
Subjekti   "BUJARI"  

                                                Pasqyrat financiare për periudhën që mbyllet më 31.12.2017

                                   PASQYRA E PERFORMANCËS

                                             (Pasqyra e të Ardhurave dhe Shpenzimeve)

                                               (Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës)

                                                    Shumat shprehen ne leke

Shënime Periudha raportuese Viti paraardhës

Përshkrimi i elementëve 2017 2016

► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 9.1 65,838,970 74,174,684

► Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces 4,482,997 99,601

► Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar 0

► Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 9.2 150,254 383,111

► Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 9.3 61,953,483

1. Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 55,418,043 54,882,343

2. Të tjera shpenzime  6,535,440 9,335,365

► Shpenzime të personelit 9.4 6,553,872

 1. Paga dhe shpërblime 5,616,000 5,208,000

 2. Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore 937,872 869,736

   (paraqitur veçmas nga shpenzimet për pensionet)

► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale 0 1,355,470

► Shpenzime konsumi dhe amortizimi 7

► Shpenzime të tjera shfrytëzimi 9.5

► Të ardhura të tjera 0 0

1. Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse 0 0

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

2. Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata 0 0

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

3.Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme  0 0

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit)

► Zhvlerësimi i aktiveve financiare dhe investimeve financiare 

të mbajtura si aktive afatshkurtra 0 0

► Shpenzime financiare 9.6 -1,190,593

1. Shpenzime interesi dhe shpenzime të ngjashme (paraqitur veçmas shpenzimet -1,190,593 -2,026,480

   për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)

2.Shpenzime të tjera financiare

► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet 

► Fitimi/Humbja para tatimit 9.7 774,273 1,552,504

► Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 178,840 232,876

1. Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 178,840 232,876

2. Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë

3. Pjesa e tatim fitimit të pjesëmarrjeve

► Fitimi/Humbja e vitit 9.7 595,434 1,319,628

► Fitimi/Humbja për:

Pronarët e njësisë ekonomike mëmë

Interesat jo-kontrolluese
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