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Pjesa I. HYRJA  
 

Citimi 29 i Direktivës 97/67/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të datës 15 dhjetor 1997 mbi 

rregullat e përbashkëta për zhvillimin e tregut të brendshëm të shërbimeve postare të Komunitetit dhe 

përmirësimin e cilësisë së shërbimit, siç është ndryshuar së fundmi nga Direktiva 2008/6/EC e 

Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 20 shkurt 2008 (këtu e tutje referuar si - Direktiva) 

thekson që  ofruesit e shërbimeve universale duhet të zbatojnë, brenda një afati të arsyeshëm, sistemet 

e llogaritjes së kostos, të cilat mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, me anë të të cilave kostot 

mund të alokohen për shërbimet sa më saktë që të jetë e mundur në bazë të procedurave transparente; 

ndërsa kërkesat e tilla mund të përmbushen, për shembull, duke zbatuar parimin e shpërndarjes së 

plotë të kostos; ndërsa sisteme të tilla të llogaritjes së kostos mund të mos kërkohen në rrethana kur 

ekzistojnë kushte të mirëfillta të konkurrencës së hapur. 

 

Paragrafi 2 i Nenit 14 të Direktivës detyron një ofrues të shërbimit universal (këtu e tutje referuar si 

OSHU) të mbajë llogari të ndara brenda sistemit të tyre të brendshëm të llogaritjes në mënyrë që të 

bëjë dallimin e qartë midis secilit prej shërbimeve dhe produkteve që janë pjesë e shërbimit universal 

dhe atyre që nuk janë.  

 

Paragrafi 3 i Nenit 14 të Direktivës kërkon që sistemet e llogaritjes duhet të alokojnë kostot në 

mënyrën e mëposhtme: 

(a) kostot që mund t'i caktohen drejtpërdrejt një shërbimi ose produkti të caktuar do të caktohen në 

atë mënyrë; 

(b) kostot e përbashkëta, domethënë kostot të cilat nuk mund t'i caktohen drejtpërdrejt një shërbimi 

ose produkti të veçantë, do të alokohen si më poshtë: 

(i) kur është e mundur, kostot e përbashkëta do të alokohen në bazë të analizës së drejtpërdrejtë të 

origjinës së vetë kostove; 

(ii) kur analiza direkte nuk është e mundur, kategoritë e kostos së përbashkët do të alokohen në bazë 

të një lidhje indirekte me një kategori tjetër të kostos ose një grup të kategorive të kostove për të 

cilat është e mundur një caktim ose alokim i drejtpërdrejtë; lidhja indirekte do të bazohet në 

struktura të krahasueshme të kostos; 

(iii) kur nuk mund të gjenden masa direkte dhe indirekte të alokimit të kostos, kategoria e kostos do 

të alokohet në bazë të një alokuesi të përgjithshëm të llogaritur duke përdorur raportin e të gjitha 

shpenzimeve të caktuara ose të alokuara në mënyrë direkte ose indirekte, nga njëra anë, për secilin 

prej shërbimeve universale dhe, nga ana tjetër, për shërbimet e tjera; 

(iv) kostot e përbashkëta, të cilat janë të nevojshme për sigurimin e shërbimeve universale dhe atyre 

jouniversale, do të alokohen në mënyrë të përshtatshme; nxitësit e njëjtë të kostos duhet të 

zbatohen si për shërbimet universale ashtu edhe për shërbimet jouniversale. 

 

Direktiva bën dallimin ndërmjet: 

 

1. kostove direkte - kostot të cilat mund t'i caktohen drejtpërdrejt një shërbimi ose produkti të 

veçantë; 

2. kostove të përbashkëta - kostot të cilat nuk mund t'i caktohen drejtpërdrejt një shërbimi ose 

produkti të veçantë. 

 

Të ashtuquajturat "kosto të përbashkëta" përfshijnë dy lloje të ndryshme të kostove: 

 kostot që llogaritarët normalisht i quajnë kosto indirekte. Sipas Direktivës, kur është e mundur, 

këto kosto do të alokohen në bazë të analizës së drejtpërdrejtë të origjinës së vetë kostove. Nëse 

jo, këto kosto do të alokohen në bazë të një lidhje indirekte me një kategori tjetër kostoje ose grupi 

të kategorive të kostove për të cilat është e mundur një caktim i drejtpërdrejtë.  
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 përkufizimi më i zakonshëm i "kostove të përbashkëta", kur nuk mund të gjenden as masa direkte 

dhe as indirekte të alokimit të kostos. Kjo kategori e kostove do të caktohet në bazë të një alokuesi 

të përgjithshëm.  

 

Për ta përmbledhur, Direktiva kërkon: 

 

 të zbatojë parimet e kontabilitetit të kostos për të siguruar që të dhënat e kontabilitetit janë të 

besueshme dhe të qëndrueshme; 

 të përdorë një metodologji të përshtatshme të llogaritjes së kostos - alokimi i kostos për 

shërbimet universale është një faktor kryesor që siguron që të dhënat e kostos të kërkuara për 

llogaritjen e kostos neto janë të besueshme; 

 trajtimin korrekt të kostos së përbashkët - kostoja e cila nuk mund të alokohet direkt ose 

indirekt për shërbimet postare universale duhet të alokohet në mënyrë të qëndrueshme; 

 ndarjen e llogarive - USP-ja duhet të jetë në gjendje të identifikojë veçmas kostot që lidhen me 

secilin shërbim postar universal. 

 

ERGP pranon përdorimin e gjerë të metodologjive të mëposhtme tradicionale të llogaritjes në 

shumicën e vendeve: Metodologjia e Kostos e bazuar në aktivitet, përdorimi i sistemit të Llogaritjes 

së Kostos Historike për shpërndarjen e kostos. 

 

Kostoja e bazuar në aktivitete alokon kosto direkte dhe indirekte për aktivitetet. ABC thekson se:  

 

1) produktet konsumojnë aktivitete; 

2) aktivitetet (dhe jo produktet) konsumojnë burime, dhe 

3) aktivitetet nuk bazohen domosdoshmërisht në vëllimin e prodhimit. 1   

 

 

 

                                                   
1 Rekomandimi i CERP mbi Praktikat më të mira për Rregullat e Llogaritjes së Kostos. 
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Metoda e Shpërndarjes së Plotë të Kostos (FDC) në të cilën përcaktohet kostoja e një produkti duke 

e alokuar atë në kosto direkte, kosto indirekte dhe kosto të përbashkëta në mënyrë që asnjë kosto të 

mos mbetet e pashpërndarë.2 

 

Në mënyrë që të provojë deri në çfarë mase, sistemi ekzistues i llogaritjes plotëson kërkesat 

rregullatore, USP do të specifikojë qasjen e përdorur për të pasqyruar kostot në llogaritjet dhe 

pasqyrat e llogarive të ndara. Dy qasjet alternative janë Sistemi i Llogaritjes së Kostos Historike 

(HCA) dhe Sistemi i Llogaritjes së Kostos Aktuale (CCA). HCA bazohet në regjistrimin e 

transaksionit me koston e tyre origjinale monetare historike. CCA është një konventë e krijuar për 

raportimin financiar në një mjedis me çmime që ndryshojnë me shpejtësi, ku HCA tradicionale mund 

të konsiderohet e papërshtatshme. CCA, ndryshe nga HCA tradicionale merr parasysh ndikimin e 

bërë nga tendencat inflacioniste në interesat e aksionerëve.  

 

Pjesa II. QËLLIMI 
 

Qëllimi i këtij udhëzuesi është t'i përcaktoëj parimet themelore të menaxhimit të llogaritjes së kostos 

për një ofrues të shërbimit postar universal dhe kërkesat për sistemin e llogaritjes së kostos. 

 

 

Pjesa II. INFORMATAT QË DO T'I SIGUROHEN 

ARKEP-it 
 

Në mënyrë që të sigurohet që USP plotëson të gjitha kërkesat e specifikuara në aktet ligjore, 

informacioni më i rëndësishëm në sistemin e llogaritjes së kostos dhe llogarive të ndara duhet të 

dokumentohet dhe të përmbajë: 

 

1. Përshkrimin e politikave të llogaritjes të përdorura; 

2. Përkufizimin e njësive të biznesit për të cilat duhet të përgatiten pasqyrat rregullatore; 

3. Procesin e aplikuar për të identifikuar të ardhurat dhe për të matur vëllimet e postës në nivelin 

e produktit/shërbimit. 

4. Metodat për atribuimin e kostove, të ardhurave, aseteve dhe detyrimeve ndaj njësive të 

biznesit dhe zonave të shërbimit universal; 

5. Përshkrimin e qasjes së aplikuar në llogaritjen e kostos (specifikimi i metodologjisë); 

6. Transferet e brendshme; 

7. Përshkrimin e formatit të pasqyrave të përgatitura; 

8. Tregimin e metodologjisë së përdorur për llogaritjen e kostove; 

9. Përshkrimin hap pas hapi për mënyrën e llogaritjes së kostove të shërbimeve të ndryshme. 

 

Rekomandohet të parashikohen këto dispozita: 

“USP duhet: 

1. një herë në periudhën raportuese, por jo më vonë se deri më 31 mars të periudhës së ardhshme 

të raportimit të hartojë pasqyrën vjetore dhe ta dorëzojë atë tek Autoriteti. Pasqyra vjetore 

                                                   
2 Rekomandimi i CERP mbi Praktikat më të mira për Rregullat e Llogaritjes së Kostos. 
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do të thotë një koleksion i hollësishëm i pasqyrave, dokumenteve dhe informacioneve të tjera 

të dhëna Autoritetit, i cili është i mjaftueshëm për Autoritetin për të vlerësuar nëse sistemi i 

llogaritjes së kostos i përdorur nga USP gjatë periudhës së raportimit përmbush kërkesat; 

Pasqyra vjetore dhe shpjegimet e saj dhe dokumentet shtesë do të përbëjnë një pjesë integrale 

të informacionit financiar. 

 Pasqyra vjetore përbëhet nga sa vijon: 

1.1. përshkrim i hollësishëm dhe gjithëpërfshirës të sistemit të llogaritjes së kostos që tregon 

parimet e hollësishme të menaxhimit të llogaritjes së kostos të përdorura nga USP, 

metodologjitë dhe rregullat për të menaxhuar llogaritjen e kostos dhe alokimin e kostos 

të USP dhe përpilimin e pasqyrës; 

1.2. metodat për shpërndarjen e të ardhurave, kostos, aseteve dhe detyrimeve; 

1.3.  procedurat për akumulimin, miratimin dhe kontrollin e nxitësve të kostos; 

1.4. procedura për ndryshimin dhe miratimin e sistemit të llogaritjes së kostos; 

1.5. skema e alokimit të kostos që demonstron qendrat e akumulimit të kostove të përdorura 

dhe ndërlidhjet e tyre; 

1.6. tabela e zëvendësimeve logjike të sistemit të llogaritjes së kostos, nëse ka; 

1.7. pasqyrat për periudhën raportuese;  

1.8. lista e çmimeve të shërbimit universal postar që do të ndryshohen duke treguar arsyet e 

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

përfshirë në anekset analitike të pasqyrës vjetore; 

 

2. të sigurojë informacion, kur sigurohen pasqyrat e përmendura në paragrafin 1, që do të 

mundësojë marrjen e një vendimi mbi transferimin e të dhënave specifike nga pasqyra 

financiare në kontabilitetin e menaxhmentit dhe mbi arsyetimin e alokimit të kostos për 

shërbime specifike në një nivel të treguar në detaje: 

2.1. të dallojë bilancin e gjendjes së njësive të biznesit dhe pasqyrën e fitimit ose humbjes, të 

përpiluar nën informacionin e përdorur në kontabilitetin e menxhmentit; 

2.2. pasqyra e llogaritjes së kapitalit të përfshirë në kryerjen e veprimtarive të USP; 

2.3. plani i detajuar i llogarive të kostos në Regjistrin kryesor, duke përfshirë nën-llogaritë më 

të hollësishme, nëse ka, me të dhënat e periudhës raportuese dhe informacionin mbi 

atribuimin e këtyre llogarive në kategoritë e llogarive të sistemit të llogaritjes së kostos 

për shembull, kodet të kategorive; 

2.4. përshkrimi i kostove të zhvlerësimit dhe amortizimit të njësive të aseteve fikse që përbëhet 

nga sa vijon: numri i identifikimit të aseteve fikse që mund të lidhet me numrin e llogarisë 

së sistemit të llogaritjes së kostos; emri i njësisë së aseteve fikse, data e blerjes, vlera në 

fillim të periudhës raportuese, vlera në fund të periudhës raportuese, shuma e zhvlerësimit 

ose amortizimit gjatë periudhës raportuese, metoda e llogaritjes së zhvlerësimit ose 

amortizimit,  vlera e parashikuar e likuidimit; informata tjera; 

2.5. lista e nxitësve të kostos duke treguar vlerat e nxitësve të kostos, fushëveprimi i zbatimit të 

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

arsyetimi ekonomik; 

2.6. pasqyra e llogaritjes së kthimit të arsyeshëm të investimit për periudhën raportuese duke 

siguruar algoritmin specifik të llogaritjes, të dhëna dhe informacion tjetër relevant i 

përdorur për llogaritjet; 

2.7. format e nën-zërave të krijuara për çdo fazë të alokimit të kostos që siguron informacion 

se cilat kosto; titulli, kodi i identifikimit, shuma e kostove që do të alokohen, janë alokuar 

në secilën fazë, cilët nxitës të kostos; titulli, kodi i identifikimit, shuma totale e nxitësit dhe 

cilat proporcione përdoren për të alokuar kostot, në cilën qendër të kostove atribuohen 

kostot dhe cila pjesë e kostove i atribuohet qendrës së kostos; USP gjithashtu do të 

sigurojë një pasqyrë që demonstron se cilat qendra të akumulimit të kostos dhe faza të 

alokimit vijnë nga kostoja e shërbimeve finale duke i shpalosur ato në një grup; 
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2.8. pasqyra e kostos së shërbimit final për periudhën e raportimit dhe periudhën e mëparshme 

të raportimit që përbëhet nga sa vijon:  

2.8.1. titulli i çdo shërbimi, njësia e matjes së shërbimit, numri i njësive të shërbimit të 

ofruara për përdoruesit e shërbimeve finale gjatë periudhës raportuese dhe periudhës 

së mëparshme të raportimit; 

2.8.2. shuma e kostove totale të periudhës raportuese dhe periudhës raportuese të 

mëparshme për shërbimin dhe njësinë e shërbimit; 

2.8.3. kthimi i arsyeshëm në investime i periudhës raportuese dhe periudhës raportuese të 

mëparshme për shërbim; 

2.8.4. shuma e të ardhurave të periudhës raportuese dhe periudhës raportuese të mëparshme 

për shërbim dhe njësi shërbimi; 

2.9. pasqyra e transferimeve të brendshme; 

2.10. pasqyra e arsyeve në ndryshimet e kostos, ku kostot e shërbimeve finale krahasuar me 

periudhën e mëparshme të raportimit ndryshuan ndjeshëm; 

2.11. deklarata nën betim e menaxherit ose personit të autorizuar të USP që thekson se sistemi 

i llogaritjes së kostos dhe informacioni i dhënë përputhen me dispozitat e akteve ligjore 

që rregullojnë zbatimin e detyrimit të kontabilitetit të kostos; 

2.12. shënime shpjeguese që tregon parimet e përpilimit të pasqyrave dhe përmban 

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

2.13. grupi i pasqyrave financiare; 

2.14. informacione të tjera që mundësojnë vlerësimin se USP ka përmbushur kërkesat gjatë 

periudhës së raportimit. 

 

Kur Autoriteti kërkon informacion shtesë në lidhje me pasqyrat e përmendura në paragrafët 1-2, USP 

do ta paraqesë këtë informacion brenda periudhës së përcaktuar nga Autoriteti.” 

Pjesa III. PARIMET E LLOGARITJES SË KOSTOS 
 

Paragrafi 2 i Nenit 14 të Direktivës thekson se sisteme të tilla të brendshme të llogaritjes do të 

veprojnë në bazë të parimeve të llogaritjes të zbatuara në mënyrë të vazhdueshme dhe objektivisht të 

justifikueshme nga kostoja. Parimet e kontabilitetit duhet të zbatohen në të njëjtën mënyrë me kalimin 

e kohës dhe përmes transaksioneve. Pra, nëse USP duhet të mbajë llogari të ndara për shërbimet 

postare universale dhe shërbimet e tjera postare, ai duhet të operojë me ato llogari sipas parimeve të 

kontabilitetit të zbatuara në mënyrë të vazhdueshme dhe të arsyeshme objektivisht.  

CERP dhe ERGP përcaktojnë 4 parime të rëndësishme të llogaritjes së kostos: 

 Shkakësia e kostos - të ardhurat dhe kostot duhet të atribuohen në përputhje me aktivitetet të cilat 

bëjnë që të ardhurat të fitohen dhe kostot të ndodhin. 

 Objektiviteti - të gjitha bazat e alokimit dhe ndarjes duhet të kryhen në një pikë fillestare 

objektive dhe nuk duhet të synojnë të përfitojnë padrejtësisht USP-në. 

 Qëndrueshmëria - praktikisht të gjitha bazat e alokimit dhe ndarjes duhet të zbatohen 

vazhdimisht nga një vit në tjetrin. 

 Transparenca - metodat e alokimit duhet të jenë transparente dhe të ardhurat dhe kostot duhet të 

dallohen qartë nga njëra-tjetra.3 

Rekomandohet të vendosni parimet themelore në vijim: 

 

                                                   
3 Rekomandimi i CERP mbi Praktikat më të mira për Rregullat e Llogaritjes së Kostos. 
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“1. USP do të zhvillojë dhe përdorë sistemin e llogaritjes së kostove të përshtatur për aktivitetet e tij 

dhe në përputhje me parimet e mëposhtme: 

1.1. parimi i shkakësisë - USP do të alokojë të gjitha të ardhurat, kostot, asetet dhe detyrimet e 

periudhës raportuese direkt ose indirekt, me anë të nxitësve të kostove përkatëse, për njësitë 

e biznesit dhe shërbimet finale, nga aktiviteti ose aktivitetet në përputhje me rrethanat, të 

cilat shkaktuan marrjen e këtyre të ardhurave, kostot e bëra, asetet e fituara ose ekzistencën 

e detyrimeve specifike; 

1.2. parimi i akumulimit - USP do të alokojë të ardhurat dhe kostot e periudhës raportuese për 

një njësi biznesi dhe shërbimin final nën faktin e fitimit të të ardhurave duke mos marrë 

parasysh faktin e marrjes dhe ripagimit të parave; 

1.3. parimi i objektivitetit - USP do të alokojë të ardhurat, kostot, asetet dhe detyrimet e periudhës 

raportuese në mënyrë të paanshme, pa një qëllim për të shtrembëruar rezultatet 

përfundimtare të periudhës raportuese të ndonjë shërbimi final ose të një pjese strukturore 

të saj, njësie biznesi ose pjese strukturore të saj, dhe pa një qëllim për të ndikuar në vendimet 

e marra nga përdoruesit e informacionit të llogaritjes; 

1.4. parimi i stabilitetit - USP do të zbatojë të njëjtin sistem të llogaritjes së kostos kur llogarit 

dhe alokon kostot gjatë periudhave të ndryshme të raportimit, përveç rasteve të referuara në 

paragrafët 1.4.1 dhe 1.4.2; USP do të ndryshojë sistemin e llogaritjes së kostos në përdorim 

në rastet vijuese: 

1.4.1. ngjarje ose rrethana të rëndësishme çojnë në domosdoshmërinë e zëvendësimeve 

logjike të sistemit të llogaritjes së kostos të përdorur nga USP; 

1.4.2. Autoriteti kërkon të ndryshojë sistemin e kontabilitetit të kostos të përdorur nga USP, 

kur ky i fundit nuk arrin të veprojë në përputhje me aktet ligjore; 

1.5. parimi i transparencës - USP do të alokojë të ardhurat, kostot, asetet dhe detyrimet e 

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

pasqyrat përfundimtare të konsoliduara të periudhës raportuese të ketë një mundësi që në 

mënyrë transparente, të qartë dhe të lehtë të përcaktohen të ardhurat, kostot, asetet dhe 

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

shërbimet finale; do të konsiderohet se parimi i transparencës është i paprekur kur, bazuar 

në parimin e shkakësisë, të ardhurat, kostot, asetet dhe detyrimet drejtpërdrejt dhe nga çdo 

fazë e shpërndarjes së kostos që i atribuohen shërbimeve finale; 

1.6. parimi i publicitetit - USP do të njoftojë Autoritetin për sistemin e llogaritjes së kostos në 

përdorim dhe ndryshimet e tij, dhe ai do të publikojë një përshkrim të hollësishëm të sistemit 

të llogaritjes së kostos të përbërë nga përshkrime të hollësishme të parimeve të menaxhimit 

të llogaritjes së kostos, metodologjive dhe procedurave të aplikuara, metodave të alokimit të 

kostos, akumulimit të nxitësit të kostos, procedurave të miratimit dhe kontrollit, procedurës 

për ndryshimin dhe miratimin e sistemit të llogaritjes së kostos, si dhe elementëve të tjerë, 

përveç informacionit konfidencial, dhe ndryshimeve në përshkrimin në faqen e saj të 

internetit; informacioni i publikuar në faqen e internetit do të jetë publikisht i disponueshëm 

për të paktën një vit nga data e botimit të tij, dhe në rast ndryshimesh, ai do të azhurnohet jo 

më vonë se 30 ditë nga data e ndryshimeve të tilla; 

1.7. parimi i dobishmërisë - USP do të zhvillojë dhe përdorë sistemin e llogaritjes së kostos, i cili 

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

përdoruesit e informacionit të dhënë; 

1.8. parimi i besueshmërisë - USP do të sigurojë që informacioni i dhënë pasqyron saktësisht 

statusin financiar të USP dhe nuk përmban gabime dhe devijime, dhe informacioni i përdorur 

në sistemin e llogaritjes së kostos nuk shtrembëron informacionin e dhënë në tërësi të 

pasqyrave financiare; USP do të sigurojë besueshmërinë e sistemit të llogaritjes së kostos 

dhe menaxhimit të llogaritjes së kostos duke zbatuar procedurat e kontrollit të brendshëm të 

miratuar nga menaxheri i USP ose personi i autorizuar; kontrolli i brendshëm do të përbëhet 

nga të paktën këto elemente: vlerësimi i rrezikut, aktiviteti i kontrollit, shpërndarja dhe 

monitorimi.” 
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Pjesa IV. PËRKUFIZIMET 
 

Ky seksion ofron përkufizime që duhet të përshkruhen. 

 

“Do të përdoren përkufizimet e mëposhtme: 

 

 Periudha raportuese do të thotë një periudhë që përkon me vitin financiar të USP grupi i 

pasqyrave financiare i së cilës është duke u hartuar. 

 Kosto të përbashkëta do të thotë kosto që nuk është e lidhur me një shërbim specifik dhe që 

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

nevojshme për sigurimin e pandërprerë të aktiviteteve të USP.  

 Shërbim me shumicë do të thotë një shërbim i ofruar nga USP për ofruesit e tjerë të 

shërbimeve postare të cilët e përdorin këtë shërbim si një burim për të siguruar shërbimet e 

tyre me pakicë.. 

 Shërbim final do të thotë një shërbim me shumicë ose pakicë që u ofrohet individëve.  

 Zëvendësimi logjik do të thotë zëvendësimi i sistemit të llogaritjes së kostos të përdorur nga 

USP në lidhje me zëvendësimin e qendrave të përdorura të kostove dhe ndërlidhjeve, d.m.th., 

nxitësit e kostos në përdorim, duke përfshirë specifikimin dhe ristrukturimin e qendrave të 

tilla të kostos dhe nxitësve të kostos.  

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

rishitje. 

 Kosto të pandara do të thotë kostot e shkaktuara nga USP gjatë periudhës së raportimit të 

cilat, megjithatë, nuk janë të nevojshme për të siguruar shërbimin universal postar dhe/ose 

për të mbështetur veprimtarinë e USP.  

 Kosto indirekte do të thotë kosto që lidhet indirekt me një shërbim specifik dhe shpërndahet 

me anë të nxitësve të kostove rregullatore bazuar në logjikën ekonomike ose koeficientët 

rregullatorë. 

 Koeficienti rregullator do të thotë një koeficient, që tregon një pjesë të kostove të alokuara 

që i atribuohen një qendre të caktuar të kostove. 

 Ekuiteti do të thotë e drejta e pronarëve të USP ndaj përbërësve të aseteve të mbetura pas 

zbritjes së të gjitha detyrimeve nga asetet e përgjithshme. 

 Aktiviteti ndihmës i brendshëm do të thotë aktivitetet qëllimi i të cilave është të mbështesin 

aktivitetin kryesor të brendshëm (për shembull, kontabiliteti, administrimi, riparimi, 

mirëmbajtja, kontrolli i procesit, etj.) të cilat nuk kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në ofrimin 

e shërbimit final.  

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

final për shembull, kostot për orë, shpenzimet e transportit të bëra gjatë ofrimit të shërbimeve 

finale, etj. 

 Të ardhurat do të nënkuptojnë rritjen e përfitimit ekonomik të USP gjatë periudhës raportuese 

për shkak të rritjes së aseteve të USP ose vlerës së tyre dhe/ose zvogëlimit të detyrimeve. 

 Sportel i zyrës postare do të thotë një vend ku USP ofron shërbimet finale me anë të rrjetit 

postar të USP.  

 Kthimi i arsyeshëm i investimeve do të thotë kthimi i investimit që nuk mund të tejkalojë 

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

tjetër të të njëjtit nivel rreziku. 

 Diferencë e konsiderueshme do të thotë një ndryshim në kostot e shërbimit/shërbimeve finale 

dhe/ose kostove kumulative, dhe/ose të dhënat e monitorimit apo statistikave me 5 ose më 

shumë për qind. 

 Kostot do të nënkuptojnë uljen e përfitimit ekonomik të USP për shkak të konsumit të aseteve, 

shitjes së aseteve, humbjes së aseteve, vlerës së zvogëluar të aseteve dhe supozimit të 
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detyrimeve gjatë periudhës raportuese, ku kjo rezulton në zvogëlimin e kapitalit, me 

përjashtim të reduktimit të tij të drejtpërdrejtë. Fitimet e parealizuara të kapitalit, nëse 

kapitali është investuar në treg të një niveli të ngjashëm rreziku, do t'i atribuohen gjithashtu 

kostove, d.m.th., kthimi i arsyeshëm i investimit i atribuohet kostove. 

 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 indirekte në një fazë të ndërmjetme të 

shpërndarjes së kostos në mënyrë që të alokohen kostot indirekte për shërbimet finale sipas 

parimit të shkakësisë.  

 Nxitësi i kostos do të thotë një faktor ekonomikisht i arsyeshëm, i justifikueshëm logjikisht i 

përcaktuar mbi një bazë jo-diskriminuese, i cili përdoret për t'i atribuar shuma specifike të të 

ardhurave, kostove, aseteve dhe/ose detyrimeve shërbimeve finale ose qendrave të kostos. 

Nxitësi i përdorur nga USP do të pasqyrojë një lidhje shkakësore midis zërit të ndarjes së të 

ardhurave, kostove, aseteve ose detyrimeve dhe zërit të të ardhurave, kostove, aseteve ose 

detyrimeve që i atribuohet një shumë e caktuar.  

 Kapitali i huasë do të thotë detyrimet afatgjata që USP do të llogarisë më vonë se gjatë një 

viti të ardhshëm financiar, duke përfshirë një pjesë të detyrimeve afatgjata të vitit aktual. 

 Kosto direkte do të thotë kostot që mund t'i atribuohen drejtpërdrejt dhe pa dyshim një 

shërbimi specifik. 

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

informacionit të nevojshëm për të menaxhuar USP. 

 Njësia e biznesit do të thotë pjesa logjikisht e dalluar e shërbimeve finale të ofruara nga USP 

e krijuar për të veçuar një grup të caktuar të shërbimeve. Kur ndonjë burim i USP 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.  

 Kontroll i brendshëm do të thotë një sistem i të gjitha llojeve të kontrollit të zbatuar nga USP 

për të siguruar ligjshmërinë, ekonominë, efikasitetin, performancën dhe transparencën e 

veprimtarisë së USP, si dhe besueshmërinë dhe plotësinë e pasqyrave. 

 Aktivitet i brendshëm do të thotë një aktivitet i ndërmjetëm i USP i nevojshëm për të ofruar 

shërbimet finale. Aktiviteti i brendshëm ndahet në aktivitetet e brendshme kryesore dhe 

ndihmëse. 

 Transferimi i brendshëm do të thotë transferimi i të ardhurave dhe/ose kostove nga aktiviteti 

i brendshëm në llogaritë e të ardhurave dhe/ose kostove të njësisë së biznesit që pasqyrojnë 

aktivitetet e brendshme të kërkuara për të formuar shërbimet finale. 

Pjesa V. KËRKESAT E LLOGARITJES SË KOSTOS 
 

Në Koston e Bazuar në Aktivitet (ABC) proceset e prodhimit ndahen në një numër aktivitetesh të 

ndryshme. Aktivitetet e kërkuara për pjesët kryesore të prodhimit - si mbledhja, transporti, klasifikimi 

dhe shpërndarja - ndahen në nën-aktivitete. Numri i aktiviteteve, nën-aktiviteteve dhe aktiviteteve 

elementare, dhe zakonisht si pasojë, të dhënat në dispozicion mund të ndryshojnë nga vendi në vend 

në varësi të organizimit të ofrimit të shërbimeve postare. Më tej, nën-aktivitetet mund të zbërthehen 

në nën-nën-aktivitete, dhe përfundimisht në aktivitete elementare, të cilat janë operacionet më 

elementare të kërkuara për një detyrë specifike. Një aktivitet elementar mund të përcaktohet nga fakti 

që ka të bëjë me një grup të kufizuar të produkteve dhe ose shërbimeve që trajtohen në mënyrë 

homogjene, duke çuar në një funksion të thjeshtë të kostos duke përkthyer saktë procesin themelor 

teknik. Mund të ketë qindra ose më shumë aktivitete të tilla elementare për t'u përcaktuar në mënyrë 

që të sigurohet një përshkrim plotësisht i plotë i një procesi të dhënë postar të biznesit për qëllime të 

analizimit të saktë të kostove. 

 

Kostoja e aktivitetit përcaktohet nga konsumi i tij për secilin burim të përdorur për këtë aktivitet 

elementar. Tradicionalisht, burimet kryesore janë: 
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o fuqia punëtore, e ndarë nga shpenzimet e tjera operative, duke pasur parasysh peshën e tyre 

të konsiderueshme në operacionet postare; 

o shpenzimet operative; 

o zhvlerësimi dhe amortizimi; 

o akcizë; 

o burimet e jashtme; 

o të tjera. 

Përdorimi i nxitësve të kostove ka një rëndësi gjithmonë e më të madhe në alokimin e kostove 

indirekte. Nxitësi i kostos është një ngjarje ose një faktor që ka një lidhje sistematike me një lloj të 

veçantë të kostos dhe që bën që të krijohet kjo kosto. Metodat e kostos së aplikuar janë teknika të 

përdorura për të alokuar kostot e USP në një mënyrë relevante. Ky alokim bëhet me nxitësit e kostos. 

Në praktikë, një nxitës është një çelës shpërndarjeje për të ndarë kostot në një mënyrë objektive dhe 

të matshme. 

 

 
 

Kërkesat kryesore të llogaritjes së kostos janë si në vijim:  

 

1. Të gjitha të ardhurat, kostot, asetet dhe detyrimet duhet të llogariten në sistemin e 

kontabilitetit të kostos vetëm një herë dhe USP do të sigurojë korrektësinë dhe saktësinë e të 

dhënave që përmbahen në sistemin e llogaritjes së kostos. 

2. USP duhet alokojë të ardhurat, kostot, asetet dhe detyrimet e periudhës raportuese për njësitë 

e biznesit dhe do të dallojë qartë kthimin e investimit dhe transferimet e brendshme të secilës 
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njësi biznesi, gjë që do të lejojë Autoritetin të identifikojë aktivitetet e brendshme për sigurimin 

e shërbimeve specifike finale. Çdo transfer i brendshëm duhet të dallohet qartë, justifikohet 

ekonomikisht dhe përcaktohet mbi një bazë jodiskriminuese nga USP.   

3. USP duhet të dallojë njësitë e mëposhtme të biznesit në sistemin e llogaritjes së kostos:  

3.1. njësinë e biznesit të një shërbimi postar universal të ofruar në territorin e Kosovës; 

3.2. njësinë e biznesit të një shërbimi postar universal duke veçuar një njësi biznesi të artikujve 

postarë ndërkufitar të dërguar dhe njësinë e biznesit të artikujve postarë ndërkufitarë të 

pranuar; 

3.3. njësinë e biznesit të shërbimeve me shumicë të përbërë nga shërbimet e ofruara nga USP 

për ofruesit e tjerë të shërbimeve postare; 

3.4. njësinë e biznesit të shërbimit tjetër postar; 

3.5. njësinë e biznesit të shërbimeve të tjera që nuk kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimit postar. 

4. Për të identifikuar transferimet e brendshme, USP do të dallojë veçmas kostot e aktiviteteve 

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

shërbimeve: 

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

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

4.1.3. aktivitetet e brendshme për kryerjen e aktiviteteve të përbashkëta të USP; 

4.1.4. aktivitete të tjera të brendshme, duke dalluar aktivitetet në lidhje me sigurimin e rrjetit 

postar. 

5. USP, kur përcakton një nivel të detajeve dhe numër të aktiviteteve të brendshme të cilitdo prej 

grupeve të përmendura në paragrafin 4, duhet të marrë parasysh specifikat e shërbimeve të 

ofruara finale. 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. 

6. USP duhet të llogarisë shumat e transferimeve të brendshme në fazat vijuese të 

njëpasnjëshme: 

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

6.2.  përcakton një fushë të çdo aktiviteti të brendshëm në fushëveprimin e aktiviteteve të kryera 

nën një njësi matëse të zgjedhur; 

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

brendshme të funksionimit me fushën e veprimtarisë së brendshme; 

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

specifike finale duke treguar shkallën në të cilën kryhet një aktivitet i brendshëm i caktuar 

për të siguruar një shërbim specifik final; 

6.5. përcakton vëllimin e transferimit të brendshëm për një shërbim të caktuar final duke marrë 

parasysh shkallën e përdorimit të përbërësve të aktivitetit të brendshëm. 

7. USP duhet të zbatojë parimin historik të llogaritjes së kostos në sistemin e llogaritjes së kostos 

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

vlerën kontabël të aseteve fikse pa vlerësuar uljen dhe rritjen e vlerës së aseteve fikse. 

8. USP duhet të sigurojë që të ardhurat dhe kostot të transferohen në sistemin e llogaritjes së 

kostos duke ndjekur të dhënat e përfshira në librat e llogarisë dhe informacionin e llogarisë, 

dhe kostot e atribuuara të shërbimit final do të ndahen në kategoritë e mëposhtme: 

8.1. kostot direkte që do t'i atribuohen drejtpërdrejt shërbimeve specifike që çuan në krijimin e 

kostove të tilla, duke dalluar veçmas kostot në lidhje me sigurimin e kostove të shërbimit 

universal postar do t'u shpërndahen drejtpërdrejt shërbimeve finale nën regjistrat e sistemit 

të zgjidhjes dhe informacionin e llogarisë;  

8.2. kosto indirekte që do t'i alokohen shërbimeve ose grupeve të tyre të cilat indirekt dhe 

bashkërisht çuan në krijimin e kostove të tilla duke përdorur ndonjë metodë të alokimit 

indirekt të kostos të zgjedhur nga USP duke siguruar zbatimin e parimeve të llogaritjes së 

kostos;  

8.3. kostot e përbashkëta që do të përbëjnë pjesën më të vogël të mundshme të kostove të 

shkaktuara nga USP gjatë periudhës raportuese dhe do të alokohen me anë të çdo metode 
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të shpërndarjes së kostos së përbashkët të zgjedhur nga USP duke siguruar zbatimin e 

parimeve të llogaritjes së kostos; kur caktohen kostot e përbashkëta të nevojshme si për 

shërbimin postar universal ashtu edhe për shërbimet që nuk i atribuohen, do të përdoren 

të njëjtët faktorë të shpërndarjes së kostos; 

8.4. kostot e pandara kur kostot nuk mund t'i atribuohen asnjërës prej kategorive të kostove të 

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

ofrimin e shërbimit universal postar. 

9. USP, kur llogarit shumën e kostove totale, e cila përmban një shumë të kostove direkte, 

indirekte dhe totale të shërbimit, të një njësie të një shërbimi final specifik, do të përfshijë 

kosto direkte, indirekte dhe të përbashkëta për një njësi të një shërbimi specifik final në kostot 

totale. 

10. USP duhet të alokojë kostot e një shërbimi specifik final të ndodhur gjatë periudhës 

raportuese në pjesët strukturore vijuese të secilit shërbim final: 

10.1. sportel i zyrës postare; 

10.2. spastrim; 

10.3. klasifikim; 

10.4. transport; 

10.5. shpërndarje; 

10.6. kosto të tjera. 

11. USP duhet të sigurojë që pjesët strukturore të shërbimit final t'i nënshtrohen një mundësie për 

të identifikuar qartë aktivitetet e brendshme përkatëse.  

12. USP nuk i atribuon kostot e mëposhtme operative të shërbimit postar universal, çmimet e të 

cilit rregullohen: 

12.1. kostot në lidhje me ndërtesat e banimit; 

12.2 kostot e shfytëzimit, qirasë, operimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe kostot e tjera të ngjashme 

të ndërtesave sociale, kulturore, sportive, rekreative ose ndërtesave të përdorura për 

qëllime të ngjashme; 

12.3. pagesat e bamirësisë dhe të përfitimeve shoqërore në para ose në natyrë; 

12.4. kostot e programeve arsimore dhe të lidhura me to, kur programe të tilla nuk shoqërohen 

me trajnimin e punonjësve dhe trajnimin gjatë shërbimit; 

12.5. kostot e udhëtimit dhe ato të lidhura, kur kosto të tilla nuk kanë të bëjnë me udhëtimet e 

punës së punonjësve; 

12.6. kostot e kontributeve dhe pagesave për përfitimet e punonjësve të USP, me përjashtim të 

kontributeve dhe pagesave të detyrueshme të përcaktuara në akte ligjore ose pagesa në 

lidhje me marrëdhëniet e punës; 

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

ligjore; 

12.8. kostot e riparimit të dëmit të shkaktuar nga USP; 

12.9. kosto të tjera që nuk mund t'i atribuohen kostove të shërbimit universal postar, çmimet e 

të cilit rregullohen nga USP. 

Pjesa VI. KTHIMI I ARSYESHËM I INVESTIMEVE 
 

Fitimi i arsyeshëm mund të përkufizohet si niveli i fitimit operativ që do të fitohej në një treg 

konkurrues. Ky duhet të jetë i mjaftueshëm për të mbuluar koston e kapitalit në lidhje me ofrimin e 

shërbimeve universale. Kostoja e kapitalit zakonisht matet duke përdorur metodën e kostos mesatare 

të ponderuar të kapitalit (WACC). Një metodë e tillë duhet të sigurojë që kostoja neto e detyrimit të 

shërbimeve universale të llogaritet duke supozuar se USP është në gjendje të bëjë një kthim të 

arsyeshëm të kapitalit që përdor për të siguruar shërbimet universale. WACC është një mesatare e 

ponderuar e kostos së borxhit të USP dhe e kapitalit të saj.  
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Rekomandohet të rregulloni kthimin e arsyeshëm të investimeve si më poshtë: 

 

1. USP duhet të dallojë kthimin e arsyeshëm të investimit si një grup i veçantë i kostove në 

sistemin e llogaritjes së kostos dhe do ta alokojë atë për shërbimet finale nga vëllimi i kapitalit 

të përdorur në sigurimin e një shërbimi final përkatës.  

2. USP do të llogarisë kthimin e arsyeshëm të investimit si produkt i vëllimit të kapitalit të 

angazhuar në kryerjen e aktiviteteve dhe kostos së kapitalit. Llogaritjet e kthimit të arsyeshëm 

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

formulave të përmendura më poshtë.   

3. Vëllimi i kapitalit do të llogaritet si një shumë e ekuitetit dhe e kapitalit të huasë që 

korrespondon me ekuacionin e bilancit vijues: 

 

K = E + D = FA + CA – CL – PR 

ku: 

K – vëllimi i kapitalit të përdorur në kryerjen e aktiviteteve 

E – ekuiteti  

D – kapitali i huasë 

FA – asetet fikse të përdorura në kryerjen e aktiviteteve 

CA – asetet aktuale 

CL – detyrimet aktuale 

PR – provizionet. 

 

4. USP, kur përcakton kthimin e arsyeshëm të investimit, duhet të llogarisë vëllimin e kapitalit 

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

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

të çdo tremujori të periudhës raportuese. 

5. USP duhet të llogarisë koston e kapitalit si Kostoja Mesatare e Ponderuar e Kapitalit (WACC) 

nën formulën e mëposhtme: 

 

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

 

ku: 

 

WACC – kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit (%) 

RE – kostoja e ekuitetit (%) 

E – ekuiteti 

D – kapitali i huasë 

RD – kostoja e kapitalit të huasë (%). 

 

6. USP do të llogarisë koston e ekuitetit nën formulën e modelit të kostos së kapitalit: 

 

RE = RF + β * (RM – RF) 

 

ku: 

RF – norma bazë e fitimit (%) 

RM – norma mesatare e fitimit të tregut (%) 

β – beta që tregon një raport midis rrezikut të aksioneve të emetuesit (USP) dhe rrezikut të 

tregut të ekuitetit; 

ose një metodologji tjetër e bazuar në parimet ekonomike dhe të dhëna të Autoritetit.  
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7. Kostoja e kapitalit të huasë (RD) do të pasqyrojë normën e interesit të vendosur në treg për 

të cilën USP ka marrë ose mund të ketë marrë një kredi afatgjatë gjatë periudhës raportuese, 

të paktën për një periudhë 5-vjeçare. 

8. USP, kur llogarit koston e kapitalit, duhet të vlerësojë efektin e taksës së korporatës në koston 

e ekuitetit neto dhe koston e kapitalit të huasë duke marrë parasysh nëse USP, kur transferon 

kostot nga librat e llogarive në sistemin e llogaritjes së kostos, ka përjashtuar kostot e tatimit 

të korporatave ose ka alokuar kosto të tilla për shërbimet finale. 

9. USP, kur llogarit kthimin e arsyeshëm të investimit, duhet të përjashtojë zërat e kostove të 

regjistruara në regjistrat e kontabilitetit të mbuluar nga kthimi i arsyeshëm i investimit nga 

sistemi i llogaritjes së kostos.” 

Pjesa VII. AUDITIMI 
 

Një auditor i pavarur duhet të kontrollojë llogaritë rregullatore. Qëllimi i auditimit është të rrisë 

cilësinë, objektivitetin dhe besueshmërinë e llogarive. 

 

Rekomandohet të vendosni dispozitat e mëposhtme në lidhje me auditimin e sistemit të llogaritjes së 

kostos.  

1. USP do t'i sigurojë Autoritetit kopjet e raportit të auditimit të pavarur mbi llogaritjen e kostos 

së shërbimit universal postar së bashku me pasqyrat. Autoriteti do të publikojë raportin e 

auditimit të pavarur të dhënë nga USP në faqen e tij të internetit. 

2. Auditim i pavarur do të thotë auditimi i jashtëm i kryer nga një person që ofron shërbime të 

auditimit që nuk është i lidhur me USP ose një grup ndërmarrjesh të ndërlidhura, që nuk ka 

marrë pjesë direkt ose indirekt gjatë instalimit të sistemit të llogaritjes së kostos të përdorur 

nga USP dhe/ose nuk ka konsultuar USP-në ose një grup të ndërmarrjeve të ndërlidhura për 

instalimin dhe/ose përdorimin e sistemit të llogaritjes së kostos së përdorur që është subjekt i 

një auditimi të pavarur. 

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.” 

 



Pjesa VIII. SHEMBUJ 
 

 

 
 

 

 

__________ 


