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RAPORT I AUDITORIT TË PAVARUR 

 
Për menaxhmentin dhe aksionarët e BERTO SH.P.K 
 
Mohim i Opinionit 

Ne kemi qenë të angazhuar për të audituar pasqyrat financiare shoqëruese të BERTO SH.P.K 
(“Kompania”), që përfshinë Pasqyrën e pozicionit financiar më 31 Dhjetor 2016, 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. 
 
Neve nuk shprehim opinion për pasqyrat financiare të bashkangjitura të Kompanisë. Për arsye 
të rëndësisë së çështjeve të diskutuara në paragrafët më poshtë në seksionin të bazës për 
mohim të opinionit, ne nuk kemi qenë në gjendje të sigurojmë evidencë të mjaftueshme dhe 
të duhur që të ofroj bazë për opinionin tonë për këto pasqyra financiare. 
 
Baza për mohim të opinionit 

1. Siç është shpalosur në Shënimin 6 të pasqyrave financiare përcjellëse më 31 Dhjetor 
2016 vlera të arkëtueshmeve prej 94,484 Euro (2015: 178,000 Euro). Për shkak të 
natyrës e regjistrave të kompanisë ne duke aplikuar procedura standarde dhe 
alternative të auditimit nuk ishim në gjendje të kënaqemi për vlefshmërinë dhe 
tërësinë e balancës së të arkëtueshmeve më 31 Dhjetor 2016. 

2. Siç është shpalosur në shënimin 7 të pasqyrave financiare përcjellëse, Kompania ka 
prezantuar stoqet më 31 Dhjetor 2016 në shumën prej 1,120,015 Euro. Ne nuk ishim 
prezent gjatë numërimit të stoqeve më 31 Dhjetor 2016 pasi që angazhimi jonë ka 
qenë pas kësaj date. Duke pasur parasysh natyrën e shënimeve që mban Kompania, 
ne nuk ishim në gjendje, duke aplikuar procedurat standarde dhe alternative të 
auditimit, të caktojmë saktësinë e këtij zëri dhe efektet e mundshme të tij në 
Pasqyrat Financiare më 31 Dhjetor 2016. 

3. Siç është shpalosur në Shënimin 10 të pasqyrave financiare përcjellëse më 31 Dhjetor 
2016 vlera të pagueshmeve prej 536,920 Euro (2015: 119,799 Euro). Për shkak të 
natyrës e regjistrave të kompanisë ne duke aplikuar procedura standarde dhe 
alternative të auditimit nuk ishim në gjendje të kënaqemi për vlefshmërinë dhe 
tërësinë e balancës së të arkëtueshmeve më 31 Dhjetor 2016 

4. Siç është shpalosur në Shënimin 8 të këtyre pasqyrave financiare më 31 Dhjetor 2016 
vlera e amortizimit të korrigjuar është në vlerë prej 452,000 Euro kjo si rezultat i 
kalkulimit të gabueshëm të zhvlerësimit në periudhat para vitit që ka përfunduar 31 
Dhjetor 2015, si rezultat i korrigjimit në periudhën 31 Dhjetor 2016 fitimi i periudhës 
është afektuar për të njëjtën vlerë. 

5. Pasqyrat financiare krahasuese për vitin që ka përfunduar 31 Dhjetor 2015 nuk janë 
audituar neve nuk shprehim opinion për këto pasqyra. 

 

Çështjet tjera 

Siç është shpalosur në shënimin 13 të pasqyrave financiare aksionari ka kontribuar një shumë 

prej 1,935,000 Euro të cilat Kompania i ka kontabilizuar si kapital aksionar. Megjithatë 

Kompania nuk e ka azhurnuar statutin e saj, si dhe dokumentacionin e saj të regjistrimit në 

Agjensionin e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë. 
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Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2016  

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015  
Shënim (në EUR)  (në EUR) 

Të hyrat      

Te hyrat nga shitja 14 2,022,385  1,220,005 

Kosto e mallit të shitur 15 (1,020,404)  (643,027) 

 
Fitimi Bruto  1,001,981  576,977 

     

Shpenzimet e zhvlerësimit 8,9 (150,446)  (86,603) 

Korrigjim i shpenzimeve te amortizimit  452,000  - 

Shpenzimet e personelit 16 (237,982)  (196,800) 

Shpenzimet operative 17 (370,776)  (200,970) 

 
Total shpenzimet operative  (307,204)  (484,373) 

 
Fitimi Operativ  694,777  92,604 

     

Shpenzimet financiare 18 (149,699)  (12,209) 

 
Fitimi para tatimit  545,078  80,395 

     

Tatimi në fitim  (9,308)  (8,040) 

 
Fitimi neto  535,770  72,356 

     

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse  -  - 
 
Totali i të hyrave gjithëpërfshirëse  535,770  72,356 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet shoqëruese nga 1 deri 20 janë pjesë përbërëse të këtyre pasqyrave financiare. 
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Kapitali 
Aksionar Fitimi i bartur 

Totali i 
Ekuitetit 

 (në EUR) (në EUR) (në EUR) 

    

Bilanci më 1 Janar 2015 1,935,000 (1,319,342) 1,067,658 
 
Fitimi i vitit  72,356 72,356 
 
Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse - -  

 
Bilanci më 31 Dhjetor 2015 1,935,000 (1,246,986) 688,014  

   
Bilanci më 1 Janar 2016 1,935,000 (1,246,986) 688,014 
 
Fitimi i vitit  535,770 535,770 
 
Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse - -  
 
Bilanci më 31 Dhjetor 2016 1,935,000 (711,216) 1,223,784 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënimet shoqëruese nga 1 deri 20 janë pjesë përbërëse të këtyre pasqyrave financiare.
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Për fund vitin 

31 Dhjetor 
2016 

 Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015 

  

 
 

Shënim (në EUR)  (në EUR) 

Rrjedha e parasë nga aktivitet 
operative   

 
 

Fitimi para tatimit  545,078  80,395 

Korrigjimet:     

Zhvlerësimi dhe amortizimi 10 150,446  81,504 

Korrigjimi i gabimit ne zhvlerësim  (452,000)  - 

Fitimi para ndryshimit në asetet dhe 
obligimet operative  243,524 

 
161,899 

     

Rritja në llogaritë e arkëtueshme  83,516  (74,532) 

Rritja në parapagime dhe kërkesa tjera  (335)  - 

Zvogëlimi në stoqet  (549,835)  (197,201) 

Rritja në llogaritë e pagueshme  417,121  15,828 

(Zvogëlimi)/rritja në detyrime tjera  55,274  9,345 

Paraja e përdorur në operacionet  249,265  (84,661) 

     

Tatimi në fitim  (9,308)  (8,004) 

 
Neto paraja e gjeneruar në operacione  239,957 

 
(92,665) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet 
investuese   

 
 

Blerja e mjeteve themelore  (416,097)  (795,175) 

Paraja e gjeneruar/(përdorur) në 
aktivitet investuese  (416,097) 

 
(795,175) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet 
financuese   

 
 

Rritja në kredi dhe mbitërheqje  267,195  216,969 

Shtimi i kapitalit  -  650,000 

Paraja e përdorur në aktivitet 
financuese  267,195 

 
866,969 

     
Neto rritja/(zvogëlimi) i parasë dhe 
ekuivalenteve te parasë  91,055 

 
(20,871) 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë në 
fillim të periudhës 5 19,545 

 
40,416 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në 
fund të vitit 5 110,600 

 
19,545 

 
 
 
 
 
 
Shënimet shoqëruese nga 1 deri 20 janë pjesë përbërëse të këtyre pasqyrave financiare. 
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1 TË PËRGJITHSHME  
 
Kompania BERTO SH.P.K është e themeluar më datë 17 Qershor 2004 pranë Agjensionin për 
Regjistrimin e Bizneseve Kosovare (ARBK) që vepron në kuadër të Ministrisë për Tregti dhe 
Industri (MTI) si shoqëri me përgjegjësi të kufizuara me numër të regjistrimit të biznesit 
70161999 dhe numër fiskal 600281084. 
 
Adresa e kompanisë është p.n., Adnan Shyti, Vushtrri. 
 
Aktivitete kyesore të Kompanisë janë: prodhimi i mobiljeve të kuzhinës, prodhimi i 
produkteve të tjera nga druri; prodhimi i artikujve nga tapa, kashta dhe materialeve të 
gërshetuara-thurëse, tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë, tregtia me pakicë e 
mobilieve, pajisjeve të ndriçimit dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, në dyqane të specializuara 
dhe prodhimi i mobilieve të tjera. 
 
Numri punëtoreve me 31 Dhjetor 2016 është 102 punëtorë ( Më 31 Dhjetor 2015: 75 punëtorë) 
 

2 ADOPTIMI I STANDARDEVE TË REJA DHE TE RISHIKUARA 

2.1 Standardet e reja, interpretimet dhe ndryshimet në fuqi nga 1 Janari 2016 
 
Një numër i standardeve të reja që janë lëshuar nga Bordi për Standarde Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit, interpretime dhe amendamente të lëshuara nga Komiteti i Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) kanë hyrë në fuqi për periudhën që fillon nga 
(ose pas) 1 Janar 2016 
Shënim: jo të gjitha standardet dhe interpretimet e reja që kanë hyrë në fuqi për herë të 
parë për periudhën nga (ose pas) 1 Janar 2016 kanë efekt në pasqyrat financiare të 
kompanisë. 

• SNRF 14 Llogaritë e Shtyra për Rregullatorët; 
• SNRF 10 Pasqyrat Financiare të Konsoliduara, SNRF 12 Shpalosja e interesave në 

Etnitetet tjera dhe SNK 28 Investimet në Ortakëri dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta; 
• Amendamentet në SNRF 10 dhe SNK 28 Shitja apo Kontributi i Aseteve në mes të një 

Investitori dhe Ortakërie ose Sipërmarrje të Përbashkët; 
• SNRF 11 Amendamentet në Marrëveshjet e Përbashkëta - Blerjet e Interesave në 

Operacionet e Përbashkëta; 
• SNK 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare (Amendamentet – Iniciativat e Shpalosjeve); 
• SNK 16 Prona, Impiantet dhe Pajisjet (Amendamentet - Metodat e Pranueshme të 

Zhvlerësimit); 
• SNK 27 Pasqyrat Financiare të veçanta (Amendamentet - Metoda e Kapitalit në 

Pasqyrat Financiare të Veçanta); 
• SNK 38 Asetet e Patrupëzuara (Amendamentet - Metodat e pranueshme të 

amortizimit); 
• SNK 41 Bujqësia (Amendamentet - Fermerët). 

 
Miratimi i këtyre ndryshimeve në standardet dhe interpretimet ekzistuese nuk ka çuar në 
ndonjë ndryshim në politikat kontabël të kompanisë. 
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2. ADOPTIMI I STANDARDEVE TË REJA DHE TE RISHIKUARA (VAZHDIM) 
 
2.2 Standardet e reja, interpretimet dhe amendamentet që janë efektive në periudhën 
pas vitin që mbaron me 31 Dhjetor 2016 
 
Më poshtë është një listë e SNRF të ri dhe të rishikuar që nuk janë akoma detyrimisht në fuqi 
(por lejojnë aplikimin e hershme) për vitin që mbaron më 31 Dhjetor 2016: 

• SNRF 9 Instrumentet Financiare; 
• SNRF 15 Të hyrat nga Kontratat me Klientët dhe sqarime Përkatëse; 
• SNRF 16 Qiratë; 
• SNRF 10 Pasqyrat Financiare të Konsoliduara Amendamentet - Shitja apo Kontributi i 

Aseteve; 
• SNK 12 Tatimet mbi të Ardhurat Amendamentet - Njohja e Asetet e Shtyra Tatimore 

në Humbjet e Parealizuara; 
• SNK 7 Pasqyra e Rrjedhës së Parasë Amendamentet në Iniciativat e Shpalosjeve; 
• Amendamentet në SNRF 2 Klasifikimi dhe Matja e Transaksioneve për Pagesat e 

Bazuara në Aksione; 
• SNRF 4 Kontratat e Sigurimeve Amendamentet - Aplikimi i SNRF 9 Instrumentet 

Financiare; 
• SNK 40 Investime në Pronë Amendamentet - Transferimet e Investimeve të Pronës; 
• KIRFN Interpretimi 22 Transaksionet në Valutë të Huaj dhe Trajtimi Paraprak. 

 
Kompania ka zgjedhur të mos miratojë këto standarde, rishikime dhe interpretime përpara 
datave efektive të tyre. Kompania parashikon që adoptimi i këtyre standardeve, rishikimeve 
dhe interpretimeve nuk do të ketë ndikim material në pasqyrat financiare të kompanisë në 
periudhën e zbatimit fillestar. 
 
 
3. POLITIKAT E KONTABILITETIT 
 
3.1 Baza e përgatitjes 
 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur ne përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF). 

Pasqyrat financiare janë përgatitur duke përdorur bazat matëse te specifikuara ne procedura 
për çdo lloj të aseteve, të detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Bazat e matjes janë 
plotësisht të përshkruara në politikat e kontabilitetit më poshtë.  
 
3.2  Valuta e paraqitur  
 
Valuta prezantuese dhe raportuese e Kompanisë është Euro (EUR), ku në përputhje me 
rregulloret e Bashkimit Monetar Evropian dhe udhëzimeve të lëshuara nga Banka Qendrore e 
Kosovës, Euro ishte adoptuar si valuta e vetme legale në territorin e Kosovës prej datës 1 Janar 
2002. 
 
3.3 Shkëmbimi i valutës së huaj 
 
Transaksionet në valutë të huaj janë shkëmbyer në monedhën funksionale duke përdorur 
kursin e këmbimit ekzistues në datat e transaksioneve. Fitimet dhe humbjet në valutat huaja 
që rezultojnë nga rregullimet e transaksioneve të tilla si dhe nga ri-matjet e zërave monetar 
me kurset e këmbimit të fund vitit paraqiten si fitim ose humbje. Zërat jo-monetar të matur 
me kosto historike janë të shkëmbyera duke përdorur kursin e këmbimit në datën e 
transaksionit (jo te ri shkëmbyera). Zëra jo-monetar të matur me vlerën e drejtë janë 
shkëmbyer duke përdorur kursin e këmbimit në datën kur është përcaktuar vlera e drejtë. 
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3 POLITIKAT E KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
3.4 Stoqet 
 

Stoqet janë vlerësuar në kosto më të ulët dhe vlerë neto të realizueshme. Vlera neto e 
realizueshme është çmimi i shitjes në kursin e zakonshëm të biznesit, minus kosto e 
kompletimit, marketingut dhe shpërndarjes.  

Kostot e furnizimit dhe pjesëve rezervë janë vendosur duke përdorur metodën e ponderuar 
mesatare dhe përfshin shpenzimet e kryera në përvetësimin e stoqeve dhe sjelljen e tyre në 
lokacionin ekzistues dhe gjendjen ekzistuese të tyre. Kosto e stoqeve të prodhuara dhe të 
punës në progres përfshin një pjesë të caktuar të shpenzimeve varëse bazuar në kapacitetin 
normal të operimit. 
 
3.5 Prona, impiantet dhe pajisjet 

 
Prona, impiantet dhe pajisjet janë paraqitur me kosto historike të zvogëluar për zhvlerësimin 
e akumuluar. Kosto historike përfshin shpenzimet që i atribuohen direkt artikujve të 
përvetësuar. Kostoja e vetë -ndërtimeve të aseteve përfshin koston e lëndëve të para, të 
punës direkte dhe një proporcion të caktuar të shpenzimeve varëse të prodhimit. 

Blerjet e mëvonshme janë të përfshirë në vlerën bartëse të asetit ose paraqiten si aset i 
veçantë, përkatësisht, vetëm kur ka një gjasë të fluksit të ardhshëm të përfitimeve ekonomike 
të kompanisë nga artikulli përkatës, dhe kur vlera e artikullit mund të matet në mënyrë të 
arsyeshme. Zhvlerësimi i pronës, impianteve dhe pajisjeve është llogaritur duke përdorur 
metodën drejtë -vizore për shpërndarjen e kostos ose koston e konsideruar tek vlera mbetur 
e tyre përgjatë jetëgjatësisë së tyre të përdorimit, si në vijim :  

Ndërtesat 25  vite 

Pajisje dhe makineri 10  vite 

Pasuritë tjera jo qarkulluese 5  vite 
 
3.6 Tatimet  

 

Detyrimi i tatimi aktual mbi të ardhurat është llogaritur në bazë të ligjit tatimor mbi te 

ardhura personale në fuqi në datën e bilancit të gjendjes. 

Tatimi i shtyrë i të ardhurave është siguruar në mënyrë të plotë, duke përdorur metodën e 
detyrimeve, mbi diferencat e përkohshme që rrjedhin në mes bazës tatimore të aseteve dhe 
detyrimeve dhe vlerë bartëse të tyre në pasqyrat financiare. Tatimi i shtyrë i të ardhurave 
përcaktohet duke përdorur një normë tatimore që ka qenë në fuqi nga data e bilancit të 
gjendjes dhe pritet që të aplikohet kur pasuria përkatëse e tatimit të shtyrë në të ardhura 
është realizuar ose detyrimi i tatimit të shtyrë në të ardhura është shlyer. 

Pasuria e tatimit të shtyrë në të ardhura njihet deri në atë masë që është e mundshme që 
fitimi i tatueshëm në të ardhmen do të jetë në dispozicion kundër të cilit diferencat e 
përkohshme mund të përdoren. 

Baza e tatimit të pagueshëm është fitimi i tatueshëm në fund të vitit në pajtim me Ligjin Nr. 
05/L-029. Fitimi i tatueshëm bazohet nga fitimi i raportuar në pasqyrën e të ardhurave sepse 
përjashtohen zërat e të hyrave ose shpenzimeve të cilat janë të tatueshme ose të zbritshëm 
në vitet e tjera dhe zërat e tjera të cilat janë të përjashtuar nga taksat ose të zbritshëm. 
Kompania detyrimet ndaj taksave i kalkulon duke u bazuar në normat e aplikueshme për 
bizneset individuale 0% për fitimin vjetor deri në Euro 960, 4% për fitimin vjetor deri Euro 
3,000, 8% për fitimin vjetor deri Euro 5,400 dhe për fitimin më të madh se Euro 5,400 10%. Në 
pajtim me legjislacionin e taksave humbja mund të bartet deri në gjashtë vite. 
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3 POLITIKAT E KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
3.7 Paraja dhe ekuivalentet e parasë 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë përfshijnë paratë në arkë, depozitat e mbajtura në banka 
dhe investime afat-shkurtër me likuidet të lartë që skadojnë brenda një periudhe deri në 12 
muaj. 
 
3.8 Ekuiteti, rezervat, fitimet e bartura dhe pagesat e dividendëve  

Kapitali aksionar 

Kapitali prej 1,935,000 Euro është në pronësi të : Bekim Krasniqi, Bashkim Krasniqi dhe Blerim 
Krasniqi. 

Fitimet e bartura 
Fitimet e bartura përbëhen nga fitimet e pa shpërndara nga periudhat e kaluara dhe aktuale. 
 
3.9 Përfitimet e punëtorëve 

Detyrimet pensionale 
Kompania ka skemë të pensioneve të përcaktuara nga legjislacioni vendor i sigurimeve 
shoqërore, sipas të cilës ajo kontribuon në planet e pas daljes në pension të punëtorëve të 
saj. Kontributet, bazuar në pagat bruto, janë bërë në planin e pensionit shtetëror, Trusti 
Pensional i Kosovës (TKPK) përgjegjës për pagesën e pensioneve. Nuk ka asnjë detyrim shtesë 
në lidhje me këto plane.  
 
3.10 Të hyrat 

Të hyrat përbëhen nga të hyrat nga shitja e mallrave. Të hyrat janë matur duke iu referuar 

vlerës së drejtë të konsideratës së pranuar apo të arkëtueshme nga kompania për mallrat e 

furnizuar dhe shërbimet e ofruara, përjashtuar TVSH-në, rabateve, dhe zbritjeve tregtare.  

Të hyrat njihen kur shuma e të ardhurave mund të matet në mënyrë të besueshme, ka gjasa 
që përfitimet ekonomike të lidhura me transaksione do të rrjedhin në kompani, shpenzimet e 
bëra ose që do të bëhen mund të maten me besueshmëri, dhe kur kriteret për secilin nga 
aktivitetet e ndryshme të kompanisë janë përmbushur.  
 
3.10 Të hyrat(vazhdim) 

Shitja e mallrave  

Shitja e mallrave njihet kur Kompania ka transferuar tek blerësi rreziqet dhe shpërblimet e 
rëndësishme të pronësisë së mallrave të furnizuara. Rreziqet dhe shpërblimet janë konsideruar 
të barten te blerësi kur konsumatori ka marrë ofrim të padiskutueshëm të mallrave.  
 
3.11 Te pagueshmet tregtare dhe tjera 

Të pagueshmet tjera dhe tregtare njihen në vlerën reale dhe më pastaj maten me kostot e 
amortizimit duke përdorur metodën efektive të interesit. 
 
3.12 Shpenzimet operative 

Shpenzimet operative njihen në fitim ose humbje me shfrytëzimin e shërbimit ose në datën e 
origjinës së tyre.  
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR 
 
4.1 Faktorët e riskut financiar 

Aktivitetet e kompanisë e vënë atë në një shumëllojshmëri të riskut financiar, duke përfshirë 

riskun e tregut, riskun e kredisë dhe riskun e likuiditetit. Menaxhimi i riskut të kompanisë 

përqendrohet në pa-parashikueshmërinë e tregjeve dhe kërkon që të minimizoj efektet e 

mundshme negative mbi performancën e biznesit të kompanisë. 

Menaxhimi i riskut kryhet nga Menaxhmenti i Kompanisë të bazuar në disa politika dhe 
procedura paraprakisht të aprovuara me shkrim që mbulon plotësisht menaxhimin riskut, si 
edhe zona të veçanta, të tilla si risku i këmbimit valutor, riskut i normës së interesit, risku i 
kredisë, përdorimit të letrave me vlerë të përshtatshme dhe investimit përtej likuiditetit.  
 
4.2 Risku i tregut 

Risku i tregut është risk që ndryshon në çmimet e tregut, si kurset e këmbimit të huaj, normat 
e interesit dhe çmimet e kapitalit do të ndikojë në të ardhurat e kompanisë ose vlerën titujve 
të instrumenteve financiare të saj. Objektivi i menaxhimit të riskut të tregut është të 
menaxhoj dhe kontrolloj ekspozimin ndaj riskut të tregut brenda parametrave të pranueshëm, 
derisa optimizon kthimin.  

Risku i monedhës 
Në përgjithësi, Kompania nuk është e ekspozuar ndaj riskut të monedhës pasi që shumica e 
shitjeve të saj, blerjeve dhe huazimeve janë ne valutën Euro.  
 
4.3 Risku i kredisë  

Risku i kredisë është risk në humbjen financiare të kompanisë, nëse një klient ose homolog i 
një instrumenti financiar nuk arrin të përmbushë detyrimet e tij të kontraktuara, dhe lindin 
kryesisht nga të arkëtueshme të kompanisë prej klientëve dhe investimeve në letra me vlerë.  
 
Llogaritë e arkëtueshme tregtare  
Ekspozimi i Kompanisë ndaj riskut të kredisë është i ndikuar kryesisht nga karakteristikat 
individuale të secilit klient. Ky ekspozim mund të varet nga e risku i mos pagesës në industri 
dhe tregun e brendshëm në të cilën vepron Kompania. 
 
Kompania krijon një lejim për dëmtimet që pasqyrojnë vlerësimet e saj të humbjeve të 
shkaktuara në lidhje me te arkëtueshme tregtare, të arkëtueshme tjera dhe investimet. 
komponentët kryesorë të këtyre lejimeve janë komponentë të veçantë të humbjes që ka të 
bëjë me ekspozimet individuale të rëndësishme, dhe një komponentë e përbashkët e humbjes 
e themeluar për asetet të ngjashme të kompanisë në lidhje me humbjet që kanë ndodhur, por 
ende të pa identifikuara. Lejimi për humbjet e përbashkëta është përcaktuar në bazë të të 
dhënave historike të statistikave të pagesave për asete të ngjashme financiare. 

Analiza e riskut të kredisë  
Ekspozimi maksimal i kompanisë ndaj rrezikut të kredisë është i kufizuar në vlerën bartëse të 
aseteve financiare të njohura në datën e raportimit, të përmbledhura si më poshtë:  

 2016  2015 
Paratë në arkë dhe në bankë 110,600  19,545 
Llogaritë e arkëtueshme 94,484  178,000 
Parapagimet dhe kërkesat e tjera 335  - 
Stoqet 1,120,015  570,180 

 1,327,450  767,725 

Riskut i kreditit për para dhe ekuivalentet e parasë konsiderohet i papërfillshëm, pasi që 
homologët janë banka me reputacion.  
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4 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 
4.4 Risku i likuiditetit 

Kompania menaxhon nevojat e saj të likuiditetit duke monitoruar kujdesshëm pagesat e 

borxheve për detyrimet financiare afatgjate, si dhe hyrjet e parave të parashikuara dhe daljet 

e parasë nga aktivitetet e përditshme të biznesit. Nevojat për likuiditetin monitorohen në 

kohë të ndryshme, në bazë ditore dhe javore, si edhe në bazë të një projektimi përsëritës 30 

ditësh. Nevojat e likuiditetit afatgjatë për një periudhë në vrojtim prej 180 ditësh dhe 360 

ditësh identifikohet çdo muaj. Kërkesa neto e parave krahasohet me mundësitë në dispozicion 

të huamarrjes në mënyrë që të përcaktoj ndonjë tepricë apo ndonjë mungesë. Kjo analizë 

tregon se mundësitë e huamarrjes në dispozicion pritet të jenë të mjaftueshme gjatë periudhës 

në vrojtim.  

Më 31 Dhjetor 2016 dhe 2015 detyrimet e kompanisë kishin maturitet të kontraktuar (duke 
përfshirë pagesat e interesit, ku është e aplikueshme) të përmbledhur si më poshtë: 

 

ASETET 2016  2015 
    
Paratë në arkë dhe në bankë 110,600  19,545 
Llogaritë e arkëtueshme 94,484  178,000 
Parapagimet dhe kërkesat e tjera 335  - 
Stoqet 1,120,015  570,180 

TOTAL ASETET 1,325,434  767,725 

    
DETYRIMET    
Llogaritë e pagueshme 536,920  119,799 
Detyrimet tjera 66,475  11,201 
Kreditë dhe mbitërheqjet 1,404,561  1,137,366 

TOTAL DETYRIMET 2,007,956  1,268,366 

HAPËSIRA E LIKUIDITETIT (682,522)  (500,641) 

 

Shumat e mësipërme pasqyrojnë rrjedhat e parave të gatshme të pa zbritura, të cilat mund 

të ndryshojnë nga vlerat bartëse të detyrimeve në datën e raportimit.   
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5 PARAJA NË ARKË DHE BANKË 

 

Më 31 Dhjetor 
2016  

Më 31 Dhjetor 
2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    
Paraja në arkë 47,595  13,851 

Paraja në bankë 3,005  5,694 

Paraja e bllokuar në bankë 60,000  - 

TOTALI 110,600  19,545 

 
 
 
6 LLOGARITË E ARKËTUESHME 

 

Më 31 Dhjetor 
2016  

Më 31 Dhjetor 
2015 

 
(në EUR) 

 
(në EUR) 

    
Kërkesat ndaj klientëve 94,484  178,000 

TOTAL 94,484  178,000 

 
 
 
7 STOQET 

 

Më 31 Dhjetor 
2016  

Më 31 Dhjetor 
2015 

 
(në EUR) 

 
(në EUR) 

    
Salloni shitës - Vushtrri 135,214  131,684 
Departamenti i prodhimit - Vushtrri 20,513  403 
Salloni ekspozues - Albi Mall 21,806  5,021 
Salloni shitës - Prishtinë 398,771  245,770 
Depoja salloni - Prishtinë 126,134  - 

Fabrika e mobileve - Vushtrri 337,312  143,641 
Njësia e prodhimit të dyerve dhe dritareve 
Vushtrri 80,266  41,779 

Njësia Grand Store -  1,881 

TOTAL INVENTARI 1,120,016  570,179 

 
   

Provizionet për lëvizje të ngadalshme -  - 

 
VLERA NETO E STOQEVE DHE INVENTARIT 1,120,016  570,179 
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8 PRONA, OBJEKTET DHE PAJISJET TJERA 

 Toka 
 

Ndërtesa  
Makineritë dhe 

pajisjet  
Automjetet dhe 

pajisjet tjera  Totali  
(në EUR)  (në EUR)  (në EUR)  (në EUR)  (në EUR) 

Kosto historike 
 

   
 

    

1 Janar 2015   1,051,583  168,888  111,367  1,331,838 

Shtesat gjatë vitit 500,000  266,624  12,069  16,482  795,175 

31 Dhjetor 2015 500,000  1,318,207  180,957  127,849  2,127,013 

          
1 Janar 2016 500,000  1,318,207  180,957  127,849  2,127,013 
Shtesat gjatë vitit   118,742  151,507  136,849  407,097 

31 Dhjetor 2016 500,000  1,436,949  332,464  264,698  2,534,110 

          
Zhvlerësimi i akumuluar          

          
1 Janar 2015 -  623,186  123,901  111,367  858,454 
Zhvlerësimi i vitit -  47,973  16,889  16,482  81,344 

31 Dhjetor 2015 -  671,159  140,790  127,849  939,798 

          

1 Janar 2016 -  671,159  140,790  127,849  939,798 

Korrigjimi i gabimit -  (452,000)  -  -  (452,000) 

Zhvlerësimi i vitit -  69,709  33,135  46,382  149,226 

31 Dhjetor 2016 -  288,868  173,925  174,231  637,024 

          

VLERA NETO E ASETEVE          

 
31 Dhjetor 2016 500,000 

 
1,148,081  158,539  90,467  1,897,086 

 
31 Dhjetor 2015 500,000 

 
647,048  40,167  -  1,188,655 

 
Vlera e korrigjimit ne zhvlerësim te akumuluar te ndërtesat është si rezultat i aplikimit te gabueshëm te zhvlerësimit ne periudhat para 2014 dhe 
këtë menaxhmenti ka regjistruar ne vitin qe ka përfunduar 31 Dhjetor 2016. 
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9 ASETET E PAPREKSHME 

 Software  Total  

(në EUR)  (në EUR) 

Kostoja Historike    

Me 1 Janar 2015 1,600  1,600 

Shtesat gjatë vitit -  - 

Shitje/shlyerje -  - 

Me 31 Dhjetor 2015 1,600  1,600 

    

Me 1 Janar 2016 1,600  1,600 

Shtesat gjatë vitit 9,000  9,000 

Shitje/shlyerje -  - 

Me 31 Dhjetor 2016 10,600  10,600 

Amortizimi i akumuluar    

Me 1 Janar 2015    

Shpenzimi i vitit 160  160 

Shitje/shlyerje -  - 

Me 31 Dhjetor 2015 160  160 

    

Me 1 Janar 2016 160  160 

Shpenzimi i vitit 1,220  1,220 

Shitje/shlyerje -  - 

Me 31 Dhjetor 2016 1,380  1,380 

    

Me 31 Dhjetor 2016 9,220  9,220 

Me 31 Dhjetor 2015 1,440  1,440 

 
 
 
10 LLOGARITË E PAGUESHME 

 

Më 31 Dhjetor 
2016  

Më 31 Dhjetor 
2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Obligimet ndaj furnitorëve 536,920  119,799 

TOTALI 536,920  119,799 
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11 DETYRIMET TJERA 

 

Më 31 Dhjetor 
2016  

Më 31 Dhjetor 
2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Depozitat ndaj klientëve 47,000  - 

Detyrimet për interes 7,122  8,999 

Detyrimet për Tatim në Paga 542  503 

Detyrimet për Kontribute Pensionale 2,373  1,699 

Detyrimet tjera 9,438  - 

TOTALI 66,475  11,201 

 
 
 
12 KREDITË DHE MBITËRHEQJET 

 

Më 31 Dhjetor 
2016  

Më 31 Dhjetor 
2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Kreditë 1,333,211  1,054,506 

Overdraft 71,350  82,860 

TOTAL 1,404,561  1,137,366 

 
 
 
13 KAPITALI AKSIONAR 
 
Kompania është themeluar më 17 Qershor 2004 si Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar dhe 
pronarët kanë investuar kapitalin e tyre në vlerë 150,000 Euro kapital ky që është rritur gjatë 
periudhave. Kapitali aksionar i kontabilizuar nga Kompania është në shumë prej 1,935,000 
Euro. Kompania nuk e ka azhurnuar statutin e saj, si dhe dokumentacionin e saj të 
regjistrimit në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë. 
 

 Përqindja Viti 
 

Viti 

Pronarët % 2016  2015 
     

Bekim Krasniqi 33.33% 645,000  645,000 

Bashkim Krasniqi 33.33% 645,000  645,000 

Blerim Krasniqi 33.33% 645,000  645,000 

 100% 1,935,000  1,935,000 
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14 TË HYRAT NGA SHITJA 

 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2016  

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Salloni shitës - Vushtrri 77,643  175,343 

Departamenti i prodhimit - Vushtrri 1,472,507  979,328 

Salloni ekspozues Albi Mall 4,902  35,411 

Salloni shitës - Prishtinë 458,708  19,113 

Të tjera 8,626  10,811 

TOTALI 2,022,386  1,220,006 

 
 
 
15 KOSTO E MALLIT TË SHITUR 

 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2016  

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Stoqet në fillim 570,180  372,978 

Blerjet gjatë vitit  1,570,239  840,229 

Stoqet në fund 1,120,015  570,180 

TOTALI 1,020,404  643,027 

 
 
 
16 SHPENZIMET E PERSONELIT 

 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2016  

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Shpenzimet e pagave dhe mëditjeve  226,650  187,429 

Kontributet pensionale nga punëdhënësi 11,332  9,371 

TOTALI 237,982  196,800 
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17 SHPENZIMET OPERATIVE 

 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2016  

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Shpenzimet e karburantit 57,324  29,474 

Shpenzimet e rrymës 44,366  26,014 

Shpenzime për mjetet themelore nën 1,000 Euro 75,352  23,561 

Shpenzimet e marketingut 25,930  25,473 

Shpenzimet e qirasë dhe lizingut 25,512  16,877 

Shpenzime në emër të ushqimit 16,507  11,494 

Shpenzimet e tatimit në pronë 16,068  2,800 

Shpenzimet e telefonit 8,042  7,525 

Shpenzimet e riparimeve 7,153  10,280 

Shpenzimet e mbrojtjes në punë 4,394  2,557 

Shpenzimet e internetit 4,175  3,103 

Shpenzimet e fjetjes 4,122  4,086 

Shpenzimet e sigurimit 3,856  2,972 

Shpenzimet tjera 77,974  34,755 

 
TOTALI 370,775  200,971 

 
 
 
 
18 SHPENZIMET FINANCIARE 

 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2016  

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2015 

 (në EUR)  (në EUR) 

    

Shpenzimet e interesave 127,865  5,941 

Shpenzimet e provizioneve bankare 21,834  6,268 

TOTALI 149,699  12,209 

 
 
 
19 ZOTIMET DHE KONTINGJENTET 
 
Zotimet kapitale 

Nuk ka ndonjë zotim kapital domethënës të kontraktuar në datën e bilancit të gjendjes që 

tani më nuk është njohur në pasqyrat financiare. 

 
 
 
20 NGJARJET PASUESE 
 
Ngjarjet pas përfundimit të periudhës raportuese në bilancin e gjendjes, dhe të cilat japin 
informacione shtesë për pozitën e Kompanisë në datën e bilancit të gjendjes (ngjarjet 
rregulluese) janë të reflektuara në pasqyrat financiare. 
 


