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1. Hyrje
Furnizuesi me shërbim universal (FSHU) ka parashtruar kërkesë për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm
duke u bazuar në shtojcën 4 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së. Kërkesa për shqyrtim të
jashtëzakonshëm përmban të gjitha të dhënat e nevojshme ashtu siç kërkohet edhe me kornizën
rregullative dhe ligjore. Këto të dhëna janë të paraqitura në mënyrë tabelore dhe janë të
argumentuara si më poshtë.

2. Përshkrimi i ngjarjes së jashtëzakonshme
Gjatë vitit 2021 bota është përballur me krizë energjetike si rezultat i rritjes enorme të çmimeve
të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare. Ndonëse ekonomia globale ishte duke u
rikuperuar nga pandemia COVID-2019, rritja e çmimeve në përmasa të mëdha si dhe
disponueshmëria e energjisë kërcënoi ta prishë atë. Kjo situatë solli pasoja të likuiditetit dhe
rritje të kostove në sektorin e energjisë elektrike në shumë vende të Evropës përfshirë edhe
Kosovën.
Ndërmarrjet e rregulluara në sektorin e energjisë në Kosovë duke parë mbizotërimin e çmimeve
të larta të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare si dhe rrezikun që po i kanoset sigurisë
së furnizimit kanë parashtruar kërkesa të vazhdueshme për të mbuluar ndryshimin e ndjeshëm
të kostove të blerjes së energjisë elektrike. Pas kërkesave të vazhdueshme, ZRRE më 13 dhjetor
2021 ka iniciuar shqyrtimin e jashtëzakonshëm për të hyrat e lejuara maksimale (HLM) për
operatorët e rregulluar me qëllim të reflektimit të kostove të furnizimit dhe ruajtjes së sigurisë
së furnizimit. Procesi u përmbyll në shkurt të vitit 2022 me vendimin e të hyrave të lejuara
maksimale për FSHU-në , Vendimi nr. V_1485_2022 të dt. 7 shkurt.
Sipas këtij vendimi, ZRRE vlerësoi dhe miratoi të hyrat e lejuara maksimale për Furnizuesin me
Shërbim Universal në vlere prej 347.28 milion €. Kjo vlerë ndonëse nuk i mbulonte të hyrat e
lejuara maksimale për FSHU-në, ZRRE-ja në arsyetimin e vendimit shkruan se në vlerësimin
përfundimtar të HLM për FSHU-në ka marrë për bazë zotimin për subvencion shtesë prej 10
milion euro sipas Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 05/55 të dt. 21.01.2022, si
dhe Vendimin e Qeverise se Republikës se Kosovës për subvencionimin prej 90 milion eurove
shtesë sipas vendimit nr. 01/60 të dt. 05.02.2022. Me fjalë të tjera, të hyrat maksimale janë
zvogëluar në të gjitha përllogaritjet në vlerë prej 100 milion eurove.

Konform këtij vendimi me dt. 08.02.2022, ZRRE aprovoi edhe tarifat fundore të energjisë
elektrike, të cilat shënuan rritje vetëm për konsumatorët shtëpiak me konsum mbi 800 kWh, në
fuqi nga data 9 shkurt 2022.
Furnizuesi me Shërbim Universal përmes shkresës zyrtare me dt. 11.02.2022 ka ngritur
shqetësimet e veta lidhur me modalitetin e ndarjes së pagesave të këtij subvencioni, por nuk ka
marrë përgjigje zyrtare. I përballur me paqartësi, FSHU ka komunikuar dhe shkëmbyer shkresa
zyrtare me ZRRE-ne dhe Ministrinë e Ekonomisë dhe i njëjti i është përgjigjur të gjitha kërkesave
të pranuara nga institucionet përkatëse lidhur me llogaritjen e vlerës së subvencionit për muajt
përkatës. Për më tepër, furnizuesi me dt. 5 gusht 2022 ka pranuar edhe shkresën zyrtare nga Zyra
e Rregullatorit për Energji lidhur me konfirmimin e përllogaritjes së subvencionit dhe në po të
njëjtën ditë ka dërguar edhe faturën zyrtare për pagesat e muajt shkurt-prill 2022 konform
vendimeve të Qeverise dhe në përputhje me miratimin e ATK-së në lidhje me përgatitjen e
faturës përkatëse. Megjithatë, deri më sot, FSHU nuk ka pranuar asnjë rimbursim dhe
njëkohësisht nuk ka marrë ndonjë informatë se kur mund të priten pagesat në fjalë.
Situata e krijuar gjatë kësaj periudhe ka detyruar FSHU-në të operoj nën-kosto, duke e bërë
shumë të vështirë e deri diku të pamundur kryerjen obligimeve edhe ndaj palëve të treta.
Vlera e subvencionit e kalkuluar për konsumatorë sipas çmimeve të dërguara nga ZRRE-ja, për
periudhën 9 shkurt-30 qershor 2022 ka tejkaluarën vlerën prej 32.8 milion eurove. Mungesa e
rimbursimit të kësaj vlere të kalkuluar të subvencionit, tejkalon pragun e materialitetit prej 5%
ashtu siç parashihet në nenin 11 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, duke mundësuar hapjen e
shqyrtimit të jashtëzakonshëm.
FSHU duke marrë për bazë të lartpërmendurat më 19 korrik 2022, ka parashtruar kërkesë për
shqyrtim të jashtëzakonshëm në Zyrën e Rregullatorit për Energji duke kërkuar të merret
parasysh kërkesa e FSHU-së bazuar në legjislacionin në fuqi, në mënyrë që të shmangen
problemet më të thella financiare e të cilat mund të rrezikojnë sigurinë e furnizimit me energji
elektrike.
ZRRE me datë 22 korrik njofton FSHU-në se kërkesa për shqyrtim të jashtëzakonshëm është
marrë parasysh dhe kërkon të dorëzoj raportin për ndikimin financiar nga ngjarja e
jashtëzakonshme.
Konform këtij njoftimi dhe në përputhje me parimet e vendosura në Rregullën për të Hyrat e
FSHU-së, FSHU-ja ka përgatitur Aplikimin për shqyrtim të jashtëzakonshëm të të Hyrave të
Lejuara Maksimale duke marrë parasysh kostot aktuale të blerjes së energjisë elektrike dhe të
hyrat aktuale për muajt janar-qershor 2022 dhe parashikimet për muajt korrik-dhjetor sipas
vlerësimeve të ZRRE-së gjatë shqyrtimi të të hyrave të lejuara maksimale për vitin 2022 përveç
çmimit të importit i cili është përditësuar sipas parashikimeve të fundit të çmimit të importit në
bursat ndërkombëtare të energjisë.

3. Ndikimi financiar i ngjarjes së jashtëzakonshme
Kostoja e lejuar e blerjeve për energjinë elektrike për FSHU-në për vitin 2022 është 81.12 milion
€ e cila përfshin edhe subvencionimin prej 100 milion €, ndërsa kostoja e realizuar e blerjeve
vetëm për periudhën janar-qershor 2022 arrin vlerën prej 92.06 milion €, apo një diferencë prej
11 milion € ndaj kostove të lejuara për total vitin 2022.
Blerjet e energjisë elektrike
(në mil €)
Blerjet nga KEK
Blerjet nga Importi
Blerjet nga BRE-të
Subvencioni
Total

Lejuar nga ZRRE
(Janar-Dhjetor)
118.37
21.80
40.94
(100)
81.12

Aktual
(Janar-Qershor)
64.25
12.15
15.66
92.06

Marrë parasysh kostot e parashikuara për afatin e shkurtër kohor korrik-dhjetor 2022, kostot e
blerjes për energji elektrike për total vitin 2022 do të arrijnë vlerën prej 194.95 milion €, apo një
diference prej 113.83 milion € ndaj kostove të lejuara për vitin 2022.
Blerjet e energjisë elektrike
(në mil €)
Blerjet nga KEK
Blerjet nga Importi
Blerjet nga BRE-të
Subvencioni
Total

Lejuar nga ZRRE
Total 2022
118.37
21.80
40.94
(100)
81.12

FSHU
Total 2022
122.63
40.14
32.18
194.95

Parashikimet e FSHU-së për periudhën korrik-dhjetor 2022 janë bërë në bazë të parashikimeve
të volumeve të përdorura nga ZRRE- për këtë periudhë gjatë shqyrtimi të të hyrave të lejuara
maksimale për vitin 2022.
Është e rëndësishme të theksohet se sipas gjitha parashikimeve në bursat ndërkombëtare,
çmimet e importit pritet të arrijnë shifrat më të larta në dekadën e fundit. FSHU në këtë aplikim
ka përditësuar çmimet e importit për muajt korrik-dhjetor 2022, duke u bazuar në të dhënat e
parashikuara në bursat ndërkombëtare. Për të ju shmangur çdo situatë e cila mund të rrezikoj
sigurinë e furnizimit me energji elektrike dhe nevojës së një procesi tjetër të jashtëzakonshëm
pas disa muajve, kërkojmë nga ZRRE që të merr parasysh çmimet e përditësuara të importit të
parashikuara nga FSHU dhe mbështetur në pritshmeritë e tregut.

Kostot totale të FSHU-së të vlerësuara në këtë aplikim arrijnë vlerën prej 466.11 milion € të cilat
krahasuar me të hyrat e pritshme, japin një diference prej 128.73 milion €, respektivisht tejkalon
pragun e materialitetit prej 5%, siç paraqitet në tabelën në vijim:

MAR 2022 (në mil €)

Aprovuar

Kostot për blerjen e energjisë
Kostot tjera
MAR

81.12
266.16
347.28

Të hyrat e pritshme
Pambulueshmëria
Pambulueshmëria në %

347.28

Shqyrtimi i
jashtëzakonshëm
194.95
271.16
466.11
337.37
128.73
37.07%

Marrë parasysh si më lartë, ndikimi financiar përfundimtar për Furnizuesin me Shërbim Universal
është 37.07% më i lartë në krahasim me të Hyrat e Lejuara Maksimale për vitin 2022.
Nga analizat e mësipërme vërehet se efekti i mungesës së rimbursimit të subvencionit të
energjisë elektrike ka ndikuar që të tejkalohet pragu i materialitetit për Furnizuesin me Shërbim
Universal. Marrë parasysh pritshmërit e çmimeve të energjisë elektrike, dhe remonteve të njësive
gjeneruese respektivisht rritjen e varshmërisë ndaj importit, reflektimi i saktë në përputhje me
pritshmerite e tregut është i domosdoshëm për t’i reflektuar kostot në mënyrë të drejtë. Në të
kundërtën, furnizuesi i vetëm nuk mund të përballoj më tej këto kosto, veçanërisht se i njëjti
tashmë është afektuar dukshëm nga ngjarjet e fund-vitit 2021. Si i tillë, Furnizuesi kërkon nga
ZRRE-ja të merr parasysh të dhënat e paraqitura dhe se dështimi për të vlerësuar drejtë dhe sa
më saktë të dhënat e paraqitura në këtë fazë mund të krijojnë probleme më të thella financiare,
të cilat mund edhe të rrezikojnë sigurinë e furnizimit me energji elektrike.

Shtojca:
Llogaritjet e hollësishme për rishikim të jashtëzakonshëm

