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Shënim 31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Të ardhurat 16 3,860 3,617
Të ardhurat të tjera 16a 6 9

3,866 3,626

Kostot e programeve (625) (201)
Kosto e mallrave të shitura (228) (320)
Shpenzimet e personelit 17 (1,574) (1,468)
Shpenzimet e zhvlerësimit (383) (405)
Shpenzime operative të tjera 18 (920) (1,026)
Fitimi operativ 136 206

Shpenzimet financiare, neto 19 (118) (70)
Fitimi/ humbja nga kursi i këmbimit 19 14 28
Fitimi para tatimit 32 164

Shpenzimet e tatimit në fitim 20 (11) (31)

Neto fitimi për vitin 21 133

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse - -

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse për vitin 21 133

Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse duhet lexuar së bashku me shënimet e paraqitura nga faqet 5 deri
26, që janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare.
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Kapitali
aksionar

Fitimet e
pashpërndara Gjithsej

Gjendja më 1 janar 2015 110 4,304 4,414

Fitimi neto për vitin - 133 133
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse - - -

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse për vitin - 133 133
Gjendja më 31 dhjetor 2015 110 4,437 4,547

Fitimi neto për vitin - 21 21
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse - - -

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse për vitin - 21 21
Gjendja më 31 dhjetor 2016 110 4,458 4,568

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet duhet të lexohet së bashku me shënimet e paraqitura në faqet 5 deri 26,
që janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare.
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Shënim 31 dhjetor 2016 31 dhjetor  2015

Fitimi neto për vitin para tatimit 32 164
Rregullime për:
Shpenzimet e zhvlerësimit, amortizimit 383 405
Shpenzimet e interesit, neto 118 70
Fitimi operativ para ndryshimeve të kapitalit
punues

533 639
Ndryshimet në kapitalin punues
Zvogëlimi / (Rritja) në stoqe 25 (13)
Zvogëlimi / (Rritja) në të arkëtueshmet tregtare
dhe të tjera

30 (169)
Rritja në huatë e dhëna (571) (601)
Zvogëlimi / (Rritja) në te pagueshme tregtare dhe
të tjera (191) 111

(174) (33)
Shpenzimet financiare të paguara (118) (70)
Tatimi në fitim i paguar (32) (43)
Paraja neto e gjeneruar nga aktivitetet
operative

(324) (146)

AKTIVITETET INVESTUESE
Blerja e pronave dhe pajisjeve (245) (501)
Blerja e pasurive të paprekshmet (3) -
Investimet (22) (882)

Paraja neto e përdorur në aktivitetet
investuese

(270) (1,383)

AKTIVETET FINANCIARE
Ripagimi i huazimeve (9) (373)
Hyrje nga huazimet 635 2,000

Paraja neto e përdorur në aktivitetet
financiare

626 1,627

Rritja neto e parasë dhe ekuivalentëve gjatë
vitit 32 98

Paraja dhe ekuivalentët e saj, në fillim të vitit 435 337
Paraja dhe ekuivalentët e saj, në fund të vitit 467 435

Pasqyra e rrjedhës së parasë duhet të lexohet së bashku me shënimet e paraqitura në faqet 5 deri 26, që janë
pjesë përbërëse e pasqyrave financiare.
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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Company 21 Sh.p.k (“Shoqëria) është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar e regjistruar në korrik 2000,
sipas regjistrimit të përkohshëm të  Misionit të Administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë
(UNMIK) dhe e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë në gusht 2003
Shoqëria është themeluar nga këta anëtar themelues: Afërdita Kelmendi (zotëron 60% të kapitalit), Eugen
Saracini (zotëron 20% kapitalit) , Xheraldina Vula (zotëron 10% kapitalit) dhe Florin Kelmendi (zotëron
10% kapitalit).

Aktiviteti kryesor i shoqërisë është transmetimi televiziv dhe radiofonik në territorin e Kosovës dhe në
Diasporë. Gjatë vitit 2007, shoqëria ka hapur një restorant nga i cili gjeneron të ardhura.

Më 8 prill 2015 Company 21 është aksionare e COMPANY 21 – M SH.P.K në Shkup e hapur rishtas.

Numri i punonjësve më 31 dhjetor 2016 është 224; (31 dhjetor 2015: 212).

2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL

2.1 Deklarata e përputhshmërisë

Pasqyrat financiare të shoqërisë  për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 janë përgatitur në përputhje me
SNRF, siç janë publikuar nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK).

Pasqyrat financiare SNRF të shoqërisë përbëhen nga pasqyra e pozitës financiare, pasqyra e të ardhurave
gjithëpërfshirëse, pasqyra e ndryshimeve në ekuitet, pasqyra e rrjedhës së parasë, politikat e rëndësishme
kontabël dhe shënimet për pasqyrat financiare.

2.2 Bazat e përgatitjes

Këto pasqyra financiare janë përgatitur nën parimin e kostos historike. Këto pasqyra financiare janë
prezantuar në Euro ("EUR"), e cila është monedha funksionale e Shoqërisë.

2.3 Parimi i vijimësisë

Menaxhmenti i Shoqërisë ka bërë një vlerësim të aftësisë së saj për të vazhduar biznesin dhe operacionet e
saj dhe është i kënaqur që ka burime të mjaftueshme për të vazhduar biznesin e saj për një të ardhmen e
parashikueshme. Për më tepër, menaxhmenti nuk është në dijeni të ndonjë pasigurie materiale që mund të
hedhin dyshime të konsiderueshme mbi aftësinë e shoqërisë për të vazhduar aktivitetin. Prandaj, pasqyrat
financiare vazhdojnë të jenë të përgatitura në bazë të parimit të vijimësisë.

2.4 Prona dhe pajisjet

Prona dhe pajisjet e blera në transaksionet normale tregtare mbahen me kosto minus amortizimin e
akumuluar të mëpasshëm dhe humbjet e mëpasshme të rënies në vlerë.

Vlerat kontabël të pronës dhe pajisjeve rishikohen për rënie në vlerë kur ngjarjet ndryshojnë apo
ndryshimet në rrethana tregojnë se vlera e bartur mund të mos jetë e rikuperueshme. Nëse ka ndonjë
indikacion të tillë dhe kur vlerat bartëse kalojnë shumën e vlerësuar, pasuritë ose njësitë gjeneruese të
parasë njihen në vlerën e tyre të rikuperueshme. Shuma e rikuperueshme e pronës dhe pajisjeve është vlera
më e madhe mes çmimit neto të shitjes dhe vlerës në përdorim.

Në vlerësimin e vlerës në përdorim, rrjedhat e vlerësuara të ardhshme të parasë janë skontuar në vlerën e
tyre aktuale duke përdorur një normë skontimi para tatimi që reflekton vlerësimin aktual të tregut për vlerën
në kohë të parasë dhe risqet specifike të pasurive.

Për një pasuri që nuk gjeneron rrjedhat të pavarura të parasë në masë të madhe, shuma e rikuperueshme
përcaktohet për njësinë gjeneruese të parasë të cilës i përket pasuria. Humbjet nga zhvlerësimi njihen në
pasqyrën e të ardhurave.
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2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

2.4 Prona dhe pajisjet (vazhdim)

Zhvlerësimi ngarkohet në bazë të metodës lineare dhe është dhënë në përputhje me normat e përcaktuara
në jetë gjatësisë së tyre, si normat e mëposhtme:

Deri në datën e bilancit
Pajisjet e IT 20%
Pajisjet e zyrës 20%
Veturat 20%
Investimet në objektet me qira 20%

2.5 Investimet në prona

Investimet në prona janë pasuri afatgjata në pronësi të Shoqërisë të cilat nuk përdoren në rrjedhën kryesore
të biznesit por mbahen kryesisht për ngritjen e vlerës së  kapitalit, gjenerimin e të ardhurave nga qiraja ose
të dyja.

Investimet në prona maten fillimisht me koston, duke përfshirë kostot e transaksionit. Pas njohjes fillestare,
investimet në prona shprehen me vlerën e drejtë, e cila reflekton kushtet e tregut në datën e raportimit.
Fitimet ose humbjet që rrjedhin nga ndryshimet në vlerat e drejta të investimeve në prona përfshihen në
fitimin ose humbjen në periudhën në të cilën ato paraqiten, përfshirë efektin përkatës tatimor.
Investimet në prona ç’regjistrohen ose kur ato janë shlyer ose kur ato tërhiqen përgjithmonë nga përdorimi
dhe nuk pritet përfitime ekonomike të ardhshme nga nxjerrja e tyre. Diferenca midis të ardhurave neto të
shlyerjes nga përdorimi dhe vlerës kontabël të pasurisë njihen në fitim ose humbje në periudhën e
ç’regjistrimit.

2.6 Tatimi në të ardhura

Tatimi parashikohet në pasqyrat financiare në përputhje me rregulloren tatimore të Kosovës e cila
aktualisht është në fuqi, Ligji nr. 05/L-029 "Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave”.

Tatimi mbi të ardhurat i ngarkuar në fitim ose humbje për vitin përfshinë tatimin aktual dhe ndryshimet në
tatimin e shtyrë. Tatimi aktual është llogaritur në bazë të fitimit të tatueshëm që pritet për vitin duke
përdorur normat tatimore në fuqi në datën e bilancit. Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi i raportuar në
fitim ose humbje, sepse ai përjashton zërat e të ardhurave ose shpenzimeve që janë të tatueshme ose të
zbritshme në vitet tjera dhe atë më tej përjashton zërat që nuk janë të tatueshme ose të zbritshme. Tatime
të tjera përveç tatimit në të ardhura janë regjistruar në kuadër të shpenzimeve operative.

Tatimi i shtyrë njihet për diferencat midis vlerës kontabël të pasurive dhe detyrimeve në pasqyrat financiare
dhe bazës së taksave korresponduese të përdorura në llogaritjen e fitimit të tatueshëm dhe kontabilizohen
duke përdorur metodën e detyrimeve të bilancit. Shoqëria nuk ka detyrime të shtyra të tatimit për vitin
2016.

2.7 Stoqet

Stoqet mbahen në vlerë më të ulët të kostos dhe vlerës neto të realizueshme. Kostoja përfshinë kostot
direkte lidhur me stoqet dhe ato indirekte që janë shkaktuar për sjelljen e stoqeve në vendndodhjen dhe
kushtet e tyre aktuale. Kostoja e stoqeve përfshinë: koston e blerjes së mallit, koston e transportit, detyrimet
doganore, akcizën etj.

Vlera neto e realizueshme (VNR) paraqet çmimin përfundimtar të shitjes për stoqet minus kostot e
vlerësuara të kompletimit dhe shpenzimeve të nevojshme për të bërë shitjen.
Menaxhmenti i shoqërisë gjatë vitit monitoron në mënyre periodike çmimet e shitjes me koston e stoqeve
dhe në qoftë se çmimi është ulur nën kosto, diferenca njihet në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse si
dëmtim i stoqeve.
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2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

2.7 Stoqet (vazhdim)

Kostoja e stoqeve është e bazuar në metodën mesatare të kostos. Kompensimi i përshtatshëm për ulje të
vlerës njihet në fitim dhe humbje kur ka evidencë objektive që VNR është më e ulët se kostoja.

2.8 Instrumentet financiare

(a) Pasuritë financiare

Njohja fillestare

Pasuritë financiare brenda objektit të SNK 39 janë klasifikuar si pasuri financiare me vlerën e drejtë
nëpërmjet fitimit ose humbjes, huave dhe llogarive të arkëtueshme, investimeve që mbahen deri në
maturim, pasuritë financiare të vlefshme për shitje, apo si derivate të përcaktuara si instrumente mbrojtëse
në një mënyrë efektive sipas rastit. Shoqëria përcakton klasifikimin e pasurive të saj financiare në njohjen
fillestare. Të gjitha pasuritë financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë plus kostot e transaksionit që i
atribuohen drejtpërdrejtë, përveç në rastin e investimeve me vlerë jo të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes.
Blerjet ose shitjet e pasurive financiare që kërkojnë dhënien e pasurive brenda një afati kohor të caktuar
nga rregullorja ose marrëveshja në treg (mënyrë e rregullt e tregut) njihen në datën e tregtimit, p.sh. data
që Shoqëria angazhohet për të blerë ose shitur pasurinë.

Pasuritë financiare të shoqërisë përfshijnë paranë dhe ekuivalentët e saj dhe të arkëtueshmet tregtare dhe
të tjera. Më 31 dhjetor 2016 Shoqëria nuk asnjë instrument financiar për shitje apo instrument financiar që
mbahet deri në maturim.

Matja e mëpasshme

Matja e mëpasshme e pasurive financiare varet nga klasifikimi i tyre si vijon:

Kreditë dhe të arkëtueshmet

Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme janë pasuri financiare jo-derivative me pagesa fikse ose të
përcaktueshme, të cilat nuk janë kuotuar në një treg aktiv. Pasuritë financiare të tilla maten me koston e
amortizuar duke përdorur metodën e normës efektive të interesit (NEI), minus zhvlerësimi. Fitimet dhe
humbjet njihen në pasqyrën e të ardhurave në momentin kur huatë dhe të arkëtueshmet janë të kundërta
ose kur vlera është ulur për shkak të dëmtimit, dhe nëpërmjet procesit të amortizimit

Klasifikimet tjera të instrumenteve financiare

Shoqëria nuk ka instrumente të klasifikuara si pasuri financiare me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose
humbjes, që mbahen deri në maturim ose në dispozicion për shitje.

Mosnjohja

Një pasuri financiare (ose kur është e zbatueshme një pjesë e pasurive financiare ose pjesë të një grupi
pasurive financiare të ngjashme) ç’regjistrohet kur:
Të drejtat për të marrë rrjedhë të parasë nga pasuria kanë skaduar; ose

Shoqëria ka transferuar të drejtat e saj për të marrë rrjedhë të parasë nga pasuria ose e ka marrë përsipër
një detyrim për të paguar rrjedhat e parasë të marra në mënyrë të plotë, pa vonesë materiale për një palë të
tretë sipas një marrëveshje 'përçimit'; ose (a) Shoqëria ka transferuar kryesisht të gjitha risqet dhe përfitimet
e pasurisë, ose (b) Shoqëria as nuk ka transferuar as nuk ka mbajtur të gjitha risqet dhe përfitimet e pasurisë,
por ka transferuar kontrollin e pasurisë.
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2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL(VAZHDIM)

2.8 Instrumentet financiare (vazhdim)

Dëmtimi i pasurive financiare

Shoqëria vlerëson në çdo datë raportuese nëse ka evidencë objektive që një pasuri financiar ose grup i
pasurive financiare është e dëmtuar. Një pasuri financiare ose një grup i pasurive financiare konsiderohet
se është i dëmtuar dhe nëse ekziston evidencë objektive e zhvlerësimit si rezultat i një ose më shumë
ngjarjeve që kanë ndodhur pas njohjes fillestare të pasurisë (një “rast humbje”) dhe ky rast humbje (ose
ngjarje) ka një ndikim në rrjedhat e vlerësuara të ardhshme të parasë së pasurisë financiare apo grup
pasurive financiare që mund të vlerësohen me besueshmëri.

Një evidencë zhvlerësimi mund të përfshijë indikacione se debitorët ose një grup i debitorëve është duke
përjetuar vështirësi të rëndësishme financiare, mos pagesa ose vështirësi në pagimin e interesit ose
kryegjësë, probabiliteti që ata do te falimentojnë ose riorganizime të tjera financiare dhe ku të dhëna të
dukshme tregojnë se ekziston një ulje e matshme në vlerësimet e ardhshme të rrjedhës së parasë, të tilla si
ndryshimet në shumat e papaguara ose kushte ekonomike që lidhen me mos pagesat

(b) Detyrimet financiare

Njohja fillestare dhe matja

Detyrimet financiare brenda objektit të SNK 39 janë klasifikuar si detyrime financiare me vlerë të drejtë
nëpërmjet fitimit ose humbjes, kredive dhe huave, apo si derivate të përcaktuara si instrumente mbrojtëse
në një mbrojtje efektive, sipas rastit. Shoqëria përcakton klasifikimin e detyrimeve të saj financiare në
njohjen fillestare. Të gjitha detyrimet financiare njihen fillimisht me vlerën e drejtë, në rastin e kredive dhe
huave, neto të kostove të transaksionit që i atribuohen drejtpërdrejtë. Detyrimet financiare të shoqërisë
përfshijnë të pagueshmet tregtare dhe tjera.

Matja e mëpasshme

Matja e detyrimeve financiare varet nga klasifikimi i tyre si vijon:

Kreditë dhe huazimet

Pas njohjes fillestare, mbajtja e kredive dhe huazimeve që bartin interes matet me koston e amortizuar duke
përdorur metodën e normës efektive të interesit. Fitimet dhe humbjet neto njihen në pasqyrën e të ardhurave
kur detyrimet janë njohur si dhe nëpërmjet procesit të amortizimit me metodën efektive të normës së
interesit (NEI). Kosto e amortizuar llogaritet duke marrë parasysh çdo zbritje ose prim në blerje dhe tarifat
apo kostot që janë pjesë përbërëse e metodës efektive të normës së interesit. Amortizimi me metodën
efektive të normës së interesit është përfshirë në kostot financiare në pasqyrën e të ardhurave.

Mosnjohja

Një detyrim financiar ç’regjistrohet kur detyrimi është shkarkuar, anuluar ose skadon.
Kur një detyrim financiar ekzistues është zëvendësuar me një tjetër nga i njëjti huadhënës në terma
kryesisht të ndryshëm, ose termat e një detyrimi ekzistues janë modifikuar në thelb, një shkëmbim ose
modifikim i tillë është trajtuar si një mosnjohje të detyrimit origjinal dhe njohjen e një detyrimi të ri, dhe
dallimi në shumat përkatëse kontabël njihet në pasqyrën e të ardhurave.

2.9 Paraja dhe ekuivalentët e saj

Paraja dhe ekuivalentët e parasë përfshijnë paratë në dorë dhe paratë e pakufizuara të mbajtura nga Shoqëria
ose depozita me afat maturimi më pak se tre muaj.
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2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL(VAZHDIM)

2.10 Të arkëtueshmet tregtare dhe të tjera

Të arkëtueshmet tregtare paraqiten me koston e tyre minus humbjet nga rënia në vlerë. Zbritjet e duhura
për shumat e paarkëtueshme të parashikuara njihen në fitim dhe humbje kur ka dëshmi objektive që pasuria
është dëmtuar.

2.11 Të pagueshmet tregtare dhe të tjera

Detyrimet tregtare dhe shumat e tjera të pagueshme maten me koston e cila është vlera e drejtë e shumës
që do të paguhet në të ardhmen për mallrat dhe shërbimet e marra nëse faturohen për Shoqërinë apo jo.

2.12 Njohja e të ardhurave

Të ardhurat njihen kur është e mundur që shoqëria të ketë përfitime ekonomike dhe të  ardhurat mund të
maten në mënyrë të besueshme. Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose për tu
arkëtuar dhe paraqesin shumat e arkëtueshme për mallrat dhe shërbimet e ofruara në rrjedhën normale të
biznesit, zbritjet neto dhe taksat e shitjes.

Të ardhurat nga reklamat

Të ardhurat nga reklamat përfshijnë të ardhurat në kohën e transmetimit të reklamës në TV dhe radio dhe
njihet kur është faturuar dhe pse koha e reklamës është shfaqur. Të ardhurat nga shërbimet e reklamave
paraqesin shumat e faturuara, neto nga zbritjet e ofruara nga Shoqëria.

Të ardhurat nga abonimi

Të ardhurat nga abonimi përfaqësojnë tarifën e paguar nga abonuesit kryesisht të IP TV dhe njihet mbi një
baza lineare gjatë gjithë periudhës së abonimit.

Të ardhurat të tjera

Të ardhurat të tjera përfshijnë të ardhura nga Qendra Kulturore dhe të ardhura nga shërbimet e restorantit
dhe organizimit të eventeve dhe janë njohur kur këto shërbime janë kryer.

Transaksionet e shkëmbimit që përfshijnë shërbimet e reklamës

Shërbimet e reklamave të shitura gjatë transaksioneve të shkëmbimit njihen në përputhje me interpretimet
e KIS 31. Të ardhurat njihen kur shërbimet e kryera ose të marra nuk janë të njëjta dhe të ardhurat mund
të maten në mënyrë të besueshme, bazuar në vlerën e drejtë të mirave dhe shëbimeve të marra ose në vlerën
e drejtë të shërbimeve të reklamës së ofruar.

2.13 Transaksionet me valuta të huaja

Transaksionet në valuta të tjera nga valuta funksionale (valuta të huaja) janë të regjistruara me kursin e
këmbimit që mbizotëron në datën e transaksioneve. Në çdo datë bilanci, zërat monetar të shprehur në
monedhë të huaj rivlerësohen me kursin që mbizotëron në datën e bilancit. Zërat jo monetar që maten në
termat e kostos historike në monedhë të huaj nuk rivlerësohen. Diferencat e këmbimit që vijnë nga shlyerja
e zërave monetar, dhe mbi kthimet e zërave monetar, janë të përfshira në fitimin dhe humbjen e periudhës.
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2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

2.14 Dëmtimi i pasurive

Në çdo datë bilanci, Shoqëria rishikon vlerën kontabël të pasurive të saj, në mënyrë për të përcaktuar nëse
ka ndonjë indikacion se këto pasuri kanë pësuar një humbje nga zhvlerësimi. Nëse ndonjë indikacion i tillë
ekziston, shuma e rikuperueshme e pasurisë vlerësohet në mënyrë qe të përcaktoj shkallën e humbjes nga
zhvlerësimi.

Shuma e rikuperueshme është kostoja më e lartë e vlerës së drejtë minus kostot e shitjes dhe vlerës në
përdorim. Në vlerësimin e vlerës në përdorim, rrjedhat e vlerësuara të ardhshme të parasë janë skontuar në
vlerën e tyre aktuale duke përdorur një normë skontimi para taksave që reflekton vlerësimet aktuale të
tregut për vlerën në kohë të parasë dhe risqet specifike për pasurinë.

Në qoftë se shuma e rikuperueshme e një pasurie është vlerësuar të jetë më pak se vlera e saj kontabël,
vlera e bartur e pasurisë ulet deri në shumën e rikuperueshme të saj. Një humbje nga zhvlerësimi njihet
menjëherë në fitim dhe humbje, nëse pasuria përkatëse është mbajtur në shumën e rivlerësuar, në të cilin
rast humbja nga zhvlerësimi është trajtuar si një rënie nga rivlerësimi.

Kur një humbje nga zhvlerësimi me pas shfuqizohet, vlera kontabël e pasurisë është rritur me vlerësimin e
rishikuar të shumës së saj të rikuperueshme, por në mënyrë që shuma e rritur e mbajtur nuk e tejkalon
vlerën kontabël që do të përcaktohej dhe nuk do te kishte asnjë humbje nga zhvlerësimi i njohur

2.15 Përfitimet e punonjësve

Shoqëria nuk bën asnjë provizion dhe nuk ka obligim shtesë për të paguar pensionet e punonjësve përveç
kontributet e paguara në planin pensional shtetëror, Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK).

2.16 Zotimet dhe kontingjencat

Detyrimet kontingjente nuk janë njohur në pasqyrat financiare. Ato janë shpalosur vetëm nëse mundësia e
rrjedhjes së parasë që trupëzon përfitimet ekonomike është e largët. Një pasuri kontingjente nuk është
njohur në pasqyrat financiare por është shpalosur kur rrjedhja e përfitimeve ekonomike është e mundshme.

Shuma e humbjes kontingjente është njohur si provizion nëse Shoqëria ka një detyrim aktual (ligjor ose
konstruktiv) si rezultat i një ngjarje të kaluar, është e mundshme që një dalje e burimeve të trupëzuara në
përfitimet ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin; dhe mund të bëhet një vlerësim i besueshëm
i shumës së detyrimit.

2.17 Gjykimet kritike në aplikimin e politikave kontabël të njësisë ekonomike

Në procesin e zbatimit të politikave të kontabilitetit të Shoqërisë, të cilat janë të përshkruara më sipër,
menaxhmenti nuk ka bërë gjykime që mund të kenë efekte të rëndësishme në shumat e njohura në pasqyrat
financiare në këtë vit financiar.

2.18 Burimet kryesore të pasigurisë në matje

Supozimet kryesore në lidhje me të ardhmen, si dhe burimet e tjera kryesore në vlerësimin e pasigurisë në
datën e bilancit, që kanë një risk të rëndësishëm në shkaktimin e një ndryshimi material në vlerën kontabël
të pasurive dhe detyrimeve brenda vitit të ardhshëm financiar, janë diskutuar më poshtë:

Provizioni dëmtimin e stokut
Në rrjedhën normale të biznesit, Shoqëria bën vlerësime për kthimin dhe realizimin e stoqeve. Bazuar në
këtë vlerësim, menaxhmenti regjistron një provizion përkatës për dëmtimin e kërkesave dhe shlyerjen e
stoqeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga vlerësimi.



COMPANY 21 SHPK
SHËNIME PËR PASQYRAT FINANCIARE
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016
(Vlerat në mijëra Euro, përveç nëse theksohet ndryshe)

11

2. PËRMBLEDHJA E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

2.18 Burimet kryesore të pasigurisë në matje (vazhdim)

Detyrimi tatimor aktual

Shoqëria nuk ka qenë subjet i kontrollove nga autoritetet tatimore që nga themelimi. Menaxhmenti i
Shoqërisë ka përdorur vlerësimin e tij më të mirë dhe gjykimin në përputhje me ligjet tatimore. Për shkak
të përdorimit të gjykimit në përputhje me kërkesat e caktuara të ligjeve tatimore dhe në varësi të vlerësimit
të autoriteteve tatimore, detyrimi tatimor më 31 dhjetor 2016 mund të ndryshojë në krahasim me atë të
raportuar në këto pasqyra financiare.

2.19 Informacion krahasues

Shifrat krahasuese janë riklasifikuar ku është e përshtatshme, në përputhje me ndryshimet në paraqitje në
periudhën aktuale.

3. ADAPTIMI I STANDARDEVE TE REJA OSE TË RISHIKUARA DHE
INTERPRETIMET E TYRE

3.1 Standardet dhe interpretimet e reja ose të rishikuara

Ndryshimet në SNK 16 dhe SNK 38: Sqarimi i Metodave të Pranueshme të Zhvlerësimit dhe
Amortizimit

Ndryshimet qartësojnë parimin në SNK 16 dhe SNK 38 që të ardhurat që pasqyrojnë një model të
përfitimeve ekonomike që janë të krijuara nga aktivitetet e një shoqërie (në të cilin pasuria është pjesë)
sesa përfitimet ekonomike që janë konsumuar nëpërmjet përdorimit të pasurisë. Si rezultat, një metodë e
bazuar në të ardhura nuk mund të përdoret për të zhvlerësuar pronën, impiantet dhe pajisjet dhe mund të
përdoret vetëm në rrethana shumë të kufizuara për amortizimin e pasurive të patrupëzuar  aktive. Këto
ndryshime nuk pritet të kenë ndonjë ndikim në Bankën e dhënë se Banka nuk ka përdorur një metodë të
bazuar në të ardhurat për të zhvlerësuar pasuritë e saj afatgjata.

Ndryshimet në SNK 1 Iniciativa e Shpalosjes

Ndryshimet në SNK 1 sqarojnë, më shumë se sa ndryshimet e konsiderueshme, kërkesat ekzistuese të
SNK1. Ndryshimet sqarojnë:
• Kërkesat e materialitetit në SNK 1
• Zërat specifik në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave gjithëpërfshirëse dhe pasqyrën e
pozicionit financiar, mund të ndahen
• Subjektet kanë fleksibilitet për sa i përket rendit në të cilin ata paraqesin shënimet për pasqyrat
financiare
•  Pjesa e të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse të ortakërive dhe sipërmarrjeve të përbashkëta
kontabilizohen duke përdorur metodën e ekuitetit neto dhe duhet të paraqiten në total si një zë, dhe të
klasifikohen mes atyre zërave që do të apo nuk do të riklasifikohen më vonë në fitim ose humbje.
Për më tepër, ndryshimet qartësojë kërkesat që zbatohen kur nën totalet shtesë janë paraqitur në pasqyrën
e pozicionit financiar dhe pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse. Këto
ndryshime nuk kanë ndonjë ndikim në shoqëri.

Përmirësimet vjetore Cikli 2012-2014

Këto përmirësime janë të aplikueshme për periudhat më apo pas 1 janar 2016. Këto përmirësime përfshijnë:

SNRF 5 Pasuritë Jo - qarkulluese që mbahen për shitje dhe operacionet e ndërprera

Pasuritë (ose grupet e nxjerra jashtë përdorimit) në përgjithësi asgjësohen ose nëpërmjet shitjes apo
shpërndarjes ndaj pronarëve. Ndryshimi sqaron se ndryshimi në asgjësim nga një metodë në tjetrën nuk
duhet të konsiderohet të jetë një plan i ri për asgjësim, por si një vazhdim i planit origjinal.



COMPANY 21 SHPK
SHËNIME PËR PASQYRAT FINANCIARE
Për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016
(Vlerat në mijëra Euro, përveç nëse theksohet ndryshe)

12

3. ADAPTIMI I STANDARDEVE TE REJA OSE TË RISHIKUARA DHE
INTERPRETIMET E TYRE (VAZHDIM)

3.1 Standardet dhe interpretimet e reja ose të rishikuara (vazhdim)

SNRF 7 Instrumentet Financiare: Shpalosjet

(i) Kontratat e Shërbimit

Ndryshimi sqaron se një kontratë shërbimi që përfshinë një tarifë mund të përbëjë përfshirje të
vazhdueshme të një pasurie financiare. Një shoqëri duhet të vlerësojë natyrën e tarifës dhe rregullimin
kundër udhëzimit të përfshirjes së vazhdueshme në SNRF 7 në mënyrë që të vlerësohet nëse shpalosjet e
informacioneve shpjeguese janë të nevojshme. Vlerësimi i kontratës të shërbimit përbën përfshirjen e
vazhdueshme që duhet bërë në mënyrë retrospektive. Megjithatë, shpalosjet e kërkuara nuk do të duhet të
sigurohen për çdo periudhë që fillon para periudhës vjetore në të cilën Shoqëria i zbaton ndryshimet së
pari.

(ii) Zbatimi i ndryshimeve të SNRF 7 për Pasqyrat e Ndërmjetme Financiare të Konsoliduara

Ndryshimi sqaron se kërkesat për kompensim në dhënien e informacioneve shpjeguese nuk zbatohen për
pasqyrat e ndërmjetme financiare të konsoliduara, përveç nëse shpalosjet e tilla sigurojnë një përditësim të
rëndësishëm në informacionin e raportuar në raportin vjetor më të fundit.

SNK 19 Përfitimet e Punonjësve

Ndryshimi sqaron se thellësia e tregut të obligacioneve me cilësi të lartë të korporatave vlerësohet në bazë
të monedhës në të cilën detyrimi është i shprehur, më mirë se vendi ku detyrimi ndodhet. Kur nuk ka treg
të thellë për obligacionet me cilësi të lartë të korporatave në atë monedhë, normat e bonove qeveritare
duhet të përdoren.

Standardet tjera që janë publikuar së fundi ose të rishikuara nuk janë zbatueshme përfshijnë:

· SNK 34 Raportimi Financiar për Interim;
· SNRF 14 Kontot e Shtyra të Rregullatorit;
· Ndryshimet në SNRF 11 Marrëveshjet e Përbashkëta: Kontabiliteti për marrjen e interesave;
· Ndryshimet në SNK 27: Metoda e Ekuitetit në Pasqyrat e Veçanta Financiare.

3.2 Standardet dhe interpretimet e lëshuara por ende jo efektive

Standardet dhe interpretimet që janë lëshuar, por ende jo efektive, deri në datën e lëshimit të pasqyrave
financiare të shoqërisë janë shpalosur më poshtë. Shoqëria synon të miratojë këto standarde, nëse është e
aplikueshme, kur ato hyjnë në fuqi.

· SNRF 9” Instrumentet Financiar” (në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit
2018),

· SNRF 15 “Të ardhurat nga kontratat me klientët” dhe ndryshimet tjera (në fuqi për periudhat
vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2018),

· SNRF 16 “Qiratë” (në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2018),
· Ndryshimet në SNK 7“Pasqyra e Rrjedhës së Parasë” - Iniciativa e Shpalosjes (në fuqi për

periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 janarit 2018) .
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4. PRONA DHE PAJISJET

Ndërtesa Pajisjet
Investimet në

objektet me qira
Ndërtime në

proces
Paradhëniet për

pasuritë fikse Gjithsej
Kosto:
Më 1 janar 2015 220 2,715 1,955 104 435 5,429
Shtesat gjatë vitit - 118 76 1 301 496
Shlyerjet - (33) - - - (33)
Transferet - - - (103) 103 -
Më 31 dhjetor 2015 220 2,800 2,031 2 839 5,892
Shtesat gjatë vitit - 162

162
80 - - 242

162Shlyerjet - - - - - -
Më 31 dhjetor 2016 220 2,962 2,111 2 839

839
6,134
6,054

Zhvlerësimi i akumuluar
Më 1 janar 2015 3 1,908 1,799 - - 3,710
Shpenzimi për vitin 11 251 125 - - 387
Shlyerjet - (14) - - - (14)
Më 31 dhjetor 2015 14 2,145 1,924 - - 4,083
Shpenzimi për vitin 11 259 96 - - 366

11-Shlyerjet - - - - - -
Më 31 dhjetor 2016 25 2,404

2,145
2,020 -

-
- 4,449

4,094
Vlera neto:
Më 31 dhjetor 2015 206 655 107 2 839 1,809
Më 31 dhjetor 2016 195

195
558 91 2 839 1,685
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5. PASURITË E PAPREKSHME

Softueri
Kosto:
Më 1 janar 2015 182
Shtesat gjatë vitit 5
Më 31 dhjetor 2015 187

Shtesat gjatë vitit 3
Më 31 dhjetor 2016 190

Zhvlerësimi i akumuluar:
Më 1 janar 2015 121
Shpenzimi për vitin 17
Më 31 dhjetor 2015 138
Shpenzimi për vitin 18
Më 31 dhjetor 2016 156

Vlera neto:
Më 31 dhjetor 2015 49
Më 31 dhjetor 2016 34

6. INVESTIMET NË PRONA

Investimet në prona përbëhen nga prona banimi me sipërfaqe prej përafërsisht 1,600 metra katrorë të
vendosura në Prishtinë.

7. STOQET

Stoqet në pasqyrën e pozicionit financiarë janë analizuar si më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Programet televizive 235 257
Mallra të tregtueshëm dhe të tjera 17 20
Gjithsej 252 277

8. TË ARKËTUESHMET TREGTARE DHE TË TJERA

Të arkëtueshmet tregtare në pasqyrën e pozicionit financiar janë analizuar si më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Të arkëtueshmet tregtare, neto 1,610 1,633
Të arkëtueshmet tjera, parapagimet dhe paradhëniet 199 180
Gjithsej 1,809 1,813
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8. TË ARKËTUESHMET TREGTARE DHE TË TJERA (VAZHDIM)

Të arkëtueshmet tregtare përbëhen si më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Të arkëtueshmet tregtare nga reklamat, bruto 1,630 1,543
Të arkëtueshmet tregtare nga abonimet 4 114
Gjithsej bruto 1,634 1,657
Provizion për zhvlerësimin (24) (24)
Gjithsej neto 1,610 1,633

Të arkëtueshmet tregtare nga abonimet përfaqësojnë të arkëtueshmet nga GMDS, ofruesin e shërbimit të
Shoqërisë që menaxhon shërbimet e abonimit.

Tabela më poshtë paraqit lëvizjet e provizioneve për zhvlerësimin e të arkëtueshmeve:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Gjendja më 1 janar 24 24
Ngarkesa/ (Rikthimi) - -
Gjendja më 31 dhjetor 24 24

Të arkëtueshmet të tjera kryesisht përbëhen nga paradhëniet e dhëna menaxhmentit dhe punonjësve të
Shoqërisë. Më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 bilanci bruto për paradhëniet përbëhet nga:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Paradhëniet për menaxhmentin dhe punonjësit - -
Menaxhmenti i shoqërisë 28 36
Punonjësit tjerë 64 37
Nën total 92 73

Paradhëniet për furnitorët 136
1361313132321

107
Nën total 136

136
107

Gjithsej 228 180

Më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015, analiza e vjetërsisë të  arkëtueshmeve tregtare paraqitet si më
poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Deri në një vit 1,077 964
Mbi një vit 533 669
Gjithsej 1,610 1,633
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9. HUATË E DHËNA

Më 31 dhjetor 2016 huatë e dhëna përbehen nga:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Palët e lidhura:
Company 21 Shkup 1,295 672
Menaxhmenti i Company 21 14 35
Gjithsej palët e lidhura 1,309 707

Smart World TV 28 59
Gjithsej 1,337 766

Huatë  në lidhje me menaxhmentin  e Company 21 u jepen aksionarëve dhe mbajnë një normë interesi prej
1.5%.Huatë paguhen në 36 këste mujore deri në nëntor 2017.

Smart world TV është një platformë e re IPTV me të cilën bashkëpunon Shoqëria për vendosjen e kanaleve
të saj televizive tek klientët e saj në të gjithë botën. Huaja nuk bartë interesi dhe ka kushte të papërcaktuara.

10. INVESTIMET NË 21 SHKUP

Company 21 është aksionare e COMPANY 21 – M SH.P.K në Shkup e hapur rishtas më 8 prill 2015. Deri
në datën e pasqyrave financiare investimet në Company 21 - M SH.PK Shkup janë në vlerë prej 904 mijë
Euro (2015: 882 mijë Euro).

11. INVESTIMET NË SHOQËRI

Gjatë 2006 shoqëria ka nënshkruar një kontratë për aksionet e transferuara me Rrjetin Kosovar për
Telekomunikacion Tokësor KTTN LLC  në vlerë 1 mijë Euro, Shoqëria nënshkroi 875 aksione me vlerë
nominale 1 Euro për aksion nga kapitali aksionar i Rrjetit Kosovar për Telekomunikacion Tokësor RKTT.

Tabela më poshtë paraqet informatat kryesore financiare të investimit:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Gjithsej pasuritë 1,236 1,271
Gjithsej ekuiteti 781 784
Gjithsej të ardhurat 554 634
Gjithsej profiti neto (3) 140

12. PARAJA NË ARKA DHE NË BANKA

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Paraja në banka 244 223
Paraja në dorë 5 2
Paratë e kufizuara 218 210
Gjithsej 467 435

Vlera e drejtë e parave në bankë është e njëjtë me vlerën e bartur.
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13. KAPITALI AKSIONAR

Kapitali aksionar  i autorizuar që është lëshuar dhe paguar plotësisht është 110 mijë Euro (2015: 110 mijë
Euro).

14. TË PAGUESHMET TREGTARE DHE TË TJERA

Të pagueshmet tregtare janë detyrime qe nuk bartin interesi me furnizuesit vendor dhe të huaj:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Kreditorët tregtar 622

622
770

Paradhëniet për klientë - 44
Detyrimet e pagave 121 116
Provizioni për kontrollat tatimore 67 67
Detyrime të tjera 26 30
Gjithsej 836 1,027

Kreditorët tregtar përbehen si më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Kompanitë ligjore 495 608
Detyrimet ndaj aksionarëve 127 127
Persona të tjerë - 35
Gjithsej 622 770

15. HUAZIMET

Shoqëria ka pranuar huazimet e mëposhtme në ciklin e veprimtarisë së tij, në mënyrë për të financuar
kapitalin e vet të punës.

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Institucionet financiare
NLB Bank 2,057 2,000
Media Development Investment Fund 569 -
Nën total 2,626 2,000

Aksionarët / Punonjësit
Luan Meraku - 6
Leart Kelmendi 20 20
Kujtim Krasniqi 2 -
Florin Kelmendi 2 -
Asdren Ejupi 2 -
Nën total 26 26
Gjithsej 2,652 2,026
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15. HUAZIMET (VAZHDIM)

Pjesa afatshkurtër Pjesa afatgjatë
2016 2015 2016 2015

2-5 vite >5 vite 2-5 vite >5 vite
Institucionet financiare
NLB Bank 45 - 347 1,665 253 1,747
Media Development loan fund - - 455 114 - -

45 - 802 1,779 253 1,747
Aksionarët / Punonjësit
Luan Meraku - 6 - - - -
Leart Kelmendi 20 20 - - - -
Kujtim Krasniqi 2 - - - - -
Florin Kelmendi 2 - - - - -
Asdren Ejupi 2 - - - - -
Nën total 26 26 - - - -
Gjithsej 71 26 802 1,779 253 1,747

Kreditë e mëposhtme mbartin norma vjetore të interesit prej 5% deri në 6.05%.

A. Më 26 qershor 2015 Shoqëria ka hyrë në një marrëveshje kredie me NLB Banka sh.a në vlerë prej
2,000,000 Euro me datë maturimi 18 qershor 2015. Kredia ka grejs periudhë prej 24 muajve. Qëllimi
i kredisë është si vijon:

- Shuma prej 750,000 Euro do të përdoret për blerjen e pajisjeve dhe rinovimin e ndërtesës të TV 21 në
Maqedoni;

- Shuma prej 720,000 Euro do të përdoret për shpenzime operative për TV 21 në Maqedoni;

- Shuma prej 280,000 Euro do të përdoret për pagimin e kësteve të fundit në Marigona Residence për
shtëpitë e blera;

- Shuma prej 250,000 Euro do të përdoret për ripagimin e Kredisë nga MDF SHBA.

Për këtë kredi, Shoqëria ka lënë si kolateral pasuritë e Shoqërisë në shumë prej 2,150,000 Euro dhe
depozitën e bllokuar në shumën prej 218,000 Euro.

Më 24 prill 2016 Shoqëria ka marrë edhe një kredi nga NLB Banka sh.a në shumën prej 65,836 Euro me
datë maturitimi 24 mars 2021.

B. Më 8 dhjetor 2016 Shoqëria ka lidhur një kontratë kredi me MDIF Media Development Loan Fund në
shumë prej 600,00 USD me datë  maturitimi 31 dhjetor 2022. Kredia ka grejs periudhë prej 12 muajve.
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16. SHITJET

Shitjet e paraqitura në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse janë analizuar si më poshtë në termat e
shitjes sipas llojeve të shitjes së Shoqërisë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Reklamat 3,135 3,067
Të ardhurat nga qendra e kulturës “Sheshi 21” 447 550
Shitjet për  TV 21 Shkup 278 -
Gjithsej 3,860 3,617

Të ardhurat nga qendra e kulturës “Sheshi 21” përfshijnë të ardhura nga aktivitetet kulturore dhe artistike
si: konferenca, trajnime, takime, koncerte, promocione, koncerte, festa, dasma dhe aktivitete të tjera
kulturore dhe artistike.

Gjatë vitit 2016 Shoqëria nuk i ka njohur të ardhurat nga tarifat e abonentëve për shkak të pasigurisë për
të mbledhur këto të ardhura / arkëtueshme dhe për shkak se nuk ka informacione nga shoqëria menaxhuese
për numrin dhe vlerat e abonentëve ne vitet 2016 dhe 2015. Si rezultat, nuk është në gjendje për të matur
të ardhurat nga abonimet.

Shitjet për TV 21 Shkup përbëhen nga shitja e filmave dhe shfaqjeve televizive nga Shoqëria te dega e saj.

16a. TË ARDHURAT TË TJERA

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Të ardhurat të tjera 6 9
Gjithsej 6 9

17. SHPENZIMET E PERSONELIT

Shpenzimet për personelit janë si vijon:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Pagat dhe mëditjet 1,363 1,297
Shpenzimet e kontributeve pensionale 140 132
Shtesa të tjera 71 39
Total 1,574 1,468
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18. SHPENZIMET OPERATIVE

Shpenzimet tjera operative në pasqyrën gjithëpërfshirëse të ardhurave janë analizuar si më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Qiraja 181 179
Shpenzimet e pazbritshme 73 139
Shpenzimet për ngrohje dhe derivate 64 94
Shpenzimet e transmetimit KTTN 70 77
Shpenzimet e energjisë elektrike dhe komunale 92 98
Shpenzime komunikimi 56 75
Shpenzimet e transmetimit Reuters, APTN të tjera 68 70
Tarifa të licensimit 42 48
Shpenzimet profesionale 66 31
Inventari i imët 59 62
Shpenzimet për mirëmbajtje 22 33
Furnizimet e zyrës 41 43
Shpenzime të tjera 52 39
Shpenzimet e përfaqësimit 6 13
Shpenzimet e sigurimit 20 11
Shpenzimet e byfesë 8 12
Shpenzimet e letërsisë dhe e shtypit - 2
Gjithsej 920 1,026

19. SHPENZIMET FINANCIARE –HUMBJET NGA KURSI I KËMBIMIT

Të ardhurat dhe shpenzimet financiare, neto në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse janë analizuar si
më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Te ardhurat nga interesi - 5

Shpenzimet bankare (7) (13)
Shpenzimet e interesit dhe shpenzimet bankare (111) (62)
Shpenzimet financiare neto (118) (70)

Fitimi nga kursi i këmbimit 14 28

Shpenzimet financiare dhe fitimet nga kursi i këmbimit (104) (42)
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20. TATIMI NË FITIM

Shpenzimet e tatimit në fitim që gjenden në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse janë analizuar si
më poshtë:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Ngarkimi i tatimit aktual në fitim 11 31

Fitimi kontabël për vitin 32 164

Rregullimi sipas rregulloreve tatimore
Shpenzimet e pazbritshme 73 139
Fitimi i tatueshem 105 303
Shpenzimet e tatimi mbi fitim 10% 11 31

Shoqëria nuk ka diferenca tatimore të përkohshme që do të shkaktonin lindjen e detyrimeve tatimore të
shtyra. Asnjë pasuri tatimore të shtyra nuk është njohur në lidhje me diferencat e përkohshme të
zhvlerësimit të pasurive afatgjata sepse rikuperimi i këtyre diferencave nuk është i sigurte.

Librat dhe regjistrimet e Shoqërisë nuk janë audituar nga autoritetet tatimore për tatimin në të ardhura për
periudhën 2010 - 2016 e si rrjedhojë tatimi i Shoqërisë nuk mund të konsiderohet i finalizuar.

Menaxhmenti ka llogaritur detyrimin për tatime sipas legjislacionit ne fuqi, megjithatë detyrimet do te
konfirmohen nga auditimi tatimor i autoriteteve tatimore dhe rezultatet mund te jene te ndryshme nga
parashikimet e menaxhmentit.
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21. TRANSAKSIONET ME PALËT E LIDHURA

Në përcaktimin e palëve të lidhura Shoqëria zbaton kërkesat e SNK 24. Palët e lidhura përfshijnë:

· Palët të cilat direkt ose indirekt përmes një ose më shumë ndërmjetësve, kontrollojnë ose janë të
kontrolluara nga, ose janë nën kontroll të përbashkët me njësinë ekonomike,

· Palët për të cilat Shoqëria ka një interes që i jep ndikim të rëndësishëm ose kontroll të përbashkët
mbi njësinë ekonomike,

· Individëve privatë të cilët direkt apo indirekt kanë fuqi të votimit në Shoqërisë, gjë që u jep atyre
influencë të rëndësishme mbi Shoqërinë, si dhe njësitë ekonomike të kontrolluara ose së bashku
kontrollohen nga individë të tillë, anëtarët e personelit drejtues kryesor, gjegjësisht individët me
autoritet dhe përgjegjësi për planifikimin, menaxhimin dhe kontrollin e operacioneve të Shoqërisë
duke përfshirë drejtorët,

· Gjatë marrjes parasysh të transaksioneve me një palë të lidhur vëmendja duhet përqendruar në
thelbin e marrëdhënies e jo-vetëm në formën ligjore.

Shoqëria kryen një numër të transaksioneve me palët e lidhura në rrjedhën e operacioneve të saj të rregullta.
Transaksionet janë të lidhura me huazimin e stoqeve, paradhëniet, shitjet, blerjet, shpenzimet e interesit, të
arkëtueshmet tregtare, të pagueshmet tregtare. Këto transaksione janë kryer në kushte tregtare të rëna
dakord reciprokisht.

A:- Kreditë e dhëna degës

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Company 21-M DOOEL Skopje 1,295 672
Gjithsej 1,295 672

B:- Investimet në degë

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Company 21-M DOOEL Skopje 904 882
Gjithsej 904 882

C:- Të arkëtueshmet nga palët e lidhura

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Company 21-M DOOEL Skopje 278 -
Gjithsej 278 -

D:- Shpenzimet nga palët e lidhura

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

KTTN 70 77
Gjithsej 70 77

E:- Kompensime për menaxhmentin
31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Kompensime për menaxhmentin 310 310
Gjithsej 310 310
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21. TRANSAKSIONET ME PALËT E LIDHURA (VAZHDIM)

F: - Paradhëniet e dhëna menaxhmentit

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Paradhëniet e dhëna menaxhmentit 28 39
Gjithsej 28 39

G:- Kreditë e dhëna për aksionarët
31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Kreditë e dhëna për aksionarët 14 35
Gjithsej 14 35

H:- Të pagueshmet ndaj menaxhmentit
31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Të pagueshmet ndaj menaxhmentit 127 127
Gjithsej 127 127

Shitjet dhe blerjet nga palët e lidhura janë bërë në çmimet normale të tregut. Nuk ka pasur asnjë të garanci
të ofruar ose të marrë për të arkëtueshme ose të pagueshme ndërmjet palëve të lidhura Për vitin qe
përfundon me 31 dhjetor 2016, Shoqëria nuk ka bërë ndonjë ndihmë për borxhet e dyshimta që lidhen me
shumën e borxhit nga palët e lidhura (2015: zero). Ky vlerësim është ndërmarrë çdo vit financiar duke
shqyrtuar pozitën financiare të palës së lidhur dhe të tregut në të cilën vepron pala e lidhur.
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22. VLERA E DREJTË DHE MENAXHIMI I RISKUT

a. Menaxhimi i riskut të kapitalit

Shoqëria menaxhon kapitalin e saj për të siguruar që Shoqëria do të jetë në gjendje të vazhdojë si një
vijimësi duke maksimizuar kthimin për aksionarët përmes optimizimit të bilancit të borxhit dhe kapitalit.

Struktura e kapitalit të Shoqërisë përbëhet nga kapitali qe i takon poseduesit të kapitalit, i përbërë nga
kapitali i lëshuar dhe fitimeve të pashpërndara.

b. Politika të rëndësishme kontabël

Detajet e politikave të rëndësishme kontabël dhe metodave të miratuara, duke përfshirë kriteret për njohje,
në bazë të matjes dhe bazën mbi të cilën të ardhurat dhe shpenzimet njihen, në lidhje me çdo klasë të
aktiveve financiare, detyrimi financiar dhe instrumenti i kapitalit janë shpalosur në Shënimin 2 të pasqyrave
financiare.

c. Kategoritë e instrumenteve financiare

Deri në fund të vitit Shoqëria ka pasur instrumentet financiare si vijon:

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015

Pasuritë financiare:
Paraja në dorë dhe në banka 467 435
Të arkëtueshmet tregtare dhe të tjera 1,809 1,813
Huatë e dhëna 1,337 767

Detyrimet financiare me kosto të amortizuara
Te pagueshmet tregtare dhe të tjera 836 1,027
Huazimet 2,652 2,026

d. Objektivat e menaxhimit të riskut financiar

Aktivitetet e Shoqërisë e ekspozojnë atë në një shumëllojshmëri të risqeve financiare, duke përfshirë riskun
e kredisë dhe risqet që lidhen me efektet e ndryshimeve në kurset e këmbimit dhe normat e interesit. Risku
i menaxhimit të Shoqërisë përqendrohet në paparashikueshmërinë e tregjeve dhe kërkon të minimizojë
efektet e mundshme negative mbi punën e biznesit të Shoqërisë.

Menaxhimi i riskut kryhet nga Bordi i Drejtorëve i bazuar në politikat e para-aprovuara, dhe procedurave
të shkruara që mbulojnë menaxhimin e përgjithshëm të riskut, si dhe fusha të veçanta, të tilla si risku i
kursit të këmbimit, risku i normës së interesit, risku i kredisë, përdorimi dhe investimi i letrave me vlerë të
përshtatshme me likuiditetit të tepërt.

e. Vlera e drejtë e instrumenteve financiare

Menaxhmenti i Shoqërisë konsideron se vlerat kontabël të pasurive financiare dhe detyrimeve financiare
të regjistruara me kosto të amortizuar në pasqyrat financiare përafron me vlerën e tyre të drejtë.
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22. VLERA E DREJTË DHE MENAXHIMI I RISKUT (VAZHDIM)

f. Risku i tregut

Risku nga valuta e huaj:

Shoqëria operon në arenën ndërkombëtare dhe është e ekspozuar ndaj riskut të kursit të këmbimit që
rrjedhin nga ekspozimet e monedhave të ndryshme kryesisht në lidhje me dollarë amerikanë. Shoqëria nuk
përdorë asnjë instrument për të mbrojtur riskun e këmbimit valutor. Thesari i Shoqërisë është përgjegjës
për të mbajtur qëndrimin e duhur neto në çdo monedhë në total dhe operacionet e saj janë të monitorohet
çdo ditë nga menaxhmenti i Shoqërisë.

Shoqëria ndërmerr transaksione në Euro dhe valuta të huaja. Shoqëria nuk ka hyrë në ndonjë këmbim të
parashikuar apo transaksion derivativ gjatë vitit që përfundon më 31 dhjetor 2016

Risku i normës së interesit

Risku i normës së interesit përbëhet nga risku që vlera e një instrumenti financiar do të ndryshojnë për
shkak të ndryshimeve në normat e interesit të tregut dhe riskun që maturitetet e pasurive që sjellin interes
të ndryshojnë nga maturitetet e detyrimeve që bartin interes të përdorura për të financuar ato pasuri.
Gjatësinë e kohës për të cilën norma e interesit është fikse në një instrument financiar, pra, tregon se deri
në ç'masë është e ekspozuar ndaj riskut të normave të interesit.

31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015
Norma fikse e interesit
Pasuritë financiare - 210
Detyrimet financiare - -
Norma e ndryshueshme e interesit
Pasuritë financiare - 35
Detyrimet financiare 2,652 2,026

g. Risku i kredisë

Shoqëria është subjekt i riskut të kredisë nëpërmjet aktiviteteve të saj të shitjes. Në këtë aspekt, risku i
kredisë për Shoqërinë buron nga mundësia që palët e ndryshme mund të vonohen për detyrimet e tyre
kontraktuale.

Shuma e ekspozimit të kredisë në këtë drejtim është e përfaqësuar nga shumat e bartura të pasurive në
bilanc. Të arkëtueshmet tregtare janë monitoruar për këtë arsye në baza ditore dhe konsumatorët
paralajmërohen menjëherë.

Vlera kontabël të pasurive financiare të regjistruara në pasqyrat financiare, që është humbja neto nga
zhvlerësimi, nëse ka ndonjë, përfaqëson maksimumin e ekspozimit të Shoqërisë ndaj riskut të kredisë.

Shuma e detyrimeve nga klientët  mbajnë riskun më të rëndësishëm të kredisë. Analiza e vjetërsisë të
arkëtueshmeve është shpalosur në Shënimin 6.
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22. VLERA E DREJTË DHE MENAXHIMI I RISKUT (VAZHDIM)

h. Risku i likuiditetit

Risku i likuiditetit lind në financimin e përgjithshëm të aktiviteteve të Shoqërisë dhe në menaxhimin e
pozicioneve. Ai përfshinë edhe riskun e të qënit në gjendje për të financuar pasuritë në maturim të duhur
dhe të normave dhe riskun e të qënit në gjendje për të likuiduar një pasuri me një çmim të arsyeshëm dhe
në një kornizë kohore të përshtatshme për të përmbushur detyrimet.
Shoqëria monitoron likuiditetin e saj në baza mujore në mënyrë që të menaxhojë detyrimet e veta si dhe
kur ato maturohen.

31 dhjetor 2016
Më pak se
30 ditë

30 deri në
90 ditë

90 deri në
180 ditë

180 deri
360 ditë

Mbi 360
ditë Gjithsej

Huazimet a
1 1 1 68 2,581 2,652

Të pagueshmet tregtare
dhe të tjera 152 57 627 - - 836

31 dhjetor 2015
Më pak se
30 ditë

30 deri në
90 ditë

90 deri në
180 ditë

180 deri
360 ditë

Mbi 360
ditë Gjithsej

Huazimet - - - 26 2,000 2,026
Të pagueshmet tregtare
dhe të tjera 187 70 770 - - 1,027

23. DETYRIMET KONTIGJENTE DHE ZOTIMET

Çështjet ligjore

Menaxhmenti i shoqërisë analizon rregullisht risqet potenciale nga humbjet e çështjeve ligjore dhe
ankesave të mundshme drejtuar shoqërisë, të cilat mund të ndodhin në të ardhmen. Megjithëse pasojat e
këtyre çështjeve nuk mund të përcaktohen gjithmonë saktësisht, menaxhmenti i shoqërisë beson se nuk do
të rezultojë me ndonjë detyrim material. Nuk ka raste raste të hapura gjyqësore kundër Kompanisë.

Kompania është në një proces të vazhdueshëm ligjor për të kërkuar disa detyrime tatimore të paguara në
lidhje me TVSH-në për vitet deri në vitin 2012. Pas kësaj periudhe, aktiviteti i medias është përjashtuar
nga TVSH-ja. Shumat e kërkuara nga Kompania janë 824 mijë euro. Kompania nuk ka njohur shuma si të
arkëtueshme në lidhje me këtë çështje.

24. NGJARJET PAS DATËS SË BILANCIT

Nuk ka ngjarje të rëndësishme pas datës së raportimit që mund të kërkojnë rregullim ose shpalosje në
pasqyrat financiare.


