
2020

€

PASURITË
 Pasuria joqarkulluese

  Prona, pajisjet dhe impiantet 7,565,641            

Pronat dhe ndertesat e rivleresuara 73,371,095          

  Pasuritë e paprekshme 432,645               

  Investimet në vijim 340,794               

  Gjithsej pasuritë joqarkulluese 81,710,175          

Pasuritë qarkulluese

  Stoqet 268,531               

  Llogarite e arketueshme dhe te tjera 3,598,051            

  Parapagimet 5,349                    

  Paraja dhe ekuivalentet e parase 1,193,919            

Gjithsej pasuritë qarkulluese 5,065,849            

Gjithsej pasuritë

 EKUITETI DHE DETYRIMET
EKUITETI

  Kapitali aksionar 525,000               

  Rezervat e rivleresimit 73,371,095          

  Fitimet e mbajtura (20,573,924)         

  Premia e aksioneve 29,800,565          

Gjithsej ekuiteti 83,122,737          

DETYRIMET

Detyrimet afatgjata

  Huat afatgjata -                        

  Gjithsej detyrimet afatgjata -                        

Detyrimet afatshkurta

  Llogarite e pagueshme dhe te tjera 3,475,151            

  Te hyrat e shtyra 178,137               

  Gjithsej detyrimet afatshkurta 3,653,288            

Gjithsej detyrimet 3,653,288            

Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet 86,776,025          

0                           

   Drejtori i përgjithshëm                                                                           Drejtori financiar

   ___________________                                                                           ______________

                    "Posta e Kosoves" SH.P.K. 

         Pasqyra e pozitës financiare

                 TM4 2020

86,776,025          



Shënimi 2020 2019

€ €

Të hyrat 17 9,852,612.26    11,415,707.05    

Kostoja e shitjes 18 (556,926.46)      (867,638.58)        

Fitimi / (humbja) bruto 9,295,685.80    10,548,068.47    

Shpenzimet operative -                      -                        

Shpenzimet tjera operative 19 (1,051,982.85)   (1,385,533.73)     

Shpenzimet e personelit 20 (8,894,719.25)   (9,120,891.00)     

Shpenzimet e zhvleresimit dhe amortizimit 8 (1,714,567.20)   (1,751,949.86)     

Fitimi / (humbja) operativ (2,365,583.50)   (1,710,306.12)     

Shpenzimet financiare 16 -                      -                        

Të ardhurat financiare-subvencion nga MEPTINIS 1,750,000.00    720,000.00          

___________ ___________

Fitimi / (humbja) para tatimit (615,583.50)      (990,306.12)        

Shpenzimet e tatimit në fitim -                      -                        

Fitimi / (humbja) i/e vitit (615,583.50)      (990,306.12)        

                                         "Posta e Kosoves" SH.P.K. 

   Pasqyra e të ardhurave dhe fitimit të mbajtur

   për TM4  2020



Kapitali 

aksionar

Fitimet e 

mbajtura
Rezervat e tjera Gjithsej

€ € € €

525,000.00  (18,968,032.68)   29,800,565.00  11,357,532.32  

(990,307.32)         (990,307.32)       

-                      

-                      

-                      

-                      

525,000.00  (19,958,340.00)   29,800,565.00  10,367,225.00  

(615,583.50)         

73,371,095.40     

525,000.00  52,797,171.90     29,800,565.00  83,122,736.90  Gjendja më 31 dhjetor 2020

          "Posta e Kosoves" SH.P.K. 

              Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet

                TM4 2020

Gjendja më 31 dhjetor 2019

Fitimi / (humbja) i/e vitit

Diferencat nga përkthimet valutore

Dividendat

Deponimet e kapitalit shtesë

Ndarja e rezervave

Gjendja më 1 janar 2019

Fitimi / (humbja) i/e vitit

Diferencat nga përkthimet valutore

Dividendat

Deponimet e kapitalit shtesë

Ndarja e rezervave



Shënimi 2020

€

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative

Fitimi / (humbja) i / e vitit               (615,584)

Rregullimet për zërat jo në para të shpenzimeve dhe të hyrave

Zhvlerësimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve         (1,449,961)

Dëmtimi i pronës, pajisjeve dhe impianteve

Amortizimi i pasurive të paprekshme            (149,597)

Humbjet nga dëmtimi në pasuritë e paprekshme

Ndryshimi i vlerës së pronës investuese

Të ardhurat financiare

Shpenzimet financiare

(Fitimi) / humbja nga shitja e pronës, fabrikës dhe pajisjeve

Shpenzimet e tatimit në fitim

        (2,215,142)

Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative

(Rritja) / zvogëlim në llogaritë e arkëtueshme tregtare dhe të

tjera

        (623,037)

(Rritja) / zvogëlimi në stoqe           (23,447)

(Rritja) / zvogëlimi në pasuritë e tjera                (394)

Rritja / (zvogëlimi) në llogaritë e pagueshme tregtare dhe të

tjera

            404,140 

Rritja / (zvogëlimi) në detyrimet e tjera               93,043 

           (149,695)

Tatimi në fitim i paguar

Interesi i paguar

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative         (2,364,837)

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese

Pagesat për blerjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve                454,749 

Arkëtimet për shitjet e pronës, pajisjeve dhe impianteve

Pagesat për blerjet e pasurive të paprekshme

Arkëtimet për shitjen e pasurive të paprekshme

Interesi i arkëtuar

Dividendat e arkëtuara

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese                454,749 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese

Subvencion          1,750,000 

Dividendat e paguara

Arkëtimet nga kreditë dhe huatë

Ripagimi i kredive dhe huave

Pagesat e lizingut financiar

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese          1,750,000 

Rritja/(zvogëlimi) neto i parasë dhe ekuivalentëve të parasë            (160,088)

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit          1,354,006 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit          1,193,918 

Pasqyra e rrjedhjes së parasë

TM4 2020

"Posta e Kosoves " SH.P.K.


