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Raporti i Audituesve te Pavarur

P6r pronarin dhe Keshillin Orejtues te American Hospital Kosova Shpk

Opinioni

Ne kema audituar pasqyrat financiare td American Hospital Kosova Shpk
("Shoqeria"), te cilat perfshrnd pasqyren e pozicionit financiar md 3'1 dhjetor
2017, pasqyren e fitimit ose humbjes dhe td ardhurave td tjera gjitheperfshirese,
pasqyrdn e ndryshimeve nd kapital dhe pasqyren e flukseve te parase per vitin
e mbyllur ne atd date, si dhe shdnimet pdr pasqyrat financiare, pdrfshir6 njd
permbledhje te politikave td randesishme kontabal dhe shenime td tjera
shpjeguese.

Sipas opinionit tone, pasqyrat financiare bashkelidhur japin nje pamje te vertete
dhe te drejte te pozicionit financiar td Shoqerise me 31 dhjetor 2017, si dhe te
performances se saj financiare dhe flukseve te saj monetare per vitin e mbyllur
ne ate dat6, ne perputhje me Standardet Nddrkombdtare te Raportimit Financiar
(SNRF),

Baza per Opinionin

Ne e kryem auditimin tond ne pdrputhje me Standardet Nderkombdtare te
Auditimit (SNA-te). Pergjegjesite tona sipas ketyre standardeve jane pershkruar
n6 menyrd md te detajuar ne seksionin e raportit tond ku jepen PergjegjCsie e
Audituesve per Pasqyrat Financiare. Ne jemi t€ pavarur nga Shoq6ria na
pdrputhje me Kodin e Etikds pdr Profesionistet Kontabdl te Bordit te
Standardeve Nderkombetare te Etikes per Profesionistet Kontabel (Kodi i

BSNEPK), si dhe me kerkesat etike te Ligjit Nr. 04/L -014, "Per kontabilitet,
raportim financiar dhe auditim", qe jane te zbatueshme per auditimin e
pasqyrave financiare ne Kosove, dhe kemi permbushur pergjegjesite e tjera
etike ne perputhje me keto kerkesa si dhe me Kodin e BSNEPK. Ne besojme se
evidenca e auditimit qe kemi siguruar eshte e mjaflueshme dhe e pershtatshme
per te dhene nje baze pdr opinionin tone.

(rc^btrsh*6KalrsffidxF,GAb[s.A.n
mlful]t.dc.rn.

cffil..l&o.*g*1,

KPMG Albania Shpk Kosovo Branch
6, Pashko Vasa Street
Pristina. Kosovo
Telephone +381 (38)2467 7 1

Telefax +38'1(38)6'10772
Email al-office@kpmg.com
lnternet kpmg.com/al



Pergjegjesib e Drejtinit dhe te Personave te Ngatkuar me Qeverisjen ne lidhje
me Pasqyrat Financiarc

Drejtimi eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e drejte te pasqyrave
financiare ne perputhje me SNRF-I.5, dhe pdr ato kontrolle te brendshme qe
drejtimi i gjykon te nevojshme per te bere te mundur pergatitjen e pasqyrave
financiare qe nuk permbajne anomali materiale, qofte p6r shkak te mashtrimit
apo gabimit.

Ne pergatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi eshte pergjegj6s per td vleresuar
aftesine e Shoqerise perte vazhduar ne vijimesi, pdrte dhdne informacion, nese
eshte e zbatueshme, per geshtjet qe kane te bejne me vijimesine dhe per ta
perdorur parimin kontabel te vrimdsise p€rve9 se ne rastin kur drejtimi synon ta
likuidoje Shoqdrine ose te nderprese aktivitetet, ose nese nuk ka alternative
tjeter reale perveq sa me sip6r.

Personat e ngarkuar me qeverisjen jane pergjegjes per mbikeqyrjen e procesit
te raportimit financiar te Shoqerise.

Pergjegjisitd e Audituesve per Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona jane qe te arrijme nje siguri te arsyeshme lidhur me faktin nese
pasqyrat financiare ne tdrdsi nuk kand anomali materiale, per shkak te
mashtrimit apo gabimit, dhe te Eshojme nje raport auditimi qe perfshin opinionin
tone. Siguria e arsyeshme dshtd nje siguri e nivelit td larte, por nuk eshte nje
garanci qe nje auditim i kryer sipas SNA-ve do te identifikoje gjithmone nje
anomali materiale kur ajo ekziston. Anomalite mund te vijne si rezultat i gabimit
ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nese, individualasht ose te marra
se bashku, pritet qd ne mdnyrd te arsyeshme te influencojne vendimet
ekonomike te perdoruesve te marra bazuar nd keto pasqyra financiare.

Si pjesd e auditimit ne pdrputhje me SNA-te, ne ushtrojme gjykimin profesional
dhe ruajme skepticizmin profesional gjate gjithe auditimit. Ne gjithashtu:

- ldentifikojme dhe vlerdsojmd rreziqet e anomalise materiale, qoftd per shkak
te mashtrimit ose gabimit, hartojme dhe kryejme procedurat e auditimit ne
pergjigje te ketyre neziqeve, dhe marrim evidence auditimi qe eshtd e
mjaftueshme dhe e pershtatshme perte siguruar nje baze per opinionin tone.
Rreziku i mos zbulimit te nje anomalie materiale si rezultat i mashtrimit eshta
me i larte se rreziku si rezultat igabimit, sepse mashtrimi mund te perfshije
mandveshje t6 fshehta, falsifikime, pdrjashtime td qellimshme, informacione
te deformuara, anashkalime te kontrolleve te brendshme

Sigurojmd njd njohje te kontrollit te brendshem qe ka te beje me auditimin
me qellim qe te percaktojme procedurat e auditimit qejane te pershtatshme
sipas rrethanave, por jo per qellime te shprehjes se nje opinioni mbr
efikasitetin e kontrollit td brendshem te Shoqerise.

Vleresojmd pershtatshmdrind e politikave kontab6l te pdrdorura dhe
arsyeshmdrine e qmuarjeve kontabdl dhe te shpjegimeve perkatdse te bera
nga drejtimi



Nxjerrim nje konkluzion ne lidhje me pershtatshmerine e perdorimit te bazes
kontabdl td vijimesise, dhe bazuar n6 evidencdn e auditimit td marre, nese
ka nje pasiguri materiale ne lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund td
hedhe dyshime td medha p6r aftesine e Shoqerisd perte vijuar veprimtarine.
Nese ne arrijme ne perfundimin qd ka njd pasiguri ne duhet td terheqim
vemendjen ne raportin e audituesve ne lidhje me shpjegimet e dhena ne
pasqyrat financiare, ose nese kdto shpjegimejane te papershtatshme, duhet
te modifikojme opinionin tone. Konkluzionet tona bazohen n6 evidencen e
auditimit td mane derine daten e raportit tonete auditimit. Nlegjithate, ngjarje
ose kushte te ardhshme mund te bejne qe Shoqeria td nderprese
veprimtarine.

- Vlerdsojma paraqitjen e pdrgjithshme, strukturen dhe pdrmbajtjen e
pasqyrave flnanciare, p€rfshire informacionet shpjeguese te dhena, dhe
nase pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet ne to ne nje
menyrd qe arrin paraqitjen e drejte.

Ne komunikojmd me personat e ngarkuar me qeverisjen, perveQ t6 tjerave, lidhur
me qellimin dhe kohen e auditimit dhe gjetjet e rendesishme td auditimit,
perfshire ndonjd mangdsi td rendesishme nd kontrollin e brendshem qd ne mund
td identifikojme gjate auditimit.

(ftG A ltcq4rh rhpt lzar r'" Sla-clr

KPMG Albania Shpk Kosovo Branch
6, Pashko Vasa Street
Pristina, Kosovo

Prishtine, 30 mars 2018
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Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera gjithperfshirese duhet te lexohet se bashku me shenimet 
shpjeguese qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare te paraqitura ne faqet 5 deri ne 23. 
 
 
 
 
  
 

   
 Shenime 2017 2016 
    
Te ardhura 15      9,512,540 8,750,316 
Te ardhura te tjera            16,165  21,520 
    
Kosto e materialeve dhe mallrave 16     (2,287,820) (2,105,138) 
Shpenzime personeli 17     (4,347,055) (4,187,154) 
Zhvleresimi dhe amortizimi 9,10        (902,030) (1,245,693) 
Humbje nga zhvlerësimi i llogarive te arketueshme 6          (10,232) (10,264) 
Shpenzime te tjera operative 18     (1,784,569) (1,318,318) 
Rezultati nga veprimtaria operative  196,999 (94,731) 
    
Shpenzime financiare 19        (793,887) (862,380) 
Shpenzime financiare neto          (793,887) (862,380) 
    
Humbja e vitit para tatimit         (596,888) (957,111) 
    
Tatimi mbi fitimin 20 185,972 - 
Humbja e vitit  (410,916) (957,111) 
    
Te ardhura te tjera gjithperfshirese, neto nga tatim fitimi  - - 
Totali i humbjes gjithperfshirese te vitit  (410,916) (957,111) 



AMERICAN HOSPITAL KOSOVA Shpk 
Pasqyra e ndryshimeve ne kapital per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 
Shumat ne Euro 
 

3 

 
 
 
Pasqyra e ndryshimeve ne kapital duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese qe jane pjese perberese e pasqyrave financiare te paraqitura ne faqet 5 deri ne 
23. 
 
 

 

Kapitali aksionar  

 
Humbje te 
mbartura Totali 

Teprica me 1 janar 2016 2,066,000 (3,135,396) (1,069,396) 
    
Veprimet me pronarin te regjistruara direkt ne kapital    
Total kontributet nga pronari - - - 
    
Totali i humbjes gjithperfshirese te vitit    
Humbja e vitit - (957,111) (957,111) 
Humbje te tjera gjithperfshirese, neto nga tatim fitimi - - - 
Totali i humbjes gjithperfshirese te vitit - (957,111) (957,111) 
    
Teprica me 31 dhjetor  2016 2,066,000 (4,092,507) (2,026,507) 
    
Veprimet me pronarin te regjistruara direkt ne kapital    
Total kontributet nga pronari - - - 
    
Totali i humbjes gjithperfshirese te vitit    
Humbja e vitit   - (410,916) (410,916) 
Humbje te tjera gjithperfshirese, neto nga tatim fitimi - - - 
Totali i humbjes gjithperfshirese te vitit - (410,916) (410,916) 
    
Teprica me 31 dhjetor  2017 2,066,000               (4,503,423)       (2,437,423) 
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Pasqyra e flukseve te parase per vitin e mbyllur me 31 dhjetor  
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 Shenime 2017 2016 
    
Flukse monetare nga veprimtari operative    
Humbja e periudhes perpara tatimit  (596,888) (957,111) 
Rregullime per:  
Zhvleresim dhe amortizim 9, 10 902,030 1,245,693 
Provizione  - 18,360 
Fond zhvleresimi i llogarive te arketueshme 6 10,232 10,264 
Humbje nga largimi i aktiveve afatgjata te trupezuara  1,014 - 
Fond zhvleresimi i inventarit  4,238 2,405 
Shpenzime financiare 19 793,887 862,380 

  1,114,513 1,181,991 
Ndryshime ne aktive dhe detyrime operative:    
Inventari  45,158 (158,789) 
Kerkesa te arketueshme  576,124 (553,498) 
Aktive te tjera  18,896 36,737 
Detyrime tregtare dhe te tjera  55,031 (12,956) 
Parapagimet nga klientet  439,996 81,603 
Detyrime te tjera  421,857 66,196 
Mjete monetare neto nga veprimtarite operative  2,671,575 641,284 
    
Fluksi i mjeteve monetare nga veprimtarite investuese    
Blerje e aktiveve afatgjata te trupezuara dhe te patrupezuara  (142,627) (237,625) 
Mjetet monetare neto te perdorura ne veprimtarite 
investuese  (142,627) (237,625) 
    
Fluksi i mjeteve monetare nga veprimtarite financuese    
Interesi i paguar 11,12 (808,253) (747,749) 
Te ardhura nga huate                                                                         11 571,000 1,820,000 
Pagesa per huate 11 (1,525,000) (965,000) 
Pagesa per furnitoret e pajisjeve  12 (640,182) (566,364) 
Mjetet monetare neto te përdorura ne veprimtarite 
financuese  (2,402,435) (459,113) 
    
Rritja/(pakesimi) neto e mjeteve monetare  126,513 (55,454) 
    
Mjete monetare dhe ekuivalente me to ne fillim te vitit  56,718 112,172 
Mjete monetare dhe ekuivalente me to me 31 dhjetor 5 183,231 56,718 

 
 
Pasqyra e flukseve te parase duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese qe jane pjese perberese e 
pasqyrave financiare te paraqitura ne faqet 5 deri ne 23. 
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1. Informacion i pergjithshem

American Hospital Kosova Shpk (“Shoqeria”) eshte nje shoqeri qe ushtron veprimtarine e saj ne Prishtine 
dhe zoterohet teresisht nga American Hospital Sh.a, e bazuar ne Tirane, Shqiperi (“Aksionari” ose “Shoqeria 
meme”). Shoqeria meme është një filial jo i drejtpërdrejtë i Southeast Europe Equity Fund II, L.P., i cili 
drejtohet nga Small Enterprise Assistance Funds (“SEAF”) SEE Management LLC si drejtues i 
investimeve. Asnjë nga pjesëmarrësit në Fondin e mësipërm nuk ka kontroll mbi të, pasi pjesëmarrjet nuk 
kalojnë 25% të totalit. 

Shoqeria eshte regjistruar ne Agjensionin e Regjistrimit te Bizneseve ne Kosove me 28 tetor 2011. Shoqeria 
eshte licensuar me 3 shkurt 2012 per te ushtruar veprimtarine e saj si spital ne Kosove, ne perputhje me 
Rregulloren Administrative per Shendetesi Nr. 08/2007, bazuar ne Vendimin e Bordit per Licensim te 
Institucioneve Private te Shendetesise. Shoqeria eshte e perfshire ne sherbimet e kujdesit per shendetin, 
perfshire sherbimet ambulatore dhe ato kirurgjikale. Shoqeria ka operuar si spital ne Prishtine qe prej vitit 
2012, dhe ne gusht 2015, aktiviteti u zhvendos ne nje spital te ri dhe me te madh. 

Vleresimi i drejtimit mbi aftesine e vazhdimit te operimit mbi parimin e vijimesise 

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne baze te parimit te vijmesise. 

Humbjet e akumuluara te Shoqerise ne shumen 4,503,423 Euro (2016: 4,092,507 Euro) dhe kapitali negativ 
ne shumen 2,437,423 Euro (2016: 2,026,507 Euro) jane si pasoje e fazave te hershme te biznesit dhe te 
zhvendosjes qe Shoqeria ka bere ne nje ndertese me te madhe ne gusht te vitit 2015. Edhe pse Shoqeria filloi 
aktivitetin qe ne vitin 2012, hapja dhe aktiviteti i saj ne ndertesen e re ne gusht te vitit 2015, çoi ne rritjen e 
kostove qe lidhen me rritjen e kapaciteteve perfshire kapitalin dhe shpenzimet operuese.  

Qe te plotesoje nevojat per kapital dhe likuiditet dhe per te vazhduar veprimtarine, Shoqeria ka huazuar nga 
Aksionari nje shume prej gjithsej 2,365,000 Euro (2016: 3,319,000 Euro) dhe ka filluar ta paguaje ate ne 
vitin 2017 (shenimi 23). Huamarrja eshte ne formen e nje linje kreditore e cila do te shfrytezohet per nevojat 
e Shoqerise dhe do te paguhet ne baze te disponueshmerise se fondeve per periudhen deri me 31 dhjetor 
2020. Aksionari eshte deklaruar ne angazhimin e tij per te vazhduar mbeshtetjen e Shoqerise. 

Shoqeria mendon qe humbjet e akumuluara dhe kapitali negativ nuk kane implikime ligjore ose tatimore. Ne 
rast se do te kete ndonje implikim, humbjet e tilla do te financohen nga kontributet e kapitalit si dhe fonde te 
siguruara nga Aksionari. Aksionari ose ka kontribuar me kapital shtese ne vitet e kaluara, ose ka konfirmuar 
qe nuk do te kerkoje ripagesen e huamarrjeve, nese Shoqerise i duhet mbeshtetje ne periudhat e ardhshme. 
Aksionari eshte deklaruar per angazhimin e tij per te vazhduar mbeshtetjen e Shoqerise me kapital qarkullues 
te mjaftueshem dhe financim ne te ardhmen, nese do te jete e nevojshme. 

Per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017 Shoqeria ka raportuar te ardhura totale ne shumen 9,528,705 Euro 
(2016: 8,771,835 Euro) ose nje rritje prej 9% krahasuar me vitin e kaluar. Shoqeria planifikon te vazhdoje 
rritja ne vitet e ardhshme dhe pret qe te raportoje fitime nga viti 2018 e tutje. Shoqeria ka filluar te kete flukse 
pozitive te parase nga veprimtaria e saj operative dhe ne pergjithesi. 

Ndonese Shoqeria ka kapital negativ per shkak te humbjeve te mbartura te saj, Shoqeria ka filluar te paguaje 
huamarrjet nga Aksionari dhe pritet qe Shoqeria te kete rezultate dhe flukse pozitive te parase nga veprimtaria 
operative ne te ardhmen, te cilat do te mundesojne qe ajo te vazhdoje te paguaje huamarrjet nga Aksionari. 
Drejtimi beson se Shoqeria do te gjeneroje fitime ne te ardhmen dhe aftesia e saj per te vazhduar ne baze te 
parimit te vijimesise nuk do te demtohet. Per kete arsye, Shoqeria ka pergatitur keto pasqyra financiare mbi 
bazen e parimit te vijimesise. 

2. Baza e pergatitjes

a) Deklarata e pajtueshmerise

Pasqyrat financiare jane pergatitur ne perputhje me Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar 
(“SNRF”), te cilat jane botuar nga Bordi i Standardeve Nderkombetare te Kontabilitetit (BSNK).  

b) Baza e matjes

Keto pasqyra financiare jane pergatitur mbi bazen e kostos historike. 
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2. Baza e pergatitjes (vazhdim) 
c) Monedha funksionale dhe raportuese 

Keto pasqyra financiare jane paraqitur ne Euro, e cila eshte edhe monedha funksionale per Shoqerine. Euro 
eshte valuta kombetare ne Kosove.  

d) Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve  

Pergatitja e pasqyrave financiare kerkon qe drejtimi te beje gjykime, vleresime dhe supozime, te cilat 
ndikojne ne zbatimin e politikave dhe ne shumat e raportuara te aktiveve, detyrimeve, te ardhurave dhe 
shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund te ndryshojne nga keto vleresime.  

Vleresimet dhe supozimet e permendura rishikohen ne menyre te vazhdueshme. Rishikimet e vleresimeve 
kontabel njihen ne periudhen ne te cilen vleresimi rishikohet dhe ne periudhat e ardhshme nese ato ndikohen. 
Ne vecanti, informacioni mbi elemente te rendesishme te pasigurive ne vleresim dhe gjykimeve kritike ne 
zbatimin e SNRF-ve, te cilat kane efektin me te rendesishem ne pasqyrat financiare, jane pershkruar ne 
shenimin 4.  

3. Politikat kryesore kontabel 

Politikat kontabel te paraqitura me poshte jane zbatuar ne menyre te qendrueshme gjate gjithe periudhave te 
paraqitura ne keto pasqyra financiare. Disa shuma te krahasueshme ne pasqyren e pozicionit financiar jane 
riklasifikuar si pasoje e ndryshimeve ne klasifikimin e shpenzimeve te caktara sipas funksionit. 

(a) Aktivet dhe detyrimet financiare 

i. Aktivet  financiare jo derivative 

Shoqeria fillimisht njeh llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera dhe depozitat ne daten qe ato kane 
ndodhur. Te gjitha aktivet e tjera financiare njihen fillimisht ne daten e tregtimit, date ne te cilen Shoqeria 
behet pale ne kushtet kontraktuale te instrumentit. Shoqeria ç’regjistron nje aktiv financiar kur te drejtat 
kontraktuale ndaj flukseve monetare qe rrjedhin nga aktivi financiar mbarojne, ose ai transferon te drejten e 
marrjes se flukseve monetare kontraktuale mbi aktivin financiar nepermjet nje transaksioni ku transferohen 
ne menyre thelbesore te gjitha rreziqet dhe perfitimet e zoterimit te aktivit financiar. Cdo interes ne aktivet 
financiare te transferuara qe eshte krijuar apo mbajtur nga Shoqeria, njihet si nje aktiv apo detyrim me vete. 

Aktivet dhe detyrimet financiare netohen se bashku dhe shuma neto paraqitet ne pasqyren e pozicionit 
financiar, atehere dhe vetem atehere kur Shoqeria ka te drejte ligjore per te paraqitur shumat neto dhe ka per 
qellim ose per te mbyllur veprimin me to mbi nje baze vlere neto, ose per te realizuar shitjen e aktivit dhe 
blerjen e detyrimit ne te njejten kohe. 

ii. Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 

Llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera jane aktive financiare me pagesa fikse ose te percaktuara qe nuk 
jane regjistruar ne nje treg aktiv. Aktive te tilla njihen fillimisht me vleren e drejte te tregut, plus cdo kosto 
transaksioni qe lidhet drejtperdrejte me to. Pas njohjes fillestare llogarite e arketueshme tregtare dhe te tjera 
maten me metoden e kostos se amortizuar duke perdorur metoden e interesit efektiv, minus cdo renie te 
vleres. 

iii. Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to  

Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to perbehen nga tepricat e parave te gatshme dhe depozitave pa afat, 
ose me maturimin fillestar prej tre muaj ose me pak. Mjetet monetare jane te perfshira me kosto te amortizuar 
ne pasqyren e pozicionit financiar. 

iv. Detyrimet financiare dhe jo derivative 

Shoqeria fillimisht njeh detyrimet financiare ne daten e tregtimit, date ne te cilen Shoqeria behet pale ne 
kushtet kontraktuale te instrumentit. Detyrimet financiare ç’regjistrohen nese detyrimet e Shoqerise te 
specifikuara ne kontrate, skadojne, shfuqizohen ose anulohen. 
Aktivet dhe detyrimet financiare netohen se bashku dhe shuma neto paraqitet ne pasqyren e pozicionit 
financiar atehere, dhe vetem atehere kur Shoqeria ka te drejte ligjore per te kompensuar shumat dhe synon 
ose te shlyej mbi nje baze neto, ose te realizoje aktivin dhe te shlyej detyrimin njekohesisht. Shoqeria ka keto 
detyrimeve financiare jo derivative: hua, detyrimet tregtare dhe te tjera dhe detyrime te tjera. 
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3.      Politikat kryesore kontabel (vazhdim) 

(a) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim) 
iv. Detyrimet financiare dhe jo derivative (vazhdim) 

Detyrime te tilla financiare njihen fillimisht me vleren e drejte te tregut, plus cdo kosto transaksioni qe lidhet 
drejtpersedrejti me te. Pas njohjes fillestare keto detyrime financiare maten me koston e amortizuar duke 
perdorur metoden e interesit efektiv. 

(b) Aktive afatgjata te trupezuara 
i. Njohja dhe matja 
Aktivet afatgjata te trupezuara maten me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet e akumuluara 
nga renia ne vlere. Kosto e nje njesie te aktivit afatgjate te trupezuar eshte cmimi ekuivalent ne para ne daten 
e njohjes. Nese pagesa eshte e shtyre mbi kushtet normale te kreditimit, diferenca midis cmimit ekuivalent 
ne para dhe pageses totale njihet si interes gjate periudhes se kreditimit. Kosto perfshin shpenzimet qe lidhen 
drejtpersedrejti me blerjen e aktivit. Kostoja e aktiveve te ndertuara nga vete Shoqeria perfshin koston e 
materialeve dhe punes direkte, cdo kosto tjeter qe lidhet drejtpersedrejti me pergatitjen e aktiveve ne gjendje 
pune per qellimin e perdorimit te tyre; shpenzimet e çmontimit dhe heqjes se elementeve dhe rikthimin e 
tokes ne gjendjen origjinale. Programet (software) e blera te cilat jane pjese teresore ne funksionalitetin e 
pajisjeve perkatese, kapitalizohen si pjese e kesaj. Kur pjese te nje objekti te aktiveve afatgjata te trupezuara 
kane jetegjatesi te ndryshme, ato kontabilizohen si objekte te vecanta (perberes kryesore) te aktiveve afatgjata 
te trupezuara. Fitimet dhe humbjet nga shitja e nje objekti te aktiveve afatgjata te trupezuara percaktohen 
duke krahasuar te ardhurat nga shitja me vleren e mbartur te nderteses dhe pajisjeve, dhe jane te njohura si 
te ardhura neto ne kategorine e te ardhurave te tjera, ne fitim ose humbje. 
ii. Kostot vijuese 
Kostoja e zevendesimit te nje pjese te nje elementi te aktiveve afatgjata te trupezuara i shtohet vleres se 
mbetur te elementit nese eshte e mundur qe perfitimet ekonomike ne te ardhmen qe lidhen me kete element 
do te rrjedhin tek Shoqeria, dhe kostoja e tij mund te matet me saktesi. Vlera e mbetur e pjeses se zevendesuar 
çrregjistrohet. Kostot e mirembajtjeve ditore te aktiveve afatgjata te trupezuara njihen ne pasqyren e te 
ardhurave ne momentin kur ndodhin. 
iii. Zhvleresimi  
Zhvleresimi llogaritet mbi vleren totale, e cila eshte kosto e nje aktivi ose cdo vlere tjeter qe e zevendeson 
koston, minus vleren e mbetur. Zhvleresimi njihet ne pasqyren e fitimit ose humbjes duke perdorur metoden 
e llogaritjes mbi vlerën e mbetur (2016: metoden lineare) dhe normat e zhvleresimit jane si me poshte: 
• Pajisje dhe instrumente  20% 
• Mobilje  20% 
• Pajisje IT  20% 

Permiresimet ne pronat me qira zhvleresohen brenda 10 viteve, e cila eshte periudha me e shkurter midis 
afatit te qirase dhe jetes se dobishme te tyre. Aktivet ne proces nuk zhvleresohen. Ne percaktimin e jetes se 
dobishme te aktiveve afatgjata materiale, Shoqeria merr parasysh aspektet teknologjike te pajisjeve dhe faktin 
se ajo vepron ne nje industri ku avancimet teknologjike jane te shpejta dhe ne zhvillim te vazhdueshem. Jeta 
e dobishme, metodat e zhvleresimit, dhe vlerat e mbetura, nese jane te rendesishme, rishikohen ne çdo date 
te raportimit dhe ndryshohen, nese eshte e pershtatshme. 
(c) Aktivet afatgjata te patrupezuara 
Aktivet e patrupezuara te blera nga Shoqeria jane paraqitur me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe 
humbjet e akumuluara nga renia ne vlere. Shpenzimet vijuese per aktivet e patrupezuara, kapitalizohen vetem 
kur ato rritin perfitimet e ardhshme ekonomike te lidhura me aktivin perkates, me te cilen ato lidhen. Te 
gjitha shpenzimet e tjera njhen ne momentin qe ndodhin. 
Amortizimi njihet ne pasqyren e fitimit ose humbjes duke u bazuar ne metoden e llogaritjes mbi vlerën e 
mbetur (2016: metoda lineare) dhe normat e amortizimit jane si me poshte: 

• Aktivet afatgjata te patrupezuara                                                                                                  33.33% 
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3.      Politikat kryesore kontabel (vazhdim) 
(d) Inventari 
Inventari matet me vleren me te ulet mes kostos dhe te vleres neto te realizueshme. Kostoja e  inventarit  
bazohet ne  metoden e mesatares se  ponderuar  dhe  perfshin  kostot e ndodhura gjate blerjes se inventarit,  
prodhimit ose shnderrimit, kosto te tjera te kryera per levizjen e tyre ne vendin dhe gjendjen e gatshme per 
perdorim.  
Vlera neto e realizueshme eshte cmimi i vleresuar i shitjes gjate rrjedhes se zakonshme te biznesit minus cdo 
kosto te vleresuar perfundimin dhe shpenzimet e shitjes. 
(e) Transaksionet ne monedhe te huaj 
Transaksionet ne monedhe te huaj konvertohen ne monedhen funksionale me kursin e kembimit te dates se 
transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare te regjistruara ne monedha te huaja ne daten e raportimit 
konvertohen ne monedhen funksionale me kursin e kembimit te dates se raportimit. Fitimi apo humbja nga 
kursi i kembimit per zerat monetare eshte diferenca ndermjet kostove te amortizuara ne monedhen 
funksionale ne fillim te periudhes, e rregulluar me interesin efektiv dhe pagesat gjate periudhes, dhe kostove 
te amortizuara ne monedhe te huaj te konvertuara me kursin e kembimit ne fund te periudhes. Aktivet dhe 
detyrimet jo-monetare te regjistruara ne monedhe te huaj qe maten me kosto te amortizuar, konvertohen ne 
monedhe funksionale me kursin e kembimit ne daten kur kryhet transaksioni. Aktivet dhe detyrimet jo-
monetare te regjistruara ne monedhe te huaj qe maten me vlere te drejte te tregut konvertohen ne monedhe 
funksionale me kursin e kembimit ne daten kur eshte percaktuar vlera e drejte e tregut. 
(f) Zhvleresimi 
i Aktivet financiare 
Nje aktiv financiar, i cili nuk regjistrohet me vleren e drejte te tregut permes pasqyres se te ardhurave, 
vleresohet ne fund te cdo periudhe raportuese per te percaktuar nese ka evidence objektive qe tregon se mund 
te jete i zhvleresuar. Nje aktiv financiar konsiderohet i zhvleresuar nese ndonjë evidence objektive 
zhvleresimi tregon se nje ose me teper ngjarje qe kane ndodhur kane patur nje ndikim negativ ne flukset e 
çmuara te ardhshme te mjeteve monetare te aktivit financiar dhe kjo mund te vleresohet ne menyre te 
besueshme. 
Evidenca objektive qe aktivet financiare jane zhvleresuar mund te perfshije pamundesi apo veshtiresi te nje 
klienti per te realizuar pagesen, ristrukturim te nje detyrimi ndaj Shoqerise me kushte qe Shoqeria nuk do te 
hynte ne raste te tjera, ose treguese qe nje klient do te shpalle falimentim.  
Shoqeria konsideron evidence te zhvleresimit te llogarise se kerkesave te arketueshme, si ne nivel specifik te 
aktivit ashtu edhe ne grup. Te gjithe klientet specifik vleresohen per zhvleresim specifik. Te gjithe klientet 
specifik te rendesishem, te cilet nuk jane vleresuar si te zhvleresuar specifikisht, jane vleresuar ne grup per 
ndonje zhvleresim qe ka ndodhur, por nuk eshte identifikuar ende. Klientet qe nuk jane shume te rendesishem 
specifikisht jane vleresuar ne grupe bazuar ne tipare te ngjashme rreziku. 
Gjate vleresimit ne grup, Shoqeria perdor te dhenat historike te probabilitetit te mospageses, kohen e 
mbledhjes dhe shumen e humbjes se ndodhur, te rregulluar sipas gjykimeve te drejtimit nese kushtet e 
tanishme ekonomike dhe te kreditimit jane te tilla qe humbjet aktuale te kene mundesi te jene me te medha 
apo me te vogla sesa te vleresuara nga te dhenat historike. Humbja nga zhvleresimi i nje aktivi financiar te 
matur me koston e amortizuar eshte llogaritur si diference ndermjet vleres kontabel dhe vleres aktuale te 
flukseve te ardhshme te vleresuara te mjeteve monetare skontuar me normen fillestare te interesit efektiv te 
aktivit financiar. Humbjet nga zhvleresimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe paraqiten si llogari 
provizioni kundrejt llogarive te arketueshme. Nje humbje nga zhvleresimi mund te anulohet nese ulja ne 
zhvleresim ka ndodhur per shkak te nje ngjarjeje qe ka ndodhur pasi eshte njohur zhvleresimi. Anulimi njihet 
ne fitim ose humbje. 
ii Aktivet jo-financiare 
Vlerat e mbartura te aktiveve jo-financiare te Shoqerise, pervec inventareve dhe aktiveve tatimore te shtyra, 
rishikohen ne cdo date raportimi per te percaktuar nese ka ndonje tregues zhvleresimi. Nese ka evidence te 
tille, atehere vlera e rikuperueshme e aktivit vleresohet.  
Vlera e rikuperueshme e nje aktivi ose njesie gjeneruese te mjeteve monetare eshte me e madhja midis vleres 
se tij ne perdorim dhe vleres se tij te drejte minus kostot per t’u shitur. Ne vleresimin e vleres ne perdorim, 
flukset e ardhshme monetare skontohen per te dhene vleren e tyre aktuale duke perdorur nje norme skontimi 
perpara tatimit qe reflekton vleresimet aktuale te tregut per vleren ne kohe te parase dhe rreziqet specifike te 
aktivit.  
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3.      Politikat kryesore kontabel (vazhdim) 
(f) Zhvleresimi (vazhdim) 
ii Aktivet jo-financiare (vazhdim) 

Me qellim testimin per zhvleresim, aktivet qe nuk mund te testohen ne menyre individuale grupohen se 
bashku ne grupin me te vogel te aktiveve qe gjenerojne flukse hyrese monetare nga perdorimi i vijueshem te 
cilat jane kryesisht te pavarura nga flukset hyrese monetare te aktiveve te tjera apo grupeve te tjera te aktiveve 
("njesise gjeneruese e mjeteve monetare ose NJGJMM").  
Humbja nga zhvleresimi njihet nese vlera e mbartur e nje aktivi ose NJGJMM e tejkalon shumen e 
rikuperueshme te vleresuar. Humbjet nga zhvleresimi njihen ne fitim ose humbje. Humbjet nga zhvleresimi 
te njohura ne lidhje me NJGJMM shperndahen per te zvogeluar vleren e mbartur te aktivit ne njesi (grup 
njesish) ne varesi te peshes se secilit. Humbja nga zhvleresimi rishikohet ne cdo date raportimi per tregues 
qe humbja eshte pakesuar ose nuk ekziston me. Humbja nga zhvleresimi kthehet nese ka patur nje ndryshim 
ne vleresimin e perdorur per te percaktuar vleren e realizueshme. Humbja nga zhvleresimi kthehet vetem ne 
masen, ne te cilen vlera e mbartur e aktivit nuk tejkalon vleren e mbetur te tij qe percaktohet nga vlera neto 
e tij pas amortizimit, nese nuk ka humbje nga zhvleresimi. 
(g) Provizionet 

Nje provizion njihet kur Shoqeria, si pasoje e ngjarjeve te shkuara ka nje detyrim aktual, ligjor ose strukturor, 
qe mund te matet ne menyre te besueshme, dhe eshte e mundur qe te kerkohet nje fluks dales te mirash 
ekonomike per te shlyer detyrimin. Provizionet llogariten duke skontuar flukset e ardhshme monetare me nje 
norme perpara tatimit qe reflekton vleresimet aktuale te tregut per vleren ne kohe te parase dhe rreziqet 
specifike te detyrimit. Amortizimi i skontos njihet si kosto financiare. 
(h) Te ardhurat 

Te ardhurat nga shitja e mallrave maten me vleren e drejte te shumes se marre ose per tu arketuar dhe 
perfaqeson vleren e arketueshme per te mirat dhe sherbimet te siguruara gjate aktivitetit normal te biznesit, 
neto nga zbritjet dhe rabatet. 
i. Sherbimet 

Te ardhurat nga sherbimet e kryera njihen ne pasqyren e te ardhurave ne perpjesetim me fazen e perfundimit 
te transaksionit ne daten e raportimit. 

ii. Shitja e mallrave 

Te ardhurat njihen nese rreziqet dhe perfitimet e rendesishme te pronesise jane transferuar tek bleresi, 
mbledhja e tyre eshte e mundur; kostot e lidhura dhe kthimi i mundshem i mallrave dhe sherbimeve mund te 
vleresohet sakte; nuk ka perfshirje te vazhdueshme te drejtimit lidhur me mallrat dhe sherbimet; dhe shumat 
e te ardhurave mund te maten sakte. Koha e transferimit te rreziqeve dhe perfitimeve varet nga kushtet 
specifike te procesit te shitjes.  
(i) Pagesat e qirase 

Pagesat e bera per qirane operative njihet ne pasqyren e Te ardhurave ne menyre lineare pergjate periudhes 
se qirase. Stimujt e marre per qirane njihen si pjese integrale e pageses totale te qirase pergjate kohezgjatjes 
se saj. 
(j) Shpenzimet operative 
Shpenzimet operative njihen kur ato ndodhin. 
(k) Perfitimet e punonjesve 
i. Planet e kontributeve te percaktuara 

Detyrime per kontribute te tilla per te percaktuar planet e pensioneve njihen si shpenzime ne fitim ose humbje, 
kur ka detyrim. Shoqeria merr pjese ne kontributet e detyrueshme te sigurimeve shoqerore qe japin perfitimet 
e pensionit per punonjesit e saj pas daljes ne pension. Autoritetet lokale jane pergjegjese per sigurimin dhe 
percaktojne pragun ligjor minimal ne Kosove per pensionet ne kuadrin e nje plani pensionesh te percaktuar.  
ii. Pagesat per lejet vjetore 

Shoqeria njeh si detyrim shumen e pazbritur per shpenzimet e vleresuara e te lidhura me pushimet vjetore qe 
priten te paguhet ne kembim te sherbimit te punonjesit per periudhen e perfunduar. 
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3.      Politikat kryesore kontabel (vazhdim) 
(k) Perfitimet e punonjësve (vazhdim) 
iii. Perfitime afatshkurter 

Detyrimet afatshkurtra qe punonjësit perfitojne jane njohur si shpenzime ne momentin e kryerjes se 
sherbimit. Provizioni njihet per shuma qe priten te paguhet ne para te gatshme ne formen e nje shperblimi 
afatshkurter ose plan per ndarjen e fitimit, nese Shoqeria ka nje detyrim ligjor ose konstruktiv te paguaje kete 
shume, si rezultat i sherbimit, te ofruara nga punonjesi ne te kaluaren dhe detyrimi mund te vleresohet sakte. 
(l) Tatimi mbi te ardhurat  
Tatimi mbi fitimin perfshin tatimin e periudhes aktuale dhe tatimin e shtyre. Tatimi i periudhes aktuale dhe 
tatimi i shtyre njihen ne llogarite e fitim humbjes, pervec pjeses qe lidhet me elementet qe njihen 
drejtpersedrejti ne llogarine e kapitalit ose ne te tjera te ardhura permbledhese. 
Tatimi i periudhes aktuale 
Tatimi i periudhes aktuale eshte tatimi i pritshem per t'u paguar ose per t'u arketuar nga te ardhurat e 
tatueshme ose humbja per vitin, duke perdorur normat tatimore ne fuqi ose te miratuar ne daten e raportimit, 
dhe cdo rregullimi te tatimit per t'u paguar ne lidhje me vitet e meparshme.  
Tatimi i shtyre 
Tatimi i shtyre njihet ne lidhje me diferenca te perkohshme ndermjet vlerave te mbartura te aktiveve dhe 
detyrimeve per qellime te raportimit financiar dhe vlerat e perdorura per qellime tatimi. Tatimi i shtyre matet 
me normat tatimore qe pritet te zbatohen mbi diferencat e perkohshme kur te kthehen, ne baze te ligjeve ne 
fuqi ose miratuar ne daten e raportimit financiar. Ne percaktimin e vleres se tatimit fitimit aktual dhe te shtyre 
Shoqeria merr parasysh impaktin e pozicioneve tatimore te pasigurta dhe nese taksa dhe interesa shtese mund 
te jene te pagueshme. Shoqeria beson se perllogaritjet per detyrime tatimore jane te pershtatshme per te gjitha 
vitet, bazuar ne vleresimin e shume faktoreve, duke perfshire interpretime te ligjit te taksave dhe eksperiences 
se meparshme. Ky vleresim mbeshtetet ne llogaritje dhe supozime dhe mund te perfshije nje sere gjykimesh 
rreth ngjarjeve te ardhshme. Informacion i ri mund te jete ne dispozicion dhe mund te shkaktoje qe Shoqeria 
te ndryshoje gjykimet ne lidhje me pershtatshmerine e detyrimeve tatimore ekzistuese; ndryshime te tilla ne 
detyrimet tatimore do te kene impakt mbi tatim fitimin ne periudhat qe ky percaktim behet. 
Aktivet per tatime te shtyra njihen per humbjet tatimore te paperdorura, kreditet e taksave dhe diferencat e 
perkohshme te zbritshme, ne ate mase qe eshte e mundur qe do te kene fitime te tatueshme ne te ardhmen, 
kundrejt te cilave ato mund te perdoren. Aktivi tatimor i shtyre rishikohet ne çdo date raportimi dhe 
zvogelohet per aq sa nuk eshte e mundur te realizohet perfitim fiskal. 
Aktivet dhe detyrimet e shtyra tatimore paraqiten neto ne qofte se ka nje te drejte te kerkueshme me ligj per 
te netuar aktivet dhe detyrimet aktuale tatimore, dhe ato lidhen me tatime mbi te ardhurat te vendosura nga i 
njejti autoritet tatimor, per te njejtin subjekt tatimor, ose mbi subjekte te ndryshme tatimore, por ata kane per 
qellim te shlyejne detyrimet dhe aktivet aktuale tatimore ne baze neto, ose aktivet dhe detyrimet tatimore do 
te realizohen ne te njejten kohe. 

 (m)    Standarde dhe interpretime te reja, ende të pazbatuara 

Disa standarde të reja, ndryshime të standardeve ekzistuese dhe interpretime nuk janë ende në fuqi për vitin 
e mbyllur më 31 dhjetor 2017, dhe nuk janë zbatuar para kohe në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare. 
Standardet që mund të jenë relevante për Shoqerine janë paraqitur më poshtë: 

SNRF 15 Te ardhurat nga kontratat me klientet 

SNRF 15 hyn në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas datës 1 janar 2018, duke lejuar dhe zbatimin 
më të hershëm. Standardi i ri zëvendëson udhëzimet ekzistuese për njohjen e të ardhurave sipas SNRF, duke 
përfshirë SNK 18 Të ardhurat, SNK 11 Kontratat e Ndërtimit dhe KIRFN 13 Programet e Besnikërisë së 
Klientit. Shoqëritë do të zbatojnë një model me pesë hapa për të përcaktuar kur duhet njohur e ardhura dhe 
në çfarë shume. Modeli i ri saktëson që e ardhura duhet të njihet kur (ose ndërkohë që) një njësi ekonomike 
transferon kontrollin mbi mallrat ose shërbimet tek një klient për shumën të cilën njësia ekonomike pret të 
ketë të drejtën të arkëtojë. 
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3. Politikat kryesore kontabel (vazhdim) 
(m)  Standardet dhe interpretimet e reja, ende të pazbatuara (vazhdim) 

SNRF 15 Te ardhurat nga kontratat me klientet (vazhdim) 

Në varësi të përmbushjes së disa kritereve, e ardhura njihet: 
— përgjatë periudhës, në një mënyrë që pasqyron ecurinë e njësisë ekonomike; ose 
— në një moment kohor, kur kontrolli mbi mallrat ose shërbimet i transferohet klientit. 

SNRF 15 gjithashtu vendos parimet që një njësi ekonomike duhet të zbatojë për dhënien e shënimeve 
shpjeguese cilësore dhe sasiore që japin informacion të dobishëm për përdoruesit e pasqyrave financiare mbi 
natyrën, shumën, kohën dhe pasigurinë në lidhje me të ardhurat si dhe mbi flukset monetare nga kontratat 
me klientët. 
Shoqeria ka përfunduar vlerësimin e saj fillestar të ndikimit të mundshëm të SNRF 15 mbi pasqyrat financiare 
dhe drejtimi nuk pret që Standardi i ri, në momentin e zbatimit fillestar të tij, të ketë ndonjë ndikim material 
mbi pasqyrat financiare të Shoqerise. Koha dhe matja e të ardhurave të Shoqerise nuk pritet të ndryshojnë 
me SNRF 15 për shkak të natyrës së veprimtarive të Shoqerise dhe llojit të të ardhurave që ajo realizon. Nuk 
ka numer te madh te shitjeve te produkteve te kombinuara. 
Te ardhurat nga shitja e mallrave njihen në momentin në të cilin klienti pranon mallrat dhe rreziqet e 
përfitimet e lidhura me transferimin e pronësisë. Të ardhurat njihen në ketë moment me kusht që të ardhurat 
dhe shpenzimet mund të maten me besueshmeri, rekuperimi i shumës për t’u arkëtuar është i mundshem dhe 
nuk do të ketë përfshirje të vazhdueshme menaxhimi mbi mallrat. Sipas SNRF 15, të ardhurat njihen kur një 
klient merr kontrollin mbi mallrat që nuk pritet të ndryshojnë kohën e njohjes së të ardhurave. 
Të ardhurat nga shërbimet e kujdesit shëndetësor aktualisht njihen duke përdorur metodën e fazës së 
përfundimit. Sipas SNRF 15, të ardhurat do të njihen përgjatë kohës, sipas treguesve të matjes së ecurisë 
përgjithësisht të ngjashme me metodën aktuale. Duke pasur parasysh natyrën rutinë dhe të vazhdueshme të 
këtyre shërbimeve, ku marrja dhe konsumimi i njëkohshëm i shërbimeve nga klientët ndodhin brenda një 
kohe të shkurtër, Shoqeria nuk pret që zbatimi i SNRF 15 të rezultojë në ndryshimin e kohës së njohjes së të 
ardhurave për këto shërbime. 

SNRF 9 Instrumentet Financiare 

SNRF 9, publikuar në korrik 2014, zëvendëson udhëzimet ekzistuese në SNK 39 Instrumentet Financiare: 
Njohja dhe Matja. SNRF 9 paraqet udhëzime të rishikuara mbi klasifikimin dhe matjen e instrumenteve 
financiare, duke përfshirë një model të ri të humbjeve të pritshme të kredisë për llogaritjen e zhvlerësimit të 
aktiveve financiare, dhe kritere të përgjithshme të reja për kontabilitetin mbrojtës. SNRF 9 hyn në fuqi për 
periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas datës 1 janar 2018, duke lejuar dhe zbatimin më të hershëm. 
Megjithëse ende nuk ka përfunduar plotësisht vlerësimi fillestar i ndikimit të mundshëm të SNRF 9 në 
pasqyrat financiare të saj, Shoqeria nuk pret që Standardi i ri, në momentin e zbatimit fillestar të tij të ketë 
ndonjë ndikim material mbi pasqyrat financiare. 
Humbjet e pritshme të kredisë (HPK) për të arkëtueshmet tregtare do të llogariten bazuar në përvojën aktuale 
të humbjes së kredisë gjatë viteve të fundit, marrë veçantë për korporatat dhe individët. Përvoja aktuale e 
humbjes së kredisë do të përshtatet me faktorët e shkallëzuar për të pasqyruar ndryshimet ndërmjet kushteve 
ekonomike gjatë periudhës për të cilën janë mbledhur të dhënat historike, kushteve aktuale dhe kushteve 
ekonomike që Shoqeria pret gjatë jetës së pritshme të të arkëtueshmeve. Faktorët e shkallëzuar do të bazohen 
tek Produki i Brendshem Bruto dhe parashikimet për normën e inflacionit dhe per industrinë.  
 
SNRF 16 Qirate  
SNRF 16 zëvendëson udhëzimet ekzistuese për qiratë, duke përfshirë SNK 17 Qiratë, KIRFN 4 Përcaktimi 
nëse një Marrëveshje përmban një Qira, KIS-15 Qiratë Operative - Stimujt dhe KIS-27 Vlerësimi i 
Përmbajtjes së Transaksioneve që Përfshijnë Formën Ligjore të një Qiraje. Standardi i ri sjell një model të 
vetëm kontabël të paraqitjes në bilanc të qirave nga qiramarrësit. Një qiramarrës njeh një aktiv për të drejtën 
e përdorimit që përfaqëson të drejtën e tij të përdorimit të aktivit bazë dhe një detyrim qiraje që përfaqëson 
detyrimin e tij për të bërë pagesa qiraje. Ka përjashtime nga njohja për qiratë afat-shkurtra dhe qiratë e 
aktiveve me vlerë të ulët. Kontabiliteti nga qiradhënësi mbetet i ngjashëm me standardin aktual – pra, 
qiradhënësit do të vazhdojnë të klasifikojnë qiratë si financiare ose operative.  
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3.      Politikat kryesore kontabel (vazhdim) 
(m)    Standarde dhe interpretime te reja qe nuk jane ende efektive (vazhdim) 
SNRF 16 Qirate (vazhdim) 
Standardi hyn në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas datës 1 janar 2019 duke lejuar edhe zbatim 
më të hershëm për njësitë ekonomike që zbatojnë SNRF 15 në ose para datës së zbatimit fillestar të SNRF 
16.  Shoqeria ka kryer një vlerësim fillestar të ndikimit të mundshëm të SNRF 16 mbi pasqyrat financiare të 
konsoliduara, por nuk ka kryer ende një vlerësim të detajuar. Ndikimi aktual i zbatimit të SNRF 16 mbi 
pasqyrat financiare në periudhën e zbatimit fillestar do të varet nga kushtet e ardhshme ekonomike, duke 
përfshirë normën e huamarrjes së Shoqerise më 1 janar 2019, përbërjen e portofolit të qirave të Shoqerise në 
atë datë, vlerësimin më të fundit të Shoqerise nëse do të ushtrojë ndonjë nga mundësitë e rinovimit të qirave 
si dhe shkallën në të cilën Shoqeria do të zgjedhë të përdorë lehtësitë praktike dhe përjashtimet nga njohja. 
Deri më tani, ndikimi më i rëndësishëm i identifikuar është se Shoqeria do të njohë aktive dhe detyrime të 
reja për shumicën e qirave të saj operative të ambjenteve spitalore. Për më tepër, natyra e shpenzimeve që 
lidhen me ato qira do të ndryshojë tashmë pasi SNRF 16 zëvendëson shpenzimet e njëtrajtshme të qirasë me 
shpenzimin e amortizimit të së drejtës së përdorimit të aktiveve me qira dhe shpenzimin e interesit mbi 
detyrimet e qirasë. 
Standarde dhe interpretime të tjera 
Ndryshimet e mëposhtme në standarde dhe interpretime nuk pritet të kenë ndikim të rëndësishëm në pasqyrat 
financiare të Shoqerise. 
— Përmirësimet vjetore të SNRF: Periudha 2014-2016 - Ndryshime në SNRF 1 dhe SNK 28 
— Klasifikimi dhe matja e transaksioneve të pagesave bazuar në aksione (Ndryshime në SNRF 2) 
— Transferimi i aktiveve materiale afatgjata të investuara (Ndryshime në SNK 40) 
— Shitja ose Kontributi i Aktiveve mes një Investitori dhe Pjesëmarrjes ose Sipërmarrjes së Përbashkët 

përkatëse (Ndryshime në SNRF 10 dhe SNK 28) 
— KIRFN 22 Transaksionet dhe Paradhëniet në Monedhë të Huaj 
— KIRFN 23 Pasiguritë mbi Trajtimet e Tatimit mbi Fitimin 
— Veçoritë e Parapagimit me Kompensim Negativ (Ndryshimet në SNRF 9) 
— Interesat Afatgjatë në Pjesëmarrje dhe Sipërmarrje të Përbashkëta (Ndryshimet në SNK 28) 
— Përmirësimet vjetore të SNRF: Periudha 2015-2017 - Ndryshimet në SNRF 3, SNRF 11, SNK 12, SNK 23 
— Ndryshimet, Shkurtimet ose Shlyerjet e Planit të Pensioneve (Ndryshimet në SNK 19). 
4. Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve 
Shoqeria ben vleresime dhe supozime qe ndikojne shumat e raportuara te aktiveve dhe detyrimeve. 
Vleresimet dhe gjykimet rishikohen vazhdimisht dhe bazohen ne eksperiencen historike dhe faktore te tjere, 
duke perfshire pritshmerite e ngjarjeve te ardhshme te cilat besohet te jene te arsyeshme ne baze te rrethanave. 
a)  Gjykimet 
Informacioni ne lidhje me gjykimet e bera, ne zbatimin e politikave kontabel, qe ka efektet me te rendesishme 
ne shumat e paraqitura ne pasqyrat financiare eshte perfshire ne shenimet vijuese: 
Shenimi 22 Detyrimet kontingjente dhe zotesimet - Duke filluar nga viti 2015, Shoqeria ka marrë me qira 
objektin spitalor për një peiudhë maksimale prej 30 vitesh me mundësi rinovimi për 10 vite të tjera. 
Qiradhënësi dhe pronari i objektit ka marrë me qira tokën në të cilën ndodhet ndërtesa e Spitalit nga Komuna 
e Prishtinës, për një periudhë prej 10 vitesh, që përfundoi në shtator të vitit 2017 dhe u rinovua për një 
periudhë shtesë prej 10 vitesh, e parashikuar në marrëveshjen midis palëve. Secila palë mund ta ndërpresë 
marrëveshjen duke njoftuar 6 muaj përpara datës së përfundimit. E drejta për të ndërprerë marrëveshjen 
nëpërmjet këtij njoftimi skadon më 3 mars 2027. Pas rinovimit të marrëveshjes së qirasë së tokës gjatë vitit 
2017, Drejtimi ka rivlerësuar trajtimin e marrëveshjes së qirasë bazuar në informacionin e vënë në 
dispozicion. Bazuar në informacionet e fundit të disponueshme pas rinovimit të marrëveshjes së qirasë së 
tokës, drejtimi përcaktoi shpenzimet e qirasë për periudhën, duke përcaktuar shpenzimet mujore të qirasë të 
rëna dakort prej 15,000 Euro në pesë vitet e para të qirasë dhe 70,000 Euro në vijim. Shoqeria ka njohur 
shpenzimin e qirasë operative në mënyrë lineare përgjatë kohëzgjatjes së mbetur të marrëveshjes së qirasë, 
pas zgjatjes të periudhës së qirasë së tokës në 2017. Kjo ka shkaktuar shpenzime më të larta qiraje duke filluar 
nga viti 2017. 
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4. Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve (vazhdim) 
a)   Gjykimet (vazhdim) 
Pajisjet nen marreveshjen e financimit afatgjate me furnitore 
Ne shenimin 9, drejtimi ka klasifikuar si pajisje, aktive te blera sipas marreveshjes se financimit afatgjate me 
furnitore, te cilat i transferojne Shoqerise ne thelb te gjitha rreziqet dhe perfitimet e pronesise. Detyrimet 
themelore njihen fillimisht ne nje vlere qe perafron me çmimin aktual te pajisjeve te blera nga Shoqeira, dhe 
me pas matet me koston e amortizuar duke perdorur metoden e interesit efektiv. 
b) Supozimet dhe pasigurite e vleresimeve 
Informacioni mbi supozimet dhe pasigurite e vleresimit qe kane nje rrezik te konsiderueshem per te sjelle nje 
rregullim material ne te ardhmen, perfshihet me poshte: 
Jeta e dobishme e pajisjeve 
Vleresimi i jetes se dobishme te zerave te pajisjeve eshte nje çeshtje gjykimi bazuar ne pervojen me aktive 
te ngjashme brenda Grupit. Perfitimet ekonomike te ardhshme te mbartura nga aktivet konsumohen kryesisht 
permes perdorimit. Megjithate, faktore te tjere, siç jane vjetersia teknike dhe tregtare dhe konsumimi, shpesh 
rezultojne ne zvogelimin e perfitimeve ekonomike te mbartura ne aktive. 
Drejtimi vlereson jetegjatesine e mbetur ne perputhje me kushtet aktuale teknike te aktiveve dhe periudhen 
e vleresuar gjate se ciles pritet qe aktivet te sjellin perfitime per Shoqerine. Konsiderohen faktoret kryesore 
ne vijim: 
(a) perdorimi i pritur i aktiveve; 
(b) konsumimi fizik i pritshem, i cili varet nga faktoret operacionale dhe programi i mirembajtjes; dhe 
(c) vjetersimi teknik ose tregtar qe rrjedh nga ndryshimet ne kushtet e tregut. 
Ndryshimi ne vleresime 
Gjate vitit 2017 u rishikua vleresimi i jetes se dobishme per prona dhe pajisje te caktuara dhe metoda e 
zhvleresimit. Efekti neto i ndryshimeve ne vitin aktual financiar ishte nje renie ne shpenzimet e zhvleresimit 
prej 301,262 Euro (shih shenimin 9). Ndryshimi u be ne perputhje me politikat dhe pervojen e gjate te 
Shoqerise meme ne lidhje me jeten e dobishme te aktiveve te ngjashme.  
Zhvleresimi i pajisjeve 
Pavaresisht humbjeve te akumuluara (referojuni shenimit 1) drejtimi beson qe Shoqeria eshte duke operuarar 
ne perputhje me buxhetin dhe pritet te jete fitimprurese ne te ardhmen duke gjeneruar te ardhura qe do te jene 
te mjaftueshme per te gjeneruar flukse monetare pozitive. Vleresimi i vlerave te prones dhe pajisjeve eshte 
nje çeshtje e gjykimit bazuar ne pervojen, kushtet aktuale dhe pritjet per te ardhmen per aktive te ngjashme. 
Ne keto kushte, drejtimi beson se vlera e aseteve te Shoqerise nuk duhet zhvleresuar me 31 dhjetor 2017. 
Perllogaritja e tatimit mbi fitimin 
Drejtimi beson se llogaritja e tatimit eshte e pershtatshme, pavaresisht pasigurive ne mjedisin e tatimeve dhe 
legjislacionin ekzistues ne fuqi dhe beson qe çdo auditim i ardhshem i taksave, nuk do te kete ndonje efekt 
te rendesishem ne pasqyren e pozicionit financiar te Shoqerise, rezultatet e operimit, ose flukset monetare. 
Gjykimet dhe vleresimet e bera ne lidhje me tatimin e shtyre jane shpalosur ne shenimin 20. 
Provizionet 
Per te percaktuar nese ndonje provizion duhet te regjistrohet, Shoqeria ben gjykime nese ka te dhena qe 
tregojne se ka ndonje indikator te identifikuar dhe te matshem te rrezikut ne flukset e ardhshme monetare qe 
lidhen me humbjet e mundshme dhe ndeshkime te lidhura. Kjo evidence mund te perfshije te dhena qe 
tregojne se ka pasur nje ndryshim ne kushtet ekonomike kombetare ose lokale qe lidhen me humbje 
potenciale. Drejtimi perdor vleresime te bazuara ne pervojen historike te humbjeve dhe deshmi objektive te 
zhvillimeve aktuale te ngjashme, kur vlereson flukset e ardhshme te parase. Metodologjia dhe supozimet e 
perdorura per vleresimin e shumes dhe kohes se flukseve te ardhshme monetare rishikohen rregullisht per te 
reduktuar diferencat midis humbjeve te vleresuara dhe humbjeve aktuale. Detaje te metejshme ne lidhje me 
njohjen dhe matjen e provigjioneve dhe kushtezimeve dhe supozimet kryesore ne lidhje me gjasat dhe 
madhesine e nje dalje burimesh jane shpalosur ne shenimin 22. 
Zhvleresimi i kerkesave te arketueshme 
Gjykimet e bera ne lidhje me zhvleresimin kerkesave te arketueshme jane shpalosur ne shenimin 21 (a). 
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4.      Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve (vazhdim) 
b)     Supozimet dhe pasigurite e vleresimeve (vazhdim) 
Percaktimi i vleres se drejte 
i. Aktive financiare 
Vlera kontabel e te gjitha aseteve financiare eshte konsideruar e barabarte me vleren e tyre te drejte per shkak 
te natyres afatshkurter. 
ii. Detyrimet financiare jo-derivative 
Vlera e drejte e tregut, e cila percaktohet per qellime paraqitjeje, eshte llogaritur bazuar ne vleren e tanishme 
te fluksit te parase te lidhura me te principalit dhe interesave, e skontuar me normen e interest te tregut ne 
daten e raportimit. Vlera e mbartur e te gjitha detyrimeve financiare konsiderohet te barazoje vleren e drejte 
te tyre ose per shkak te natyres afatshkurter, ose per shkak te normave te interest qe i perafrohen normave te 
tregut. Norma e interesit per huane brenda Shoqerise eshte e ndryshme nga norma e interesit e aplikueshme 
per detyrimet ndaj furnitoreve, per shkak te karakteristikave dhe specifikave te seciles forme te financimit.  
 
 
 

5. Mjete monetare dhe ekuivalente me to 

  2017  2016 
Banka 159,347  40,100  
Arka  23,884   16,618  
Totali  183,231  56,718 

 
6. Kerkesa te arketueshme nga pacientet 

  2017 2016 
Te arketueshme nga Ministria e Shendetesise 74,479 619,804 
Te arketueshme nga kompanite e sigurimeve 
dhe kompanite tjera 

195,347 245,850 

Te arketueshme nga individet    95,758    109,705 
 365,584 975,359 
Fond zhvleresimi i kerkesave te arketueshme    (83,507)    (106,926) 
Totali 282,077 868,433 

Gjate vitit 2016 dhe 2017, Shoqeria ka ofruar sherbime kryesisht ne fushen e kardiologjise dhe kardio-
kirurgjise per nje numer te madh te pacienteve qe subvencionohen nga Ministria e Shendetesise se Kosoves. 
Shih shenimin 21 (a) per detaje te tjera. 
Levizja ne fondin e zhvleresimit te kerkesave te arketueshme paraqitet si me poshte: 

  2017  2016 
Shuma ne fillim te vitit  106,926  140,000  
Humbja neto nga zhvleresimi  10,232  10,264 
Shumat e fshira (33,651) (43,338) 
Shuma ne fund te vitit  83,507 106,926 

7. Inventari 

 2017  2016 
Te konsumueshme 405,559 422,513 
Medikamente 56,333 64,945 
Mallra 21,232 41,567 
Karburant 3,833 8,220 
Materiale te tjera 17,460 16,568 
Totali 504,417 553,813 

Inventare ne vlere te pergjithshme prej 20,642 Euro (2016:16,404 Euro) qe perfaqesojne ilaçe te skaduara 
janë cregjistruar me 31 dhjetor 2017. 
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8. Aktive te tjera 

  2017  2016 
Aktive te tjera 8,949 26,846 
Parapagime dhe paradhenie 1,500 2,500 
Totali 10,449 29,346 

 

9. Aktivet afatgjata te trupezuara 

 
    Ambjente te      

marra me qira 
Pajisje dhe 

instrumente  Vetura 

Mobilje 
dhe pajisje 
elektronike  

Aktivet 
ne 

proces Totali 
Kosto       
Me 31 dhjetor 2015 1,930,687 4,141,090 - 863,044 31,865 6,966,686 
Shtesa 65,590 150,088 15,000 7,838 - 238,516 
Transferime  - 436 - 19,964 (20,400) - 
Me 31 dhjetor 2016 1,996,277 4,291,614 15,000 890,846 11,465 7,205,202 
Shtesa 10,133 115,099 - 16,627 - 141,859 
Largimi nga perdorimi  - (8,617) - (1,151) (594) (10,362) 
Me 31 dhjetor 2017 2,006,410 4,398,096 15,000 906,322 10,871 7,336,699 
       
Zhvleresimi i akumuluar       
Me 31 dhjetor 2015 (11,203) (696,684) - (51,915) - (759,802) 
Shpenzimi per vitin   (199,764) (842,670) (1,750) (177,643) - (1,221,827) 
Me 31 dhjetor 2016 (210,967) (1,539,354) (1,750) (229,558) - (1,981,629) 
Shpenzimi per vitin   (201,636) (556,182) (2,650) (132,830) - (893,298) 
Largimi nga perdorimi - 8,294 - 1,054 - 9,348 
Me 31 dhjetor 2017 (412,603) (2,087,242) (4,400) (361,334) - (2,865,579) 
       
Vlera e mbartur       
Me 31 dhjetor 2015 1,919,484 3,444,406 - 811,129 31,865 6,206,884 

 Me 31 dhjetor 2016 1,785,310 2,752,260 13,250 661,288 11,465 5,223,573 
 Me 31 dhjetor 2017 1,593,807 2,310,854 10,600 544,988 10,871 4,471,120 

 
 

 

Efekti i ndryshimeve te bera gjate vitit 2017 ne vleresimin e jetes se dobishme te pajisjeve dhe aseteve te 
patrupezuara te caktuara (shih shenimin 4.b)), ne shpenzimet aktuale dhe te pritura te zhvleresimit dhe 
amortizimit eshte si me poshte: 

Viti i mbyllur me 31 dhjetor (Zvogelimi)/rritja ne shpenzimin  
 e zhvleresimit dhe amortizimit 
2017 (301,262) 
2018 (390,350) 
2019 (484,347) 
2020 (232,569) 
2021 251,468 
Me vone 215,240 
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10. Aktivet afatgjata te patrupezuara 

  
Programe 

kompjuterike 
Kosto   
Me 31 dhjetor 2015  78,689 
Shtesa  6,253 
Me 31 dhjetor 2016  84,942 
Shtesa  768 
Me 31 dhjetor 2017  85,710 
 
Amortizim i akulmular   
Me 31 dhjetor 2015  (35,489) 
Shpenzimi per vitin  (23,865) 
Me 31 dhjetor 2016  (59,354) 
Shpenzimi per vitin  (8,732) 
Me 31 dhjetor 2017  (68,086) 
   
At 31 December 2015  43,200 
At 31 December 2016  25,588 
At 31 December 2017  17,624 

11.  Huate 

 2017 2016 
Hua nga American Hospital Sha   
Afatgjate 2,365,000 3,319,000 
Afatshkurter 169,315 183,682 
Totali 2,534,315 3,502,682 
   
 2017 2016 
Teprica me 1 janar 3,319,000 2,464,000 
Disbursimet gjate vitit 571,000 1,820,000 
Pagesa gjate vitit (1,525,000) (965,000) 
Teprica me 31 Dhjetor 2,365,000 3,319,000 
   
Shpenzimi i perllogaritur ne janar 183,682 69,051 
Shpenzimet e interesit 222,067 216,745 
Interesi i paguar  (236,434) (102,114) 
Interesi i perllogaritur me 31 dhjetor 169,315 183,682 
Totali 2,534,315 3,502,682 

Huamarrjet perfaqesojne fonde te marra nga Aksionari per qellim likuiditeti dhe kapitali qarkullues, me nje 
norme vjetore interesi prej 6.0%, qe eshte ne linje me normat e tregut te disponueshme ne Kosove.  

Huamarrja pritet te jete e pagueshme deri ne fund te vitit 2020 dhe plani i shlyerjes nuk eshte percaktuar. Siç 
eshte pershkruar ne shenimin 1, financimi eshte ne dispozicion per perdorim ne baze te nevojave te Shoqerise. 
Shoqeria ka hapur nje linje kreditimi nje-vjeçare per kapital punues, me 15 shtator 2017, me nje limit prej 
500,000 Euro me Banken Raiffeisen ne Kosove, dhe mjetet e tilla nuk u shfrytezuan shume gjate vitit. 

 

 

 

 

 



AMERICAN HOSPITAL KOSOVA Shpk 
Shenime shpjeguese te pasqyrave financiare per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017 
(Shumat ne Euro, nese nuk eshte shprehur ndryshe) 

17 

12. Detyrime tregtare, parapagime dhe fiancime nga furnitoret 

 2017 2016 
Detyrimet ndaj furnitoreve per blerje pajisjesh 3,262,812 3,902,994 
Parapagime nga pacientet 684,755 244,759 
Detyrime tregtare dhe te tjera    
Detyrime ndaj furnitoreve 315,812 380,015 
Detyrime tregtare 604,755 485,521 
Detyrime tregtare dhe te tjera 920,567 865,536 
Totali 4,499,191 5,148,545 
Afatgjate 2,535,836 3,262,809 
Afatshkurter 2,332,298 1,750,480 
Totali 4,868,134 5,013,289 

Parapagimet nga pacientet si me 31 dhjetor 2017, perfshijne parapagime nga Ministria e Shendetesise ne 
shume prej 358,943 Euro (2016: 142,715 Euro). Shuma e parapaguar nga Ministria e Shendetesise mund te 
kompensohet me shumen qe i detyrohet Shoqerise (shiko shenimin 6) si me 31 dhjetor 2017 ne qofte se te 
dy palet do te bien dakord per kete. Detyrimet ndaj furnitoreve per blerje pajisjesh me 31 dhjetor 2017, 
perfaqesojne detyrimet ndaj furnitoreve per blerje pajisjesh, te cilat do paguhen me keste te barabarta mujore 
gjate periudhes nga viti 2018 deri ne vitin 2022. Detyrimet e tilla jane njohur fillimisht me vleren e perafert 
te cmimit te blerjes se pajisjes nga Shoqeria, dhe me pas maten me metoden e kostos se amortizuar duke 
perdorur metoden e interesit efektiv.  

 2017 2016 
Teprica me 1 janar 3,902,994 4,469,358 
Pagesat gjate vitit (640,182)  (566,364)  
Principali i mbetur si me 31 dhjetor 3,262,812 3,902,994 
Interesi i perllogaritur me 1 janar - - 
Shpenzimet e interesit 571,820 645,635  
Interesi i paguar           (571,820) (645,635) 
Interesi i perllogaritur me 31 dhjetor - - 
Totali 3,262,812 3,902,994 

Shifrat krahasuese per pjesen aktuale te deyrimeve ndaj furnitoreve per blerje pajisjesh qe me pare ishin te 
perfshira ne detyrimet tregtare dhe te tjera, u prezantuan veçmas per t’iu pershtatur vitit aktual. Pjesa 
afatshkurter e detyrimeve ndaj furnitoreve per blerje pajisjesh eshte 726,976 Euro (2016: 640,185 Euro). 
13. Detyrime te tjera 

 2017 2016 
Detyrime ndaj personelit 175,811 145,238 
Stimuj te perllogaritur te qirase (shenimi 4.(a)) 371,032 - 
Shpenzime te perllogaritura 58,887 52,152 
Sigurime shoqerore dhe taksa te pagueshme 53,404 48,654 
Provizionet (referojuni shenimit 18 per shpenzimin) 18,360 18,360 
TVSH e pagueshme 2,350 11,940 
Kreditore te ndryshem 20,044 1,687 
Totali 699,888 278,031 

14. Kapitali aksionar  
American Hospital sh.a. eshte regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit si Aksionari i vetem i 
American Hospital Kosove sh.p.k. me 24 tetor te vitit 2011. Me 31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2016, kapitali 
i regjistruar eshte 2,066 aksione ne vlere vlere nominale 1,000 euro per aksion. Struktura aksionare me 31 
dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2016 ishte si vijon: 

 Pronesi %  2017 Pronesi %  2016 
Totali i kapitalit aksionar ne pronesi te: 
American Hospital Sh.a. 100% 2,066,000 100% 2,066,000 
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15.  Te ardhurat 
  2017 2016 
Sherbime spitalore 3,656,954 3,610,007 
Mallrat e shitura  1,535,944 1,307,045 
Sherbime ambulatore 1,567,381 1,290,139 
Kardiologji 1,245,703 1,204,503 
Laborator 839,600 795,079 
Radiologji 603,971 544,772 
Ambulance dhe Emergjence 140,728 137,104 
 9,590,281 8,888,649 
Zbritjet (77,741) (138,333) 
Totali 9,512,540 8,750,316 

Ne shitjen e mallrave jane te perfshira 1,085,210 Euro (2016: 848,637 Euro) mallra te tilla si implantet dhe 
stendat dhe 450,734 Euro (2016: 458,408 Euro) medikamente. Rritja e te ardhurave ka ndodhur per shkak te 
rritjes se kapaciteteve per shkak te rilokimit ne objektin e ri ne 2015, dhe ne vecanti ne lidhje me kardiologjine 
dhe kardiokirurgjine. 
 
Te hyrat ne baze te llojit te klienteve, perbehen si vijon: 

  2017 2016 
Kompani 810,839 1,076,542 
Ministria e Shendetesise 1,223,052 2,258,181 
Individe 7,556,390 5,553,926 
Totali 9,590,281 8,888,649 

 
16. Kosto e materialeve dhe mallrave 

  2017 2016 
Materiale te para dhe te konsumueshme 1,880,713 1,753,673 
Mallrat 347,981 292,720 
Karburant 34,753 56,235 
Materiale te tjera 24,373 2,510 
Totali 2,287,820 2,105,138 

 
17. Shpenzime te personelit 

  2017 2016 
Pagat 4,193,481 4,047,411 
Kontributet shoqerore dhe shendetesore 152,695 138,920 
Shpenzime per trajnim personeli - 712 
Kosto te tjera personeli 879 111 
Totali 4,347,055 4,187,154 

Me 31 dhjetor 2017 Shoqeria kishte 347 te punesuar (31 dhjetor 2016: 350 te punesuar). 
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18. Shpenzime te tjera operative 

Shpenzimet e tjera operative jane paraqitur si ne vijim: 

 2017 2016 
Qira 631,141 211,209 
Marketing, reklama, sponsorizime 248,790 273,997 
Pastrim i spitalit 211,545 211,117 
Sherbime profesionale, audit dhe konsultime 171,711 129,329 
Energji elektrike, uje e utilitete 142,550 118,414 
Mirembajtje ndertese dhe pajisje 110,262 65,048 
Ushqime dhe te tjera 101,371 98,542 
Sherbime sigurimi 45,564 45,583 
Komunikim 26,961 31,151 
Shpenzime te tjera 26,489 33,139 
Komisione bankare 19,853 14,774 
Materiale zyre dhe higjenike 18,784 35,299 
Transport dhe udhetime 11,220 11,296 
Taksa dhe detyrime doganore 9,457 13,471 
Kosto perfaqesimi 8,871 7,589 
Provigjionet - 18,360 
Total 1,784,569 1,318,318 
   

19. Shpenzime financiare 
  2017 2016 

Te pagueshme ndaj furnitoreve te pajisjeve 571,820 645,635 
Shpenzime interesi nga huate 222,067 216,745 
Total 793,887 862,380 

20. Tatimi mbi fitimin 
  2017 2016 

Tatimi i vitit aktual - - 
Përfitimi për tatimin e shtyrë 185,972 - 
Totali  185,972 - 

Shoqeria percakton tatimin ne fund te vitit ne perputhje me legjislacionin tatimor ne Kosove. Ne vitin 2017 
dhe 2016, normat e tatimit mbi fitimin e korporatave ne Kosove ishte e barabarte me 10% te te ardhurave te 
tatueshme.  
Me poshte eshte nje rakordim i tatimit mbi fitimin i perllogaritur ne normen tatimore ne fuqi me shpenzimin 
per tatim fitimin: 

 
Norma 

tatimore 
2017 

 
 Norma 

tatimore 
2016 

 
Humbja para tatimit  (596,888)   (957,111) 
Tatim i llogaritur ne 10% 10% (59,689)  10% (95,711) 
Shpenzime te pazbritshme  (1%) 8,746  (1%)  13,119 
Shpenzime te pazbritshme – diferenca te perkohshme (3%) 20,886  (3%) 24,025 
Njohje e diferencave te panjohura me pare  (36%) 216,029  - - 
Humbje fiskale te panjohura - -  (6%)   58,567 
Total (31%) 185,972     - - 

Tatimi i shtyre eshte llogaritur ne baze te normes se miratuar te tatimit prej 10%. 

Diferencat e meparshme te panjohura perfshijne diferencat qe lidhen me humbjet tatimore te bartura qe 
perfaqesojne humbjet e tatueshme te bera nga Shoqeria dhe te bartura ne periudhat e ardhshme. Periudha e 
bartjes per çdo humbje tatimore ne perputhje me ligjet ne Kosove eshte gjashte vjet. Asnje aktiv i tatimit te 
shtyre nuk ishte njohur ne lidhje me humbjet tatimore te bartura me 31 dhjetor 2016 per shkak te faktit se 
nuk ishte e sigurte se keto aktive tatimore te shtyra do te shfrytezoheshin. 
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20. Tatimi mbi fitimin (vazhdim) 

Pas rritjes së vazhdueshme të të ardhurave, përgjithësisht në përputhje me buxhetet (shih Shënimin 1) në vitin 
2017, drejtimi rishikoi vlerësimet e tij mbi fitimet e tatueshme në të ardhmen dhe Shoqeria njohu efektin 
tatimor të humbjeve tatimore të panjohuara më parë, sepse drejtimi konsideron se është e mundur që fitimi i 
tatueshëm i ardhshëm do të jetë i vlefshëm kundrejt të cilit mund të përdoren këto aktive tatimore të shtyra. 
Aktivet tatimore të shtyra janë njohur në masën që realizimi i përfitimit tatimor përkatës është i mundshëm. 

Humbjet fiskale jane te detajuara si me poshte 

 Humbje fiskale per vitin            Humbja fiskale e akumuluar 
Viti 2017 (300,567) (3,565,998) 
Viti 2016 (585,664) (3,265,431) 
Viti 2015 (1,436,679) (2,679,767) 
Viti 2014 (380,948) (1,243,088) 
Viti 2013 (103,675) (862,140) 
Viti 2012 (758,465) (758,465) 

Shuma e humbjeve tatimore per vitin 2011 nuk eshte bartur ne llogaritjen e aktiveve tatimore te shtyra ne 
lidhje me humbjet e akumuluara tatimore per vitin 2017 ne perputhje me ligjet e aplikueshme te tatimeve ne 
Kosove.  
Shpenzimet e pakthyeshme - diferencat e perkohshme prej 20,886 EUR lidhen me zerat e njohur ne fitim ose 
humbje per qellime kontabiliteti dhe qe per qellime tatimore mund te zbriten nga rezultatet e tatueshme ne te 
ardhmen. Rezultati i nje çeshtjeje te tille eshte i pasigurt pasi i nenshtrohet vleresimeve te ardhshme te 
autoriteteve tatimore. 

  2015 Levizje 2016 Levizje 2017 
Te arketueshme 14,000 (7,162) 6,838 (969) 5,869 
Inventar 1,400 240 1,640 424 2,064 
Detyrimet ndaj furnitoreve per 
pajisje (251,964) 14,563 (237,401) 57,182 (180,219) 
Asete te trupezuara 238,344 8,783 247,127 (72,854) 174,273 
Shpenzime te perllogaritura 
(perfshire stimujt e qirase) - 1,836 1,836 37,103 38,939 
Totali i aktiveve nga taksa e shtyre 1,780 18,260 20,040 20,886 40,926 
      

21. Menaxhimi i rrezikut financiar 
Shoqeria eshte e ekspozuar ndaj risqeve nga perdorimi i instrumentave te saj financiare: 
(a) rreziku kreditor 
(b) rreziku i likuditetit 
(c) rreziku i tregut 
Ky shenim paraqet informacion rreth ekspozimit te Shoqerise ndaj secilit prej rreziqeve te mesiperme, 
objektivat, politikat dhe proceset e Shoqerise per matjen dhe menaxhimin e rrezikut, dhe menaxhimin e 
kapitalit.  
Korniza e menaxhimit te rrezikut   
Bordi i Drejtoreve mbart pergjegjesine e pergjithshme per vendosjen dhe mbikqyrjen e politikave te 
Shoqerise per menaxhimin e rrezikut. Bordi gjithashtu eshte pergjegjes per zhvillimin dhe monitorimin e 
politikave te menaxhimit te riskut te Shoqerise.   
Politikat e menaxhimit te rrezikut te Shoqerise jane vendosur per te identifikuar dhe analizuar rreziqet me te 
cilat perballet Shoqeria, per te vendosur limitet dhe kontrollet e pershtatshme, dhe per te monitoruar rreziqet 
dhe zbatimin e limiteve. Politikat dhe sistemet e menaxhimit te rrezikut rishikohen rregullisht per te reflektuar 
ndryshimet ne kushtet e tregut, produktet dhe sherbimet e ofruara. Shoqeria, permes standardeve dhe 
procedurave te menaxhimit synon te zhvilloje nje ambient kontrolli konstruktiv dhe te disiplinuar ne te cilin 
gjithe punonjesit i kuptojne rolet dhe detyrimet e tyre. Drejtimi kryen monitorimin e perditshem per te gjitha 
pozicionet e aktiveve dhe detyrimeve, te ardhurat dhe shpenzimet, duke zbatuar praktikat me te mira.  
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21. Menaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
Drejtimi, bazuar ne kete analize per perfitueshmerine, likuiditetin dhe kosto e fondeve zbaton masat ne lidhje 
me rreziqet kreditore, rreziqet e tregut dhe likuiditetit, duke kufizuar efektet e mundshme negative nga kriza 
globale financiare dhe ekonomike.  
Ne kete menyre shoqeria i pergjigjet sfidave e mjedisit te tregut, duke ruajtur nje pozite te qendrueshme te 
kapitalit dhe te likuiditetit. 
(a) Rreziku kreditor  
Rreziku kreditor eshte rreziku i humbjes financiare te Shoqerise nese nje klient ose nje pale e nje instrumenti 
financiar nuk arrin te permbushe detyrimet e tij kontraktuale qe lindin kryesisht nga llogarite e arketueshme 
te Shoqerise. Per qellime te raportimit te drejtimit te rrezikut, shoqeria i konsideron keto elemente te 
ekspozimit te rrezikut kreditor (te tilla si rreziku humbjes se aftesise paguese individuale dhe rreziqet tjera te 
klienteve).   
Bordi i Shoqerise ka deleguar pergjegjesine per menaxhimin e rrezikut kreditor te drejtimi, i cili eshte 
pergjegjes per mbikeqyrjen e rrezikut kreditor per Shoqerine. Shoqeria monitoron perqendrimet e rrezikut 
kreditor sipas llojit te pageses (individet, subjektet shteterore dhe shoqerite e tjera).   
Politika e Shoqerise eshte per te mbledhur paraprakisht sherbimet e faturuara ndaj klienteve, ose duke marre 
depozita nga ata, ndersa sa i perket klienteve/debitoreve qe nuk arrijne te paguajne per sherbimet, Shoqeria 
fillon me mbledhjen, procedurat gjyqesore dhe masat, ne baze te politikave perkatese mbledhjes. 
Llogarite e arketueshme financiare jane detajuar si ne vijim:  

31 dhjetor 2017 
 Llogari te arketueshme me 31 dhjetor 2017 

Individ Qeveria Shoqeri te tjera Totali 
Deri ne 180 dite  47,102    74,479  160,496  282,077 
Mbi 180 dite  48,656   -   34,851    83,507 
Totali  95,758   74,479   195,347   365,584  
Fonde per humbje  (48,656) -   (34,851)   (83,507) 
Llogari te arketueshme neto  47,102   74,479  160,496   282,077 
     

31 dhjetor 2016 
 Llogari te arketueshme me 31 dhjetor 2016 

Individe Qeveria Shoqeri te tjera Totali 
Deri ne 180 dite  41,836    619,805  206,792    868,433 
Mbi 180 dite  67,868   -   39,058    106,926 
Totali  109,704   619,805   245,850   975,359  
Fonde per humbje  (67,868) -   (39,058)   (106,926) 
Llogari te arketueshme neto  41,836   619,805  206,792   868,433 

i. Llogarite e arketueshme te zhvleresuara  

Llogarite e arketueshme per te cilat Shoqeria percakton se nuk do te jete ne gjendje te mbledhe te gjithe 
shumat e pashlyera sipas kushteve kontraktuale te marreveshjes(ve), jane te zhvleresuara.  

ii Fondet per zhvleresimin 

Shoqeria vendos nje fond per humbjet nga renia ne vlere, e cila perfaqeson vleresimin e tij te humbjeve te 
ndodhura ne portofolin e tij. Elementet kryesore te ketij fondi kane te bejne me kompensime te humbjes 
kolektive, te vendosura nga Shoqeria per aktivet homogjene persa i perket humbjeve qe kane ndodhur por 
nuk jane identifikuar si te arketueshme. 

iii. Politika e cregjistrimit 

Shoqeria cregjistron llogarite e arketueshme (dhe cdo shume perkatese te parashikuar per humbjet nga renia 
ne vlere), ne kohen kur drejtimi vendos se llogarite e arketueshme jane te pambledheshme. Ky percaktim 
eshte arritur pasi jane marre ne konsiderate informacione si perpjekjet e rendesishme qe jane ndermarre per 
te arritur te mblidhen llogarite e arketueshme, dhe nuk ka mundesi te tjera per arketimin e tepricave. 
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21. Menaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
(b) Rreziku i likuiditetit  
Rreziku i likuiditetit eshte rreziku qe Shoqeria do te hase ne veshtiresi ne shlyerjen e detyrimeve te saj 
financiare. 
Menaxhimi i rrezikut te likuiditetit 
Pikepamja e  Shoqerise per menaxhimin e likuiditetit eshte per te siguruar, aq sa eshte e mundur, qe ajo do 
te kete gjithmone likuiditet te mjaftueshem per te permbushur detyrimet e saj ne kohen e duhur, si ne kushte 
normale dhe ne kushte te renda, pa shkaktuar humbje te papranueshme ose rrezikun e demtimit te reputacionit 
te Shoqerise.  
Maturitetet e mbetura te aktiveve dhe detyrimeve financiare ne daten e raportimit jane si me poshte: 
 
31 dhjetor 2017  Flukse monetare kontraktuale 
 Vlera 

Mbartur 
Totali Deri ne 3 

muaj 
3 deri ne 

6 muaj 
6 deri ne 
12 muaj 

Mbi nje vit 

Detyrimet financiare       
Detyrime ndaj furnitoreve 
te pajisjeve 3,262,812 3,262,812 173,047 178,682 375,247 2,535,836 
Detyrime tregtare e te tjera 920,567 920,567 662,717 48,060 46,620 163,170 
Huate 2,534,315 2,534,315 169,315 - - 2,365,000 
 6,717,694 6,717,694 1,005,079 226,742 421,867 5,064,006 

  
31 dhjetor 2016  Flukse monetare kontraktuale 
 Vlera 

Mbartur 
Totali Deri ne 3 

muaj 
3 deri ne 

6 muaj 
6 deri ne 
12 muaj 

Mbi nje vit 

Detyrimet financiare       
Detyrime ndaj furnitoreve 
te pajisjeve 3,902,994 3,902,994 152,661 157,452 330,072 3,262,809 
Detyrime tregtare e te tjera 865,536 865,536 528,807 33,738 46,581 256,410 
Huate 3,502,682 3,502,682 183,682 - - 3,319,000 
 8,271,212 8,271,212 865,150 191,190 376,653 6,838,219 

 
Shuma e detyrimeve afatgjata eshte bazuar ne marreveshje dhe skedulet perkatese te pageses te dakorduara 
me palet e treta. Ne vijim te mbeshtetjes se pranuar nga Aksionaret gjate fazes fillestare (shih shenimin 1), 
drejtimi beson qe Shoqeria do te jete ne gjendje te paguaje detyrimet e saj duke perdorur flukset hyrese te 
parase nga te ardhurat dhe ne vazhdim do te gjeneroje flukse pozitive paraje. 
(c) Rreziku i tregut 
Rreziku i tregut eshte rreziku i ndryshimit te cmimeve te tregut, sic jane kurset e kembimit, normat e interesit 
dhe cmimet e kapitalit qe do te ndikojne te ardhurat e Shoqerise ose vleren e instrumenteve financiare qe 
mban ai. Objektivi i menaxhimit te rrezikut te tregut eshte per te menaxhuar dhe kontrolluar ekspozimet e 
rrezikut te tregut brenda parametrave te pranueshem, duke optimizuar kthimin.  
i Ekspozimi ndaj rrezikut te kursit te kembimit 
Kjo eshte nje forme e rrezikut qe rrjedh nga ndryshimi i cmimit te nje monedhe kundrejt nje tjetre. Rreziku i 
monedhes eshte menaxhuar duke monitoruar pozicionet e hapura valutore. Rreziku i monedhes menaxhohet 
duke perdorur parimet e perputhjes aktive/detyrime dhe permes kontributeve te pronareve. Shoqeria operon 
kryesisht ne Euro dhe nuk ka pasur ndonje transaksion kontrate kembimi te se ardhmes apo produkte 
derivative te trupezuar ne kontrata me 31 dhjetor 2017.  
ii. Ekspozimi ndaj rrezikut te normes se interesit  
Me 31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2016 Shoqeria nuk mban aktive qe mbartin interes, ndersa huaja nga 
aksionari dhe nga furnitoret eshte me norme fikse dhe asnje ndryshim ne normen e interest ne treg nuk do 
kete efekt ne pozicionin finaciare te Shoqerise.  
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