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Nr. i Prot. xx/xx/2021.                                                                                                Nr. i Regjistrit: xx 

     

RREGULLORE 
PËR 

LLOGARITJEN E KOSTOVE TË OFRUESIT TË SHËRBIMIT UNIVERSAL  POSTAR 
 

Neni 1 
Baza Ligjore 

 

1.1 Kjo Rregullore është nxjerr në bazë të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3) dhe neni 15, 

i Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbime Postare, nenit 10, paragrafi 2.1), të Statutit të Autoritetit 

Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në përputhshmëri me Direktivën 

97/67, KE, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë; 15 Dhjetor 1997, për rregullat e 

përbashkëta për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimit postar të Komunitetit dhe 

përmirësimin e cilësisë së shërbimit, e ndryshuar me Direktivën 2002/39, KE, të Parlamentit 

Evropian dhe Këshillit, datë; 10 Qershor 2002, dhe Direktivën 2008/6, KE, të Parlamentit dhe 

Këshillit Evropian datë; 20 Shkurt 2008 

1.1.         

 
Neni 2 

Qëllimi dhe Fushëveprimi 
 

2.1      Rregullorja për llogaritjen e Kostove të Ofruesit të Shërbimit Univerzal Postar do t’i 

përcaktojë parimet themelore të menaxhimit të llogaritjes  së kostove të ofruesit të shërbimit 

postar univerzal (tutje referuar si - OSHU) dhe kërkesat për sistemin e llogaritjes së kostos. 

2.2       Sistemi i llogaritjes të kostos nënkupton një pjesë të kontabilitetit të menaxhmentitEBITDA   

e përdorur për të llogaritur dhe shpërndarë kostot, si dhe tërësinë e parimeve, metodave dhe 

rregullave të krijuara për të llogaritur kostot e OSHU, për të menaxhuar shpërndarjen e kostove, 

për të hartuar dhe paraqitur llogaritë.  

 
 
 
 

Neni 2 
Përkufizimet  

 

Përkufizimet e mëposhtme do të përdoren për qëllimet e Rregullores: 
 

a) Periudha e raportimit do të thotë një periudhë që përkon me vitin financiar të OSHU, 

grupi i pasqyrave financiare të së cilës është duke u hartuar. 
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b) Pasqyra vjetore financiare do të thotë një grumbull i detajuar i deklarimeve, 

dokumenteve dhe informatave të tjera të dhëna tek Autoriteti, të cilat janë të mjaftueshme 

për Autoritetin për të vlerësuar nëse sistemi i llogaritjes të kostos i përdorur nga OSHU 

gjatë periudhës të raportimit përmbush kërkesat e Rregullores 

c) Kosto e përbashkët do të thotë kosto që nuk shoqërohet me një shërbim specifik dhe që 

nuk mund të alokohet nga OSHU, sipas parimit të shkakësisë; megjithatë, kosto të tilla 

janë të nevojshme për sigurimin e pandërprerë të aktiviteteve të OSHU. 

d) Shërbim me shumicë do të thotë një shërbim i ofruar nga OSHU për ofruesit e tjerë të 

shërbimeve postare të cilët e përdorin këtë shërbim si një burim për t’i siguruar shërbimet 

e tyre me pakicë. 

e) Shërbim përfundimtar do të thotë një shërbim me shumicë ose pakicë i cili iu ofrohet 

individëve.  

f) Zëvendësim logjik do të thotë zëvendësim i sistemit të llogaritjes së kostos të përdorur 

nga OSHU në lidhje me zëvendësimin e qendrave të kostos së përdorur dhe ndërlidhjet, 

d.m.th., shtytësit e kostos në përdorim, duke përfshirë specifikimin dhe ristrukturimin e 

qendrave të tilla të kostos dhe drejtuesve të kostos.  

g)  Shërbim me pakicë do të thotë një shërbim i ofruar individëve i cili nuk është krijuar për 

rishitje. 

h) Kosto e papërvetësuar do të thotë kostot e shkaktuara nga OSHU gjatë periudhës të 

raportimit të cilat, megjithatë, nuk janë të nevojshme për të siguruar shërbimin univerzal 

postar dhe / ose për të mbështetur veprimtarinë e OSHU.  

i) Kosto e tërthortë do të thotë kosto që lidhet tërthorazi me një shërbim specifik dhe 

shpërndahet me anë të shtytësve të kostove rregullatore bazuar në logjikën ekonomike 

ose koeficientët rregullatorë. 

j) Koeficienti rregullator do të thotë një koeficient, i cili paraqet një pjesë të kostove të 

alokuara e cila i atribuohet një qendre të caktuar të kostove. 

k)  Kapital do të thotë e drejta e pronarëve të OSHU ndaj përbërësve të aseteve të mbetura 

pas zbritjes të të gjitha o\detyrimeve nga pasuria e përgjithshme. 

l) Aktivitet ndihmës i brendshëm do të thotë aktivitetetet, qëllimi i të cilave është të 

mbështesin veprimtarinë kryesore të brendshme (për shembull, llogaritjen, 

administrimin, riparimin, mirëmbajtjen, kontrollin e procesit, etj.) të cilat nuk kanë një 

ndikim të drejtpërdrejtë në ofrimin e shërbimit përfundimtar. Produktet e aktiviteteve të 

brendshme ndihmëse nuk do t’iu furnizohen individëve.  

m) Aktiviteti kryesor i brendshëm do të thotë aktivitetet qëllimi i të cilave është ofrimi i 

shërbimit përfundimtar (për shembull, kostot e një orë të konsideruar në lidhje me sasinë 

e punës, shpenzimet e transportit të bëra gjatë ofrimit të shërbimeve përfundimtare, etj.) 

n) Të hyra do të thotë rritja e përfitimit ekonomik të OSHU gjatë periudhës raportuese për 

shkak të rritjes së asetit të OSHU (ose vlerës të tij) dhe / ose zvogëlimit të detyrimeve. 

o) Sportel i zyrës postare do të thotë një vend ku OSHU ofron shërbime përfundimtare me 

anë të rrjetit postar të OSHU.  

p) Kthimi i arsyeshëm i investimit do të thotë kthimi i investimit i cili nuk mund të tejkalojë 

kthimin e investimit i cili mund të fitohet nga OSHU nëse investon në kapitalin e tij në një 

aktivitet tjetër të po të njëjtit nivel rreziku. 

q)  Diferencë e konsiderueshme do të thotë një ndryshim në kostot e shërbimit (eve) 

përfundimtare dhe / ose kostove kumulative, dhe / ose të dhënat e monitorimit 

(statistikave) me 5 ose më shumë për qind. 
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r)  Kosto do të thotë zvogëlim i përfitimit ekonomik të OSHU për arsye të konsumit të 

aseteve, shitjes të aseteve, humbjes të aseteve, vlerës së zvogëluar të aseteve dhe supozimit 

të detyrimeve gjatë periudhës raportuese, ku kjo rezulton në zvogëlimin e kapitalit, me 

përjashtim të zvogëlimit të drejtpërdrejtë.  

Fitimet e kapitalit të parealizuar, nëse kapitali ishte investuar në treg të një niveli të 

ngjashëm rreziku, do t'i atribuohet gjithashtu kostove, d.m.th., kthimi i arsyeshëm i 

investimit i atribuohet kostove. 

s) Qendra e kostos do të thotë aktiviteti kryesor i brendshëm ose aktiviteti i brendshëm 

ndihmës të cilit i atribuohet një sasi e caktuar e kostove të tërthortë në një fazë të 

ndërmjetme të shpërndarjes së kostos në mënyrë që të alokojë kostot indirekte për 

shërbimet përfundimtare sipas parimit të shkakësisë.  

t)  Shtytësi kostos do të thotë një faktor i arsyetuar në mënyrë ekonomike, i arsyetuar 

logjikisht dhe i përcaktuar mbi një bazë jodiskriminuese, i cili përdoret për të atribuar 

shuma specifike të të ardhurave, kostove, aseteve dhe / ose detyrimeve të shërbimeve 

përfundimtare ose qendrave të kostos. Shtytësi i përdorur nga OSHU do të pasqyrojë një 

lidhje shkakësore ndërmjet rënies të ndarjes së të hyrave, kostove, aseteve ose obligimeve 

dhe efekteve afatshkurtra të të hyrave, kostove, aseteve ose obligimeve të cilave i 

atribuohet një shumë e caktuar.  

u) Kapitali i huasë do të thotë detyrime afatgjata që OSHU do të llogarisë më vonë se gjatë 

një viti të ardhshëm financiar, duke përfshirë një pjesë të obligimeve afatgjata të vitit 

aktual. 

v) Kosto të drejtpërdrejta do të thotë kostot të cilat mund t'i atribuohen drejtpërdrejt dhe pa 

mëdyshje një shërbimi specific.  

w) Kontabiliteti i menaxhmentit  do të thotë mbledhja, sistematizimi, vlerësimi dhe sigurimi 

i informatës së nevojshme për të menaxhuar OSHU.  

x) Njësi biznesi do të thotë pjesa e dalluar logjikisht e shërbimeve përfundimtare të ofruara 

nga OSHU, e krijuar për të veçuar një grup të caktuar shërbimesh. Kur ndonjë burim i 

OSHU përdoret për disa njësi biznesi, vlera e një burimi të tillë do t'i atribuohet njësive të 

biznesit me anë të një drejtuesi të caktuar të kostos.  

y)  Kontroll i brendshëm do të thotë një sistem i të gjitha llojeve të kontrollit të aplikuar nga 

OSHU për të siguruar ligjshmërinë, ekonominë, efikasitetin, performancën dhe 

transparencën e veprimtarisë të OSHU, si dhe besueshmërinë dhe plotësinë e 

pasqyrimeve. 

z) Aktivitet i brendshëm do të thotë një aktivitet i ndërmjetëm i OSHU i nevojshëm për t’i 

ofruar shërbimet përfundimtare. Aktiviteti i brendshëm ndahet në aktivitetet e 

brendshme kryesore dhe ato ndihmëse. 

aa) Transferim i brendshëm do të thotë transferim i të hyarev dhe/ose kostove nga aktiviteti 

i brendshëm në llogaritë e të hyrave dhe / ose kostove të njësisë së biznesit që reflektojnë 

aktivitetet e brendshme të kërkuara për të formuar shërbime përfundimtare. 

Neni 3 
Parimet e llogaritjes të kostos 

 

3.1. OSHU do të zhvillojë dhe përdorë sistemin e kontabilitetit të kostove të përshtatur për 

aktivitetet e tij dhe në përputhje me parimet e mëposhtme: 
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3.1.1. parimi i shkakësisë - OSHU do t’i alokojë të gjitha të hyrat, kostot, asetet dhe obligimet 

e periudhës raportuese drejtpërdrejtë ose jo-drejtpërdrejtë, me anë të drejtuesve të 

kostove përkatëse, për njësitë e biznesit dhe shërbimet përfundimtare, nga aktiviteti 

ose aktivitetet në përputhje me rrethanat, të cilat shkaktuan marrjen e këtyre të hyrave, 

kostove të krijuara, aseteve të fituara ose ekzistimin e detyrimeve specifike; 

3.1.2. parimi i akumulimit - OSHU do t’i alokojë të hyrat dhe kostot e periudhës raportuese 

për një njësi biznesi dhe shërbimin përfundimtar nën faktin e fitimit të të hyrave duke 

mos marrë parasysh faktin e marrjes dhe ripagesës të parave; 

3.1.3. parimi i objektivitetit - OSHU do t’i alokojë të hyrat, kostot, asetet dhe obligimet e 

periudhës raportuese në mënyrë të paanshme, pa një qëllim për t’i shtrembëruar 

rezultatet përfundimtare të periudhës raportuese të ndonjë shërbimi përfundimtar ose 

të një pjese strukturore të saj, njësinë e biznesit ose pjesën strukturore të saj, dhe pa një 

qëllim për të ndikuar në vendimet e marra nga përdoruesit e informatave të llogaritjes; 

3.1.4. parimi i stabilitetit - OSHU do të zbatojë të njëjtin sistem të llogaritjes së kostos kur 

gjatë llogaritjes dhe alokimit të kostot gjatë periudhave të ndryshme të raportimit, 

përveç rasteve të referuara në paragrafët 3.1.4.1 dhe 3.1.4.2; OSHU do të ndryshojë 

sistemin e llogaritjes të kostos në përdorim në rastet vijuese: 

 

3.1.4.1. ngjarjet ose rrethanat e rëndësishme që shpien në domosdoshmërinë e 

zëvendësimeve logjike të sistemit të llogaritjes së kostos të përdorur nga 

OSHU; 

3.1.4.2. Autoriteti kërkon të ndryshojë sistemin e llogaritjes së kostos të përdorur nga 

OSHU, kur ky i fundit nuk arrin të përmbush këtë Rregullore dhe /ose i 

kundërshton aktet e tjera ligjore; 

 

3.1.5. parimi i transparencës - OSHU do të alokojë të hyrat, kostot, asetet dhe obligimet e 

periudhës raportuese në atë mënyrë që në secilën fazë të alokimit të kostos dhe në 

deklaratat përfundimtare të konsoliduara të periudhës raportuese të ekzistojë një 

mundësi për transparencë, qartë dhe lehtësi përcakton të ardhurat, kostot, asetet dhe 

obligimet e të gjitha kategorive, si dhe transferimet e brendshme nga njësitë e biznesit 

dhe shërbimet përfundimtare; do të konsiderohet se parimi i transparencës është i 

paprekur kur, bazuar në parimin e shkakësisë, të hyrat, kostot, asetet dhe obligimet 

janë të drejtpërdrejta dhe nga çdo fazë e alokimit të kostos që i atribuohet shërbimeve 

përfundimtare; 

 

3.1.6. parimi i publicitetit - OSHU do të njoftojë Autoritetin mbi sistemin e llogaritjes të 

kostos për përdorimin dhe ndryshimet e tij, dhe do të publikojë një përshkrim të 

hollësishëm (tekst falas) të sistemit të llogartjes të kostos të përbërë nga përshkrimet e 

hollësishme të parimeve të menaxhimit të llogaritjes të kostos, metodologjive dhe 

procedurave të aplikuara, metodave të alokimit të kostos, akumulimin e shtytësit të 

kostos, procedurave të miratimit dhe kontrollit, procedurën për ndryshimin dhe 

miratimin e sistemit të llogaritjes së kostos, si dhe elementet të tjera, përveç informatave 

konfidenciale, dhe ndryshimet në përshkrimin në faqen e saj të internetit; informata e 

publikuar në faqen e internetit do të jetë publikisht e disponueshme për të paktën një 

vit nga data e botimit të tij, dhe në rast ndryshimesh, do të azhurnohet jo më vonë se 

30 ditë nga data e ndryshimeve të tilla; 
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3.1.7. parimi i fitimit - OSHU do të zhvillojë dhe përdorë sistemin e llogaritjes të kostos, i cili 

është shterues, i hollësishëm, i duhur, objektiv dhe i kuptueshëm për të gjithë 

përdoruesit e informatës të dhënë; 

 

3.1.8. parimi i besueshmërisë - OSHU do të sigurojë që informata e dhënë pasqyron 

saktësisht statusin financiar të OSHU, dhe nuk përmban gabime dhe devijime, dhe 

informata e përdorur në sistemin e llogaritjes të kostos nuk shtrembëron informatën e 

dhënë në tërësi të pasqyrave financiare; OSHU do të sigurojë besueshmërinë e sistemit 

të llogaritjes të kostos dhe menaxhimit të llogaritjes të kostos duke i zbatuar procedurat 

e kontrollit të brendshëm të miratuar nga menaxheri i OSHU, ose personi i autorizuar; 

kontrolli i brendshëm do të përbëhet nga të paktën këto elemente: vlerësimi i rrezikut, 

aktiviteti i kontrollit, shpërndarja dhe monitorimi. 

 

Neni 4 

Kërkesat e llogaritjes të kostos  

 

4.1. Të gjitha të hyrat, kostot, asetet dhe obligimet do të llogariten në sistemin e llogaritjes të kostos 

vetëm një herë dhe OSHU do të garantojë korrektësinë dhe saktësinë e të dhënave që 

përmbahen në sistemin e llogaritjes të kostos. 

 

4.2. OSHU do t’i alokojë të hyrat, kostot, asetet dhe detyrimet  e periudhës raportuese për njësitë 

e biznesit dhe do të veçojë qartë kthimin e investimit dhe transferimet e brendshme të secilës 

njësi biznesi, gjë që do të lejojë Autoritetin të identifikojë aktivitetet e brendshme për 

sigurimin e sherbimeve përfundimtare. Çdo transfer i brendshëm do të veçohet qartë, i 

justifikuar në mënyrë ekonomike dhe do të përcaktohet mbi një bazë jo-diskriminuese të 

OSHU.  

 

4.3. OSHU do t’i veçojë njësitë e mëposhtme të biznesit në sistemin e llogaritjes të kostos: 

 

4.3.1. njësia afariste e një shërbimi postar univerzal të ofruar në territorin e Kosovës; 

4.3.2. njësia afariste e një shërbimi postar univerzal duke veçuar një njësi biznesi të gjësendeve 

postare ndërkufitare të dërguara dhe njësinë e biznesit të artikujve postare ndërkufitare 

të pranuara; 

4.3.3. njësia afariste e shërbimeve me shumicë që përbëhet nga shërbimet e ofruara nga OSHU 

për ofruesit e tjerë të shërbimeve postare; 

4.3.4. njësia afariste e shërbimit tjetër postar; 

4.3.5. njësia afariste e shërbimeve të tjera që nuk kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimit postar. 

 

4.4. Për të identifikuar transferimet e brendshme, OSHU do të veçojë veçmas kostot e aktiviteteve 

të brendshme të kryera në sistemin e llogaritjes të kostos nga grupet e mëposhtme të 

shërbimeve: 

 

4.4.1. aktivitetet e brendshme për ofrimin e shërbimeve me shumicë; 

4.4.2. aktivitetet e brendshme për ofrimin e shërbimeve me pakicë; 

4.4.3. aktivitetet e brendshme për kryerjen e aktiviteteve të përbashkëta të OSHU; 

4.4.4. aktivitete të tjera të brendshme (duke i veçuar aktivitetet në lidhje me sigurimin e rrjetit 

postar). 
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4.5.  OSHU, kur përcakton një nivel të detajeve dhe numrit të aktiviteteve të brendshme të cilitdo 

prej grupeve të cekura në paragrafin 4.4, do të marr parasysh specifikat e ofruara të 

shërbimeve përfundimtare. Shuma e transferimit të brendshëm do të përbëhet nga një shumë 

e kostove të brendshme të funksionimit për një njësi matëse të caktuar të aktivitetit të 

brendshëm. 

 

4.6. OSHU do t’i llogarisë shumat e transferimeve të brendshme në fazat vijuese të njëpasnjëshme: 

 

4.6.1. përcakton një shumë të kostove për çdo aktivitet të brendshëm; 

4.6.2. përcakton një fushë të çdo aktiviteti të brendshëm (fushëveprimi i aktiviteteve të kryera 

nën një njësi matëse të zgjedhur); 

4.6.3. përcakton një shumë të transferimit të brendshëm duke pjesëtuar shumën e kostove të 

brendshme të funksionimit me fushën e aktivitetit të brendshëm; 

4.6.4. përcakton shkallën e përdorimit të përbërësve të aktivitetit të brendshëm të shërbimeve 

specifike përfundimtare duke paraqitur shkallën në të cilën kryhet një aktivitet i 

caktuar i brendshëm për të siguruar një shërbim specifik përfundimtar; 

4.6.5. përcakton vëllimin e transferimit të brendshëm për një shërbim të caktuar 

përfundimtar duke marr parasysh shkallën e përdorimit të përbërësve të aktivitetit të 

brendshëm. 

 

4.7.   OSHU do të zbatojë parimin historik të llogaritjes së kostos në sistemin e llogaritjes të kostos 

- për të llogaritur asetet fikse të përdorura në kryerjen e aktiviteteve dhe kostot përkatëse 

nga vlera kontabël e aseteve fikse pa vlerësuar uljen dhe rritjen e vlerës të aseteve fikse. 

 

4.8. OSHU do të sigurojë që të hyrat dhe kostot të transferohen në sistemin e llogaritjes të kostos 

duke i ndjekur të dhënat e përfshira në librat dhe informatat e e llogaritjes, dhe kostot që i 

atribuohen shërbimit përfundimtar do të ndahen në kategoritë e mëposhtme: 

 

4.8.1. kostot direkte duhet t'i atribuohen drejtpërdrejt shërbimeve specifike që shpien në 

ekzistimin (formimin) e kostove të tilla, duke veçuar veçmas kostot në lidhje me 

sigurimin e shërbimit univerzal postar; kostot do të shpërndahen drejtpërdrejtë në 

shërbime përfundimtare nën regjistrat e sistemit të shlyerjes dhe informatës të llogarisë;  

4.8.2.  kosto indirekte për t'u alokuar shërbimeve ose grupeve të tyre të cilat në mënyrë të 

tërthortë dhe bashkërisht shpien në ekzistimin e këtyre kostove (formimin) duke 

përdorur ndonjë metodë të alokimit të tërthortë të kostos të zgjedhur nga OSHU duke 

siguruar zbatimin e parimeve të llogaritjes të kostos;  

4.8.3. kostot e përbashkëta që do të përbëjnë pjesën më të vogël të mundshme të shpenzimeve 

të shkaktuara nga OSHU gjatë periudhës raportuese dhe do të alokohen me anë të çdo 

metode të shpërndarjes së kostos të përbashkët të zgjedhur nga OSHU, duke siguruar 

zbatimin e parimeve të llogaritjes së kostos; kur caktohen kostot e përbashkëta të 

nevojshme si për shërbimin univerzal postar ashtu edhe për shërbimet që nuk i 

atribuohen, do të përdoren faktorët e njëjtë të alokimit të kostos (shtytësit); 

4.8.4. kostot e papërvetësuara janë ato kosto të cilat nuk i atribuohen asnjërës prej kategorive 

të kostove të përmendura më lart; ndalohet vendosja e kostove të kategorisë së kostove 

të papërvetësuara në ofrimin e shërbimit univerzal postar. 
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4.9.  OSHU, kur bën llogaritjen e shumës të kostove totale (një shumë e kostove direkte, indirekte 

dhe totale të shërbimit) të një njësie të një shërbimi specifik përfundimtar, do të përfshijë 

kosto të drejtpërdrejta, të tërthorta dhe të përbashkëta për një njësi të  shërbimit specifiik 

përfundimtarr   në kostot totale. 

 

4.10.  OSHU do të alokojë kostot e një shërbimi specifik përfundimtar të shkaktuar gjatë periudhës 

raportuese në pjesët strukturore vijuese të secilit shërbim përfundimtar: 

 

4.10.1. sportelit të zyrës postare; 

4.10.2. qartësimit;  

4.10.3. klasifikimit; 

4.10.4. transportimit; 

4.10.5. shpërndarjes; 

4.10.6. kostove të tjera. 

 

4.11. OSHU do të sigurojë që pjesët strukturore të shërbimit përfundimtar t'i nënshtrohen një 

mundësie për të identifikuar qartë aktivitetet e brendshme përkatëse.  

 

4.12.  OSHU nuk i atribuon kostove operative vijuese të shërbimit univerzal postar çmimet e të 

cilit janë të rregulluara: 

 

4.12.1. kostot në lidhje me ndërtesat e banimit; 

4.12.2. kostot e konsumit, qirasë, funksionimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe kostove të tjera të 

lidhura të ndërtesave sociale, kulturore, sportive, rekreative ose ndërtesave të 

shfrytëzuara për qëllime të ngjashme; 

4.12.3. pagesa bamirësie dhe përfitime shoqërore në para ose në natyrë; 

4.12.4. kostot e programeve arsimore dhe të ndëlidhura me ato, kur programe të tilla nuk 

shoqërohen me trajnimin e punonjësve dhe trajnimin gjatë shërbimit; 

4.12.5. shpenzimet e udhëtimit dhe ato të ndëlidhura, kur kostot e tilla nuk kanë të bëjnë me 

udhëtimet e punës të punonjësve; 

4.12.6. kostot e kontributeve dhe pagesave për përfitimet e punonjësve të OSHU, me 

përjashtim të kontributeve dhe pagesave të obligueshme të përcaktuara në akte ligjore, 

ose pagesa në lidhje me marrëdhëniet e punës; 

4.12.7. ndëshkimet, gjobat, kamatat dhe sanksionet e tjera të vendosura për shkeljen e akteve 

ligjore; 

4.12.8. kostot e riparimit të dëmit të shkaktuar nga OSHU; 

4.12.9. kostot e tjera të cilat nuk mund t'i atribuohen kostove të shërbimit univerzal postar, 

çmimet e të cilit rregullohen nga OSHU. 

 

Neni 5 

Llogaritja e kthimit të arsyeshëm të investimit 

 

5.1. OSHU do të veçojë kthimin e arsyeshëm të investimit si një grup i veçantë i kostove në 

sistemin e llogaritjes të kostos dhe do ta alokojë atë për shërbimet përfundimtare nga vëllimi 

i kapitalit i të punësuarve në sigurimin e një shërbimi përfundimtar përkatës.  
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5.2. OSHU do të llogarisë kthimin e arsyetuar të investimit si produkt i vëllimit të kapitalit i të 

punësuarve në kryerjen e aktiviteteve dhe kostos të kapitalit. Llogaritjet e kthimit të 

arsyetuar të investimit, vëllimit të kapitalit dhe kostos të kapitalit do të bëhen sipas parimeve 

dhe formulave të përmendura si më poshtë.   

 

5.3. Vëllimi i kapitalit do të llogaritet si një shumë e kapitalit vetanak dhe kapitalit të huasë që i 

përgjigjet ekuacionit të bilancit vijues: 

 

K = E + D = FA + CA – CL – PR 

në të cilën: 

K – vëllimi i kapitalit të angazhuar në kryerjen e aktiviteteve 

E – kapitali I pronarit 

D – kapitali i huasë 

FA – asetet fikse të angazhuar në kryerjen e aktiviteteve 

CA – astete aktuale 

CL – obligime aktuale 

PR – provizione. 

 

5.4. OSHU, kur përcakton kthimin e arsyeshëm të investimit, do të llogarisë vëllimin e kapitalit 

të angazhuar në kryerjen e aktiviteteve gjatë periudhës raportuese si mesataren aritmetike të 

vëllimeve të kapitalit të angazhuar në fund të periudhës raportuese të mëparshme dhe në 

fund të çdo tremujori të periudhës raportuese.  

 

5.5. OSHU do të llogarisë koston e kapitalit si Kosto Mesatare e Ponderuar e Kapitalit (KMPK) si 

në formulën e mëposhtme: 

 

(KMPK) WACC = RE * E/(E+D) + RD * D/(E+D) 

në të cilën: 

(KMP) WACC – kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit (%) 

RE – kostoja e kapitalit (%) 

E – kapitali i pronarit 

D –  kapitali i huasë 

RD – kostoja e kapitalit të huasë (%). 

 

5.6. OSHU do të llogarisë koston e kapitalit të pronarit (RE) si në formulën e modelit të kostos së 

kapitalit: 

 

RE = RF + β * (RM – RF) 

në të cilën: 

RF – norma bazë e fitimit (%) 

RM – norma mesatare e fitimit të tregut (%) 
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β – beta që paraqet një raport ndërmjet rrezikut të aksioneve të emetuesit (OSHU) dhe 

rrezikut të tregut të kapitalit; ose një metodologji tjetër e bazuar në parimet ekonomike 

dhe të dhëna tek Autoriteti.  

 

5.7.  Kostoja e kapitalit të huasë (RD) do të pasqyrojë normën e interesit të vendosur në treg për 

të cilin OSHU ka marrë ose mund të ketë marrë një hua afatgjatë gjatë periudhës raportuese 

(të paktën për një periudhë 5-vjeçare). 

 

5.8. OSHU, kur bën llogaritjen e kostos tëkapitalit, do të vlerësojë efektin e taksës të korporatës 

në koston e kapitalit neto dhe koston e kapitalit të huasë duke marrë parasysh nëse OSHU, 

kur transferon kostot nga regjistrat kryesorë në sistemin e llogaritjes të kostos, duke mos 

përfshirë tatimin e kosotove të korporatës nën ose duke i alokuar ato kosto për shërbimet 

përfundimtare.  

 

5.9. OSHU, kur bën  llogaritjen e kthimit të arsyetuar të investimit, nuk do t’i përfshijë  kostot  e 

artikujve të regjistruara në regjistrat kryesorë të mbuluara me kthimin e arsyetuar të 

investimit nga sistemi i llogaritjes të kostos. 

 

Neni 6 

Sigurimi i informatës lidhur me sistemin e llogaritjes të kostos 

 

6.1. OSHU do të: 

 

6.1.1. hartojë pasqyrën vjetore financiare për vitin paraprak dhe dorëzojë atë tek Autoriteti  jo 

më vonë se deri më 31 mars të vitit vijues kalendarik.  Pasqyra vjetore dhe shpjegimet e 

saj dhe dokumentet shtesë do të përbëjnë një pjesë integrale të informatës financiare.  

 

Pasqyra vjetore përbëhet nga si vijon: 

 

6.1.1.1. përshkrimi i detajuar dhe gjithëpërfshirës i sistemit të llogaritjes së kostos që paraqet 

parimet e hollësishme të menaxhimit të kontabilitetit të kostos së përdorur nga 

OSHU, metodologjitë dhe rregullat për të menaxhuar llogaritjen e kostove të OSHU, 

dhe alokimin e kostos dhe përpilimin e pasqyrës; 

6.1.1.2.  metodat e shpërndarjes së të hyrave, kostove, aseteve dhe detyrimeve; 

6.1.1.3.  procedurat për akumulimin, aprovimin dhe kontrollin e nxitësve të kostos; 

6.1.1.4.  procedurat për ndryshimin dhe miratimin e sistemit të llogaritjes së kostos; 

6.1.1.5.  skemën e alokimit të kostos që demonstron qendrat e akumulimit të kostos të të 

punësuarve dhe ndërlidhjet e tyre; 

6.1.1.6.  tabelën e zëvendësimeve logjike të sistemit të llogaritjes së kostos, nëse ka ndonjë;  

6.1.1.7.  pasqyrat për periudhën raportuese;  

6.1.1.8. listën e çmimeve të shërbimit univerzal postar që do të ndryshohet duke cekur arsyet 

e ndryshimit, llogaritjet e justifikimit nga kostot me referenca specifike për 

informatën e përfshirë në shtojcat analitike të pasqyrës vjetore;  

 

6.1.2. të sigurojë informata, gjatë ofrimit të deklarimeve të referuara në paragrafin 6.1, që do 

të mundësojë marrjen e një vendimi për transferimin e të dhënave specifike nga pasqyra 
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financiare në kontabilitetin e menaxhmentit dhe për arsyetimin e alokimit të kostos për 

shërbime specifike të paraqitura në një nivel të detajuar: 

 

6.1.2.1. të veçojë bilancin e njësive të biznesit dhe pasqyrën e fitimit ose të humbjes të 

përpiluar nën informatën e përdorur në kontabilitetin e menaxhmentit; 

6.1.2.2. deklaratën e llogaritjes të kapitalit të përfshirë në kryerjen e aktiviteteve të OSHU; 

6.1.2.3. planin e detajuar të llogarive të kostos në Regjistrin kryesor duke përfshirë nën-

llogaritë më të hollësishme, nëse ka, me të dhënat e periudhës raportuese dhe 

informatat mbi atribimin e këtyre llogarive në kategoritë e llogarive të sistemit të 

llogaritjes së kostos për shembull kodet e kategorive; 

6.1.2.4. përshkrimin e kostove të zhvlerësimit dhe amortizimit të njësive të aseteve fikse 

që përbëhet nga si vijon: numri i identifikimit të aseteve fikse, i cili mund të lidhet 

me numrin e llogarisë të sistemit të llogaritjes së kostos; emri i njësisë të aseteve fikse, 

data e blerjes, vlera e parashikuar e likuidimit, vlera në fillim të periudhës të 

raportimit, vlera në fund të periudhës raportuese, shuma e zhvlerësimit apo 

amortizimit gjatë periudhës raportuese, metoda e llogaritjes së zhvlerësimit apo 

amortizimit dhe informata të tjera; 

6.1.2.5. listën e shtytësve të kostove duke i cekur vlerat e nxitësve të kostos, fushëveprimin 

e zbatimit të tyre, cilët nxitës të kostove përdoren për të alokuar një lloj të caktuar të 

kostove dhe arsyetimin ekonomik; 

6.1.2.6. pasqyrën e llogaritjes së kthimit të arsyeshëm të investimeve për periudhën 

raportuese duke siguruar algoritmin specifik të llogaritjes, si dhe të dhënat dhe 

informatat tjera të lidhura me përdorimin e llogaritjeve; 

6.1.2.7. format e grupit të tabelave të formuara për çdo fazë të alokimit të kostos duke 

siguruar informata mbi të cilin janë alokuar kostot duke përfshirë emërtimin, kodin 

e identifikimit, shumën e kostove që do të alokohen në secilën fazë, cilët shtytës të 

kostove duke përfshirë emërtimin, kodin e identifikimit, shumën totale të shtytësit 

dhe cilat përmasa përdoren për t’i alokuar kostot, cilës qendër të kostove i 

atribuohen kostot dhe cilës pjesë të kostove i atribuohet qendra e kostos; OSHU 

gjithashtu do të sigurojë një pasqyrë duke demonstruar se cilat qendra të 

akumulimit të kostos dhe fazat e alokimit burojnë nga kostoja e shërbimeve 

përfundimtare duke i shpalosur ato në një grup; 

6.1.2.8. pasqyra e kostos të shërbimit përfundimtar për periudhën raportuese dhe 

periudhën e mëparshme të raportimit e cila përbën si vijon:  

6.1.2.8.1. emërtimin e çdo shërbimi, njësinë e matjes së shërbimit, numrin e njësive të 

shërbimit të ofruara për përdoruesit e shërbimeve përfundimtare gjatë 

periudhës raportuese dhe periudhës raportuese të mëparshme; 

6.1.2.8.2. shumën e kostove totale të periudhës raportuese dhe periudhës raportuese 

të mëparshme për shërbimin dhe njësinë e shërbimit; 

6.1.2.8.3. kthimin e arsyeshëm të investimeve të periudhës raportuese dhe periudhës 

raportuese të mëparshme për shërbim; 

6.1.2.8.4. shumën e të hyrave të periudhës raportuese dhe periudhës raportuese të 

mëparshme për shërbim dhe njësi të shërbimit; 

6.1.2.9. pasqyrën e transferimeve të brendshme; 

6.1.2.10. deklaratën e arsyeve në ndryshimet e kostos, ku kostot e shërbimeve 

përfundimtare krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit kanë ndryshuar 

në mënyrë të konsiderueshme; 
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6.1.2.11. deklaratën e menaxherit ose personit të autorizuar të OSHU duke cekur se sistemi 

i llogaritjes të kostos dhe informata e dhënë përputhen me dispozitat e akteve ligjore 

të cilat rregullojnë zbatimin e detyrimit të llogaritjes të kostos; 

6.1.2.12. shënimin shpjegues i cili paraqet parimet e përpilimit të pasqyrave dhe përmban 

informata të tjera që ndihmojnë në kuptimin e të dhënave të paraqitura në pasqyra; 

6.1.2.13. grupin e pasqyrave financiare; 

6.1.2.14. informata të tjera të cilat mundësojnë vlerësimin se OSHU ka përmbushur 

kërkesat e kësaj Rregullore gjatë periudhës të raportimit.  

 

6.2. Kur Autoriteti kërkon informata shtesë në lidhje me pasqyrat e cekura në paragrafët 6.1, 

OSHU do ta paraqesë këtë informatë brenda periudhës të caktuar nga Autoriteti. 

 

Neni 7 

Auditimi i sistemit të llogaritjes 

   

7.1. OSHU do t'i sigurojë Autoritetit kopjet e konkluzioneve të auditimit të pavarur mbi 

llogaritjen e kostos të shërbimit univerzal postar së bashku me pasqyrat. Autoriteti do t’i 

publikojë përfundimet e pavarura të auditimit të dhëna nga OSHU në faqen e vet të internetit. 

 

7.2. Auditim i pavarur do të thotë auditimi i jashtëm i kryer nga një person i cili ofron shërbime 

të auditimit që nuk është i lidhur me OSHU, ndërmarrje ose  grup i ndërmarrjeve të 

ndërlidhura, që nuk ka marrë pjesë drejtpërdrejtë ose tërthorazi gjatë vendosjes të sistemit të 

llogaritjes së kostos të përdorur nga OSHU dhe  ose nuk është konsultuar OSHU ose një grup 

i ndërmarrjeve të ndërlidhura gjatë caktimit dhe ose përdorimit të sistemit të llogaritjes të 

kostos së të punësuarve, që është subjekt i një kontrolli të pavarur. 

 

7.3. Autoriteti, për të përcaktuar nëse sistemi i llogaritjes të kostos i përdorur nga ofruesi gjatë 

periudhës raportuese, pasqyra vjetore dhe përshkrimi përputhen me kërkesat, do të kenë të 

drejtën të kryejnë auditimin një herë në vit. Auditimi do të kryhet, nga një auditor i pavarur 

ose kompani auditimi që do të kontraktohet nga Autoriteti. Shpenzimet e  auditimit do të 

mbulhen nga Autoriteti. OSHU do të sigurojë Autoritetin dhe auditorin ose kompaninë e 

auditimit me të gjitha informatat e nevojshme për auditimin, dhe do të bashkëpunojë 

plotësisht me Autoritetin dhe auditorin ose  kompaninë e auditimit. Konkluzioni i auditimit 

do të bëhet i disponueshëm për publikun dhe do të shpallet në ueb faqen e Autoritetit.  

 

Neni 11 Hyrja në fuqi  

 

 

11.1 Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit me vendimin e Bordit të ARKEP.  

 

11.2 Pjesë e kësaj rregullore është Udhëzuesi për Llogaritjen e Kostos. 
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Prishtinë, 00/08/2021               

 

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

 

  Nazim Rahimi 

  Kryetar i Bordit 

 

 


