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1.1 Bazë për procesin e fundit (2007) të
vendosjes së tarifave

• Përdorimi i kostove të projektuara, të hyrave të
projektuara dhe vëllimit të projektuar të ujit në vend të
kostove historike, të hyrave historike si dhe të vëllimit
të ujit.

• Implementimi i planit të mirëmbajtjes
• Bazë e llogaritjes duhet të jenë planet e biznesit dhe

sqarimet shtesë (sfondi dhe rezultatet e planifikimit të
investimeve dhe të mirëmbajtjes).

• Kompanitë duhet të përgatisin planet e biznesit që
përfshijnë synimet dhe planet për ngritjen e shkallës
së inkasimit dhe zvogëlimit të ujit të pa-faturuar.



1.2 Komentet shtesë

• Procedurat e brendshme të kompanive duhet të

aprovohen nga BD dhe auditorët dhe:

− duhet të mbulojë provizionet e borxheve të këqija për secilën
kategori të konsumatorëve bazohen në kohëzgjatjen e 
borxhit dhe sipas IFRC dhe KAS e jo në bazë të taksave.

− duhet të përfshijë llogaritjen e zhvlerësimit dhe amortizimit të
granteve sipas IFRS e jo sipas rregulloreve mbi taksa.

− duhet të përcaktoj futjen e të dhënave në sistemin e 
llogaritjes për riparimet, mirëmbatjen ose investimet.

− duhet në mënyrë të ndryshme t‘i trajtojë asetet mbitokësore 
dhe asetet nëntokësore.



1.3 Komentet tjera

− Përcaktimi i mundësisë së ndryshimit të tarifave 
në bazë të ndryshueshmërive në kostot

− Mundësi e vendosjes së tarifave në bazë
shumëvjeçare me shkallë të inflacionit dhe 

objektivave të efiçiencës

− Përcaktimi i llogaritjeve të tarifave fikse dhe 
tarifave volumetrike

− Mbledhja e të dhënave në bazë të qendrave të
profitit



2. Përmbledhje

− ZRRUM-i synon të arrijë balancim në mes të
nevojave të kompanive, përballueshmërisë së
tarifave dhe mundësisë së konsumatorëve për të
paguar

− ZRRUM-i e ka parasysh përvojën e fituar nga
procesi i kaluar për vendosjen e tarifave

− Këto probleme janë paraqitur edhe në prezantimet
e mëhershme

− ZRRUM-i pret komente të mëtejshme nga
kompanitë lidhur me qasjen e tij

− Pjesa tjetër e takimit do të tregojë se si do 
zhvillohet procesi nga ana jonë. Ky do të jetë një
proces i pafund. 


