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Abstract In the wake of the recent trend in governments stepping back from performing 

administrative duties aiming at improving service quality for citizens, Albania too has seen a rapid 

growth in the Private – Public Partnerships (PPP). The ever growing confrontation of governments 

with the challenge of infrastructure and public facility planning grows proportionally with the 

increase in demand from the population as well as the need for enhancing existing infrastructure and 

public facilities which suffer from delayed maintenance interventions.  

One of the distinguishing features of the latest developments in Albania is the boost in the number of 

PPP arrangements completed and in progress, aimed at meeting different infrastructure objectives, 

efficient mining exploitation, construction of Hydroelectric power plants and various  public facility 

canters offering an array of public services etc. The PPP arrangements take a number of forms 

depending on the degree of involvement of the private sector and according to the methods used for 

their implementation.  

In this paper we are going to focus only on the accounting and financial reporting aspect of these 

issues, from the prospective of the public sector entity, i.e. the offer, by giving limited consideration 

to the operators of these agreements due to the fact that the accounting treatment and the respective 

financial reporting for Service Concession Agreements for private operators are covered by IFRIC 

12 of the Interpretations committee for the International Financial Reporting Standards on “Service 

Concession Arrangements”.  

1. Hyrje 

Ne kuadër te tendencës se sotme, ku në mënyrë të vazhdueshme qeveritë po tërhiqen 

nga kryerja e detyrave administrative, si edhe ne funksion te përmirësimit te cilësisë 

se shërbimeve për qytetaret, edhe ne Shqipëri po rritet me ritme te shpejta 

Partneriteti Publik - Privat (PPP) si një drejtim i rritjes se eficenes se investimeve 

shtetërore.  Gjithnjë e me shume qeveritë sot po përballen me sfidën e ndërtimit te 

infrastrukturës dhe lehtësirave publike, te cilat duhet t`i përgjigjen rritjes se 

kërkesave te popullatës. Gjithashtu, ato po ndeshen edhe me nevojën për 
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meremetimin e infrastrukturës dhe lehtësirave publike ekzistuese, te cilat 

përkeqësohen  për shkak te mosmirëmbajtjes se tyre ne kohe. 

Tipar dallues i zhvillimeve të stome në Shqipëri është rritja e numrit te 

marrëveshjeve të PPP të lidhura e te atyre në proces, për realizimin e investimeve të 

ndryshme në infrastrukturë, për shfrytëzimin efecient te minierave, ndërtimin e 

HEC-ve, të qendrave dhe lehtësive të ndryshme publike, të shërbimeve të ndryshme 

publike etj. Marrëveshjet PPP marrin forma te ndryshme, te cilat ndryshojnë sipas 

shkalles se përfshirjes të sektorit privat dhe sipas mjeteve që përdoren për realizimin 

e tyre. 

Një formë specifike e këtij partneriteti janë Marrëveshjet Koncensionare (MK), të 

cilat dallojnë nga format e tjera te marrëveshjeve PPP, për faktin qe rreziku dhe 

përfitimet që shoqërojnë ndërtimin, zotërimin dhe shfrytëzimin e aktivit (pasurisë) 

subjekt i marrëveshjes, se bashku me kontrollin mbi të, ndahen ne një shkalle  te 

madhe mes njësisë se sektorit publik dhe asaj të sektorit privat te përfshira ne 

marrëveshje. Ndarja e këtyre aspekteve te aktivit/pasurisë, si dhe kompleksiteti i 

transaksioneve e ka bere shpesh te paqarte raportimin financiar si nga ana e 

entiteteve publike ashtu edhe atyre private. Shembuj te këtyre marrëveshjeve janë 

shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e një rruge nga një kompani private përkundrejt një 

tarife, prodhimi dhe shpërndarja e pasaportave kombëtare, prodhimi i pullave te 

akcizës, ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e parkingjeve te mëdha, ndërtimi dhe 

shfrytëzimi i hidrocentraleve, etj. Te gjithë këto shembuj te mësipërm qe tashme  

janë prezentë ne ekonominë shqiptare kane ne baze marrjen e përgjegjësive nga 

kompanitë qe realizojnë investimit edhe  te periudhës  pas  kryerjes se investimit dhe  

shërbimeve qe ai ka sjelle ne komunitet.  

Në jo pak raste, për të mos thënë në shumicën e tyre, kryerja e këtyre marrëveshjeve 

nga sektori privat kërkon edhe bashkëpunimin e tyre me bankat për të siguruar 

mjetet e nevojshme financiare (siç është për shembull rasti i HEC-eve), ku garancia 

për kredi marrjen mund te jepet qoftë nga sektori publik ashtu edhe nga agjencitë 

apo donatoret e ndryshëm. Në këto kushte raportimi financiar nënkupton 

informacion të besueshëm për shume palë të përfshira. 

2. Sfondi dhe problematika lidhur  me raportimin financiar te 

marrëveshjeve te PPP 

Ndonëse në Shqipëri ende nuk ka një udhëzim te qarte ne lidhje me kontabilizimin 

dhe raportimin nga entitetet e sektorit publik për pasurinë subjekt i marrëveshjeve 

koncesionare, një ndihmese ne ketë drejtim mund te jete mbështetja ne kuadrin e 

Bordit te Standardeve Ndërkombëtare te Kontabilitetit (IASB Framework) dhe 

standardin e marrëveshjeve te qirasë dhe sugjerimeve te Bordit te Standardeve 

ndërkombëtare të kontabilitetit për sektorin publik (IPSAS). Mungesa e rregullimeve 

specifike për ketë çështje, ka sjelle divergjenca ne mënyrën e raportimit të 
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pasurisë/aktivit ose shërbimit. Madje mund te ketë edhe raste kur kjo pasuri te mos 

raportohet fare si e tille as nga sektori publik e as nga ai privat.  

Në këtë punim ne do të fokusohemi vetëm në çështjen e kontabilitetit dhe raportimin 

financiar nga perspektiva e entiteteve te sektorit publik, pra te ofruesit, duke i dhëne 

një konsiderate të limituar. operatoreve te këtyre marrëveshjeve. Kjo sepse trajtimet 

kontabël dhe raportimet përkatëse financiare për marrëveshjet koncensionare nga 

operatoret private mbulohen nga IFRIC 12 i Komitetit të Interpretimeve te Bordit te 

Standardeve Ndërkombëtare te Kontabilitetit për “Marrëveshjet Koncensionare të 

Shërbimeve”.  

Nëse raportimin financiar te kësaj pasurie do ta bazonim vetëm mbi pronësinë 

ligjore, ne nuk do te ishim ne gjendje te kishim raportimin financiar qe pasqyron me 

besnikëri aktivin bazuar ne parimin qe “substanca ekonomike mbizotëron mbi 

formën ligjore” Kështu që del domosdoshmëri të analizohen si marrëdhëniet mes 

palëve ashtu edhe aktivi apo aktiviteti subjekt i marrëveshjes.  

Sipas Standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit për sektorin publik (IPSAS) 

aktivet  përkufizohen si “burime qe kontrollohen nga një entitet, të cilat vijnë nga 

veprimtaritë e kryera ne te kaluarën, nga te cilat priten hyrje te mundshme te 

përfitimeve ekonomike te ardhshme apo potenciale. Nocioni i kontrollit mbi burimet 

është paraqitur qarte ne përkufizim. Nisur nga përkufizimi, që ofruesi të raportoje 

pasurinë subjekt i marrëveshjes se koncensionit si një aktiv, ai duhet të ketë si 

kontrollin mbi pasurinë por edhe të marrë përfitimet e ardhshme ekonomike ose 

shërbimet e mundshme.   

Kontrolli mbi përdorimin e pasurisë është parimi kyç qe trajtohet edhe ne 

konkluzionet e arritura ne KIRFN 12 (IFRIC 12). Sipas këtij parimi operatori privat 

nuk duhet te raportoje si një aktiv te tijin një pasuri subjekt i marrëveshjes qe 

rregullohet nga ky interpretim. Sipas këtij interpretimi operuesi privat nuk njeh 

pronën si aktiv por njeh një aktiv jo material ose një aktiv financiar qe reflekton te 

drejtën qe atij i është ofruar nga ofruesi për te përdorur pronën apo për te marre 

flukse te kontraktuara monetare. Sipas Bordit te IPSAS-eve, natyra e kritereve qe 

përfshihen ne fushën e zbatimit e KIRFN 12, përgjithësisht është e përshtatshme për 

te përcaktuar nëse ofruesi ka kontroll ne themel (te rëndësishëm) mbi pasurinë sipas 

këtyre marrëveshjeve, për qëllime te raportimit financiar. Këto kritere te 

konsideruara se bashku tregojnë se a) ofruesi do te ketë një te drejte te vazhdueshme 

për te kërkuar qe me pasurinë te operohet ne atë mënyre qe te përmbushen objektivat 

për shërbimin ndaj publikut gjate gjithë jetës se marrëveshjes dhe me gjere, dhe b) 

aftësia praktike e operatorit për te shitur ose lenë peng pronën është e kufizuar.  

Pavarësisht kontrollit te operatorit mbi ofrimin e aspekteve te caktuara te 

shërbimeve te gjen eruara nga pasuria, përdorimi i përgjithshëm i kësaj pasurie 

mbetet i kufizuar për objektivin e ofruesit te përcaktuar ne marrëveshje. Për me 

tepër, ofruesi i koncensionit kontrollon aspekte kyçe operative te pasurisë, siç janë 

për shembull, tarifat qe duhet te aplikohen për përdorimin e saj.  
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Nëse kriteret e ngjashme me ato ne KIRFN 12 plotësohen, pranohet gjerësisht se 

operatori operon me pasurinë ne emër te ofruesit, dhe se ky i fundit  ka kontrollin 

përfundimtar mbi pronën. 

Bazuar ne udhëzimet e IPSAS 23 dhe IPSAS 6, mund te argumentohet se nëse 

kontrolli i koncensiondhenesit mbi pasurinë ne themel te këtyre marrëveshjeve është 

i ngjashëm me kontrollin rregullator, vetëm një kontroll i tille nuk është i 

mjaftueshëm për te përmbushur konceptin e kontrollit qe përfshihet ne përkufizimin 

e një aktivi për qëllime te raportimit financiar te ofruesit.  

Për shembull, qeveria mund te transferoje një sipërfaqe toke tek një universitet 

publik duke përcaktuar qe toka do te përdoret vetëm për te ndërtuar kampusin e 

universitetit. Sipas IPSAS 23, pavarësisht këtij përcaktimi, universiteti publik (ne 

ketë shembull “përdoruesi” ) e kontrollon token dhe do ta paraqesin atë si aktiv ne 

pasqyrat e tij financiare. Gjithashtu, universiteti duhet qe te njohe një detyrim, 

neqoftese përcaktimi do te konsiderohet si një kusht, qe do te thotë se neqoftese toka 

nuk përdoret për qëllimin për te cilin ajo është dhëne, atëherë ajo do ti kthehet 

pronarit te ligjshëm. Rezultatet e raportimit financiar ne ketë shembull mund te 

duken ne konflikt me udhëzimet e trajtuara me sipër ne lidhje me kontrollin mbi 

pasurinë e kësaj marrëveshjeje, ku pala qe imponon kufizime mbi përdorimin e 

aktiveve (ofruesi) dhe jo përdoruesi i  aktivit (operatori) konsiderohet qe kontrollon 

pasurinë për qëllime te raportimit financiar. Dallimi kyç ndërmjet shembullit te 

transferimit te tokës për universitetin dhe marrëveshjes se shërbimeve koncensionare 

është se koncensiondhenesi mban kontrollin e interesit te mbetur ne pasurinë ne 

themel te marrëveshjes deri ne fund te saj. Ne marrëveshjet tipike si ato për te cilat 

trajtuam me sipër, aktivi ne fund te marrëveshjes nuk i kthehet transferuesit. Edhe 

aty ku paracaktimi është kusht, me plotësimin e këtij kushti aktivi mbetet tek 

operatori, pra ne rastin e Universitetit ne momentin qe toka do te përdoret për te 

ndërtuar kampusin, aktivi (toka) mbetet për t`u raportuar ne pasqyrat e Universitetit. 

3. Përfitimet e pritshme te ardhshme ekonomike ose potenciali i 

shërbimeve. 

Edhe pse ofruesi ne një marrëveshje mund te kontrolloje përdorimin e pasurisë, për 

te plotësuar përkufizimin e një aktivi sipas IPSAS 1, siç u përmend me lart, prona 

duhet te sjellë një rrjedhe te pritshme te përfitimeve ekonomike te ardhshme ose 

potencial shërbimesh për ofruesin. KIRFN 12 konkludon se përdorimi i pasurisë, 

subjekt i këtyre marrëveshjeve qe rregullohen nga ky Interpretim, nuk kontrollohet 

nga operatori (pra nuk plotëson përkufizimin e një aktivi për operatorin). KIRFN 12 

mbulon vetëm kontabilitetin për operatorin privat dhe nuk adreson rrjedhën e 

përfitimeve nga pasuria tek ofruesi.  

Aspekti i potencialeve te shërbimeve si përfitime te ardhshme qe mund te vijnë nga 

një aktiv është dallimi kryesor ndërmjet përkufizimit te një aktivi sipas IPSAS 1 dhe 

atij sipas kuadrit te BSNK, i cili përqendrohet vetëm ne përfitimet e ardhshme 
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ekonomike . “Potenciali i shërbimeve” shpjegohet me tej ne paragrafin 11 te IPSAS 

1 si mposhtë: 

Aktivet ofrojnë mjete për njësite qe te arrijnë objektivat e tyre. Aktivet qe përdoren 

për te dhëne te mira dhe shërbime ne përputhje me objektivat e një njësie 

ekonomike, por qe nuk gjen erojnë direkt flukse monetare neto përshkruhen shpesh 

sikur përmbajnë “potencial shërbimi”. Për shembull, një rruge ku nuk aplikohen 

tarifa për kalim konsiderohet si një aktiv për qeverinë sepse jep shërbimet ne mënyre 

qe te realizoje objektivat e qeverise ne lidhje me transportin edhe pse nuk gjeneron 

përfitime ekonomike te ardhshme për qeverinë. Ne përgjithësi, qeveritë hyjnë ne 

marrëveshje te tilla koncensionare për te përmbushur objektivat e shërbimit 

nëpërmjet ndërtimit, rinovimit, ose përmirësimit te pasurisë subjekt i marrëveshjes. 

Ne ketë mënyre, pasuria subjekt i kontratës ka për qellim qe te ofroje përfitime për 

ofruesin, qe lidhen me potencialin e shërbimeve te tyre edhe neqoftese prona nuk do 

te siguroje ndonjë përfitim te ardhshme ekonomik. Edhe pse motivi kryesor i 

ofruesit për te hyre ne një marrëveshje te tille është përfitimi ekonomik, për 

shembull për te marre një fluks mjetesh monetare ne avance ne këmbim te drejtave 

për te operuar një rruge, pasuria ne themel te marrëveshjes do te vazhdoje te 

përdoret per te realizuar objektivat qeveritare – ajo vetëm do te operohet nga 

operatori privat, kështu qe do te ofroje përfitime nga potenciali i shërbimeve te saj 

për ofruesin.  

Për shembull, marrim ne konsiderate një rruge nacionale pa tarifa qe është raportuar 

si aktiv nga ofruesi, bazuar ne potencialin e shërbimeve te saj. Supozojmë qe kjo 

rruge behet objekt i një marrëveshje koncensionare sipas te cilës operatorit i jepet e 

drejta qe te vendose tarifat për përdoruesit e rrugës, ne këmbim te marrjes se 

përgjegjësisë për te bere riparimet dhe rinovimet, si dhe te vere ne përdorim rrugën 

sipas specifikimeve te ofruesit. Neqoftese provohet qe ofruesi ka kontroll mbi atë 

rruge nen kushtet e specifikuara te kontratës, atëherë ai do te ketë te njëjtat përfitime 

qe kishte përpara ekzekutimit te një marrëveshjeje te tille. Kjo pavarësisht se ofruesi 

ka kaluar një pjese te mire te rreziqeve dhe përfitimeve tek operatori. Prandaj duket 

qe rruga duhet te vazhdoje te paraqitet si një aktiv i ofruesit, sepse nuk ka ndryshuar 

baza qe kërkon raportimin e saj si një aktiv, pra ajo është një pasuri e ofruesit bazuar 

ne potencialin e shërbimit. 

Me tej, mund te argumentohet se kur ofruesi kontrollon pasurinë, operatori 

thellësisht operon pasurinë ne emër te ofruesit, ne ketë rast ai është një furnitor 

shërbimesh për ofruesin e koncesionit. Rreziqet ekonomike dhe përfitimet e marra 

përsipër nga operatori nëpërmjet marrëveshjes mund te jene te ngjashme me ato te 

një shitësi ne një kontrate shërbimi. Ato janë te ndryshme nga rreziqet dhe përfitimet 

qe lidhen me pronësinë e kësaj pasurie.  

Megjithatë rreziqet ekonomike dhe përfitimet mund te jene te lidhura me një aktiv te 

raportuar nga operatori privat si rrjedhoje e “aksesit” ne ketë pasuri. Për shembull, 
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operatori mund te raportoje një aktiv jo material sipas KIFRN 12 sepse arkëtimet ne 

te ardhmen varen nga përdorimi publik i shërbimit. 

Propozimet aktuale nga Bordi i IPSAS-eve, te cilat mund te adoptohen si praktike 

edhe ne vendin tone, sugjerojnë qe ofruesi i koncensionit duhet te raportoje aktivin 

ne pasqyrat financiare te tij, neqoftese ai konsiderohet qe kontrollon pronën për 

qëllime te raportimit financiar. Kriteret e propozuara për përcaktimin e kontrollit nga 

ana e ofruesit janë si me poshtë: 

 Ofruesi kontrollon se çfarë shërbimesh duhet te japë operatori në lidhje me 

pasurinë subjekt i marrëveshjes, kujt duhet tja ofroje këto shërbime, çmimet 

qe lidhen me këto shërbime, etj.  

 Ofruesi kontrollon, përmes pronësisë, apo përmes ndonjë shkaku tjetër - 

interesin e mbetur ne pasuri ne fund te kohës se marrëveshjes.  

Sipas Bordit, kontrolli i ofruesit mbi pasurinë ne themel te marrëveshjes, provon se 

ai mbetet përgjegjës për ofrimin e drejtpërdrejte apo te tërthorte te shërbimeve ndaj 

publikut, te cilat lidhen me atë pasuri. Mbajtja e rreziqeve dhe përfitimeve prej 

ofruesit tregon se ky i fundit pret te marre nga pasuria mundësi shërbimi ne te 

ardhmen.  

4. Aspekte te tjera te kontabilitetit dhe raportimi financiar 

Për marrëveshjet qe plotësojnë kriteret e propozuara te kontrollit, është praktike e 

mire  te përdoren kërkesat e IPSAS 7, ne lidhje me momentin e njohjes se aktivit 

(gjate ndërtimit apo vetëm kur aktivi behet i shfrytëzueshëm) dhe te detyrimit qe 

lidhet me ketë aktiv, qe ne fakt reflekton detyrimin e ofruesit për te kompensuar 

operatorin ne lidhje me  pasurinë (aktivin). Kriteret e njohjes do te përmbushen gjate 

ndërtimit, neqoftese vlera e ndërtimit ne proces deri ne atë moment mund te matet 

ne mënyre te besueshme. Kjo vlen kur ofruesi mban rrezikun e ndërtimit ose kur te 

dyja palët mund te heqin dore nga marrëveshja kur ato duan ta bëjnë një gjë te tille 

dhe pa u paralizuar. Nëse asnjeri prej këtyre skenarëve nuk plotësohet, atëherë 

kriteret e njohjes nuk ka te ngjare te plotësohen derisa te përfundoje ndërtimi 

plotësisht.  

Gjithashtu janë përcaktuar kërkesa te veçanta ne lidhje me marrëveshjet ku 

elementet e ndërtimit dhe ato te shërbimit mund (apo jo) te ndahen brenda pagesave 

te planifikuara nga ana e ofruesit. 

Neqoftese për disa marrëveshje koncensionare nuk plotësohet asnjë prej kritereve te 

propozuara te kontrollit, siç u trajtuan me sipër, ofruesi nuk duhet  te njohe si aktiv 

pasurinë ne themel te kësaj marrëveshjeje. Rrjedhimisht, çdo pagese qe behet për 

ketë MK është për shërbimin e saj dhe jo për pasurinë/pronën, prandaj duhet te 

shpenzohet sipas realizimit te përfitimeve ekonomike te shërbimit. Gjithashtu, 

neqoftese prona ekziston dhe mbahet si aktiv nga ofruesi, sipas IPSAS 17, ajo duhet 

te çregjistrohet.  
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Për marrëveshjet koncensionare ne te cilat ofruesi vetëm kontrollon përdorimin e 

pasurisë gjate marrëveshjes (si për shembull ne MK te formës BOO ndërtim-

zotërim-operim), për qiramarresin duhet te ndiqen udhëzimet ne IPSAS 13 po qe se 

marrëveshja plotëson kushtet e një kontrate qeraje. Neqoftese ofruesi kontrollon 

vetëm përdorimin e pasurisë gjate marrëveshjes dhe marrëveshja nuk plotëson 

kushtet e një qeraje financiare, për shkak se ofruesi ruan pronësinë gjate kohës se 

marrëveshjes, atëherë ofruesi duhet ta raportoje pasurinë si aktiv. Neqoftese 

marrëveshja përfshin një prone te ndërtuar rishtas, prona dhe detyrimi qe lidhet me 

te do te raportohen dhe maten siç përshkruhet me sipër ne lidhje me raportimin 

financiar te ofruesit, kur plotësohen kriteret e kontrollit. Ne fund te marrëveshjes 

vlera kontabël e mbetur e pronës do te çregjistrohet duke reflektuar transferimin e 

pronës tek operatori. Në qoftë se marrëveshja nuk plotëson kushtet e një qeraje 

financiare dhe ofruesi nuk është pronar i pasurisë, atëherë ajo nuk do te regjistrohet 

si një aktiv dhe çdo pagese ne lidhje me ketë pronësi/aktiv do te përbente një 

shpenzim te periudhës. 

Për marrëveshjet qe kane te bëjnë me aktivet/pronat e sapondërtuara, ku ofruesi nuk 

e kontrollon përdorimin e aktivit/pronës gjate marrëveshjes, por ne vend te tij 

kontrollon interesin e mbetur tek ky aktiv/pronë ne fund te marrëveshjes (për 

shembull marrëveshje te formës BOOT), ofruesi raporton si aktiv plus vlerën që 

krijohet nga diferenca mes vlerës se drejte te pritshme te pronës ne fund te 

marrëveshjes dhe shumes qe ofruesi do te kërkohet t`i paguaje operatorit për 

rikthimin e pronës. Ky aktiv e arrin vlerën e tij ne kontabilitet gradualisht me 

pagesat e bëra nga ofruesi te operatori gjate gjithë jetës se marrëveshjes.  

Për marrëveshjet qe përfshijnë pasuritë ekzistuese ne te cilat ofruesi nuk kontrollon 

përdorimin e pronës gjate kohës se marrëveshjes, por ne vend te kësaj kontrollon 

interesin e mbetur ne fund te marrëveshjes, Bordi propozon qe te ndiqet udhëzimi që 

zbatohet për qiradhënësit sipas IPSAS 13, në qoftë se marrëveshja plotëson 

përkufizimin e një kontrate qeraje. Nëse marrëveshja nuk plotëson ketë përkufizim, 

ofruesi e çregjistron nga aktivi pronën dhe njeh si aktiv detyrimin e operatorit për te 

kthyer pronën ne fund te marrëveshjes.  

4.1. Dispozitat për ndarjen e te ardhurave. 

Për  ato marrëveshje ku operatori parashikohet te grumbullojë  të ardhura nga tarifat 

drejtpërdrejt nga palët e treta ose nga përdoruesit e te mirës publike, ofruesi 

zakonisht negocion qe ne kontrate te përfshije një dispozite për ndarjen e këtyre te 

ardhurave midis tij dhe operatorit. Ne ketë mënyre, në qoftes përdorimi i pronës 

tejkalon parashikimet atëherë operatori suksesin do ta ndaje me ofruesin. Kjo 

dispozite do të shërbeje për të mbrojtur ofruesin nga rreziku politik dhe kritikat 

publike që mund të bëhen për përfshirjen ne një marrëveshje, e cila mund të jetë 

shume fitimprurëse për një operator privat. Për shembull si pjese e një marrëveshje 

BOOT për ndërtimin e një parkingu te madh, ofruesi merr një honorar fiks për çdo 
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bilete te shitur. Ofruesi e përdor ketë honorar për te financuar aksione (veprimtari) te 

komunitetit. Gjithashtu, në një marrëveshje qe përfshin ndërtimin e një rruge ku 

kalimi behet me pagese, ofruesi ka te drejte te marre 40% te ardhurës totale pasi 

flukset neto nga marrëveshja arrijnë t`i ofrojnë operuesit një norme kthimi para 

tatimit prej 6.5% mbi fondet totale te investuara. Pjesa e ofruesit rritet ne 80% e te 

ardhurës totale te mbledhur pasi flukset e kontratës i japin operatorit një norme 

kthimi prej 8%. 

Dispozitat e ndarjes se te ardhurave shpesh janë te përfshira ne kushtet e një 

marrëveshje se bashku me një garanci minimale për operatorin. Për shembull një 

marrëveshje për operimin e një autostrade me pagese përmban një dispozite për 

ndarjen e te ardhurave. Kjo dispozite kërkon qe ofruesi te përfitoje rreth 57% te 

ardhurave qe kalojnë ato te parashikuara. Kjo dispozite mund te jete e shoqëruar nga 

një dispozite tjetër ku ofruesi do te paguaj 80% te çdo diference mes te ardhurave te 

parashikuara krahasuar me ato aktuale. Ne ketë mënyre, ofruesi minimizon rrezikun 

e kërkesës duke i dhëne operatorit një lloj garancie për minimum e te ardhurave, te 

cilat në qoftë se projekti rezulton i suksesshëm kane potencialin te jene edhe me te 

mëdha. Propozimet e tanishme te Bordit theksojnë se ofruesit duhet t’i njohin këto te 

ardhura (dhe te arketueshmet) ashtu siç ato fitohen, pra ne linje me substancën e 

marrëveshjes dhe pasi është përmbushur ndonjë ngjarje kontigjence (si për shembull 

tejkalimi i pragut te minimumit te te ardhurave). 

4.2. Konsolidimi  

Kur operator është një ndërmarrje e biznesit qeveritar, gjithmonë do te ekzistojnë 

disa nga treguesit e kontrollit te trajtuara ne paragrafët 39 dhe 40 te IPSAS 6,  

veçanërisht nëse kjo lloj ndërmarrjeje krijohet qe te shërbeje si operator ne këto 

marrëveshje koncesioni. Ky operator, në përgjithësi duhet te konsolidohet ne 

pasqyrat financiare te ofruesit. 

Ku operatori është një njësi ekonomike ai ne ketë rast është një njësi ekonomike për 

qëllime të veçanta dhe treguesit e kontrollit te përshkruara ne paragrafin 39 te 

IPSAS 6 nuk do te jene te vlefshme ne marrëdhëniet ndërmjet operatorit dhe 

ofruesit. Megjithatë, termat kontraktuale te këtyre marrëveshjeve mund te rezultojnë 

ne prani te disa prej treguesve te kontrollit të dehna ne paragrafin 40 te ISPSAS 6. 

Për shembull ne një njësi ekonomike për qëllime te veçanta që krijohet për një rruge 

me pagese, dispozitat e mëposhtme te kontratës mund te jene tregues i fuqisë 

kontrolluese te ofruesit mbi operatorin: 

 Operatorit i lejohet marrja e borxhit siç specifikohet ne kontrate dhe ofruesi 

duhet te miratoje paraprakisht çdo borxh shtese.  

 Te gjitha tarifat e pagesave për kalimin e rrugës janë subjekt i miratimit nga 

ministri i transporteve dhe mund te ndryshojnë nga kërkesa e ofruesve.  

 Ofruesi mund te kërkoje qe te hiqet nga puna çdo punonjës qe është për 

shembull i paafte, i pasjellshëm ose jo-kompetent etj. 
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Dispozitat e marrëveshjes ne ketë shembull , te cilat mund te tregojnë se ofruesi 

merr përfitime nga aktivitetet e operatorit janë si me poshtë: 

 Është e nevojshme qe operatori te siguroje qe autostrada do te jete e hapur 

për trafikun ne te gjitha kohërat dhe se rrjedha e trafikut plotëson standarde 

te paracaktuara qe plotësojnë objektivat e ofruesit ne lidhje me transportin.  

 operatori do te beje pagesa ndaj ofruesit në qoftë se kthimi i projektit 

tejkalon nje kufi te caktuar. 

5. Përfundime dhe rekomandime 

 Tipar dallues i zhvillimeve të stome në Shqipëri është rritja e numrit te 

marrëveshjeve të PPP të lidhura e te atyre në proces, për realizimin e 

investimeve të ndryshme në infrastrukturë, për shfrytëzimin eficent te 

minierave, ndërtimin e HEC-ve, të qendrave dhe lehtësive të ndryshme 

publike, të shërbimeve të ndryshme publike etj.  

 PPP është një drejtim i ri dhe i rëndësishëm për te rritur eficencen e fondeve 

te investimeve te qeverise me synim  marrjen e përgjegjësive nga te dyja 

palët. 

 Aktualisht trajtimet kontabël dhe raportimet përkatëse financiare për 

marrëveshjet koncensionare nga operatoret private mbulohen nga IFRIC 12 i 

Komitetit të Interpretimeve te Bordit te Standardeve Ndërkombëtare te 

Kontabilitetit për “Marrëveshjet Koncensionare të Shërbimeve”.  

 Bazuar ne udhëzimet e IPSAS 23 dhe IPSAS 6, mund te argumentohet se 

nëse kontrolli i koncensiondhenesit mbi pasurinë ne themel te këtyre 

marrëveshjeve është i ngjashëm me kontrollin rregullator, vetëm një kontroll 

i tille nuk është i mjaftueshëm për te përmbushur konceptin e kontrollit qe 

përfshihet ne përkufizimin e një aktivi për qëllime te raportimit financiar te 

ofruesit.  

 Aspekti i potencialeve te shërbimeve si përfitime te ardhshme qe mund te 

vijnë nga një aktiv është dallimi kryesor ndërmjet përkufizimit te një aktivi 

sipas IPSAS 1 dhe atij sipas kuadrit te BSNK, i cili përqendrohet vetëm ne 

përfitimet e ardhshme ekonomike . “Potenciali i shërbimeve” shpjegohet me 

tej ne paragrafin 11 te IPSAS 1 si meposhte: 

 Edhe pse motivi kryesor i ofruesit për te hyre ne një marrëveshje te tille është 

përfitimi ekonomik, për shembull për te marre një fluks mjetesh monetare ne 

avance ne këmbim te drejtave për te operuar një rruge, pasuria ne themel te 

marrëveshjes do te vazhdoje te përdoret per te realizuar objektivat qeveritare 

– ajo vetëm do te operohet nga operatori privat, kështu qe do te ofroje 

përfitime nga potenciali i shërbimeve te saj për ofruesin.  

 Propozimet aktuale nga Bordi i IPSAS-eve, te cilat mund te adoptohen si 

praktike edhe ne vendin tone, sugjerojnë qe ofruesi i koncesionit duhet te 
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raportoje aktivin ne pasqyrat financiare te tij, neqoftese ai konsiderohet qe 

kontrollon pronën për qëllime te raportimit financiar 
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