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► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 412,555,314 434,773,372
► Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces 4,268,185 -541,916
► Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar
► Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 10,258,876 721,008
► Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 5,072,860

1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 5,072,860
2 Të tjera shpenzime 

► Shpenzime të personelit 14 67,127,920 10,234,000
1 Paga dhe shpërblime 55,505,919 70,251,946
2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas 6,528,474 7,506,082

nga shpenzimet për pensionet) 2,727,918
3 Të tjera personeli 5,093,527

► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
► Shpenzime konsumi dhe amortizimi 17 17,507,060 19,287,652
► Shpenzime të tjera shfrytëzimi 16 136,923,056 109,468,829
► Të ardhura të tjera 667,119 155,482

Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur 667,119
veçmas të ardhurat   nga njësitë ekonomike brenda grupit)
Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata
(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) 155,482
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur 
veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

Zhvlerësimi i aktiveve  financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si 
 aktive afatshkurtra

► Shpenzime financiare 19 1,564,224 1,312,325
Shpenzime interesi dhe shpenzime  të ngjashme (paraqitur veçmas 1,564,224
shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)

2 Shpenzime të tjera financiare 1,312,325
► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet 
► Fitimi/Humbja para tatimit 191,018,004 225,637,026

1 Shpenzime të Panjohura 14,553,775 1,030,744
2 Totali 205,571,779 226,667,770

► Shpenzimi i tatimit mbi fitimin
1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 30,835,767 34,000,165
2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
3 Pjesa e tatim fitimit të  pjesëmarrjeve

► Fitimi/Humbja e vitit 160,182,237 191,636,860
► Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Nr 2017 2016
► Fitimi/Humbja e vitit 160,182,237 191,636,860

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:
Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje
Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet

► Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin
► Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 13 423,481,309 435,649,862
► Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Pershkrimi  i  Elementeve

►
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Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse  

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Pershkrimi  i  Elementeve
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Shoqëria  "HTT-High Tech Tests " shpk

NIPT: L41419011B

Pasqyra e Performancës
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