Komentet e KEK-ut në Format e Raportimit
Tabelat e Punës

Komentet

HQ1

Opex (HQ a) KEK

HQ2

Opex (HQ b1) KEK

HQ3

Opex (HQ b2) KEK

HQ4

Opex (Group) KEK

Seria e tabelave të punës nga HQ1 –HQ4 duhet të ristrukturohet ndaras për KEK ( Mihjet dhe
Gjenerimin) dhe KEDS ( Rrjeti dhe Furnizimi). Po ashtu per momentin ne KEK shpenzimet
operative per HQ jane te regjistruara nen nje struktur organizative si pasoj raportimi I tyre ndaras
per department eshte I pamundur, perveç shpenzimeve te pagave te cilat jane te regjistruara ne
baza individuale dhe munde te raportohen ndaras nga programi I resurseve njerëzore.
Ne Formularin HQ1 kerkohet te raportohen te dhenat historike ne baze te keshit, KEK-u te
dhenat financiare, qofshin ato historike apo aktuale, I mban ne baza akruale shut siq kerkohet
me Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiare, prandaj te keni parasysh qe edhe kur te
ri formulohet formulary HQ1 te dhenat historike nuk munde te raportohen ne baza te keshit.
Evidencat ne kontabilitet nuk ndahen sipas njësive. Shembull: personeli I cilit do shërbim si
Auditimi, prokurimi, shërbimet e korporatës etj. Nuk mban evidence në kohen qe shpenzojne ne
gjenerim, mihje e te ngjashme sepse nuk ka raportim individual të punëtorëve rreth aktiviteteve.
Po ashtu ne fletë e prezantuar janë bere kërkesa për te dhëna sipas njësive te KEK-ut dhe sipas
llojit te disa te të dhënave. Shembull janë ne te njëjtin shabllon dhe ne te njëjtat kolona radhiten
njësit dhe disa lloje te të dalave. Sistemi aplikativ ne KEK i dizajnuar deri ne vitin 2005 I përkrah
te dhënat për raportime Financiare sipas SNK dhe SNRF.

HQ5

Rev (Group) KEK

Formulari HQ5 ne te cilen duhet te raportohen te hyrat e KEK-ut te ndara per divizione munde te
aplikohet.
Te dhenat e kërkuara sipas këtij shablloni mund te plotësohen, por nevojite një bashkëpunim
me ZRrE për sqarime gjate plotësimit për shkak te qartësisë.

HQ6

Narrative KEK

Kjo pjese eshte per Rrjetin e KKDFE dhe duhet te perfshihet ne fletat e punes se Rrjetit

DS1
DS2

Opex (DSO a) KEK
Opex (DSO b) KEK

Raportimi i shpenzimeve te mirembajtjes ashtu siq kerkohet ne fromularin DS1 dhe DS2 per
momentin eshte e pamundur te behet nga sistemi aktual I kontabilitetit te cilin e posedon KEK-u,
nxjerrja e shenimeve ne at nivel aq detal kerkon adaptimin e nje sistemi mjaft te avancuar te
kontabilitetit, per momentin shpenzimet e riparimit dhe mirembatje mbahen ne nje konto
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Komentet
kontabel.

DS3

Opex (DSO d) KEK

Formulari DS5 ne te cilen duhet te raportohen shpenzimet e KEK-ut munde te aplikohet.
Duhet sqarime shtese nga ZRrE ( ne mungese te udhëzimit për plotësim te te dhënave) për
plotësimin e këtij shablloni

DS4

Other (DSO) KEK

Formualari DS4 nuk munde te aplikohet pasi qe nuk perputhet aspak me kategorizimin e
shpenzimeve te sistemit te kontabilitetit te KEK-ut.

DS5

Capex (DSO a) KEK

Ne kontabilitet evidencat udhëhiqen ne vlera monetare sipas grupeve te aseteve ( jo sipas
projekteve). ). Lista e projekteve dhe kostoja e tyre mundë pregatitet. Formulari është i
aplikueshëm

DS6

Capex (DSO b) KEK

Ne kontabilitet evidencat udhëhiqen ne vlera monetare sipas grupeve te aseteve ( jo sipas
projekteve). Lista e projekteve dhe kostoja e tyre mundë ofrohet . Formulari është I aplikueshëm

DS7
KEK

Connections DSO

Mundë të ofrohen të dhënat të cilat janë në dispozion. Në të ardhmen kur të aprovohet
metodologjia e kyçjes mundë të raportohet sipas formularit.

DS8

Assets DSO KEK

Jetëgjatësia është e caktuar sipas kategorive te aseteve individuale sipas kategorizimeve te
apovuara nga Bordi… formulari ka nevoje per sqarime shtes ne lidhje me plotesimin mirepo
eshte i aplikueshem.

DS9

Assets DSO KEK (N)

Jetëgjatësia është e caktuar sipas kategorive te aseteve individuale sipas kategorizimeve te
apovuara nga Bordi… formulari ka nevoje per sqarime shtes ne lidhje me plotesimin mirepo
eshte i aplikueshem.

DS10 Unit Cost DSO KEK

Formulari për momentin është i pazbatueshëm, kjo do të kërkojnë zhvillimin e sistemeve të reja
për të ofruar të dhënat në menyrën e kërkuar

DS11 DRIVER (DSO a)KEK Formulari është pjesërisht I zbatueshëm. KEK-u nuk ka qasje në veri të lumit Ibër. Që nga viti
1999 këto objektet energjetike janë nën kontrollin e një Operatori të paligjshëm
DS12 DRIVER (DSO b)KEK Formulari është pjesërisht I zbatueshëm. KEK-u nuk ka qasje në veri të lumit Ibër. Që nga viti
1999 këto objektet energjetike janë nën kontrollin e një Operatori të paligjshëm
DS13 DRIVER (DSO c)
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Komentet

KEK
DS14 DRIVER (DSO d)KEK
DS15 P&L DSO KEK

Munde te raportohet ndaras P&L per DSO
Nevojitet udhëzim me sqarime por te bazuara ne te dhenat ekzistuese te KEK sh.a

PS1

Opex PES KEK

Formualari PS1 nuk munde te aplikohet pasi qe kategorizimi actual I shpenziemve te KEK-ut
nuk eshte ne formen e pershkruar ne formular.

PS2

Opex Cust KEK

KEK-u nuk I ka te regjistruara ndaras koston e Call Centre, Contact Centre dhe Other shared
Cost, prandaj raportimi I tyre ne kete form eshte I pamundur.

PS2a Other (DSO) KEK

Formulari PS2a ne te cilen duhet te raportohen shpenzimet e KEK-ut munde te aplikohet.
Por nevojitet udhëzim me sqarime

PS3

Capex PES KEK

Formulari PS3 ne te cilen duhet te raportohen asetet munde te aplikohet.
Nevojitet udhëzim me sqarime shtese.

PS4

DRIVER PES KEK

Formulari është I paqartë, kërkohen udhëzime shtesë nga ZRRE-ja

PS5

P&L PES KEK

Formulari PS5 munde te aplikohet pjeserisht, nese modifikohen linjat e shpenzimeve:
Advertising and marketing, Customer records, service & , Revenue collection, Customer
Contact Centres” me kontot aktuale te shpenzimeve te cilat i perdor KEK-u formualri munde te
aplikohet ne teresi.

PT1

Opex TRADE KEK

Formualari PT1 nuk munde te aplikohet pasi qe kategorizimi actual I shpenziemve te KEK-ut nuk
eshte ne formen e pershkruar ne formular.

PT1a Other (PT) KEK

Formulari PT1a ne te cilen duhet te raportohen shpenzimet e KEK-ut munde te aplikohet.

PT2

P&L TRADE KEK

Formulari PT2 munde te aplikohet.

MN1

Opex (MIN a) KEK

Shpenzimet e mirembatjes dhe riparimit jane te regjistruara me nje konto prandaj raprotimi I tyre
ne baze te kategorise se aseteve per vitin aktual dhe vitet e mehershme eshte i pamundur.
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MN2

Opex (MIN b) KEK

Pjesa me e madhe e shpenzimeve munde te raportohet

MN3

Other (MIN) KEK

Pjesa e shenimeve financiare munde te raportohet.

MN4

Capex (MIN a) KEK

Ne kontabilitet evidencat udhëhiqen ne vlera sipas grupeve te aseteve ( jo sipas projekteve).
Lista e projekteve dhe kostoja e tyre mundë ofrohet Formulari është I aplikueshëm

MN5

Capex (MIN b) KEK

MN6

Assets MIN KEK

Jetëgjatësia është e caktuar sipas kategorive te aseteve individuale sipas kategorizimeve te
apovuara nga Bordi, formulari ka nevoje per sqarime shtes ne lidhje me plotesiminm mirepo
eshte I aplikueshem.

MN7 P&L MINING KEK

Formulari MN7 munde te aplikohet.

GN1

Opex (GEN a) KEK

Shpenzimet e mirembatjes dhe riparimit jane te regjistruara me nje konto prandaj raprotimi I tyre
ne baze te kategorise se aseteve per vitin aktual dhe vitet e mehershme eshte i pamundur.

GN2

Opex (GEN b) KEK

Pjesa me e madhe e shpenzimeve munde te raportohet. Por kërkohet udhëzime dhe sqarime
shtese

GN2a Other (DSO) KEK

Formulari GN2 munde te aplikohet.

GN5

Capex (GEN a) KEK

Ne kontabilitet evidencat udhëhiqen ne vlera monetare sipas grupeve te aseteve ( jo sipas
projekteve) . Lista e projekteve dhe kostoja e tyre mundë ofrohet Formulari është I aplikueshëm

GN6

Capex (GEN b) KEK

Ne kontabilitet evidencat udhëhiqen ne vlera monetare sipas grupeve te aseteve ( jo sipas
projekteve). Lista e projekteve dhe kostoja e tyre mundë ofrohet Formulari është I aplikueshëm

GN3

Driver (GEN a) KEK

GN4

Driver (GEN b) KEK

GN7

Assets GEN KEK

P&L GENERATION KEK

Me sqarime shtese ekzston mundesia e plotesimit sipas kerkesave te formularit
P&L munde te raportohet ne formatin e kerkuar. Me sqarime shtese mund te vijmë deri te
mënyra e plotësimit te te dhënave.

