
 
 
 

 

Pasqyra e Performancës 

(Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve) 

Formati 1 – Shpenzimet e shfrytëzimit të klasifikuara sipas natyrës 

Nr Pershkrimi  i  Elementeve Shenimet 2016 2015 
► Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 29 1,606,202,768 2,275,314,629 
► Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proces 30   
► Puna e kryer nga njësia ekonomike dhe e kapitalizuar 31   
► Të ardhura të tjera të shfrytëzimit 32 50,492,556 21,390,378 

     
► Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 33 0 0 

 1 Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 33.1   
 2 Të tjera shpenzime 33.2 -  
► Shpenzime të personelit 34 -851,678,162 -942,027,869 

 1  Paga dhe shpërblime 34.1 (810,664,996) (895,927,047) 

 2  Shpenzime të sigurimeve shoqërore/shëndetsore (paraqitur veçmas 34 (41,013,166) (46,100,822) 

 nga shpenzimet për pensionet)    
► Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale 35   
► Shpenzime konsumi dhe amortizimi 36 (16,597,136) (14,482,747) 
► Shpenzime të tjera shfrytëzimi 37 (575,214,600) (474,881,303) 
► Të ardhura të tjera 38 0 0 

 1  
Të ardhura nga njësitë ekonomike ku ka interesa pjesëmarrëse (paraqitur 

veçmas të ardhurat   nga njësitë ekonomike brenda grupit) 
38.1   

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

(paraqitur veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) 
38.2   

 3  
Interesa të arkëtueshëm dhe të ardhura të tjera të ngjashme (paraqitur 

veçmas të ardhurat nga njësitë ekonomike brenda grupit) 
38.3   

► 
Zhvlerësimi i aktiveve  financiare dhe investimeve financiare të mbajtura si 

aktive afatshkurtra 
39   

► Shpenzime financiare 40 -13,430,266 -20,119,927 

 1  
Shpenzime interesi dhe shpenzime  të ngjashme (paraqitur veçmas 

shpenzimet për t'u paguar tek njësitë ekonomike brenda grupit) 
40.1 (445,479) (473,407) 

  
 2  Fitimet ( humbjet ) nga kursi I kembimit 40.2 (12,984,787) (19,646,520) 
► Pjesa e fitimit/humbjes nga pjesëmarrjet 41   
► Fitimi/Humbja para tatimit 42 199,775,160 845,193,161 
► Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 43 -30,252,952 -127,439,289 

 1  Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin 43.1 (30,252,952) (127,439,289) 

 2  Shpenzimi i tatim fitimit të shtyrë 43.2   
 3  Pjesa e tatim fitimit të  pjesëmarrjeve 43.3   
► Fitimi/Humbja e vitit 44 169,522,209 717,753,872 
► Fitimi/Humbja për: 45   

 Pronarët e njësisë ekonomike mëmë 45.1 169,522,209 717,753,872 

 Interesat jo-kontrolluese 45.2   
 

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse 
 

Nr Pershkrimi  i  Elementeve  2015 2014 
► Fitimi/Humbja e vitit 46 169,522,209 717,753,872 

 Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse për vitin: 46.1   
 Diferencat (+/-) nga përkthimi i monedhës në veprimtari të huaja 46.2   
 Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale 46.3   
 Diferencat (+/-) nga rivlerësimi i aktivet financiare të mbajtura për shitje 46.4   
 Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet 46.5   
► Totali i të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse për vitin 47 - - 
► Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin 48 169,522,209 717,753,872 
► Totali i të ardhurave/humbjeve gjithëpërfshirëse për: 49   

 Pronarët e njësisë ekonomike mëmë 49.1   
 Interesat jo-kontrolluese 49.2   

 


