
Vashtemia Shpk

J64103054Q

Pasqyra   e   te   Ardhurave   dhe   Shpenzimeve     2017

Ushtrimi Ushtrimi

Mbyllur Para ardhes

1 Shitjet neto 250,498,158 134,634,572

2 Te ardhura te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit

Ndrysh.ne invent.prod.gateshme e punes ne proces

(pakesimet shpenz.e rritjet pakesim shpenzimesh)

Puna e kryer nga njesite ekon.raportuese per qellimet

e veta dhe e kapitalizuar

3 Mallrat,lendet e para dhe sherbimet -159,116,616 -89,863,004

4 Shpenzime te tjera nga veprimtaria e shfrytezimit -4,591,819 -977,028

5 Shpenzime te personelit -14,614,903 -11,482,113

5,1 Pagat -12,523,482 -9,839,000

5,2 Shpenzimet e sigurimeve shoqerore -2,091,421 -1,643,113

5,3 Shpenzimet per pensionet 0 0

6 Renia ne vlere (zhvleresimi) dhe amortizimi -4,635,617 -4,095,109

Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit

7 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara

8 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesmarjet

9 Te ardhurat dhe shpenzimet financiare 0 0

10 Te ardh.e shpenz. financ.nga inves.te tjera financ.afatgjata 

11 Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi -97,398 0

12 Fitimet (Humbjet) nga kursi kembimit 0 0

13 Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare

63,471,017 28,728,672

14 Shpenzime te panjohura

15 Fitimi (humbja) para tatimit 63,471,017 28,728,672

16 Shpenzimet e tatimit mbi fitimin -9,520,653 4,309,301

17 Fitimi (humbja) neto e vitit financiar 53,950,364 24,419,371

Perfshin pjesen e fitimit neto per aksioneret e shoqerise meme

Pjesa e fitimit neto per aksioneret e pakices

Totali i te Ardhurave dhe Shpenzimeve financiare

Nr

-3,970,788 511,354



Vashtemia Shpk
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Pasqyra  e  Ndryshimeve  ne  Kapital  2017

Nje pasqyre e pa Konsoliduar Ne Leke

Kapitali aksionar Primi aksionit Aksione thesari Rezerva stat.ligjore Fitimi pashperndare TOTALI

I Pozicioni me 31 dhjetor 2015 53,801,647 0 0 1,754,961 33,884,490 89,441,098

1 Efekti ndryshimeve ne politikat kontabel 0

2 Pozicioni i rregulluar 0

3 Fitimi neto per periudhen kontabel 24,419,371 24,419,371

4 Dividentet e paguar 0 0

5 Rritja rezerves kapitalit 0

6 Emetimi aksioneve 0

II Pozicioni me 31 dhjetor 2016 53,801,647 0 0 1,754,961 58,303,861 113,860,469

1 Fitimi neto per periudhen kontabel 53,950,364 53,950,364

2 Dividentet e paguar 0 0

3 Emetimi kapitali aksionar 0

4 Aksione te Thesari te Riblera 0

III Pozicioni me 31 dhjetor 2017 53,801,647 0 0 1,754,961 112,254,225 167,810,833

ADMINISTRATORI
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Sipas metodes direkte   ne  Leke

Pasqyra   e   Fluksit   te  Parase   2017

Ushtrimi Ushtrimi

Mbyllur Para ardhes

I Fluksi i parave nga veprimtaritë e shfrytëzimit

ii Paratë e arkëtuara nga klientët 238,359,655 141,782,550

iii Paratë e paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve -202,737,770 -107,759,994

iv Paratë e ardhura nga veprimtaritë -70,279

v Interesi i paguar

vi Tatimfitimi i paguar tatime te tjera -15,355,179 -13,753,208

Paraja neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit 20,196,427 20,269,348

Fluksi i parave nga veprimtaritë investuese -10,617,416 -7,061,990

vii Blerja e kompanisë së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara

viii Blerja e aktiveve afatgjata materiale -10,617,416 -7,061,990

ix Të ardhurat nga shitja e pajisjeve 0 0

x Interesi i arkëtuar

xi Dividendët e arkëtuar

Paraja neto e përdorur në veprimtaritë investuese

Fluksi i parave nga aktivitetet financiare -27,992,522 -8,546,209

xii Pagesa te tjera (terheqje te huave nga pronaret) -27,992,522 -8,546,209

xiii Pagesa te detyrimeve te tjera

xiv Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare

xv Dividendë të paguar

Paraja neto e përdorur në veprimtaritë financiare -18,413,511 4,661,149

Rritja/rënia neto e mjeteve monetare -18,413,511 4,661,149

Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël 92,500,015 87,838,866

Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël 74,086,504 92,500,015

Nr


