Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)
Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës
Nr

►
►
►
►

Pershkrimi i Elementeve
Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit

2016
18,076,000.00

2015
80,000.00

106
102

56,526.00
6,986.00
49,540.00

18,145.00
18,145.00

107
108

3,697,767.00
3,168,609.00
529,158.00

3,671,913.00
3,146,455.00
525,458.00

111,112,114,115,121

7,518,209.00

95,100.00
900,000.00

92,94,97,101

► Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme
2 Të tjera shpenzime

► Shpenzime të personelit
1 Paga dhe shpërblime
2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas
nga shpenzimet për pensionet)

► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
► Shpenzime konsumi dhe amortizimi
► Shpenzime të tjera shfrytëzimi
► Të ardhura të tjera
Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur
veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata
2
(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur
3
veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)
1

Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si

► aktive afatshkurtra

► Shpenzime financiare
Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas
shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)
2 Shpenzime të tjera financiare
1

125

3,394,260.00

► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet
► Fitimi/Humbja para tatimit

3,409,238.00

-4,605,158.00

3,409,238.00

-4,605,158.00

► Shpenzimi i tatimit mbi fitimin
1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin
2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
3 Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

► Fitimi/Humbja e vitit
► Fitimi/Humbja për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Pasqyra e Fluksit te Mjeteve Monetare
(metoda direkte)
► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit

2016

2015

195,481.80

22,314.51

Të arkëtuara nga të drejtat e arkëtueshme

18,134,405.26 140,000.00

Të paguara për detyrimet e pagueshme dhe detyrimet ndaj punonjësve

17,938,923.46 117,685.49

Pagesa të tjera
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti i shfrytëzimit

0.00

0.00

0.00

0.00

Interes i paguar

-

Tatim fitimi i paguar + taksa tjera

-

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e shfrytëzimit

► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit

0.00

0.00

0.00

0.00

Para neto të përdorura për blerjen e filialeve
Para neto të arkëtuara nga shitja e filialeve
Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale
Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale
Pagesa për blerjen e investimeve të tjera
Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera
Dividentë të arkëtuar
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e investimit

► Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit
Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar
Arkëtime nga emetimi i aksioneve të përdorura si kolateral
Hua të arkëtuara
Pagesa e kostove të transaksionit që lidhen me kreditë dhe huatë
Riblerje e aksioneve të veta
Pagesa e aksioneve të përdorura si kolateral
Pagesa e huave
Pagesë e detyrimeve të qirasë financiare
Interes i paguar
Dividendë të paguar
Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin e financimit
Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare

195,481.80

22,314.51

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 1 janar

130,151.46

107,836.95

325,633.26

130,151.46

Efekti i luhatjeve të kursit të këmbimit të mjeteve monetare
Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare më 31 dhjetor

Fitim / Humbja e vitit

Totali

-132068385.00

0.00

-19082762.00

Të ardhura totale
gjithëpërfshirëse për vitin:
Fitimi / Humbja e vitit
Të ardhura të tjera
gjithëpërfshirëse:
Totali i të ardhura
gjithëpërfshirëse për vitin:
Transaksionet me pronarët e
njësisë ekonomike të njohura
direkt në kapital:
Emetimi i kapitalit të
Dividendë të paguar
Totali i transaksioneve me
pronarët e njësisë ekonomike
Pozicioni financiar i

► rideklaruar më 31 dhjetor
2015

►

Pozicioni financiar i
rideklaruar më 1 janar 2016

109658748.00

100000.00

Totali i të ardhura
gjithëpërfshirëse për vitin:
Fitimi / Humbja e vitit
Të ardhura të tjera
gjithëpërfshirëse:
Të ardhura totale
gjithëpërfshirëse për vitin:

3409238.00

Transaksionet me pronarët e
njësisë ekonomike të njohura
direkt në kapital:
Emetimi i kapitalit të
nënshkruar
Dividendë të paguar
Totali i transaksioneve me
pronarët e njësisë ekonomike

►

Pozicioni financiar më 31
dhjetor 2016

109658748.00

100000.00

7832028.00

-136673538.00

3409238.00

-15673524.00

Totali

Fitimet e Pashpërndara

7832028.00

Pozicioni financiar më 31
dhjetor 2014
Efekti i ndryshimeve në
politikat kontabël
Pozicioni financiar i
►
rideklaruar më 1 janar 2015

►

Interesa Jo-Kontrollues

Rezerva të tjera

Rezerva Statutore

Rezerva Ligjore

Rezerva Rivlerësimi

Primi i lidhur me
kapitalin

Kapitali i nënshkruar

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto
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