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Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 11             265,823,813                  330,492,007 
Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces
Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar 12 2,218,734
Të ardhura të tjera të shfrytëzimit
Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 13                   (657,796)                     (3,752,106)

1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme -657,796 -3,752,106
2 Të tjera shpenzime 

Shpenzime të personelit 14             (17,753,510)                   (17,460,676)
1 Paga dhe shpërblime -15,375,119 -15,066,000
2 Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas -2,378,391 -2,394,676

nga shpenzimet për pensionet)
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale
Shpenzime konsumi dhe amortizimi 15             (85,277,625)                   (97,752,120)
Shpenzime të tjera shfrytëzimi 16             (17,067,242)                   (59,794,105)
Të ardhura të tjera 0 0

Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur 
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)
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 17             (24,667,075)                   (50,953,600)

Shpenzime interesi dhe shpenzime  të ngjashme (paraqitur veçmas -35,853,256 -62,895,166
shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit)

2 Shpenzime të tjera financiare 11,186,181 11,941,565
Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet 
Fitimi/Humbja para tatimit             120,400,565                  102,998,134 
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 18 19,764,056 24,250,326

1 Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 19,764,056 24,250,326
2 Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë
3 Pjesa e tatim fitimit të  pjesëmarrjeve

Fitimi/Humbja e vitit             100,636,508                    78,747,808 
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin:
Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 100,636,508 78,747,808
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