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RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR 
 
Menaxhmentit të Binni Sh.p.k 
 
Opinion 
Ne kemi audituar pasqyrat financiare shoqëruese të Binni 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.  
 
Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe mbajëm 
skepticizmin profesional gjatë auditimit. Ne gjithashtu:  
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Fundi i Fundi i

vitit vitit

31 Dhjetor 31 Dhjetor

2017 2016

Shënimi  (në EUR)  (në EUR) 

Të hyrat

Të hyrat                        6,999,561                     6,341,826 

Te hyrat nga donacionet 2,496.00                        -                                

Totali i të hyrave 9 7,002,057 6,341,826

Kostoja e mallit të shitur                      (3,901,292)                   (3,700,558)

Fitimi bruto 3,100,765                      2,641,268                   

Shpenzimet

Shpenzimet administrative 11 297,719                          227,548                       

Shpenzimet për komunali 12 80,643                            65,149                         

Shpenzimet e pagave 10 378,398                          380,571                       

Shpenzimet për kamatë 13 128,753                          108,759                       

Shpenzimet për taksa dhe tatime 14 4,630                              9,292                           

Shpenzimet për automjete 15 136,516                          102,637                       

Shpenzimet tjera 16 78,297                            34,965                         

Totali i shpenzimeve 1,104,956                      928,920.78                 

Zhvlerësimi 5 370,795 334,564

Amortizimi 5 6,500 3,000

Totali i shpenzimeve me zhvlerësim 1,482,251 1,266,484

Fitimi/ Humbja para tatimit 1,618,513 1,374,783

Tatimi në fitim 162,825                          137,478                       

Fitimi/Humbja Neto 1,455,688                      1,237,305                   

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 20 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare
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  Kapitali Fitimi/ Humbja Totali i

Aksionar e bartur Rivleresimet Ekuitetit

në (EUR) në (EUR) në (EUR)

Bilanci me 01 Janar 2016 925,707     1,246,167        -                 2,171,874 

Fitimi/humbja e vitit 1,237,305        556,847        1,794,151 

Bilanci me 31 Dhjetor 2016 925,707     2,483,472        556,847        3,966,026 

Bilanci me 01 Janar 2017 925,707     2,483,472        3,409,179 

Fitimi/humbja e vitit 484,000     1,455,688        146,431        2,086,119 

Terheqje e dividentes -              

Bilanci me 31 Dhjetor 2017 1,409,707 3,939,160        146,431        5,495,298 
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100 100

Fundi i Fundi i

vitit vitit

31 Dhjetor 31 Dhjetor

2017 2016

 (në EUR)  (në EUR) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese

Fitimi/Humbja në fillim             1,455,688             1,237,305 

Rregulluar për:

Zhvlerësimin                 377,295                 337,564 

Ndryshimet në stoqe           (1,031,797)               (443,000)

Ndryshimet në parapagime                               - 

Ndryshimet në të arkëtueshme           (1,025,934)               (464,374)

Ndryshimet në të pagueshme                 106,885                 591,310 

Avanset e dhëna                 (68,672)               (210,362)

Huazimet e dhena               (131,585)

Obligimet për tatime               (315,712)                       (657)

Paratë e gjeneruara nga operacionet               (633,832)             1,047,785 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese

Blerja e pronës dhe e paisjeve               (530,697)           (1,366,196)

Shitja e prones dhe paisjeve                               -                 192,593 

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese                   73,584                 204,795 

Paraja neto e përdorur në investime               (457,113)               (968,809)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese

Pagesat e parasë për huat dhe huazimet tjera             1,056,004                 126,653 

Paraja neto e përdorur për aktivitetet financuese             1,056,004                 126,653 

Ndryshimet neto në para dhe ekuivalent                 (34,940)                 205,629 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë më 1 Janar                 288,059                   82,430 

Paraja dhe ekuivalentet më 31 Dhjetor                 253,119                 288,059 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet e bashkangjitura nga 1 deri në 20 janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare 
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1. HYRJE 

 

Binni është një ndër kompanite e para të Kosovës në fushën e shërbimeve dhe prodhimeve të 
dyerve, dritareve dhe produkteve të tjera në fushën e mobilierisë, që nga viti 1989. 

Binni është themeluar si biznes, në vazhdim të traditës familjare. Kjo traditë është e bazuar në 
traditën më të mirë shqiptare të përpunimit të drurit dhe mobilierisë, duke avancuar praktikat 
prodhuese dhe biznesore në gërshetim me praktikat më të mira ndërkombëtare në këtë drejtim. 

Historia e Binni-t është një histori suksesi dhe zhvillimi në shërbim të të gjithë adhuruesve të 
ambienteve komode, realizimit të ideve kreative dhe stërhollimit të shijes. 

 
Binni bashkëpunon me markat më të fuqishme dhe të njohura në tregun vendor dhe ndërkombëtar. 
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2. DEKLARATA E PËRPUETHSHMËRISË 
 
Pasqyrat financiare të Binni 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 

SNRF 5 
Asetet-jo që mbahen për tu shitur dhe 

për operacione jo të vijueshme-
Ndryshime në metodat e eliminimit 

që fillojnë më apo 

pas 1 janarit 2016 

SNRF 7 
Instrumentet Financiare: Paraqitja - 
Kompensimi i aktiveve dhe detyrimeve 

financiare 

që fillojnë më apo 

pas 1 janarit 2016 

SNRF 14 Rregullatorë të llogarive të shtyera 
që fillojnë më apo 

pas 1 janarit 2016 

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 16 
Sqarime të metodave të pranueshme të 

zhvlerësimit dhe amortizimit 

që fillojnë më apo 

pas 1 janarit 2016 

Amandament në SNK 19 Benefitet e punëtoreve 
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 



BINNI Sh.p.k 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017 
_________________________________________________________________________ 

 

7 

SNK 34 

Raportimi ne gjysëm periudhë-Dhënie 
informacionesh shpjeguese në vende 

të tjera në raportin financiar të gjysëm 
periudhës 

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 

Amandamente 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 SNK 34) kryesisht 

me qëllim që të shmangin 
mospërputhjet dhe të qartësojnë 

formulimin 

periudhat vjetore që 
fillojnë më apo 

pas 1 Janar 2016 

Amandamente 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 

Amandamente 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. 

 

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 2 
Klasifikimi dhe Matja e 

transaksioneve të 
pagesave të ndara  

që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2018 
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SNRF 9 Instrumentet Financiare  
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2018 

SNRF 15 
Të ardhurat nga kontratat me 

klientët 

që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2017 

SNRF 16  Qeratë 
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2019 

Amandament në SNK 12 
Njohja e tatimeve  të shtyra 

për Humbjet e parealizuara 
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2017 

Amandament në SNK 7 Iniciativa të shpalosjeve  
që fillojnë më apo pas 1 

janarit 2017 

 
Biznesi ka zgjedhur 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. 
 
4. BAZA E PËRGATITJES DHE POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL 
 
4.1   Baza e matjes 
 
Pasqyrat financiare për Binni 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 Binni 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 pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e datës 
se blerë minus zhvlerësimi i akumuluar dhe humbjet e dëmtimit në vlerë.  

Makineria 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, atëherë ndryshimet llogariten në periudhën e ardhshme.  
 
4.4 Tatimet 
 

Binni Sh.p.k  është e regjistruar si kompani profitabile, prandaj edhe operon dhe ka përgjegjësi si 
korporatë mbi të hyrat dhe fitimet e gjeneruara.  Tatimi është bërë në përputhje me

8
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 legjislacionin tatimor të Kosovës që është aktualisht në fuqi, Ligji nr. 03/L-162 "Mbi Tatimin në të 
Ardhurat e Korporatave". 
 
4.5 Stoqet 
 
Stoqet janë 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 stoqeve dhe shpenzimet e shitjes. Kostoja përfshin shpenzimin e shkaktuar në blerjën 
e stoqeve dhe sjelljen e tyre në vendin dhe gjendjen ekzistuese. Kostoja e stoqeve të konsumuara 
është bazuar në formulën e vlerës së kostos mesatare. 

 
4.6 Të arkëtueshmet 
 
Të arkëtueshmet janë paraqitur në koston nominale të tyre.  
 
4.7  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. Binni Sh.p. ka disa llogari bankare në Kosovë të hapura në Raiffeisen Bank, Banka Kombetare 
Tregtare, ProCredit Bank dhe TEB Sh.A. 
 
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 mallërat dhe shërbimet që janë marrë. 
 
4.9 Njohja e të ardhurave 
 
Të ardhurat maten me vlerën e drejtë të shumës së arkëtuar ose të arkëtueshme dhe përfaqësojnë 
shumën e arkëtuar për shërbimet e ofruara gjatë rrjedhës normale të biznesit, neto e kthimit të 
konsumatorëve, zbritjet dhe taksat e lidhura me shitjet.  
 

4.10 Kostot financiare   
 
Kostot financiare përfshijnë shpenzimet e interesit mbi huazimet. 
 
4.11 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 biznesit.  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. 
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4.12 Përfitimet e të punësuarve 

Binni 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. 
 
 

5. PRONA, IMPIANTET DHE PAJISJET 

 
 Mobilje dhe 

orendi 

 Pajisjet e 

fabrikës 
 Automjetet 

 Makineri e 

fabrikës 
 Ndërtesa 

 Pasurite e 

paprekshme 
 Toka  Totali 

 Kostoja 

 Më 1 Janar 2016               49,373               157,453               183,525            1,618,279            2,162,172                              -                   459,831             4,630,633 

 Shtesat               10,231                 30,984                  36,441                120,477            1,138,063                     30,000                            -               1,366,196 

 Shitjet                        -                            -                             -                              -                (192,593)                              -                              -                (192,593)

 Më 31 Dhjetor 2016               59,604               188,437               219,965            1,738,756            3,107,643                     30,000                 459,831             5,804,236 

 Më 1 Janar 2017               59,604               188,437               219,965            1,738,756            3,107,643 #                     30,000 #                 459,831 #             5,804,236 

 Shtesat                 1,009               126,623                  45,685                173,705                       2,500                 181,175                 530,697 

 Shitjet                        -                            -                             -                              -                              -   

 Më 31 Dhjetor 2017               60,613               315,060               265,651            1,738,756            3,281,347                     32,500                 641,006             6,334,933 

 Zhvlersimi i akumuluar 

 Me 1 Janar 2016               31,125               133,597               165,938                349,330                275,705                              -                              -                   955,697 

 Zhvlersimi për vitin               11,198                 35,244                  40,349                170,966                  76,807                              -                              -                   334,564 

 Shitjet                        -                            -                             -                              -                              -                                -                              -                              -   

 Më 31 Dhjetor 2016               42,323               168,841               206,287                520,296                352,513                              -                              -               1,290,260 

 Me 1 Janar 2017               42,323               168,841               206,287                520,296                352,513                              -                              -               1,290,260 

 Zhvlersimi për vitin               12,022                 50,550                  49,244                173,876                  85,104                              -                              -                   370,795 

 Shitjet                        -                            -                             -                              -                              -                                -                              -                              -   

 Më 31 Dhjetor 2017               54,345               219,391               255,531                694,172                437,617                              -                              -               1,661,055 

 Amortizimi i akumuluar 

 Me 1 Janar 2016                        -                            -                             -                              -                              -                                -                              -                              -   

 Amortizimi për vitin                        -                            -                             -                              -                              -                         3,000                            -                       3,000 

 Shitjet                        -                            -                             -                              -                              -                                -                              -                              -   

 Më 31 Dhjetor 2016                        -                            -                             -                              -                              -                         3,000                            -                       3,000 

 Me 1 Janar 2017                        -                            -                             -                              -                              -                         3,000                            -                       3,000 

 Amortizimi për vitin                        -                            -                             -                              -                              -                         6,500                            -                       6,500 

 Shitjet                        -                            -                             -                              -                              -                                -                              -                              -   

 Më 31 Dhjetor 2017                        -                            -                             -                              -                              -                         9,500                            -                       9,500 

 Vlera neto 

 Më 31 dhjetor 2017                 6,268                 95,669                  10,120            1,044,585            2,843,731 #                     23,000                 641,006             4,664,378 

 Më 31 dhjetor 2016               17,281                 19,596                  13,678            1,218,460            2,755,130 #                     27,000                 459,831             4,510,976  
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6. LLOGARITË E ARKËTUESHME 
 

  
31 Dhjetor    31 Dhjetor  

Llogaritë e arkëtueshme 
 

2017   2016 

  
 (në EUR)     (në EUR)  

         ARTING Sh.p.k 
 

              537,918  
 

              196,331  
    Neu & Sa KG 

 
                   3,980  

 
                 13,980  

    Lika Trans NTP 
 

              273,289  
 

              106,256  
    BINNI SAS 

 
              188,152  

 
              101,597  

    BINNI SASU 
 

                 85,396  
 

                 85,396  
    Tjera 

 
              324,837  

 
              128,466  

Totali i të arkëtueshmeve 
 

           1,413,573  
 

              632,027  

      
 

7. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË 
 

  31 Dhjetor    31 Dhjetor  

2017   2016 
 Paraja dhe ekuivalentët e parasë  (në EUR)     (në EUR)  
        
     Paraja e në arkë         200,233            259,479  
     Xhirollogaria - TEB Bank           17,528                         2  
     Banka Kombetare Tregtare - BKT           11,858              27,651  
     Xhirollogaria - ProCredit Bank              3,000                         1  
     Xhirollogaria - RaiffeisenBank           20,499                    926  

Totali parasë dhe ekuivalentëve të parasë 253,119   288,059 

     
 
8. LLOGARITË E PAGUESHME 
 

    31 Dhjetor    31 Dhjetor  

 Llogaritë e pagueshme   2017   2016 

     (në EUR)     (në EUR)  
          
     Nentë Vëllezërit Sh.p.k.               197,132              463,379  
     ARTING Sh.p.k               609,006              113,886  
     Forum Shpk.                 62,289                 76,242  
     Mulb N Shpk                    9,393                 11,950  
     VBH-Kosovo L.L.C.                                              44,563                 21,179  
     VSM n.t.p                    1,386                   3,180  
     F.Buzuku NSH                 11,796                 20,586  
     Tjera               128,853              247,132  

Totali i të pagueshmet           1,064,419              957,534  
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9. TË HYRAT 
 
 

  31 Dhjetor    31 Dhjetor  

2017   2016 

Të hyrat  (në EUR)     (në EUR)  
        
    Të hyrat nga shitja e mallrave             4,085,014                6,167,708  
    Të hyrat nga shitja e aseteve             2,912,547                    174,118  
    Të hyrat nga shitja e sherbimeve                      2,000                                -    
        

Totali i të hyrave             6,999,561                6,341,826  

     
 
 
10. SHPENZIMET E PAGAVE 
 
 

  31 Dhjetor  

 

31 Dhjetor  

2017 

 

2016 

 Shpenzimet e pagave  (në EUR)  
 

 (në EUR)  
    

 
  

     Shpenzimet e pagave bruto                 360,379  
 

                367,341  
     Kontributet për Sigurim Pensional                   18,019  

 
                  13,230  

    
 

  

Totali i shpenzimeve të pagave                 378,398  
 

                380,571  
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11. SHPENZIMET OPERATIVE 

31 Dhjetor 31 Dhjetor 

2017 2016

Shpenzimet operative  (në EUR)  (në EUR) 

Shpenzimet për furnizim të zyres                   11,983 

Shpenzimet e qerasë                   81,459                   77,704 

Shpenzimet për reklama                   45,369                   30,477 

Shpenzimet e sigurimit                   18,373                      8,006 

Shpenzimet e kontabilitetit                      3,000                      4,750 

Shpenzimet e auditimit                      3,000                             -   

Shpenzimet e mirëmbajtjes se paisjeve kompjuterike                   14,008                   17,531 

Shpenzimet e telefonit                      5,783                      6,041 

Shpenzime per veshembathje te punetoreve                   12,674                             -   

Shpenzimet për mirembajtjen e objekteve                      5,186                      9,023 

Shpenzime per mirëmbajtje te Sallonit                      3,477                             -   

Shpenzimet për mirmbajtje te paisjeve te prodhim                   15,974                             -   

Shpenzimet për letër, toner, lapsa                      4,034                      4,021 

Shpenzimet e kuzhinës                   17,072                      9,125 

Shpenzimet materiale te prodhimit                   55,684                   35,162 

Shpenzimet per pastrim                      1,085                             -   

Shpenzimet e internetit                         914                         502 

Shpenzimet e shpedicionit                   10,627                   13,225 

Totali i shpenzimeve operative 297,719 227,548

 
  
 
 
 

12.  SHPENZIMET PËR KOMUNALI 
 

 31 Dhjetor  
 

31 Dhjetor  

2017 

 

2016 

Shpenzimet për komunali  (në EUR)  
 

 (në EUR)  
    

     Shpenzimet e rrymës                   79,640                      64,752  
     Shpenzimet e mbeturinave                         626                            281  
     Shpenzimet e ujit                         378                            115  

Totali i shpenzimeve të komunalive 80,643 
 

65,149 

     
 
 

 
 
 
 
 

13 



BINNI Sh.p.k 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017 
_________________________________________________________________________ 

 
 

13. SHPENZIMET PËR KAMATË 
 

 31 Dhjetor  
 

31 Dhjetor  

2017 

 

2016 

Shpenzimet për kamatë  (në EUR)  
 

 (në EUR)  
    

     Komisioni i bankës                      1,500    
                              

-  
     Shpenzimet e interesit                 106,795                      81,290  
     Shpenzimet bankare                   20,458                      27,469  

Totali i shpenzimeve për kamatë            128,753  
 

          108,759  

     
 

 
 

14. SHPENZIMET PËR TAKSA DHE TATIME 
 

 31 Dhjetor  
 

31 Dhjetor  

2017 

 

2016 

Shpenzimet për taksa dhe tatime  (në EUR)  
 

 (në EUR)  
    

     Tatimi në pronë                      4,630                         9,282  
     Shpenzimet tjera komunale                               -                               10  

Totali i shpenzimeve për taksa dhe tatime 4,630 
 

9,292 

     
 
 
 
15.  SHPENZIMET PËR AUTOMJETE 
 

 31 Dhjetor  
 

31 Dhjetor  

2017 

 

2016 

Shpenzimet për automjete  (në EUR)  
 

 (në EUR)  
    

     Shpenzimet e automjeteve                            31                         2,227  
     Shpenzimet për sigurimin e automjeteve                      5,528                         2,572  
     Shpenzimet për regjistrimin e automjeteve                      3,296                         4,368  
     Shpenzimet  për pjesë të automjeteve                         942                         3,079  
     Shpenzimet për mirëmbajtje të automjeteve                      1,789                      11,692  
     Shpenzimet për vegla dhe makineri                      3,337                         3,375  
     GPS monitorimi i automjeteve                      1,002      
     Shpenzimet për transport                   64,220                      27,243  
     Shpenzimet për servisim                         913                         1,427  
     Shpenzimet e karburantit                   55,458                      46,654  

Totali i shpenzimeve për automjete 136,516 
 

102,637 

    

14 



BINNI Sh.p.k 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017 
_________________________________________________________________________ 
 
 
16. SHPENZIME TJERA 
 

 31 Dhjetor  
 

31 Dhjetor  

2017 

 

2016 

Shpenzime tjera  (në EUR)  
 

 (në EUR)  
    

     Shpenzimet e dhurimeve bëmirëse                      6,400                         4,942  
     Shpenzimet juridike                      1,455                            800  
     Shpenzime të ndryshme                      5,583                         9,723  
     Shpenzimet e antarësisë dhe pajtimeve në gazeta                      1,400                         1,263  
     Shpenzimet e akomodimit                      4,878                         3,365  
     Shpenzimet mjedisore                         500                                  -  
     Shpenzime te reprezentacionit                      3,216                                  -  
     Shpenzime te ushqimit                      3,971                                  -  
     Shpenzimet komisionere dhe tarifa te ndryshme                         620                                  -  

Shpenzimet e klasifikuara si mjete themelore qe 
kalojne ne shpenzime nen 1000 euro                   34,810                                  -  

     Shpenzimet për pjesëmarrje në seminare                   15,466                      14,873  

Totali i shpenzimeve tjera 78,297 
 

34,965 
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17. PALËT E NDËRLIDHURA 
 
Për qëllime të këtyre pasqyrave financiare, palët konsiderohen të ndërlidhura nëse njëra prej tyre ka 
mundësinë të kontrolloj palën tjeter, apo nese njëra prej tyre ka ndikim në palën tjeter gjatë marrjes 
së vendimeve financiare apo operuese sic është cekur ne SNK 24 (standardet ndërkombetare të 
kontabilitetit) ”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. 
 

18. MENAXHIMI I RISKUT 
  
19.1 Menaxhimi i rrezikut të kapitalit 

 

Binni 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 Binni Sh.p.k përbëhet nga kapitali i depozituar dhe fitimet e mbajtura. 
 
Proporcioni i ekuitetit me detyrimet (gearing ratio) 
 
Binni 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 detyrimet në fund të vitit ishte si vijon: 
 

  

31 Dhjetor  

 

31 Dhjetor  

  

2017 
 

2016 

  

 (në EUR)  
 

 (në EUR)  

     Detyrimet 
 

3,724,787 
 

2,877,610 

Ekuiteti 
 

5,495,298 
 

3,966,026 

  

0.68 
 

0.73 

 
 
 

19.2 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. 
 
19.3 Rreziku nga valuta e huaj 

 
Binni Sh.p.k nuk i është e ekspozuar rrezikut të këmbimit valutor, përshkak se biznesi të gjitha 
transaksionet i bënë në Euro. Biznesi nuk ka hyrë në ndonjë shkëmbim të transaksione derivative 
gjatë vitit të përfunduar më 31 dhjetor 2017. 
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19.4 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.  
 
19.5 Risku i Kreditimit 
 
Risku i kreditimit është risku që njëra palë me dështimin në përmbushjen e obligimeve financiare do 
ndikojë në palën tjetër të ketë humbje financiare. Binni Sh.p.k bënë shitje me afat pagese dhe në 
këtë menyrë mundohet që minimizoj ekspozimin ndaj riskut të kreditimit. 

 
19.6 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 asetet 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. 
Binni Sh.p.k  monitoron likuiditetin e sajë në baza periodike, në mënyrë që të menaxhoj obligimet e 
saj në momentin kur duhet të paguhen.  
 
 

19. VLERA E DREJTË E INSTRUMENTEVE FINANCIARE 
 
Binni Sh.p.k konsideron se vlerat e bartura të aseteve dhe detyrimeve financiare regjistrohen në bazë 
të kostos historike. 
 
 

20. NGJARJET E MËPASME 
 
Nuk ka ngjarje pas datës së raportimit që kërkojnë dhënie informacionesh shpjeguese në pasqyrat 
financiare të biznesit. 
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ANKES-PASQYRAT FINANCIARE NE FORMAT TË KKRF-SË 

BILANCI I GJENDJES
Më datën 31-12-17

Shumat në 

Viti 2017 Viti 2016

A

B 4,664,377.98 4,510,975.82

I 23,000.00 27,000.00

1

2 23,000.00 27,000.00

3

4

II 4,641,377.98 4,483,975.82

1 5 641,005.54 459,830.54

2 5 2,843,730.54 2,755,130.09

3 5 1,140,253.91 1,238,056.39

4 5 16,387.99 30,958.80

5

6

7

III 0.00

1

2

3

4

5

6

IV

C 4,555,707.50 2,332,660.31

I 2,130,666.10 1,098,869.43

 1.

 2.

 3.     2,130,666.10    1,098,869.43 

 4.

 5.

 II 1,657,960.96 632,026.94

  1. 

 2. 6 1,413,573 632,027

 3.

 4.

 5. 244,388                     -   

 6.

 III 513,961.54 313,704.70

 1.

 2.

 3.

 4.

 5. 513961.54 280,328

 6. 33,377

 IV 7 253,119 288,059

E 9,220,085.47 6,843,636.13

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Nr.i 

shënimit

PASURITË

KAPITALI I THIRRUR I PAPAGUAR

PASURITË JOQARKULLUESE (I+II+III+IV)

PASURITË  E PAPREKSHME (1 deri 4)

Kostot e zhvillimit

Patentat, licencat, markat tregtare, softueri dhe të drejtat 

tjera 

Emri i mirë (Goodwilli)

Pasuritë tjera të paprekshme

PASURITË  E PREKSHME  (1 deri 7)

Toka 

Objektet ndërtimore

Pajisjet dhe makineritë 

Veglat, inventari i repartit dhe mjetet transportuese

Pasuritë biologjike

Pasuritë tjera të prekshme

Investimet në patundshmëri

PASURITË FINANCIARE JOQARKULLUESE (1 deri 6)

Aksionet tek filialat 

Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 

Investimet në ortakëri

Investimet në letra me vlerë

Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme

Pasuritë tjera financiare joqarkulluese

PASURITË E SHTYRA TATIMORE

PASURITË QARKULLUESE  (I+II+III+IV)

STOQET (1 deri 5)

Lënda e parë dhe materiali

Prodhimtaria në vijim

Produktet e gatshme

Mallrat e listuara në bursë

Pasuritë tjera qarkulluese për shitje

LLOGARITË E ARKËTUESHME (1 deri 6)

Llogaritë e arkëtueshme nga filialat

Llogaritë e arkëtueshme tregtare

Llogaritë e arkëtueshme nga filialet

Llogaritë e arkëtueshme nga punëtorët

Llogaritë e arkëtueshme nga shteti -TVSH -Tatim ne fitim 

Llogaritë tjera të arkëtueshme

PASURITË FINANCIARE QARKULLUESE (1 deri 6) 

Aksionet tek filialat 

Huatë e dhëna ndërmarrësve të ndërlidhur 

Investimet në ortakëri

Investimet në letra me vlerë

Huatë e dhëna, depozitat dhe të ngjashme

Pasuritë tjera financiare joqarkulluese

PARATË NË BANKË DHE ARKË

GJITHSEJT PASURITË (A+B+C+D+E)  
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F

 A 5,495,298.04 3,966,025.92

I          1,409,707            925,707 

 II

 III
 1.
 2.
 3.
 4.
 IV             146,431            556,847 

V          2,483,472         1,246,167 

VI          1,455,688         1,237,305 

VII

B 2,565,586.34 1,509,582.05
1
2
3          2,127,275         1,481,624 

4             438,312              27,958 

5

6
7
8

C 1,159,201.09 1,368,028.17

1
2
3

4
5 8          1,064,419            957,534 
6
7
8               43,896              31,427 
9               47,856            372,135 

10
11                 3,030                6,931 

D 9,220,085.48 6,843,636.13

 E
F

A
1
2

ZËRAT JASHTËBILANCORË

EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE DETYRIMET

EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT (I+II+III+IV+V+VI+VII)

KAPITALI THEMELUES (I REGJISTRUAR ) 

KAPITALI REZERVË
REZERVAT NGA FITIMI (1 deri 4)
Rezervat ligjore
Rezerva për aksionet vetjake
Rezervat statutore 
Rezervat tjera 

REZERVAT E RIVLERËSIMIT

FITIMET/HUMBJET E BARTURA 

FITIMI APO HUMBJA E VITIT FINANCIAR

INTERESI MINORITAR

DETYRIMET AFATGJATA (1 deri 8)
Obligimet ndaj filialave
Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme

Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera financiare 
Obligimet afatgjata për avance 

Llogaritë e pagueshme tregtare 

Obligimet për letra me vlerë 
Llogaritë tjera të pagueshme

Detyrimet e shtyra tatimore

DETYRIMET AFATSHKURTA (1 deri 11)

Obligimet ndaj filialave
Obligimet për hua, depozita dhe të ngjashme

ZËRAT JASHTË BILANCIT TE BARTUR nga viti kaluar

Obligimet ndaj bankave dhe institucioneve tjera financiare 
Obligimet afatgjata për avance 
Llogaritë e pagueshme tregtare 
Obligimet për letra me vlerë 
Llogaritë tjera të pagueshme
Obligimet ndaj të punësuarëve

Vetëm për Raportet e konsoliduara 
EKUITETI AKSIONAR DHE REZERVAT
Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
I takon interesit minoritar

Obligimet për tatime dhe kontribute
Obligimet ndaj aksionarëve për dividenda
Obligimet tjera afatshkurta

GJITHSEJ EKUITETI AKSIONAR, REZERVAT DHE DETYRIMET 

(A+B+C+D)

ZËRAT JASHTË BILANCIT

 
 
 
 
 
 
 
 



BINNI Sh.p.k 
Shënimet e pasqyrave financiare 
Për fundin e vitit më 31 Dhjetor 2017 
 

20 
 

Për periudhën 01.01.2017 deri 31.12.2017

Viti  2017 Viti  2016

I 9 7,002,057 6,341,826

1 7,002,057 6,341,826

2

3

II 5,254,790.49 4,858,283.93

1

2

3

  3,901,292.39    3,700,558.48 

4

10      360,378.87       367,341.16 

10        18,018.91         13,229.62 

5

6
11,12,13,14,

15,16
     975,100.32       777,154.67 

7

III 0.00 0.00

1

2

3

4

5

IV 128,753.10 108,759.03

1 128753.1 108759.03

2

3

4

V

VI

VII 7,002,056.99 6,341,826.04

VIII 5,383,543.59 4,967,042.96

IX 1,618,513.40 1,374,783.08

X

XI           162,825            137,478 

XII 1,237,304.77

XIII 0.00

A

1

2

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Nr.i 

shënimit

Shumat në euro

Binni Sh.p.k

PASQYRA E TË ARDHURAVE 

TE HYRAT (1 deri 3)

Të hyrat nga shitja

Të hyrat nga përdorimi i produkteve, mallrave 

dhe shërbimeve 

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

b) Kontributi për sig.pens/Punëdhënës

Zhvlerësimi

Shpenzimet tjera

Shpenzimet tjera afariste

TE ARDHURAT FINANCIARE (1 deri 5) 

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga filialat

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga të tjerët

Pjesa e të hyrave nga filialat

Fitimi i parealizuar 

Të ardhurat tjera financiare 

TË DALAT FINANCIARE (1 deri 4)

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga filialat

Kamatat, diferencat e kursit, dividentat dhe të 

ardhurat e ngjashme nga të tjerët

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 (XI-IX)

Vetëm për Raportet e konsoliduara

FITIMI/HUMBJA E PERIUDHËS

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë

I takon interesit minoritar  
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Për periudhën 01-01-17 deri 31-12-17

METODA INDIREKTE

Viti 2017 Viti 2016

1 1,455,688 1,237,305 

2 377,295 337,564 

3 106,885 591,310 

4 (1,226,191) (674,736)

5 (1,031,797) (443,000)

6 (315,712) (657)

I (633,832) 1,047,785 

1

2

3 #REF!

II 0 #REF!

A (633,832) #REF!

1 192,593 

2

3

4

5 73,584 204,795 

III 73,584 397,388 

 1. (530,697) (1,366,196)

 2.

 3.

 IV (530,697) (1,366,196)

 B (457,113) (968,809)

 1.

 2.

 3.

 V 0 0 

 1. 1,056,004 126,653 

 2.

 3.

 4.

 5.

 VI 1,056,004 126,653 

 C 1,056,004 126,653 

D (34,940) #REF!

E 288,059 82,430 

F 253,119 #REF!

G (34,940) #REF!

F 218,178.56 #REF!

G

III. PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË 

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Nr.i 

shënimit

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET OPERATIVE

Shumat në euro

Fitimi para tatimit

Zhvlerësimi

Rritja e detyrimeve afatshkurta

Zvogëlimi i kërkesave afatshkurta 

Zvogëlimi i stoqeve

Pagesa për ndëshkime dhe tatimet tjera

Rritja e përgjithshme e rrjedhës së parasë nga aktivitetet operative   (1 

Zvogëlimi i detyrimeve afatshkurta

Rritja e kërkesave afatshkurta

Rritja e stoqeve

Zvogëlimi i përgjithshëm i rrjedhës së parasë nga aktivitetet operative (1 

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

Arkëtimet e parasë nga shitja e pasurive joqarkulluese, të prekshme dhe të 

paprekshme

Arkëtimet e parasë nga interesi

Arkëtimet e parasë nga dividentat

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet investuese

RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE

Arkëtimet e parasë nga shitja e pronës dhe instrumenteve të borxhit

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE              (1 

Pagesat e parasë për blerjen e pasurive joqarkulluese, të prekshme dhe të 

Pagesat e parasë për blerjen e pronës dhe instrumenteve të borxhit

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet investuese

GJITHSEJ PAGESAT E PARASË NGA AKTIVITETET INVESTUESE                (1 

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

Arkëtimet e parasë nga emetimi e  instrumenteve financiare të borxhit dhe 

atyre të ekuitetit

Arkëtimet tjera të parasë nga aktivitetet financuese

GJITHSEJ ARKËTIMET E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE            (1 

deri 3)

Pagesat e parasë për pagimin e kryegjësë së kredisë dhe fletëobligacioneve, 

 RRJEDHA E PARASË NGA AKTIVITETET FINANCUESE

Arkëtimet e parasë nga kryegjeja e kredisë, fleteobligacionet, huatë dhe 

Pagesat e parasë për dividenta

Pagesat e parasë për lizingun financiar

Pagesat e parasë për ri-blerjen e aksioneve vetjake të kompanisë

Pagesa tjera të parasë për aktivitetet financuese

GJITHSEJ PAGESAT E PARASË PËR AKTIVITETET FINANCUESE                 (1 

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

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

PARATË DHE EKUIVALENTËT E PARASË NË FUND TE PERIUDHËS (D+E)

RRITJA (ZVOGËLIMI) I PARASË DHE EKUIVALENTËVE TË PARASË
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Për periudhën 01-01-17 deri 31-12-17

 Viti 2017  Viti 2016 

1       1,409,707          925,707 

2

3       2,483,472       1,246,167 

4       1,455,688       1,237,305 

5

6

7

8          146,431          556,847 

      5,495,298       3,966,026 

9

10

11

12

13

14

                   -                      -   

a)

b)

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET

Shenja e 

zërit
Emërtimi i zërit

Shumat në euro

Kapitali i regjistruar

Rezervat e kapitalit

Fitimet e mbajtura ose humbjet e akumuluara

Fitimi ose humbja nga viti vijues

Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të prekshme 

Rivlerësimi i pasurive joqarkulluese të paprekshme

Rivlerësimi i pasurive financiare në dispozicion për shitje

Rivlerësime tjera

Gjithsej kapitali dhe rezervat (1 deri 8) 

Diferenca të kursit nga investimet neto në  afarizmin në  

botën e jashtme

Tatimet aktuale dhe të shtyra

Mbrojtja e rrjedhës së parasë 

Ndryshimi në politikat kontabel

I takon interesit minoritar

Korrigjimi i gabimeve materiale nga periudhat paraprake

Ndryshime tjera në ekuitett

Rritja apo zvogëlimi i tërësishëm në kapital (9 deri 14)

Vetëm për Raportet e konsoliduara

Iu takon pronarëve te kompanisë mëmë
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