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I nderuar z. Ah,'neti, 

Ne vijim td komunikimeve lidhur me zbatimin e Vendirnit të Këshillit të Ministrave Nr. 456, date 29.06.2022 
"Për miratimin e kushteve per vendosjen e detyrimit td shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj te licencuarve 
në sektorin e energjise elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shperndarjes dhe 
furnizimit me energji elektrike", informojmë se shoqerite 'FTL" SH.A. dhe 'KESH" SH.A., në zbatim të nenit 
5, pika 7 të vendimit kane nënshkruar kontratën per vitin 2022, td ellen e gjeni bashkëlidhur per miratim. 

"Korporata Eiektroenergjitike Shqiptare" SH.A.  "Furnizuesi i Tregut të Lire" SH.A. 



ITREGUTTEUREQ GROUP 
FURNIZUESI K=SH FTI OSHEE 

Nr. 1/r'prot., date 3oicY 1  2022 Nr. 73 Prot., date 3o/Of /2022 

Kontratë ndërmjet KESH sh.a dhe FTL sh.a. per periudhën 01.01.2022-31.12.2022 

E lidhur sot me date _..2022, ndërmjet: 

Korporates Elektroenergjitike Shqiptare, KESH SH.A., regjistruar si person juridik me vendimin 
Nr.12728, date 06.11.1995 të Gjykates së Rrethit Gjyqesor Tiranë, me sell ne Rr."Viktor Eftimiu", Biloku 
Vasil Shanto, Tiranë, Shqiperi, me NUIS J6181700517, e perfaqesuar nga Z. Ergys VERDHO, Administrator 
i Shoqdrise KESH sh.a., që me poshte do td quhet "Shitesi/Blerësi/ Depozituesi", 

dhe 

Shoqërisë "Furnizuesi I Tregut të Lire" SH.A., shoqeri aksionere, regjistruar në 30.03.2018 në Rregjistrin 
Tregtar te mbajtur prane Qendres Kombëtare te Biznesit me NUIS L81530029T, me sell Bulevardi "Gjergj 
Fishta", NdërtesaNr. 88, H. 1, Kati i IV, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga 
Administratori Zj. Erina REXHEPI, që me poshtë do td quhet "Blerësi/Shitësi ose Depozitdhënësi", 

te cilët do te referohen veç si me siper së bashku si "Palët" dhe me vete si "Pala". 

BAZA LIGJORE 
Ligji Nr.43/2015, "Per sektorin e energjise elektrike", i ndryshuar; 
Vendimi Nr. 456, date 29.06.2022 i Këshilhit te Ministrave "Per miratimin e kushtevepër vendosjen e 
detyrimit te shërbimitpublik, që do te zbatohen ndaj lë /icendua,rve ne sekiorth e efle,-&ixe e/e/ctrUe, 
te ciet uirqjne akizvItetine prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe fitrnizinfit me energji 
elektrike"; 
Vendimi Nr. 584, date 08.10.2021 i Këshillit te Ministrave 'Për shpalljen e gjendjes se emergjences 
ne furnizimin me energji etektrike", I ndryshuar; 

Vendimi i Bordit te Entit Rregullator të Energjise nr. 139, date 15.08.2016 "Per miratimin e 
Rregullave të Përkohshme të Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike", i ndryshuar; 
Vendimi nr. 23, date 25.03.2009 i Bordit te Komisionerëve te Entit Rregullator te Energjise 'Mbi 
rinovimin e licencave në aktivitetin e prodhimit dhe tregtimit td energjise elektrike shoqerise KESH 
SH.A.' I ndryshuar; 
Vendimi nr. 198, date 03.09.20 18 i Bordit te Komisionerëve td Entit Rregullator te Energjise "Mbi 
licencimin e,s11Qqeris 'Furniziesi I Tregut të Lire" SH.A, ('FTL SH.A) ne veprimtarine e tregtimit te 
energjise elektrike"; 
Vendimi nr. 253, date 21.12.2021 1 Bordit te Komisionereve te Entit Rregullator td Energjise"Mbi 
çmimin vjetor te blerjes Se energjise elektrike që do t'u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi per 
vitin 2022". 

M kushtet kur: 
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Ne nenin 12, pika 4 te Vendimit td Këshillit të Ministrave Nr. 456, date 29.06.2022 parashikohet 
trajtim i tepricave të energjise elektrike të krijuara nga prodhimi i burimeve të rinovueshme te 
energjise, të cilat depozitohen te shoqeria publike e prodhimit, per fu perdorur per nevoja te fumizimit 
dhe shkëmbehen gjate vitit per mbulimin e humbjeve td "OSSH" SH.A., deri në mbulimin e p10th te 
lyre. 
NE nenin 5, pika 7 te Vendimit të Keshillit td Ministrave Nr. 456, date 29.06.2022 parashikohet trajtim 
i tepricave të prodhimit td energjise elektrike nga shoqeria publike, per qellim te mbulimit te humbjeve 
në rrjetin e shperndarjes së "OSSH" SH.A. 
ishtë shpallur gjendja e emergjences ne fumizimiri me energji elektrike pergjate gjithe vitit 2022, 

Palët bien dakord si me poshte vijon: 

Neni 1 
Objekti I kontratës 

KESH dhe FTL lidhin dhe nënshkruajnë kete kontratë per shitjefblerje/depozitimin/shkembimin te energjise 
elektrike me qellim plotesimin e kërkesës me sasi energjie elektrike per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e 
shpemdarjes, sipas rasteve të meposhtme: 
1. KESH sh.a., do të quhet "Shitësi" dhe FTL sh.a. do te quhet "Blerësi", per ate sasi te energjise elektrike 

qe evidentohet si tepricë e energjise elektrike mbas mbylljes Se bilancit qe ka patur destinacion plotesimin 
e kerkeses per mbulimin e humbjeve në rrjetin e shperndarjes per periudhen kohore 01.01.2022-
31.12.2022. 

2. FTL sh.a. do td quhet "Depozitdhenesi" dhe KESH "Depozituesi", per ate sasi të energjise elektrike e 
evidentuar si teprice te energjise elektrike nga prodhimi i burimeve te rinovueshme te energj isë. Kjo sasi 
e energjise elektrike e depozituar do t'i kthehetlshkëmbehet shoqerise FTL sh.a. per plotesimin e kërkesës 
per humbjet ne rrjetin e shperndarjes brenda vitit ka1endarik. 

3. FTL sh.a., do te quhet "Shitesi" dhe KESH sh.a. "Blerësi", per ate sasi te energjise elektrike e cila 
evidentohet në fund te vitit kalendarik e pakompesuar me energj i elektrike per mbulimin e humbjeve, dhe 
ku FTL ia shet KESH sh.a. me çmimin e blerjes se energjise elektrikenga prodhuesittue çërçacs &dc(. 

s\ñtur&bera1depozituaraishkembyera, ne zbatim td parashikimeve te pikes 2 te nenit 
15 te Vendimit Nr. 456, date 29.06.2022, rakordohet mes paleve bazuar ne te dhenat faktike. Ne procesin 
e rakordimit sasia e energjise elektrike te depozituar do te jete ajo sasi e energjise elektrike e prodhuar 
ngal'urin'et e rinovueshme td energjise përtej sasise se alokuar per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e 
shperndarjes. 
Palet kujdesen që gjate procesit të depozitimit/shkembimit, te rakordojnë çdo muaj ne përputhje me 
dispozitat e mesiperme per saktesimin e sasisë se energjise se depozituar/shkembyer. Periudha nga Janari 
deri ne Gusht 2022 eshte rakorduar me nenshkrimin e kësaj kontrate, sipas te dhënave faktike th kesaj 
periudhe. Ky akt-rakordim eshte pjese integrale e kësaj kontrate, si Aneks Nr. 1. 

Neni 2 
Detyrimet kryesore te paIve 

I. FTL SH.A. perpara çeljes Se procedures së blerjes ne treg te energjise elektrike per mbulimin e hunbeve 
ne rrjeiin e shperndarjes, do të konfirmoje me KESH SH.A. sasite gjendje te energjise elektrike te 
depozituara, si dhe do te informojë KESH SH.A. per sasine qe ka planifikuar te blejë per mbulimin e 
humbjeve ne rrjet, duke i kërkuar KESH SH.A. informacion mbi mundesine qe kjo e fundit ka per ta 
furnizuar me sasi energjie elektrike nga prodhimi I kaskades. 
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2. FTL SH.A. cdo muaj/jave/dite no avancë planifikon tepricat e pritshme to energjise elektrike to prodhuar 
nga burimet e rinovueshme to energjise përtej sasise per mbulimin e humbjeve no rrjetin e shperndarjes 
dhe do t'i dergoje no rrugë elektronike shoqerise KESH SH.A. per t'i depozituar/shitur, si me poshte: 

- çdo dite to enjte informacionin per javen no avancë no profit 24 ore; 
- brenda ores 15:00 informacion to perditesuar per ditën D+2 no profit 24 ore; 
- brenda ores 12:00 informacion per ditën D no profit 24 ore. 
3. FTL SH.A. pas mbylljes so bitancit energjitik dergon no KESH SH.A. to dhëna per: 

(i) sasinë faktike to prodhimit nga burimet e rinovueshme; 
(ii) sasinë e energjise që ështe importuar nga FTL per mbulimin e humbjeve. 
(iii) sasinë faktike to energjise e cita eshte perdorur per mbulimin e humbjeve, 

Saktësimi i sasive to depozituara/ to shkembyera do to behet mes paleve jo me vonë se data 10 e muaj it 
pasardhes. 

4. KESH sh.a., no funksion to kapacitetit gjenerues (no rast to prurjesh no kaskade) perpara celjes se 
procedurave to shitjes se energjise elektrike, njofton shoqerine FTL sh.a mbi mundësinë e prodhimit to 
energjise elektrike per mbulimin e humbjeve no rrjetin e shperndarjes, ndersa kjo e fundit duhet to 
konfirmojë brenda afatit to percaktuar no kerkesen e KESH-it pranimin ose jo te sasisë se energjise 
elektrike to ofruar nga KESH sh.a. per mbulimin e humbjeve. 

5. Bazuar no poziten e pateve per muajt paraardhes, energjia e ttogaritur mbi to dhenat me siper do to 
perbeje: 
i) energj i to depozituar, eshte sasia qe rezulton pozitive nga diferenca mes shumatores Se prodhimit 

nga burimet e rinovueshme to energjise dhe bterjes no treg to parregutluar per mbulimin e 
humbjeve, me humbjet totale mujore no rrjetin e shperndarjes sipas bilancit energjitik to 
Operatorit to Sistemit to Shpemdarjes dhe Furnizuesit to Tregut to Lire. 

ii) energj i to shkembyer, eshte sasia qe rezulton negative nga diferenca mes shumatores se prodhimit 
nga burimet e rinovueshme to energjise dhe bterjes no treg to parregulluar per mbulimin e 
humbjeve, me humbjet totate mujore no rrjetin e shpemdarjes sipas bitancit energjitik to 
Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes dhe E&mizitest Tctt€ U. 

Neni 3 
Realizimi i transaksionevc 

1. Sasia e tepert e energjise elektrike nga prodhimi i kaskadës so Drinit, pas ezaurimit to sasisë se 
energjise se depozituar nga prodhimi I burimet e rinovueshme to energjise no periudhat pararendese, i 
shitet FTL SH.A. nga KESH SH.A. per mbulimin e humbjeve me çmimin e blerjes se energjise nga 
prodhuesit me përparesi hidrike. 

2. Nese no perfundim to rakordimit vjetor mes paleve, evidentohet se humbjet jane mbutuar pertej sasisë 
Se energjise Se depozituar nga FTL SH.A. ne KESH sh.a., dhe kjo sasi nuk eshte pjese e prodhimit to 
KESH sh.a, atëherë kjo sasi do to faturohet me cmimin mesatar to ponderuar to sigurimit to kësaj 
encrgjie nga KESH sh.a. në periudtiCn përkatëse. 

3. Transaksionet e depozitimit dhe shkëmbimit te energjise do te realizohen pa çmim por me bilance 
energjetike. 

4. Transaksionet e shkëmbimit to energjise do to realizohen no raportin: I (një) njesi e depozituar: 1 (nje) 
njesi e kthyer 
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5. Nd rast send fund të vitit, sasia e depozituar e energjise së prodhuar nga prodhuesit me përparësi është 
me e madhe se ajo e kthyer per mbulimin e nevojave te humbjeve në rrjetin e shpemdarjes, Where 
KESH sh.a. do td kompensoje në vlerë këtë diferencë energjie, me çmimin e blerjes së energjise nga 
prodhuesit me perparësi hidrikë. 

Neni4 
Faturimi dhe pagesa 

1. Ne rastin e shitjes se humbjeve, në perputhje me nenin 3 pika 1 td kësaj kontrate, nga shoqeria KESH 
per FTL Shitësi do t'i dorezoje Blerësit një fature sipas formatit dhe standardeve që parashikon 
legjislacioni ne fuqi, e cila paraqet sasinë totale te Energjise Elektrike te dakordësuar nga shitësi dhe 
blerësi per mbulimin e humbjeve në sistemin shperndarjes. Paraqitja e faturës do te bëhet brenda dates 
10 te Muajit pasardhes te periudhes se livrimit te energjise elektrike. Krahas faturës, Shitësi do Vi 
dorëzojë Blerësit edhe te dhënat shoqeruese qe When me faturimin. 

2. Ne perputhje me nenin 3 pika 5 te kesaj kontrate, shoqeria FTL brenda dates 10 te muaj it pasardhes te 
Iëvrimit te energjise elektrike, duhet ti dergoje KESH informacion mbi sasinë faktike te energjise 
elektrike ta prodhuar nga prodhuesit me perparesi me shumë se ajo e kthyer per mbulimin e humbjeve 
në sistemin shperndarjes. 
Ne fund te vitit kalendarik, Palët pas marrjes së te dhënave, rakordojnë detyrimin vjetor per tepricen 
nga prodhimi i burimeve ta rinovueshme te energjise dhe lëshojnë faturën tatimore brenda dates 10 te 
vitit pasardhes. 

3. Pagesa e fatures nga ana e blerësit, do te bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data e lëshimit te 
faturës. 

4. Vonesa ne kryerjen e pageses; Nëse Blerësi dështon në kryerjen e pageses brenda afatit te percaktuar 
ne këtë Kontratë, shperblimi per dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës, do te jetë sipas legjislacionit 
ne fuqi. Ne llogaritjen e kamatevoneses nuk perfshihet data kur kryhet pagesa. 

Neni 5 
Mos-Performanca per shkak të forces madhore apo 

pamjaftueshmërisë së plotësimit të kërkesës per klientët universalë 
1. Pervec se kur specifikohet ndiyshe, "Force Madhore" per qeilimet e Kontratës do të thotë një tzgace 

oTo\ItV6 aisyesrn tëPas që pretendon F•orcn Madhore ("Pala Pretenduese") q  nuk mund 
ta shmangte ose ta kapercente ne menyre te arsyeshme dhe qe ben te pamundur qe Pala Pretenduese të 
kryeje detyrimet e livrimit ose pranimit, per shkaqet e meposhtme, por pa u kufizuar me to: 

a. defekti në komunikim ose I sistemeve kompjuterike te OST-se perkatese që e pengon Palen 
Pretenduese te kryeje detyrimet e livrimit ose pranimit; ose 

b. pezullimi nga OST-ja perkatese te livrimit, pranimit ose injorimit prej saj te detyrimeve te Pales 
Pretenduese lidhur me Programimin sipas Kontrates. 

c. defektet apo nderprerjet ne rrjetin e shperndarjes. 
d. defektet apo nderprerjet ne sistemin e gjenerimit te KESH sh.a. 

2. Nëse nje Pale pengohet plotesisht ose pjeserisht per shkak te Forces Madhore apo pamundesise 
objektive te percaktuara ne kete ko.ntrat do ta koniderohet se nuk kandodhurasnjë shkelje ose 
mospagim nga ana e Pales Pretenduese dhe ajo do te çlirohet (dhe jo thjesht pezullohet) nga keto 
detyrime per ate periudhe kohore dhe ne ate shkalle që kjo Force Madhore e pengon performancen e 
saj. Asnje detyrim per te paguar demet nuk do t'i n erret Pates Pretenduese lidhur me sasitë e paiivruara 
ose te pamarra. 

3. Pala Pretenduese, sa me shpejt qe te jete e mundur pasi meson per Forcen Madhore, do te njoftoje 
Palën tjeter per fillimin e Forces Madhore dhe, per aq sa eshte e mundur, do Vi siguroje një vieresim 
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jo-detyrues mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen e pritshme te paaftesise së saj performuese. Pala Pretenduese 
do të perdore gj ithë perpjekjet komercialisht të arsyeshme per te lehtesuar efektet e Forces Madhore 
dhe gjate vazhdimit te Forces Madhore, do t'i siguroje Pales tjeter perditesime te arsyeshme, kur dhe 
nese disponohen, mbi zgjatjen dhe kohezgjatjen e pritshme te paaftesise performuese. 

4. NU rast dhe në ate shkatlë qe Shitesi clirohet nga detyrimet e livrimit per shkak të Force Madhore, 
Blerësi do te clirohet gjithashtu nga detyrimet korresponduese te pranimit dhe pagesës. Ne rast dhe ne 
ate shkalle që Blerësi clirohet nga detyrimet e pranimit per shkak te Forces Madhore, Shitesi do te 
clirohet gjithashtu nga detyrimet korresponduese te livrimit. 

5. Ne rast te mos livrimit te plote apo te pjesshem te energjise elektrike nga ana e Shitësit sipas sasisë së 
percaktuar ndermjet paleve, Shitësi, në rastin kur nuk shfajësohet nga Forca Madhore, sic percaktohet 
ne kete nen, do ti paguajë Blerësit nje shumë per sasinë e moslëvruar td energjise elektrike, te barabartë 
me diferencën e çmimit ndermjet çmimit te percaktuar ne kete kontratë dhe çmimit me te lartë, nëse 
ka nje te tille, me te cilin Blerësi e ka blerë ose do ta blinte sasinë e palevruar të energjise elektrike ne 
treg, duke vepruar në një mënyrë komercialisht të arsyeshme, shume te cites do ti shtohen edhe kostot 
shtese, te dokumentuara. 

6. NU rast te mos pranimit te plote apo te pjesshem td energjise elektrike nga ana e Blerësit sipas sasise 
se percaktuar ndermjet paleve, Blerësi, në rastin kur nuk shfajësohet nga Forca Madhore, sic 
percaktohet ne kete nen, do ti paguaje Shitësit nje shume per sasinë e papranuar të energjise elektrike, 
te barabartë me diferencen e çmimit ndermjet cmimit td percaktuar ne këtë kontratë dhe cmimit me te 
ulet, nese ka nje te title, me te cilin Shitesi e ka shitur ose do ta shiste sasine e papranuar te energjise 
elektrike ne treg, duke vepruar ne nje menyre komercialisht te arsyeshme, shumë te cites do ti shtohen 
edhe kostot shtese, te dokumentuara. 

Neni 6 
Personat e kontaktit 

1. Te gjitha njoftimet, qe dergohen sipas ose ne tidhje me kete Kontrate, duhet te dergohen me shkrim ne 
adresen e meposhtme me email ose faks: 

Per FTL Per KESH 

Administratori I Kontratës 

Z. Irakli QIRIAKO L .Erald ELFZI 

Funksioni: Drejtor i Departamentit te Drejtori i Departamentit td Operimit dhe 

Tregtimit te Energjise Tregtimit 

Adresa Buievardi Gjergj Fishta", Adresa: Rr."Viktor Eftimiu", Blloku 

Ndërtesa Nr. 88, H.!, "Vasil Shanto", Tiranë 

Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tel.: + 355 42241981/249 

Tirane. Mob:+ 355 697098777 

Fax: + 355 4 2232046 

Mob-.,+355 69207303 E-mail: 

E-mail: 

Pro'gramimi 
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Neni 7 
Legjislacioni në fuqi dhe zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

1. Legjislacioni në Fuqi: Pervec kur specifikohet ndryshe, kjo Kontratë do td interpretohet dhe drejtohet nga 
IegjisIacioni ne fuqi te RSH. 

2. 7jà'h)a e Mosinarreveshjeve: P&veç kur specifikohet ndryshe, çdo mosmarrëveshje që ngrihet lidhur 
me Kontratën do t'i referohet fihlimisht per zgjidhje ERE-s. Secila pale mund td kërkojë gjithashtu 
zbatimin nga Gjykata të të drejtave të saj kontraktuale. Gjykata kompetente është gykata e Rrethi 
gjyqesor Tiran. 

Neni 8 

Miratimi i ERE-s, hyrja në fuqi, efektet dhe zgjidhja e parakohshme 
1. Kjo Kontratë dhe secili nga kushtet këtu, do të hyjne në fuqi pas miratimit nga ERE dhe do t'i shtrij 

efektet nga dt. 01.01.2022-31.12.2022. 

2. Ajo mund te përfundohet, ndryshohet apo zgjidhet perpara dates Se mbarimit të saj. vetëm me miralimin 

n,ga ERE. 

'ZnJ.Einira STAKA Znj Rakela Llanaj 

Funksioni: Shef i Sektorit td Drejtor i Drejtorise se Operacioneve 

Planifikimit/ Departamenti I Tregtimit td Tregtare 

Energj ise 

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta", Adresa: Rr."Viktor Eftimiu", Blioku 

Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia "Vasil Shanto", Tiranë 

Administrative Nr. 7, 1023, Tirane. Tel.: + 355 4 2241981/263 

Mob:+ 355 694147922 Mob:+ 355 69 4033490 

E-mail: errnira.iikj a ItI.al; Fax: + 355 4 2232046 

Ini.fil(c1Oshee.al E-mail: I Lui 

t.tltllillL!. a ke'Ii.jI 

Back Office 

Z. Nereida BELLO Z. Artan Gjonca 

Funksioni: Shef i Sektorit Financiar/ Pergjegjes, Sektori i Administrimit të 

Departamenti i Tregtimit të Energjise Kontratave 

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta", Adresa: Rr."Viktor Eftimiu", Blloku 

Ndërtesa Nr. 88, H.!, Njësia "Vasil Shanto", Tirane 

Administrative Nr. 7, 1023, Tirane. Tel.: + 355 4 2241981/263 

Mob:+ 355 694147308 Mob:+ 35568 6025827 

E-mail: nereida.sakotaftl.al Fax: + 355 4 2232046 

E-mail: hackoftic. a 
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OSHEE Kz S H FTI 
FURNZUESI 

ITREGUTTE LIRE
GROUP 

A. inistrator 

Erina REXIIPI / 
/c_ j4-x 

QPEPL 

Neni 9 

Të ndryshme 

Kjo kontratt nënshkruhet në 6 (gjashte) kopje te barazvlefshme, 3 (tre) kopje per KESH sh.a. dhe 3 (tre) per 

FTL sh.a. 

"Korporata Elektroenergjitike Shqiptare" SH.A.  "Furniziiesi I Tregut të Lire" SH.A. 

Faqe 7 nga 8 

 

  



OS HE E Kz S H FR 
FURNIZUESI GROUP 

ITREGUTTE LIRE 
[F P( r I f 

Aneksi Nr. 1 

Akt-rakordim per energjine elektrike të depozituar dhe shkembyer midis paleve per periudhen Janar-Gusht 
2022. 

Nii 

"Korporata Elektroenergjitike Shqiptare" SH.A.  "Furnizuesi I Tregut të Lire" SH.A. 

Detikirnh.ma prI i Nr Jaar Sk.ii Nhes pro ?.hj Qeesor Ken* Gast Tobli Jar-G.hl prodb.ese we p.rpa,eq of vifn 2022 
Pre1hiiprodh.ewemep,porei 119189398- 1'3059898 166605540 360.116,05" 245,'45,150 102,436,255 55668.080 53463840 1,354,988.80- 
1.poii per mb.hmm • k.biv, 238,880,000 38.880,000 

BIettobIe.9rtoepe..hzje 3 230,528,559 138,481,846 1-3,586951 120.046,125 95,551,633 93,592,823 112,"13,249 102,553,963 1.66',055,148 
Totali 4=1+2-3 6 7AVn 34,578,053 (6361,411) 240,069,932 150,193,516 6.843,432 (57,045,169) (49,090,123) 326,813,659 
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