Nr. Prot. 044/B/18

VENDIM Nr. 1240
Për
Miratimin e
Raportit të Komisionit për Shqyrtimin e Kërkesës së MZHE nr. prot. 520/2/18
Në mbështetje të nenit 11, nenit 12 dhe nenit 45 të Ligjit nr. 03/L-173 për Shërbime Postare (tutje;
LSHP) dhe nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109
(tutje; Ligji ose LKE); neni 8 i Marrëveshjes ndërmjet MZHE dhe “Posta e Kosovës” SH.A.,
kërkesës së MZHE nr. prot. 520/2/18 dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref.
Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje
referuar si ARKEP ose Autoriteti), Bordi i Autoritetit në përbërje prej:
1)
2)
3)
4)

z. Kreshnik Gashi
z. Nijazi Ademja
z. Hazir Hajdari
z. Shqirpim Pula

Kryetar i Bordit
Anëtar i Bordit
Anëtar i Bordit
Anëtar i Bordit

në mbledhjen e 30-të me radhë të mbajtur më datë 23 Korrik 2018, pas shqyrtimit të materialit të
përgatitur nga Komisioni për shqyrtimin e kërkesës së MZHE nr. prot. 520/2/18, mori këtë:
VENDIM
I.
II.

III.

Miratohet Raporti i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës së MZHE nr. prot. 520/2/18.
Lejohet subvencionimi i “Postës së Kosovës” Sh.A. nga Qeveria e Republikës së Kosovës
për realizimin e shërbimeve universale postare.
Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.
ARSYETIM

Bordi i Autoriteti me Vendimin nr. 1237 ( nr.prot. 041/B/18) ka themeluar Komisionin për
shqyrtimin e kërkesës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik (tutje referuar si – MZHE) për
konstatimin e humbjeve/kostos për ofrimin e shërbimit universal postar nga “Posta e Kosovës”
SH.A. (tutje referuar si – PK SHA) të pranuar me dt. 06/07/2018 (nr. prot. 520/2/18).
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Komisioni gjatë shqyrtimit ë kërkesës së MZHE ka analizuar legjislacionin në fuqi në Republikën
e Kosovës, vendet e rajonit dhe vendet e BE dhe bazuar në:
Neni 11 i Ligjit Nr.03/L-173 për Shërbime Postare (tutje referuar si – Ligji) ka përcaktuar
shërbimet, të cilat duhet t’i ofroj Ofruesi i Shërbimit Universal Postar (tutje referuar si – ofrues i
SHUP) si për trafikun e brendshëm ashtu edhe për atë ndërkombëtar.
Neni 12 i Ligjit ka përcaktuar listën e shërbimeve të rezervuara për ofruesin e SHUP pra
Operatorin Publik Postar (tutje referuar si - OPP) me qëllim të përmbushjes së kërkesave, të cilat
dalin nga ofrimi i shërbimit universal postar.
Neni 45 i Ligjit specifikon se realizimi i shërbimit universal postar, mbajtja dhe zhvillimi i tyre
sigurohen në rast nevoje edhe me mbështetje nga Qeveria e Republikës së Kosovës përmes
subvencioneve.
Po ashtu neni 8 i Marrëveshjes ndërmjet MZHE dhe “PK” SH.A., për kryerjen e shërbimeve
universale dhe të rezervuara postare në Republikën e Kosovës, specifikon se OPP duhet të mbajë
kontabilitet të veçantë për të hyrat dhe kostot e realizimit të shërbimeve universale dhe ato të
rezervuara postare. Paragrafi 2) i këtij neni specifikon që në rast nevoje kur nuk sigurohen të
hyra të mjaftueshme nga ofrimi i shërbimeve universale, apo shërbimeve tjera biznesore, Qeveria
ofron mbështetje për “PK” SH.A.
Krahas dispozitave ligjore të lartcekura, Komisioni ka marrë edhe opinionin e kompanisë së
njohur ndërkombëtare ‘Cullen International S.A.’ lidhur me procedurat dhe metodologjitë e
llogaritjes së kostos neto të ofrimit të shërbimit universal, format dhe mënyrat e kompensimit
për ofrimin e këtij shërbimi, si dhe verifikimi i humbjeve të pretenduara.
Me qëllim të krijimit të një pasqyre sa më reale të gjendjes në ‘PK’ sh.a., përkatësisht bilancin
financiar për ofrimin e shërbimeve universale, Komisioni më datë 12/07/2018 ka realizuar takim
me përfaqësuesin e kompanisë auditore që ka bërë auditmin e Pasqyrave Financiare të ‘PK Sh.A.,
ku i janë kërkuar sqarime në çështjet si në vijim:
-

Lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të ‘PK Sh.a. për vitin 2017;

Çështjen e letër konfirmimit të lëshuara për ‘PK Sh.a. për konstatimin e humbjeve
financiare të për vitet 2015, 2016 dhe 2017 të shkaktuara nga ofrimi i shërbimit universal postar.
Auditimi i pasqyrave financiare të kompanisë është kryer nga kompania audituese “Alb Audit”
Shpk në bazë të një kontrate trivjeçare për vitet 2015, 2016 dhe 2017. Auditimi i pasqyrave
financiare është bërë bazuar në legjislacionin në fuqi.
Raporti i auditorit të pavarur për pasqyrat financiare të kompanisë “PK Sh.a., për vitin 2017,
shpreh opinion se këto pasqyra në përgjithësi paraqesin një pamje të drejtë dhe korrekte të
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gjendjes ekonomiko-financiare. Nga shpalosja e Pasqyrave financiare në këtë raport, konkretisht
Pasqyra e të Ardhurave nuk ka një ndarje të llogarisë së të hyrave dhe shpenzimeve që
kompania i realizon nga shërbimi universal postar, shërbimi i rezervuar dhe shërbimeve tjera
postare, edhe pse përfaqësuesi i kompanisë audituese deklaron se në auditimin e pasqyrave
financiare për vitin 2017, me kërkesë të kompanisë ka qenë i fokusuar në rezultatet financiare që
realizohen nga shërbimi universal postar.
Me kërkesë të ‘PK Sh.a.’ kompania audituese ka lëshuar një letërkonfimim (Ref. 01/958/2018) në
të cilën auditori paraqet vlerën financiare të humbjeve të krijuara nga shërbimi universal postar
për vitet 2015, 2016 dhe 2017, e të cilat i’a ka faturuar MZHE në bazë të marrëveshjes së
nënshkruar në mes tyre.
Sipas auditorit llogaritja e të ardhurave dhe shpenzimeve për SHUP është bërë në bazë të
dokumentacionit kontabël që i kanë ofruar zyrtarët e ‘PK Sh.a.’, të cilat kanë konsideruar se
ndëlidhen me ofrimin e SHUP. Nga Pasqyra e rezultatit financiar të SHUP, vërehet se kategoria
kryesore e shpenzimeve të SHUP është kategoria e shpenzimeve të pagave.
Bazuar në informacionet e marra nga përfaqësuesi i auditorit, dokumentaconi kontabël që
dëshmon shpenzimet për SHUP, përfaqëson burimet e angazhuara si tërësi për SHUP, gjë që
nuk është e zakonshme për kompanitë që afarojnë me llojllojshmëri të produkteve/shërbimeve.
Po ashtu më datë 16/07/2018, Komisioni ka mbajtur takim me përfaqësuesit e ‘PK Sh.a.’, ku ka
kërkuar sqarime shtesë në çështjet si në vijim:
Mënyrën e përllogaritjes së kostos neto për ofrimin e SHUP, në tabelat e prezentuara në
Raportin e Auditorit për vitet 2015, 2016 dhe 2017;
Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve nga ofrimi i shërbimit të rezervuar për vitet 2015,
2016 dhe 2017;
Sipas përfaqësuesve të ‘PK Sh.a.’, në bilancin e llogaritjes së humbjeve të shkakëtuara nga ofrimi
i shërbimit universal janë marrë parasyshë vetëm shpenzimet direkte dhe jo ato të përbashkëta,
pra nuk është aplikuar i ashtuquajturi tarifimi i brendshëm.
Sa i përket vitit 2018, vlera prej; 1,127,494.00 € për humbjet nga SHU është vlerë e planifikuar,
pra në bazë të Planit të Biznesit për vitin 2018.
Bazuar në Kornizën aktuale Ligjore dhe dokumentet tjera të referuara më lartë, Komisioni ka
konstatuar që:
Bazuar në Kornizën Rregullatore aktuale në Republikën e Kosovës, por edhe në atë të BEsë, për rregullimin e shërbimeve postare, ofruesi i SHUP ka të drejtën e pretendimit për
kompensimin e humbjeve të shkakëtuara nga ofrimi i SHUP. E drejta për kompensim ekziston
edhe në rastin kur tregu nuk është plotësisht i liberalizuar (ekzistimi i shërbimeve të rezervuara),
siç është rasti në Republikën e Kosovës;
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Bazuar në Raportet vjetore të audituara, konstatohet se OPP ‘PK Sh.a.’ operon me
humbje;
‘PK Sh.a.’,nuk ka mbajtur llogari të ndara për shërbimin universal dhe ato të rezervuara
për të siguruar evidentimin e saktë të të hyrave dhe kostos për njësi. Kjo ka vështirësuar
aplikimin e metodologjive të njohura të aplikuara në shtetet e BE-së, për llogaritjen e kostos së
saktë shtesë të shkakëtuar nga obligimi për ofrimin e SHUP. Për më tepër, krahas llogaritjes së
kostos duhet të merret parasyshë tendenca për kosto efikase;
Megjithatë që u tha në paragrafin e mësipërm, Auditori i angazhuar nga ‘PK Sh.a.’, në
letëkonfirmim ka konstatuar humbjet e shkakëtuara për ofrimin e shërbimit universal postar për
vitet 2015, 2016 dhe 2017;
Qeveria e Republikës së Kosovës ka të drejtën e mbështetjes financiare për OPP PK sh.a.
për të siguruar ofrimin e shërbimeve universale,
Duke pas parasysh atë që u tha më lart dhe faktin se me qëllim të përmbushjes së kërkesave për
ofrimin e shërbimeve universale ‘PK SH.A.’ është i vetmi operator publik postar, respektivisht
ka monopol në ofrimin e shërbimeve të rezervuara, me peshë deri 100 gram, atëherë Komisioni i
ka rekomanduar Bordit si në vijim:
Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik, në
përputhje me detyrat dhe përgjegjësit që ka bazuar në Ligjet e aplikueshme mund t’i ofroj
mbështetje operatorit ‘PK sh.a.’ për mbulimin e humbjeve, përkatësisht subvencionim të ofrimit
të SHUP për vitin 2017, konform letërkofirmimit të Auditorit. Sidoqoftë, mbetet në diskrecionin e
Qeverisë nëse dëshiron të subvencionoj edhe për vitet paraprake.
Zgjidhja/opsioni i Rekomanduar në pikën I nuk duhet të shërbej si pretekst për OSHU
për parashtrimin e kërkesës për kompensimin e humbjeve edhe për vitet në vijim pa u plotësuar
paraprakisht kriteret bazë, respektivisht parakushtet themelore të aplikuara nga shtetet anëtare
të BE-së (shih më poshtë) dhe ato rajonale.
-

Ligji i ri për shërbimet postare duhet të jetë në përputhje të plotë me Direktivet e BE-së si
dhe të definoj qartë parimet për ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostos nga ofruesi i
SHUP.

-

Ofruesi i shërbimeve universale duhet të mbajë llogari të ndara dhe llogaris koston neto
të shërbimit universal postar në përputhje me parimet dhe metodologjitë e aplikuara në
shtetet e BE-së. Të gjitha elementet e kostos duhet të jenë të gjurmueshëm dhe duhet të
jenë të vërtetuara me dokumentacionin e duhur.
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-

Në rastet kur verifikimi i kostos bëhet nga Auditori, ai duhet të jetë i pavarur dhe
profesional, të jetë në gjendje të dokumentoj dhe arsyetoj metodologjinë e përdorur.
Opinioni i Auditorit duhet të deklaroj se llogaritë Rregullatore janë paraqitur në mënyrë
të drejtë dhe janë respektuar elementet kryesore të bazuara në praktikat ndërkombëtare
për ndarjen e llogarive dhe llogaritjen e kostos neto.

-

Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të përcaktoj një mekanizëm të kompensimit, i cili
duhet të jetë objektiv, transparent, jo diskriminues dhe proporcional.

Duke pas parasyshë atë që u tha më lartë u vendos sikurse në dispozitiv të këtij vendimi.
Këshilla Juridike:
Pala e pakënaqur me këtë vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën
Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit.
Shtojcë: Raporti i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës së MZHE nr. prot. 520/2/18
Prishtinë, 23/07/2018
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Kreshnik Gashi
Kryetar i Bordit
Aktvendimi i dërgohet:
-

Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik/Departamenti i Postë Telekomunikacionit dhe
Teknologjisë Informative;
Posta e Kosovës Sh.A.;
Arkivit, ARKEP
+
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