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Shënim Më 31 
Dhjetor 

2018 

 Më 31 
Dhjetor 

2017 

 

ASETET      
Asetet e patrupëzuara 6 11,659  11,597  
Prona, impiantet dhe pajisjet  7 49,785  68,236  
Asetet financiare të disponueshme për shitje  8  2    2   
Pasuria e tatimit të shtyrë 9 1,213  863  
Gjithsej asetet jo-qarkulluese  62,659  80,698  
      
Asetet qarkulluese       
Stoqet  10 5,498  6,746  
Shpenzimet e parapaguara dhe të arkëtueshme tjera 
afatshkurtëra  3,285  3,470  

Të arkëtueshmet tregtare 12 9,456  7,915  
Të arkëtueshmet e tatimit mbi të ardhurat 24 10   12  
Paraja dhe ekuivalentet e parasë  13 722  488  
Gjithsej asetet qarkulluese  18,971  18,632  

GJITHSEJ ASETET  81,630  99,330  
      
EKUITETI DHE DETYRIMET      
Ekuiteti      
Kapitali i emetuar 14 4,475  4,475  
Komponente tjera të kapitalit 14   55,000    55,000   
Humbjet e akumuluara   (34,022)  (18,448)  
Gjithsej ekuiteti  25,453  41,027  
      
Detyrimet      
Detyrimet qarkulluese      
Provizionet 15.1 24,789  27,467  
Të pagueshmet tjera dhe akrualet 15.2 4,002  2,210  
Të pagueshmet tregtare 16 9,256  10,419  
Të hyrat e shtyra 17 3,130  3,207  
Dividentët e pagueshme 14 15,000  15,000  
Gjithsej detyrimet   56,176  58,303  

GJITHSEJ EKUITETI DHE DETYRIMET   81,630  99,330  
 
 
Autorizuar për publikim nga Menxhmenti më 08 Prill 2019, të nënshkruara në emër të tyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënimet përcjellëse nga 1 deri 27 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare 
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Shënim 31 
Dhjetor 

2018 

 31 
Dhjetor 

2017 

 

     
 

Të hyrat 18 66,002  70,243 

Të hyrat tjera 19 237   1,039 
Shpenzimet operacionale 20 (17,483)  (16,682) 
Shpenzimet e stafit 21 (28,138)  (26,701) 
Zhvlerësimi 7 (12,994)  (13,147) 
Amortizimi 6 (7,405)  (9,650) 
Shpenzimet tjera operative  22 (16,144)  (18,910) 
 
Humbja Operative 

 (15,925)  (13,809) 

     

     

Humbjapërpara tatimit  (15,925)  (13,809) 

     

Shpenzimet Tatimore 23 -  - 

     

Neto Humbja per vitin  (15,925)  (13,809) 

    

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse për vitin          350  (95) 
 
Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse për 
vitin  

(15,575)  (13,904) 

 
 
 

Humbja që i atribuohet pronarëve  (15,575)  (13,904)  

 
Gjithsej humbja gjithëpërfshrëse që  i 
atribuohen pronarëve 

 (15,575)  (13,904)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet përcjellëse nga 1 deri ne 27 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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Shënimi Kapitali i 
Emetuar 

Komponente 
tjera të 

kapitalit 

Fitimet e 
mbajtura 

Gjithsej 

Gjendja më  1 janar 2018  4,475 55,000 (18,448) 41,027 
Të ardhurat gjithëpërfshirëse për vitin      
Humbja për vitin  - - (15,575) (15,575) 
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse  - - - - 
Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse për vitin  4,475 55,000 (34,022) 25,453 

Transaksionet me pronarët      
Dividendat e deklaruara 14 - - - - 
Gjithsej transaksionet me pronarët  - - - - 
Balanci me 31 Dhjetor 2018  4,475 55,000 (34,022) 25,453 

Bilanci më 1 janar 2017  
4,475  55,000  (4,544) 

 
   54,931 

 
Të ardhurat gjithëpërfshirëse për vitin      
Fitimi për vitin  - - (13,904) (13,904) 
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse  - - - - 
Gjithsej të ardhurat  gjithëpërfshirëse  - - (13,904) (13,904) 
Transaksionet me pronarët      

Dividendet paguara 14 - - - - 
Gjithsej transaksionet me aksionarët  - - - - 
Bilanci më 31 Dhjetor 2017  4,475  55,000  (18,448) 41,027 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet përcjellëse nga 1 deri 27 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare 
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Shëni
m 

Për fund 
periudhën 
31 Dhjetor 

2018  

Për fund 
periudhën 
31 Dhjetor 

2017  

Aktivitetet operative      
Humbja para tatimit  (15,575)  (13,809)  

Rregulluar për:      
Zhvlerësimin 7 12,994  13,147  
Amortizimin 6 7,405  9,650  

Humbjet e dëmtimit në vlerë në borxhet e 
dyshimta     11 1,032  (28,694)  

Humbje nga zhvlerësimi i aseteve financiare 8 -  37  
Shpenzimi (e hyra) i tatimit të shtyrë 23 (350)  95  

Fitimi operativ para ndryshimeve në kapitalin 
punues dhe provizione  5,506  (19,574)  

 
Ndryshimet në stoqe 

10 1,248  1,004 
 

Ndryshimet në të arkëtueshmet tregtare 11 (2,572)  29,030  
Ndryshimet në shpenzimet e parapaguara, të 
arkëtueshmet tjera dhe tatimet 

12 185  2,921 
 

Ndryshimet në të pagueshmet tregtare 16 (1,164)  4,543  
Ndryshimet në provizione 15.1 (2,678)  (6,080)  
Ndryshimet në akruale dhe të pagueshme tjera     15.2 1,791  (2,250)  
Ndryshimet në të hyrat e shtyra  17 (77)  361  
Paraja e gjeneruar nga operimet  2,239  9,955  
 
Tatimi mbi të ardhura i paguar 

23 4  (9) 
 

Paraja neto nga aktivitete operative  2,243  9,946  
      

Rrjedha e parasë nga aktivitet investive      

Pagesat për blerjen e pronës, impianteve dhie 
pajisjeve 7 (2,009)  (10,144)  

Paraja neto e përdorur në aktivitetet investive  (2,009)  (10,144) 
 

 
Ndryshimi neto në para dhe ekuivalentët e 
parasë 

 234  (198) 
 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit 13 488  686 
 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë në fund të vitit 13 722  488 
 

 
 
 
 

Shënimet përcjellëse nga 1 deri 27 janë pjesë përbërese e këtyre pasqyarave financiare.
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1 HYRJE 

1.1 Informata të përgjithshme 

Telekomi i Kosovës Sh.a (“Kompania”) është një Shoqëri Aksionare e korporatizuar në 
Republikën e Kosovës. Selia kryesore e Kompanisë është e vendosur në Dardani, Prishtinë, 
Republika e Kosovës. 
Aktivitetet e biznesit të Kompanisë përbëjnë ofrimin e shërbimeve të telekomunikimit, të 
telefonisë mobile dhe fikse, shërbimeve postare dhe shërbimeve të internetit dhe IPTV. 
 
Më 31 Dhjetor 2018 Kompania ka 2,430 të punësuar (31 dhjetor 2017: 2,291).  
 
Më 1 gusht 2012 me vendim të Qeverisë së Kosovës, shërbimet postare janë transferuar në 
Postën e Kosovës një kompani e re e formuar, ku 926 punonjës lënë Kompaninë. 
 
Në bazë të vendimit të bordit dhe aprovimit nga aksionari me datën 22 korrik 2015 Kompania 
ndryshoi emrin asaj ligjor nga Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a në Telekomi i Kosovës 
Sh.a. Emri i ri ligjor, është përditësuar me Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës 
më 12 gusht 2015. 
 
Në mënyrë që pasqyrat financiare që të jenë më të kuptueshme, emri i mëparshëm i Kompanisë 
do të përdoret kur është e nevojshme. 
 

1.2 Informata mbi operimin e kompanisë  

Telekomi i Kosovës Sh.a. (TK) përpara Posta dhe Telekomi i Kosovës (PTK) ka qenë një 
ndërmarrje sipas kuptimit të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2005/18, që ndryshon Rregulloren e 
UNMIK-ut Nr. 2002/12 “Mbi themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”. Rregullorja 
2005/18 i ka dhënë AKM-së autoritetin për të transformuar ndërmarrjet në korporata. Në 
takimin e datës 9 maj 2005, Bordi i Drejtorëve i AKM-së ka vendosur të transformojë 
ndërmarrjen PTK në shoqëri aksionare, të quajtur Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës 
Holding Sh.a. Në datën e korporatizimit më 22 qershor 2005, PTK holding në mënyre efektive 
zëvendëson “ndërmarrjen” e mëparshme që kryente biznes ne mënyre formale si ”Posta dhe 
Telekomunikacioni i Kosovës” në baza vazhdimësie, pa likuidim. Ndërmarrja PTK është 
ndërmarrja e parë që është transformuar në Korporatë nën rregulloren e AKM-së dhe Udhëzimin 
Administrativ 2005/6. AKM-ja, që vepron si administrator i besuar për pronarët kryesor të 
ndërmarrjeve të Kosovës bazuar në rregulloren e AKM-së, është aksionari aktual i 100% të 
aksioneve të PTK Holding. Kapitali i emetuar aksionar në korporatizim shënon 260 milion Euro.  
Menjëherë pas korporatizimit. PTK Holding ka formuar një Grup operativ, Posta dhe 
Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. (“PTK”) dhe ka transferuar disa nga pasuritë e saj tek PTK 
në formë të kontributit kapital. PTK Holding ka në pronësi 100% të PTK-së.  
Kapitali i regjistruar i degës në pronësi të plotë është 250 milion Euro, dhe aksionet e degës 
janë emetuar në këmbim për asetet e caktuara neto të kontribuar nga PTK Holding. Duke pasur 
parasysh efektin praktik të transformimit dhe korporatizimit, Administrata Tatimore ka 
aprovuar procesin ristrukturues të ndërmarrjes PTK-së si një “riorganizim” për qëllime të Nenit 
24.1. të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2004/51 “Mbi tatimin në të ardhurat e korporatave’. 
Më 13 qershor 2008, Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi Ligjin për Ndërmarrjet Publike 
(ligji Nr. 03/L-087), dhe në bazë të dispozitave të nenit 3 të këtij ligji, ndërmarrjet qendrore 
në pronësi publike, duke përfshirë PTK Sh.a., janë deklaruar si pasuri e Republikës së Kosovës. 
Qeveria e Republikës së Kosovës, nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave ka të 
drejtën ekskluzive për të ushtruar të drejtat e aksionarëve mbi Ndërmarrjet Publike. 
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1 HYRJE (VAZHDIM) 

1.2 Informata mbi operimin e kompanisë (vazhdim) 

Më 21 Dhjetor 2011, Qeveria ka nxjerrë vendimin për themelimin e Ndërmarrjes Publike 
Qendrore Posta e Kosovës SHA. Ndërmarrjes Publike Qendrore Posta e Kosovës SHA/PK 
themelohet me ndarjen e Njësisë Postare nga Ndërmarrja Publike aktuale Posta dhe 
Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a. 

Më 22 Korrik 2015, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar kërkesën e Bordit për të 
ndryshuar emrin ligjor të Kompanisë nga Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës Sh.a në 
Telekomi i Kosovës Sh.a. Emri i ri ligjor është përditësuar me Agjencinë për Regjistrimin e 
Bizneseve të Kosovës më 12 Gusht 2015. 

1.3 Aktivitetet biznesore, natyra e operimit të kompanisë 

Më 31 Dhjetor 2018, Kompania ka dy njësi biznesore, prej të cilat janë të licencuara nga 
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit në Kosovë (“ART”), njëra nga to është e autorizuar 
nga ART që të ofrojë shërbime interneti dhe një prej tyre është gjithashtu e licencuar nga 
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit:  

Ne përputhje me vendimin e Qeverisë së Kosovës, duke filluar nga 1 Gushti 2012 Posta e Kosovës 
operon si njësi biznesi e veçantë nga PTK-ja. Procesi i ndarjes së Postës së Kosovës ka filluar 
në fillim të vitit 2012 në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr. 16/53 të datës 21 Dhjetor 2011 mbi 
ndarjen e Postës së Kosovës. Kjo ndarje është bërë në përputhje me raportin të këshilltarit të 
pavarur e Korrik 2011, i cili pastaj u aprovua nga menaxhmenti i PTK-së. 

Njësia e Telefonisë Fikse (“Telefonia Fikse”) 
Njësia e Telefonisë Fikse është ofrues i licencuar i shërbimeve dhe rrjetit të telefonisë fikse 
për konsumatorët individual dhe të biznesit në territorin e Kosovës.  
Njësia e telefonisë fikse gjithashtu ofron shërbime të internetit që nga viti 2001, dhe ajo sot 
është një nga operatorët e autorizuar nga ART-ja që ofron shërbime interneti. 

Njësia e telefonisë mobile (“Vala”)  
Vala është njësia operuese e telefonisë mobile GSM dhe aktualisht është njëri nga rrjetet dhe 
ofruesit e shërbimeve e licencuara të telefonisë mobile në Kosovë. 

Ndërmarrja e PTK-së në vitin 2000 arriti një marrëveshje me “Monaco Telecom International” 
(“MTI”) për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile në Kosovë ku kjo marrëveshje i jep të 
drejtë PTK-së të përdorë kodin internacional të MTI-së, i cili i mundëson rrjetit mobil të PTK-
së lidhje me rrjetet ndërkombëtare. Si element i kësaj marrëveshjeje, PTK-ja i kompenson MTI-
së një pjesë te të hyrave dhe pagesë të disa shpenzimeve të trafikut ndërkombëtar. Gjatë vitit 
2006, kontrata ndërmjet MTI dhe PTK SH.A. ishte ri-negociuar dhe ndryshuar. Kontrata e re 
kornizë përfshin përdorimin e kodit të thirrjeve të Monaco International, trafikun 
ndërkombëtar, roaming dhe transferimin njohurive teknike, e cila marrëveshje hyn ne fuqi 1 
Janar 2010. Përveç kësaj, kontrata kornizë përfshinte edhe dispozitën për shkëputjen e 
kontratës nëse Kosova e siguron/merr kodin e vet ndërkombëtar të thirrjeve. Gjithashtu në, 
maj të vitit 2009, kontrata ndërmjet MTI dhe PTK Sh.a. ishte ri-negociuar dhe ndryshuar. Aneksi 
i kontratës e re kornizë përfshin përdorimin e kodit të thirrjeve të Monako Internacional, 
trafikun ndërkombëtar, roaming dhe transferimin njohurive teknike, e cila ka hy ne fuqi nga 1 
Janari 2010. 

Përveç kësaj, Aneksi i kontratës se re kornizë përfshin edhe dispozitën për shkëputjen e 
kontratës nëse Kosova e siguron/merr kodin e vet ndërkombëtar të thirrjeve si dhe zvogëlim te 
tarifave për kodin.Përveç kësaj, Aneksi i kontratës se re kornizë përfshin edhe dispozitën për 
shkëputjen e kontratës nëse Kosova e siguron/merr kodin e vet ndërkombëtar të thirrjeve si 
dhe zvogëlim te tarifave për kodin. 
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 2. ADOPTIMI I STANDARDEVE TË REJA DHE TË RISHIKUARA 

 
2.1 Standardet e reja, interpretimet dhe ndryshimet në fuqi nga 1 Janari 2018 
 
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) të nxjerra nga Bordi për Standarde Ndërkombëtare të Kontabilitetit (IASB).  
Ndikimi i aplikimit të SNRF-ve do te shpalosen në shënimet sqaruese nëse pas aplikimt të tyre 
nga kompania do te ketë efekt në pasqyrat financiare. 
 
Një numër i standardeve të reja që janë lëshuar nga Bordi për Standarde Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit, interpretime dhe amendamente të lëshuara nga Komiteti i Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) kanë hyrë në fuqi për periudhën që fillon nga 
(ose pas) 1 Janar 2018. 
 
Shënim: jo të gjitha standardet dhe interpretimet e reja që kanë hyrë në fuqi për herë të parë 
për periudhën nga (ose pas) 1 Janar 2018 kanë efekt në pasqyrat financiare të kompanisë. 
 
Ekzistojnë një numër standardesh dhe interpretimesh të cilat janë nxjerrë nga Bordi i 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit që janë efektive në periudhat e ardhshme të 
kontabilitetit. 
Standardet e reja, interpretimet dhe ndryshimet që hyjnë në fuqi për herë të parë për 
periudhat që fillojnë nga (ose pas) 1 Janar 2018 : 
 

Më të rëndësishmet nga këto janë: 
 
SNK 8:28 

SNFR 15 Të Ardhurat nga Kontratat me Klientet 
SNRF 9 Instrumentet Financiare  
 

- SNFR 15 Të Ardhurat nga Kontratat me Klientet 
 
Ndryshimet në SNRF 15 kanë të bëjnë me shpalosjen e të Ardhurave nga Kontratat me 
Klientet standard ky që zëvendësonë SNK18 Të ardhurat, SNK11 Kontratat e Ndërtimit si 
dhe disa interpretime tjera të lidhura me të ardhurat. 
Nëse aplikimi i standardit të ri ka ndikim në pasqyrat financiare atëherë këto do të 
rregullohen në bilancin fillestar të fitimeve të pa shpërndarë, në fillim të vitit 2018.  
 
Ky standard ka efekt në kontratat të cilat nuk kanë përfunduar në fillim të vitit 2018. 
SNRF15 nuk i trajton rastet kur klientët nuk i përmbahen kontratës dhe vjen deri te njohja 
e provizioneve. Provizionet dhe Detyrimet kontingjentet trajtohen duke përdorur 
udhëzimet e SNK37. 
 

- SNRF 9 Instrumentet Financiare 
Kompania ka identifikuar se miratim i SNRF 9, i cili zëvendëson SNK 39 Instrumentet 
Financiare, ndryshimet në udhëzimet e mëparshme për klasifikimin dhe matjen e aktiveve 
financiare paraqesin zhvlerësimin e aktiveve financiare.Kompania duhet ta aplikojë nga 1 
Janari 2018. 
Aplikimi i SNRF 9 ndikon në fushat në vijim: 
• klasifikimin dhe matjen e aktiveve financiare  
• investimet në letrat me vlerë të kapitalit të klasifikuara si investime në dispozicion për 
shitje sipas SNK 39, ndryshimet në vlera kontabël të kapitalit financues ishin rregulluar më 
parë me kosto, ky trajtim tani tani bëhet me vlerën e drejtë. 
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 2.   ADOPTIMI I STANDARDEVE TË REJA DHE TË RISHIKUARA (VAZHDIM)  
2.1 Standardet e reja, interpretimet dhe ndryshimet në fuqi nga 1 Janari 2018 (vazhdim) 

 
• zhvlerësimi i aktiveve financiare një model të pritshëm të humbjes së kredisë gjatë 
llogaritjes së humbjeve nga zhvlerësimi në të arkëtueshmet tregtare dhe të arkëtueshmet 
e tjera (të tanishme dhe jo-aktuale). Kjo do të rezultojë në rritje të provizioneve të 
dëmtuara dhe në një gjykim më të madh për shkak të nevojës për të analizuar informacionin 
e kërkuar kur vlerësohet shuma e duhur e provizioneve. Gjatë zbatimit të SNRF 9, kompania 
duhet të marrë në konsideratë probabilitetin e një mospagimi që ndodh gjatë jetës 
kontraktuale të llogarive të arkëtueshme dhe kontratat e bilancit të aseteve sipas njohjes 
fillestare të këtyre aseteve.  

 
Nuk ka pasur standarde dhe interpretime të reja efektive për herë të parë për periudhat që 
fillojnë nga (ose pas) 1 Janarit 2018 dhe që kanë një efekt të rëndësishëm në pasqyrat 
financiare. 

 
2.2 Standardet e reja, interpretimet dhe amendamentet që janë efektive në periudhën 
pas vitit që mbaron më 31 Dhjetor 2018 
 
Ekzistojnë një numër standardesh dhe interpretimesh të cilat janë nxjerrë nga Bordi i 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit që janë efektive në periudhat e ardhshme të 
kontabilitetit që kompania ka vendosur të mos i miratojë në fillim. Më të rëndësishmet nga 
këto janë: 
- SNRF 17 Kontratat e sigurimit (efektive për periudhat duke filluar nga (ose pas) 1 Janarit 

2018); dhe 
- SNRF 16 Qiratë (efektive për periudhat duke filluar nga (ose pas) 1 Janarit 2019). 
 
SNRF 16 Qiratë  
Aprovimi i SNRF 16 do te zëvendësoj SNK 17 do të rezultojë në kompani në njohjen e drejtë 
të aseteve dhe detyrimeve të qirasë për të gjitha kontratat që janë, ose përfshijnë, një 
kontratë qiraje. Për qiratë aktualisht të klasifikuara si qira operacionale, sipas kërkesave të 
tanishme të kontabilitetit kompania nuk i njeh asetet ose detyrimet përkatëse, dhe në vend 
të kësaj i ndan pagesat e qirasë në mënyrë të drejtë mënyrë sipas afatit të qirasë, duke 
shpalosur në pasqyrat financiare vjetore detyrimin total financiar. 

 
Të tjera 
Kompania nuk pret ndonjë standard tjetër të nxjerrë nga BSNK, dhe jo efektiv, që të ketë 
ndonjë ndikim material në kompani. 
 
Më poshtë gjeni një listë e standardeve të reja dhe të ndryshuara të cilat, në kohën e shkrimit, 
ishin lëshuar nga BSNK, por që janë efektive në periudhat e ardhshme. Vlera e detajeve të 
matura dhe cilësore që do të jepen për secilën prej standardeve, ashtu si shuma e detajeve që 
duhet dhënë për SNRF 9, 15 dhe 16, varen nga rrethanat e secilës kompani. 
 
 
Vlerësimi vjetor i cikleve të Standardeve të SNRF-ve 2014-2016 që kanë të bëjnë me çështjet 
në SNRF 1 Adaptimet e para në SNK 28 Investimet në Shoqëritë dhe Kompanitë e Përbashkëta 
(data e hyrjes në fuqi më 1 Janar 2018) 
Ndryshime në SNRF 4: Aplikimi i SNRF 9 Instrumentet Financiare dhe SNRF 4 Kontratat e 
Sigurimeve (data e hyrjes në fuqi më 1 Janar 2018) 
Ndryshime në SNRF 2 Klasifikimi dhe Matja e Transaksioneve për Pagesat e Bazuara në Aksione 
(data e hyrjes në fuqi më 1 Janar 2018). 
KIRFN Interpretimi 22 Transaksionet në Valutë të Huaj dhe Trajtimi Paraprak (data e hyrjes në 
fuqi më 1 Janar 2018) 
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2. ADOPTIMI I STANDARDEVE TË REJA DHE TË RISHIKUARA (VAZHDIM) 
 
2.2 Standardet e reja, interpretimet dhe amendamentet që janë efektive në periudhën 
pas vitit që mbaron më 31 Dhjetor 2018 (vazhdim) 
 
Të tjera (vazhdim) 
 
- KIRFN 23 Pasiguria mbi Trajtimin e Tatimit mbi të Ardhurat (data e hyrjes në fuqi më 1 

Janar 2019); 
- Tiparet e parapagimit me kompensim negativ (Ndryshime në SNRF 9), (data e hyrjes në fuqi 

më 1 Janar 2019) 
- Interesat Afatgjatë në Shoqëritë dhe Kompanitë e Përbashkëta (Ndryshimet në SNK 28) (data 

e hyrjes në fuqi më 1 Janar 2019) 
- SNRF 17 Kontratat e Sigurimeve (data e hyrjes në fuqi më 1 Janar 2021) 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT 

Politikat kryesore kontabël të adoptuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare janë 
paraqitur më poshtë. Politikat kontabël të përcaktuara më poshtë janë aplikuar në mënyrë 
konsistente në të gjitha vitet e paraqitura në këto pasqyra financiare, përveç nëse nuk shprehet 
ndryshe. 

3.1 Deklarata e përputhshmërisë 
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) të lëshuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK). 
 
3.2 Baza e përgatitjes 
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF) të publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK). 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur në bazën e matjes të specifikuar nga SNRF për çdo lloj 
pasurie, detyrimi, të ardhure dhe shpenzimi. Baza e matjes është përshkruar në politikat 
kontabël me poshtë. 
Përgatitja e këtyre pasqyrave financiare është bëre në përputhje me SNRF që kërkon përdorimin 
e vlerësimeve kritike kontabël. Fushat që përfshijnë një shkallë më të lartë të gjykimit ose 
kompleksitetit, apo fushat ku supozimet dhe vlerësimet janë të rëndësishme për pasqyrat 
financiare janë shpalosur në shënimin 4: Gjykimet kritike kontabël dhe burimet kryesore të 
pasigurisë në vlerësim. 
 
3.3 Parimi i vijimësisë 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur në bazë të hipotezës së vijimësisë që supozon se 
Kompania do të jetë në gjendje të mbledhë të arkëtueshmet e saj dhe të shlyejë detyrimet e 
saj brenda rrjedhës normale të aktivitetit biznesor. Si të tilla, këto pasqyra financiare nuk 
pasqyrojnë rregullimet dhe riklasifikimet e mundshme të pasurive dhe detyrimeve të cilat do 
të kërkohen në rast se Kompania nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë me aktivitetet e saja 
të biznesit si një vazhdimësi. 
Kompania ka pësuar humbje për vitin që ka përfunduar 31 Dhjetor 2018 në vlerë prej 15,575 
mijë Euro (2017: 13,904 mijë Euro), humbjet e akumuluara janë në vlerë prej 34,016 mijë Euro. 
Përveç kësaj, më 31 Dhjetor 2018 detyrimet rrjedhëse tejkalojnë pasuritë aktuale për shumën 
prej 37,205 mijë Euro (2017: 39,671 mijë Euro). Pjesa më e madhe e humbjeve të ndodhura 
gjatë vitit 2018 dhe 2017 vjen nga trendi në rënien e të hyrave (2016 nga rezervat për humbjet 
nga procedurat ligjore në vlerë prej 28,750 mijë Euro, ky rast shpjegohet në më shumë detaje 
në Shënimin 15.1).  
Bazuar në këto ngjarje dhe kushte, ekziston një pasiguri materiale që mund të hedh dyshime 
të konsiderueshme në aftësinë e Kompanisë për të vazhduar me parimin e vazhdimësisë dhe si 
rrjedhojë, që ajo të mos jetë në gjendje të realizojë pasuritë e saj dhe të kryejë detyrimet e 
saj në rrjedhën normale të biznesit.  
Me qellim të daljes nga situata e krijuar nga vendimi i arbitrazhit, më 24 Maj 2017 kompania 
nënshkroi një marrëveshje mirekuptimi me Dardafon.net L.L.C, për ekzekutimin e vendimit 
përfundimtar të Gjykatës së Arbitrazhit për Gjykatën e GJNN-së nr. 20990/MHM.  
Me këtë marrëveshje mirekuptimi është arritur pezullimi i zbatimit te menjëhershëm te 
vendimit te gjykatës arbitrazhit duke mundësuar palëve qe te vazhdojnë bashkëpunimin 
komercial ne harmoni me dispozitat obligative te kontratës ne fuqi dhe kërkesave nga vendimi 
i arbitrazhit. 
Menaxhmenti beson se po merr të gjitha masat e nevojshme për të mbështetur 
qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e biznesit të kompanisë. Kështu që brenda 12 muajve të 
ardhshëm do të merren aktivitetet e mëposhtme: rritja e të ardhurave si rezultat i investimeve 
të bëra gjatë vitit, përmirësimi i strategjisë së mbledhjes së borxheve, ulja e disa kategorive 
të shpenzimeve etj. 
  



TELEKOMI I KOSOVËS SH.A. 
Shënime për Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2018 
(të gjitha shumat janë në mijëra Euro, përveç nëse ceket ndryshe) 
 

13 
 

3. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
3.4 Valuta funksionale dhe raportuese 
Këto pasqyra financiare janë prezantuar në euro, që është monedha/valuta funksionale e 
kompanisë. Të gjitha informatat financiare të raportuara në euro, janë rrumbullakuar në 
mijëshen me të përafërt. 

 

3.5 Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve 
Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon që menaxhmenti të bëj gjykime, vlerësime dhe 
supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave te kontabilitetit dhe shumat e raportuara 
të aseteve, detyrimeve, të hyrave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë 
nga këto vlerësime. 
Vlerësimet dhe supozimet e ndërlidhura janë rishikuar vazhdimisht. Rishikimet e vlerësimeve 
të kontabilitetit janë njohur në periudhën në të cilën këto vlerësime janë rishikuar dhe në 
ndonjë periudhë pasuese që preket nga ato.  
Veçanërisht, informacioni mbi fushat e rëndësishme të pasigurisë së vlerësimit dhe gjykimet 
kritike në aplikimin e politikave të kontabilitetit që kanë ndikimin më të madh në shumat e 
njohura në pasqyrat financiare janë përshkruar në shënimin 5–Vlerësimet dhe gjykimet e 
kontabilitetit. 
3.6   Valuta e huaj 

Transaksionet në valutë të huaj janë kthyer në valutën funksionale me normën e këmbimit që 
është në datat e transaksioneve. Asetet monetare dhe detyrimet në valutë të huaj në datën e 
raportimit janë kthyer përsëri në valutën funksionale me normën e këmbimit në atë datë. Fitimi 
dhe humbja e valutës së huaj mbi zërat monetar është diferenca ndërmjet kostos së amortizuar 
në valutën funksionale në fillim të periudhës, rregulluar për interesin efektiv dhe pagesat gjatë 
periudhës, dhe kostos së amortizuar në valutën e huaj të kthyer në normën e këmbimit në fund 
të periudhës. Asetet jo-monetare dhe detyrimet në valuta të huaja që janë matur në vlerë 
reale janë kthyer në valutën funksionale me normën e këmbimit të datës kur është përcaktuar 
vlera reale. Ndryshimet e valutës së huaj që dalin nga kthimet janë njohur në fitim apo humbje, 
përveç për diferencat që dalin nga rikthimi i instrumenteve të ekuitetit të gatshme për shitje 
(nëse ka). 
 

3.7   Pasuritë e patrupëzuara 

(i) Njohja dhe matja 

Asetet e patrupëzuara janë matur në kosto minus amortizimi i akumuluar dhe dëmtimi i 
akumuluar në vlerë, nëse ka.  

(ii) Shpenzimet pasuese 
Shpenzimi pasues është kapitalizuara vetëm kur rrit përfitimet e ardhshme ekonomike të 
trupëzuara në asetin specifik me të cilin ndërlidhen. Të gjitha shpenzimet tjera, përfshirë 
shpenzimet për emrin e mirë dhe brendet e gjeneruar në mënyrë interne, është njohur në fitim 
dhe humbje kur ka ndodhur.  

(ii) Amortizimi 
Amortizimi është njohur në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse në bazë të metodës 
drejtvizore përgjatë kohëzgjatjes së vlerësuar të përdorimit të aseteve të patrupëzuara nga 
data kur ato janë të gatshme për përdorim. Kohëzgjatjet e vlerësuara të përdorimit janë në 
vazhdim (për vitin 2018 dhe 2017): 
 

 Programet kompjuterike 5 vite 
 Licencat e telekomit 15 vite 
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3 POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 

3.8 Prona, impiantet dhe pajisjet 
 

(i)  Njohja dhe matja 
Zërat e pronës, impianteve dhe pajisjeve janë matur në kosto (ose kosto të vlerësuar) minus 
zhvlerësimi i akumuluar dhe humbjet e dëmtimit në vlerë. Kostoja e gjykuar paraqet koston e 
rivlerësuar të disa zërave të pronës, impianteve dhe pajisjeve që janë rivlerësuar më 1 janar 
2005, datë e kalimit tek SNRF-të, me vlerë reale në lidhje me korporatizimin e filluar të PTK 
Holding.  
Kostoja përshinë shpenzimet që janë direkt të ngarkuara në blerje të asetit. Kostoja e aseteve 
të vetë ndërtuara përfshinë koston e materialeve dhe punës së drejtpërdrejtë (nëse është 
përfshirë), ndonjë kosto tjetër që është direkt e ngarkuar në sjelljen e asetit në gjendje punë 
për qëllimin e menduar, dhe kostot e çmontimit dhe heqjes së artikullit dhe rregullimin e vendit 
ku janë vendosur. Shpenzimet kapitale mbi asetet gjatë ndërtimit janë bartur tek Asetet në 
ndërtim dhe janë kapitalizuara e transferuar në kategorinë e duhur të asetit atëherë kur 
përfundohen, prej ku fillon aplikimi i zhvlerësimit në normën e aplikueshme ndaj kategorisë në 
fjalë.  
Kur pjesët e një zëri të pronës, impianteve dhe pajisjeve kanë kohë të ndryshme të përdorimit, 
ato janë regjistruar si artikuj të veçantë (përbërësit madhor) të pronës, impianteve dhe 
pajisjeve. 

(ii)  Kostot pasuese 
Kostoja e pjesë zëvendësuese të një zëri të pronës, impianteve dhe pajisjeve njihet në vlerën 
bartëse të zërit nëse është e mundur që benefitet e ardhshme ekonomike të trupëzuara 
përbrenda pjesës do të rrjedhin në kompani dhe kostoja e tyre të mund të matet me 
besueshmëri. Kostot e servisimeve të përditshme të pronës, impianteve dhe pajisjeve janë 
njohur në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse atëherë kur kanë ndodhur.  
Fitimet apo humbjet e nxjerrjes jashtë përdorimit të pronës, impianteve dhe pajisjeve janë 
përcaktuar duke u referuar në vlerën e tyre bartëse dhe janë marrë parasysh në përcaktimin 
e rezultatit operativ për periudhën.  

(iii) Zhvlerësimi 
Zhvlerësimi është njohur në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse në bazë të metodës 
drejtvizore përgjatë kohës së vlerësuar të përdorimit të secilës pjesë të një zëri të pronës, 
impianteve dhe pajisjeve. Toka dhe pasuritë në ndërtim nuk janë zhvlerësuar. Kohët e 
vlerësuara të përdorimit për klasat madhore të aseteve janë si në vazhdim (si për vitin 2018 
edhe 2017): 

 
 Ndërtesat (nga data e vlerësimit) 20 vite 
 Zyrat postare (strukturë druri) 10 vite 
 Linjat e rrjetit 20 vite 
 Kanalet kabllovike dhe shtyllat 

antenave                                            
20 vite 

 Stacionet Bazë 5 vite 
 Makineria dhe pajisjet 5 deri 10 vite 

 
Kohëzgjatja e përdorimit, metodat e zhvlerësimit dhe vlerat e mbetura, nëse kanë qenë të 
rëndësishme, të pronës, impianteve dhe pajisjeve janë rivlerësuar në datën e raportimit. 
 
  



TELEKOMI I KOSOVËS SH.A. 
Shënime për Pasqyrat Financiare për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2018 
(të gjitha shumat janë në mijëra Euro, përveç nëse ceket ndryshe) 
 

15 
 

3 POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 

3.9 Rënia në vlerë e pasurive jo-financiare 

Prona, ndërtesat e pajisjet, si dhe asetet e patrupëzuara, janë shqyrtuar për rënie në vlerë sa 
herë që ngjarje të ndryshimeve, në rrethana të caktuara, tregojnë se shuma bartëse e një 
pasurie nuk mund të jetë e rikuperueshme. Kurdo që shuma bartëse e një pasurie e tejkalon 
shumën e vet të rikuperueshme, humbjet nga rënia në vlerë njihen në të ardhura. Shuma e 
rikuperueshme është më e lartë se çmimi neto i shitjes së një pasurie dhe vlerës në përdorim. 
Çmimi neto i shitjes është shuma e arritshme nga shitja e një pasurie në transaksion të plotë, 
ndërsa vlera në përdorim është vlera aktuale e fluksit të parave të gatshme e parashikuar në 
të ardhmen që pritet të rrjedhin nga përdorimi i vazhdueshëm i një pasurie dhe heqja e saj në 
fund të përdorimit. Shumat e rikuperueshme janë llogaritur për asetin individual, ose, nëse nuk 
është e mundur, për njësinë që gjeneron para të gatshme. 

3.10 Pasuritë financiare 

Kompania klasifikon asetet saj financiare në kategoritë e mëposhtme: huat dhe të arkëtueshme 
dhe në asete financiare në dispozicion për shitje. Menaxhmenti përcakton klasifikimin e 
investimeve të saj në njohjen fillestare. 

Huat dhe të arkëtueshmet 
Huat dhe të arkëtueshmet janë asete financiare jo të prejardhura, me pagesa fikse ose të 
përcaktuara që nuk janë të kuotuara në një treg aktiv. Ato janë të përfshira në asetet 
qarkulluese, me përjashtim të maturimeve më të mëdha se 12 muaj pas datës së pasqyrave 
financiare. Huat dhe të arkëtueshmet e kompanisë, në datën e pasqyrës së pozicionit financiar 
përbëhen nga të arkëtueshmet tregtare dhe të tjera, depozitat afatshkurtra në bankë si dhe 
paraja dhe ekuivalentët e parasë. 
 
Pasuritë financiare të gatshme për shitje 
Pasuritë financiare të gatshme për shitje janë jo-derivative që janë ose të përcaktuara në këtë 
kategori ose nuk klasifikohen në asnjërën prej kategorive tjera. Ato janë të përfshira në 
pasuritë jo-qarkulluese përveç kur menaxhmenti synon ti heqë investimin brenda 12 muajve 
nga data e pasqyrave të pozicionit financiar. 
 

Njohja dhe matja 
Blerja dhe shitja e pasurive financiare njihen në datën e tregtisë - data në të cilën Kompania 
bënë blerjen apo shitjen e pasurisë. 
Të gjitha pasuritë financiare, përveç pasurive në vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes, 
njihen fillimisht me vlerën e drejtë plus kostot e transaksionit.   
Të gjitha aktivet financiare, përveç pasurive në vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes 
njihen fillimisht me vlerën e transaksionit plus kostot e drejtë. Aktivet financiare çregjistrohen 
kur e drejta për të marrë flukset e mjeteve monetare nga investimet kanë skaduar apo janë 
transferuar dhe kompanisë ka transferuar kryesisht të gjitha rreziqet dhe përfitimet e 
pronësisë. 
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3.10 Pasuritë financiare (vazhdim) 
 

Pasuritë financiare të gatshme për shitje mbahen me vlerën e drejtë. Huat dhe llogaritë e 
arkëtueshme mbarten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 
Ndryshimet në vlerën e drejtë të letrave me vlerë monetare të klasifikuara si të vlefshme për 
shitje njihen në kapitalin neto. 
Kur letrat me vlerë të klasifikuara si në dispozicion për shitje janë shitur ose kanë rënë në 
vlerë, rregullimet në vlerën e drejtë të akumuluar të njohura në ekuitet janë të përfshira në 
pasqyrën e të ardhurave të përgjithshme si fitime dhe humbje nga letrat me vlerë të 
investimeve.  
Interesi në letrat me vlerë që janë në dispozicion për shitje, i llogaritur duke përdorur metodën 
efektive të interesit, njihet në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, si pjesë e të 
ardhurave të tjera. Dividendët për instrumentet e kapitalit në dispozicion për shitje njihen në 
pasqyrën e të ardhurave të përgjithshme si pjesë e të ardhurave të tjera, kur është themeluar 
e drejta e Kompanisë për të marrë pagesat. 
Vlerat e drejta të investimeve të kuotuara janë të bazuara në çmimet e ofertës aktuale. Nëse 
tregu për një aset financiar nuk është aktiv (dhe për letrat me vlerë jo të listuara), Kompania 
vendos vlerën e drejtë duke përdorur teknika vlerësimi. 
 
Humbja në vlerë i pasurive financiare 
Kompania vlerëson në çdo datë raportimi nëse ka evidencë objektive nëse një pasuri financiare 
ose grup pasurish financiare është zhvlerësuar. Një pasuri financiare ose një grup pasurish 
financiare janë zhvlerësuar dhe humbjet nga zhvlerësimi ndodhin vetëm nëse ka evidencë 
objektive zhvlerësimi si rezultat i një apo më shumë ngjarjeve që kanë ndodhur pas njohjes 
fillestare të pasurisë (një "rast humbjeje") dhe në këtë rast humbja (ose rastet) ka një ndikim 
e rrjedhës së ardhshme të parasë në vlerësuar të pasurisë financiare ose grupi pasurish 
financiare që mund të vlerësohen në mënyrë të besueshme. 
Evidencë zhvlerësimi, mund të përfshijë tregues se debitorët ose një grup i debitorëve është 
duke përjetuar vështirësi të konsiderueshme financiare, mos pagesa në interes apo pagesat e 
principalit, mundësi që ata do të hyjnë në procesin e falimentimit ose riorganizime të tjera 
financiare, si dhe ku të dhënat të dukshme tregojnë se ka një rënie të matshme në rrjedhën e 
ardhshme të parasë të vlerësuar, të tilla si ndryshimet në borxh ose kushte ekonomike që lidhen 
me standarde. 

Pasuritë e mbajtura me koston e amortizuar 
Për kredi dhe kategorinë e të arkëtueshme, humbja matet si diferencë midis vlerës kontabël të 
pasurisë dhe vlerës aktuale të rrjedhës së ardhshme parasë të vlerësuar (duke përjashtuar 
humbjet e ardhshme të kredisë që nuk kanë ndodhur) skontuar me normën fillestare të pasurisë 
financiare të interesit efektiv. Pasuritë me maturim të shkurtër nuk janë zbritur. Vlera kontabël 
e aktivit zvogëlohet dhe shuma e humbjes njihet në pasqyrën e të ardhurave. Nëse një kredi 
apo investim që mbahet deri në maturim ka një normë interesi të ndryshueshme, norma e 
skontimit për matjen e çdo humbje nga zhvlerësimi është norma aktuale e interesit efektiv e 
përcaktuar sipas kontratës. Si një zgjidhje praktike, Kompania mund të matë zhvlerësimin në 
bazë të vlerës së drejtë të një instrumenti duke përdorur një çmim tregu të vëzhguar.  
 
Në qoftë se, në një periudhë të mëpasshme, shuma e humbjes nga zhvlerësimi ulet dhe kjo ulje 
mund të lidhet objektivisht me një ngjarje që ndodh pas njohjes së zhvlerësimit (të tilla si një 
përmirësim në vlerësimin e kreditit të debitorit), anullimit të humbjes nga zhvlerësimi të njohur 
më parë njihet në pasqyrën e të ardhurave. Testimi për zhvlerësim i të arkëtueshmeve tregtare 
është përshkruar në këtë Shënim 3.10. 
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3 POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
3.10 Pasuritë financiare (vazhdim) 
Pasuritë e gatshme për shitje 
Në rast të investimeve te gatshme për shitje, rënia e ndjeshme ose e zgjatur në vlerën e drejtë 
të pasurive nën koston e tyre është konsideruar në përcaktimin nëse pasuritë janë zhvlerësuar. 
Nëse ndonjë evidencë e tillë ekziston, për pasuritë financiare te gatshme për shitje, humbja 
kumulative - e matur paraqitet si diferenca midis kostos së blerjes dhe vlerës së drejtë aktuale, 
minus ndonjë humbje nga zhvlerësimi për pasurinë financiare të njohur më parë në fitim ose 
humbje - është hequr nga kapitali dhe njihen në pasqyrën e të ardhurave. Humbjet nga 
zhvlerësimi të njohura në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse në instrumentat e kapitalit 
neto nuk kthehen në pasqyrën e të ardhurave  
 

3.11 Të arkëtueshmet tregtare 

Të arkëtueshmet tregtare njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas maten me koston e 
amortizuar duke përdorur metodën efektive të interesit, më pak provizion për rënie në vlerë. 
Një dispozitë për rënie në vlerë të arkëtueshmet tregtare është krijuar, kur ka prova objektive 
se kompania nuk do të jetë në gjendje të mbledhë të gjithë shumën e pashlyer sipas kushteve 
fillestare të të arkëtueshmeve. Vështirësi të konsiderueshme financiare të debitorit, 
probabiliteti që debitori do të falimentojë ose të të ndërmarrë riorganizim financiar, dhe 
mosplotësim të zotimeve ose shkelje ligjore në pagesat (më shumë se 30 ditë nga kalimi i afatit) 
konsiderohen si tregues se të arkëtueshmet tregtare kanë rënë në vlerë. Borxhet e mbetura 
vlerësohen në mënyrë kolektive në grupe që ndajnë të ngjashme karakteristika të ngjashme të 
rrezikut të kreditit. 
 

3.12 Paraja dhe ekuivalentët e saj 
Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë paratë në dorë, depozitat e mbajtura në bankat 
dhe investimet e tjera afatshkurtra me likuiditet të lartë me maturitetet origjinale prej tre 
muajsh ose më pak. 
 

3.13 Kompensimi i instrumenteve financiare 
Asetet dhe detyrimet financiare kompensohen dhe shuma neto raportohet në pasqyrën e 
pozicionit financiar kur ka një të drejtë të ligjshme të zbatueshme për të kompensuar shumat 
e njohura dhe ka një qëllim për të vendosur mbi një bazë neto ose të realizojë asetin dhe të 
shlyejë detyrimin njëkohësisht 
 

3.14 Stoqet 
Stoqet janë paraqitur në koston më të ulët dhe vlerën e realizueshme neto. Vlera e 
realizueshme neto është çmimi i vlerësuar i shitjes në rrjedhën normale të biznesit, minus 
kostot e vlerësuara të kompletimit dhe shpenzimet e shitjes. Kostoja përfshin shpenzimin e 
shkaktuar në blerjen e stoqeve dhe sjelljen e tyre në vendin dhe gjendjen ekzistuese.  
Kostoja e inventarit të konsumuar është bazuar në formulën e mesatares së ponderuar. 
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3 POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 

3.15 Kapitali Aksionar 

Kapitali aksionar dhe fitimet e mbajtura  
(i) Kapitali i aksionarëve 
Kapitali aksionar paraqet vlerën nominale të aksioneve që janë emetuar.  

(ii) Fitimet e mbajtura 
Fitimet e mbajtura përbëhen nga fitimet e pashpërndara në periudhat aktuale dhe të kaluara. 

(iii) Dividendët 
Dividendët njihen si detyrime në periudhat në të cilat janë deklaruar dhe janë miratuar nga 
aksionarët. 
 

3.16 Detyrimet financiare 
Detyrimet financiare klasifikohen në pajtueshmëri me përmbajtjen e marrëveshjes 
kontraktuale. Të gjitha detyrimet financiare të kompanisë në datat e raportimit klasifikohen si 
detyrime të tjera financiare me kosto të amortizuar. Detyrimet financiare me kosto të 
amortizuar të përbëhet nga llogaritë e pagueshme tregtare. 
3.17 Të pagueshmet tregtare 
Të pagueshmet tregtare janë detyrime për të paguar për mallrat ose shërbimet që janë pranuar 
në rrjedhën normale të biznesit nga furnizuesit. Llogaritë e pagueshme janë të klasifikuara si 
detyrime aktuale në qoftë se pagesa është brenda një viti ose më pak (në rast se më gjatë, në 
periudhën normale të shfrytëzimit të biznesit). Në të kundërtën, ato paraqiten si detyrime 
afatgjata. Te pagueshmet tregtare janë vlerësuar në vlerën e tyre reale dhe më pas maten me 
koston e amortizuar duke aplikuar metodën e normës efektive të interesit. 
 

3.18 Përfitimet e të punësuarve 
Pensionet e detyrueshme 
Kompania, përgjatë rrjedhës normale të biznesit, kryen pagesa në emër të tij dhe në emër të 
të punësuarve të tij për të kontribuar në pensionin e detyrueshëm në pajtueshmëri me 
legjislacionin vendor. Kostot e pësuara në emër të Kompanisë janë ngarkuar në fitim dhe 
humbje kur kanë ndodhur.  

Përfitimet afatshkurtra 
Obligimet e përfitimeve afatshkurtra të punonjësve janë matur në bazë jo-të skontueshme dhe 
janë shpenzuar pasi që shërbimi i ndërlidhur të jetë ofruar. Provizioni është njohur për shumën 
që pritet të paguhet sipas bonusit afatshkurtër në para nëse Kompania ka një obligim të 
tanishëm ligjor apo të tërthortë për të paguar shumën si rezultat i shërbime të ofruara në të 
kaluarën nga punonjësi dhe obligimi të mund të vlerësohet me besueshmëri.  
 

3.19 Provizionet 

Provizioni është njohur nëse, si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën, Kompania ka obligim të 
tanishëm apo të tërthortë ligjor i cili mund të vlerësohet me besueshmëri, dhe është e mundur 
që do të nevojitet një rrjedhje e parasë në ardhmen për të shlyer obligimin. Provizionet janë 
përcaktuar duke skontuar rrjedhat e pritshme të parasë në të ardhmen me normën përpara 
tatimit që reflekton vlerësimet aktuale të tregut për vlerën kohore të parasë si dhe rreziqet 
specifike ndaj detyrimit. 
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3.20 Njohja e të hyrave 

Të hyrat nga telefonia mobile  
Të hyrat e telefonisë mobile nga kartat parapaguese me gërvishtje dhe Sim kartat njihen duke 
u bazuar në përdorim. Koha e pashfrytëzuar për bisedë është përfshirë në “Të hyrat e shtyra” 
në Pasqyrën e pozicionit financiar. Pas skadimit të kartave gërvishtëse me parapagim, koha e 
mbetur e pashfrytëzuar është njohur si e hyrë. 
Të hyrat nga komunikimi me kontratë (post paid) njihen duke u bazuar në kohën aktuale të 
gjeneruar të bisedës nga telefonuesi në periudhën aktuale.  
Të hyrat nga roamingu ndërkombëtar (internacional roaming air time) njihen në bazë të 
minutave të shfrytëzuar në pajtueshmëri me raportet periodike financiare të ofruara nga 
ofruesi i shërbimit të rrjetit, Monaco Telecom International. 
 
Të hyrat nga linja fikse 
Të hyrat nga linja fikse njihen në bazë të minutave të ndërlidhur me periudhën aktuale.  
 
Të hyrat nga shërbimi i internetit  
Të hyrat nga shërbimet e internetit njihen në bazë lineare përgjatë periudhës së abonimit të 
konsumatorit.  

Të hyrat tjera  
Të hyrat nga shitja e mallrave njihen në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse kur rreziqet 
e rëndësishme dhe shpërblimet e pronësisë i janë transferuar blerësit. Të hyrat nga shërbimet 
e ofruara njihen në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse në proporcion me fazën e 
kompletimit të transaksionit në datën e pozicionit financiar.  
 

3.21 Shpenzimet 

Komisioni i detyruar ndaj Monaco Telecom International 
Kostot e komisionit ndaj Monaco Telecom International njihen në bazë akruale kur kanë 
ndodhur. 
Pagesat e qerasë operacionale 
Pagesat e kryera nën qiranë operacionale janë njohur në fitim dhe humbje në bazë lineare 
përgjatë afatit të qerasë. Stimujt e pranuar të qerasë janë njohur si pjesë përbërëse e 
shpenzimit total të qerasë, përgjatë afatit të qerasë. 

 
3.22 Të hyrat dhe shpenzimet financiare 

Të hyrat financiare përfshijnë të hyrat e interesit mbi fondet e investuara në depozita bankare, 
fitimet nga nxjerrja jashtë përdorimit e aseteve financiare të gatshme për shitje, dhe fitimet 
e valutës së huaj. Të hyrat e interesit janë njohur si parashikim akrual, duke përdorur metodën 
e interesit efektiv. 
Shpenzimet financiare përfshijnë humbjet e valutës së huaj, lëshimet e skontimit të 
provizioneve, nëse janë materiale, dhe humbjet e dëmtimit në vlerë të njohura në asetet 
financiare. 
 

3.23 Dhënia e dividendësh 

Dhënia e dividendësh aksionarëve të Kompanisë është e njohur si detyrim në pasqyrat financiare 
në periudhën e miratuar nga aksionaret e Kompanisë. 
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3.24 Shpenzimi i tatimit mbi të ardhura 

Shpenzimi i tatimit mbi të ardhura përfshin tatimin aktual dhe të shtyrë. Shpenzimi i tatimit 
mbi të ardhura është njohur në fitim dhe humbje përveç rasteve që ndërlidhen me artikujt e 
njohur direkt në ekuitet, ku në atë rast edhe tatimit është njohur në ekuitet.  

Tatimi aktual i pagueshëm është kalkuluar dhe paguar ne përputhje me Ligjin Nr. 05/L-029 mbi 
të ardhurat e korporatave, që ka hyrë në fuqi nga 1 Shtator 2015. Tatimi përfundimtar mbi 
fitimin ne normën prej 10% bazohet mbi fitimin vjetor i prezantuar ne pasqyrën e të ardhurave 
pas rregullimit të zërave që janë të pavlerësuara ose palejueshme. Sipas legjislacionit aktual 
tatimor, humbjet tatimore mund të barten brenda një periudhe prej shtatë vite, pas vitit në 
të cilin humbje tatimore ka ndodhur.  

Tatimi i shtyrë njihet duke përdorur metodën e bilancit të gjendjes, duke sjellë diferencë të 
përkohshme ndërmjet vlerave bartëse të aseteve dhe detyrimeve për qëllime të raportimit 
financiar dhe shumave të përdorura për qëllime tatimi. Tatimi i shtyrë është matur në norma 
të tatimit që pritet të aplikohen ndaj diferencave të përkohshme kur ato të ndryshojnë, bazuar 
në ligjet që janë në fuqi në datën e raportimit.  

Aseti i tatimit të shtyrë njihet kur është e mundur që fitimi i tatueshëm në të ardhmen do të 
jetë në dispozicion kundër të cilit mund të përdoren diferencat e përkohshme. Asetet e tatimit 
të shtyrë janë rishikuar në secilën datë të raportimit dhe janë reduktuar ashtu që nuk është e 
mundur më tej që përfitimi i ndërlidhur tatimor të realizohet. 

 
3.25 Zotimet dhe kontigjencat 

Detyrimet kontingjente nuk janë njohur në pasqyrat financiare. Ato janë shpalosur vetëm nëse 
mundësia e rrjedhjes së parasë që trupëzon përfitime ekonomike është e largët. Aseti 
kontingjent nuk është njohur në pasqyrat financiare por është shpalosur kur rrjedhja e 
përfitimeve ekonomike brenda Kompanisë është e mundur. Shuma e humbjes kontingjente 
është njohur si provizion nëse ka mundësi që ngjarjet në të ardhmen do ta konfirmojnë atë, 
një detyrim i pësuar në datën e bilancit të gjendjes dhe një vlerësim i arsyeshëm i shumës së 
humbjes së rezultuar të mund të bëhet. 
 

3.26 Palët e ndërlidhura 

Palët e lidhura janë ato palë, ku njëri nga palët është e kontrolluar nga pala tjetër ose ka 
ndikim të rëndësishëm në marrjen e vendimeve financiare apo të biznesit të palës tjetër. 
 

3.27 Ngjarje pas datës së raportimit 

Ngjarjet pas përfundimit të vitit që ofrojnë informacion shtesë mbi pozicionin e Kompanisë na 
datën pasqyrave të pozicionit financiar (ngjarjet rregulluese) janë reflektuar në pasqyrat 
financiare. Ngjarjet pas përfundimit të vitit që nuk janë ngjarje rregulluese janë shpalosur në 
shënime kur kanë qenë materiale. 
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR 

4.1 Instrumentet financiare sipas kategorive 
Vlera bartëse e aseteve dhe detyrimeve financiare të kompanisë si njihen në pasqyrën e 
pozicionit financiar, mund të kategorizohen si më poshtë: 
 

 
Më 31 Dhjetor 

2018 
Më 31 Dhjetor 

2017 
Asetet   
Interesi mbi ekuitet në entitetet ligjore të huaja 2 2 
 2 2 
Huat dhe të arkëtueshmet   
Të arkëtueshmet tregtare 9,456 7,916 
Paraja dhe ekuivalentet e parasë 722 488 
 10,178 8,404 
 10,180 8,406 
Detyrimet   
Detyrime të tjera në kosto të amortizuar - - 
Të pagueshmet tregtare 9,255 10,419 
 9,255 10,419 

 
4.2 Faktorët e riskut financiar 

Aktivitetet e Kompanisë e ekspozojnë atë ndaj rreziqeve financiare: rrezikut të tregut (duke 
përfshirë riskun e monedhës, riskun e vlerës së drejtë të interesit, riskun e normës së interesit 
nga rrjedhja e parasë dhe riskun e çmimeve), riskun e kreditimit dhe riskun e likuiditetit. 
Programi për menaxhimin e përgjithshëm të rrezikut të Kompanisë përqendrohet tek pa-
parashikueshmëria e tregjeve financiare dhe kërkon për të minimizuar efektet e mundshme 
negative mbi performancën financiare të Kompanisë. 

Ky shënim paraqet informata rreth ekspozimit të Kompanisë ndaj secilit prej rreziqeve të 
lartpërmendura, objektivat e Kompanisë, politikat dhe proceset për matjen dhe menaxhimin e 
rrezikut, dhe menaxhimi i kapitalit nga ana e Kompanisë. Përshkrime të mëtejshme sasiore janë 
përfshirë në këto pasqyra financiare.  

Menaxhmenti ka përgjegjësi të përgjithshme për vendosjen dhe mbikëqyrjen e kornizës së 
kompanisë për menaxhimin e rrezikut. Politikat e kompanisë për menaxhimin e riskut janë 
krijuar për të identifikuar dhe analizuar rreziqet me të cilat ballafaqohet Kompania, për të 
përcaktuar kufijtë dhe kontrollet përkatëse të rrezikut dhe për të monitoruar rreziqet dhe 
përmbajtjen ndaj kufizimeve. Politikat dhe sistemet për menaxhimin e rrezikut shqyrtohen në 
baza të rregullta për të reflektuar ndryshimet në treg dhe kushte legjislative si dhe aktivitetet 
e Kompanisë. 
 
4.3 Risku i kreditimit 

Risku i kreditimit është risku i humbjes financiare të Kompanisë nëse konsumatori ose pala e 
kundërt ndaj një instrumenti financiar dështon në përmbushjen e obligimeve kontraktuale, dhe 
del kryesisht nga të arkëtueshmet e Kompanisë nga konsumatori dhe investimet në depozita 
bankare. 

Të arkëtueshmet tregtare 
Kompania ka themeluar një kompensim të dëmit që përfaqëson vlerësimin e saj për humbjet e 
shkaktuara në lidhje me tregtinë dhe arkëtimet e tjera dhe investimet. Elementet kryesore të 
këtij kompensimi janë një komponentë kolektive e krijuar për klientët e ngjashëm në lidhje 
me humbjet që janë shkaktuar por ende nuk janë identifikuar. Kompensimi për humbjen 
kolektive është përcaktuar në bazë të të dhënave historike të statistikave të pagesave për 
mjetet e ngjashme financiare.  
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

4.3 Risku i kreditimit (vazhdim) 

Investimet në depozita bankare  
Kompania ka llogari të konsiderueshme rrjedhëse edhe investuese në të gjitha institucionet 
bankare në Kosovë. 

Garancitë 

Politika e Kompanisë është që të ofrojë garanci financiare vetëm me vendim të drejtorëve të 
autorizuar apo personelit kyç të menaxhmentit. 
Procesi i menaxhimit të riskut të kreditimit nga aktivitetet operative përfshin masa 
parandaluese siç janë kontrollimi i kreditibilitetit dhe parandalimit, masat korrigjuese gjatë 
marrëdhënies juridike për shembull aktivitetet e rikujtimit dhe shkyçjeve, bashkëpunimi me 
agjencitë e mbledhjes dhe grumbullimit pas marrëdhënies ligjore siç janë procesi gjyqësor, 
procedura gjyqësore, përfshirja e njësisë së ekzekutivit dhe faktorizimit. Pagesat e mbetura 
janë përcjellë me një procedurë të përshkallëzuar të borxhit në bazë të llojit të konsumatorit, 
klasës së kreditit dhe shumës së borxhit. 
Ekspozimi maksimal i Kompanisë ndaj riskut të kredisë është përfaqësuar nga shuma bartëse e 
çdo aseti financiar në pasqyrën e gjendjes financiare të përmbledhur më poshtë: 

 Më 31 Dhjetor 
2018 

Më 31 Dhjetor 
2017 

Kategoritë e aseteve financiare – shumat ngritëse:   

Interesi mbi ekuitet në entitetet ligjore të huaja 2 2 

Të arkëtueshmet tregtare 9,456 7,916 
Paraja dhe ekuivalentet e parasë 722 488 
 10,180 8,406 

Risku i kreditit për paranë dhe ekuivalentet e parasë dhe depozitat konsiderohet i 
papërfillshëm, pasi që palët homologe janë banka me reputacion me cilësi të lartë të normave 
të kreditit të jashtëm. 
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 

4.4 Risku i likiuditetit 
Risku i likuiditetit definohet si risku që Kompania nuk mund të jetë në gjendje ta zgjidhë, ose 
të përmbushë detyrimet e saj në kohë. 
Politika e Kompanisë është që të mbajë para dhe ekuivalente të parasë, të mjaftueshme për të 
përmbushur angazhimet e saj në të ardhmen e parashikueshme. Sektori i financave po përgatit 
parashikimin e rrjedhës së parasë për kërkesat e likuiditetit, për të siguruar se ka para të 
mjaftueshme për të plotësuar nevojat operacionale në çdo kohë.Parashikimi merr parasysh 
planet e Kompanisë për financimin e borxheve dhe pajtueshmërinë me objektivat e 
përpjesëtimit të pasqyrave të pozicionit financiar. Çdo para e gatshme (kesh) tepricë e mbajtur 
nga Kompania mbi bilancin e kërkuara për nevojat e kapitalit të punës, zakonisht është 
depozituar në bankat komerciale. 
Tabela e mëposhtme analizon detyrimet financiare të kompanisë në grupimet përkatëse të 
maturimit, të bazuara në periudhën e mbetur në gjendjen e bilancit deri në datën kontraktuale 
të maturimit. Bilancet për t’u paguar brenda 12 muajve, barazohen me bilancet e tyre të 
mbartura pasi që ndikimi i zhvlerësimit nuk është i rëndësishëm. Pjesë e madhe e të 
pagueshmeve të tregtisë ka maturim brenda një viti. 

 

Më 31 Dhjetor, 2018 
Më pak se  

1 vit 
Në mes të  

1 dhe 2 viteve 
Në mes të  

2 dhe 5 viteve 
Mbi 5 Vite 

     
Të pagueshme tregtare 9,255 - - - 
Gjithsej 9,255 - - - 

Më 31 Dhjetor, 2017     
     
Të pagueshme tregtare 10,419 - - - 
Gjithsej 10,419 - - - 
     

 
4.5 Risku i tregut 

Risku i tregut është rreziku se ndryshimet ne çmimet e tregut, të tilla si kursi i këmbimit, 
normat e interesit dhe çmimet e ekuitetit do të ndikojnë në të hyrat e Kompanisë ose vlerën e 
instrumenteve të saj financiare. Objektiva e menaxhimit të riskut të tregut është menaxhimi 
dhe kontrolli i ekspozimit ndaj këtij rreziku përbrenda parametrave të pranuar, duke e 
optimalizuar kthimin. 
 
Risku i këmbimit të jashtëm 
Si një e tërë, Kompania nuk është e ekspozuar ndonjë rrezikut të monedhës, sepse: 

 të hyrat fitohen në Euro 
 blerjet e aseteve kryesore dhe materialeve të përdorura në aktivitetet e investimeve të 

Kompanisë janë nominuar në Euro 
 pasuritë financiare nominohen në Euro. 

 
Risku i çmimit  
Kompania nuk është e ekspozuar ndaj rrezikut të letrave me vlerë të kapitalit të çmimeve për 
shkak të investimeve të mbajtura përveq aseteve financiare te gatshem per shitje të shpalosura 
ne shënimin 8, të cilat mund të preken nga ndryshoret e rrezikut të tilla si çmimet e bursës. 
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM)  

4.5 Risku i tregut (vazhdim) 
Rrjedhja e parasë së gatshme dhe rreziku i normës së interesit të vlerës së drejtë 
Norma e riskut të interesit është rreziku se vlera e drejtë e rrjedhave te ardhshme të parave 
të gatshme të një instrumenti financiar do të luhaten për shkak të ndryshimeve në normat e 
interesit të tregut. Ekspozimi i kompanisë ndaj riskut të ndryshimeve në normat e interesit të 
tregut ka të bëjë kryesisht me investimet e kompanisë në depozitat bankare.  
Llogaritë e depozitave bankare të TK-së fitojnë interes me përqindje të caktuar komerciale në 
datën e kontratës përkatëse dhe janë të maturura sipas datave fikse. Kompania nuk ka huazime 
me kamatë në 2018 dhe në 2017. 

Tabela më poshtë përmbledh ekspozimin e Kompanisë ndaj riskut të normës së interest. 
 

Asetet 

Më 31 Dhjetor  
2018  

Më 31 Dhjetor  
2017  

Që nuk bartin interes:     
Pasuritë financiare të disponueshme për shitje 2  2  
Llogaritë e arkëtueshme tregtare  9,456  7,916  
Paraja dhe ekuivalentët e parasë 722  488  
 10,180  8,406  
Me norma fikse të interesit:     
Paraja dhe ekuivalentët e parasë -  -  

Depozita afatshkurtra në bankë -  -  

 -  -  

Gjithsej asetet 10,180  8,406  
 
Detyrimet 

    

Që nuk bartin interes:     
Llogaritë e pagueshme tregtare dhe tjera 9,255  10,419  
Gjithsej detyriemt 9,255  10,419  

 
 
4.6 Menaxhimi i rrezikut të kapitalit 
Politika e menaxhimit është të mbajë një bazë të fortë kapitale në mënyrë që të ruajë besimin 
e tregut dhe të mbështesë zhvillimin e biznesit në të ardhmen.  
Për shkak të kufizimeve të jashtme të vendosura nga mjedisi (p.sh. pamundësi që të vendosen 
depozitat jashtë vendit, proceset e gjata të prokurimit, etj.) menaxhmenti i kompanisë nuk 
mund të zbatojë një menaxhim efikas të kapitalit të veçantë për ekonomitë e liberalizuar.   
Nuk ka pasur ndryshime në qasjen e Kompanisë në menaxhimin e kapitalit gjatë vitit. 
Kompania nuk është subjekt i kërkesave kapitale të imponuara në mënyrë kontraktuale apo 
ligjore. 
 
4.7 Vlerësimi i vlerës së drejtë 
Vlera e drejtë paraqet shumën me të cilën një pasuri mund të zëvendësohet ose një detyrim i 
vendosur në bazë të gjerë. Vlerat e drejta janë bazuar në supozimet e menaxhmentit sipas 
profilit të pasurisë dhe bazës së detyrimit.  
 
4.7.1 Instrumentet financiare të prezantuara në vlerë të drejtë 
Asetet financiare të matura sipas vlerës së drejtë në pasqyrën e gjendjes financiare në 
përputhje me hierarkinë e vlerës së drejtë janë prezantuar në tabelën e ardhshme. Kjo hierarki 
grupon mjetet dhe detyrimet financiare në tri nivele, që janë të bazuara mbi rëndësinë e të 
dhënave hyrëse të përdorura gjatë matjes së vlerës së drejtë të aktiveve financiare.Hierarkia 
sipas vlerës reale përcaktohet si vijon: 
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

4.7.1 Instrumentet financiare të paraqitura në vlerë të drejtë (vazhdim) 

 Niveli 1: çmimet e kuotuara (jo të rregulluara) në tregjet aktive për mjetet identike ose 
detyrimet; 

 Niveli 2: të dhëna të tjera hyrëse, përveç çmimet e cituara, të përfshira në Nivelin 1, të 
cilat janë në dispozicion për vrojtimin e asetit ose detyrimit, drejtpërdrejt (d.m.th. si 
çmimet), ose në mënyrë indirekte (d.m.th, të përcaktuara nga çmimet) dhe 

 Niveli 3: të dhënat hyrëse mbi asetin ose detyrimin, që nuk janë të bazuara në të dhënat e 
disponueshme për hulumtimin e tregut 

 
Asetet financiare, që janë të regjistruara në përputhje me vlerat e tyre të drejta në Pasqyrën 
e pozicionit financiar, janë të grupuara sipas shkallës së hierarkisë të vlerës së drejtë, si vijon 
 
Asetet Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Gjithsej 
Asetet financiare të gatshme për shitje më 31 
Dhjetor 2018 - 2  2 
Asetet financiare të gatshme për shitje , 
më 31 dhjetor 2017 - 2  2 

Asetet financiare të disponueshme për shitje përmbajnë pjesëmarrjen në kapitalin e 
subjekteve të huaja ligjore. 

4.7.2 Instrumentet financiare që  nuk janë  të paraqitura si vlerë e drejtë 

Tabela në vijim përmbledh vlerat e drejta të llogaritjes së aseteve dhe detyrimeve financiare 
që nuk janë paraqitur në bilancin e gjendjes në vlerën e drejtë të tyre. 

 
Vlera bartëse 

 

31 Dhjetor 
2018 

31 Dhjetor 
2017 

31 Dhjetor 
2018 

31 Dhjetor 
2017 

Asetet      

Paraja dhe ekuivalentet e parasë        722           488       722           488 
Të arkëtueshme tregtare    9,456 7,916   9,456 7,916 
Gjithsej asetet  10,178 8,404 10,178 8,404 
     
Detyrimet     
Të pagueshme tregtare 9,255 10,419 9,255 10,419 
Gjithsej detyriemt 9,255 10,419 9,255 10,419 
 
Të arkëtueshmet tregtare 
Të arkëtueshmet tregtare mbahen me koston e amortizuar, minus dispozita për zhvlerësim. Për 
shkak të maturitetit të tyre të shkurtër, vlera e tyre e drejtë korrespondon me vlerën e 
mbartur. 
Paraja dhe ekuivalentet e parasë 
Vlera e drejtë e mjeteve monetare që përfshijnë paratë e gatshme dhe ekuivalentet e saj 
konsiderohet të jetë e përafërt me vlerat llogaritëse të tyre me përcaktim dhe për shkak të 
maturisë së tyre më pak se 3 muaj. 
 
Të pagueshmet tregtare  
Vlere bartëse e të pagueshmeve tregtare është e përafërt me vlerën e tyre te drejtë, përshkak 
të maturitetit afatshkurtër.  
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5 VLERËSIMET DHE GJYKIMET KONTABËL 

Menaxhmenti ka diskutuar me Komitetin e Auditimit, Financave të Sigurimeve, me një Komitet 
Këshillëdhënës për Bordin e Drejtorëve të Telekomit te Kosoves Sh.a, mbi zhvillimin, zgjedhjen 
dhe shpalosjen e politikave të rëndësishme të kontabilitetit, si dhe vlerësimin dhe aplikimin e 
këtyre politikave dhe vlerësimeve. 
 
Burimet kryesore të vlerësimit të pasigurisë 

Rikuperimi i llogarive dhe depozitave bankare  

Deri në fund të vitit 2005, Banka Kreditore e Prishtinës, me të cilën Kompania kishte depozitat 
më 31 Dhjetor 2005, hyri në provueshmëri pas tërheqjes së licencës nga Autoriteti Bankar dhe 
i Pagesave të Kosovës me 13 mars 2006. Është bërë provizion për pasqyrat financiare për këtë 
vit dhe vitet paraprake për bilancet më 31 Dhjetor 2018 në vlerë prej 11,301 dhe 31 Dhjetor 
2017 në vlerë prej 11,301 mijë euro, pasi që një pasiguri e rëndësishme ekziston në rikuperimin 
e bilanceve me këtë bankë. Në vitin 2018 komopania nuk ka kompensuar dhe nuk ka njohur si 
të ardhura në përputhje me rrethanat (2017: 70 mije euro). 

Pasi që ende nuk është e mundur që të përcaktohet rezultati i procesit të likuidimit dhe shuma 
e depozitave të garantuara nga BPK, ekzistojnë pasiguritë e konsiderueshme në rikuperimin e 
bilanceve me këtë bankë. Prandaj, është siguruar një humbje e shkaktuar nga 100% të shumave 
të mbajtura me bankën. Nëse ka asete të mjaftueshme të likuidimit për të mbuluar 
pretendimet e kreditorëve, të ardhurat do të njihen në periudhat e ardhshme deri në shumën 
e rikuperuar.  
 

Jetëgjatësia e pasurive 
Përcaktimi i jetëgjatësisë së aseteve është bazuar në përvojën e kaluar me asete të ngjashme, 
si në faktorë të gjerë ekonomik ose industrial. Përshtatshmëria e jetëgjatësisë së vlerësuar 
është shqyrtuar çdo vit, ose sa herë që ka pasur një tregues të ndryshimeve të rëndësishme në 
supozimet përkatëse. Ne besojmë se vlerësimi kontabël në lidhje me përcaktimin e 
jetëgjatësisë së aseteve është një vlerësim i rëndësishëm i kontabilitetit pasi që përfshin 
vlerësimet në lidhje me zhvillimin teknologjik në një industri inovative. Pas kësaj kompania 
kishte bërë një vlerësim që jetëgjatësia e aseteve duhet të mbetet e njëjtë si vitin paraprak. 

Stoqet 
Stoqet paraqiten me vlerën më të ulët mes kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Gjatë 
përcaktimit të vlerës neto të realizueshme, janë marrë dëshmitë më objektive / të dhënat e 
disponueshme në bërjen e vlerësimeve. 

Rikuperimi i llogarive të arkëtueshme  
Llogaritjen e zhvlerësimit për llogaritë e dyshimta është bërë duke u bazuar në humbjet e 
vlerësuara që rrjedhin nga paaftësia e klientëve për të bërë pagesat e kërkuara. Ne e bazojmë 
vlerësimin tonë në vjetrimin e bilancit të llogarive të arkëtueshme dhe përvojën e kaluar të 
zhvlerësimit, vlefshmërinë e kredisë të konsumatorëve, dhe ndryshimet në kushtet e pagesës 
të konsumatorëve tanë, gjatë vlerësimit të përshtatshmërisë së humbjes nga shlyerja për 
llogaritë e dyshimta. Këto përfshijnë vlerësime në lidhje me sjelljen e konsumatorëve në të 
ardhmen dhe që rezultojnë me grumbullimet e parasë së gatshme në të ardhmen. Nëse gjendja 
financiare e klientëve tanë do të përkeqësohej, shlyerjet e tanishme të arkëtueshmeve 
ekzistuese mund të jenë më të larta se sa pritej dhe mund të tejkalojnë nivelin e humbjeve në 
vlerë, të njohura deri tani. 
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6 PASURITË E PATRUPEZUARA 

 
Programet 

kompjuterike 
 Licencat  Gjithsej 

Kostoja      

Gjendja më 1 janar, 2017 26,954  35,020  61,974 
Shlyerjet (2,537)  (6)  (2,543) 

Transferet (Shënimi 7) 564  -  564 
Gjendja më 31 Dhjetor, 2017 24,981  35,014  59,995 

Gjendja më 1 janar, 2018 24,981  35,014  59,995 
Shlyerje (525)  -  (525) 
Transferet (Shënimi 7) 7,467  -  7,467 
Gjendja më 31 Dhjetor 2018 31,923  35,014  66,937 

Amortizimi i akumuluar  
     

Gjendja më 1 janar, 2017 (19,436)  (21,854)  (41,290) 
Shpenzimet për periudhën (4,237)  (5,413)  (9,650) 

Shlyerjet 2,542    2,542 
Gjenjda më 31 dhjetor, 2017 (21,131)  (27,267)  (48,398) 

Gjendja më 1 janar, 2018 (21,131)  (27,267)  (48,398) 
Shpenzimet për periudhën          (1,985) 

 
 (5,420)            (7,405) 

Shlyerjet 525  -  525 
Gjendja më 31 Dhjetor 2018        (22,591)       (32,687)   (55,278) 
      

Vlera bartëse neto      

Më 31 dhjetor, 2017 3,850  7,747  11,597 
Më 31 Dhjetor, 2018 9,332    2,327   11,659 

      
 
Programet kompjuterike ndërlidhen me koston e sistemit të faturimit dhe platformën e 
shërbimit të internetit. 
 
Në vitin 2004 dy licenca janë dhënë për 15 vite për të operuar me telekomunikacion përbrenda 
Kosovës, që përbëhen nga një licencë e telefonisë mobile prej 6,500 mijë Euro dhe një të 
telefonisë fikse prej 2,900 mijë Euro.  
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7  PRONA, IMPIANTET DHE PAJISJET 

 
Toka dhe 
ndërtesat 

 Linjat e Rrjetit  Makineria dhe 
pajisjet 

 Avanset për dhe 
Investimet në vijim

 Totali 

Gjendja më 1 janar, 2017 707  80,073          117,239   13,367  211,387 
Shtesat  -   -                 -              10,144            10,144 
Shlyerjet  -  (98)  (5,761)  -  (5,859) 
Transferet -  1,087  5,513  (7,164)  (564) 

Gjendja më 31 dhjetor, 2017 707  81,062  116,991  16,348  215,108 

Gjendja më 1 janar, 2018 707  81,062  116,991  16,348  215,108 
Shtesat                -                      -                   -              2,008               2,008  
Shitje/Shlyerjet                 -    (78)               (8,213)    -          (8,291)   
Paisjet e mbajtura për shitje          
Transferet                -                      348  9,991          (17,806)      (7,467) 

Gjendja më 31 Dhjetor, 2018             707             81,332         118,769          550           201,358  

Zhvlerësimi i akumuluar:          
          
Gjendja më 1 janar, 2017 (303)  (46,720)  (92,561)    (139,584) 
Shpenzimi për periudhën (36)  (4,268)  (8,843)  -  (13,147) 
Shlyerje -  98  5,761    5,859 

Gjendja më 31 dhjetor, 2017 (339)  (50,890)  (95,643)  -  (146,872) 
          
Gjendja më 1 janar 2018            (339)        (50,890)         (95,643)                -          (146,872) 
Shpenzimi për periudhën              (36)              (4,146)           (8,812)   -          (12,994) 
Shlyerje -  78            8,213     8,291 

Gjendja më 31 Dhjetor,  2018            (375)           (54,957)        (96,241)                -          (151,573) 

Vlera bartëse neto          
Më 31 Dhjetor, 2017 368  30,172  21,348  16,348  68,236 
Më 31 Dhjetor, 2018             332             26,375           22,528          550            49,785  
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7 PRONA, IMPIANTET DHE PAJISJET (VAZHDIM) 
 
 
Transferimet 
Gjat periudhës 01 Janar -31 Dhjetor 2018, ka pasur transferime nga investimet në vijim në 
asetet e trupëzuara 10,339 dhe të patrupëzuara 7,467 (shih shënimin 6,7). 
 
Shlyerja e pronës, impianteve dhe pajisjeve 
Gjat periudhes 01 Janar - 31 Dhjetor 2018 Kompania nuk ka shlyer dhe regjistruar në pasqyrën 
e të ardhurave gjithëpërfshirëse artikuj të pronës, impianteve dhe pajisjeve 386 mijë euro 
vlerë bartëse neto (2017: 320 mijë euro vlerë bartëse neto). 
 
Humbjet nga dëmtimi në vlerë dhe rimarrja e mëvonshme 
Kompania vazhdimisht merr në konsideratë përparimet teknologjike mbi asetet fikse, duke 
rishikuar edhe funksionalitetin e qëndrueshmërinë e tyre në infrastrukturën ekzistuese. Në 
qoftë se ka ndonjë pajisje të dëmtuar apo të vjetruar, atëherë kryhet testi i dëmtimit në 
vlerë dhe pajisja ose humb vlerë ose delë nga përdorimi.  
 
 
Asetet e kolateralizuara 
Prona, impiantet apo pajisjet nuk janë dhënë si kolateral për ndonjë huazim. 
 
Pronësia  
Çështjet të pronësisë ekzistojnë në lidhje me infrastrukturën e trashëguar në fillim të 
administrimit të OKB-së në Kosovë në vitin 1999. Kjo paraqet një detyrim kontingjent të PTK-
së që për momentin nuk është e kuantifikueshme. Zgjidhja e titullit është një element i 
instuticionalizimit të statusit final të Kosovës, ku PTK-ja nuk është palë.  
 
 
Çështje tjera  
Nuk ka asete të siguruara nën kushtet e qirasë financiare. 
 
Me 31 Dhjetor 2018 pasuritë plotesisht të zhvlerësuara janë 120,219 mijë euro në kosto (Me 
31 Dhjetor 2017: 96,890).  
 
 
 
8 PASURITË FINANCIARE TË DISPONUESHME PER SHITJE 

Më 31 Dhjetor 2018, asetet financiare në dispozicion për shitje nuk kanë ndryshur nda data e 
raportimit te fundit, janë në vlerë prej 2,130 Euro, (2017: 2,130 Euro) dhe kryesisht përbëhen 
nga investimi në Mobile 4 AL Sh.a, Shqipëri  
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9  PASURITË DHE DETYRIMET E TATIMIT TË SHTYRË  

Njohja e Pasurive të taksave të shtyra dhe detyrimeve   
Norma e tatimit e aplikueshme nga Kompania paraqet normën e detyrueshme të tatimit të 
korporatës që është 10%. 

 Më  31 Dhjetor  
2018  Më 31 Dhjetor  

2017 
 

 

Detyrimet e tatimit të shtyrë në fillim të vitit -  -  
Ndryshimi i njohur në pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse - 

 
-  

Detyrimet e tatimit të shtyrë  -  -  
    
Pasuritë e tatimit të shtyrë më 1 janar 863  958  
Ndryshimi i njohur në pasqyrën e të ardhurave 
gjithëpërfshirëse (Shënimi 23) 350  (95)

 

Detyrimet e tatimit të shtyrë  1,213  863  
 
Detyrimit e tatimit të shtyrë të njohur në Pasqyrën e pozicionit financiar ndërlidhen me 
diferencat e përkohshme ndërmjet kontabilitetit dhe tatimeve të pronës, impianteve dhe 
pajisjeve. 
Pasuritë e panjohura të tatimit të shtyrë 
Asetet e tatimit të shtyrë nuk janë njohur në lidhje me dëmtimin në vlerë të të arkëtueshmeve 
tregtare sepse nuk ka gjasa në këtë fazë që asetet e tilla do të përdoren në periudhat e 
ardhshme.  
 
10 STOQET 

 Më 31 Dhjetor 
2018  

Më 31 Dhjetor  
2017

 

     
Kabllot dhe materialet e mirëmbajtjes 5,061  6,352  
Kartelat Sim dhe kartelat gërvishtëse  263  200  
Stoqet ne konsignacion 45  44  
Stoqet tjea 129  150  

TOTALI 5,498  6,746  

 
 
11 SHPENZIMET E PARAPAGUARA DHE TË ARKËTUESHMET TJERA 

 Më 31 Dhjetor 
2018  

Më 31 Dhjetor  
2017

    
Qiraja 1,369  1,979 
Tatimi  393  - 
Kerkesat kontestuese  1,145  836 
Shpenzimet e shtyra 240  344 
Parapagimet dhe të arkëtueshmet tjera 137  311 

TOTALI 3,285  3,470 

 
Kërkesat kontestuese kryesisht kanë të bëjnë me kërkesat për tatimin e mbajtur në burim 
për kodin shtetëror në shumë prej 1,001 mijë euro më datë 31 dhejtor 2018. 
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12 TË ARKËTUESHMET TREGTARE 

 
 Më 31 Dhjetor 

2018 
 Më 31 Dhjetor 

2017
 

     
Linjat fikse – personat fizik 5,430  6,319  
Linjat fikse – kompanitë 3,397  3,314  
Rrjeti i telefonisë mobile 9,477  10,294  
Shërbime shtesë -kodë shtetëror,VAS,huazim linja)e) 11,910  9,247  
Roming – Monaco Telecom International 3,229  923  
Thirrjet në ardhje – Monaco Telecom Int. -  25  
Llogari tjera të arkëtueshme  40  41  

TOTALI 33,483  30,163  

     

Dëmtimi në vlerë i borxheve të dyshimta (24,027)  (22,246)  

TOTALI 9,456  7,916  

 

Provizioni për dëmtim në vlerë 

Lëvizja në dëmtimin në vlerë për borxhet e dyshimta është përmbledhur si më poshtë:  
 

 Linja fikse   Linja 
mobile  Gjithsej 

Gjendja hapëse më 1 Janar 2017 34,727 
 

16,213 
 

50,940 

Rritja/Zvoglimi (Shënimi 19) (2,004)  1,340  (664) 
Shlyerje e provizioneve  (25,834)  (2,196)  (28,030) 

Gjendja mbyllëse më 31 Dhjetor 2017 6,889  15,357  22,246 

Gjendja hapëse më 1 janar 2018 6,889 
 

15,357 
 

22,246 

Rritja (Shënimi 22) 274  1,760  2,034 
Shlyerje e provizioneve (Shënimi 22) (98)  (155)  (253) 

Gjendja mbyllëse më 31 Dhjetor 2018 7,065  16,962  24,027 
 
 
Më 31 Dhjetor 2018, Kompania ka vlerësuar grumbullimin e të arkëtueshmeve, në bazë të të 
cilave ajo ka njohur humbje në vlerë si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse 
në shumën 2,034 mijë euro, në vitin 2017 ka njohur rritje në vlerë si të hyra në pasqyrën e të 
ardhurave gjithëpërfshirëse në shumën 664 mijë euro (shih Shënimin 19).  
 
Gjatë vitit 2018 kompania ka bërë shlyerja e provizioneve në vlerë 253 mijë euro efekti i ligjit 
për faljen e borxheve (2017: 28,030 mijë euro). 
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13 PARAJA DHE EKUIVALENTET E SAJ 

 
 Më 31 Dhjetor 

2018 
 Më 31 Dhjetor 

2017
    
Llogaritë rrjedhëse bankare me bankat lokale 701  462 
Paraja në dorë 21  26 
Paraja dhe ekuvalentet e parasë 722  488 

 
 
 
Më 31 Dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 2017, kompania nuk ka mjete të kufizuara për letër 
kredite. 
  
14 KAPITALI AKSIONAR, REZERVAT DHE FITIMET E MBAJTURA 

 
Kapitali aksionar 

Më 13 qershor 2008, Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për ndërmarrjet publike (Ligji nr. 03/L-
087), dhe bazuar në nenin 3 të këtij Ligji, ndërmarrjet publike duke përfshirë PTK Sh.a, janë 
deklaruar si pronë e Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës nëpërmjet Ministrisë së 
Ekonomisë dhe Financave ka autoritetin ekskluziv për të ushtruar të drejtat e aksionarëve mbi 
NP-të. 
 

Më 13 tetor 2009, statusi i kompanisë është ndryshuar dhe plotësuar: kapitali i themelor i 
lëshuar përmban 5 milion aksione Euro (pesë milion), i përbërë nga pesë milion aksione të 
zakonshme me vlerë nominale nga 1 (një) Euro për secilën.  

Më 1 Gusht 2012, 525 mijë aksione janë transferuar të Posta e Kosovës, kështu që kapitali 
aksionar me 31 dhjetor 2017 dhe 31 Dhjetor 2016 përbehet nga 4,475 mijë aksione, 
përkatësisht 4,475 mijë euro. Të gjitha aksionet janë lëshuar në emër të Republikës së 
Kosovës. 

Më 22 korrik 2015 aksionarët - Qeveria e Republikës së Kosovës i ka miratuar Bordit të 
Drejtorëve, kërkesën për të ndryshuar emrin ligjor të kompanisë nga Posta dhe 
Telekomunikacioni i Kosovës Sh.a në Telekomi i Kosovës Sh.a. Entiteti i ri ligjor, është 
përditësuar me Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës më 12 gusht 2015. 
 

Komponentet tjera të kapitalit 
Rezervat janë krijuar gjatë vitit 2009  me bashkimin e dy kompanive të PTK Holding dhe PTK 
Sh.a., me vendim të Qeverisë për pjesën e alokimit të kapitalit të konsoliduar në rezerva në 
shumën prej 55,000 mijë Euro. 
 
Dividendët e deklaruara 
Gjatë periudhës 01 janar – 31 Dhjetor 2018, kompania nuk ka deklaruar dividenta. Shuma prej 
15,000 mijë Euro është regjistruar si pagueshme në pasqyrën e pozicionit financiar nga viti 
2015.  
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15 PROVIZIONET, AKRUALET DHE TE PAGUESHMET TJERA  

15.1    PROVIZIONET 

 Më 31 Dhjetor 
2018 

Më 31 
Dhjetor 

2017 

 

     

Provizionet për vendimet e gjykatave – Dardafon.net 21,703  23,795  
Provizionet për vendimet e gjykatave - tjera 3,086  3,672  

TOTALI 24,789  27,467  

 
Provizionet për vendimet e gjykatave – Dardafon net 
Provizioni lidhet me rastin e vendimit final të Arbitrazhit ndërkombtarë sipas rregullave të 
ICC e cila mban numrin 20990/MHM. Me vendimin në fjalë korporata është shpallur 
përgjëgjëse me obligim që paditësit Dardafon ndërmjet tjerave: 
 
1) t’i paguajë paditësit dëmet e likuiduara në shumën totale 8,785,000 euro plus interesin 

prej 8% duke filluar nga data 14 prill 2015. Kjo shumë përfshin dëmet e likuiduara si në 
vijim, të përllogaritura deri në ditën e këtij vendimi përfundimtar. 

2) t’i paguajë paditësit dëmet për humbjen e fitimit në shumën totale €17,315,00 euro plus 
normën e interesit prej 8% duke filluar nga data 14 prill 2015.  

3) t’i paguajë paditësit dëmet e likuiduara prej 5,000 euro, në çdo rast të vonesës së 
mëtejshme dhe për çdo ditë duke filluar nga data e këtij vendimi, deri sa pala e paditur 
ta zbatojë vendimin siç parashihet në urdhër/nenin 1 paragrafi a) dhe b) më sipër, por, 
vetëm nëse dhe deri në masën kur shuma totale e atyre penaltive tejkalon shumën prej 
17,315,000 euro sipas urdhër/nenit 4 më sipër. 

4) t’i paguajë paditësit 75% të kostove të tij, të shkaktuara në procedurat e këtij arbitrazhi, 
me përjashtim të kostove të shkaktuara nga stafi i brendshëm i paditësit, që nënkupton 
shumën prej 972,121.22 euro dhe shumën prej 534,000.00 dollarësh. 

5) t’i paguajë paditësit interesin e përllogaritur prej 8% duke filluar nga data 14 prill 2015 
deri më 31 dhjetor 2016 shumën prej 3,572,800.00. 
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15 PROVIZIONET, AKRUALET DHE TE PAGUESHMET TJERA (VAZHDIM) 

15.1 PROVIZIONET (VAZHDIM) 

 Pas pranimit të vendimit final të Arbitrazhit në rastin legal Dardafon net kundër TK SHA, 
konform instrukcionit të Bordit dhe bazuar në mundësit ligjore janë inicuar këto procedura 
/akcione legale: 

1) është ngritur padi në gjykatën kompetente në Londër Britani e Madhe (gjykata: High 
Court of Justice/Administrative and Commercial Court) me të cilën është sfiduar 
sikurse vendimi parcial ashtu edhe vendimi final i Arbitrazhit. Kjo gjykatë në seancën 
e datës 03 prill 2017 ka refuzuar në tërsi padin e TK SHA. 

2) është ngritur padi  për anulim të vendimit të Arbitrazhit në gjykatën Themelore në 
Prishtinë/Departamenti për Çështje Administrative. Lënda ende nuk është vendosur. 

3) është inicuar propozimi për ngritjen e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë tek 
Prokuroi i Shtetit. Kjo iniciativë në ndërkohë është mbështet /aprovuar nga Prokurori 
i Shtetit dhe janë inicuar veprimet adekuate ligjore për rastin. Lënda ende nuk është 
vendosur. 

Është kundërshtuar propozimi i Dardafon net për njohje dhe ekzekutim të vendimit të 
Arbitrazhit në Republikën e Kosovës. Kjo procedurë është inicuar pranë Gjykatës Themelore 
Prishtinë. 
Pas një vlerësimi të situatës, në rastin më të pafavorshëm shuma prej 31,178,920 Euro mbetet 
si humbje e mundshme dhe kompania ka bërë rezervim të provizioneve në shumë të plotë, 
duke mos llogaritur kamatat potenciale për vonesat deri në ekzekutimin final të vendimit. 
Kështu që, shuma prej 28,750 mijë Euro është njohur si një provizion shtesë, i njohur në 
shpenzimet tjera operative në pasqyrat financiare të kompanisë më 31 dhjetor 2016 (31 
dhjetor 2015: 1,953 mijë Euro). 
Më 24 maj 2017, kompania nënshkroi një marrëveshje me Dardafon.net L.L.C, me numër të 
protokollit 01-2124/17 të datës 24 maj 2017 për ekzekutimin e vendimit  përfundimtar të 
Gjykatës së Arbitrazhit për Gjykatën e GJNN-së nr. 20990/MHM. 
Me 31 Dhjetor 2017, bazuar ne kushtet e marrëveshjes, bilanci i provizioneve për çështjen 
gjyqësore nga Dardafon.net, është liruar/zvogëluar në 23,795 mil euro, duke paguar 4,500 
mijë euro për shpenzimet e gjykatës dhe 2,884 duke liruar/zbritur të hyrat nga 27% për 
periudhën 2016 dhe 2017.  
Me 31 Dhjetor 2018, bazuar ne kushtet e marrëveshjes, bilanci i provizioneve për çështjen 
gjyqësore nga Dardafon.net, është liruar/zvogëluar në 22,059 mijë euro, duke zbritur të hyrat  
27% për periudhën janar-dhjetor 2018 në vlerë prej 1,600 mijë Euro. 
 
15.2 TE PAGUESHMET TJERA DHE AKRUALET  

 

31 Dhjetor  
2018 

      31 Dhjetor 
2017 

Akrualet për shpenzimet e komisionit  3,071  1,147 
Kontributet pensionale në TRUST  228  212 
Tatimi i pagueshëm në të ardhura personale 158  147 
Pagat e pagueshme 10  - 
Tatimi mbajtur në burim 111  569 
Të pagueshmet tjera  424  135 
TOTALI 4,002  2,210 
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16 LLOGARITE E PAGUESHME TREGTARE 
 
 

 
Më 31 

Dhjetor 2018 
 Më 31  

Dhjetor 2017 
 
Cacttus Sh.A 752  2,707  
Alcatel Lucent.Cit Fr 687  1,617  
Monacao Telekom 528  336  
Paykos Sh.A 509  549  
Albtelekom 413  108  
Tring Tv 395  112  
Kompania e Sigurimeve Eurosig  363  198  
Dardafon. Net 359  284  
Interadria 354  923  
Posta E Kosovës Sh.A 330  291  
Infrakos 309  29  
Telefoniku Sh.P.K. 210  107  
Tera Kosova. Shpk  195  105  
Solario Sarl - Dega Në Kosovë 169  49  
Smart Com. Doo-Branch Office In Kosova 162  54  
Petrol Company. Shpk 140  158  
KEDS  126  62  
Furnitorë të tjerë 3,255  2,729  

TOTALI 9,256  10,419 

 
 
 
    

 

 

17 TE HYRAT E SHTYRA 

 

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2018  

Periudha 
përfunduar 31 
Dhjetor 2017  

 
Parapagimi i telefonisë mobile (top up dhe kartat 
gërvishtëse) 

2,991  3,052  

Tarifat e telefonisë të faturuara në avancë 139  155  

TOTALI 3,130  3,207  

 
Të hyrat e shtyra kanë të bëjnë me pjesën e papërdorur në fundvit të parapagimeve dhe 
kartave gërvishtës të shitura konsumatorëve të telefonisë mobile gjatë vitit. Për periudhën 
që raportojm janë përllogaritur krediti, i pashfrytëzuar sipas datës 31 dhjetor 2018. 
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18 TË HYRAT 

 

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2018 

 

 

Periudha 
përfunduar 31 
Dhjetor 2017  

      
Të hyrat e shërbimeve të telefonisë mobile 55,521   59,395  
Të hyrat e linjës fikse 7,755   7,965  
Të hyrat e shërbimeve të internetit 1,367   1,318  
Të hyrat nga kabinat e telefonave publik 238   252  
Te hyrat nga telefonat zyrtare 774   703  
Te hyrat nga PK 34   228  
Të hyrat tjera  313   382  

TOTALI 66,002  
 70,243  

 
 
 

19 TË HYRAT TJERA 

 

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2018  

Periudha 
përfunduar 31 
Dhjetor 2017  

Të ardhurat nga lirimin e provizionimi nga dëmtimi në 
vlerë për depozitat afatshkurtra (Shënimi 5) 

-  70  

Të hyra tjera 237  305  
Efekti nga lëvizjet në provizionet për llogaritë e 
arkëtueshme (shënimi 12) 

-  664 
 

TOTALI 237  1,039  

 
 
 

20 SHPENZIMET OPERATIVE 

 

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2018 

 
Periudha 

përfunduar 31 
Dhjetor 2017 

 

Kosto e rrjetit të telefonisë mobile 3,938  4,366  
Zbritja e shitjeve 3,895  684  
Komisionet për shitje përmes Postës së Kosovës 1,565  2,102  
Shërbimet publike 1,328  1,564  
Komisionet për shitjet përmes Paykos 2,839  3,267  
Kostoja direkte e produkteve të shitura 1,762  2,248  
Komisioni për shërbime telefonike të ofruara nga MTI-ja 387  259  
Kostot e karburantit 235  261  
Kostoja për trafik ndërkombëtar/linja me qira 854  601  
Kostoja e materialit për mirëmbajtje 549  1,225  
Kostoja për IP interkomunikim 107  82  
Lidhje satelitore dhe pajisjet 25  23  
 
TOTALI 17,484  16,682  
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21 SHPENZIMET E STAFIT 

 

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2018  

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2017 

 

    

Pagat 26,736 25,320  
Kontributet pensionale 1,402 1,320  
Kontributi i sigurimi shëndetësor - 61  

TOTALI 28,138 26,701  

 
 
 
 

22 SHPENZIME TJERA OPERATIVE 

 

Periudha  
përfunduar 31 
Dhjetor 2018 

 
Periudha 

përfunduar 31 
Dhjetor 2017 

 

Qiraja              8,371  8,747  
Sigurim dhe mirëmbajtja            1,490  1,700  
Marketingu           1,505  3,134  
Tarifat e licencës, detyrimet doganore dhe tatimet 1,770    2,353  
Dëmtimi në vlerë i borxheve të dyshimta dhe provizionet per 
obligimet kontigjente  1,447  1,304 

 
Shpenzimet e trajnimit dhe udhëtimit 81  86  
Shpenzimet e zyrës dhe administrative           876  779  
Shpenzimet e mjeteve motorike 273  297  
Shërbimet për konsulentë  71  259  
Tjera 260  251  

TOTALI 16,144  18,910  

     

- Vlera prej 1,447 paraqet shumën neto të provizioneve (rritje provizioneve në vlerë i 
borxheve të dyshimta (Shënimi 12) në shumë prej 2,034 mijë euro si dhe   zvoglim në vlerë 
i provizioneve për obligimet kontigjente (Shënimi 15.1) në shumë prej 587 mijë euro.  

- Shpenzimet tjera përfshijnë tarifat për shërbimet bankare, kostot e veturave, humbjet nga 
shlyerjet etj. 
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23 SHPENZIMI I TATIMIT MBI TË ARDHURAT 

Gjithsej shpenzimi i tatimit mbi të ardhurat që është njohur në pasqyrën e të ardhurave përbëhet nga: 

 
Viti i përfunduar 
31 dhjetor 2018  

Viti i përfunduar 
31 dhjetor 2017 

Shpenzimet aktuale të tatimit    
Viti aktual -  - 

Shpenzimet e tatimit të shtyrë    
Prejardhja dhe anulimi i diferencave të përkohshme (350)  95 

Gjithsej shpenzimet e tatimit në pasqyrën e të ardhurave (350)  95 

Më poshtë është paraqitur marrëdhënia ndërmjet shpenzimit të tatimit mbi fitim në pasqyrën e të ardhurave dhe fitimit kontabël:  
 

 
Rregullimet e 

tatimeve 
Efekti i tatimeve 

2018* (%) Tatimi 
Rregullimet e 

tatimeve 
Efekti i tatimeve 

2017* (%) Tatimi 

       
(Humbja)/fitimi kontabël para tatimit  (15,925)   (13,809)   
Tatimi mbi të ardhurat duke përdorur 
normën tatimore standarde  10% (1,593)  10% (1,387) 

 Shpenzimet e pazbritshme:        
- zhvlerësimi dhe amortizimi 475 -0.3% 47         1,348  (1%)        135  

- dëmtimi në vlerë i borxheve të këqia  1,548 -1.0% 155         641  (0.5%)        64  

- gjobat dhë dënimet  115 -0.1% 11 98 (0.1%)        10  

- shpenzimet tjera  (jo-vendorët/kreditorët)    (2,616) 1.9%         (262)  

-akrualet e pazbritshme    2,292 (1.7%) 229 

- Të ardhurat jo të tatueshme  13,788  1,379 12,045 (8.7%) 1,205 
Efektet e diferencave të përkohshme të 
debituara në pasqyrën e të ardhurave   2% (350)  0% 95 

Shpenzimi total i tatimit mbi të ardhurat 
(kreditë) në pasqyrën e të ardhurave   2.2% (350)  

 
(0.7%) 95 

* Norma mesatare efektive e tatimit është shpenzimi/(e ardhura)e tatimit në përpjesëtim me fitimin kontabël.  
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23. SHPENZIMET E TATIMIT MBI TE ARDHURAT (VAZHDIM) 

Më poshtë është paraqitur harmonizimi i të arkëtueshmeve të tatimit të korporatës në datën 
e pasqyrave të pozicionit financiar: 

 

Viti i 
përfundur më 

31 dhjetor 
2018  

Viti i 
përfundur më 

31 dhjetor 
2017 

    
Tatimi mbit të ardhurat i arkëtueshëm/ (i 
pagueshëm) më 1 janar  

12 
 

2,964 

I transferuar në parapagime  (4)  (2,961) 
Shpenzimi i tatimit mbi të ardhurat -             - 
Pagesat e tatimit mbi të ardhurat të bëra gjatë vitit 2  9 

Tatimi mbit të ardhurat i arkëtueshëm/ (i 
pagueshëm) më 31 dhjetor 10  12 

 

 

24 PALËT E NDËRLIDHURA 

Në rrjedhën normale të biznesit, Telekomi i Kosovës Sh.a. kryen transaksione gjatë periudhave 
financiare raportuese me konsumatorët si Entitetet qeveritare dhe personat të cilët janë të 
ndërlidhur me Entitetet qeveritare. Kompania ka gjithashtu marrëdhënie si palë të 
ndërlidhura me drejtorët dhe zyrtarët ekzekutiv të saj. Transaksionet monetare me palët e 
ndërlidhura dhe drejtorët dhe zyrtarët ekzekutiv të saj kanë qenë vetëm në lidhje me pagesat 
e mëposhtme: 
  

 

Viti i 
përfundur më 

31 Dhjetor 
2018  

Viti i 
përfundur më 

31 Dhjetor 
2017 

    
Kompensimet për zyrtarët ekzekutiv dhe jo-ekzekutiv 238  153 

TOTALI 238  153 

 
 
25 ZOTIMET 

Qiratë në pozitën e qiramarrësit  
Qiratë operative të pashlyera të cilat janë si të pagueshme janë si në vijim: 

  
31 Dhjetor 

2018  
31 Dhjetor 

2017 
    
Më pak se një vit            4,910  9,207 
Ndërmjet një dhe pesë viteve            9,305  14,243 
Më shumë se pesë vite                92  458 

TOTALI         14,307  23,908 

 

Pjesa më e madhe e qirave operative ndërlidhet me qiranë e ndërtesave administrative për 
operimet e Kompanisë. 
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26 KONTIGJENTET 

Procedurat ligjore 
Në 31 dhjetor 2018, procedurat ligjore e ngritura kundër Kompanisë arrijne deri në 184,465 
mijë Euro. Në datë e raportimit, përveç atyre të paraqitura në Shënimin 15.1 më lart, nuk ka 
provizionime ose humbje potenciale të regjistruara, në lidhje me procedurat ligjore. 
Menaxhmenti i kompanisë, rregullisht analizon rrezikun potencial që del nga humbjet në lidhje 
me procedurat ligjore, së bashku me procedurat dhe të arkëtueshmet e mundshme me synim 
kundër kompanisë, e cila mund të lindin në të ardhmen. Edhe pse rezultati i këtyre çështjeve 
nuk mund gjithmonë të saktësohet, menaxhmenti i Kompanisë beson se nuk ka detyrime 
materiale shtesë ka të ngjarë të rezultojë. 
 
 
Pronësia mbi pronën, impiantet dhe pajisjet 
Shënimi 5, prona, impiantet dhe pajisjet, i referohet çështjeve të pronësisë në lidhje me 
infrastrukturën e trashëguar në fillimin e Administratës së OKB-së në Kosovë. Kjo paraqet një 
detyrim kontingjent për TK-në i cili nuk është e mundur të kuantifikohet në këtë kohë. 
 
Garancitë në favor të palëve të treta 
Më 31 Dhjetor 2018 dhe 2017 nuk ka garancione të lëshuara në favor të palëve të treta. 
 
Zotimet kapitale 
Nuk ka zotime madhore kapitale të kontraktuara në datën e bilancit të gjendjes të cilat 
tashmë nuk janë njohur në pasqyrat financiare. 
 
 
27 NGJARJET PAS DATËS SË RAPORTIMIT 

Pas 31 Dhjetorit 2018 dhe data raportuese deri në miratimin e këtyre raporteve financiare, 
ne vazhdim janë ngjarjet me ndikim të rendesishem mbi operacionet e biznesit të kompanisë:  
 

Detyrimet tatimore   
Gjat vitit 2018-2019, Pasqyrat financiare të kompanisë për vitet e mbyllura më 31 dhjetor 
2015 deri në vitin 2017 kanë qenë subjekt i auditimit nga Administrata Tatimore e Kosoves, 
në lidhje me tatimin mbi të ardhurat, tatimit në burim dhe TVSH.  
Sa i përket TAK dhe TMB, më 25 mars 2019 kemi pranuar raport final nga ATK, ku opinionet 
dhe detyrimet e modifikuara janë shqiptuar detyrime shtesë në vlerë prej 362 mijë euro. 
Kundrejt ketij raporti, kompania është duke përgaditur një ankese tek departamenti i 
ankesave pranë ATK’së. 
Sa i përket TVSH’së, më 05 mars 2019 kemi pranaur draft raport, ku opinionet dhe detyrimet 
e modifikuara janë shqiptuar detyrime shtesë në vlerë prej 249 mijë euro. Kundrejt ketij 
raporti, kemi paraqitur mospajtimet e kompanisë dhe jemi në pritje të raportit të modifikuar. 


