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Periudha Periudha
Raportuese Para ardhese

Te ardhurat nga aktiviteti i shfrytezimit Udhezime
Te ardhurat nga aktiviteti kryesor 0 1,106,667 Ky do jete kodi NACE Rev.2 sipas te dhenave te regjistrit tregtar
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 1 Zgjidh kodin NACE Rev.2 qe i pershtatet
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 2 Zgjidh kodin NACE Rev.2 qe i pershtatet
Te ardhurat nga aktiviteti dytesor 3 Zgjidh kodin NACE Rev.2 qe i pershtatet
Te tjera te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit Pjesa e mbetur e te ardhurave qe nuk kategorizohet me siper

Te ardhura nga ndryshimi ne inventarin e mallrave dhe prodhimit ne proces
Te ardhura nga puna e kryer nga njesia ekonomike per qellimet e veta dhe e kapitalizuar
Te ardhura te tjera te shfrytezimit 3,172,555 1,003,839 
Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme

Lenda e pare dhe materiale te konsumueshme 0 (609,330)
Te tjera shpenzime

Shpenzime te personelit
Paga dhe shperblime (1,138,363) (1,474,407)
Shpenzime te sigurimeve shoqerore/shendetsore (190,107) (246,169)
Shpenzimet per pensionet

Zhvleresimi i aktiveve afatgjata materiale
Shpenzime konsumi dhe amortizimi (205,393) 0 
Shpenzime te tjera shfrytezimi (2,267,150) (584,886)
Te ardhura te tjera

Te ardhura nga njesite ekonomike brenda grupit*
Te ardhura nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesmarrese
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike brenda grupit, pjese e aktiveve afatgjata *
Te ardhura nga investimet dhe huate e tjera ne njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese, pjese e aktiveve afatgjata
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike brenda grupit *
Interesa te arketueshem dhe te ardhura te tjera te ngjashme nga njesi ekonomike ku ka interesa pjesmarrese

Zhvleresim i aktiveve financiare dhe investimeve financiare te mbajtura si aktive afatshkurtra
Shpenzime financiare

Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme
Shpenzime interesi dhe shpenzime te ngjashme per tu paguar tek njesite ekonomike brenda grupit *
Shpenzime te tjera financiare

Pjesa e fitimit/(humbjes) financiare nga pjesmarrjet
Te tjera (pershkruaj)
Fitimi/(humbja) para tatimit (628,458) (804,286)
Tatimi mbi fitimin

Tatimi mbi fitimin e periudhes 0 0
Tatim fitimi i shtyre
Pjesa e tatim fitimit te pjesemarrjeve

Fitimi/(Humbja) e periudhes/vitit  (A) (628,458) (804,286)

Te ardhura te tjera gjitheperfshirese per periudhen/vitin:
Diferenca (+/-) nga perkthimi i monedhes ne veprimtari te huaja
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve afatgjata materiale
Diferenca (+/-) nga rivleresimi i aktiveve financiare te mbajtura per shitje
Pjesa e te ardhurave gjitheperfshirese nga pjesmarrjet
Te tjera  (pershkruaj)

Totali i te ardhurave te tjera gjitheperfshirese per periudhen/vitin (B) 0 0

Totali i te ardhurave gjitheperfshirese per periudhen/vitin (A+B) (628,458) (804,286)

Totali i te ardhurave gjitheperfshirese per :
Pronaret e njesise ekonomike meme
Interesat jo-kontrollues

* ne rastin e pasqyrave financiare te konsoliduara llogarite me njesite ekonomike brenda grupit eliminohen dhe nuk paraqiten ne pasqyren e performances


