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FAÇE



RAPORT VJETOR 2019 

HYRJE  
 

Korporata Energjetike e Kosovës ShA është Ndërmarrje publike e orientuar drejt prodhimit 

të qëndrueshëm të energjisë elektrike nën synimin e krijimit të një ambienti të sigurt e të 

shëndetshëm dhe në përputhje me kërkesat ligjore. 2019 ishte një vit I mirë sa I përket prodhimit 

të energjisë me një tejkalim prej 4% në prodhimin e energjisë elektrike mbi planin vjetor të 

kompanisë, si dhe tejkalim të planit të prodhimit të thëngjillit 1.2%, e gjithë kjo e përcjellë nga një 

performancë e mirë financiare duke pasur rritje të të hyrave prej €20.6 milion krahasuar me një 

vit më parë dhe fitim neto pre €19.2 milion.  

Ky rezultat është arritur falë punës së palodhshme, seriozitetit dhe përgjegjshmërisë së 

punëtorëve të Korporatës. Të cilët, pavarësisht sfidave të Pandemisë së Covid-19, po ia dalin në 

realizimin e planit të prodhimit edhe për vitin 2020. Ku në tremujorin e parë të vitit, korporata ka 

realizuar të hyra prej 52 milion €. Kjo na bërë krenarë, sepse bëjmë të mundur ofrimin e energjisë 

elektrike përgjatë vitit dhe me çmim të përballueshëm për konsumatorët dhe siguron 

qëndrueshmëri për korporatën. Korporata ka mbyllur vitin 2019 me 4033 të punësuar, duke u 

renditur si njëri nga punëdhënësit kryesor në vend. 

Sigurimi i qëndrueshëm i prodhimit të energjisë elektrike është synim i vazhdueshëm i KEK 

–ut me çka do të ndikoj në rritjen ekonomike në vend. KEK gjatë vitit 2019 ka vazhduar me 

aktivitete të modernizimit dhe forcimit të vet drejt uljes së pasigurisë duke investuar në projektet 

në miniera dhe në gjenerim të energjisë që garantojnë stabilitet në prodhimin e energjisë.  

Viti 2020 e tutje, pritet të ketë një fluks të shtuar të projekteve investive që i shërbejnë 

misionit dhe vizionit të KEK-ut. Megjithëse, projektet kryesore të parapara të realizohen në vitin 

2020, që janë Donacione të BE me fondet IPA 2018 për vendosjen e elektrofiltrave dhe NOx të 

ndërlidhura edhe me projektet e zgjatjes së jetëgjatësisë së TCB financuara nga vet KEK-u, janë 

shtyrë për 1 vit si rezultat i pandemisë së Covid- 19. Megjithatë, KEK edhe gjatë vitit 2020, do të 

vazhdoj me investimet në rritjen sigurisë së punëtorëve dhe në rritjen e kapaciteteve prodhuese 

përmes investimeve në gjenerim dhe në hapjen e Minierës së Re, me qëllim që të krijoj të ardhme 

të sigurte dhe zhvillim të qëndrueshëm të korporatës. 

Nën këtë synim, vazhdojnë përpjekjet për të rritur gamën e investimeve në energji të 

gjelbër, ku gjatë vitit 2020 do të shqyrtohen mundësia e investimeve në projekte fitimprurëse me 

bazë energjinë solare, energji nga gazi etj.,  përmes burimeve alternative të financimeve. Po ashtu 
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RAPORTI I BORDIT TË DREJTORËVE 

 

Aktivitetet dhe Performanca e Ndërmarrjes  

Nga perspektiva e Bordit të Drejtorëve, aktivitetet kryesore të ndërmarra gjatë vitit ndërlidhen 

kryesisht me përcjelljen dhe mbikëqyrjen e realizimit të planeve operative dhe kapitale në 

ndërmarrje bazuar në buxhetin e aprovuar si dhe aktivitetet të tjera strategjike. Për të realizuar 

ketë, Bordi ka shqyrtuar rregullisht performancën financiare dhe operative, kryesisht gjatë 

takimeve të rregullta të bordit. Në këtë drejtim, është përkrahur edhe nga puna e komisioneve të 

ndryshme në nivel të bordit, dhe kryesisht nga Komisioni i Auditimit . 

Performanca operative dhe financiare gjatë vitit 2019 ka shënuar ngritje në krahasim me vitin 

paraprak. Kompania gjatë këtij viti ka vazhduar ecurinë e vet pozitive duke rezultuar me fitim. 

Rezultate të mira janë vërtetuar dhe nga raporti i auditorëve të pavarur për vitin e kaluar dhe 

njëjtë konkludohet edhe në Auditimi i pasqyrave financiare për vitin 2019 me opinion të 

pakualifikuar. Gjatë vitit janë miratuar edhe raportet tremujore dhe ato vjetore financiare si dhe 

raportet mujore menaxheriale,  sipas kërkesës se ligjit për ndërmarrjet publike. 

Paralelisht me këto rezultate, Bordi i Drejtorëve është angazhuar në zbatimin e vendimeve të 

aksionarit për Projektin Kosova e Re, për ndërtimin e kapacitetit të ri të gjenerimit, ashtu si 

parashihet në strategjinë kombëtare të Zhvillimit, që është në fuqi nga viti 2016. Po ashtu,  është 

angazhuar rreth statusit të TC Kosova A, si dhe remontin gjeneral te Termocentralit Kosova B. Sfide 

ka qene dhe mbetet Hapja e minierës së Re zgjerimit te minierave ekzistuese. Ne këtë drejtim, 

Bordi i drejtoreve ka qene i përfshirë ne takime me nivele te ndryshme te Qeverise se Kosovës, 

përfshire dhe takimin me kryeministrin, si dhe me përfaqësuesit e institucioneve të tjera vendore 

dhe ndërkombëtare, përfshirë USAID etj.  

Lidhur me projektin e shthurjes, i iniciuar konform strategjisë energjetike 2005 – 2015, i vazhduar 

me vonë edhe me vendimet e Qeverisë se Kosovës, dhe rekomandimeve te NjMNP, dhe Vendimit 

te Bordi te Drejtoreve te vitit  2017,  është zhvilluar me tej gjate vitit 2019, dhe do të vazhdoj edhe 

gjatë vitit 2020 si objektivë strategjike e aksionarit (Qeverisë së Kosovës). 
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Informacion lidhur me Kapitalin dhe Devidenten    

Si rezultat i rritjes së performancës këtë vit kompania ka rrit kapitalin e vet në kuadër të rritjes së 

vlerës për investimet e realizuara dhe nga operimet e saj. Kapitali i kompanisë ka shënuar rritje 

nga 134,6 në 153,4 milion €. 

    
Ndërmarrja nuk ka nënshkruar kredi te re për këtë vit ,kurse për kreditë e marra ne vitet  2008-

2012 është arritur marrëveshja me Ministrin e Financave gjatë vitit 2015, për ri-programin e tyre 

dhe është duke vazhduar edhe këtë vit pagesat në bazë të marrëveshjes. Gjatë vitit 2019 janë 

shlyer huamarrja me interes  €11.39 milion dhe interesi € 622 mijë. 

  2019 2018 
 (në €’ 000) (në €’ 000) 
Pjesa afatgjatë   
Kredia e MF që bart interes                      149,541  160,917 

                     149,541        160,917  

Pjesa afatshkurtër   
Remonti dhe Rehabilitimi i Kosova A dhe B   -  
Hapja dhe operacionalizimi i Minierës së Sibovci JP.   -   
Kredia Interes bartëse nga MF –Pjesa afatshkurtër                       11,387          10,887  
Interesi Akrual (jo i vonuar)                            622              629  

                        12,009          11,516  

Total huazimet                      161,550        172,433  

 
Përkundër konsolidimit të pozitës financiare, Korporata ende nuk ka planifikuar të ndaj dividendë 
për Aksionarin, për shkak të planeve për zgjerim dhe për rritjen e stabilitetit të prodhimit të 
energjisë elektrike, si obligime që burojnë nga Strategjia për energji e Qeverisë së Republikës së 
Kosovës.  
 
Gjatë kësaj periudhe ndërmarrja ka paguar për realizimin e investimeve kapitale në vlerën prej 

€34.45 milionë. Ndër këto investime, të rëndësishme janë ato në përmirësimin e ndikimit mjedisor 

nga termocentralet, investimet në TC Kosova A, në Divizionin e Mihjeve si dhe në TC Kosova B . 
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Të dhënat për Drejtorët Jo-Ekzekutiv  

 

Aksionari, me vendim te posaçëm ka caktuar edhe nivelin e kompensimit bazë të Bordit dhe 

vendimi i fundit qe rregullon këtë është marrë ne mbledhjen e 81-te saj (vendimi nr. 07/81). E 

drejta në kompensim është realizuar konform këtij vendimi si dhe deklaratës për shpërblim të 

performancës së miratuar nga Komisioni i Auditimit, konform normave të ligjit për ndërmarrjet 

publike.  

Ndërsa me vendimin nr. 10/13, te dt 10.11.2017, Aksionari ka emëruar përbërjen aktuale  te  
Bordit, me këtë përbërje: 
 

1. z. Faruk Hajrizi, drejtor jo-ekzekutiv dhe Kryesues;  Doktor i Shkencave Ekonomike 

2. znj. Fllanza Beqiri-Hoxha drejtoreshë jo-ekzekutive; Inxhiniere e diplomuar e elektro-

teknikes 

3. z. Izet Ibrahimi, drejtor jo-ekzekutiv;  Doktor i shkencave teknike; 

4. z. Mehdi Pllashniku, drejtor jo-ekzekutiv, Doktor i shkencave juridike; 

5. z. Gjelosh Vataj, drejtor jo-ekzekutiv, Inxhinier i diplomuar i mekanikes 

 

z. Ilir Rama ka dhënë dorëheqje nga Bordi ne tetor 2018. 

 

Ndërsa, Komisioni i Auditimi është emëruar me vendim te Ministrit te MZhE, bazuar ne nenin 14 
te ligjit Nr.04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, 
me dt. 26.10.2018, nr. 2230, këtë përbërje: 
 

1. znj. Fllanza Beqiri-Hoxha, Kryesues 

2. z. Izet Ibrahimi, Anëtar; 

3. z. Gjelosh Vataj, Anëtar. 

 

Gjatë kësaj periudhe Bordi ka mbajtur 16 takime (12 të rregullta dhe 4 të jashtëzakonshme. 

Në kuadër të Bordit të Drejtorëve kanë vepruar këto komitete: 

1. Komiteti i Auditimit, i cili ka realizuar 12 takime gjatë këtij viti.  

Ndërsa komitet e përkohshme te themeluara, janë  

1. Komiteti i përkohshëm për prodhim dhe investime ne Minierë, Kryesuar nga z. Izet Ibrahimi 

2. Komiteti Për Shthurje, Kryesuar nga z. Gjelosh Vataj 

3. Komiteti për Staf dhe Performancë, kryesua nga z. Mehdi Pllashniku 

 

Me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës nr.01/26 dtt.23.04.2020, aksionari, është 

shkarkuar Bordi i Drejtorëve të NP KEK ShA dhe është emëruar bordi i përkohshëm i ndërmarrjes 

me përbërje : 
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1. Rrezarta Pllana, Kryesuese dhe drejtore, Inxhiniere dhe master në Fakultetin Teknik te UP. 

2. Merita Kasapolli, drejtore, Hidroinxhiniere, mban gradën Magjistër i Shkencave  në UP   

3. Arbnor Pula, drejtor, Jurist dhe MBA 

4. Bezad Halilaj, drejtor, Ekonomist, Master në Administratë Publike dhe Diplomaci, Auditor i 

Jashtëm i Certifikuar, Auditor i Certifikuar i Sektorit Publik 

 

Bordi në mbledhjen e Dt. 24.03.2020 me vendim me nr. Protokolli 1672  ka liruar nga detyra 

Drejtorin Menaxhues z. Njazi Thaqi dhe zv. Drejtorin Menaxhues z. Nysret Kelmendi. Ndërsa në 

pozitën e UD Drejtorit Menaxhues sipas vendimit me nr. Protokolli 1674 i po të njëjtës datë , ka 

emëruar z.Luigj Imeri, i cili deri në këtë datë ka mbajtur pozitën e drejtorit ekzekutiv të TCB.  

Kompensimi i Bordit të drejtorëve bëhet në bazë të përcaktimit paraprak të kompensimit sipas 

kategorive të Ndërmarrjeve Publike me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Kompensimi 

bëhet vetëm për takimet e rregullta dhe të parapara me numrin maksimal të takimeve të bordit 

brenda vitit. Asnjë kompensim tjetër nuk është i arsyetuar. 

 

RAPORTI I DREJTORIT MENAXHUES 

 

Ngjarjet Kryesore të vitit 2019 

Përkundër sfidave me të cilat po përballet, Korporata Energjetike e Kosovës Sh. A. (KEK) është duke 

u konsoliduar dhe pavarësuar financiarisht në mënyrë që jetë në vijë me përmbushjen e 

obligimeve ligjore dhe publike, si ofruesi kryesor i energjisë elektrike. KEK–u ka një mision specifik 

që të ofrojë shërbime të sigurta, të besueshme dhe me çmime të arsyeshme të energjisë elektrike 

por gjithashtu edhe të jetë e përgjegjshme ndaj ambientit dhe financiarisht e qëndrueshme. 

Edhe për kundër sfidave të përmendura viti 2019 ishte vit i realizimit të objektivave të parapara 

ne planin e biznesit si dhe përmirësimit të  parametrave kyç të korporatës. KEK vazhdon të jetë një 

korporatë financiarisht e vet-qëndrueshme, kompani  likuide, dhe ka vazhduar të investojë në 

projekte kapitale me mjete vetanake, në kapacitetet e saja prodhuese dhe gjeneruese të energjisë 

elektrike, si dhe investime kapitale në përmirësimin e ambientit, investime që synon t’i vazhdojë 

edhe në vitet në vijim. Janë nënshkruar kontrata për investime në divizionin e mihjeve dhe njësitë 

gjeneruese.   
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KEK-u, gjatë vitit 2019 ka vazhduar vargun e investimeve, projektet që ndërlidhen me ambientin, 

me thes të veçantë në atë të ri kultivimit të tokave, duke mundësuar kështu  zvogëlimin e  ndotjes 

se ambientit në minimum si dhe duke vazhduar mbjelljen e fidanëve dhe mirëmbajtjen e tyre duke 

ju mundësuar banorëve përreth jetesën më të lehtë; 

Të hyrat e KEK-ut- për vitin 2019:  

Bazuar në udhëzuesin për liberalizimin e tregut te energjisë elektrike në Kosovë të lëshuar ZRrE 

me 31.03.2017, çmimet e energjisë elektrike duke filluar nga data 01 prill 2017 nuk i nënshtrohen 

rregullimit nga ZRRE por KEK Sh.A. duhet te lidhe marrëveshje për çmime me palët në bazë të 

kushteve të tregut. Marrëveshjet për çmime të energjisë elektrike për periudhën 01 prill 2019 – 

31 mars 2020, pas një periudhe të gjatë të negocimit janë finalizuar me ( KEK-KOSTT me 

25.11.2019; KEK-KEDS dhe KEK-KESCO me 17.12.2019) me efekt retroaktiv duke filluara nga 1 prill 

2019.  

Si njëra ndër objektivat strategjike të KEK-ut, ka vazhduar të jetë përkujdesja për shëndetin e 

punëtorëve të tij, të cilët konsiderohen si aset më vital i korporatës. Për ta plotësuar 

përgjegjshmërinë nga aspekti social, ndërmarrja ka realizuar projektin e sigurimit shëndetësor 

suplementar, gjegjësisht sigurimin shëndetësor  për të gjithë punëtorët me mjete buxhetore të 

kompanisë. Kontrata e lidhur për këtë qellim është lidhur me dt. 13 tetor 2017 dhe do te jetë me 

kohëzgjatje tre-vjeçare. Kjo formë e sigurimeve do të vazhdojë deri atëherë kur të fuqizohet Ligji 

për sigurimin shëndetësor (Ligji NR. 04/L -249) dhe të filloje mbledhja e premiumeve, sipas akteve 

nënligjore te cilat duhet t’i miratoje Ministria e Shëndetësisë.  

Përqendrimi në realizimin e planit të prodhimit të energjisë elektrike dhe eksploatimi i thëngjillit 

si dhe vazhdimi i investimeve për ngritjen e kapaciteteve prodhuese duke rritur disponueshmerinë 

e pajisjeve që do të zvogëlojnë kostot e operimit ka qenë sfidë kryesore e KEK-ut edhe gjatë vitit 

2019. Po ashtu, KEK-u vazhdon të investojë në projektet ambientale ku synimi kryesor i tyre është 

zvogëlimi i ndotjes së ambientit për shkak të vjetërsisë së Blloqeve të TCA-së. Sfidat tjera siç janë 

stafi i shtyrë në moshë dhe zëvendësimi i tyre me kuadro të reja, investimin në kultivimin e 

sipërfaqeve të mbuluara me djerrinë me depozitë të mbyllura dhe pyllëzimi i tyre për ta kthye 

token  në gjendje të mëparshme të cilat investime do të vazhdojnë edhe gjatë viteve në vazhdim. 
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KEK-u, me kërkesë të menaxhmentit dhe aprovim të BD-se, gjatë këtij viti ka ndarë 100 mijë € 

mjete financiare për ti dalë në ndihmë Republikës së Shqipërisë pas tragjedisë që ndodhi si pasoj 

e tërmeteve, gjithashtu përveç ndihmës financiare KEK-u, ka dërguar edhe ekipin e specializuar 

për intervenime emergjente (kërkim-shpëtim) të cilat kanë dal në ndihmë autoriteteve shqiptare 

për nxjerrjen e viktimave nga gërmadhat e krijuara pas tërmetit. 

Në lidhje me projektin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, edhe gjate vitit 2019 KEK ka 

ofruar dokumentacione dhe shënime tjera përmes Njësisë për Implementim të Projektit që vepron 

në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Kontrata me kompaninë e përzgjedhur nga 

aksionari është nënshkruar me dt. 20 dhjetor 2017. Ne kuadër te marrëveshjet për TCKR janë tri 

marrëveshje qe prekin operimet e KEK (i) marrëveshja për furnizim me Linjit, (ii) Marrëveshja për 

deponim te hirit dhe grupe dhe (iii) marrëveshja për transfer te lokacioni. Si KEK, për te 

përkujdesur për mirëqenien dhe te ardhmen ndërmarrjes është kërkuar qe te ketë kujdes për 

vlerat referente te thëngjillit i cili duhet ti dërgohet termocentralit Kosova e Re. 

Lidhur me atë qe u tha me larte, kjo është sfide mjaft e madhe për KEK-un sepse  pas ndryshimit 

të pakos Kompania duhet të investoj ne të ardhmen ne Mihje ne hapjen e minierës se re për 

furnizim të Kosovës se re.  

Ne proces te shthurjes se ndërmarrjes, bazuar ne vendimin e Qeverise për shthurje dhe 

mbështetjen e MZhE/NjPMNP për ketë proces, me  ndihmën e rePower, konsulence e angazhuar 

nga USAID, është përgatitur dokumenti mbi opsionet e shthurjes dhe planin e veprimit, dhe ky 

dokument është miratuar nga Bordi ne muajin nëntor 2016, dhe tani pritet vendimmarrja e 

mëtejmë nga Qeveria e Kosovës. Ky aktivitet është i bazuar ne Memorandumin e mirëkuptimit 

nënshkruar me AECOM/rePower ne vitin 2015, muaji prill, i nënshkruar nga Bordi Drejtoreve. 

Gjatë vitit 2019 përveç operimeve të rregullta dhe aktiviteteve të tjera korporata është kujdesur 

edhe për një komunikim të vazhdueshëm me publikun, me qëllim informimin e drejtë dhe në kohë 

reale. Ku përmes mediave janë përcjell informatat rreth gjendjes së furnizimit me energji elektrike 

si dhe furnizimi me ngrohje nga Termocentrali Kosova B përmes ko-gjenerimit.  
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 Rezultate të mira në funksion të informimit të publikut rreth adresimit të përgjegjësisë në 

rast të mungesave të energjisë, përkundër presioneve dhe konfuzioneve qe kane vazhduar, 

kemi arritur te ndryshojmë perceptimin e gabuar publik për këtë çështje. 

 Fokus mediatik gjate pjesës se pare te vitit 2019 ishte edhe çështja e pronave te dedikuara 

për zhvillimin e aktiviteteve minerare, konkretisht ne fshatrat Hade dhe Shipitulle dhe 

vendimeve te ndërlidhura te Qeverise rreth punësimit te banoreve te atyre zonave. Ne 

lidhje me këtë çështje, përmes përgjigjeve te dërguara, komunikatave dhe prononcimeve 

mediatike, kemi bere te qarte se punësimet ne KEK  zhvillohen në përputhje të plotë me 

Ligjin e Punës në fuqi, Udhëzimet Administrative të aplikueshme si dhe rregulloret e 

brendshme të KEK-ut. 

  

 Ndërlidhur me këtë, duke marr parasysh disa konkurse te cilat ishin shpallur gjatë vitit për 

rreth 250 pozita te lira, ndërlidhur me temën kombëtare qe ishte nxitur rreth punësimeve 

ne institucione publike, fokus mediatik gjate pjesës me te madhe te vitit vazhdoi te ishte 

çështja e punësimeve te reja ne KEK.  

 

 Gjate vitit te kaluar fokus medial ka vazhduar te jete çështja e ndikimeve mjedisore te 

operimeve te KEK-ut. Ne këtë vije, deri ne një masë të kënaqshme vlerësohet se është 

arritur të sqarohet ndërlidhja e kostos, çmimit të lejuar te shitjes se energjisë dhe 

investimeve ne mjedis si dhe dallimi mes ndikimit mjedisore nga operimet ekzistuese nga 

ndotja e trashëguar. Ne lidhje me mbrojtjen e mjedisit, teme mediatike ishte edhe plani 

KEK-ut për investimet ne ri kultivimin dhe rehabilitimin e tokave te degraduara historikisht. 

 

- Gjate muajve te fundit te vitit, fokus mediatik ka qene çështja e pasojave te fillimit te 

zbatimit te Ligjit te Pagave ne KEK. Si përgjigje, kemi potencuar se defekti kryesor i këtij 

Ligji është barazimi i punëtorëve te KEK ne prodhim me Staf Administrativ dhe Shërbyes 

Civil. Me tej kemi bere te qarte se KEK-u do të respektoj Ligjin, prej momentit që hyn në 

fuqi, por jemi të vetëdijshëm se kjo mund te ketë pasoja negative në operimin e KEK-ut si 

dhe prodhimin e qymyrit dhe energjisë elektrike në nivel nacional. 
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Burimet Njerëzore 

 

KEK ka filluar vitin 2019 me 4145 punonjës aktiv ndërsa ka përmbyllur muajin Dhjetor me 4033 

punonjës aktiv. Duke përmbledhur te gjitha lëvizjet gjate kësaj periudhe në KEK figuron te janë 

punësuar gjithsej 156 punëmarrës të ri, janë pensionuar (me moshën 65 vjeçare) 198 punëmarrës, 

21 punëmarrës kane vdekur (para moshës 65 vjeçare), ndërsa 43 punëmarrës me marrëveshje 

(SMO) kane shkëputur kontratën e punës   

Janë ne implementim e sipër disa pilot projekte me fakultete dhe shkolla te mesme për pune 

praktike.  

Duke implementuar objektivat e planit afarist, gjatë vitit 2019, në Qendrën e Trajnimit në lëmine 

e trajnimeve profesionale ( siç janë teknologji saldimi, mekanike, elektrike, Siguri ne Pune, dhe 

operim me makina te renda), aftësime administrative dhe menaxheriale janë trajnuar gjithsej 745 

pjesëmarrës ( prej të cilëve 189 persona jashtë KEK-ut) duke realizuar gjithsej 3351 dite trajnimi. 

Për me tepër duke jetësuar objektivin për shfrytëzimin me efikas komercial te QT ne trajnimin e 

kandidateve te jashtëm janë mbajtur disa takime me pale te jashtme ( si GIZ, Oda Zejtare 

Dortmund Gjermani, FSK, OEK etj). Ne vazhdim, janë arritur marrëveshje për trajnime ne 

koordinim me FSK, Ferronikelin, Sharrcemin etj. 

 

Departamenti i Mjedisit 

 

 Janë përgatitur dhe dërguar rregullisht raportet periodike mujore për gjate tere vitit 2019, 

ne MMPH dhe Komune te Obiliqit, si dhe është përgatitur dhe është publikuar raporti 

vjetor i gjendjes mjedisore ne KEK për vitin 2018, ku janë përfshirë të dhënat bazë që 

rezultojnë nga monitorimi i mjedisit, si dhe janë paraqitur çështjet  që kanë të bëjnë me 

mjedisin në KEK. Me këtë rast, aty janë paraqitur shënimet monitoruese integrale te tere 

sistemit, duke filluar nga lënda e parë, prodhimi dhe shfrytëzimi i qymyrit, prodhimi i 

energjisë elektrike dhe efektet  në mjedis. 

 Gjate kësaj periudhe kemi vazhduar me aktivitetet e përditshme ne terren dhe inspektimet 

e rregullta që kanë të bëjnë me çështje mjedisore ne njësi prodhuese brenda KEK-ut. 
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 Fale angazhimit tone dhe bashkëpunimit me MMPH, gjate muajit maj është arritur të 

merret konfirmimi paraprak i vazhdimit te punës te TC Kosova A ( për sa i përket anës 

mjedisore), deri me vitin 2022. 

 Ne tremujorin e pare te vitit, MMPH ka dhënë Pëlqimin Mjedisor për ndërtimin e Elektro-

filtrave te TCB. 

 Gjate muajit korrik, kemi finalizuar dhe dorëzuar ne MMPH, aplikacionin për Pëlqim 

Mjedisor për hapjen e Mihjes se Re. Si rezultat i këtij angazhimi Pëlqimi Mjedisor për 

Mihjen e Re është dhëne ne muajin nëntor. 

 Nga ana e MMPH ( Departamenti Ujërave) është marr leja për shkarkim te përkohshëm te 

ujërave te grumbulluar ne mënyrë natyrore nga gropa ku planifikohet te ndërtohet 

deponia e re hirit për TCB. 

Siguria Fizike e pasurisë së KEK 

 

Korporata Energjetike e Kosovës qe nga prilli I vitit  2004 kontrakton kompani të specializuara dhe 

të licencuara për ofrimin e shërbimeve të sigurisë fizike të objekteve dhe hapësirës se KEK-ut.  

Hapësira dhe objektet qe sigurohen janë ne një sipërfaqe prej me shume se 4,500 hektar, ku 

përfshihet Mihja sipërfaqësore, me te gjitha objektet dhe infrastrukturën tjetër ( shiritat 

transportues, mekanizimi ndihmës, sistemi shiritave, rrejti elektrik dhe ekskavatorët), 

Termocentralet Kosova A dhe Kosova B, si dhe hapësira te mëdha te objekteve qe nuk janë  tashme 

ne funksion. 

 

Performanca  Operative dhe Indikatorët kyç të Performancës                                 

Viti 2019 në aspektin operativ ka rezultuar të jetë  një vit i mirë, duke u bazuar në mbulimin e 

kërkesave për energji elektrike, përmes realizimit të kënaqshëm të bilancit energjetik vjetor si dhe 

atij të prodhimit të thëngjillit. Indikatorët Kyç të Performancës (IKP), divizionet kanë shënuar 

progres nëse krahasohen me plan po ashtu edhe krahasuar me vitin paraprak. Objektiv vjetor i 

divizioneve ka qenë realizimi përafërsisht i planit. Divizionet kanë performuar mirë duke e 

përmbushur përafërsisht planin. Në raport me vitin paraprak, performanca ka rezultuar me një 

rritje  të prodhimit të energjisë rreth 4% në raport me vitin paraprak 2018. 
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Indikatori Kyç i 
Performancës 

  2018 % e 
Realiz. 

2019 % e 
Realiz. 

Njësia Plan 2018 Realizim 
2018 

Plan 2019 Realizim 
2019 

Prodhimi i Qymyrit ton 7,400,000 7,169,767 96.89 7,970,000 8,063,051 101.2 

Prodhimi i Djerrinës m³ 12,205,000 9,982,348 81.79 12,500,000 11,139,541 89.1 

Prodhimi I Energjisë  MW/h 4,882,454 5,007,772 1.03 5,212,236 5,403,752 1.04 

 

Indikatorët Kyç të Performancës te cilët janë raportuar nga divizionet shërbyese brenda 

korporatës siç janë: financat, zyra ligjore, burimet njerëzore dhe shërbimet e  korporatës, ofrojnë 

të dhëna në bazë të aktiviteteve për raportim në baza periodike. Informatat janë të rëndësishme 

për ecurinë e gjendjes financiare apo raportimin e gjendjes së të punësuarve që i shërbejnë 

Menaxhmentit dhe Bordit lidhur me marrjen e vendimeve të tanishme dhe vendime strategjike 

për të ardhmen e Korporatës. 

 

 

 

Divizioni i Mihjeve  

 

Divizioni i Mihjeve kishte për objektiv, si pjesë e Planit të Biznesit 2019, prodhimin e 7.97 milionë 

ton thëngjill dhe 12.5 milionë m³ djerrinë. Për implementimin e këtij plani në shërbim ishin 

lokacionet si Sibovci Jug- Perëndimor.  Secila nga këto departamente kishte planet operative 

vjetore. 
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Siç shihet në Tabelën 1, prodhimi i Thëngjillit për vitin 2019 ka qene 8,063,051 ton apo 1.17% me 

e lartë se sa ishte planifikuar. Kurse në segmentin e Djerrinës janë prodhuar 11,139,541 m³ apo 

11.88% është më pak se plani vjetor i 2019. 

 
Indikatori Kyç i 
Performancës 

  2018 % e 
Realiz. 

2019 % e 
Realiz. Njësia Plani Realizimi Plani Realizimi 

Sibovci Jug-Perëndimor               

Prodhimi i Qymyrit ton 7,400,000 7,169,767 96.89 7,970,000 8,063,051 101.17 

Prodhimi i Djerrinës m³ 12,205,000 9,982,348 81.79 12,500,000 11,139,541 89.12 

 
Tabela 1 -  Divizioni i Mihjeve 2018-2019 

Indikatorët Kyç të Performancës, Plani dhe Realizimi 

 
 

Në tabelën e lart paraqitur (Tabela 1) vërehen disa shmangie në realizim. Ky realizim dhe tejkalim 

i planit të prodhimit të Qymyrit  në raport me atë të parashikuar, është për shkak të ngritjes së 

efikasitetit dhe produktivitetit në punë dhe investimeve të vazhdueshme në pajisje dhe kapacitete 

prodhuese. 

Prodhimi i Djerrinës (nga Tabela 1) në total kishte realizueshmëri prej 89.12%, dhe qëllimi i 

Divizionit të Mihjeve ishte që të zhvendoset sa më shumë djerrinë nga Sibovci Jug-Perëndimor dhe 

të zbulohen rezerva të mjaftueshme në atë pjesë mirëpo mos arritja e planit të paraparë është për 

shkak të pengesave nga vitet e kaluara  në zhvendosjen e banorëve  të fshatin Shipitullë, si dhe 

sanimi i shpatit perëndimor në S.J-P, ndërsa prodhimi i qymyrit ishte ne vije  me planin dhe e 

mjaftueshme për kërkesat e njësive gjeneruese.  

Investimet kapitale këto dy vitet e fundit që kapin shifrën e më shumë se €42.97 milionë kanë 

pasur efekt konstruktiv në efikasitetin e Divizionit të Mihjeve. 

Pas shterimit të rezervave ne sektorin e Sitnicës është mbyllur ky sektor dhe trajtimi ambiental të 

këtij sektori është bërë sipas planit  duke hedhur mbetjet e hirit nga TC. 
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Divizionet e Gjenerimit  

Divizioni i Gjenerimit për vitin 2019 ka arritur rezultate të mira. Tek indikatori i disponueshmërisë 

shihet se blloqet operuese e kanë arritur përafërsisht planin, dhe performancën efektive e 

blloqeve si tërësi ka mundësuar të përmbushet plani i prodhimit bruto dhe neto.  

 Njësia  Viti 2018   (%) e 
realiz. 

Viti 2019   (%) e 
realiz. 

Plani Realizimi   Plani Realizimi   

Disponueshmëria  kohore               
A3 % 51.90 66.57 1.28 53.25 56.48 1.06 

A4 % 59.49 72.23 1.21 55.27 96.31 1.74 

A5 % 55.10 64.78 1.18 52.50 86.48 1.65 

B1 %  88.19  87.99 87.06 0.99 

B2 %  88.97  87.21 89.72 1.03 

Gjenerimi Bruto         

Kosova A MW/h 2,053,740 2,240,648 1.09 2,111,014 2,366,471 1.12 

Kosova B MW/h 3,401,168 3,359,902 0.99 3,711,212 3,670,103 0.99 

TOTALI (Kosova A + B) MW/h 5,454,908 5,600,550 1.03 5,822,226 6,036,574 1.04 

Gjenerimi Neto         

Kosova A MW/h 1,807,201 1,826,890 1.09 1,857,601 2,072,285 1.12 

Kosova B MW/h 3,075,523 3,040,531 0.99 3,354,635 3,325,467 0.99 

 TOTALI (Kosova A + B) MW/h 4,882,454 5,007,772 1.03 5,212,236 5,403,752 1.04 

Tabela 2 – Divizionet e Gjenerimit 2018-2019                                                                                                                                      
Indikatorët kyç të Performancës, Plani dhe Realizimi 

Siç shihet në tabelën 2, gjenerimi bruto dhe neto kanë arritur të përmbushin planin e prodhimit 

ne shkalle 1.04 % (bruto) apo 104 % me atë të planifikuar, respektivisht 1.04% (neto) apo 104 % 

me atë të planifikuar.  

Krahasuar me vitin 2018, viti 2019 (shiko Tabelën 2) ka më shumë prodhimtari bruto dhe neto, 

rreth 8.0 % më shumë se  prodhim të energjisë elektrike në raport me vitin paraprak. 

 Investimet kapitale në Divizionin e Gjenerimit që për vitin 2018 ishin €18.92 milionë. Investimet e 

vazhdueshme kapitale  kanë luajtur një rol kyç në rritjen e efikasitetit të divizionit.  
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Performanca Financiare  dhe Rezultatet  

Performanca e mirë e përgjithshme e KEK-ut në operimet në njësitë gjeneruese për vitin 2019, 

pashmangshëm ka reflektuar edhe në segmentin financiar. Rezultati i përgjithshëm financiar ka 

rezultuar me një rritje të fitimit neto pre 12.8 % krahasuar me vitin paraprak, duke reflektuar një 

trend të vazhdueshëm pozitiv në vitet e fundit. Po ashtu, gjatë vitit 2019 është rritur aftësia e 

korporatës për të investuar në zgjerimin dhe rritjen e biznesit. Kapitali punues neto ka shënuar 

rritje prej 11% në raport me vitin 2018, duke krijuar dukshëm forcim të korporatës në aspektin e 

likuiditetit. Megjithëse planet e korporatës ishin për më pak kapital punues, duke qenë se kishte 

plane për të investuar në realizimin e projekteve kapitale. 

      

Analiza e performancës është bere ne baze të Pasqyrave Financiare të Audituara*. 

Pasqyra e të hyrave dhe krahasimet me vitin 2018 

Siç shihet në pasqyrat financiare, korporata ka regjistruar një rezultat pozitiv për vitin 2019, duke 

e mbyllur me Fitim neto pas tatimeve në shumë prej €19,2 milionë. Fitimi i krijuar është si rrjedhoje 

e shpenzimeve më të ulëta në raport me të hyrat e Korporatës. 

 Kompania për vitin 2019 nuk ka marre grande nga Qeveria. Ndërsa të hyrat nga grandet e 
shtyra janë 5.87 milionë. 

 Të hyrat e realizuara për vitin 2019 janë në shumë prej  €185.1 milionë, në një diferencë 

prej €20.6 milionë ose 12.5% më të larta krahasuar me vitin 2018. Kjo rritje e të hyrave 

është rezultat i rritjes së sasisë së energjisë së prodhuar si dhe të hyrave nga eksporti i 

energjisë si dhe faktorëve të tjerë si çmimi.  

* Ebitda = Fitimi para tatimit dhe interesit (+) zhvlerësimi dhe amortizimi (-) zhvlerësim dhe amortizim i grandeve (-) Lirimi i    

provizioneve/Provizionet për shlyerjen e inventarit (+) Humbjet nga zhvlerësimi i të arkëtueshmeve (-) Ndryshimet në provizione 

0
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Në vijim japim të hyrat sipas strukturës: 

Të hyrat nga veprimtaria për këtë vit janë realizuar në shumë prej € 176.86 milionë nga € 156.6 

milionë sa ishin një vit më parë, me një rritje  prej 13 % ose € 20,2 milionë më shumë. 

 31 Dhjetor 2019 31 Dhjetor 2018 Ndryshimi ne  
  (ne €’ 000) (ne €’ 000) % 

Shitja e energjisë    
te hyrat nga shitja e energjisë  135,867 130,189 4 
Te hyrat nga jo-balancat 3,318 630 427 
Te hyrat nga ko-gjenerime 1,131 1,037 9 
Eksporti I energjisë elektrike* 32,544 22,905 42 

  172,860 154,761 12 

Shitjet tjera     
thëngjilli 3,230 1,421 127 
te tjera 772 440 75 

  4,002 1,861 115 

Gjithsej te hyra nga veprimtaria 176,862 156,622 13 

*Tek eksporti është përfshirë shkëmbimi i energjisë me KESH ShA 
 

 Në raport me sasinë e energjisë së faturuar gjatë vitit 2019, konsumatori kryesor i KEK vazhdon 

të jetë KESCO me energjinë e destinuar për USS me 68% e energjisë së faturuar, i përcjell me 

17 % nga KEDS me energjinë për mbulimin e humbjeve  dhe rreth 14 % e energjisë është 

eksportuar. 

 Trepça dhe Sharri janë furnizuar nga KEK deri më 11.11 2018 nga e cila datë KESCO ka lidh 

kontratë për furnizim të energjisë dhe i ka furnizuar ndaras nga KEK. Kjo çështje ka mbet të 

zgjidhet me 30 Prill nga ZRRE kur është dashtë të liberalizohet edhe furnizimi i blerësve nën 

35kV, por që në vendimin e fundit të ZRRE në Prill 2020,  për shkak të Pandemisë Covid-19 kjo 

KESCO KEDS KOSTT Eksporti Trepça
& Sharr

3,404,384 

695,078 

75,491 

616,773 

79,173 

3,493,413 

855,075 

76,985 

747,933 

-

Sasia në MWh sipas faturimit

2019 2018



RAPORT VJETOR 2019 

 

faqe 20 nga 48 

është shtyrë deri në një njoftim tjetër.  

 Arritjen e marrëveshjeve individuale për shitjen e energjisë tek konsumatorët me kapacitet deri 

në 35kV do të ndikonte pozitivisht në të hyrat e KEK, megjithëse mbesin sfidë kriteret për 

nominim të energjisë që burojnë nga marrëveshjet e pakos së privatizimit të distribucionit. 

 KEK ka filluar të realizoj eksportin e energjisë elektrike nga data 31.05.2019. Para kësaj date 

eksporti i energjisë  elektrike e ka bërë KESCO në emër të KEK-ut. Të hyrat nga eksporti i 

energjisë elektrike kanë shënuar rritje me 42 %, si rezultat i rritjes së sasisë së eksportuar.  

 Të hyrat nga Jo-balanca kanë shënuar rritje në vitin 2019 në 3.3 milion. Edhe pse nuk kanë qenë 

rezultat i aktivitetit të planifikuar, duke qenë se KEK synon që të mbaj konstant prodhimin e 

energjisë dhe të mos krijohen devijime gjatë operimit, megjithatë vjetërsia e blloqeve dhe 

aktivitet të tjera operative e vështirësojnë arritjen e këtij objektivi. 

 Të hyrat nga shitja e thëngjillit po ashtu kanë shënuar rritje nga 1.42 milion në vitin 2018 në 

3.23 milion € në vitin 2019 një rritje e ndjeshme prej 127 % si rezultat i rritjes së kërkesës në 

tregun e brendshëm. 

- Të hyrat nga grandet janë realizuar këtë vit në shumë prej € 5.84 milionë kundrejt një viti me 

parë me një ulje  prej 0.01% ose  € 0.03 milionë .  

- Të hyrat tjera janë realizuar këtë vit në shumë prej € 2.43 milionë kundrejt €1.98 milionë të një 

viti me parë. 

Ne përgjithësi të dhënat financiare të vitit 2019 tregojnë një zvogëlim të grandit dhe të hyrat tjera 

ndërsa të hyrat nga veprimtaria tregojnë një rritje të të hyrave në raport me vitin paraprak 2018. 
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Pasqyra e shpenzimeve dhe krahasimet me vitin 2018 

Në përgjithësi, gjatë vitit 2019  shpenzimet operative kanë një rritje të konsiderueshme në raport 

me vitin paraprak në disa nga kategoritë kryesore të tyre.  Shpenzimet më të mëdha janë ato të 

personelit.  

  

Shpenzimet operative për vitin 2019 janë realizuar në shumë prej €160.27 milionë e që krahasuar 

me € 142.39 milionë të vitit paraprak janë më të larta për €17.9 milionë apo shprehur në përqindje 

12.6 % më të larta se ato të vitit paraprak.  

 Shpenzimet e personelit, arrin në € 56.3 milionë në vitin 2019, nga € 51.20 milionë të vitit 

2018, pra janë më të larta për rreth €5.1 milionë. Kjo si rezultat i aplikimit të rritjes 0.5 % 

mbi pagën bazë sipas kontratave të punës, rritjes së pagesës për rreth 800 mijë € me 

vendim të bordit si shpërblim për fund vit, pagat jubilare. Në këtë kategori ku përfshihen 

pagat, shujtat, transporti i punëtorëve, sigurimi shëndetësor, pagesa e rrezikshmërisë etj. 

 Shpenzimet e energjisë ku përfshihet importi dhe lëndët djegëse në vitin 2019 arritën në € 

17.93 milion dhe janë më të larta krahasuar me vitin paraprak për €2.49 milion.  

 Shpenzimet e energjisë janë rritur ndjeshëm edhe për shkak të vendimet e ZRRE-së 

V_1050_2018 të datës 15 tetor 2018 me ç ‘rast, janë rritur tarifat KOSTT rreth 320% dhe 

V_1135_2019 të datës 16 prill 2019 me ç ’rast, janë rritur tarifat e KOSTT rreth 40%, me 

rritje të tarifave të KOSTT për prodhues të energjisë elektrike është krijuar një situatë 

tjetër, të cilët krahasuar me 1 prill 2019 janë rritur rreth 457 %. Në aspektin financiar kjo 

rritje ka ndikim rreth 1.04 €/MWh të prodhuar. 
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       Historiku i shpenzimeve nga ndryshimi tarifave të KOSTT-it 

Grupi Tarifor Tarifa 2017-2018 Energjia në Prag      MWh Shuma ‘000 € 

KEK Gjenerimi 
0.223 5,330,898.36 1,188, 

0.019   101 

Total        1,290 

        

Grupi Tarifor Tarifa 2019-2020 Energjia në Prag      MWh Shuma ‘000 € 

KEK Gjenerimi 
1.241 5,330,898.36 6,615 

0.036   192 

Total        6,807  

        

  457% Diferenca:    5,517  

       

Ndikimi i rritjes së tarifave për 1 MWh                    1.04   

 

 Shpenzimet tjera operative janë realizuar në shumë prej €13.15 milionë apo rreth €6.5 

milionë me të larta se në vitin paraprak. Këtu përfshihen edhe ndëshkimet dhe  interesi 

për mos deklarim të tatimeve të periudhës 2012-2014, pagesa të bëra sipas raportit të 

kontrollit të ATK-së i përfunduar në Mars/2019 në vlerë €4,24 milion. Pas kësaj situate nën 

dyshimin e mundësisë së rrjedhjes së parasë së gatshme nga keq deklarimet e taksave 

është marr vendim për rishikim dhe pas të cilit vullnetarisht janë ri deklaruar dhe paguar 

për periudhën 2015-2018 për TVSH dhe Tatime në të Ardhura të Korporatave respektivisht 

109 dhe 839 mijë €.  

Gjendja e kompanisë  

Asetet  janë rritur në vlerë të investimeve për pjesën e aktivizuar në krahasim me fund vit dhe 

është zvogëluar në vlerën neto për efektet e zhvlerësim të periudhës. Po ashtu, norma e 

qarkullimit të aseteve është përmirësuar ndër vite nga 0.39 në 2018 në 0.44 në vitin 2019.  

Paraja e gatshme në llogari është rritur si rezultat i performancës së mirë gjatë vitit, përkundër 

rrjedhjeve të paplanifikuara të parasë së gatshme gjatë vitit 2019. 

Detyrimet afatshkurtra janë zvogëluar për €4.5 milionë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 

paraprak. Si rezultat i pagesë së pagave jubilare për vitet 2015-2018 dhe detyrimeve për ATK sipas 

kontrolleve 2012-2014. 
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 Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera janë zvogëluar për 5.9 milion respektivisht  nga 

21.2 milion në vitin 2018 në 15.3 milion në vitin 2019.  

Llogaritë e pagueshme tregtare dhe te tjera 

  2019  2018 
 (në €’ 000)  (në €’ 000) 

Furnitorët      
vendor            8,321    7,601  
Të jashtëm             2,512    6,229  

 Total furnitorët           10,833    13,830  

Të tjera (pagat, tatimet dhe kontributet pensionale, etj)            4,426    7,341  

Total Llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tera          15,259               21,171  

 Zvogëlimi i stoqeve ka ndodhur si rezultat i zvogëlimit të vlerës së stoqeve të futura në 

përdorim, kryesisht gjatë remontit të  rregullt të realizuar në TCB, si rezultat i saj është bërë 

lirimi i provizioneve të njohura më herët. 

 

Shpenzimet kapitale dhe projektet  

Projektet kanë vazhduar me dinamikë racionale. Realizimi i investimeve kapitale për vitin 2019 

kanë shënuar ulje prej €34.1 milionë në krahasim me vitin paraprak. Te gjitha investimet në këtë 

periudhe janë realizuar nga vet buxheti i KEK-ut. Po ashtu duhet theksuar se vlera më e madhe e 

investimit në vitin 2018 ka qenë pagesat për shpronësimin e tokave në vlerë prej 18.6 milion euro. 

Daljet e parasë për investime kapitale të financuara nga KEK-u gjatë vitit 2019 sipas divizioneve 

për periudhën raportuese janë realizuar në shumë prej € 34.5 milionë . 

Investimet kryesore në ‘000€  2019 2018 

Mihje 13,250 35,806 

Gjenerimi 20,836 32,256 

Serviset, IT dhe Mirëmbajtja 401 573 

Gjithsej 34,453 68,044 

Divizioni i Mihjeve 

 

Shuma e shpenzimeve kapitale për divizionin e mihjeve për vitin 2019 arrin në €13.3 milionë.  

Lista e shpenzimeve kryesore për këtë divizion është si vijon: 

 Përvetësimi i tokave, €0.18 milionë. 

 Përgatitja e projektit të detajuar për zhvillimin e fushës se re të eksploatimit, €0.64 milionë. 
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 Riparimi i shiritave Magjistral te qymyrit drejtimi TCB (TMLa1, b1, a2, b2, 9a, 9b, 4a, 4b, 

14a dhe 14b)  -. € 6.22 milionë 

 Furnizim me mbikëqyrje në montim të ngasjeve komplet për konvejer B=1600 (sistemi IV-

Sibovci-JP) ,  €0.49 milionë 

 Platforma T350, €2.02 milionë 

 Lugë Ngarkuese me goma (2 copa) ,€0.55 milionë 

 Remontimi i stacionit veprues B=1800 mm, €1.04 milionë 

 Riparimi (renovimi) i punëtorisë së makinerive dhe gardërobës së punëtorëve në SEP.”A”, 

€0.18 milionë 

Sa për sqarim, dinamika e punës rreth përfundimit  tek  disa  projekteve mund të mos përfundojë 

brenda vitit dhe të vazhdojë në vitin vijues. 

 

Divizioni i Gjenerimit te Energjisë 

Shuma e shpenzimeve kapitale për divizionin e gjenerimit për vitin 2019 arrin në €20.8 milionë. 

Lista e shpenzimeve kryesore për ketë divizion është si vijon: 

 Liferimi dhe montimi i rampës të Hidrogjenit CO2 dhe ajr në blloku A3 në TCA €0.29 

milionë. 

 Modernizmi i 2 pompave furnizuese në TCA, €0.49 milionë. 

 Mensa e re në TCA, €0.11 milionë. 

 Remonti i bllokut A 3 (turbinë + kaldajë) në TCA, €3.12 milionë. 

 Projekte tjera të realizuara në TCA, €0.15 milionë 

 Riparimi i xhuntave hidrodinamike VOITH të pompës furnizuese   në TCB, €1.15 milionë. 

 Riparimi i instalimit dhe komisionimi i një pompe qarkulluese të kaldajës, në TCB, €0.86 

milionë. 

 Puna për riparimin e turbinës B2 ne TCB, €5.08 milionë. 

  Liferimi i pjesëve për remontin e turbinës në B-1 në TCB ,€1.34 milionë 

 Ndërrimi i Ritejnxemsit RHT dhe RBT B2 në TCB ,€1.81 milionë 

 Liferimi, instalimi dhe komisionimi i teknologjisë “Smart” të fryrësve të blozës në zonën e 

vatrës së kalldajes  në TCB ,€1.44 milionë 

 Rehabilitimi i ndriçimit të brendshëm në TCB ,€0.15 milionë 
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 Ndërrimi i ri-tejnxemsit RHT dhe RBT B2 në TCB  ,€1.89 milionë 

 Pjesët e nevojshme për riparimin e gjeneratorit elektrik B2 dhe puna për riparim në TCB, 

€0.83 milionë 

 Projektet tjera kapitale ne TCB, €0.21 milionë. 

Një pjesë e Projekteve kapitale për Divizionin e Gjenerimit do të vazhdojnë edhe në vitin tjetër, 

sidomos ato në mbrojtjen e mjedisit dhe në kapacitete gjeneruese.  

Divizioni i Shërbimeve të Korporatës 

Shuma e shpenzimeve kapitale për divizionin e shërbimeve të korporatës (që përfshin sektorin e 

IT-së) për vitin 2019 arrin në 0.4 milionë€ që përfshinë furnizime me pajisje elektronike.  

Progresi i Projekteve Kapitale 

Investimet kapitale nuk kane pas një realizim sipas planit. Dinamika e punës rreth  kompletimit të 

projekteve mund të mos përfundojë brenda vitit dhe të vazhdojë në vitin vijues. Ne fakt, disa 

projekte pritet të përfundojnë gjatë vitit 2020 dhe 2021 si projekte afat-mesme  të kontraktuara 

nga ana e KEK-ut me operatorët ekonomik.  

PLANI I BIZNESIT DHE PERSPEKTIVA PËR VITIN E ARDHSHËM 

Plani i Biznesit 2020 identifikon synimet e korporatës, plotësimi i të cilave do t’ia mundësonte KEK-

ut të arrijë strategjinë e tij, e cila ka për qëllim përmirësimin e performancës financiare të 

kompanisë, duke rritur inkasimin e të ardhurave potenciale, përgatitjen e shthurjes funksionale të 

aseteve (miniera e thëngjillit dhe gjenerimi), me qëllim të afarizmit komercialist të zbatueshëm 

dhe të qëndrueshëm, të cilat zotërohen, menaxhohen dhe operohen në pajtim me praktikat më 

të mira ndërkombëtare për ofrim të shërbimeve të besueshme dhe konkurruese.  Në këtë drejtim 

synimet e korporatës janë zbërthyer në një numër objektivash dhe qëllimesh numerike, të cilat 

duhet t’i arrijnë KEK-u dhe divizionet e saj. Plani afarist do t’i mundësojë KEK-ut që të gjurmojë, 

monitorojë dhe vlerësojë performancën e tij në nivel qendror dhe të divizioneve, dhe të përgatisë 

plane të detajuara veprimi për implementimin e suksesshëm të strategjisë afariste. 

KEK në fillim të vitit 2020 ka kontraktuar në operator për implementimin e sistemit ERP. Pavarësisht 
sfidave, KEK pret që nga implementimi i këtij projekti të arrij, ndër të tjera, përmirësimin e 
menaxhimit financiar, raportim më të shpejt, zvogëlim të gabimeve të procesimit, kalkulim të 
vjetërsisë se llogarive të arkëtueshme, rritje e transparencës dhe përmirësim proceseve, 
automatizim të disa proceseve të regjistrimit, përmirësim të proceseve të planifikimit, etj.  
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Divizioni i Mihjeve 

Gjate vitit 2020 Divizioni i Mihjeve planifikon 6.97 milionë ton  prodhim të  qymyrit dhe 12.5 

milionë ton  të djerrinës, duke furnizuar termocentralet me qymyr në sasi të duhur dhe në kohë, 

si dhe mbajtjen e rezervave të qymyrit në sasinë e planifikuar . 

Tabela e planit të biznesit 2020 për këtë divizion është si vijon: 

Tabela 8 - Plani i Biznesit 2020 varësisht bilancit energjetik të Njësive gjeneruese, Divizioni i Mihjeve 

 Sasia dhe cilësia e thëngjillit planifikohet duke u bazuar në bilancin energjetik, dhe sasia e djerrinës 

përcaktohet bazuar në konfigurimin e  terrenit.  

Divizioni i Gjenerimit te Energjisë 

Plani për prodhimin e energjisë elektrike është zhvilluar në bazë të Bilancit të aprovuar Energjetik 

të KEK-ut. Për realizimin e planit, kusht kryesor është furnizimi i vazhdueshëm i thëngjillit në sasitë 

e duhura dhe me cilësinë e duhur, në përputhshmëri me planin e pajtuar edhe me Divizionin e 

Mihjeve. 

Tabela e planit të biznesit 2020 për Divizionin e Gjenerimit është si vijon:          

Nr. TREGUESIT KRYESORË TË 
PËRFORMANCËS 

Njësia  Plani për vitin 2020 (Mesatarja/Totali) 

1 DISPONUESHMËRIA %   

  A3 % 58.0 

  A4 % 58.0 

  A5 % 64.0 

  B1 % 95.0 

  B2 % 95.0 

2 GJENERIMI BRUTO  MWh  

  Kosova A MWh 2 098 968 

  Kosova B MWh 2,823,199 

3 GJENERIMI NETO MWh  

  Kosova A MWh 1 956 763 

  Kosova B MWh 2,577,976              

Tabela 9 - Plani i Biznesit 2020, Divizioni i Gjenerimit 

 

 

Nr. Treguesit Kryesorë Të Performancës Sibovci Jug-
Perëndimor 

Njësia  Plani për vitin 2020 

 Prodhimi i qymyrit ton 6.970.000 

 Zhvendosja e djerrinës  m³ 13.000.000 
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Projektet për mbrojtjen e mjedisit 

 

Në pajtim me politikat mjedisore, KEK-u të gjitha aktivitetet afariste synon ti bazoj në parimin e 

zhvillimit të qëndrueshëm që nënkupton menaxhimin përgjegjës, afarizmin pozitiv, 

pajtueshmërinë dhe mirëbesimin e të gjitha palëve të interesuara , zhvillimin dinamik që është 

miqësor ndaj mjedisit dhe nuk e cenon atë. 

Në zbatim të këtyre politikave mjedisore KEK-u ka planifikuar të ndërmerre një varg aktivitetesh 

me të cilat synon të përmirësoj gjendjen mjedisore. 

Projektet kryesore të planifikuara janë : 

o Projekti për dekomisionimin e Zonës së Seperimeve Kimike (Gazifikimi, Azotiku dhe 

Ngrohtorja) në bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës dhe Zyrën e BE në Kosovë I cili 

synon që sipërfaqen prej rreth 60 hektarësh ta shndërrojë nga një zone e kontaminuar 

me materie te rrezikshme ne tokë industriale. Vlera e projektit sillet rreth 40 milion 

euro. 

o Projekti Gjelberojmë Tokën për Ardhmërinë –Parku i Qetë,në bashkëpunim me 

Qeverinë e Kosovës dhe Bankën Botërore, me të cilin synohet që tokën e degraduar të 

deponisë së palosjes së jashtme të djerrinës në Dardhishtë, me sipërfaqe rreth 100 ha 

ta shndërrojmë në park publik.Projekt do të jetë pesë vjeqarë dhe  vlera e projektit 

parashikohet të sillet nga 7-9 milion dollarë . 

o Projekti për trajtimin e të gjitha mbetjeve me përmbajtje të azbestit dhe lesh gjamit në 

nivel të korporatës,me të cilin syohet që të eleminohet rreziku nga materiet dhe 

mbetjet me përmbajtje të azbestit.Vlera e projektit parashikohet të jetë rreth 600 mijë 

euro . 

 

o Projekti për trajtimin e vajrave me përmbajtje të PCB, me të cilin synohet trajtimi I 

vajrave në 26 transformotorë me përmbajtje të dyshuar të vajrave me PCB.Vlera e 

projektit parashikohet të jetë rreth 180 mijë euro. 

 

o Ndërtimi i brezit të gjelbërt për rreth hapësirave të TC Kosova A ,me të cilin synohet 

përmirsimi i kualitetit të ajrit,pengimi i zhurmës dhe redukimi i emitimit të pluhurit në 

ambientin rrethues.Vlera e projektit planifikohet të jetë rreth 350 mijë euro.  
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Ndikimet e Jashtme në Planin e Biznesit 

Gjatë vitit 2019 janë paraqitur disa sfida të paplanifikuara që kanë pasur ndikim në planin e 

biznesit, dhe sidomos në realizimin e projekteve kapitale. Për 2020 për korporatën sfidat kryesore 

vazhdon të mbetet: 

 për shkak të vjetërsisë se kapaciteteve aktuale gjeneruese, sfidë mbetet pa-mundësia e 

prodhimit të energjisë në sasinë e duhur për ta mbuluar gjithë kërkesën vendore. Kjo si 

rezultat i mos realizimit të projekteve kryesore kapitale të parapare të realizohen në 2020 

ndikuar nga Pandemia Covid-19. 

 Zgjidhja e kontesteve gjyqësore për rastet e shumta të ish/punëtorëve të KEK, kryesisht 

raste të vjetra të cilat datojnë nga ndarja e distribucionit por edhe konteste të tilla për 

pagesat e orëve jashtë orarit dhe të vikendeve. 

 Kuadrot profesionale të shtyra në moshë, pamundësia e zëvendësimit të tyre shkakton 

probleme në realizimin e objektivave   

 Zbatimi i ligjit të pagave mund të paraqes probleme me realizimin e prodhimit për shkak 

të kufizimeve në pagesën e tjera jashtë pagës. 

 Mos arritja marrëveshjeve për shitjen e energjisë me çmime kosto-reflektive  

 Aplikimi i taksave/tarifave nga autoritet rregullatorë që do të rritnin shpenzimet, si rasti i 

ZRRE me aplikimin e tarifave për çasje në rrjetin e KSTT –it. E të tjera 
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Rreziqet e Korporatës 

Raporti Vjetor, si përmbledhje e aktiviteteve vjetore të korporatës, jep informacione më të gjera 

jo vetëm mbi të dhënat  historike por po ashtu përmbledh vlerësimet dhe pritshmërinë e 

menaxhmentit bazuar në ngjarje të tashme, apo që pritet të ndodhin sipas supozimeve të 

arsyeshme. Sidoqoftë, këto supozime bartin pasiguri dhe rrezik për ndërmarrjen, për këtë qëllim 

korporata ka hartuar një procedurë për menaxhimin e rreziqeve. Procedura është bazuar në 

kërkesat ligjore të ligjit 06/L-021 për Kontrollin e brendshëm të Financave Publike, rregulloren e 

MF Nr.  01/2019 për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Kjo rregullore krijon bazën e sjelljes 

dhe menaxhimit të rreziqeve, përfshirë grumbullimin e informatave të rëndësishme për 

identifikimin e rreziqeve, analizën dhe vlerësimin e tyre si dhe trajtimin përmes procedurave të 

njohura të trajtimit të rreziqeve. Po ashtu krijon bazën për monitorimin dhe komunikimin e 

rreziqeve të rëndësishme të korporatës dhe përmes tyre parandalimin ose trajtimin me kohë dhe 

vendimmarrje adekuate, për të siguruar realizimin e objektivave afatgjatë. 

Palët e interesuara duhet ti kushtojnë vëmendje këtyre treguesve të rrezikut të identifikuar nga 
burime të brendshme të vlerësimit dhe mbi këto informata dhe të dhënat historike të formojnë 
opinion sa më të saktë lidhur me  ecurinë e KEK-ut në të ardhmen. 
 

Më poshtë po listojmë disa nga rreziqet  me mundësi dhe ndikim më të lartë për korporatën të 

vlerësuara gjatë vitit 2019 me im pakt në periudhën në vijim bazuar në nivelin e rrezikut të mesëm 

ose të lartë, duke filluar nga ngjarjet aktuale që po zhvillohen në kohën e hartimit të këtij raporti: 

 

Covid-19 – efektet e pandemisë së virusit covid-19, në ekonominë vendore edhe si rezultat i 

masave të marra për parandalimin e përhapjes së pandemisë, kanë dhëne efekt dhe pritet të japin 

efekt në realizimin e planeve financiare të KEK në vitin 2020. KEK ka themeluar Komitetin e Sigurisë 

për të menaxhuar dhe përcjell nga afër rreziqet e situatës, duke marr masat mbrojtëse për 

parandalimin e përhapjes së sëmundjes tek punëtorët e korporatës. Megjithatë, disa nga efektet 

e para që janë vërejtur nga pandemia që në fillim: 

a) Pamundësia e realizimit të projekteve të rëndësishme strategjike për KEK të parapara të 

realizohen nga Prill 2020 si projekti Eletro-filtrave donacion nga BE me fondet IPA 2018. 

Zhvendosur për një periudhë tjetër. 

b) Projekte të ndërlidhura me revitalizimin e TCB furnizimet dhe prodhimet e materialeve dhe 

pajisjeve për këtë qëllim.  

c) Realizimi i të hyrave të faturuara me kohën. 
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d) Probleme me sigurinë e lëvizjes dhe kryerja e shërbimeve në kohë dhe në cilësi brenda organizatës kanë shkaktuar pasiguri për të cilat 

KEK ka ndërmarr masa stimuluese për  

punëtorët për të mbajtur të pacenuar prodhimin si dhe ka rritur shpenzimet lidhur me masat mbrojtëse dhe parandaluese ndaj pandemisë. 

Më poshtë gjeni të listuar rreziqet sipas procedurës së KEK me rrezikshmëri të lartë dhe të mesme janë: 

 

Rreziku Përshkrimi i Rreziqeve 

Riparimi kapital I turbinës 
dhe gjeneratorit blloku A4 

riparimi kapital I turbinës dhe gjeneratorit te Bllokut A4 është I nevojshëm për evitimin e ndalesave te paplanifikuara 

sipas kërkesave teknike për remontet pas realizimit te orëve te punës 

Detyrimet ndaj palëve te 
treta për rastet e 

arbitrazhit 

Rasti I Ethos Energy (ish-Turbocare), Vlera e kontestit € 1.3 milion pa llogaritur shpenzimet e arbitrazhit. Përfaqësimin 

e KEK-ut e bene avokatura shtetërorë ne kuadër te ministrisë se drejtësisë 

Remonti vjetor I njësisë 
B1/B2,   prill - dhjetor 

2020 
*mund te shtyhet për 2021 

Problemet me realizimin me kohë dhe sipas dinamikës i projektit të vendosjes së ESP & deNOX dhe projektet tjera të 

ndërlidhura kur dihet se plani i përfundimit është ne muajin Dhjetor, kushtet klimatike dimërore, dhe problemet tjera 

pastaj me ujë furnizues, ngrica, edhe te tjera mund të shkaktojnë realizim të bilancit energjetik vjetor. 

Përvetësimi I tokave  Përvetësimi I tokave është vazhdimisht I vështire dhe nuk mund te parashikohet me saktësi as ecuria e procesit 

njëkohësisht as vlera e projektit. Projekti ka te bej me zhvendosjen e 122 ha toke sipas elaboratit dhe harmonogramit 

te kontraktorit të angazhuar nga KEK-u. 

Rreziqet e katastrofave 
natyrore 

Sigurimi I aseteve. KEK është ne proces për kryerjen e vlerësimit te rrezikut për qëllimin e sigurimit te aseteve.  

Sigurimi ka për qellim mbrojtjen nga dështimet e pajisjeve dhe biznesit nga katastrofat natyrore. Kjo ka qenë kërkesë 

në marrëveshjen e Contour Global dhe KEK për Furnizim me Linjit 

Detyrimet për trajtimin e 
asbestit 

Është filluar procedura për studimin e fizibilitetit dhe specifikimin teknik për trajtimin asbestit. Rreziku i dëmtimit të 

shëndeti të të ekspozuarve ndaj tij. 

Mosha mesatare e lartë e 
punëtoreve 

Mosha mesatare është 55 vjet, Masat për zvogëlimin: Janë marre politika për shkëputje vullnetare te punës kundrejt 

pagesës se 24 pagave (për punëtorët e vjetër) dhe pritet te përsëritet si dhe te shpallen konkurse për rekrutimin e 

stafit te ri ne moshe 

Probleme me mungesën e 
personelit si dhe  

Lëvizjet e shpeshta te punëtorëve pensionimi, sëmundjet, mungesa e personelit te kualifikuar për kryerjen e punëve 

shkaktojnë probleme ne operimin e korporatës.  
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Blerja e dy ekskavatorëve 
rotorik per Qymyr 

Lidhet me sigurinë e furnizimit te TC-ve me thëngjill dhe është projekt I paraparë me projektin e Mibrag.  Masat qe 

janë marr për ketë është tentimi për angazhimin e konsulentëve te pavarur për hartimin e specifikave teknike dhe 

buxhetit  

Kullat Ftohëse- Pyrgu Gjate ndaljes se njësive, ndaras B1 apo B2, behet pastrimi i ftohëseve te vajit dhe sipas nevojës edhe I gypave te 

kondensatorit ne mënyre qe këmbimi I nxehtësisë edhe përkundër problemeve me kullën ftohëse te behet sa me i 

mire, ne mënyre qe pajisjet tona te punojnë me stabilitet dhe parametra te lejuar. 

Çmimet jo –konkurruese Mos realizimi I te hyrave për shkak te çmimit te tregut mesatarja vjetore rreth 30.8 €/MWh I cili është me I ulet se 

kostoja e prodhimit rreth 35 €/MWh. 

Detyrimet për mbrojtjen 
nga ndotja atmosferike e 

tokës ujit dhe ajrit 

Ekzistojnë rreziqe te vazhdueshme te menaxhimit te kujdesit ndaj mjedisit për te cilat KEK është ne vazhdim duke 

trajtuar dhe duke I zhvilluar plane investuese dhe duke investuar në përmirësimin e ambientit 

Detyrimet për kontestet 
ligjore për padite nga 

punëtorët 

Rasti I ankesave te punëtoreve për ore te fundjavës, Është bërë ankesë ne shkallen e 2-të ne gjykatën e apelit, KEK 

duhet te veproj konform vendimit te gjykatës mbi këtë vlerësim janë provizionuar tek rastet legale ne PF 

Detyrimet për kontestet 
ligjore ndaj palëve te trete 

Raste te grupuara ne te njëjtën kategori te vlerësimeve për mundësinë e ndodhjes 50% sipas vlerësimit te zyrës 

Ligjore/ numri I lendeve është 31, rastet janë ne procedure ligjore  

Ndërtimi I deponise se re 
te hirit ne fushën e 

Sitnices 

Përkeqësim i situatës, nëse niveli I ujit nuk bie shpjet atëherë, duhet vendosur pompa me te mëdha-me kapacitet me 

te madhe te largimit te ujit, dhe rreziku  mund te ulet. 

Zbarrat e gjeneratorëve Pamundësia për te intervenuar dhe kontrolluar ne pjesën e brendshme te gjeneratorit, për shkak njësia është ne 

pune dhe se brenda ka hidrogjen, do te behet përcjellje e vazhdueshme te parametrave qe ndërlidhen me zbarra dhe 

atë temperaturën e ujit për ftohje te zbarove dhe temperaturën e hidrogjenit ne gjenerator, ne mënyre qe gjeneratori 

te punoj me kondita sa me te mira dhe sipas parametrave projektues.  

Riparimi kapital I kaldajës 
Blloku A4 

Riparimet ne sistemet e kaldajës gjate remontit do te ulin rrezikshmërinë 

Probleme sociale, etike 
dhe ligjshmërisë 

Korporata ka krijuar një kulturë dhe ka vendosur tashmë një sistem të procedurave dhe rregulloreve që janë në 

përputhje kodin etik dhe të punës si dhe me kërkesa të tjera ligjore. Andaj, Shpeshtimi I kontrolleve periodike , 

kontrolli I cilësisë , kontrollet rutinore dhe hetimore, trajnimet për rregulloret ekzistuese 
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Ekspozimi i ndërmarrjes ndaj rreziqeve të kreditimit  

 

 

KEK –u është i ekspozuar ndaj rrezikut të kreditimit si rrjedhojë e aktiviteteve të veta të shitjes. 

Rreziku është i mundshëm nga rritja e gjasave për mos shlyerje të detyrimeve kontraktuale sipas 

marrëveshjeve dhe afateve të pagesës së paraparë me faturim. 

Shitjet vendore, kompania merr garanci kur është e përshtatshme për të zbutur rrezikun e 

kreditimit. Politika e kompanisë është që të operoj me kushte të kredisë që variojnë nga 30 deri 

në 90 ditë.  

Të arkëtueshmet tregtare përbëhen nga një numër i vogël i konsumatorëve, prandaj edhe kushtet 

e kredisë menaxhohen me monitorim individual të blerësve për çdo muaj. Llogaritë e arkëtueshme 

neto nga KESCO, KEDS, Termokos, Kostt dhe Kosova Thëngjilli janë në shumën 16.9 milion € ose 

92 % e të arkëtueshmeve neto të kompanisë më 31.12.2019.  

Ndërsa sa i përket eksportit të energjisë, kompania ka marr masa për transferin e rrezikut të 

kreditimit të shitjes së eksporteve përmes mbulimit të shitjeve me garancione të përmbushjes. Po 

ashtu shitjet realizohen strikt sipas rregullave të aprovuara nga ZRRE dhe me operatorë të 

licencuar. 

Rreziku i kredisë për para dhe ekuivalentë të saj konsiderohet i papërfillshëm, pasi palët janë banka 

me reputacion dhe në përgjithësi sektori bankar në Kosovë konsiderohet me stabilitet të lartë. 

Ekspozimi maksimal i kompanisë ndaj rrezikut të kredisë pasqyrohet nga vlera kontabël e secilës 

pasuri financiare në Pasqyrën e Pozicionit Financiar. 

 

Ekspozimi i ndërmarrjes ndaj rreziqeve të çmimeve 

 
Ndjeshmëria e ndërmarrjes ndaj rrezikut të ndryshimit të çmimeve i ka të bëjë me shkallën e 

ndryshimit në kërkesën e konsumatorit si rezultat i ndryshimit të çmimit të produktit 

 

Kërkesa për produktit të energjisë elektrike si produkt i domosdoshëm nuk është i ndjeshëm ndaj 

ndryshimit të çmimit. Duke qenë se e gjithë sasia e prodhuar shitet, dhe mbi 85 % e energjisë së 

prodhuar shitet në vend, sasia e kërkuar pritet të rritet në varësi të rritjes ekonomike. Të hyrat e 

korporatës janë të ndikuara nga kapacitetet prodhuese, stabiliteti i tyre dhe nga niveli i çmimit. 

Gjatë vitit 2019 çmimi mesatar i energjisë ishte 30.8 € për MWh, ndryshimi në çmimin mesatar të 
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energjisë elektrike me ±1€ do të kishte një lidhje pozitive lineare me një efekt konstant të 

ndryshimit prej ±3% ne të hyrat e realizuara për vitin nën supozimin se prodhimi realizohet sipas 

plani për vitin 2020.  

 

Kompania nga maji  i vitit 2013 nuk importon energji elektrike për të mbuluar deficitin në bilancin 

energjetik të Kosovës, prandaj, ekspozimi i tij ndaj rrezikut të mallit është i kufizuar vetëm në 

çmimet e eksportit të energjisë.  

 

Ekspozimi i ndërmarrjes ndaj rreziqeve të likuiditetit dhe të rrjedhës së parasë 
 

Rreziku i likuiditetit dhe rrjedhës së parasë ka të bëjë me aftësinë e kompanisë për të gjeneruar 

mjete të mjaftueshme për të shlyer detyrimet e veta afatshkurtër. Menaxhmenti monitoron nga 

afër pozicionin e likuiditetit dhe fluksit të parave të Kompanisë. Niveli i kapitalit punues neto sipas 

gjendjes më 31 Dhjetor 2019 si normë e paraqitur nga ndryshimi i pasurive rrjedhëse me detyrimet 

rrjedhëse është 77.4 milion € si dhe acid test ratio = 2.66, çka e bënë kompaninë të pa ekspozuar 

ndaj rrezikut të likuiditetit dhe të aftë të shlyej shpejt detyrimet e veta afatshkurtra. Kompania po 

ashtu ka flukse të rregullta hyrëse të parave nga aktivitetet e veta dhe nuk pritet në periudhë 

afatshkurtër ndonjë ndërprerje a rrezik nga rrjedha e parasë së gatshme brenda vitit. EBITDA1 si 

tregues i aftësisë për të investuar në rritjen e vlerës dhe likuiditetit, kap vlerën € 60.1 milion në 

vitin 2019, krahasuar me € 56.6 në vitin 2018. Më poshtë gjeni tregues tjerë të likuiditetit:   

Raportet/normat likuiditetit 2019 2018 2017 2016 

Paraja e gatshme në €’000 67,207 62,715 89,609 63,305 
Neto kapitali punues në €’000 77,364 69,668 97,608 76,489 
Borxh/ekuitet  1.05 1.28 1.55 2.02 
Norma rrjedhëse  3.27 2.80 3.62 3.17 
Acid test 2.66 2.30 1.2 1.4 

                                                 
1 Ebitda = Fitimi para tatimit dhe interesit (+) zhvlerësimi dhe amortizimi (-) zhvlerësim dhe amortizim i grandeve (-) Lirimi i    

provizioneve/Provizionet për shlyerjen e inventarit (+) Humbjet nga zhvlerësimi i të arkëtueshmeve (-) Ndryshimet në provizione 
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RAPORTIMET SHTESË PËR AKSIONARIN 

Deklarata e qeverisjes korporative 

 
KEK Sha operon në tregun e energjisë si ofrues i të mirave publike nën rregullat e qeverisjes korporative 

në përputhje me ligjet dhe aktet tjera ligjore për realizimin e qëllimit të vet afatgjatë që është  misioni 

dhe vizioni i kompanisë.  

Përgjegjës për caktimin e strategjisë së organizatës është Bordi i drejtorëve i caktuar nga aksionari. 

Bordi vendos për strategjinë e biznesit si dhe merret me zgjedhjen dhe monitorimin e menaxhmentit 

të lartë të kompanisë, i cili është i pavarur nga bordi dhe aksionari. Bordi luan rol mbikëqyrës për 

menaxhmentin përmes mekanizmave të ndryshëm. Për këtë qëllim kompania ka të themeluar 

komitetin e Auditimit i cili vepron në kuadër të Bordit të Drejtorëve në përputhje me kërkesat ligjore 

të ligjit për NP dhe me praktikat më të mira të qeverisjes korporative.  

Për të qenë në përputhje me të gjitha rregulloret dhe për të vendosur dhe promovuar rregullat etike 

përmes procedurave të qarta të ofroj transparencë dhe të kërkoj llogaridhënien në aktivitetet e veta 

për realizimin e objektivave të biznesit, korporata ka të aprovuar dhe zbaton: Kodin e qeverisjes 

korporative, kodin e sjelljes dhe etikës si dhe kodin e punës, të aprovuar nga viti 2015 dhe të 

obligueshme për zbatim nga të gjithë punonjësit e organizatës.  

Së fundmi, ekzistojnë rregullore dhe procedura, që kanë të bëjnë me Financat dhe TI në veçanti, që 

rregullojnë procedurat organizative brenda korporatës. Gjatë vitit 2019 janë hartuar/ose filluar te 

zbatohen: 

Rregullorja  Qëllimi  

Rregullorja për Buxhet dhe 
kontroll te shpenzimeve  

Rregullimi I procedurave për procedim te buxhetit dhe aprovim te 
shpenzimeve  te korporatës. 

Rregullorja per Menaxhimin e 
mjeteve Themelore  

Rregullon procedurat e menaxhimit te aseteve te KEK sipas ligjeve te 
zbatueshme ne Kosove dhe sipas SNRF 

Procedura për menaxhimin dhe 
përcjelljen e te hyrave 

Përcjellja dhe menaxhimi i shitjeve me afat te pagesës do behet ne 
përputhje me Procedurën për menaxhimin dhe kontrollin e te hyrave. 

Procedura për llogaritjen e 
humbjeve nga stoqet e 

ngadalshme dhe te vjetruara  

Qëllimi i kësaj procedure është të përcaktojë trajtimin kontabël për 
inventarët e vjetruar dhe me qarkullim te ngadalshëm 

Procedura për provizionimin e 
llogarive te arkëtueshme  

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i procesit te provizionimit te 
llogarive te arkëtueshme – do të rishikohet në 2020 sipas kërkesave te 
SNRF 9 dhe të sigurojë trajtim për klasifikimin dhe matjen e aktiveve dhe 
detyrimeve financiare.  

Procedura për menaxhimin e 
Menaxhimin e rreziqeve 2020 

Procedura synon te rregulloj procesin e menaxhimit te rreziqeve ne 
mënyrë qe kompania te shmang ose minimizoj humbjet nga ngjarjet e 
ardhshme  
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Funksionimi i kontrolleve të brendshme 

 

Sistemet e kontrollit të brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut nga raportimi financiar  

Për vitin 2019, kompania ka identifikuar gabimin në llogaritjen e detyrimit të shtyrë tatimor dhe 

njohjen e saj në të ardhurat e tjera gjithëpërfshirëse dhe i ka korrigjuar ato në mënyrë 

retrospektive duke ri-paraqitur periudhën e saj më të hershme. Më poshtë jepet detaji i korrigjimit 

të gabimit për bilancet dhe transaksionet e prekura. 

  
31 Dhjetor 

2018 
Rritja / 

(zvogëlimi) 

31 Dhjetor 
2018 (ri 

deklaruar) 

31 
Dhjetor 

2017 

Rritja / 
(zvogëlimi) 

01 Janar 
2018  (ri 

deklaruar) 

  (në  €’ 000) (në  €’ 000) (në  €’ 000) 
(në  €’ 

000) 
(në  €’ 000) 

(në  €’ 
000) 

Detyrimi I tatimit te 
shtyre 

14,404  (5,316) 9,088  
11,749  (3,647) 8,102  

Rezervat 563,142  5,889  569,031  565,797  3,647  569,444  
Humbjet e bartura (433,836) (573) (434,409) (451,452)  (451,452) 

Pasqyra e te 
ardhurave 
gjithëpërfshirëse 

31 Dhjetor 2018 
Rritja / 

(zvogëlimi) 

31 Dhjetor 
2018 (ri 

deklaruar)      
Shpenzimi  tatimit 
ne fitim 

2,239  573  2,812  
      

Korporata Energjetike e Kosovës është e ekspozuar ndaj mundësisë së gabimeve të procesimit dhe 

të raportimit financiar, e varur nga shumë faktorë. Aktualisht KEK është në proces të 

implementimit të sistemit ERP, nga implementimi i suksesshëm i të cilit ndër të tjera pritet 

zvogëlimi e gjasave të gabimeve të procesimit si dhe rritjen e transparencës përmes ofrimit të 

informatave të sakta dhe ne kohë reale që mundësojnë edhe kontroll efikas dhe gjithëpërfshirës 

të regjistrimeve, transaksioneve dhe raporteve financiare . 

KEK ka të implementuar sisteme të kontrollit të brendshëm që mundësojnë shmangien e konfliktit 

të interesit dhe ndarjen e detyrave në atë mënyrë që ekzekutuesi  i një aktiviteti dhe aprovuesi 

nuk mund të jenë i njëjti person. Këto janë të rregulluara me kodin e punës, rregulloren për 

aprovim buxheti dhe kontroll të shpenzimeve, rregulloren për menaxhim të rrezikut dhe rregullore 

të tjera operative të implementuar në përputhje me ligjet e aplikueshme në vend.  

Zyra e Auditimit te Brendshëm 

Zyra e Auditimit te Brendshëm ne KEK është e themeluar ne baze te Ligjit 06/L-021 si Njësi e 

pavarur e auditimit të brendshëm në vartësi të drejtpërdrejt të Udhëheqësit të subjektit të sektorit 

publik. Auditimi i Brendshëm ka pavarësi funksionale nga menaxhmenti pasi që i përgjigjet 
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Komisionit te Auditimit te Bordit te Drejtoreve te emëruar nga Ministria e Ekonomisë, Punësimit, 

Tregtisë, Industrisë, Ndërvarësisë dhe Investimeve Strategjike.  

Duke pate parasysh organizimin e ndërmarrjes (KEK-ut) dhe kompleksitetin e saj si njësi prodhuese 

dhe administrative, Zyra e Auditimit te Brendshëm është e organizuar ne tri departamente dhe 

atë: Auditimin e Brendshëm Financiar, Auditimin e Brendshëm Operativ dhe Auditimin e 

Brendshëm te Përputhshmërisë. Ne kuadër te Zyrës se Auditimit te Brendshëm sipas skemës 

Organizative duhet te jene 15 auditor te brendshëm, te cilët kryejnë auditime duke u bazuar ne 

Planin vjetor te aprovuar nga Komisioni i Auditimit te Brendshëm dhe me kërkesa te veçanta. 

Zyra e Auditimit te Brendshëm gjate vitit 2019 ka kryer këto aktivitete: Janë hapur gjithsej 52 raste, 

prej të cilave 37 kanë qenë të bazuara në planin vjetor kurse 15 janë kryer në bazë të kërkesës, ku 

kërkesat kanë qenë nga Komisioni i Auditimit dhe BD, Për me shume i keni ne mënyre tabelore. 

Rastet 

2019 

Raste te 

hapura  

Plan Vjetor  Me kërkese Rekomandime për 

përmirësim te Procesit 

Rekomandime për Masa 

disiplinore 

 52 37 15 184 14 

 

Implementimi i Rekomandimeve 

Reko

mand

ime  

 
 

Rekomandim

e për 

përmirësim 

te Procesit 

Rekomand

ime për 

Masa 

disiplinore 

Te 

Impelementua

r: (Përmirësim 

i Procesit)  

Te 

Impeleme

ntuar: 

(Masa 

Disiplinor)  

Ne proces brenda 

afatit kohor 

Te pa 

impelementuar 

Përmirësi

m Procesi 

 

Masa 

Disiplin

ore 

Përmirësi

m 

Procesi 

Masa 

Disiplin

ore 

198 184 14 123 13 45      1 16     - 

 

Si rezultat i rekomandime te ZAB-se dhe adresimit te tyre tek njësite e audituara është arritur qe 

te përmirësohen shume procese te punës qe kane ndikuar ne rritjen e vlerës se kompanisë. Po 

ashtu ne disa raste gjate auditimeve te kryera janë vërejtur edhe shkelje te procedurave për te 

cilat janë rekomanduar masa disiplinore me qellim te disiplinimit te zyrtareve qe kane qene 

përgjegjës. Zyra e Auditimit te Brendshëm ka bere monitorimin e implementimit te 

rekomandimeve ne vazhdimësi dhe për progresin e tyre ka raportuar ne Komision te Auditimit te 

Brendshëm. Si rezultat i angazhimit gjate vitit 2019 ZAB ka arritur qe te përmbush dhe tejkaloj 

realizimin e Planit vjetor te aprovuar. 
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Sponzorimet dhe Donacionet 

Gjate vitit 2019 Korporata Energjetike e Kosovës ka financuar projekte në infrastrukturë së bashku 

me komunitetin te cilat kane për qellim përmirësimin e kushteve te jetesës për komunitetin ne 

Komunës se Obiliq në vlerë buxhetore 110 mijë €. Projektet që kanë përfunduar në vitin 2019 janë:   

 Parku të banesat e kuqe në Qytetin e Obiliqit:                

 Ndërtimi i terrenit sportiv ne Dardhishte:                             

 Ndërtimi i terrenit sportiv ne Obiliq: buxheti I ndarë për tri projektet –  

KEK-u, me kërkesë të menaxhmentit dhe aprovim të BOD-ve, në muajin Nëntor të 2019 ka ndarë 

100 mijë € mjete financiare për ti dalë në ndihmë Republikës së Shqipërisë pas tragjedisë që 

ndodhi si pasoj e tërmetit. gjithashtu përpos ndihmës financiare KEK-u, ka dërguar edhe ekipin e 

specializuar për intervenime emergjente (kërkim-shpëtim) të cilat kanë dalë në ndihmë 

autoriteteve shqiptare për nxjerrjen e viktimave nga gërmadhat e krijuara pas tërmetit. 

Gjatë vitit 2019, KEK  ka ndihmuar komunitetin artistik dhe OJQ tjera nga kategori të ndryshme sociale  duke 

sponsorizuar krijimet e tyre artistike apo projektet e mbështetura nga vendimet e Bordit të Drejtorëve.  

 

 KEK-u ka miratuar kërkesën nga ‘Theater and Film House Mitrovica’ për mbështetjen e 

Festivalit tradicional të Komedisë  “MITROVICA INFEST”, edicioni i 11-të, në lartësi prej 5 

mijë € 

 Mbështetje për Shoqatës së të Burgosurve Politikë në Kosovë për të sponzorizuar-

financuar projektin “LEKSIKONI I TË BURGOSURVE POLITIKË SHQIPËTARË TË KOSOVËS NË 

ISH JUGOSLLAVI 1945 – 1999 në shumë prej  16,3 mijë € 

 KEK-u ka aprovuar kërkesën nga “Woman’s Asociation Aureola” për përkrahjen financiare 

të projektit për trajnimin dhe vetëpunësimin e grave kryefamiljare. Përkrahja financiare e 

mbuluar nga KEK-u kap shumën prej 3 mijë €  . 

 KEK-u ka mbështetur kërkesën e Komitetit Nacional CIGRE në Kosovë për sponzorizimin e 

realizimit të Konferencës së I-rë të CIGRES në Kosovë. Përkrahja financiare si mbështetës I 

Konferencës (Sponsor i Artë) kap shumën prej  4,5 mijë € . 

 KEK-u ka aprovuar kërkesën e “Sky Group” sh.p.k. për sponzorizimin e projektit, seriali 

Televiziv “SunRise”. Respektivisht për mbulimin e shpenzimeve financiare për 

implementimin e projektit në shumë prej  2 mijë €.  
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Përmbledhja e të gjitha procedurave gjyqësore ose të arbitrazhit të pambaruara  

 

Në datën e pasqyrave financiare, KEK Sh.a. është i përfshirë në 764 çështje gjyqësore (2018: 790 

çështje gjyqësore). Përveç provizionit të njohur në pasqyrat financiare, KEK beson se nuk do të 

ketë ndonjë dispozitë shtesë të kërkuar kundër çështjeve në pritje të gjykatës. Shuma e mundshme 

e padiskutueshme e totalit të pagesave që Kompanisë do te mund të kërkohej të bënte, nëse kishte 

ndonjë vendim të pafavorshëm në lidhje me paditë, vlerësohet të jetë afërsisht 912 mijë €. 

Në këtë përmbledhje janë kontestet  për  lëndët gjyqësore nder vite si në vijim: 

 KEK-sh.a është palë e paditur. 

    31 Dhjetor 2019  31 Dhjetor 2018 

    
(në €’ 000) 

 
(në €’ 000)  

(ri- dekalaruar) 
Kontestet lidhur me Punësimin dhe shkëputjen e marrëdhënies 

së punës    
             8,820  

  
             6,024  

Kontestet me furnizuesit                4,378                 4,061  
Kërkesa për kompensim për dëmtim prone                 4,483                 7,520  
Të tjera                  242                   308  
 Total provizione ligjore    17,923   17,913 

 

KEK-sha si palë paditëse. 

 Padi në bazë të aktgjykimit penal janë gjithsej 17 raste të cilat arrijnë vlerën 51 mijë €. 

 Civile janë gjithsej 33 raste të cilat arrijnë vlerën 6.4 milion €. 

 Administrative janë gjithsej 11 raste të cilat arrijnë vlerën 11.6 milion €. 

 Përmbarimore janë gjithsej 10 raste të cilat arrijnë vlerën 4.7 milion €. 

 Ekonomike janë gjithsej 5 raste të cilat arrijnë vlerën 2.1 milion €. 

 Lendet sipas ligjit mbi faljen e Borxheve te rrymës, përfaqësohen sipas MiM 2018 nga 

KESCO: Nr i rasteve aktuale 2836, me vlerë 7.1 milion €. 

Departamenti i Pronës është duke i bere digjitalizimin dhe regjistrimin e te gjitha lendeve duke 

përfshirë është ato gjyqësore  dhe shume shpejt do te behte përditësimi i këtyre te dhënave . 
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Struktura Organizative KEK Sh.A  2019 
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Transaksionet e Konsiderueshme 

 

Në kuadër të këtyre transaksioneve ne tabelën e mëposhtme janë përfshire 14 (katërmbëdhjetë) 

transaksionet më të rëndësishme, me vlerë mbi €2.0 milionë, të cilat  janë nënshkruar gjatë gjithë 

vitit kalendarik 2019, pa marrë parasysh realizimin e tyre. 

 

Kontratat e Nënshkruara gjatë vitit 2019  Vlera e 
Publikuar 

Programimi i shpimeve hulumtuese Gjeologo-Gjeomekanike dhe Hidro-
gjeologjike në fushën jugore   

2,498,981 

Riparimi kapital elektromekanik i ekskavatorit SRs E-4 2,041,348 

Rehabilitimi i sistemit të ngasjes së mullinjve në TC Kosova B 13,967,920 

Riparimi kapital elektromekanik i ekskavatorit SRs-1300  E-9B 
3,685,360 

Furnizim me vaj për ngrohje –mazut (Fuel Oil 1.0%) 
5,699,530 

Ndërrimi i këmbyesve të nxehtësisë si dhe ndërrimi i hojeve të nxehësve të ajrit 
në B1 dhe B2 në TC Kosova B 11,060,468 

Furnizim me rule 
4,420,575 

Liferimi instalimi dhe Komisionimi i teknologjisë “Smart” të fryrësve të blozës në 
zonën e vatrës së kaldajës B1 &  B2 2,900,000 

Transporti i punëtorëve të KEK-ut LOT-1  Transporti i punëtorëve të KEK-ut 
Prishtina-1 Prishtina-2 Podujevë dhe Ferizaj, 2,156,652 

Mbështetje në mirëmbajtje të DCS-it në TC B për periudhën 2019-2021 
2,080,682 

Liferimi, demontimi dhe montim i ri-tejnxemsave RBT dhe RHT në TC “Kosova B” 
ne njësinë B2 2,183,831 

Puna për riparimin e Turbinës në  Bllokun B2 
4,083,925 

Riparimi kapital i turbinës dhe gjeneratorit të bllokut A3 
3,547,488 

Riparimi i stacionit veprues B=1800 mm 
2,868,521 

                                      

Tabela 10. Transaksionet kryesore gjatë vitit 2019 
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SFIDAT DHE MUNDËSITË PËR TË ARDHMEN 

Problemet e mundshme që mund të sfidohet korporata në planin afat-shkurtë mund të klasifikohen 

si të rrezikshmërisë së lartë, mesme dhe të ulët.  

Plani i biznesit për vitin vijues është i ndikuar edhe nga perceptimi i rrezikshmërisë për segmentet e 

caktuara. Problemet e rrezikshmërisë së lartë që kanë mundësi të madhe të ndikojnë në zvogëlimin 

e mbulimit të prodhimit me energji elektrike për territorin e Republikës së Kosovës, zakonisht i 

kushtohet përkujdesje më e madhe dhe investime kapitale shtesë nëse rezultatet e ekspertizës e 

kërkojnë një investim të tillë për rritjen e kapacitetit apo edhe jetëgjatësisë së pajisjeve. Korporate 

Energjetike e Kosovës e ka planin e vet operativ për të ulur ndikimin e rreziqeve, por fondet e KEK-ut 

nuk janë gjithmonë të mjaftueshme për t’i mbuluar projektet e nevojshme kapitale në secilin divizion.  

Problemet e Korporatës pra mund të jenë të ndryshme dhe ato ndikohen nga faktorët natyror 

(kushtet e ndryshme atmosferike), planifikimi jo i mirë, dhe pamjaftueshmëria buxhetore.   

 Në divizionin e mihjeve mos-implementimi ne tërësi i planit plotësues xehetar për minierën 

e re Sibovci Jug-Perëndim, edhe pse vazhdimisht investohet në këtë drejtim mbetet çështje 

për t’u adresuar.  

 Miniera ekzistuese bazuar në planin xehetar ka rezerva dhe është teknikisht e mundshme që 

të operoj me kapacitetet ekzistuese deri në vitin 2027. Çka e bën të domosdoshme rishikimin 

e investimeve dhe burimeve financuese në drejtim të hapjes së minierës së Re. KEK ka 

pranuar gjatë vitit projektin detaj të të hapjes së Minierës së Re, hartuar nga Consorciumi 

Mibrag Gmbh, Gjemani. Për realizimin e së cilës, për shkak të vlerës së madhe (mbi 400 milion 

€në 5 vitet e ardhshme) iu është drejtuar Aksionarit për përkrahje financiare. 

 Raporti i Mibrag rekomandon uljen e ndjeshëm të numrit të punëtorëve në DPQ nga 2700 në 

kohën raportit (2563 më 31.12.2019), përmes ndryshimit të proceseve të punës dhe 

modernizimit gradual të tyre, të ulet në rreth në 1300 punëtorë, deri në vitin 2030. 

Megjithatë, problem mbetet ripërtërija e stafit në pikat kyçe, apo mungesa e programeve 

zhvillimore specifike për ato profesione, për të cilat punëtorët janë në prag të pensionimit.  

Një mundësi për korporatën që në sektorin e minierave por edhe në të tjerat të shikoj 
mundësinë të ul kostot e stafit si dhe njëherësh të përmirësoj proceset duke u angazhuar edhe 
në uljen e moshës mesatare të të punësuarve 
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 Sfide mbetet ende marrja e tokës për qellim te zgjerimit te minierave, zhvendosja e 

pronareve te tokave në ato zona dhe kostoja e pritur e projektit të shpronësimeve, probleme 

me komunitetit, ndotjen e ambientit, etj.   

Në divizionin e gjenerimit problem mund të jenë  pamundësia e rrumbullakimit të investimeve të 

nevojshme të blloqeve punuese me qëllim të gatishmërisë punuese dhe zgjatës së jetës së 

Termocentraleve.  

 Pamundësia e financimit të vazhdueshëm në përmirësimin (zvogëlimin) e ndotjes minimale 

të ambientit, ku do të bëjmë përpjekje të vazhdueshëm në gjetjen e donatorëve për financim 

në ndërrimin dhe ndërhyrjen  ne pajisjet në Termocentrale,  që do të ulnin në minimum 

ndotjen e ambientin. 

 Sfidë e vazhdueshme janë remontet e planifikuara të TC-ve, sipas planit operativ kur kërkesa 

për energji elektrike është e ulët, dhe kthimi në punë i blloqeve operuese sipas kohës së 

planifikuar. 

 Mosrealizimi i projektit të BE –së në vitin 2020 paraqet sfidë për KEK për vonesën në 

realizimin e investimit të madh për ambientin por në aspektin financiar do të thotë një 

mundësi për konsolidim të mëtutjeshëm për zbatimin e projekteve të KEK që ndërlidhen me 

projektin e zgjatjes së jetëgjatësisë së TCB për shkak se ky investim ka 1 vit më shumë në 

kohë dhe mundësi e akumulimit të rezervave për të realizuar projektin pa fonde të jashtme. 

Investimet financiare në riparimet e blloqeve në TC A dhe TC B si dhe investimet në blerjen apo 

riparimin e teknologjisë punuese në Mihje janë të domosdoshme për një funksionalitet të mirë. 

Realizimi i investimeve të planifikuara nga konsulenti i angazhuar nga BE, Konsorciumi Eptisa për 

investime në Re-vitalizimin e Termocentralit Kosova B si dhe investimet e projektuara nga konsulenti 

Mibrag i angazhuar nga KEK-u për hartimin e projektit për hapjen e Minierës së Re, për shkak të vlerës 

së madhe të tyre nuk mund të mendohet pa përkrahjen e Qeverisës së Republikës së Kosovës përmes 

huadhënies afatgjatë për mbulimin e një pjese të projektit. Po ashtu në të ardhmen e afërt KEK synon 

përshtatjen graduale të çmimeve të energjisë elektrike për të mbuluar kostot e korporatës.   

Fare në fund, pavarësisht sfidave, menaxhmenti i KEK-ut i mbetet besnik vizionit të korporatës që të 

realizoj prodhimi i energjisë elektrike i me kosto sa më të ulët dhe me ndikim minimal në ndotjen e 

ambientit. 
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Pasqyrat Financiare  të audituara për vitin që përfundon më 31 Dhjetor 2019 
 
Shënim: Raporti i Financiar dhe opinioni i Auditorit të Jashtëm i bashkëngjiten këtij raporti. 
 
 

 
Shënimet 

Më 31 Dhjetor, 
2019 

Më 31 Dhjetor 
2018 (ri-

deklaruar) 

Më 01 Janar 2018 
(ri-deklaruar) 

  (në EUR’ 000) (në EUR’ 000) (në EUR’ 000) 

ASETET     

Asetet jo-qarkulluese     
Prona, impiantet dhe pajisjet 4 305,555 313,164 284,146 
Asetet e paprekshme 5 44 16 17 

  305,599 313,180 284,163 

Asetet qarkulluese     

Stoqet 6                   20,725  19,196 20,497 
Të arkëtueshmet tregtare dhe të 
tjera, neto 

7                 22,614  25,963 22,854 

Tatimi në fitim i arkëtueshëm                   899  431 1918 

Paraja në dorë dhe në bankë 8 67,207  62,715 89,609 

       111,445  108,305 134,878 

GJITHSEJ ASETET          417,044  421,485 419,041 

 
 

      
EKUITETI DHE DETYRIMET 

Ekuiteti i aksionarëve     

Kapitali aksionar 9                         25                  25   25  
Rezervat 10  568,538   569,031   569,444  

(Humbjet) e akumuluara   (415,187)  (434,409)  (451,452) 

Gjithsej ekuiteti i aksionarëve                153,376          134,647   118,017  

     

Detyrimet     

Detyrimet jo -qarkulluese     

Huazimet pjesa jo - rrjedhëse 11 149,541 160,917 171,804 
Grantet e shtyera 12                  21,373          27,220  33,120 
Provizionet  13                  48,502        50,976  50,728 
Detyrimet e tatimit të shtyrë  24                   10,171            9,088  8,102 

                 229,587           248,201  263,754 

Detyrimet rrjedhëse     

Huazimet pjesa rrjedhëse 11 12,009 11,516 11,309 
Të pagueshmet tregtare dhe të 
tjera 

14 15,259 21,171 20,551 

Shpenzimet akruale  15 6,813 5,950 5,410 

  34,081 38,637 37,270 

Gjithsej detyrimet                263,668        286,838  301,024 

GJITHSEJ EKUITETI DHE 
DETYRIMET  

       417,044  421,485  419,041 

 
Tabela 4 –Bilanci i gjendjes, nga Pasqyrat Financiare të KEK ShA për vitin që përfundon më 

31.12.2019 të  audituara
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 Shënimet 
Për vitin e 

përfunduar më 31 
dhjetor 2019 

Për vitin e përfunduar 
më 31 dhjetor 2019 

   (rideklaruar) 

  (in EUR’ 000) (in EUR’ 000) 

    

Shitjet 16  176,862          156,622  

Të hyrat nga grantet 17  5,847              5,900  

Të hyrat tjera 18  2,426              1,985  

   185,135  164,507 

    

SHPENZIMET OPERATIVE    

Zhvlerësimi dhe amortizimi 4,5  (41,816)          (38,957) 

Shpenzimet e personelit 19  (56,332)          (51,201) 

Energjia elektrike dhe komunalitë 20  (17,923)          (15,242) 

Kostot e mirëmbajtjes   (4,016)            (3,603) 

Materialet dhe furnizimet    (3,557)            (3,843) 

Shpenzimet e linjitit 15  (24,200)          (21,518) 

Provizionimet për shlyerjen e inventarit 6  1,210             (1,782) 

Humbjet nga zhvlerësimi i të arkëtueshmeve 27.B  (2,945)               641  

Ndryshimet në provizione  13  2,474               (248) 

Shpenzimet e tjera operative 21  (13,151)            (6,633) 

   (160,256)        (142,386) 

    

Fitimi nga operacionet  24,879           22,121  

    

Të hyrat financiare (Shpenzimet), neto 22  (2,584)            (2,266) 

Fitimi para tatimit   22,295            19,855  

    

Shpenzimet e tatimit në fitim  23             (3,073)            (2,812) 

Fitimi neto për vitin             19,222             17,043  

    

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse për vitin    

Zërat që nuk do të ri klasifikohen në fitim dhe humbje     

Efekti i tatimit to shtyer ne rivlerësimin  
e pronës, impianteve dhe pajisjeve 

24             (493)               (413) 

      

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse për 
vitin  

          18,729             16,630  

 

Tabela 3 -  Pasqyra e të ardhurave, nga Pasqyrat Financiare të KEK ShA, për vitin që përfundon  
më 31.12.2019 të  audituara
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  2019 2018 
   (ri deklaruar) 

 
Shënimet (në EUR 000) (në EUR 000) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative    
Fitimi neto para tatimit  22,295  19,855  
Rregullimet për zërat jo monetar    
Zhvlerësimi dhe amortizimi  4,5 41,816  38,957  
 Amortizimi i granteve 17 (5,847) (5,900) 
 Të hyart nga interesi 22 (77) - 
 Shpenzimet e interesit 22 2,661  2,266  
 Provizionimi i borxheve të këqija 7 2,945  - 
 Provizionimi për kostot e mjedisit dhe pensioneve 13 (2,474) 248  
 Provizionimi për shlyerjet/kthimet e stoqeve 6 (1,210) 1,782  
 Shlyerja e pronës, impianteve dhe paisjeve   4,5 17  100  

Fitimi para ndryshimeve ne asetet dhe detyrimet 
operative 

 60,126  57,308  

    
Zvogëlimi / (Rritja) në Stoqe  (319) (481) 
Zvogëlimi / (Rritja) në të arkëtueshmet tregtare dhe të 
tjera 

 404  (1,622) 

Rritja /(Zvogëlimi) në të pagueshmet tregtare dhe të tjera  (5,049) 2,029  

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet operative  55,162  57,234  
Interesi i arkëtuar  77   
Interesi i paguar  (2,668) (2,069) 
Tatimi në fitim i paguar  (2,750) (3,139) 

Paraja neto e gjeneruar nga aktivitetet operative  49,821  52,026  
      

Paraja nga aktivitetet investive    
Blerja e pronës, impianteve dhe pajisjeve 4 (34,453) (68,044) 

Paraja e përdorur në aktivitetet investive  (34,453) (68,044) 

    
Paraja nga aktivitetet financiare    
Pagesa e huazimeve 11 (10,876) (10,876) 

Paraja e gjeneruar nga aktivitetet financiare  (10,876) (10,876) 

    
Rritja / Zvogëlimi neto i ekuivalenteve te parasë  4,492  (26,894) 
      

Paraja dhe ekuivalentet e saj në fillim të vitit  62,715  89,609  

Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të vitit 8 67,207  62,715  

 

Tabela 5 -  Bilanci i rrjedhjes së parasë nga Pasqyrat Financiare të KEK ShA, për vitin që përfundon 
më 31.12.2019 të  audituara



RAPORT VJETOR 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Kapitali 
aksionar 

Rezervat 
Humbjet e 

akumuluara  
Gjithsej 

 (në EUR’ 
000) 

(në EUR’ 
000) 

(në EUR’ 000) 
(në EUR’ 

000) 

Gjendja më 01 Janar 2019 (ri deklaruar)  25   569,031   (434,409)  134,647  

Transaksionet me pronarët - - - - 

Transaksionet me pronarët     
Fitimi i vitit   -  19,222  19,222  
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse - (493)  (493) 

Gjithsej të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse - (493) 19,222  18,729  

Gjendja më 31 dhjetor 2019 25  568,538  (415,187) 153,376  

     
Gjendja më 01 Janar 2018 25  565,797 (451,452) 114,370  
Korrigjimi i gabimeve (shiqo shënimin 2.33)   3,647 -  3,647  

Gjendja e ri deklaruar më 01 janar 2018(ri 
deklaruar) 

25  569,444  (451,452) 118,017  

Transaksionet me pronarët - - - - 

Transaksionet me pronarët     
Fitimi i vitit   - - 17,043  17,043 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse - (413) - (413) 

Gjithsej të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse - (413) 17,043  16,630  

Gjendja më 31 dhjetor 2018 (ri deklaruar) 25  569,031  (434,409) 134,647  

 
                                           

Tabela 6 –Kapitali, nga Pasqyrat Financiare të KEK ShA, për vitin që përfundon më 31.12.2019  
të  audituara





RAPORT VJETOR 2019 

 




