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1. Hyrje 
 
 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka përgatitur propozimin për përshtatjen e të 

Hyrave të Lejuara Maksimale për vitin 2016 në formë elektronike dhe në letër, duke 

respektuar afatin kohorë të përcaktuar në shtojcën 6 të Rregullës për Vendosjen e 

Çmimeve të OSSh-së, që paraqet procesin e përshtatjeve të rregullta, dhe 

udhëzimeve të ZRrE-së të dhëna në letrën e datës 13 nëntor 2015 për procesin e 

përshtatjeve vjetore.  
 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në këtë propozim ka përfshirë të gjitha 

dokumentet dhe dëshmitë relevante sipas komponentëve të formulave të 

përshtatjeve të rregullta. Ndër të tjera, OSSh ka përfshirë të gjitha kostot e 

arsyeshme të tij me qëllim të funksionimit të tij normal dhe ofrimit më të mirë të 

shërbimit për të gjithë konsumatorët. Për më shumë, për shkak se të Hyrat e Lejuara 

Maksimale për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes aprovohen për një periudhe 

pesë vjeçare, paraqitet nevoja qe të dhënat e aprovuara te përditësohen për të 

reflektuar ndryshimet e nevojshme.  
 

Duke qenë se procesi tarifor është interaktiv ndërmjet ZRrE-së dhe të licencuarave të 

tjerë, ky aplikacion mund të përshtatet më qëllim të reflektimit të kostove që 

ndërlidhen me të licencuarit e tjerë.  
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2. Balanca e energjisë elektrike  

Parashikimi i Balancës së Energjisë Elektrike nga OSSh është bazuar duke marr 

parasysh pritjet reale për rritjen e konsumit dhe pritjet reale për zvogëlimin e 

humbjeve. Qasja e përdorur nga KEDS për të zhvilluar balancën e energjisë për vitin 

2016 është “poshtë-lart”. 
 

Shitjet në nivel të distribucionit janë paraparë të jenë 3,196 GWh, të cilat 

përjashtojnë shitjet në pjesën veriore të lumit Ibër, dhe të cilat janë kalkuluar duke 

marrë për bazë luhatjet historike të shitjeve në nivelin e distribucionit, e që është 

afro 1.6% rritje vjetore që nga viti 2012.  
  

Shitjet 2012-2016 

  Shitjet aktuale Aktuale  Parashikim 

Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 
Shitjet në OSSh 2,995,168 3,068,799 2,944,989 3,104,668 3,196,210 
        2015 2016 
Norma e përbërë e rritjes       1.20% 1.64% 

Tabela 1  

OSSh ka paraqitur humbjet në shpërndarje për vitin 2016 në nivel të arsyeshëm dhe 

të pritshëm. Është vlerësuar se qasja më e drejt për paraqitjen e humbjeve të 

ndërlidhura me mos-përmbushjen e caqeve të vendosura nga ZRrE, është t’i 

balancojmë këto humbje duke i paraqitur në një linje të veçantë si “Humbjet në 

OSSh mbi nivelin e lejuar sipas caqeve të ZRrE-së”. Kjo do t’i siguroj konsumatorët të 

përfitojnë vetëm nga caku i lejuar i humbjeve nga ZRrE, dhe jo nga humbjet më të 

mëdha se ky cak, respektivisht kostoja e kalkuluar e sasisë së tejkaluar të humbjeve 

zbritet nga kostot e energjisë me shumicë, andaj në këtë mënyrë do të ndihmojë në 

parashikimin më realist të volumeve të importit dhe eksportit.   
 

Tabela në vijim paraqet një përmbledhje të balancës së energjisë të parashikuar për 

vitin 2016.  
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Balanca e Energjisë 2016  

Përshkrimi GWh 

Gjenerimi              5,651  
HC Ujmani              95 
BRE të kyçura në nivel të OST 63 
Importi            520  
Eksporti           (786) 
Humbjet në transmision           (114) 
Teprica/Mungesa              (10) 
Total Energjia në Transmision          5,420 
Konsumi i mihjeve             138  
Konsumatorët 220/110kV             677  
Dalja nga Transmisioni             134  
BRE të kyçura në nivel të OSSh              64  
Total humbjet         1,339  
Energjia e pa faturuar (Veriu i 
Kosovës)            243 

Total Shitjet në OSSh         3,196 

Tabela 2 

Hyrja e energjisë në shpërndarje (OSSh) është parashikuar të jetë 4,535 GWh, dhe 

mënyra për ta llogaritur është si vijon: 

EED = shitjet+ konsumi në veri + humbjet teknike dhe komerciale 

 

Në metodologjinë e përdorur për të kalkuluar EED (hyrjen e energjisë në 

shpërndarje), humbjet (konsumi) në Veri është parashikuar si MWh dhe jo si 

përqindje, ngase edhe humbjet në Veri janë jashtë kontrollit të OSSh-së. 

 

EED=(EF+EV)/(1-HT% -HK%), 

Prej nga: 
 

EED - hyrja e energjisë në distribucion (GWh) 

EF - energjia e faturuar (GWh) 

EV - energjia në veri (GWh) 
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HT%   - humbjet teknike në përqindje 

HK % - humbjet komerciale në përqindje 
 
 

Sidoqoftë, praktika e sigurimit të energjisë elektrike pa asnjë kosto për konsumatorët 

në pjesë veriore të lumit Ibër nuk pritet të vazhdojë gjatë vitit 2016, si rezultat i 

marrëveshjes për energji e nënshkruar nga Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë. Për 

më tepër, një kompani e re për furnizim pritet të regjistrohet dhe merr licencën e 

operimit në veri gjatë vitit 2016, prandaj OSSh në këtë aplikim do të përfshijë 

vlerësimet e shpenzimeve operative për aktivitetet e rregulluara si pronar i vetëm i 

sistemit të shpërndarjes. Në këtë kuptim OSSh-ja do të përfshijë një vlerë prej 

4mln€, të cilat janë vlerësuar si të nevojshme për shpenzimet operative që kanë të 

bëjnë me rregullimin e konsumatorëve në veri të lumit Ibër. Vlerësimi i kostove të 

OPEX-it mbulon kostot e pagave për punëtorë, kostot e mirëmbajtjes dhe kosto 

tjera relevante. Megjithëse, këto shpenzime duhet të konfirmohen sapo të kemi 

qasje të mjaftueshme në të dhënat e ofruara nga pala serbe, ashtu siç kanë kërkuar 

KEDS dhe ZRrE gjatë procesit të negociatave, pasi që deri tani të dhënat e tilla nuk i 

janë ofruar KEDS-it. Duhet të theksohet se KEDS-it akoma nuk i është përcaktuar 

kostoja për operim në veri (qoftë në mënyrë direkte apo outsourcing), KEDS nuk do 

të jetë në gjendje të ushtrojë ndonjë funksion në veri me rastin e integrimit.  
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3. Përshtatjet dhe përditësimet e kostove  
 

Për të mbuluar kostot e saj, OSSh-ja duhet të bëjë përshtatjet e nevojshme të 

kostove për vitin 2015, si dhe përditësimet për kostot e parashikuara për vitin 2016. 

Si rezultat i ndryshimit ndërmjet të Hyrave të Lejuara Maksimale të aprovuara dhe 

atyre aktuale për vitin 2015 janë të nevojshme të bëhen përshtatjet mekanike me 

qëllim që të merren parasysh kostot që janë jashtë kontrollit të OSSh-së. Kostot e 

aprovuara për periudhën rregullative për vitin 2016 duhet të  përditësohen me 

qëllim të reflektimit të kostove të cilat nuk ishin parashikuar gjatë procesit të 

shqyrtimit periodik. 
 

Qasjen të cilën KEDS-OSSh do të përdor në këtë proces të përshtatjeve dhe 

përditësimeve të kostove është e ngjashme me atë të përdorur në vitin e kaluar, 

andaj kostot të cilat duhet të përshtaten janë: 
 

• Kostot  Operative (OPEXt-1) 

• Kostot e Zhvlerësimit (DEPCt-1) 

• Kostot e Kthimit (RTNCt-1) 

• Kostot e Humbjeve (LSSCt-1) 

• Faktori i korrigjimit të të hyrave (KREVt-1) 
 

Formula e përgjithshme për parashikimin e kostove për vitin 2016 e cila do të 

përdoret nga OSSh është:  
 

K2016 = K2015*(1+CPI t-1)*(1-E t) + K2016 përditësuara 

Prej nga: 
 

K2016       - kostot e vitit 2016 

K2015       - kostot e vitit 2015 

CPI t-1     - norma e inflacionit për vitin 2015  

Et       - faktori i efikasitetit për vitin 2016 

K2016 përditësuara   - kostot e përditësuara për vitin 2016 (kostot shtesë) 
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4. Kostot operative - OPEX 
 

Kostot operative dhe të mirëmbajtjes për vitin e katërt relevant  të këtij shqyrtimi 

periodik janë llogaritur si shumë e vlerës së lejuar nga ZRrE-ja për vitin 2015 të 

shumëzuar me shkallën e inflacionit, plus kostot e parashikuara operative dhe të 

mirëmbajtjes për vitin e katërt relevant (2016), si në formulën në vijim:  
 

OPMC = OPMCt-1 *(CPIt-1) * (1 – Et) + OPMCt 
   

Duhet pasur parasysh se tani të dhënat për vitin t paraqesin parashikimet për vitin 

2016, ndërsa të dhënat për vitin t-1 paraqesin të dhënat për vitin 2015. 
 

4.1. Përshtatjet 

 

Për të bërë kalkulimin e përshtatjeve, norma e inflacionit të cilën do ta përdorë 

OSSh është norma e përbërë e inflacionit. Kjo normë përfshinë normat zyrtare të 

BQK-së për vitet 2012 (2.5%), 2013 (1.8%) dhe 2014 (0.4%), respektivisht 4.76%. Me 

aplikimin e normës së përbërë të inflacionit prej 4.76% ndaj OPEX-it të aprovuar për 

vitin 2015,  rrjedh se përshtatjet e OPEX-it për vitin 2015 janë 1.2mln€, siç janë 

paraqitur në tabelën në vijim:  

 

Përshtatja për kostot operative Vlera (€000s) 

OPEX i lejuar 26,208 

Norma e përbërë e inflacionit 4.76% 

Zhvlerësimi i përshtatur 27,456 

Dallimi 1,248 

Tabela 3 
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4.2. Përditësimet 

 

Gjatë shqyrtimit periodik për periudhën rregullative 2013-2017, ZRrE-ja kishte 

aprovuar nivelin e lejuar të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 

2016 në vlerën prej 15.9 mln€, e cila përfshinë faktorin e efikasitetit prej 5%. Gjatë 

vitit 2015 për shkak të kostove shtesë që kanë rrjedhur më pastaj si rezultat i 

proceseve të privatizimit dhe shthurjes, ZRrE me të drejtë ka përshtatur këto 

ndryshime. Meqë viti 2016 i ka po të njëjtat rrethana, OSSh do të përdor të njëjtën 

qasje edhe për përditësimet e kostove në vitin 2016,  që i përfshijnë përditësimet si 

në vijim: 
 

• Kostot e personelit – numri i punëtorëve i transferuar nga FPEE në OSSh, 

bazuar në Udhëzimet e ZRrE-së për procesin e shthurjes; 

• Sigurimi shëndetësor – i cili ka rrjedh si kërkesë ligjore pas privatizimit të 

kompanisë në vitin 2013; 

• Sigurimi i aseteve – me qëllim të përmbushjes së obligimit të dal nga neni 22 

i Licensës së OSSh-së për sigurimin e aseteve; 

• Shërbimet e përbashkëta - bazuar në Udhëzimet e ZRrE-së për procesin e 

shthurjes; 
 

Gjithashtu, kosto shtesë janë parashikuar dhe shtuar gjatë vlerësimit të OPEX-it për 

vitin 2016, të cilat KEDS i vlerëson si të arsyeshme për t’u shtuar me qëllim të 

reflektimit të kostove të cilat nuk janë parashikuar gjatë procesit të shqyrtimit 

periodik, e që janë: 
 

• Kostot e operimit në Kosovën Veriore – të cilat kanë rrjedh nga Marrëveshja e 

nënshkruar nga Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë 

• Rritja e pagave – e cila u ngrit si çështje pas rritjes së pagave në sektorin 

publik. Gjatë vitit 2015, ka pasur kërkesa të vazhdueshme nga sindikata e 

punëtorëve për rritje të pagave, të cilat ishin vazhdimësi e atyre të filluara në 

vitin 2014, të cilat shpeshherë janë shoqëruar edhe me protesta të punëtorëve. 
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Në këtë aplikim ne propozojmë tek ZRrE të konsiderojë një rritje të arsyeshme 

të pagave prej 10% për këto dy vite, e cila njëherazi do të ishte një motivim për 

punëtorët. Për më tepër, ekziston një Marrëveshja Kolektive e nënshkruar nga 

Qeveria e Republikës së Kosovës, sindikatës së bashkuar të punëtorëve dhe dy 

odave ekonomike në Kosovë, e cila ia njeh të drejtën punëtorëve për 

kompensimin nga paga bazë prej 0.5% për çdo vit të plotë të përvojës në punë. 

Pa paragjykim ndaj kundërshtimeve të KEDS-it, organizatave të punëdhënësve 

dhe organizatave të bizneseve në Kosovë ndaj legjitimitetit dhe zbatueshmërisë 

së Marrëveshjes Kolektive të lartpërmendur, ne kërkojmë nga ZRrE-ja të 

konsideroj një rritje eventuale të MAR-it me qëllim të përmbushjes së këtij 

obligimi. Vlera e këtij kompensimi është e përfshirë në koston për rritjen e 

pagave prej 10%. 

 

Sipas sqarimeve të dhëna më sipër, OPEX-i i parashikuar për vitin 2016 është 31.6 mln€, 

ashtu siç është paraqitur në tabelën e mëposhtme: 
 

OPEX-i i OSSh-së 2016 

Linja 
Aprovuar Përditësuar 
2016 (€) 2016 (€) 

OPEX-i i aprovuar i OSSh-së  MYT 2013-2017 përfshirë 
faktorin e efikasitetit prej 5% 

15,854,446 15,854,446 

Pjesa e HQ-së e përfshirë në shërbimet e përbashkëta   -1,721,000 
OPEX-i fillestar   14,133,446 
Sigurimi shëndetësor   397,889 
Sigurimi i aseteve   750,000 
 OPEX-i i OSSh-së pa kostot e HQ-së   15,281,335 
Transferimi i punëtorëve për OSSh-në   7,563,712 

Shërbimet e përbashkëta (HQ)   5,904,172 
Të hyrat nga shërbimet e përbashkëta   -2,902,757 
Taksimi ndërmjet kompanive   -250,000 
Kostoja e operimit në Kosovën Veriore   4,000,000 
Kostoja për rritjen e pagave 10%   2,000,000 

Total OPEX (OPMCt)   31,596,462 

Tabela 4 
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Të gjitha kalkulimet bazohen ne nivelet e aprovuara të OPEX-it gjatë shqyrtimit 

shumëvjeçar 2013-2017 duke aplikuar faktorin e efikasitetit prej 5%.  

OPEX-i përfundimtar për vitin 2016 pas përfshirjes së azhustimeve për vitin 2015 dhe 

përditësimeve për vitin 2016 do të jetë si në vijim: 

OPMC = OPMCt-1 *(CPIt-1) * (1 –Et)+OPMCt 

OPMC = 1.2+ 31.6 = 32.8 mln€ 

5. Investimet Kapitale 

 

Me qëllim të përmirësimit të kualitetit të furnizimit me energji elektrike, KEDS ka 

vazhduar të realizoj investime kapitale bazuar në projektet e aprovuara nga ZRrE për 

vitin 2015, e që ngjashëm pritet të vazhdoj edhe gjatë vitit 2016. Plani Zhvillimor i 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes është i dizajnuar që të mundësojë furnizimin e 

sigurt dhe të besueshëm me energji elektrike me një çmim të arsyeshëm, dhe të 

siguroj operimin e rrjetit në mënyrë transparente në pajtueshmëri me principet 

komerciale.  
 

Objektivat primare të Planit Zhvillimor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes i 

adresohen çështjeve në vijim sipas prioriteteve:  
 

1. Sigurimi i qëndrueshmërisë dhe kualitetit në furnizimin me energji elektrike, 

dhe mbështetja e rritjes së ngarkesës  

2. Rehabilitimi dhe modernizimi i matjes së energjisë elektrike  

3. Pajtueshmëria me standardet e operimeve dhe performancës  

4. Zvogëlimi i humbjeve teknike 

 



 

 12 
 

Strategjia e përgjithshme e shfrytëzuar për ti plotësuar objektivat si më lartë 

përbëhet nga:   

• Identifikimi në kohë i projekteve me KOSTT që kërkojnë rritjen e kapaciteteve 

dhe përmirësimin e nënstacioneve ekzistuese të tensionit të mesëm (rritja e 

kapaciteteve nga niveli 35 kV ne 110 kV), në mënyrë që KOSTT-i t’i përfshijë 

në Planin Zhvillimor të Rrjetit të Transmisionit  

• Rehabilitimi i trasesë së rrjetit 10kV për qëllime të sigurisë publike dhe për të 

zvogëluar numrin e ndërprerjeve të daljeve, duke u referuar në daljet me 

numër të madh të ndërprerjeve dhe kohëzgjatjen e madhe të ndërprerjeve  

• Zëvendësimi i transformatorëve distributiv të mbingarkuar dhe me jetëgjatësi 

të madhe me transformatorë të fuqisë më të madhe dhe me klase më të lartë 

• Zgjerimi i rrjetit me vendosjen e trafostacioneve të reja në hapësirat me rritje 

të madhe të energjisë elektrike. Zëvendësimi i përçueseve, shtyllave dhe 

transformatorëve 10/0,4 kV të dëmtuar, për të qenë në pajtueshmëri me 

standardet dhe për të garantuar siguri publike dhe të furnizimit 

• Në bazë të kërkesave të komunës ose institucioneve tjera qeveritare vendosja 

e rrjetit elektrodistributiv në përshtatje me kërkesat ose zhvendosja 

• Në bazë të kërkesave të komunitetit, zgjerimi i rrjetit të ri  

• Zhvendosja e trafostacioneve të cilat i furnizojnë konsumatorët nga largësia 

dhe vendosja e tyre në afërsi të konsumatorëve.  

• Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe komerciale në rrjetin e tensionit të ultë 

duke e rehabilituar rrjetin ekzistues të vjetruar, duke e ngritur seksionin e 

përçuesit, duke zëvendësuar njehsorët mekanik me ata digjital dhe duke i 

zhvendosur njehsorët jashtë shtëpive për të zvogëluar humbjet komerciale.   

• Zgjerimi i mundshëm i rrjetit 35 kV, për të adresuar  kufizimet e rrjedhjes së 

ngarkesës, ngritja e kualitetit të furnizimit dhe zvogëlimi i humbjeve; shtimi i  

transformatorëve dhe daljeve për të lehtësuar kufizimet në operimin e 

rrjedhjes së ngarkesës    
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Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka bërë përpjekje të vazhdueshme të rris 

kualitetin e shërbimeve të tij. Që nga viti 2012 deri në vitin 2015 ka përmirësime të 

dukshme sa i përket kualitetit të shërbimeve dhe furnizimit me energji elektrike, të 

cilat përpos investimeve kapitale të bëra janë përmirësuar edhe si rezultat i 

planifikimit dhe mirë mbajtjes së duhur. KEDS ka angazhuar një kompani të jashtme 

për të punuar Master Planin e tij, sipas të cilit prioritetet dhe nevojat për investime 

kapitale do të analizohen më saktë dhe kështu investimet kapitale në të ardhmen do 

të orientohen për t’i përmbushur këto nevoja.  

 

Lista e projekteve dhe vlera e investimeve kapitale për vitin 2016 pritet të jetë 24 

mln€. 

Tabela 5 

Shënim: duhet të theksohet se në të ardhmen jetëgjatësia e njehsorëve të rijnë 

duhet të zhvlerësohet brenda 10 viteve. 

Parashikimi i CAPEX-it 2016 € 000's
35 vite ZRrE KEDS

Projektet e bartura nga viti 2015 2,950               
Përforcimi Vjetor i Rrjetit - Zëvendësimi I linjave  10kV dhe 0.4kV, shtyllave dhe transformatorëve  10/0.4kV të selektuar në t     4,404              6,859              

Zgjerimi I NS-ve 35kV ekzistuese NS Ferizaji I, NS Magura, NS Zhuri dhe NS Xërxa 530                   -                   
Furnizim me kthina të Tensionit të Mesëm 35kV dhe 10(20)kV në NS 110kV dhe 35kV 500                  -                   
Eleminimi i linjave distributive ajrore me rrezikshmëri për publikun 2,916               2,046              
Eleminimi I fyteve të ngushta në linjat distributive - Linjat e mbingarkuara 35kV dhe 10kV 3,982               2,084              
Eleminimi I fyteve të ngushta në Nënstacionet 10/0.4kV - Nënstacionet 10/0.4kV të mbingarkuara 2,060              2,060              
Eleminimi I fyteve të ngushta në linjat distributive - Linjat e mbingarkuara 0.4kV 1,975               1,975               
Transformatorë Distributiv 10(20)/0.4kV 400                  400                  
Shtimi i transformatorëve 8 MVA, 35/10(20)kV 35/10(20)kV në NS Pirana dhe NS Peja II 240                  -                   
Implementimi I SCADA DMS në TM të NS 110kV dhe automatizim i plotë I NS 35kV 1,300               -

Shtimi i transformatorëve 8 MVA, 35/10(20)kV 35/10(20)kV në NS Gjakova II dhe NS Shtërpca -                   -
Zgjerimi I nenstacioneve  35kV dhe  110kV  - projekt me KOSTT -                   -                   

Total                                                                                                                            18,307     18,375     

20 vite
Përmirësimi Vjetor i Pikës matëse te konsumatorët shtëpiak dhe Llogaritje të Energjisë 3,000               4,830               

5 vite
Makineri për mirëmbajtje të rrjetit Distributiv (Gjilan, Gjakovë dhe Pejë) 250                  850                  

Total 2016 21,557     24,055     
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Përpos investimeve kapitale të paraqitura në tabelën 5, si rezultat i Marrëveshjes së 

nënshkruar nga qeveritë e Kosovës dhe asaj të Serbisë, KEDS planifikon investime 

shtesë në vlerë prej 5.6mln€ në Kosovën Veriore. Këto investime janë kryesisht për 

investimin e njehsorëve të rijë AMR dhe zëvendësimi i njehsorëve të vjetër, të cilët 

do të identifikohen më saktësisht sapo KEDS të filloj operimin në atë pjesë. 

Kalkulimi i këtyre investimeve është paraqitur ne tabelën 6, respektivisht ndikimi i 

këtyre investimeve sa i përket zhvlerësimit dhe kthimit është paraqitur në tabelën 7: 

Investimet Kapitale në veri të Kosovës 
Përshkrimi Sasia Kostot për njësi € Vlera në € 

Njehsorët e rijnë AMR  400 180                  72,000  
Zëvend. i njehsorëve të vjetër            25,000  180            4,500,000  
CAPEX shtesë           1  1,000,000             1,000,000  
        
 Total CAPEX                 5,572,000  

  
 Tabela 6 

    

Ndikimi i kostove te zhvlerësimit dhe kthimit është paraqitur ne vijim:  

Linja mln€ 
CAPEX 5.57 
    Zhvlerësimi   

Jetëgjatësia e zhvlerësimit (vite) 5 
Vlera e zhvlerësimit 1.11 

 
Kthimi   

Norma e kthimit 12% 
Vlera e kthimit 0.67 

Tabela 7 
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5.1. Kostot e zhvlerësimit të lejuar DEPC 

 

Kostot e zhvlerësimit të lejuar për vitin e katërt relevant llogariten si shumë e vlerës 

së lejuar nga ana e ZRrE-së për vitin 2015 të shumëzuar me shkallën e inflacionit, 

plus kostot e parashikuara të zhvlerësimit të lejuar për vitin e katërt relevant, ashtu 

siç është paraqitur në formulën në vijim: 
 

DEPC = DEPCt-1 * (CPIt-1) +DEPCt 

5.1.1. Përshtatjet 

 

ZRrE në vitin 2015 ka aprovuar kostot e zhvlerësimit të lejuar në vlerë prej 8 mln€. 

Me aplikimin e normës së përbërë të inflacionit prej 4.76% në  kostot e zhvlerësimit 

të lejuar për vitin 2015, rezulton që përshtatjet për zhvlerësimin e lejuar për vitin 

2015 janë 383 mijë €, ashtu siç është paraqitur më poshtë:  

 

Përshtatja për kostot e zhvlerësimit Vlera (€000s) 

Zhvlerësimi i lejuar 8,047 

Norma e përbërë e inflacionit 4.76% 

Zhvlerësimi i përshtatur 8,430 

Dallimi 383 

Tabela 8 

 

5.1.2. Përditësimet 

 

ZRrE ka vendosur t’i bëjë korrigjimet për kostot e zhvlerësimit të lejuar në fund të 

periudhës rregullative dhe jo gjatë përshtatjeve të rregullta. KEDS pajtohet me këtë 

qasje, andaj do të përdor vlerat e njëjta të kostos së zhvlerësimit siç janë aprovuar 

nga ZRrE gjatë shqyrtimit shumëvjeçar të tarifave, duke shtuar edhe kostot shtesë 

për zhvlerësimin e investimeve të parapara për veriun.  
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Kostot e lejuara të zhvlerësimit nga ZRrE për vitin 2016 janë 8.7 mln€, pas përfshirjes 

së kostove të zhvlerësimit për veri prej  1.1 mln€, kostot fillestare të zhvlerësimit do 

të jene 9.8 mln€. Kostot përfundimtare të zhvlerësimit pas përfshirjes së përshtatjeve 

për vitin 2015 prej 0.4 mln€ janë 10.23 mln€, si në kalkulimet në vijim:  
 

DEPC = DEPCt-1 * (CPIt-1) +DEPCt 

DEPC=8.05*(4.76%)+9.85= 10.23 mil€ 

 

5.2. Kostot e kthimit të lejuar RTNC 

 

Kostot e kthimit të lejuar për vitin e katërt relevant të periudhës rregullative 

llogariten si shumë e vlerës së lejuar nga ana e ZRrE-së për vitin 2015, të shumëzuar 

me shkallën e inflacionit, plus kostot e parashikuara të zhvlerësimit për vitin e katërt 

relevant (2016), siç është paraqitur në formulën në vijim: 
 

RTNC = RTNCt-1 * (CPIt-1) +RTNCt 
 

5.2.1. Përshtatjet 
 

ZRrE në vitin 2015 ka aprovuar kostot e kthimit të lejuar në vlerë prej 12.38 mln€. 

Me aplikimin e normës së  inflacionit të përbërë prej 4.76%, kostoja e kthimit të 

përshtatur për vitin 2015 është 12.97 mln€, ashtu siç është paraqitur në tabelën e 

mëposhtme: 
 

Përshtatja për kostot e kthimit Vlera (€000s) 

Kthimi i lejuar 12,379 

Norma e përbërë e inflacionit 4.76% 

Kthimi i përshtatur 12,969 

Dallimi 590 

Tabela 9 
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5.2.2. Përditësimet 

 

ZRrE ka vendosur t’i bëjë korrigjimet për kthimin e lejuar në fund të periudhës 

rregullative dhe jo gjatë përshtatjeve të rregullta. KEDS pajtohet me këtë qasje, andaj 

do të përdor vlerat e njëjta të kthimit të lejuar siç është aprovuar nga ZRrE gjatë 

shqyrtimit shumëvjeçar të tarifave, duke shtuar edhe kthimin për investimet e 

parapara për veriun.  
 

Kostot e lejuara të kthimit  nga ZRrE për vitin 2016 jane 14.2 mln€, pas përfshirjes së 

kostove të kthimit për veri prej  0.7 mln€, kostot fillestare të kthimit do të jenë 14.9 

mln€. Kostot përfundimtare të kthimit pas përfshirjes së përshtatjeve për vitin 2015 

prej 0.6 mln€ janë 15.4 mln€, siç është paraqitur në kalkulimet si në vijim: 
 

RTNC = RTNCt-1 * (CPIt-1) +RTNCt 

 

RTNC=12.38*(4.76%) +14.86 = €15.45 mil 
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6. Kostot e humbjeve  
 
Bazuar në Rregullën e Çmimeve për OSSh-në, kalkulimi i kostos së humbjeve përbëhet nga 

tre pjesë. Në pjesën e parë janë kalkuluar kostot fillestare të humbjeve, në pjesën e dytë 

janë kalkuluar përshtatjet duke aplikuar cakun e aprovuar të ZRrE-së, dhe në pjesën e 

tretë janë kalkuluar përshtatjet e kostos së humbjeve duke aplikuar përqindjen aktuale të 

humbjeve.   
 
Formula për kalkulimin e kostos së humbjeve është paraqitur si në vijim: 
 

LSSCt = LSSAt * REUEt * WHEAt + (LSSCat-1 – LSSCft-1) * (1+ It)+ (LSSCat-1 – LSACt-1)*LSSFt 

 

 
 

6.1. Kostot fillestare të humbjeve –pjesa e parë 

 
Kalkulimi i kostove fillestare të humbjeve për vitin 2016 është bërë duke aplikuar çmimin 

mesatar me shumicë të paraqitur në pjesën e parë të aplikimit për përshtatjet e vitit 2016, të 

titulluar “Aplikimi për çmimin me shumicë të energjisë elektrike për vitin 2016” dhe sipas 

përditësimit të këtij aplikimi për realizimet e muajit nëntor dhe dhjetor, ndaj vlerës së 

parashikuar të hyrjes së energjisë në sistemin e shpërndarjes dhe përqindjes së lejuar të 

humbjeve në OSSh, plus shtesa prej 1.8% për humbjet e trashëguara nga mbajtësi paraprak 

i licencës.  
 

Ku janë: 
 

LSSCt  - është kostoja e lejuar e humbjeve në vitin relevant t    

LSSat - është lejesa e humbjeve, e cila është një përqindje e energjisë që hyn në 

sistemin e shpërndarjes, në vitin relevant t. 

REUEt  - është njësitë e energjisë (në MWh) që hyjnë në sistemin e shpërndarjes në 

vitin relevant t  

Pjesa e dytë 

 

Pjesa e parë 

 

Pjesa e tretë 
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WHEAt – është mesatarja e kostos së energjisë me shumicë (në €/MWh) siç 

përcaktohet duke përdorur koston e lejuar të energjisë me shumicë për FPEE-en në 

vitin relevant t.  

 

Komponentët Njësia Vlera (€) 

LSSat
1 % 21.20% 

REUEt  MWh 4,535,416 

WHEAt
2 €/MWh   33.33 

LSSCt (Kostoja fillestare e humbjeve) € 32,051,092 

Tabela 10 

 

6.1.1. Përfshirja e konsumit të pjesës veriore 

 

KEDS është i vetëdijshëm për Nenin 22 të Ligjit për Energjinë Elektrike, i cili diskuton 

kriterin e ndërrimit për konsumatorët e privilegjuar. Meqenëse ZRrE-së i është dhënë 

autoriteti të përcaktoj kushtet e furnizimit për konsumatorët e privilegjuar të cilët 

shërbehen nga Furnizuesi Publik, ajo ka liri të aprovoj edhe kushtet, siç është 

kohëzgjatja e kontratave, në bazë të së cilës ofrohet shërbimi. Në këtë kuptim, ZRrE-

ja duhet të marrë parasysh ndarjen e drejtë të kostos së humbjeve në Kosovën 

Veriore, duke ditur faktin që Furnizuesi Publik do të jetë në pozitë jo të favorshme 

krahasuar me furnizuesit e tjerë sa i përket këtyre humbjeve. Përderisa, situata në 

veri mbetet e njëjtë, me qëllim të eliminimit të diskriminimit potencial ndërmjet 

furnizuesve në të ardhmen, rekomandojmë ZRrE-në që kostot e humbjeve në veri të 

mbulohen nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes.  

 

Kostoja e humbjeve për Kosovën Veriore kalkulohen si në vijim:   

Konsumi në veri*WHPC= 243,324 MWh * 33.33 €/MWh= 8.1mln€ 

                                                           
1 Vlera e paraqitur nuk i përfshin humbjet në veri, por i përfshinë 1.8% të humbjeve të trashëguara 
2 Aplikimi për çmimin me shumicë të energjisë elektrike për vitin 2016. 
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Kostot për konsumin në veri i janë shtuar pjesës së parë të humbjeve të formulës 

për kalkulimin e kostos së humbjeve, dhe si rezultat kostoja e humbjeve fillestare 

LSSCt për vitin 2016 është 40.2 mln€.  

 

6.2. Përshtatjet e kostos së humbjeve duke aplikuar cakun e ZRrE-së –pjesa 

e dytë 

 

Përshtatjet e kostos së humbjeve për vitin 2015 do të jenë si diferencë ndërmjet 

kostos së lejuar të humbjeve dhe kostos aktuale të humbjeve, duke aplikuar cakun e 

ZRrE-së për humbje, apo siç është përshkruar matematikisht në formulën e 

mëposhtme: 
 

(LSSCat-1 – LSSCft-1) * (1+ It) 
 

Ku janë: 
 

LSSCat-1  - kostoja e realizuar e lejuar e humbjeve në vitin relevant t-1 (llogaritur 

duke përdorur nivelin e lejuar të humbjeve)  

LSSCft-1 - kostoja e parashikuar e humbjeve në vitin relevant t-1 (llogaritur duke 

përdorur nivelin e lejuar të humbjeve)  

It - norma e interesit për vitin relevant t, që llogaritet bazuar në EURIBOR plus S, ku 

S paraqet vlerën e përcaktuar nga ZRrE-ja gjatë shqyrtimeve periodike që reflekton 

preminë e pagueshme nga i licencuari për huat afatgjata mbi normën e EUROBOR-it.  
 

Komponentët Vlera (€000s) 

LSSCat-1 28,920 

LSSCft-1 27,609 

It 15.25% 

Total përshtatjet 1,511 

Tabela 11 
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Shpjegimi i kalkulimit të përshtatjeve për kostot e humbjeve për vitin 2015 është 

paraqitur në tabelën në vijim: 

 

 
Përshkrimi      Njësia LSSCat-1 LSSCft-1 

EED pa konsumin ne veri  GWh 4,436 4,232 
Konsumi ne veri GWh 240 233 
EED me konsumin ne veri (REUEt-1)  GWh 4,677 4,465 
LSSAt-1 % 21.90% 21.90% 
Humbjet GWh 1,024 978 
WHEAt-1 €/MWh 28.24 28.24 
LSSCt-1 €000s            28,920                      27,609  
Dallimi  (LSSCat-1 - LSSCft-1) €000s                     1,311    

Norma e interesit It  % 15.25%   

Total përshtatjet €000s 1,511   
Tabela 12 

 

6.3.  Përshtatjet e kostos së humbjeve duke aplikuar përqindjen aktuale të 

humbjeve –pjesa e tretë 

 

Pjesa tretë e formulës për kalkulimin e kostos së humbjeve në OSSh kalkulohet si 

diferenca ndërmjet: kostos së lejuar të humbjeve dhe kostos aktuale të humbjeve 

duke aplikuar përqindjen aktuale të humbjeve, të shkaktuara nga operatori i sistemit 

të shpërndarjes, apo siç përshkruhet matematikisht në formulën e mëposhtme:  
 
(LSSCat-1 – LSACt-1)*LSSFt 
 

Ku janë: 
 

LSSCat-1  - kostoja e realizuar e lejuar e humbjeve në vitin relevant t-1 (llogaritur 

duke përdorur nivelin e lejuar të humbjeve)  
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LSACt-1 - kostoja e humbjeve të realizuara nga OSSh gjatë blerjes së energjisë nga 

FPEE si kompensim të energjisë së humbur në rrjetin e shpërndarjes në vitin relevant 

t-1 (nuk llogaritet duke përdorur nivelin e lejuar të humbjeve)  

LSSFt  - faktori i ndarjes së humbjeve në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë 

shqyrtimeve periodike. 
 

Faktori i ndarjes së humbjeve LSSFt është zero për OSSh-në dhe aplikohet si 1 për 

Furnizuesin Publik, sepse FPEE ka marr më shumë të hyra për koston e humbjeve si 

pasoj e mos përmbushjes së caqeve për humbje nga OSSh-së, andaj FPEE duhet t’i 

trajtoj këto si të hyra të parregulluara në aplikacionin e tij. 

 

Bazuar në të dhënat e paraqitura në tabelat 10 dhe 11, parashikimi i kostos së 

humbjeve për vitin 2016, duke përfshirë edhe përshtatjet për vitin 2015, është 41.7 

mln€. 
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7. Përshtatjet për KREV 

Për shkak të mbi/nën mbulimit të të hyrave të lejuara maksimale ekziston dallim 

ndërmjet MARt-1-it të aprovuar dhe të hyrave aktuale të rregulluara ARRt-1, prandaj 

parashikimi i MAR-it të OSSh për vitin 2016 duhet të përshtatet për ta pasqyruar 

këtë dallim.  
 

Tabela 13 paraqet të hyrat për muajt Janar - Mars 2015, të cilat janë llogaritur duke 

aplikuar ngarkesat e vitit 2014, ndërsa në tabelën 14 janë paraqitur të hyrat për 

periudhën prill-dhjetor 2015, të cilat janë llogaritur duke aplikuar çmimet e 

aprovuara për vitin 2015. Duke marr parasysh të dhënat në tabelën 13 dhe 14, 

përshtatjet për KREV do të jenë ashtu siç janë paraqitur në tabelën 15. 
 

Janar  - Mars 2015 

Kategoria Shitjet (MWh) Çmimet  (€/MWh) Të hyrat (€) 
35kV 5,630 11.20 63,057 
10kV 53,490 12.80 684,667 
0.4kV 759,480 20.70 15,721,230 

Total 818,599 
 

16,468,955 

Tabela 13 

Prill -Dhjetor 2015 

Kategoria Shitjet (MWh) Çmimet  (€/MWh) Të hyrat (€) 
35kV 23,076 13.40 309,214 
10kV 180,632 16.10 2,908,177 
0.4kV 2,068,976 23.90 49,448,515 

Total 2,272,683 
 

52,665,906 

Tabela 14 

 
KREVt  

Përshkrimi (€) 

Aktuale (ARRt-1) € 69,134,860  
Të lejuara (MARt-1) € 75,592,539  

Dallimi € 6,457,679  
Interesi 15.25% 
KREVt € 7,487,033  

Tabela 15 
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8. Të Hyrat e Lejuara Maksimale  

 

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur përmbledhja e kërkesës për të Hyrat e 

Lejuara Maksimale për vitin 2016, pas njohjes së të gjitha elementeve të kostove,  

dhe në pajtim me formulën e specifikuar në Shtojcën 1 të Rregullës për Çmimet e 

OSSh-së. 

MARt = OPMCt + DEPCt + RTNCt + LSSCt + LICCt + KREVt 

Të hyrat e lejuara maksimale 

KEDS OSSh 
2016 

mln€ 

OPEX 32.84 

Zhvlerësimi 10.23 

Kthimi 15.45 

Kostoja e humbjeve 41.67 

MAR-i fillestar 100.20 

KREV 7.49 

MAR-i përfundimtar 107.69 

Tabela 16 

 

Kërkesa për të hyra për OSSh-ën prej 107.7 mln€  është me qëllim që ajo të veprojë 

dhe të ofroj shërbim sa më të mirë tek konsumatorët. Pas aprovimit të të Hyrave të 

Lejuara Maksimale për vitin 2016, OSSh-ja do të përdor MAR-in e aprovuar për 

përgatitjen e ngarkesave për shfrytëzimin e sistemit bazuar në metodologjinë e 

aprovuar nga ZRrE. 
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1. Introduction 
 
 

Distribution System Operator drafted the proposal for adjustment of the Maximum 

Allowed Revenue for the year 2016 both in electronic form and hard copy, within 

the time-frame defined at Schedule 6 of the Pricing Rule of the Distribution System 

Operator, which represents the Regular Adjustment Process, and ERO guidelines 

provided in the official letter dated 13 November 2015 regarding the process of 

annual updates. 

 

In this application Distribution System Operator has included all required and 

needed documents and evidences as per components of the formula on regular 

adjustment. Moreover it has incorporated all reasonable costs, with the aim of its 

normal functioning as well as offering better service to all its customer. Furthermore, 

because the Maximum Allowed Revenues for Distribution System Operator are 

approved for a five years period, there’s a need to update the approved data, and 

due to the changes that might occur between approved and actual Maximum 

Allowed Revenues, necessary adjustment should be done in order to reflect the 

needed changes.  

 

Given the fact that tariff process is interactive process between ERO and other 

licensees, this application can be adjusted with the aim of reflecting costs that are 

interlinked with other licensees.  
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2. Energy Balance 
 

Energy Balance forecast from DSO is done based on the real expectations for 

consumption increase and real expectation for decrease of losses. The approach 

applied by KEDS for developing the energy balance for the year 2016 is “bottom up” 

approach.  
 

Sales in the distribution level are foreseen as 3,196 GWh, which excludes sales in the 

northern part of Iber River, and are calculated by taking into consideration historical 

fluctuations of the actual sales in distribution level, which is approximately 1.6% 

yearly increase since the year 2012. 
 

Sales 2012-2016 

  ACT Sales Actual Prediction 

Year 2012 2013 2014 2015 2016 

DSO Sales 2,995,168 3,068,799 2,944,989 3,104,668 3,196,210 
        2015 2016 
Compound growth rate       1.20% 1.64% 

Table 1 

DSO has presented losses in distribution for the year 2016 based on reasonable 

level that can be expected. It was evaluated that the right approach for presenting 

losses in regards to non-achievement of targets set by ERO is to balance these costs 

in a separate line: “DSO losses above the ERO target’. This will ensure customers to 

benefit only by the level of ERO approved losses, and not losses above this target, 

respectively the calculated cost of losses above the ERO target will be removed from 

the wholesale power purchase costs, but, this will ensure a more realistic estimation 

for export and import.  
 

The table below represents a summary of the energy balance forecast for the year 

2016: 
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2016 Energy Balance  

Description GWh 

Generation              5,651  

HPP Ujmani              95  

RES connected in TSO level 63 
Import            520  

Export           (786) 

Transmission Losses           (114) 

Surplus/Deficit              (10) 
Total Energy in Transmission         5,420  

Mining Consumption            138  
Customers 220/110kV             677  
AUX for Transmission            134  
RES connected in DSO level              64  

Total losses         1,339  
Unbilled energy (North Kosovo)            243  

Total Sales in DSO         3,196  

Table 2 

 

Energy entering into distribution (DSO) is forecasted to be 4,535 GWh, and is 

calculated by the following methodology: 
 

EED = sales + north consumption + technical and commercial losses 
 

In the methodology used to calculate EED (energy entering into distribution), losses 

(consumption) in the North are provided as MWh and not as percentage, since DSO 

losses in the North are out of its control. 
 

EED= (EF+EV)/(1-HT%-HK %), 

Where: 
 

EED - Energy Entering into Distribution (GWh) 

EF -Billed Energy (GWh) 
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EV -Energy in North (GWh) 

HT% -Technical Losses as percentage 

HK % - Commercial Losses as percentage 

 

However, the practice of ensuring electricity without any costs for customers in 

Northern part of Iber River, is not expected to continue during the year 2016 as a 

result of signed agreement between Serbian and Kosovan Governments. Moreover, a 

supply company is expected to be registered and get license to operate in North 

during the year 2016, therefore DSO in this application will include estimations for 

operative expenses for regulated activities, as the only owner of the distribution 

system. Meanwhile, DSO will include additional amount of operational expenses in 

the amount of €4mil, which is evaluated as the amount needed to serve to the 

customers in the northern part of the Iber River. The estimation of OPEX covers the 

salary costs for employees working there, maintenance cost, as well as other relevant 

expenditures. 

 

Yet, these estimates need to be confirmed once a sufficient access to data are 

provided by the Serbian part, as requested by KEDS and ERO during the negotiation 

process, as until now no such data were provided to KEDS. It should be emphasized 

that no cost are assigned to KEDS for the operation in North (either directly or 

through outsourcing), and as such KEDS will not be in position to perform any 

function in the North when the integration starts. 
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3. Cost adjustments and updates 
 

In order to cover its costs DSO needs to do necessary cost adjustments for the year 

2015, as well as additional updates for the cost forecasted for the year 2016. As a 

result of differences between approved maximum allowed revenues and actual ones 

for the year 2015 we need to perform mechanical adjustments with the aim of 

taking into account additional costs that were beyond DSO’s control. Costs approved 

during regulatory period for the year 2016 should be updated, with the aim of 

reflecting real costs that were not anticipated during the periodic review.  

 

The approach that DSO will use in this adjustment process regarding cost 

adjustment and updates is similar to the one used in previous year, respectively 

costs which need to be adjusted are: 
 

• Operational Costs (OPEXt-1) 

• Depreciation Costs (DEPCt-1) 

• Cost of Return (RTNCt-1) 

• Cost of Losses (LSSCt-1) 

• Revenue Adjustment factor (KREVt-1) 
 

The general formula for forecasting costs for the year 2016 which will be used by 

DSO is:  

K2016 = K2015*(1+CPI t-1)*(1-Et) +K2016 updated 

Where: 

K2016    - costs of the year 2016 

K2015     - costs of the year 2015 

CPI t-1   - inflation rate for the year 2015 

E t    - efficiency factor for the year 2016 

K2016 updated  - updated costs for the year 2016 (additional costs) 
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4.  Operational costs - OPEX 
 

Operational and maintenance costs for the fourth year of this periodic review are 

calculated as the sum of the costs allowed by ERO for the year 2015 multiplied by 

inflation rate, plus forecasted operational and maintenance costs for the fourth 

relevant year (2016), as shown in the formula below:  

 

OPMC = OPMCt-1 *(CPIt-1) * (1 –Et) +OPMCt 

We should take into consideration that data for the relevant year t represent 

forecasted data for the year 2016, whereas data for the relevant year t-1 represent 

data for the year 2015. 
 

4.1. Adjustments 

 

In order to calculate adjustments, inflation rate which will be used by DSO is the 

compounded inflation rate. This rate includes official rates from KCB for the years 

2012 (2.5%), 2013 (1.8%) and 2014 (0.4%), respectively 4.76%. By applying the 

compounded inflate rate of 4.76%, in the approved OPEX for the year 2015, results 

that adjustments for OPEX for the year 2015 will be €1.2mil, as presented in the 

table below: 

 

Adjustments for operational costs Value (€000s) 

Allowed Operational Costs 26,208 

Compound Inflation Rate  4.76% 

Adjusted Operational Cost 27,456 

Difference 1,248 

Table 3 
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4.2 Updates 

 

During periodic review for the regulatory period 2013-2017, ERO has approved the 

allowed level of operational and maintenance costs for the year 2016 in the amount 

of €15.9mil, which includes the 5% efficiency factor. During the year 2015 due to 

additional costs which occurred later on due to the privatization and unbundling 

process, ERO rightly has reviewed and adopted these updates. Since in 2016 are the 

same circumstances, DSO will use same approach for updating 2016 costs, which 

includes the following updates: 
 

• Personnel costs – the number of employees transferred from PES to DSO, 

based on ERO guidelines for the unbundling process; 

• Health insurance - which have derived as a legal request after the 

privatization of the company in the year 2013; 

• Asset Insurance – in order to fulfill the obligation of the Article 22 of the DSO 

License for insuring assets; 

• Shared Services - based on ERO guidelines for the unbundling process; 
 

On the other hand additional cost were forecasted and added in the requested 

OPEX for the year 2016, which KEDS evaluates as reasonable to be added in order to 

reflect real costs that were not anticipated during the process of periodic review, 

such as: 
 

• Costs of operation in North Kosovo – which derived from the agreement 

signed between Kosovan and Serbian Governments 

• Salary increase – which became an issue after the increase of salaries in public 

sector. During the year 2015, there were continues requests from the labor 

union for increasing salaries, which were a continuity from the year 2014 

when their requests were accompanied with protests. In this application we 

propose to ERO to take into consideration a reasonable level for salary 

increase of 10% for these two years, which would be a motivation for them. In 
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addition, there was a Collective Agreement signed between the Government 

of the Republic of Kosovo, Labor Unions and two business chambers, which 

recognizes employees’ entitlement to an additional working seniority 

compensation of 0.5% of their base salary for each full year of the working 

experience. Without prejudice to the objections of KEDS, other employers and 

business organizations in Kosovo against the legality and enforceability of 

said Collective Agreement, we ask ERO to consider an eventual increase of 

MAR with the aim of fulfilling this obligation. The amount of this 

compensation is included in the cost of salary increase of 10%.  

 

According to the above mentioned explanations, forecasted OPEX for the year 2016 

is €31.6 mil, which is represented in the table below: 

 
DSO OPEX 2016 

Line 
  

Approved   Adjusted 

2016 (€) 2016 (€) 

DSO approved OPEX  MYT 2013-2017 with 
applied 5% efficiency factor  15,854,446 15,854,446 

HQ OPEX included in Shared Services   -1,721,000 
Initial OPEX   14,133,446 
Health insurance   397,889 
Assets insurance   750,000 
 DSO OPEX without HQ cost   15,281,335 
Transfer of personnel cost related to DSO   7,563,712 
Shared Services (HQ)   5,904,172 

Income from Shared Services   -2,902,757 
Intercompany charge   -250,000 
Costs of operation in North Kosovo   4,000,000 
Cost of salary increase of 10%   2,000,000 

Total OPEX (OPMCt)   31,596,462 

Table 4 

All calculations are based on approved OPEX levels of the MYT review 2013-2017 by 

applying the efficiency factor of 5%. 
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Final OPEX for the year 2016 after inclusion of 2015 adjustments and updates for 

2016 will be as follows: 

 OPMC = OPMCt-1 *(CPIt-1) * (1 –Et)+OPMCt 

  OPMC = 1.2+ 31.6 = €32.8 mil 

5. Capital Investments 
 

With the aim of improving the quality of electricity service and supply, KEDS 

continued to realize capital investments based on the approved ERO projects for the 

year 2015, and similarly will continue during the year 2016. Development Plan of 

Distribution System Operator is designed to enable a reliable and safe electricity 

supply with a reasonable price, and also ensure transparent network operation in 

compliance with commercial principles. 
 

Primary objectives of the Development Plan of Distribution System Operator 

addresses the following issues based on priorities:  
 

1. Ensuring sustainability and quality of electricity supply, and supporting load 

growth  

2. Rehabilitation and modernization of electricity metering  

3. Being in compliance with standard operations and performance  

4. Decreasing technical losses 
 

General strategy used to achieve the above-mentioned objectives consists of:  
 

• Timely identification with KOSTT of the projects that require increasing of the 

capacities  and improving existing MV substations (increase of capacities from 

level 35 kV to 110 kV), in order for KOSTT to include them in their 

Transmission Network Development Plan  
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• Rehabilitation of the 10 kV network track for public safety reasons and for 

reducing the number of feeder interruptions, based on feeders with highest 

and  longest interruptions 

• Replacement of the overloaded distribution transformers and the ones with 

longest lifetime with transformers that have bigger power and higher class.  

• Network expansion by setting new transformers in areas with large electricity 

increase. Replacing electricity conductors, poles and 10/0.4 kV damaged 

transformers, to comply with standards and to ensure public safety and 

electricity supply  

• The placement or displacement of electro-distributive network in accordance 

with the requests from municipality of other governmental institutions 

• Expansion of the new network, based on community’s requirements  

• Displacement of the substations which supply customers from distance and 

placement of them near customers 

• Reduction of technical and commercial losses in the LV network, by 

rehabilitating the old existing network, by increasing the section of 

conductors, replacing mechanical meter with new digital ones, and by 

displacing meters outside the customer’s houses in order to reduce the 

commercial losses.   

• Possible 35kV network expansion, in order to address the limitation of energy 

flows, increasing the quality of supply and reduction of losses, increasing the 

number of transformers and feeders, to ease restrictions in the flow of load 

operation  
 

Distribution System Operator has made continues efforts to increase the quality of 

its services. Since the year 2012 until 2015 there are significant difference regarding 

the quality of services and electricity supply, which besides capital investments done 

is also due to the proper planning and maintenance. KEDS has engaged an external 

company to develop its Master Plan, based on which priorities and needs for capital 
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investments will be analyzed properly, and as such projects will be oriented towards 

fulfilling these needs.  

The list of the projects and the amount of investment level for the year 2016 is 

expected to be € 24 mil. 
 

 
Table 5  

Note: Going forward it should be considered that the average life for new meters 

should be depreciated within 10 years. 

Besides these investments shown in table 5, as a result of the agreement signed 

between Kosovan and Serbian government, KEDS is planning additional investments 

in the amount of €5.6mil for North Kosovo. These investments are related mostly to 

installment of new AMR meters and replacement of some old ones, which will be 

identified once KEDS starts to operate in that part. Calculation of these investments 

is shown in the table 6, respectively the impact in terms of depreciation and return 

is shown in table 7 below: 

2016 Proejct forecast € 000's € 000's
35 years ERO KEDS

Carried over projects from 2015 2,950             
Network reinforcement  - Replace selected 10kV and 0.4kV lines, poles and 10/0.4kV transformers in all 7 districts 4,404            6,859            
Upgrade of existing 35kV substations SS Ferizaji I, SS Mazgiti, SS Zhuri & SS Xërxa 530                 -                 
Supply with MV 35kV & 10(20)kV cubicles at 110kV & 35kV substations 500                -                 
Remove/replace the public safety issue overhead lines 2,916             2,046            
Upgarde the overloaded distribution 35kV & 10kV lines 3,982             2,084            
Upgrade the overloaded 10/0.4kV substations 2,060            2,060            
Upgrade the overloaded distribution transformers 10/0.4kV and  0.4kV network 1,975             1,975             
Distribution transformers 10(20)/0.4kV 400                400                
Add a 35/10(20)kV, 8 MVA transformer to SS Badovc & SS Gjilan III 240                -                 
Implementation of DMS and full substation automation at MV network at SS 110kV & SS 35kV 1,300             -

Add a 35/10(20)kV, 8 MVA transformer to SS Shtime & SS Gjakova I -                 -
Upgrade of 35kV to 110kV substations projects with KOSTT -                 -

Total                                                                                                                            18,307   18,375    

20 years
Annual metering enhancements at Residential and energy accounting metering 3,000             4,830             

5 years
Crane trucks - Machinery for distribution network maintenance (Gjilan, Gjakova dhe Peja) 250                850                

Total 2016 21,557    24,055   
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Capital investments in North Kosovo 
Description Quantity Unit cost € Amount € 

New AMR meters  400 180                  72,000  
Old meters                25,000  180            4,500,000  
Additional CAPEX  1          1,000,000             1,000,000  
        
 Total CAPEX                 5,572,000  

Table 6 

Impact of depreciation and return of these investments is shown in the table below: 
 

Line mil € 
CAPEX 5.57 
    Depreciation   

Depreciation life (years) 5 
Amount of Depreciation 1.11 

 

Return   
Rate of return 12% 
Amount of Return 0.67 

Table 7 

 

5.1 Allowed Depreciation Costs DEPC 
 

The allowed depreciation costs for the fourth relevant year are calculated as sum of 

the allowed costs by ERO for the year 2015 multiplied with the inflation rate, plus 

the forecasted depreciation costs for the fourth relevant year, as shown in the 

formula below: 

DEPC = DEPCt-1 * (CPIt-1) +DEPCt 

5.1.1 Adjustments 

 

ERO in the year 2015 has approved depreciation costs in the value of €8 mil. By 

applying the compound inflation rate of 4.76% in the allowed depreciation costs for 

the year 2015, results that adjustments for depreciation for the year 2015 will be 383 

thousand Euros, as presented in the table below: 
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Adjustments for depreciation costs Values (€000s) 

Allowed Depreciation 8,047 

Compound Inflation Rate  4.76% 

Adjusted depreciation 8,430 

Difference 383 

Table 8 

5.1.2 Updates 

 

ERO has decided to do the correction for allowed depreciation costs at the end of 

the regulatory period and not during the regular adjustments. KEDS agrees with this 

approach and will use same amount of depreciation cost as approved by ERO in the 

multiyear tariff review, plus by adding in addition the deprecation costs related to 

North investments. 

 

Allowed depreciation costs by ERO for the year 2016 are € 8.7 mil, after inclusion of 

the depreciation cost of €1.1 mil for north, the initial updated deprecation costs 

become €9.8 mil. The final depreciation cost after including 2015 adjustments of € 

0.4 mil result to be €10.23, as it is presented in the calculations below:  
 

DEPC = DEPCt-1 * (CPIt-1) +DEPCt 
 

DEPC=8.05*(4.76%) + 9.85 =€ 10.23 mil 
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5.2 Allowed Return Costs RTNC 
 

Allowed return costs for the fourth relevant year of the regulatory period are 

calculated as the sum of allowed values by ERO for the year 2015 multiplied with 

the inflation rate, plus the forecasted return costs for the fourth relevant year (2016), 

as presented in the formula below:  
 

RTNC = RTNCt-1 * (CPIt-1) +RTNCt 

5.2.1 Adjustments 

 

ERO in 2015 has approved the allowed return costs in the amount of €12.38 mil. 

With the application of the compound interest rate of 4.76%, the adjusted return 

costs for the year 2015 are €12.97 mil, as presented in the table below: 

 

 Adjustments for return costs Values (€000s) 

Allowed Return 12,379 

Compound Inflation rate 4.76% 

Adjusted Return 12,969 

Difference 590 

Table 9 

5.2.2 Updates 

 

ERO has decided to do the correction for allowed return at the end of the regulatory 

period and not during the regular adjustments. KEDS agrees with this approach and 

will use same amount of allowed return as approved by ERO in the multiyear tariff 

review, plus the additional amount for the return related to North Investments. 

 

Allowed return costs by ERO for the year 2016 are €14.2 mil, after inclusion of the 

return cost of €0.7 mil for north, the initial updated return costs become €14.9 mil. 

The final return cost after including 2015 adjustments of € 0.6 mil result to be €15.4 

mil, as it is presented in the calculations below:  
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RTNC = RTNCt-1 * (CPIt-1) +RTNCt 
 

RTNC=12.38*(4.76%) +14.86 = €15.45 mil 

 

6. Cost of losses 
 

According to DSO Pricing Rule the calculation of cost of losses is composed from 

three parts. In first part are calculated initial costs of losses, in the second part are 

calculated adjustment by applying ERO approved target, and in third part are 

calculated adjustment of cost of losses by applying the actual percentage of 

losses.  The formula for calculating costs of losses is shown below: 

 

 LSSCt = LSSAt * REUEt * WHEAt + (LSSCat-1 – LSSCff-1) * (1+ It)+ (LSSCa t-1 – LSACt-1)*LSSFt 

 

 
 

6.1 Initial cost of losses-first part 
 

Calculation of initial costs of losses for the year 2016 is done by applying the 

average wholesale price acknowledged in the first part of the application regarding 

adjustments for 2016, titled “Wholesale Electricity Price Application for the Year 

2016”, and based on updated application for the actual data for November and 

December, to the amount of forecasted energy entrance in the distribution system, 

and the percentage of allowed losses in DSO including the addition of 1.8% of 

losses inherited from previous license holder.  
 
As such: 

Second part First part 

 

Third part 
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LSSCt is allowed cost of losses in the relevant year t    

LSSat is the Loss Allowance, which is a percentage of energy entering the 

distribution system in relevant year t 

REUEt  is the energy unit (in MWh) entering the distribution system in relevant year t 

WHEAt is the average wholesale energy cost (in €/MWh) as determined using the 

allowed wholesale energy cost for the PES in relevant year t. 

 
Components Unit Value (€) 

LSSat
1 % 21.20% 

REUEt  MWh 4,535,416 

WHEAt
2 €/MWh  33.33 

LSSCt (Initial Cost of Losses) € 32,051,092 

Table 10 

6.1.1 Inclusion of North Consumption 
 

KEDS is aware of Article 22 of the Law on Electricity which discusses switching 

criteria for Qualified Customers. Given that ERO has been granted the authority to 

determine conditions of supply for Qualified Customers served by the Public 

Supplier, it has the discretion to approve conditions, such as the duration of a 

contract, under which the service is provided.  In this regard, ERO should consider 

the fair allocation of the costs of losses in the Northern Kosovo, knowing the fact 

that the Public Supplier will be in disfavored situation compared to other suppliers 

regarding these losses. Until the time that situation in North remains the same, in 

order to avoid the discrimination between suppliers in the future, we recommend 

ERO that costs of losses in North should be covered from the Distribution System 

Operator.  

 

                                                           
1 The presented value doesn’t include losses in North Kosovo, but it includes 1.8% of inherited losses 
2 Wholesale Electricity Price Application for the Year 2016 
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Costs of losses for North Kosovo are calculated as follow: 

North consumption*WHPC= 243,324 MWh * 33.33€/MWh= €8.1mil 

 

The costs for North consumption are added at the first part of the formula, 

therefore the updated Initial Cost of Losses LSSCt for the year 2016 are €40.2mil.  

6.2 Adjustments for cost of losses by applying ERO target -second part 

 

The adjustments for costs of losses for the year 2015 will be as the difference 

between: allowed cost of losses and actual cost of losses by applying ERO target for 

losses, or as it is explained mathematically in the expression below: 
 

(LSSCat-1 – LSSCft-1) * (1+ It) 

Where: 

LSSCat-1 is the actual allowed cost of losses in relevant year t-1 (calculated using the 

loss allowance)  

LSSCft-1 is the forecast cost of losses in relevant year t-1 (calculated using the loss 

allowance)  

It is the interest rate for the relevant year t calculated based on EURIBOR plus s%, 

where S is a value to be determined by the regulator at periodic reviews and which 

reflect the premium payable by the licensee for short-term loans above the EURIBOR 

rate.  

Components Values (€000s) 

LSSCat-1 28,920 

LSSCft-1 27,609 

It 15.25% 

Total adjustments 1,511 

Table 11 
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The explanation of the adjustments for cost of loses for the year 2015 is represented 

in the table below:  

 

Description      Unit LSSCat-1 LSSCft-1 

EED excluding North   GWh 4,436 4,232 
North GWh 240 232 
EED including North (REUEt-1)  GWh 4,677 4,465 
LSSAt-1 % 21.90% 21.90% 
Losses GWh 1,024 978 
WHEAt-1 €/MWh 28.24 28.24 
LSSCt-1 €000s            28,920                      27,609  
Difference  (LSSCat-1 - LSSCft-1) €000s                 1,311    
Interest rate It  % 15.25%   

Total adjustments €000s 1,511   
Table 12 

 

6.3 Adjustments for cost of losses by applying the actual ratio of losses - 

third part 

The third part of the formula for calculating DSO cost of losses is calculated as a 

difference between: allowed cost of losses and actual cost of losses by applying 

actual ratio for losses, incurred by distribution system operator, or as it is explained 

mathematically in the expression below: 
 

(LSSCat-1 – LSAC t-1)*LSSFt 

Where: 

LSSCat-1 is the actual allowed cost of losses in relevant year t-1 (calculated using the 

loss allowance  

LSACt-1 is cost of losses actually incurred by the DSO in purchasing energy from the 

PES as compensation for energy lost on the Distribution System in Relevant Year t-1 

(not calculated using the Loss Allowance)  
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LSSFt is the Loss Sharing Factor in Relevant Year t, which is set at Periodic Reviews 

The loss sharing factor LSSFt is zero for DSO and is applied as 1 for the Public 

Supplier because PES has earned more revenues for cost of losses from DSO for 

being above the ERO target, therefore PES should treat in its application these costs 

as unregulated revenues. 
 

As conclusion, based on the data presented in the tables 10 and 11, the forecasted 

cost of losses for the year 2016, including 2015 adjustments, are €41.7 mil. 
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7. KREV Adjustments 

Because of over/under coverage for the Maximum Allowed Revenues there is a 

difference between approved MARt-1 and actual regulated revenues ARRt-1, and as 

such MAR forecast for DSO for the year 2016 needs to be adjusted to reflect this 

difference.  
 

Table 13 represents revenues for January – March 2015 which were calculated by 

applying charges for the year 2014, whereas table 14 represents revenues April – 

December 2015, which were calculated by applying approved charges for 2015. 

Considering data from tables 13 and 14, KREV adjustment, which will be added to 

the final MAR prediction for the year 2016, will be as shown in table 15 below: 
 

January  - March 2015 

Category Sales (MWh) Prices (€/MWh) Revenues (€) 
35kV 5,630 11.20 63,057 
10kV 53,490 12.80 684,667 
0.4kV 759,480 20.70 15,721,230 

Total 818,599 
 

16,468,955 

Table 13 

April -December 2015 

Category Sales (MWh) Prices (€/MWh) Revenues (€) 

35kV 23,076 13.40 309,214 
10kV 180,632 16.10 2,908,177 
0.4kV 2,068,976 23.90 49,448,515 

Total 2,272,683 
 

52,665,906 

Table 14 
KREVt 

Description (€) 

Actual (ARRt-1) € 69,134,860  

Allowed (MARt-1) € 75,592,539  

Difference € 6,457,679  

Interest 15.25% 

KREVt € 7,487,033  

Table 15 
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8. Maximum Allowed Revenues 
 

The table below represents the summary request for Maximum Allowed Revenues 

for the year 2016, after knowing all cost components as well as conform formula 

expression explained in Annex 1 of the DSO Pricing Rule: 

 

MARt=OPMCt+DEPCt+RTNCt+LSSCt+LICCt+KREVt 

Maximum Allowed Revenues 

KEDS DSO 
2016                
mil€ 

OPEX 32.84 

Depreciation 10.23 

Return 15.45 

Cost of Losses 41.67 

Initial MAR 100.20 

KREV 7.49 

Final MAR 107.69 

Table 16 

 

The DSO request for revenues in the amount of €107.7 mil is with the aim to 

operate and provide better services for its customers. After ERO approves the 

Maximum Allowed Revenues for the year 2016, DSO will use the approved MAR to 

prepare charges for distribution use of system based on methodology approved by 

ERO. 
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