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RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR
Opinion
Ne kemi audituar pasqyrat financiare shoqëruese të Berto sh.p.k, që përfshinë Pasqyrën e pozicionit
financiar më 31 Dhjetor 2017, Pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse, Pasqyrën e ndryshimeve në
ekuitet dhe Pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin që ka përfunduar, si dhe një përmbledhje të
politikave të kontabilitetit dhe shënimeve tjera shpjeguese.
Sipas mendimit tonë pasqyrat financiare të Kompanisë paraqesin drejtë, në të gjitha çështjet
materiale pozicionin financiar të Kompanisë më 31 Dhjetor 2017, dhe performancën e saj financiare
dhe rrjedhën e parasë për vitin që ka përfunduar në përputhshmëri me Standardet Ndërkombëtare
të Raportimit Financiar..
Baza për Opinion
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA).
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar më tej në seksionin e raportit
Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga Kompania në
përputhje me Kodin e Etikës për Kontabilistët Profesionistë (Kodit IESBA), dhe kemi përmbushur
përgjegjësitë tjera etike në përputhje me Kodin IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të ofruar bazat për opinionin tonë.
Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe atyre të ngarkuar me Qeverisjen e Pasqyrave Financiare
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave
financiare në pajtueshmëri me Standardin Ndërkombëtar të Raportimit Financiar dhe për kontrollet e
brendshëm të cilat menaxhmenti i vlerëson të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave
financiare pa gabime materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit.
Në përgatitjen e pasqyrave financiare, menaxhmenti është përgjegjës për vlerësimin e aftësinë së
kompanisë për vazhdueshmërinë në të ardhmen, duke shpalosur, sipas nevojës, çështjet lidhur me
vazhdueshmërinë në të ardhmen dhe përdorimit të parimit të vazhdueshmërisë së kontabilitetit
përveç nëse menaxhmenti synon të likuidojë Kompaninë apo të ndërpres operimin, apo nuk ka
ndonjë alternativ tjetër të mundshme përveç se të bëjë atë. Ata të cilët janë ngarkuar me qeverisje
janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Kompanisë.
Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare
Objektivat tona janë për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi janë të lira
nga gabimet materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të nxjerrë një raport të auditorit që
përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është nivel i lartë i sigurisë, por nuk ka garanci që një
auditim i kryer në përputhje me SNA-të gjithmonë do të zbulojë gabime materiale kur ato ekzistojnë.
Gabimet mund të rrjedhin nga mashtrimet apo gabimet dhe konsiderohen materiale nëse,
individualisht ose në total, ato në mënyrë të arsyeshme mund të pritet të ndikojnë në vendimet
ekonomike të përdoruesve të marra mbi bazën e këtyre pasqyrave financiare.

Berto Sh.p.k
Pasqyra e rrjedhës së parasë
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese
Fitimi/Humbja në fillim
Rregulluar për:
Zhvlerësimin
Rregullimi per zhvleresimin e pasaktë
Ndryshimet në stoqe
Ndryshimet në të arkëtueshme
Ndryshimet ne parapagime
Ndryshimet në Avanse të arkëtueshme
Ndryshimet në TVSH të arkëtueshme
Ndryshimet në të pagueshme
Ndryshimet në kërkesa ndaj aksionarëve
Ndryshimet në obligimet tjera
Ndryshime në obligime për tatime
Paratë e gjeneruara nga operacionet

Fundi i
vitit
31 Dhjetor
2017

Fundi i
vitit
31 Dhjetor
2016

(në EUR)

(në EUR)

(353,294)

447,685

192,528
(11,227)
(79,332)
335
(50,731)
(5,616)
190,223
676,514
482,972

150,446
(452,000)
(549,835)
83,516
(335)
417,121
70,545
(9,308)
157,835

1,042,371

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese
Blerja e pronës, paisjeve, orendive
Investimet tjera
Paraja neto e përdorur në investime

(750,110)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese
Ndryshimet ne obligime per kredi
Ndryshimet ne overdraft
Paraja neto e përdorur për aktivitetet
financuese
Ndryshimet neto në para dhe ekuivalent
Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 1 Janar
Paraja dhe ekuivalentet më 31 Dhjetor
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(750,110)

(416,097)
(416,097)

(105,142)
(51,916)

349,317
-

(157,059)

349,317

135,202
110,600
245,802

91,055
19,545
110,600

Berto Sh.p.k
Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
Për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2017

Kapitali
Aksionar
(në EUR)
1,935,000

Fitimi/(Humbja)
e bartur
(në EUR)
(1,246,986)

Totali i
Ekuitetit
(në EUR)
688,014

-

438,377
-

438,377
-

Bilanci më 31 Dhjetor 2016

1,935,000

(808,609)

1,126,391

Bilanci më 01 Janar 2017

1,935,000

(808,609)

1,126,391

52,950
646,804

(353,294)
108,867
-

(353,294)
108,867
52,950
426,800

2,634,754

(1,053,036)

1,581,718

Bilanci më 01 Janar 2016
Fitimi/Humbja e vitit
Kapitali i paguar

Fitimi/Humbja e vitit
Korrigjimet nga vitet paraprake
Kapitali i paguar
Korrigjimet të ketij Viti
Bilanci më 31 Dhjetor 2017

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 19 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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Berto Sh.p.k
Shenimet e pasqyrave financiare
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017
1. HYRJE
BERTO SH.P.K është shoqëri me pergjegjësi të kufizuar e themeluar me 17 qershor 2004 në
Agjencinë Kosovare të Regjistrimit të Biznesit (ARBK) që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë
dhe Industrisë (MTI) me numër regjistrimi të biznesit 70161999 dhe numrin fiskal 600281084
Adresa e kompanisë është p.n Adnan Shyti, Vushtrri
Ciao Berto, si kompani, është e çertifikuar me EN ISO 14001 : 2004 dhe EN ISO 9001 : 2008 nga TUV
NORD për prodhim standard te mobilieve. Asortimani i produkteve te Berto sh.p.kv përfshinë të
gjitha sektoret e mobilierisë duke ofruar koleksione të ndryshme të dhomave te ndejës dhe të
fjetjes, kuzhina, komoda, aksesore, dyer e dritare, tepihë, e shumë modele të tjera.
Aktivitetet kryesore të kompanisë janë: prodhimi i kuzhinës, prodhimi i produkteve të tjera prej druri,
tregtia me shumicë e artikujve të tjerë të shtëpisë, tregtia me pakicë e mobiljeve, pajisje ndriçimi dhe
artikuj të tjerë shtëpiake, dyqane të specializuara per prodhimin e mobiljeve të tjera.
Më 2013 Berto L.T.D, ka filluar punimet për hapjen e showroom-it, për prezantimin e produkteve të
Ciao Berto-s, dhe distributorëve. Strategjia kompanis Berto sh.p.k bazohet ne krijimin e fushave të
reja punuese e cila për baze ka trendet e fundit te dizajnit ne prodhimet e kuzhines dhe mobileve .
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BERTO SH.P.K
Shenimet e pasqyrave financiare
Për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2017
2.

DEKLARATA E PËRPUETHSHMËRISË
Pasqyrat financiare për BERTO SH.P.K janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar (“SNRF”).

3. ADAPTIMI I STANDARTEVE TË RISHIKUARA DHE STANDARDEVE TË REJA
3.1 Standardet, amendamentimet dhe interpretimet efektive në këtë periudhë
Më poshtë janë paraqitur ndryshimet në standardet ekzistuese të lëshuara nga Bordi i Standardeve
Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe interpretimet e nxjerra nga Komiteti i Interpretimeve të
Raportimit Financiar të cilat janë në fuqi për periudhën aktuale:
Standardi

Përshkrimi

Data efektive

Amandament në SNRF 10

Pasqyrat Financiare të
Konsoliduara

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNRF 11

Dhënia e informacioneve
shpjeguese tek subjektet tjera të
interesit – udhëzues i Tranzicionit

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNRF 12

Dhënia e informacioneve
shpjeguese tek subjektet tjera të
interesit

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNK 1

Prezentimi i pasqyrave financiare

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNK 7

Iniciativa të shpalosjeve

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2017

Amandament në SNK 12

Njohja e tatimeve të shtyra për
Humbjet e parealizuara

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2017

Amandament në SNK 16

Sqarime të metodave të
pranueshme të zhvlerësimit dhe
amortizimit

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNK 27

Ndryshime për të rivendosur
metodën e ekuitetit si opsion
kontabël në pasqyrat e ndara

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNK 28

Ndryshimet në lidhje me shitjen
ose kontributin e aseteve në mes
të një investitori, bashkëpunëtori
apo joint venture

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNK 38

Asetet e paprekshme

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandament në SNK 41

Impiantet bartëse

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2016

Amandamentimet në standarde
të ndryshme

Përmirësimet në SNRF (të ciklit
2012-2014) - që rezultojnë nga
Projekti i Përmirësimit vjetor të
SNRF (SNRF 5, SNRF 7, SNK 19 dhe
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periudhat vjetore që fillojnë
më apo pas 1 Janar 2016

Berto Sh.p.k
Shenimet e pasqyrave financiare
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017
SNK 34) kryesisht me qëllim që të
shmangin mospërputhjet dhe të
qartësojnë formulimin

Amandamentimet në
standarde të ndryshme

Përmirësimet në SNRF (të ciklit
2012-2014) - që rezultojnë nga
Projekti i Përmirësimit vjetor të
SNRF (SNRF 2, SNRF 2, SNRF 8,
SNRF 13, SNK 16 dhe SNK 38)
kryesisht me qëllim që të shmangin
mospërputhjet dhe të qartësojnë
formulimin

që fillojnë më apo pas 1 janarit
2014

Amandamentimet në
standarde të ndryshme

Përmirësimet në SNRF (të ciklit
2011-2013) - që rezultojnë nga
Projekti i Përmirësimit vjetor të
SNRF (SNRF 1, SNRF 3, SNRF 13 dhe
SNK 40) kryesisht me qëllim që të
shmangin mospërputhjet dhe të
qartësojnë formulimin

periudhat vjetore që fillojnë
më apo pas 1 Korrik 2014

Miratimi i këtyre ndryshimeve në standardet dhe interpretimet ekzistuese nuk ka shkaktuar ndonjë
ndryshim në politikat kontabël të biznesit.
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BERTO SH.P.K
Shenimet e pasqyrave financiare
Për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2017
3.2 Standardet, amendamentimet dhe interpretimet jo efektive në këtë periudhë
Në këto pasqyra financiare, standardet, rishikimet dhe interpretimet e mëposhtme akoma nuk janë
efektive:
Standardi

Përshkrimi

Data efektive

SNRF 1

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 20142016) - që rezultojnë nga Projekti i
Përmirësimit vjetor, kryesisht me
qëllim që të shmangin
mospërputhjet dhe të qartësojnë
formulimin

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

SNRF 2

Klasifikimi dhe Matja e
transaksioneve të pagesave të ndara

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

SNRF 3

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 20152017) - që rezultojnë nga Projekti i
Përmirësimit vjetor, kryesisht me
qëllim që të shmangin
mospërputhjet dhe të qartësojnë
formulimin

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019

SNRF 9

Versioni i finalizuar, duke përfshirë
kërkesat për klasifikimin dhe matjen,
zhvlerësimin, kontabilitetin e
përgjithshëm rreth investimit dhe
mosnjohjen.

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

SNRF 9

Vetitë e parapagimive me
kompensim negativ dhe modifikimet
e detyrimeve financiare

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

SNFR 11

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 20152017) - (rivlerësimi i interesit të
mbajtur më parë)

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019

SNRF 15

Sqarime rreth SNRF 15

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

SNRF 16

Qeratë

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019

SNRF 17

Qeshtje Origjinale

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2021

SNK 12

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 20152017) - (pasojat e tatimit mbi të
ardhurat e dividentëve)

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019

SNK 19

Amandement në lidhje me
ndryshimet në planifikim, kufizimet
ose rregullimet

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019
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Shenimet e pasqyrave financiare
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017
SNK 23

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 20152017) - (kostot e huamarrjes të
pranueshme për kapitalizim)

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019

SNK 28

Përmirësimet në SNRF (të ciklit 20142016) - (qartësim i matjeve të vlerës
së drejtë)

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

SNK 28

Amandement në lidhje me interesin
afatgjatë në pjesëmarrje dhe
sipërmarrje të përbashkëta – Joint
Venture

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2019

SNK 40

Amandament për të sqaruar
transferimet ose pasurinë në pronën
e investimit, ose nga prona e
investimit

që fillojnë më apo pas 1
janarit 2018

Biznesi ka vendosur të mos i adaptojë këto standarde, rishikime dhe interpretime përpara datave
efektive të tyre. Biznesi parashikon që adaptimi i këtyre standardeve, rishikimeve dhe interpretimeve
nuk do të ketë ndikim material në pasqyrat financiare të subjektit në periudhën e zbatimit fillestar.
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4.

BAZA E PËRGATITJES DHE POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL
4.1 Baza e matjes
Pasqyrat financiare për Berto sh.p.k janë përgatitur në bazë të matjeve të përcaktuara me SNRF për
secilin lloj të pasurisë, të përgjegjësisë, të ardhurave e shpenzimeve. Bazat e matjes janë përshkruar
në mënyrë më të detajuar në politikat e kontabilitetit të paraqitura më poshtë.

4.2 Valuta e përdorur
Valuta funksionale e Berto sh.p.k është valuta e Bashkimit Evropian Euro (“EUR”). Pasqyrat financiare
janë prezantuar në euro.

4.3 Prona, impiantet dhe pajisjet
(i)

Njohja dhe matja

Prona, toka dhe pajisjet e biznesit janë deklaruar në bilancin e gjendjes me vlerën e datës se blerë
minus zhvlerësimi i akumuluar dhe humbjet e dëmtimit në vlerë.
Automjetet dhe pajisjet paraqiten me koston e tyre minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet e
akumuluara nga rënia e vlerës se tyre. Zhvlerësimi njihet në mënyrë që të anulojë koston apo
vlerësimin e mjeteve minus vlerat e mbetura mbi dobishmerinë e tyre, duke përdorur metodën
lineare. Jetëgjatësia, vlera e mbetur dhe metoda e amortizimit rishikohen në çdo datë raportimi, me
efektin e ndonjë ndryshimi në vlerësim të llogariten në periudhat e ardhshëm.

4.4 Tatimet
Tatimi është bërë në përputhje me legjislacionin tatimor të Kosovës që është aktualisht në fuqi, Ligji
nr. 05/L-29 "Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave".

4.5 Stoqet
Inventari është dhënë në koston më të ulët dhe vlerën e realizueshme neto. Vlera e realizueshme
neto është çmimi i vlerësuar i shitjes në rrjedhën normale të biznesit, minus kostot e vlerësuara të
kompletimit të inventarit dhe shpenzimet e shitjes. Kostoja përfshin shpenzimin e shkaktuar në
blerjën e inventarit dhe sjelljen e tyre në vendin dhe gjendjen ekzistuese. Kostoja e inventarit të
konsumuar është bazuar në formulën e vlerës së kostos mesatare.

4.6 Të arkëtueshmet
Të arkëtueshmet janë paraqitur në koston nominale të tyre minus borxhet e dyshimta.
4.7.1 Paraja dhe ekuivalentet e parasë
Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë, paraja dhe ekuivalentët e parasë janë kosideruar të
jenë paraja e gatshme si dhe ajo në llogari rrjedhëse, si dhe paraja me maturitet jo më shume se tre
muaj.Berto sh.p.k operon me shtatë llogari bankare në shtatë banka të ndryshme komerciale të
Kosovës. Llogarit janë të hapura në Bankën për Biznes - BpB, ProCreditBank – PCB, Raiffeisen Bank –
RBKO, TEB Bank, NLB, Banken ekonomike dhe Banken kombetare tregtare.
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4.8 Të pagueshmet
Shumat e pagueshme janë matur në kosto që është vlera e drejtë e shumës për t'u paguar në të
ardhmen për mallrat dhe shërbimet që janë marrë, pa marrë parasysh a janë faturuar apo jo.

4.9 Huazimet
Huazimet njihen fillimisht me vlerën e drejtë. Pas njohjes fillestare, kreditë dhe huatë shprehen me
koston e amortizuar dhe çdo diferencë mes kostos dhe vlerës së hipotekës njihet në pasqyrën e të
ardhurave gjatë periudhës së huamarrjeve duke përdorur metodën e interesit efektiv.

4.10 Njohja e të ardhurave
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme dhe përfaqësojnë
shumën e arkëtuar për mallrat dhe shërbimet e ofruara gjatë rrjedhës normale të biznesit, neto e
kthimit të konsumatorëve, zbritjet dhe taksat e lidhura me shitjet.

4.11 Kostot financiare
Kostot financiare përfshijnë shpenzimet e interesit mbi huazimet.

4.12 Provizionet dhe detyrimet e papritura (kontingjente)
Detyrimet e papritura nuk janë njohur në pasqyrat financiare. Ato janë shpalosur vetëm nëse
mundësia e rrjedhës së burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Aseti kontingjent
nuk është njohur në pasqyrat financiare por është shpalosur kur rrjedhja e përfitimeve ekonomike
është e mundshme.
Deri më 31 dhjetor 2017, nuk ka detyrime me kusht që kërkojnë dhënie informacionesh shpjeguese
në pasqyrat financiare të Kompanisë. Provizioni është njohur nëse biznesi ka një detyrim aktual (ligjor
ose konstruktiv) si rezultat i ngjarjeve të mëparshme, është e mundur që një dalje e burimeve që
përfshijnë përfitime ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin; dhe një vlerësim i besueshëm
mund të bëhet për shumën e obligimit.

4.13 Përfitimet e të punësuarve
Berto sh.p.k nuk bën asnjë dispozitë dhe nuk ka obligim për pensionet e punonjësve mbi kontributet
e paguara në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës
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5.PARAJA DHE EKUIVALENTËT E SAJ
Berto sh.p.k operon me shtatë llogari bankare të hapura në shtatë banka komerciale të kosovës

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Paraja e në arkë
Paraja ne banke
Paraja e bllokuar ne bank

49,448
196,354
-

47,595
3,005
60,000

Totali parasë dhe gjendjes në bankë

245,802

110,600

6.LLOGARITË E ARKËTUESHME TREGTARE

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Të Arkëtueshmet tregtare

173,816

94,484

Totali i llogarive të arkëtueshme

173,816

94,484

7. LLOGARITË E ARKËTUESHME NDAJ SHTETIT
Berto Sh.p.k ka pasur llogari të arkëtueshme ndaj shtetit për 2017.
31
Dhjetor
2017
(në
EUR)

31
Dhjetor
2016
(në
EUR)

1,000
4,616

-

5,616

-

Të arkëtueshmet nga tatimet
Parapagimet për tatim në fitim
Parapagim i tatimi ne qera
Totali i të arkëtueshmeve nga tatimet
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8. STOQET
Gjendja e stoqeve me 31 dhjetor 2017 është shpalosur më poshtë sipas njësive punuese.

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

-

135,214

Depatmeniti I shitjes - Vushtrri
Showroom Albi Mall

103,840
19,297

20,513
21,806

Salloni I shitjes - Prishtinë
Depo e sallonit - Prishtinë

293,318
188,112

398,771
126,134

Fabrika e mobiljeve - Vushtrri
Njësia e prodhimit te dyerve dhe dritareve - Vushtrri
Departamenti I prodhimit

287,841
134,534
104,300

337,312
80,265
-

1,131,242

1,120,015

Stoqet
Salloni I shitjes - Vushtrri

Totali i stoqeve
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9. PRONA DHE PAJISJET
Me poshtë janë të shpalosura vlerat tokës, ndërtesave dhe pajisjeve që i ka pasur në dispozicion
Berto Sh.p.k gjatë vitit 2017.

Kostoja
Me 01 Janar 2016
Shtesa
Shlyrjet
Me 31 Dhjetor 2016
Zhvlersimi
Me 01 Janar 2016
Korigjim I gabimeve
Ngarkesa per vitin
Me 31 Dhjetor 2016

Vlera neto
Me 31 Dhjetor 2016
Kostoja
Me 01 Janar 2017
Shtesa
Shlyrjet
Me 31 Dhjetor 2017
Zhvlersimi
Me 01 Janar 2017
Korigjim I gabimeve
Ngarkesa per vitin
Me 31 Dhjetor 2016
Vlera neto
Me 31 Dhjetor 2017

Toka

Ndërtesat

(në EUR)

(në EUR)

500,000
-

Makinerit dhe
paisjet
(në EUR)

1,318,207
118,742
1,436,949

180,957
151,506

Veturat dhe
paisje tjera
(në EUR)

Total
(në EUR)

332,463

127,849
136,849
264,698

2,127,013
407,097
0
2,534,110

140,790

127,849

-

671,159
(452,000)
69,709
288,868

33,135
173,925

46,382
174,231

939,798
(452,000)
149,226
637,024

500,000

1,148,081

158,538

90,467

1,897,086

500,000
263,890

332,463
247,023

763,890

1,436,949
353,974
1,790,923

579,486

264,698
79,871
344,569

2,534,110
944,758
0
3,478,868

-

288,868

173,925

174,231

-

80,256
369,124

88,914
262,839

23,358
197,589

637,024
192,528
829,552

763,890

1,421,799

316,647

146,980

2,649,316

500,000

-
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10. PASURIT E PAPREKSHME

Software
(në EUR)

Asetet e paprekshme
Kostoja
Me 01 Janar 2016
Shtesa
Shlyrjet

Total
(në EUR)

1,600
9,000
-

1,600
9,000
0

10,600

10,600

Amortizimi
Me 01 Janar 2016
Ngarkesa per vitin

160
1,220

160
1,220

Me 31 Dhjetor 2016

1,380

1,380

9,220

9,220

10,600
-

10,600
-

10,600

10,600

Amortizimi
Me 01 Janar 2016
Ngarkesa per vitin

1,380
2,120

1,380
2,120

Me 31 Dhjetor 2016

3,500

3,500

7,100

7,100

Me 31 Dhjetor 2016

Vlera neto
Me 31 Dhjetor 2016
Kostoja
Me 01 Janar 2017
Shtesa
Shlyrjet
Me 31 Dhjetor 2016

Vlera neto
Me 31 Dhjetor 2016
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11. LLOGARITË E PAGUESHME NDAJ FURNITORVE
Më poshtë janë të përfshira llogarit e pagueshme me 31 Dhjetor 2017 ndaj të cilëve Berto sh.p.k ka
pasur obligime.

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Te pagueshme per furnizuesit

727,143

536,920

Totali i llogarisë së pagueshme tregtare

727,143

536,920

12. OBLIGIMET AFATSHKURTERA
Detyrimet tjera afatshkurtëra janë avanset e marra nga klientet per punet e kontraktuara.

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Depozitat per klientet
Interesi i pagueshem
Pagat e pagueshme
Tatimi ne burim i pagueshem
Pensionet dhe kontributet e pagueshme
TVSH pagueshme
Gjobat dhe detyrimet e pagueshme
Te hyrat e shtyra
Te pagueshme te tjera

21,266
24,992
861
2,721
9,869
505,008

47,000
7,122
675
2,373
11,937
3,202
9,437

Totali i të pagueshmëve

564,718

81,746
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13. KREDIT DHE MBITERHEQJET

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Kreditë
Mbiterheqjet

1,269,978
59,647

1,375,120
111,563

Totali I kredive dhe mbiterheqjeve

1,329,624

1,486,683

Kredit dhe mbiterheqjet

14. TË HYRAT NGA SHITJA
Sipas objekteve të shitjes Berto sh.p.k gjatë vitit 2017 i ka realizuar shitjet si më poshtë:

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Salloni I shitjes - Vushtrri
Departmenti I prodhimit - Vushtrri
Showroom Albi Mall
Salloni I shitjes - Prishtinë
Tjera

82,156
1,392,495
52,748
779,061
-

77,643
1,472,507
4,902
458,708
8,625

Totali i të hyrave nga shitja

2,306,459

2,022,385

15. KOSTO E MALLI TE SHITUR – KMSH
Sipas njësive të shitjes Kosto e Mallit të shitur – KMSH gjatë vitit 2017 ka qenë kështu:

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

1,120,015
1,465,477
(1,131,242)

570,180
1,570,239
(1,120,015)

1,454,250

1,020,404

Kosto e mallit të shitur - KMSH
Stoku ne fillim
Blerjet gjat vitit
Stoku ne fund
Totali i kostos së mallit të shitur - KMSH
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16. SHPENZIMET ADMINISTRATIVE

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Shpenzimet e derivateve
Shpenzimet e rrymës
shpenzimet për asetet fikse nën 1000
Shpenzimet e reklamimit
Shpenzimet për qira
Shpenzimet e ushqimit
Shpenzimet e tatimeve në pronë
Shpenzimet e telefonit
Shpenzimet e riparimit
Shpenzimet e sigurimit te shëndetit në punë
Shpenzimet e Internetit
Shpenzimet e akomodimit
Shpenzimet e sigurimit
Shpenzimet e kontabilitetit
Shpenzimet e Auditimit
Shpenzimet e furnizimit te zyres
Shpenzimet per mjete themelore nen 1,000€
Shpenzimet e servisimit
Shpenzimet e pazbritshme
Shpenzimet e transportit
Shpenzimet tjera

50,987
48,816
21,716
157,595
43,448
18,908
14,134
6,800
4,309
2,949
14,163
2,100
3,000
6,250
4,753
55,007
11,598
24,477
1,692
79,534

57,324
44,366
75,352
25,930
25,512
16,507
16,068
8,042
7,153
4,394
4,175
4,122
3,856
93,246

Totali i shpenzimeve administrative

572,238

386,047

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

Shpenzimet e pagave bruto
Shpenzimet e kontributeve të punëdhënësit

322,708
16,135

226,650
11,332

Totali i shpenzimeve të pagave

338,843

237,982

17. SHPENZIMET E PAGAVE
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18. SHPENZIMET E INTERESIT DHE BANKARE

Shpenzimet e interesit
Shpenzimet bankare
Totali i shpenzimeve të interesit dhe provizionit

31 Dhjetor
2017
(në EUR)

31 Dhjetor
2016
(në EUR)

87,542
14,353

209,987
21,834

101,895

231,821

19. PALËT E NDËRLIDHURA
Për qëllime të këtyre pasqyrave financiare, palët konsiderohen të ndërlidhura nëse njëra prej tyre ka
mundësinë të kontrolloj palën tjetër, apo nëse njëra prej tyre ka ndikim në palën tjeter gjatë marrjes
së vendimeve financiare apo operuese sic është cekur ne SNK 24 ”Shpalosja e palëve të ndërlidhura”.
Në vështrimin e mundësine e ekzistimit të palëve të ndërlidhura, vëmendja është përqëndruar në
aspektin e marrëdhënies e jo në aspektin legal.

20. MENAXHIMI I RISKUT
17.1 Menaxhimi i rrezikut të kapitalit
Berto Sh.p.k menaxhon kapitalin e saj për të siguruar që do të jetë në gjendje për të vazhduar në

vijimësi duke maksimizuar kthimin përmes optimizimit të huazimeve dhe të bilancit të kapitalit të vet.
Struktura e kapitalit të Berto sh.p.k përbëhet nga huazimet, dhe kapitali I ortakëve i përbërë nga
kapitali i depozituar dhe fitimeve të pashpërndara.

Proporcioni i ekuitetit me huazimet (gearing ratio)
Berto sh.p.k rishikon strukturën e kapitalit në baza të vazhdueshme. Si pjesë e këtij shqyrtimi, pronari
konsideron koston e kapitalit dhe rrezikun e lidhur me secilën klasë të kapitalit. Proporcioni i ekuitetit
me huazimet në fund të vitit ishte si vijon:
Viti i përfunduar
31 Dhjetor,
2017
Detyrimet
Ekuiteti

1,269,978€
1,581,718€
1.24
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17.2 Objektivat e menaxhimit të rrezikut financiar
Menaxhimi i riskut të biznesit fokusohet në paparashikueshmërinë e tregjeve dhe kërkon të
minimizojë efektet e mundshme negative mbi ecurinë e biznesit.

17.3 Rreziku nga valuta e huaj
Berto sh.p.k nuk i është e ekspozuar rrezikut të këmbimit valuator sepse nuk ka transaksione në
dollarë. Berto Sh.p.k nuk ka hyrë në ndonjë shkëmbim të transaksione derivative gjatë vitit të
përfunduar më 31 dhjetor 2017.

17.4 Risku nga kamatat
Rreziku i normës së interesit përbëhet nga rreziku që vlera e instrumenteve financiarë do të
ndryshojnë për shkak të ndryshimeve në normat e interesit të tregut dhe rrezikut që maturitetet
e aseteve të interesit ndryshojnë nga maturitetet e detyrimeve duke mbajtur të interesit të
përdorura për të financuar këto asete. Kohëzgjatja për të cilën norma e interesit është fikse në
një instrument financiar kushtëzon se në çfarë mase është e ekspozuar ndaj rrezikut të normës së
interesit.

17.5 Kredit risku
Risku i kreditimit është risku që njëra palë me dështimin në përmbushjen e obligimeve
financiare do ndikojë në palën tjetër të ketë humbje financiare. Berto sh.p.k bënë shitje me afat
pagese dhe në këtë menyrë mundohet që minimizoj ekspozimin ndaj riskut të kreditimit.

17.6 Risku i likuiditetit
Rreziku i likuiditetit lind në financimin e përgjithshëm të aktiviteteve të biznesit dhe në
menaxhimin e pozicioneve. Ai përfshin si rrezikun e të mos qenit në gjendje për të financuar
aktivet në maturim dhe normat e duhur dhe rrezikun e të mos qenit në gjendje për të likuiduar
një aset me një çmim të arsyeshëm dhe në një kornizë të përshtatshme kohore për të
përmbushur detyrimet financiare.

Berto sh.p.k monitoron likuiditetin e sajë në baza periodike, në mënyrë që të menaxhoj obligimet
e sajë në momentin kur duhet të paguhen. Maturimi kontraktual i instrumenteve financiare të
biznesit më 31 dhjetor 2017 ishte si vijon:
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31 dhjetor, 2017

Vlera e bartur

Asetet
Paraja në dorë dhe në bank
Llogaritë e arkëtueshme
Asetet totale

245,802€
173,816€
419,618€

Detyrimet
Llogaritë e pagueshme
Huazimet

727,143€
1,269,978€

Detyrimet totale

1,997,121€
(1,577,503)€

Ndryshimi në likuiditet

21. VLERA E DREJTË E INSTRUMENTEVE FINANCIARE
Berto Sh.p.k konsideron se vlerat e bartura të aseteve dhe detyrimeve financiare regjistrohen në
kosto historike.

22. EVENTET E MËPASME
Nuk ka ngjarje pas datës së raportimit që kërkojnë dhënie informacionesh shpjeguese në pasqyrat
financiare të biznesit.
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ANEKS-PASQYRAT FINANCIARE NE FORMAT TË KKRF-SË
Emri i kompanisë:

Berto Sh.p.k

Numri fiskal:
Adresa:

600281084 ;70161900
Magjistralja Prishtinë -Mitrovicë

Komuna:

VUSHTRRI

RAPORTI FINANCIAR VJETOR PËR SHOQËRITË TREGTARE
I. BILANCI I GJENDJES
Më datën

31-12-17

Shenja e zërit

Nr.i
shënimit

Emërtimi i zërit

Shumat në euro
Viti vijues
Viti i kaluar
2017
2016

PASURITË
A

KAPITALI I THIRRUR I PAPAGUAR

B

PASURITË JOQARKULLUESE (I+II+III+IV)

I

PASURITË E PAPREKSHME (1 deri 2)

1

Kostot e zhvillimit

4

Pasuritë e paprekshme-softweri

II

PASURITË E PREKSHME (1 deri 7)

1

Toka

2

Objektet ndërtimore

3

5

Pajisjet dhe makineritë
Veglat, inventari i repartit dhe mjetet
transportuese
Pasuritë biologjike

6

Pasuritë tjera të prekshme

7

IV

Investimet në patundshmëri
PASURITË FINANCIARE
JOQARKULLUESE (1 deri 2)
Aksionet tek filialat
Huatë e dhëna ndërmarrësve të
ndërlidhur
PASURITË E SHTYRA TATIMORE

C

PASURITË QARKULLUESE (I+II+III+IV)

I

STOQET (1 deri 5)

1.

Lënda e parë dhe materiali

2.

Prodhimtaria në vijim

3.

Produktet e gatshme

4.

Mallrat e listuara në bursë

5.

Pasuritë tjera qarkulluese për shitje

II

LLOGARITË E ARKËTUESHME (1 deri 6)

1.

Llogaritë e arkëtueshme nga filialat

2.

Llogaritë e arkëtueshme tregtare

3.

Llogaritë e arkëtueshme nga filialet

4.

Llogaritë e arkëtueshme nga punëtorët
Llogaritë e arkëtueshme nga shteti,
TVSH, tatimet
Avanset e dhena

4

III
1
2

5.
6.

PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE
(1 deri 3)

1.

Aksionet tek filialat

2.

Parapagimet

3.

Investimet në ortakëri

IV

PARATË NË BANKË DHE ARKË

E

GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)

2,170,196

7,100.00

9,220

7,100.00
5

6

III

2,656,416

2,649,316
763,890.00

763,890

1,421,799.02

1,148,081

316,647.00

158,538

146,980.00

90,467

1,607,207
1,131,242

1,325,434
1,120,015

230,163

94,484

173,816

7

94,484

5,616
50,731
335

8
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9,220
2,160,976

9

335

245,802

110,600

4,263,623

3,495,630

NTP “MEKA”
Pasqyra e Pozicionit Financiar (Vazhdim)
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017

I

ZËRAT JASHTËBILANCORË
EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE
DETYRIMET
EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT
(I+II+III+IV+V+VI+VII)
KAPITALI THEMELUES (I REGJISTRUAR )

II

KAPITALI REZERVË

III

REZERVAT NGA FITIMI (1 deri 4)

-

IV

REZERVAT E RIVLERËSIMIT

-

V

FITIMET/HUMBJET E BARTURA

VI

FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR

VII

INTERESI MINORITAR

B

F

A

1,581,718

1,126,391

2,634,754

1,935,000

(1,053,036)

(808,609)

DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 3)

1,269,977.58

1,375,120.00

1

Obligimet ndaj kredive

1269978

2

Llogaritë tjera të pagueshme

3

Detyrimet e shtyra tatimore

C

DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 6)

1

Obligimet afatgjata për avance

2

Llogaritë e pagueshme tregtare

3

Te hyrat e shtyra nga grantet

60,420.00

4

Obligimet per overdraft

59,646.52

111,563

5

Obligimet për avanset e marra

6

Obligimet tjera afatshkurta

564,718.01

81,746

4,263,623

3,231,740

D

E
F

GJITHSEJ EKUITETI AKSIONAR,
REZERVAT DHE DETYRIMET (A+B+C+D)
ZËRAT JASHTË BILANCIT
ZËRAT JASHTË BILANCIT TE BARTUR
nga viti kaluar
Vetëm për Raportet e konsoliduara

A

EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT

1

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë

2

I takon interesit minoritar
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1,375,120

1,411,928

730,229

727,143

536,920
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II. PASQYRA E TË ARDHURAVE
Për periudhën

Shenja e
zërit

I
1
2
3
II
1
2
3

4

5
6
7
III
1
2
3
IV
1
2
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

A
1
2

01.01.2017 deri me 31. 12. 2017

Nr.i
shënimit

Emërtimi i zërit
TE HYRAT (1 deri 3)
Të hyrat nga shitja
Të hyrat nga përdorimi i produkteve,
Të hyrat tjera afariste
SHPENZIMET (1 deri 7)
Zvogëlimi i vlerës së stoqeve
Rritja e vlerës së stoqeve
Shpenzimet e materialit (a+b+c)
a) Materiali dhe lënda e parë
b) Shpenzimet e mallit të shitur
c) Shpenzimet tjera
Shpenzimet e pagave (a+b)
a) Pagat dhe meditjet bruto
Zhvlerësimi

10

11

Rregullimi I shpenzimeve te zhvleresimit

Shpenzimet e interesit dhe provizionit 12,13,14
Shpenzimet administrative
TE ARDHURAT FINANCIARE (1 deri 3)
Pjesa e të hyrave nga filialat
Fitimi i parealizuar
Të ardhurat tjera financiare
TË DALAT FINANCIARE (1 deri 2)
Humbja e parealizuar
Të dalat tjera financiare
Të ardhurat tjera të pazakonshme
Të dalat tjera të pazakonshme
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I+III+V)
GJITHSEJ SHPENZIMET (II+IV+VI)
FITIMI PARA TATIMIT (VII-VIII)
HUMBJA PARA TATIMIT (VIII-VII)
TATIMI NË FITIM
FITIMI NETO (IX-XI)
HUMBJA E PERIUDHËS (X+XI) ose (XIDenimet
Vetëm për Raportet e konsoliduara
FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS
Iu takon pronarëve te kompanisë
I takon interesit minoritar
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Shumat në euro
Viti vijues
Viti i kaluar
2017
2016
2,306,459
2,022,385
2,306,459
2,022,385

2,659,753

554,296

1,454,250

1,020,404

1,454,250

1,020,404

338,843

237,982

192,528
0
101,895
572,238

150,446
-452,000
231,821
386,047
0

0

2,306,459
2,659,753
-353,294

-353,294

2,022,385
1,574,700
447,685
-9,308
438,377

NTP “MEKA”
Pasqyra e Rrjedhës së Parasë
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017
III. PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË
Për periudhën 01-01-17

deri

31-12-17

METODA INDIREKTE
Shenja e
zërit

Nr.i
shënimit

Emërtimi i zërit

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE
Fitimi para tatimit
1
Zhvlerësimi
2
Rritja e te arketushmeve
3
Zvogëlimi i kërkesave afatshkurta
4
Zvogëlimi i stoqeve
5
Pagesa per ndeshkime dhe tatimet tjera
6
Rritja e përgjithshme e rrjedhës së parasë nga aktivitetet
I
Zvogëlimi i detyrimeve afatshkurta
1
Avanset
2
Rritja e kërkesave afatshkurta
3
Ndryshimet ne obligimet tjera
4
II
Zvogëlimi i përgjithshëm i rrjedhës së parasë nga aktivitetet
A

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE (I-II)

Shumat në euro
Viti vijues
Viti i kaluar
2017
2016
(353,294)
192,528
(79,332)
335
(11,227)
-5,616
(256,607)
190,558
(51,066)
482,972
676,514

Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe instrumenteve të borxhit

3

Arkëtimet e parasë nga interesi

4
5

1.
2.

Arkëtimet e parasë nga dividentat
Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE
(1 deri 5)
Pagesat e parasë për blerjen e pasurive joqarkulluese, të prekshme
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese

IV

GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE

B

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE (III-IV)

III

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE
V
GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUES
1.
Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së kredisë dhe
2.
Pagesat e parasë për lizingun financiar
3.
Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese
VI
GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET FINANCUESE

(549,835)
(9,308)
(330,166)
417,121
335
70,545

1,298,978

1,042,371

157,835

-

-

(750,110)

(416,097)

(750,110)

(416,097)

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE
Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive joqarkulluese, të prekshme
1
dhe të paprekshme
2

447,685
(301,554)
83,516

-

-

-

-

(750,110)

(416,097)

(157,059)

349,317

(157,059)

349,317

(51,916)

C

RRJEDHA NETO E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE (V-VI)

-157,059

349,317

D
E

RRJEDHA NETO E PARASË (A+B+C)
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FILLIM TE PERIUDHËS
PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND TË PERIUDHËS
(D+E)
RRITJA (ZVOGËLIMI) I PARASË DHE EKUIVALENTËVE TË PARASË

135,202
110,600

91,055
19,545

245,802

110,600

135,202

91,055

F
G
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BERTO SH.P.K
Shenimet e pasqyrave financiare
Për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2017

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET
Për periudhën

Shenja e
zërit

01-01-17

Nr.i shënimit
Viti vijues 2017

9
Diferenca të kursit nga
10
Tatimet aktuale dhe të shtyra
11
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
12
Ndryshimi në politikat kontabel
13
Korrigjimi i gabimeve materiale
14
Ndryshime tjera në ekuitett
Rritja apo zvogëlimi i tërësishëm në
kapital (9 deri 14)

b)

31-12-17

Shumat në euro
Emërtimi i zërit

Kapitali i regjistruar
1
Rezervat e kapitalit
2
Fitimet e mbajtura ose humbjet e
3
Fitimi ose humbja nga viti vijues
4
Rivlerësimi i pasurive
5
Rivlerësimi i pasurive
6
Rivlerësimi i pasurive financiare
7
Rivlersime tjera
8
Gjithsej kapitali dhe rezervat (1 deri 8)

a)

deri

Vetëm për Raportet e
konsoliduara
Iu takon pronarëve te kompanisë
mëmë
I takon interesit
minoritar
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Viti i kaluar 2016

2,634,754.00

1,935,000.00

-699,742.01
-353,294.33

-1,246,986.00
438,377.00

1,581,717.66

1,126,391.00

0.00

0.00

