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Nr 2017 2016
► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 13,229,834 16,835,334
► 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 1,148,900
► Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme (9,574,295) (10,590,044)

1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme (9,574,295) (10,590,044)
2 Të tjera shpenzime 

► Shpenzime të personelit (2,635,298) (2,593,074)
1 Paga dhe shpërblime (2,258,183) (2,222,000)
2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (377,115) (371,074)

► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
► Shpenzime konsumi dhe amortizimi (221,648) (243,808)
► Shpenzime të tjera shfrytëzimi (368,044) (692,052)

1,579,449 2,716,355

► Të ardhura fianciare 81,991 0
1 Të ardhura te tjera financiare
2 Të ardhura nga investimet dhe huatë e tjera pjesë e aktiveve afatgjata
3 Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme 
4 Te ardhura nga kurset e kembimit 81,991

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

► Shpenzime financiare (13,839) (299,991)
1 Shpenzime interesi dhe shpenzime  të ngjashme 
2 Shpenzime të tjera financiare
3 Humbje nga kurset e kembimit (13,839) (299,991)

► 68,152 (299,991)

► Fitimi/Humbja para tatimit 1,647,601 2,416,364

► Shpenzimi i tatimit mbi fitimin (272,252) (362,455)
1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin (272,252) (362,455)
2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
3 Pjesa e tatim fitimit të  pjesëmarrjeve

► Fitimi/Humbja e vitit 1,375,349 2,053,909

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

Nr 2017 2016
► Fitimi/Humbja e vitit

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

► Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për:
Pronarët e njësisë ekonomike mëmë
Interesat jo-kontrolluese

Rexhep Xhaja

Pershkrimi  i  Elementeve

►

Pjesa e fitimit/humbjes nga aktiviteti financiar 

Administrator

Pjesa e fitim/humbjes nga aktiviteti tregtar

Pasqyra e Performancës
(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve)

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës

Pershkrimi  i  Elementeve

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse  
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