohet ndërmarrja e
re shërbyese komunale “Komunalec” – Shkup.
Në suaza të NPK “Komunalec”, “Parqe dhe gjelbërime” funksionon si OOZT
deri më 29.12.1992 kur me transformimin e NPK “Komunalec” është organizuar
si ndërmarrje e posaçme publike “Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimeve” me
numër të regjistrimit 19252/92 më 29.12.1992. Me vendimin nr. 809/93 është
regjistruar ndryshimi i emrit të NP “Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbërimeve” C.O
Shkup.
Me Aktvendimin e gjykatës themelore Shkupi I Shkup, me numër
të regjistrimit 3500/99 prej 15.10.2001 është realizuar harmonizimi me Ligjin
për ndërmarrjet publike të ndërmarrjes publike “Parqe dhe gjelbërime” – Shkup, me
seli në rrugën “Ilindenska p.n. themelues i së cilës është Qyteti i Shkupit. NP ka
veti të personit juridik dhe gjiro llogarinë e saj, kurse për obligimet e realizuara dhe
të marra në qarkullimin juridik, përgjigjet me gjithë pronën e saj (përgjegjësi e
plotë).
Veprimtaria
NP “Parqe dhe gjelbërime” realizon veprimtari në pajtim me klasifikimin
kombëtarë të veprimtarive, me sa vijon:
-

81.30 Veprimtari shërbyese për rregullim dhe mirëmbajtje të ambientit
jetësorë;
02.10 Kultivimi i pyjeve dhe veprimtari të tjera lidhur me pylltarinë.

Në funksion të veprimtarisë themelore, kryen edhe veprimtari tjera:
-

01.30 – kultivimi i materialeve për mbjellje
01.19 – kultivimi i të mbjellave tjera njëvjeçare

Organizimi
Ndërmarrja publike “Parqe dhe gjelbërime” është person juridik dhe është bartës i të
gjitha të drejtave dhe obligimeve në qarkullimin juridik përgjigjet me pronën e saj të
përgjithshme me të cilën disponon (me përgjegjësi të plotë). Në qarkullimin juridik
ndërmarrja prezantohet në mënyrë të pavarur dhe posedon autorizime të pa
kufizuara.

Ndërmarrja publike “Parqe dhe gjelbërime”, është e organizuar në 10 Sektorë dhe 3
Seksione, me sa vijon:

1. Seksioni për marrëdhënie me opinionin
2. Seksioni për menaxhim me resurse njerëzore
3. Seksioni për punë të përgjithshme dhe juridike
4. Sektori për revidim të brendshëm
5. Sektori “Gjelbërimi urban”
6. Sektori “Gjelbërimi jashtë urban”
7. Sektori “Ngritja e gjelbërimit”
8. Sektori “Aletë e drunjve”
9. Sektori “Mekanizimi”
10. Sektori “Zhvillimi i qëndrueshëm”
11. Sektori për punë komerciale
12. Sektori për mbrojtje dhe kontrollim
13. Sektori për punë financiare

NP “Parqe dhe gjelbërime”, aktivitetet e veta i realizon përmes këtyre llogarive
në nivel të personit juridik:

Lloji i llogarisë

Gjiro Llogaria

Llogaria në denarë

300000000114205

Llogaria në denarë

320000000071204

Llogaria në denarë

250101000409412

Banka deponuese
Banka komerciale Shkup
Banka
qendrore
kooperative,
Shkup
Shparkase banka - Shkup

ORGANE TË MENAXHIMIT
Organe të menaxhimit në NP “Parqe dhe gjelbërime” janë:
Këshilli drejtues i përbërë prej 13 anëtarëve, të cilët i emëron dhe shkarkon
Këshilli i Qytetit të Shkupit.
Këshilli mbikëqyrës, për kontroll të punës materiale – financiare, i përbërë prej
5 anëtarëve.
Drejtori, të cilin e emëron dhe shkarkon Kryetari i Qytetit të Shkupit.
Parimi themelor i shprehjes së të dhënave në raportet financiare dhe në librat
afariste të Ndërmarrjes publike, është prezantimi i saktë dhe korrekt i mjeteve,
obligimeve, kryegjësë themelore, të ardhurave, shpenzimeve dhe rezultateve nga
funksionimi i ndërmarrjes publike.

PASQYRË E
PËRKATËSE
Nr.
ren
d.

1
2

Ktо

400
401
403

3
4

405
408

5
6
7

410
411
414

8.
9.
10
11.
12.
13

415
416
417
419
421

SHPENZIMEVE

DHE

Emërtimi

SHPENZIMET
Lëndë të para dhe materiale
të shpenzuara
Materiale të shpenzuara të
kancelarisë
Energji e shpenzuar elektrike
, shpenzimi i energjisë së
ngrohtësisë, lëndëve djegëse
Pjesë rezerve të shpenzuara
Çregjistrim të inv, të imët,
goma
automobilistike,
inventari dhe pajisjet HTZ
Shërbime transportuese
Shpenzime për shërbime
PTT
Shpenzime për qira të
pajisjeve mobile, tualete dhe
qira
Shpenzime për shërbime
komunale
Shpenzime
tjera
për
hulumtim dhe zhvillim
Shpenzime për reklama
Shpenzime tjera
Bruto paga të kalkuluar

TË

ARDHURAVE

2018

SIPAS

2017

45.050.535,00

49.790.927,00

308.318,00

209.104,00

7.554.066,00

6.388.130,00

4.192.874,00

4.238.431,00

1.171.924,00

849.991,00

62.950,00
972.291,00

115.468,00
958.433,00

LLOJEVE

Ind
eksi

90
147

118
98

137
54
101

96.195,00

34.176,00

1.520.334,00

1.498.189,00

//

2.342.300,00

36.067,00
7.080.733,00
190.485.634,00

36.462,00
2.229.107,00
172.178.106,00

281
101

98
317
110

14.
15.
16.
17.
18
19
20
21
22
23

422
430
440
441
442
443
444
445
446
447

24

449

26.

455

37.

460

28.
29.

468

469

30.

474

31.

479

730

1.

733

2.

740

3.

741

4.

747

5.

765

Shpenzime për punonjësit
Amortizimi
Mëditje për udhëtime zyrtare
Kompensim i shpenzimeve
të punëtorëve në terren
Kompensime për KD dhe KM
Shpenzime për sponzorime
Shpenzime për prezantime,
reklamime
Shpenzime për sigurime
Kompensime për shërbime
bankare
Tatime, kontrib, anëtarësi
dhe të dhëna tjera
Shpenzime tjera jo materiale
Harmonizimi
vlerësor
i
kërkesave afatshkurta në
vend
Vlera e pa çregjistruar e
mjeteve të tjetërsuara pa
shitje
Dënime, penalti dhe
kompensime të dëmeve
Shpenzime plotësuese të
përcaktuara nga vitet e
kaluara
Norma të interesit me subjekt
të pa konektuar
Shkalla interesi të paguara
për taksat publike
GJITHSEJ SHPENZIME:
TË ARDHURA
Të ardhura nga shitja e të
mirave dhe shërbimeve të
shoqatave të konektuara –
Qyteti i Shkupit
Të ardhura nga shitja e të
mirave
materiale
dhe
shërbimeve që kanë të bëjnë
me shoqëritë e konektuara
dhe në baza tjera
Të ardhura nga shitja e të
mirave materialeve në vend
Të ardhura nga shitja e
prodhimeve
Të ardhura nga qiraja
Të ardhura nga kërkesat e
paguara të çregjistruara

1.341.995,00

1.379.372,00

8.289.910,00
489.632,00
1.710,00

5.715.286,00
1.294.999,00
11.708,00

1.070.000,00
90.000,00
434.895,00

1.197.000,00
33.000,00
1.009.791,00

97
145
37
14
89
272
43
159

452.494,00
157.810,00

283.083,00
150.016,00

210.165,00

264.267,00

5.420.188,00

4.651.976,00

79
116

40.165.216,00

45.538.256,00

88

140.465,00

61.150,00

202.557,00

893.921,00

541.789,00

768.888,00

171.761,00

162.381,00

105

229
22

70
105
21.148,00

6.440,00

317.733.656,00

304.127.560,00

76.548.982,00

79.198.279,00

328
104

96

198.199.068,00

205.304.408,00
96

214.132,00

/

808.017,00

1.144.610,00

1.741.109,00

1.761.047,00

19.815.259,00

18.840.846,00

70
98
105

6.
7.
8.

767
769

Të ardhura nga subvencionet
Të ardhura tjera

Të ardhura në bazë të
774
normave të interesit
GJITHSEJ TË ARDHURA:
HUMBJA / FITIMI

10.008.023,00
142.875,00

4.001.419,00
37.032,00

17.583,00

62.221,00

307.495.048,00

310.649.862,00

-10.238.608,00

+6.522.302,00

250
385
28
98

1. TË ARDHURA NGA SHITJA
Nr.
ren

K-tо

Emërtimi

2018

2017

Indeksi

d.
1.
730
2

733

740
2.
3.

741
747

Të ardhura nga shitja e të
mirave dhe shërbimeve të
76.548.982,00
79.198.279,00
shoqatave të konektuara –
Qyteti i Shkupit
Të ardhura nga shoqatat e
198.199.068,00
205.304.408,00
konektuara
Të ardhura nga shitja e të
mirave
materiale
dhe
214.132,00
/
shërbimeve të liruar nga
tatimi-Qyteti i Shkupit
Të ardhura nga shitja e
808.017,00 1.144.610,00
prodhimeve dhe shërbimeve
1.741.109,00
1.761.047,00
Të ardhura nga qiraja
GJITHSEJ:
79.312.240,00

82.103.936,00

96

96

70
98
96

Të ardhurat nga shitja dhe shërbimet e liruara nga tatimi – Qyteti i Shkupit, në
përqindje më të madhe janë të realizuara nga shërbimet e kryera për rregullimin
hortikulturorë të sipërfaqeve të reja të gjelbërimit, nga mbjellja e luleve sezonale dhe
e fidanëve në sipërfaqet publike në territorin e Qytetit të Shkupit në pajtim me
Kontratat për rregullim të park pyllit “Vodno” dhe “Gazi Babë”.
Të ardhurat nga shoqatat e konektuara, kanë të bëjnë me të ardhurat nga NP
“Ujësjellësi dhe kanalizimi” që fitohen si kompensime për mirëmbajtjen e gjelbërimit
urban dhe jashtë urban në pajtim me Programin vjetor të miratuar nga ana e Këshillit
të Qytetit të Shkupit, përkatësisht 19,5 % nga faturat e përgjithshme të faturuara nga
uji dhe nga ujërat e zeza drejtë shfrytëzuesve final.
Të ardhura nga qiraja që i përfshijnë të ardhurat nga qiraja e tezgave në Tregun e
Luleve.

2. TË ARDHURA TJERA AFARISTE

Nr.
rend.
1.
2.
3.

K-tо
765
769
767

Emërtimi
Të ardhura nga kërkesa të
paguara të çregjistruara
Të ardhura tjera
Të ardhura në bazë të
subvencioneve
GJITHSEJ:

2018

2017

Indeksi

19.815.259,00

18.840.846,00

105

142.875,00

37.032,00

385

10.008.023,00

4.001.419,00

250

25.725.156,00

22.879.297,00

112

Të ardhura nga kërkesat e çregjistruara të paguara, kanë të bëjnë me
kërkesat e paguara nga ana e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi” – Shkup, të cilët kanë
qenë të paditur gjatë viteve të kaluara.
Të ardhurat në bazë të subvencioneve kanë të bëjnë me mjetet e fituara në
pajtim me Vendimin e Këshillit të Qytetit të Shkupit në pajtim me Vendimin e miratuar
nga Këshilli i Qytetit të Shkupit edhe atë për vitin 2018 shuma prej 3.000.000,00
denarë për organizimin e Festivalit të luleve, shuma prej 5.000.000,00 denarë për
përmirësimin e gjendjes financiare dhe shuma prej 1.925,263,00 denarë për
amortizimin e llogaritur për mjetet e fituara themelore nga Qyteti i Shkupit (Kamioni
ngarkues dhe traktori). Në pajtim me SNK për njoftime financiare, të ardhurat nga
subvencionet shprehen në raportet financiare për atë pjesë kur janë realizuar
shpenzimet gjatë periudhës së shqyrtuar, përkatësisht për amortizimin e llogaritur të
mjeteve themelore.

TË ARDHURA NË BAZË TË NORMAVE TË INTERESIT, DALLIMIT TË KURSEVE
NGA PUNA ME SUBJEKTET E PA KONEKTUAR

Nr.
rend.
1

K-tо
774

Emërtimi
Të ardhura në bazë të normave të
interesit, dallimeve të kurseve
GJITHSEJ:

2018

2017

17.583,00

62.221,00

17.583,00

62.221,00

Indeksi

28
28

SHPENZIME MATERIALE
SHPENZIME PËR LËNDË TË PARA DHE PËR MATERIALE

Nr.
rend.
1.

K-tо
400

2.
3.

401

4.
5.

405
408

403

Emërtimi
Lëndë të para dhe materiale të
shpenzuara
Materiale të shpenzuara të zyrave
Shpenzimi i energjisë dhe i
lëndëve djegëse
Shpenzimi i pjesëve rezerve
Çregjistrimi i inventarit të imët
GJITHSEJ:

2018

2017

Indeksi

49.790.927,00

90

201.104,00

147

7.554.066,00

6.388.130,00

118

4.192.874,00
1.171.924,00
58.277.717,00

4.238.431,00
849.991,00
61.476.583,00

98
137
94

45.050.535,00
308.318,00

Shpenzimet materiale në shumë të përgjithshme prej 45.050.535.00 denarë
gjatë vitit 2018, janë të zvogëluara për 10 % krahas periudhës së njëjtë të vitit të
kaluar. Lëndët e para dhe materialet e shpenzuara kanë të bëjnë me shpenzimet për
Lëndët e para, farat e shpenzuara, rasatin, dheun, rrjetin e hidrantit, fidanët,
materialet e shpenzuara që më shumë shfrytëzohen për ngritjen dhe mirëmbajtjen e
sipërfaqeve të gjelbërimit publik.
Energjia e shpenzuar ka të bëjë me energjinë e shpenzuar elektrike, të
ngrohjes, lëndët djegëse, naftën dhe vajrat motorike.

SHPENZIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE, ENERGJISË PËR NGROHJE DHE I
LËNDËVE DJEGËSE

Nr.

K-tо

rend.

analitik

1

403/0

2

403/01

3

403/33

Emërtimi
Shpenzimi i energjisë elektrike
Shpenzimi i energjisë për
ngrohje
Shpenzimi i lëndës djegëse
GJITHSEJ:

2018

2017

944.125,00

1.193.195,00

766.947,00

866.907,00

5.842.994,00
7.554.066,00

4.328.028,00
6.388.130,00

Indeksi
79
88
135
118

Gjatë vitit 2018, krahas vitit 2017, kemi zmadhimin e këtij lloji të shpenzimeve
për 18 %, që është si rezultat i zmadhimit të shpenzimeve për lëndë të para dhe për
lubrifikantët motorik.
Pjesët e shpenzuara rezerve kanë të bëjnë me furnizimet e pjesëve rezerve
për mirëmbajtjen e automjeteve zyrtare dhe të mekanizimit tjetër siç janë kositëset e
barit dhe trimerët, etj.

Çregjistrimi i inventarit të imët, përfshin shpenzimet për furnizimin e inventarit
të imët dhe të auto gomave për nevojat e ndërmarrjes.

SHËRBIME
Nr.

K-tо

Emërtimi

1

410

2

411

3

414

4

415

5

416

6
7

417
419

Shërbime transportuese
Shpenzime për shërbime të
telefonisë
Shpenzime për qira të
pajisjeve dhe tualeteve
Shërbime komunale (ujë
dhe mbeturina)
Shpenzime
tjera
për
hulumtime dhe zhvillim
Shpenzime për reklama
Shërbime tjera
GJITHSEJ:

rend.

-

-

2018

2017

Indeksi

62.950,00

115.468,00

54

972.291,00

958.433,00

101

96.195,00

34.176,00

281

1.520.334,00

1.498.189,00

101

//

2.342.300,00

36.067,00
7.080.733,00

36.462,00
2.229.107,00

98
317

9.768.570,00

7.214.135,00

135

Shpenzimet për telefoni dhe postë kanë të bëjnë me shpenzimet postare, të
telefonisë, shpenzimet për telefoni celulare.
Shpenzimet për qiramarrje të pajisjeve, që kanë të bëjnë me huazimin e
tualeteve mobile dhe huazimi i binës, tendave, zërimi dhe pajisjet shtesë për
organizim të Festivalit të Luleve.
Shpenzimet për reklamime kanë të bëjnë me shpenzimet për reklamimin e
Festivalit të Luleve.
Shpenzimet për shërbimet komunale kanë të bëjnë me shpenzimet për ujin
dhe mbeturinat.
Shpenzimet për hulumtime kanë të bëjnë me përpilimin e planit të posaçëm
për kultivimin dhe mbrojtjen e Park – pyllit “Vodno” për periudhën nga 2017 –
2017 nga ana e Fakultetit të pylltarisë.

Shpenzimet për shërbimet janë të zmadhuara për 35 % gjatë këtyre nëntë
muajve krahas vitit të kaluar, që është si rezultat i zmadhimit të shërbimeve të tjera
Kto 419.
Në vijim është prezantuar pasqyra e të gjitha kontove analitike nga konto 419
– Shërbime tjera që janë pjesë e shërbimeve me karakter të shpenzimeve materiale:

Nr.
rend.
1

K-tо
419/0

2

419/1

3

419/2

4

5
6

Emërtimi
Regjistrimi
i
automjeteve
Shërbime tjera dhe
botime të flaerëve,
trikove, formularëve

Shërbime për taksa të
rrugëve
Shërbime
të
shfrytëzuara nga të
tjerët për ofrim të
419/62 shërbimeve (ngarkimi
dhe
transportimi
i
mbeturinave
ndërtimore)
Shërbime prodhuese
419/63
zejtare (Mekanizimi)
Shpenzime për
419/7
mirëmbajtje të softuerit
GJITHSEJ:

2018
172.772,00

2017

Indeksi
143

120.527,00

353
14.561,00

4.116,00

//

//

5.308.424,00

//

1.560.786,00

1.793.418,00

24.190,00

148.248,00

7.080.734,00

87
16

2.066.309,00

342

Shërbimet tjera me karakter të shpenzimeve materiale gjatë vitit 2018,
manifestojnë zmadhime krahas vitit 2017 si rezultat i shfrytëzimit të shërbimeve të
huaja (ngarkimi dhe transportimi i mbeturinave ndërtimore).
Gjatë vitit 2018, është realizuar ri klasifikimi i shpenzimeve për ngarkim dhe
transport të mbeturinave ndërtimore në konton 4000 lëndë të para të shpenzuar dhe
materialet në konton 419/62 shfrytëzimi i shërbimeve nga të tjerët.

SHPENZIME PËR TË PUNËSUARIT
NETO PAGAT DHE KOMPENSIMET

Nr.
rend.

K-tо

1

421

2

422

Emërtimi
Bruto pagat
Shpenzime të tjera për të
punësuarit
GJITHSEJ:

2018

2017

Indeksi

190.485.634,00

172.178.106,00

110

1.341.995,00

1.379.372,00

97

191.827.629,00

173.557.478,00

111

Shpenzimet për të punësuarit i përfshijnë neto pagat dhe kompensimet për të
punësuarit e rregullt dhe ato sezonal si dhe tatimin nga pagat dhe kontributet për:
sigurime shëndetësore, pensionale dhe invalidore si dhe kontributet për punësime.
Shpenzimet tjera për të punësuarit kanë të bëjnë me kompensimet për dërgesat
gjatë pensionimit, ndihmës së familjes në raste të vdekjes së të punësuarit,
udhëtimet zyrtare dhe kompensimet tjera dhe shpenzimet për të punësuarit.
AMORTIZIMI DHE HARMONIZIMI VLERËSORË I MJETEVE AFATGJATE
Nr.
rend.
1

K-tо
430

Emërtimi
Amortizimi
GJITHSEJ:

2018
8.289.910,00
8.289.910,00

2017
5.715.286,00
5.715.286,00

Indeksi
145
145

Në vitin 2018, shpenzimet për amortizim janë të zmadhuara për 45 % krahas
vitit 2017 si rezultat i furnizimeve të realizuara të mjeteve themelore gjatë vitit 2017 si
dhe për shkak të mjeteve të fituara me Vendimin e Këshillit të Qytetit të Shkupit me
nr. 07-505/1 të datës 26.01.2017 që sajon edhe shpenzimet e zmadhuara për
amortizim.

SHPENZIME TË TJERA NGA FUNKSIONIMI

Nr.
ren

K-tо

Emërtimi

2018

2017

Indeksi

d.
1

440

2.

441

3

442

4

443

5

444

6

445

7

446

8

447

9

449

Mëditje për udhëtime
zyrtare dhe shpenzime
rrugore
Kompens të shpenz për
punonjësit në terren
Kompensime për Këshillin
Drejtues dhe mbikëqyrës
Shpenzime për
sponsorime
Shpenzimet për,
prezantime, sponsorime
Premi për sigurime
Provizione bankare dhe
shpenzime për qarkullimin
pagesorë
Tatime, kontribute dhe
anëtarësi të cilat nuk varen
nga rezultati
Shpenzime tjera jo

37
489.632,00

1.294.999,00

1.710,00

11.708,00

1.070.000,00

1.197.000,00

90.000,00

33.000,00

434.895,00
452.494,00

1.009.791,00
283.083,00

157.810,00

150.016,00

14
89
272
43
159
105

79
210.165,00
5.420.188,00

264.267,00
4.651.976,00

116

10

455

11.

460

12.

468

13.

469

materiale
Harmonizime vlerësore të
kërkesave afatshkurtra në
vend
Vlera e pa çregjistruar e
tjetërsimeve pa shitje
Dënime, penalti dhe
kompensime të dëmeve
Shpenzime të përcaktuara
në mënyrë plotësuese nga
vitet e kaluara për pagesa
të detyrueshme
GJITHSEJ:

88
40.165.216,00

45.538.256,00

140.465,00

61.150,00

202.557,00

893.921,00

229
22

70
541.789,00

768.888,00

49.376.921,00

53.527.311,00

81

Në këtë grup të shpenzimeve, manifestohet zvogëlimi për 19 % gjatë vitit
2018, krahas vitit 2017, që është si rezultat i zvogëlimit të harmonizimit vlerësorë të
kërkesave afatshkurtra në vend, përkatësisht këto shpenzime kanë të bëjnë me
kërkesat e pa paguara të paditura nga ana e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”.
Në k-to 449 – shpenzime të tjera jo materiale evidentohen: shërbimet e
avokatëve, shpenzimet për gazetat dhe revistat, shpenzimet gjyqësore, shërbimet
arsimore, parapagesa për revistat profesionale, mendimet profesionale, etj.

Nr.
K-to
rend.
1.

4490

2

44901

3.

44902

4.

44903

5

44905
44909

6.

4491

7.

4493

8.

4499

Emërtimi
Shpenzime për shërbime
intelektuale (përkthime,
seminare dhe etj.)
Mendime
profesionale
nga Këshilli për furnizime
publike
Shërbime juridike dhe të
noterëve
Shpenzime për revizion
Shpenzime
për
ekspertiza
Shërbime nga Agjencitë
për
punësime
të
përkohshme
Gazeta,
revista
dhe
shpallje për furnizime
publike
Shpenzime gjyqësore
Shpenzime
tjera
jo
materiale,
kontrollime
mjekësore

2018

2017
315.276,00

//

Indeksi
353.945,00

89

226.850,00

1.317.404,00

243.118,00

542

224.082,00

197.650,00

114

10.620,00

18.260,00

59

2.794.295,00

2.630.744,00

107

208.878,00

202.556,00

104

441.655,00

262.269,00

169

107.978,00

516.584,00

21

GJITHSEJ:

5.420.188,00

4.651.976,00

116

Ky lloj i shpenzimeve gjatë vitit 2018, krahas vitit 2017, gjatë nëntë muajve të
parë është më i lartë për 16%.

SHPENZIME NË BAZË TË NORMAVE TË INTERESIT, DALLIMEVE TË KURSEVE
DHE SHPENZIME TË NGJASHME NGA PUNA ME SUBJEKTET E PA
KONEKTUAR

Nr.

K-tо

Emërtimi

1.

474

2.

479

Normat e interesit nga funksionimi
me subjektet e pa konektuar
Normat e interesit nga taksat e pa
paguara publike
GJITHSEJ:

rend.

2018

2017

Indeksi

171.761,00

162.381,00

105

21.148,00

6.440,00

328

192.909,00

168.821,00

114

Shpenzimet në bazë të normës së interesit kanë të bëjnë me listave të fituara
të normës së interesit sipas aktgjykimeve gjyqësore.

REZULTATET E REALIZUARA AFARISTE

Gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2018, ndërmarrja realizoi rezultate negative
financiare – humbjen nga funksionimi i rregullt në shumën prej - 10.238.608,00
denarë.

Nr.
rend
1.
2.

Emërtimi
Të ardhura të përgjithshme
Shpenzime të përgjithshme
Dallimi

2018
307.495.048,00
317.733.656,00
-10.238.608,00

2017
310.649.862,00
304.127.560,00
+6.522.302,00

KËRKESAT NGA BLERËSIT
Nr.
ren

K-tо

Emërtimi

2018

2017

d.
1

120

2.

122

3

129

Kërkesa nga blerësit nga
vendi
Kërkesa për avanco të
dhëna në vend
Zvogëlimi për korrigjimin e
kërkesave të paditura
GJITHSEJ KËRKESA:

4.548.275,00

8.395.374,00

101.287,00

925.448,00

-3.116.261,00
1.533.301,00

-4.539.550,00
4,741.272,00

Kërkesat nga blerësit dhe kërkesat tjera, evidentohen sipas vlerës nominale
të zvogëluar për korrigjimin e vlerës për kërkesat e paditura, përkatësisht kërkesat
që konsiderohen si të pa paguara. Për të njëjtit janë iniciuar konteste gjyqësore.

2. KËRKESA NGA SUBJEKTET E KONEKTUAR
Nr.
re
nd

K-tо

Emërtimi

2018

2017

489.301.596,00

471.676.534,00

-429.140.401,00

-406.688.887,00

60.161.195,00

64.987.647,00

.

1

110

2

119

Kërkesa nga subjektet
e konektuar – NP
“Ujësjellësi dhe
kanalizimi”
Harmonizimi vlerësorë i
kërkesave të paditura
nga subjektet e
konektuar
GJITHSEJ:

Kërkesa nga subjektet e konektuar, njësoj sikur edhe kërkesat tjera,
evidentohen sipas vlerës nominale të zvogëluar për korrigjimet e vlerës për kërkesat
e paditura, përkatësisht kërkesat që konsiderohen si të pa paguara. Për të njëjtit
zbatohen konteste gjyqësore nga ana e NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”.

HUAZIME AFATSHKURTA PËR SUBJEKTET E KONEKTUAR
Nr.
K-to
rend.
1
160

2018

Emërtimi

2017

Huazime afatshkurtra

37.333.866,00

30.187.611,00

GJITHSEJ:

37.333.866,00

30.187.611,00

Kërkesat në lidhje me huazimet e dhëna për shoqëritë e konektuar kanë të
bëjnë me huazimet e dhëna për SHPKTHP “Florakom” dhe “Luna”.

OBLIGIMET E NP “PARQE DHE GJELBËRIME”
Nr.

K-

rend.

tо

Emërtimi

2.

Obligime nga shoqëritë e konektuar
210 në bazë të furnizimit të të mirave dhe
shërbimeve
220 Furnizues nga vendi

3.

230 Obligime për tatim të vlerës së shtuar

4.

233 Obligime për tatim të fitimit
Obligime për tatime dhe kontribute të
235
pa përmendura
240 Obligime për pagat
234 Kontributet për pagat
Obligime
ndaj
të
punësuarve
242
(dërgesat)
)
250 Sigurime
Obligime për Këshillin Drejtues dhe
251
Mbikëqyrës

1.

5.
6.
7
8.
9.
10

GJITHSEJ:

2018

2017

347.420,00

1.967.374,00

22.731.245,00

13.753.799,00

210.327,00
//

457.591,00
//

16.440,00

14.776,00

14.644.968,00
6.883.266,00

15.315.534,00
5.301.749,00
//

192.576,00
194.316,00

367.046,00

148.000,00

133.000,00

45.368.558,00

37.310.869,00

Përpilues: Valentina Vaskova
Kontrollues: Biljana Veliçkovska

U.D. Drejtor
Ardijan Muça

