
 Definicionet e treguesve të performancës 

Sesioni  Ref Treguesi  Njësi  Definicioni  

U - Furnizimi me ujë 

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

W.1.A.01 Cilësia e ujit (bakteriologjike) 
% e tes. të 
kaluara 

Përqindja e rezultateve të testeve bakteriologjike që kalojnë rezultatet e parapara për cilësinë 
bakteriologjike në periudhën raportuese. 

W.1.A.02 Cilësia e ujit (fizike dhe kimike) 
% e tes. të 
kaluara 

Përqindja e rezultateve të testeve fizike dhe kimike që kalojnë rezultatet e parapara për cilësinë 
fizike dhe kimike në periudhën raportuese. 

W.1.A.03 Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët 
Nr 
 

Numri mesatar i pronave të shërbyera gjatë periudhës raportuese të ndodhura në zonat që në 
mënyrë të rregullt ballafaqohen me presion më të ulët se nivelet minimale të presionit. Nuk 
përfshinë periudhat e pashmangshme afatshkurtra të presionit të ulët. 

W.1.A.04 Pronat e ndikuara nga shtypja e ulët % e pronave  
Numri mesatar i pronave të definuara në U.1.A.3 pjestuar me numrin e vlerësuar të pronave të 
shërbyera në zonat e shërbimit 

W.1.A.05 Pronat që furnizohen 24 orë me ujë Nr 
Numri mesatar i pronave në periudhën raportuese që kanë furnizim të vazhdueshëm me ujë (duke 
përjashtuar rastet e veçanta) për 23 ose më shumë orë në ditë. 

W.1.A.06 Pronat që furnizohen 24 orë me ujë 
% e pronave  
 

Përqindja e pronave të shërbyera në periudhën raportese që kanë furnizim të vazhdueshëm me ujë 
(duke përjashtuar rastet e veçanta) për 23 ose më shumë orë në ditë. 

W.1.A.07 
Pronat që furnizohen 18-24 orë me 
ujë 

Nr 
Numri mesatar i pronave në periudhën raportuese që kanë furnizim të vazhdueshëm me ujë (duke 
përjashtuar rastet e veçanta) për 18-23 ose më shumë orë në ditë. 
 

W.1.A.08 
Pronat që furnizohen 18-24 orë me 
ujë 

% e pronave  
 

Përqindja e pronave të shërbyera në periudhën raportese që kanë furnizim të vazhdueshëm me ujë 
(duke përjashtuar rastet e veqanta) për 18-23 ose më shumë orë në ditë. 

W.1.A.09 
Pronat që furnizohen më pak se 18 
orë me ujë 

Nr 
Numri mesatar i pronave në periudhën raportuese që kanë furnizim të vazhdueshëm me ujë (duke 
përjashtuar rastet e veqanta) për më pak se 18 orë në ditë 

W.1.A.10 
Pronat që furnizohen më pak se 18 
orë me ujë 

% e pronave  
 

Përqindja e pronave të shërbyera në periudhën raportese që kanë furnizim të vazhdueshëm me ujë 
(duke përjashtuar rastet e veçanta) për më pak se 18 orë në ditë. 

Shërbyeshmëri
a 
infrastrukturor
e 
 

W.1.B.01 Uji i pa-faturuar (totali) m3 për ditë 
Volumi mesatar i UPF (dallimi në mes të ujit të prodhuar dhe të shitur) për ditë gjatë periudhës 
raportuese 

W.1.B.02 Uji i pa-faturuar (për kyçje) 
litra për kons. 
për ditë 

Volumi mesatar i UPF i pjestuar me totalin e kyçjeve në zonën e shërbimit. 

W.1.B.03 
Uji i pa-faturuar (për kyçje) – i 
rregulluar 

litra për kons. 
për ditë 

Volumi mesatar i UPF i pjestuar me totalin e kyçjeve në zonën e shërbimit i rregulluar për furnizimin 
e kufizuar. 

W.1.B.04 
Uji i pa-faturuar (si përqindje e 
prodhimit) 

%  e prodhimit Volumi total i UPF i pjestuar me volumin total të prodhuar 

W.1.B.05 
Frekuenca e plasaritjeve në rrjetin e 
gypave 

plasaritjet për 
muaj 

Numri mesatar i plasaritjeve të gypave për muaj 

W.1.B.06 
Plasaritjet e gypave të rrjetit për 100 
km të gypit 

Nr / 100 km 
Numri total i plasaritjeve të gypave për vit për km të gypit (duke përjashtuar gypat e shërbimit të 
kyçjes) 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime 
  

W.2.A.01 Konsumatorët shtëpiak të shërbyer Nr 
Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese të shërbyera me furnizim me ujë në 
zonën e shërbimit ashtu siq është përcaktuar në marrëveshjet e licencës 

W.2.A.02 
Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të 
shërbyer në raport me totalin) 

% totali i 
kons. shtëpiak 

Numri total i banorëve të shërbyer me ujë në zonën e shërbimit  pjesëtuar me numrin total te 
popullates në zonën e definuar të shërbimit. 

W.2.A.03 Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) Nr Numri total i kyçjeve të reja për amvisëri (përjashto rikyçjet) gjatë periudhës raportuese. 

W.2.A.04 
Kyçjet e reja (konsumatorët komercial 
dhe institucional) 

Nr 
Numri total i kyçjeve të reja në furnizim me ujë për konsumatorët komercial dhe institucional 
(përjashto rikyçjet) gjatë periudhës raportuese. 

Matja e ujit  
  
  
  

W.2.B.01 
Konsumatorët shtëpiak më ujëmatës 
në raport me totalin e konsumatorëve 
shtëpiak 

% totali i 
kons. shtëpiak 

Mesatarja e amvisërive më ujëmatës (ujëmtës funksional) gjatë periudhës raportuese pjestuar me 
numrin e amvisërive të shërbyera me furnizim me ujë në zonën e shërbimit ashtu siq është 
përcaktuar në marrëveshjet e licencës. 

W.2.B.02 
Konsumatorët kom & inst me 
ujëmatës në raport me totalin e 
konsumatorëve kom & inst  

% kom & inst 

Mesatarja e konsumatorëve komercial dhe institucional më ujëmatës (ujëmtës funksional) gjatë 
periudhës raportuese pjestuar me numrin mesatar të konsumatorëve komercial dhe institucional të 
shërbyer me furnizim me ujë në zonën e shërbimit ashtu siq është përcaktuar në marrëveshjet e 
licencës. 

W.2.B.03 Ujëmatësit e instaluar (shtëpiak) Nr Numri total i ujëmatësve të instaluar në amvisëri në periudhën raportuese. 

W.2.B.04 Ujëmatësit e instaluar (kom & inst) Nr 
Numri total i ujëmatësve të instaluar te konsumatorët komercial dhe institucional në periudhën 
raportuese. 

Ankesat 
W.2.C.01 Ankesat e pranuara (teknike) Nr 

Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me nivelet e shërbimit (cilësisë së dobët të ujit, 
presionit, besueshmëria, ndërprerjeve në furnizim për shkak të aktiviteteve ndërtuese çështjeve tjera 
teknike) në periudhën raportuese. 

W.2.C.02 Ankesat e pranuara (komerciale) Nr 
Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me faturimin për furnizim me ujë dhe tarifat 
gjatë periudhës raportuese. 

Financiar     

Shitjet 
W.3.A.01 

Volumi i shitjeve për konsumatorët 
shtëpiak (me ujëmatës) 

m3 Total i volumit të shitur të ujit te amvisëritë gjatë periudhës raportuese. 

W.3.A.02 
Volumi i shitjeve për konsumatorët 
shtëpiak (me ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i volumit të shitur të ujit te amvisëritë gjatë periudhës raportuese i pjestuar me volumin e 
shitjeve të amvisërive me ujëmatës të vlerësuara në biznes plane për të njëjtën periudhë raportuese 

W.3.A.03 
Volumi i shitjeve për konsumatorët 
shtëpiak (pa ujëmatës) 

m3 Totali i volumit të ujit të shitur për amvisëritë pa ujëmatës gjatë periudhës raportuese. 

W.3.A.04 
Volumi i shitjeve për konsumatorët 
shtëpiak (pa ujëmatës) në raport me 
vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Total i volumit të shitur të ujit te amvisëritë pa ujëmatës gjatë periudhës raportuese i pjestuar me 
volumin e shitjeve te amvisëritë pa ujëmatës të vlerësuara në biznes plane për të njëjtën periudhë 
raportuese.  
 

W.3.A.05 
Volumi i shitjeve për konsumatorët 
kom & inst (me ujëmatës) 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i volumit të shitur të ujit për konsumatorët komercial dhe institucional në periudhën 
raportuese. 

W.3.A.06 
Volumi i shitjeve për konsumatorët 
kom & inst (me ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i volumit të ujit të shitur për konsumatorët komercial dhe institucional në periudhën 
raportuese pjestuar me volumin e amvisërive me ujëmatës të shitjeve të vlerësuara në planin e 
biznesit për të njejtën periudhë raportuese 

W.3.A.07 
 Volumi i shitjeve për konsumatorët 
kom & inst (pa ujëmatës) 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Volumi total i shitjes për konsumatorët institucional dhe komercial pa ujëmatës në periudhën 
raportuese. 

W.3.A.08 
Volumi i shitjeve për konsumatorët 
kom & inst  (pa ujëmatës) në raport 
me vlerësimet sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i volumit të ujit të shitur për konsmatorët pa ujëmatës komercial dhe institucional në 
periudhën raportuese pjestuar me volumin e vlerësimeve të shitjes për amvisëritë pa ujëmatës sipas 
planeve të biznesit për të njejtën periudhë raportuese   



Sesioni  Ref Treguesi  Njësi  Definicioni  

W.3.A.09 
Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 
shtëpiak  

EUR 
Totali i vlerës në EUR për shitjet te amvisëritë duke përfshirë komponentin e tarifës në lidhje me 
ngarkesën fikse mujore. 

W.3.A.10 
Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 
shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit  

% e vlerësimit 
sipas planit 

Vlera totale e ujit të shitur për amvisëri në periudhën raportuese pjestuar me vlerën e vlerësuar për 
ujin e shitur në planin e biznesit për të njejtën periudhë raportuese (rregulluar për inflacion) 

W.3.A.11 
Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 
kom & inst 

EUR 
Totali i vlerës në EUR për shitjet te konsumatorët komercial dhe institucional duke përfshirë 
komponentin e tarifës në lidhje me ngarkesën fikse mujore. 

W.3.A.12 
Vlera e ujit të shitur për konsumatorët 
kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Vlera totale e ujit të shitur për konsumatorët komercial dhe institucional në periudhën raportuese 
pjestuar me vlerën e vlerësuar për ujin e shitur në planin e biznesit për të njejtën periudhë 
raportuese (rregulluar për inflacion) 

Kostoja për 
njësi 

W.3.B.01 
Kostoja operative për njësi të ujit të 
prodhuar 

EUR/m3 
Kosto totale operative e prodhimit të ujit në periudhën raportuese e pjestuar me volumin e ujit të 
prodhuar në të njetën periudhë 

W.3.B.02 
Kostoja totale për njësi të ujit të 
prodhuar 

EUR/m3 
Kosto totale (operative + mirëmbajtja kapitale) e prodhimit të ujit në periudhën raportuese pjestuar 
me volumin e ujit të prodhuar në të njëjtën periudhë 

W.3.B.03 Kostoja për njësi të ujit të shitur EUR/m3 
Kosto totale (operating + dispozitat e mirëmbajtjes kapitale) të aktivitetit biznesor për furnizim me 
ujë në periudhën raportuese pjestuar me volumin e ujit të shitur në të njejtën periudhë 

W.3.B.04 
Kostoja për njësi të ujit të shitur dhe 
të paguar 

EUR/m3 
Kosto totale (operative + dispozitat për mirëmbajtjen kapitale) të aktivitetit biznesor për furnizim me 
ujë në periudhën raportuese pjestuar me volumin e ujit të shitur dhe të paguar në të njëjtën periudhë 

Shpenzimet 
kapitale 

W.3.C.01 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 
kapitale 

EUR 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale (rinovimet infrastrukturore + investimet në 
mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore). 

W.3.C.02 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 
kapitale në raport me planin 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale (përtritjet infrastrukturore + investimet në 
mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me rinovimet infrastrukturore dhe dispozitat mbi 
koston aktuale të zhvlerësimit në biznes plan. 

W.3.C.03 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 
kapitale në raport me BRA 

%  e BRA 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje kapitale (përtritjet infrastrukturore + inestimet në mirëmbajtje 
kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me vlerën e bazës rregullatore të asetevepër asetet e ujit. 

W.3.C.04 Totali i shpenzimeve për rritje kapitale  EUR 
Totali i shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritjet në asetet infrastrukturore + inevstimet në 
mirëmbajtje kapitale jo-infrastrukturore). 

W.3.C.05 
Totali i shpenzimeve për rritje kapitale 
në raport me planin 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritjet infrastrukturore + investimet në mirëmbajtjen 
kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me provizionimet në biznes plan në lidhje me rritjen e aseteve 
infrasturkturore dhe rritjen në asetet jo-infrastrukturore. 

K- Ujërat e ndotura  

Jo-financiar (teknik) 

Standardet e 
shërbimit 

S.1.A.01 
Cilësia e ujërave të ndotura të 
shkarkuara 

% e tes. të 
kaluara 

Përqindja e kalimit të testeve të ujërave të ndotura të trajtuara që kalojnë standardet e përshkruara 
gjatë periudhës raportuese. 

Besueshmëria 

S.1.B.01 Vërshimet e rrjetit të kanalizimit Nr 
Numri i incidenteve të raportuara në lidhje me vërshimin e kanalizimeve të raportuara nga KRU (ose 
të identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën raportuese 

S.1.B.02 
Vërshimet e rrjetit të kanalizimit për 
100 km të gypit 

Nr për 100 km 
Numri i incidenteve të raportuara në lidhje me vërshimin e kanalizimeve të raportuara nga KRU (ose 
të identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën raportuese pjestuar me gjatësinë e rrjetit të 
kanalizimeve. 

Shërbyeshmëri
a  
  

S.1.C.01 Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit Nr 
Numri i incidenteve të raportuara të kolapseve të kanalizimeve të raportuara nga KRU (ose të 
identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën raportuese. 

S.1.C.02 
Prishjet/kolapsi i rrjetit të kanalizimit 
për 100 km të gypit 

Nr për 100 km 
Numri i incidenteve të raportuara të kolapseve të kanalizimeve të raportuara nga KRU (ose të 
identifikuara nga personeli i KRU) në periudhën raportuese pjestuar me gjatësinë e rrjetit të 
kanalizimeve. 

S.1.C.03 
Mbingarkimet e impiantit për 
trajtimin e ujërave të ndotura 

Nr Numri i mbingarkimeve të impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura në periudhën raportuese 

Jo-financiar (komercial) 

Shtrirja me 
shërbime  
 

S.2.A.01 Konsumatorët shtëpiak të shërbyer Nr 
Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me sistemin e 
kanalizmit të ujëravë të ndotura në zonën e shërbimit ashtu siç është e definuar në marrveshjet e 
licencës 

S.2.A.02 
Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të 
shërbyer në raport me totalin) 

% totali i 
kons. shtëpiak 

Numri total i banorëve të shërbyer me ujëra të ndotura në zonën e shërbimit  pjesëtuar me numrin 
total te popullates në zonën e definuar të shërbimit. 

S.2.A.03 
Konsumatorët shtëpiak të shërbyer 
me trajtimin e ujërave të ndotura 

Nr 
Totali i numrit mesatar të amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me sistemin e 
kanalizimeve ku shkarkimet trajtohen në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura në zonën e 
shërbimit ashtu siq është e definuar me marrëveshjet e licencës   

S.2.A.04 
Shtrirja (konsumatorët shtëpiak të 
shërbyer me trajtimin e ujërave të 
ndotura në raport me totalin) 

% totali i 
kons. shtëpiak 

Numri total mesatar i amvisërive gjatë periudhës raportuese që janë shërbyer me sistemin e 
kanalizimeve ku shkarkimet trajtohen në impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura në zonën e 
shërbimit pjestuar me numrin total mesatar të amvisërive  në zonën e definuar të shërbimit. 

S.2.A.05 Kyçjet e reja (konsumatorët shtepiak) Nr 
Numri total i kyçjeve të reja të kanalizimit të amvisërive (duke përjashtuar rikyçjet) gjatë periudhës 
raportuese. 

S.2.A.06 
Kyçjet e reja (konsumatorët komercial 
dhe institucional) 

Nr 
Numri total i kyçjeve të reja të kanalizimit për konsumatorët komercial dhe institucional (duke 
përjashtuar rikyçjet) gjatë periudhës raportuese. 

Ankesat 

S.2.B.01 Ankesat e pranuara (teknike) Nr 
Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me nivelet e shërbimit (vërshimeve të 
kanalizimeve etj.) në periudhën raportuese. 

S.2.B.02 Ankesat e pranuara (komerciale) Nr 
Numri total i ankesave të pranuara nga KRU në lidhje me faturimin për ujëra të ndotura dhe tarifat 
gjatë periudhës raportuese. 

Financiar 

Shitjet 

S.3.A.01 
Vlera e shitjeve për konsumatorët 
shtëpiak 

EUR Totali i vlerës në EUR për shitjet e shërbimeve të ujërave të ndotura për amvisëri 

S.3.A.02 
Vlera e shitjeve për konsumatorët 
shtëpiak në raport me vlerësimet 
sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Vlera totale e shërbimeve të shitura për shërbimet e ujërave të ndotura për amvisëri në periudhën 
raportuese pjestuar me vlerën e vlerësuar të shitjes për shërbime të ujërave të ndotura sipas biznes 
planit për të njëjtën periudhë raportimi (përshtatur për inflacion) 

S.3.A.03 
Vlera e shitjeve për konsumatorët 
kom & inst 

EUR 
Vlera totale në EUR për shitjet e shërbimeve të ujërave të ndotura për konsumatorët komercial dhe 
institucional 

S.3.A.04 
Vlera e shitjeve për konsumatorët 
kom & inst në raport me vlerësimet 
sipas planit 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Vlera totale në EUR për shitjet e shërbimeve të ujëravë të ndotura për konsumatorët komercial dhe 
institucional në periudhën raportuese pjestuar me vlerën e vlerësuar të shitjes për shërbime të 
ujërave të ndotura sipas biznes planit për të njejtën periudhë raportimi (përshtatur për inflacion) 

Kostoja për 
njësi  

S.3.B.01 
Kosto operative për njësi të trajtimit 
dhe shkarkimit për m3 EUR/m3 

Kosto totale operative për trajtimin dhe hedhjen e ujërave të ndotura në periudhën raportuese 
pjestuar me volumin e matur të ujërave të zeza të dërguar për trajtim në impiantet për trajtimin e 
ujërave të ndotura në të njejtën periudhë 

S.3.B.02 
Totali i kostos të trajtimit dhe 
shkarkimit për m3 

EUR/m3 
Kosto totale (provizionimet e shp. operativ + dispozitat e mirëmbajtjes kapitale) për trajtimin e 
ujërave të ndotura si dhe hedhjes në periudhën raportuese pjestuar me volumin e ujërave të zeza të 
dërguara në të njejtën periudhë 



Sesioni  Ref Treguesi  Njësi  Definicioni  

S.3.B.03 
Kostoja operative për njësi të trajtimit 
dhe shkarkimit për konsumator 
shtëpiak 

EUR/ kons. 
shtëpiak 

Kosto totale operative për trajtimin dhe hedhjen e ujërave të ndotura në periudhën raportuese 
pjestuar me numrin e amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive të shërbyer me trajtimin e ujërave 
të ndotura në të njëjtën periudhë 

S.3.B.04 
Totali i kostos për njësi të trajtimit 
dhe shkarkimit  për konsumator 
shtëpiak 

EUR/ kons. 
shtëpiak 

Kosto totale (provizionimet e shp. operative + mirëmbajtjes kapitale) të trajtimit dhe hedhjes së 
ujërave të ndotura në periudhën raportuese pjestuar me numrin mesatar të amvisërive dhe 
ekuivalentëve të amvisërive të shërbyer nga trajtimi i ujërave të ndotura në të njejtën periudhë 

S.3.B.05 
Kosto operative për njësi të 
grumbullimit të ujërave të ndotura 
për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 
shtëpiak 

Kosto totale operative e grumbullimit të ujërave të ndotura në periudhën raportuese pjestuar me 
numrin mesatar të amvisërive dhe ekuivalentëve të amvisërive në të njejtën periudhë 

S.3.B.06 
Totali i kostos për njësi të 
grumbullimit të ujërave të ndotura 
për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 
shtëpiak 

Kosto totale e (provizionimet e shp. operative +mirëmbajtjes kapitale)  grumbullimit të ujërave të 
ndotura në periudhën raportuese pjestuar me numrin mesatar të amvisërive dhe ekuivalentëve të 
amvisërive në të njejtën periudhë 

S.3.B.07 
Kosto operative për njësi të 
grumbullimit të ujërave të ndotura 
për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 
shtëpiak 

Kosto totale operative e aktivitetit biznesor të shërbimeve për ujëra të ndotura në periudhën 
raportuese pjestuar me numrin mesatar të amvisërive dhe ekuivalentëve në të njejtën periudhë 

S.3.B.08 
Totali i kostos për shërbime të ujërave 
të ndotura për konsumator shtëpiak 

EUR/ kons. 
shtëpiak 

Kosto totale (provizionimet e shp. operative + të mirëmbajtjes kapitale) të aktivitetit biznesor për 
shërbimet e ujërave të ndotura në periudhën raportuese pjestuar me numrin mesatar të amvisërive 
dhe ekuivalentëve të amvisërive në të njëjtën periudhë 

Shpenzimet 
kapitale 
 

S.3.C.01 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 
kapitale 

EUR 
Shpenzimet totale të mirëmbajtjes kapitale (përtritjet e aseteve infrastrukturore + investimet në 
mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore). 

S.3.C.02 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 
kapitale në raport me planin 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Shpenzimet totale të mirëmbajtjes kapitale (përtritjet e aseteve infrastrukturore + investimet në 
mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me përtritjet e aseteve infrastrukturore dhe 
provizionimet e shpenzimeve  aktuale të zhvlerësimit të aseteve paraqitur në biznes plane. 

S.3.C.03 
Totali i shpenzimeve për mirëmbajtje 
kapitale në raport me BRA 

% e BRA 
Shpenzimet totale të mirëmbajtjes kapitale (përtritjet e aseteve infrastrukturore + investimet në 
mirëmbajtjen kapitale jo-infrastrukturore) pjestuar me bazën rregullatore të aseteve për asetet e 
ujërave të ndotura. 

S.3.C.04 Totali i shpenzimeve për rritje kapitale EUR 
Totali shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritja në asetet infrastrukturore + investimet në përtritjet 
kapitale jo-infrastrukturore) 

S.3.C.05 
Totali i shpenzimeve për rritje kapitale 
në raport me planin 

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali shpenzimeve të rritjes së kapitalit (rritja e aseteve infrastrukturore + investmimet në rritjen e 
kapitalit jo-infrastrukturor) pjestuar me provizionimet e rritjes se aseteve infrastrukturore dhe jo-
infrastrukturore që i takojnë të ujërave të ndotura paraqitur në planin e biznesit 

F – Financiar 

Shitjet dhe arkëtimi i të ardhurave 

Shitjet 

F.1.A.01 Totali i shitjeve EUR 
Vlera totale e shërbimeve (ujë dhe ujëra të ndotura) të shitura (faturuara) duke përjashtuar taksat e 
kyçjes dhe të ardhurat tjera në periudhën raportuese. 

F.1.A.02 Totali i shitjeve në raport me planin 
% e vlerësimit 
sipas planit 

Vlera totale e shërbimeve (ujë dhe ujëra të ndotura) të shitura (faturuara) duke përjashtuar taksat e 
kyçjes dhe të ardhurat tjera në periudhën raportuese pjestuar me totalin e shitjeve të vlerësuara në 
planin e biznesit për të njëjtën periudhë 

Efiçienca e 
arkëtimit 

F.1.B.01 Totali i të ardhurave të arkëtuara EUR 
Paraja e gatshme e marrë nga shitjet e ujit (duke përjashtuar ngarkesat e kyçjes dhe të ardhurat 
tjera) në periudhën raportuese. 

F.1.B.02 
Totali i tejkalimit të arkëtimit të të 
ardhurave  

EUR 
Totali i parasë së gatshme të marrë nga shitjet e ujit (duke përjashtuar ngarkesat e kyçjes dhe të 
ardhurat tjera) në periudhën raportuese minus paraja e gatshme nga shitjet e pritura në planin e 
biznesit gjatë të njëjtës periudhë 

F.1.B.03 
Totali i tejkalimit të arkëtimit të të 
ardhurave (relative)  

% e vlerësimit 
sipas planit 

Totali i parasë së gatshme të marrë nga shitjet e ujit (duke përjashtuar taksat e kyçjes dhe të 
ardhurat tjera) në periudhën raportuese pjestuar me paranë e gatshme  nga shitjet e pritura në 
planin e biznesit në të njejtën periudhë 

F.1.B.04 Totali i të ardhurave të shlyera EUR 
Totali i të ardhurave të shlyera (duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të ardhurat tjera) në 
pajtueshmëri me URRK në periudhën raportuese 

F.1.B.05 
Totali i të ardhurave të shlyera në 
raport me totalin e faturimit 

% e faturimit 
Totali i të ardhurave të shlyera në pajtueshmëri me URRK në periudhën raportuese pjestuar me 
totalin e shitjeve (duke mos përfshirë taksat për kyçje dhe të ardhurat tjera) gjatë të njëjtës 
periudhë. 

F.1.B.06 
Arkëtimi i të ardhurave në raport me 
faturimin 

% e faturimit 
Totali i pranuar i parasë së gatshme nga shitjet e ujit (duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të 
ardhurat tjera) në periudhën raportuese pjestuar me faturimin total (duke mos përfshirë taksat për 
kyçje dhe të ardhurat tjera) 

F.1.B.07 Llogaritë e arkëtueshme EUR 
Totali i kontove të arkëtueshme pas shlyerjeve (jo më të vjetra se 12 muaj) nga shitjet e faturuara 
(duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të ardhurat tjera) në periudhën raportuese 

F.1.B.08 
Llogaritë e arkëtueshme në raport me 
qarkullimin 

Qarkullimi në 
ditë 

Totali i kontove të arkëtueshme pas shlyerjeve (jo më të vjetra se 12 muaj) nga shitjet e faturuara 
(duke përjashtuar ngarkesat për kyçje dhe të ardhurat tjera) në periudhën raportuese pjestuar me 
faturimin total (duke përjashtuar taksat për kyçje dhe të ardhurat tjera) 

Vlerat kyçe financiare dhe normat 

Vlerat F.2.A.01 Free cash floë EUR Totali neto i qarkullimit të parasë së gatshme nga operimet në periudhën raportuese 

Normat 
  

F.2.B.01 Rjedha e lirë e parasë së gatshme EUR 
Të hyrat totale neto prej aktiviteteve operative para interesit, dividentës dhe taksës korporative 
pjestuar për bazën rregullatore të asteve (BRA) gjatë periudhës raportuese. 

F.2.B.02 Kthimi në kapital % 
Totali i pagesës së interesit gjatë periudhës raportuese pjestuar me vlerën mesatare të borxhit në 
periudhën raportuese. 

F.2.B.03 Kosto e borxhit % 
Borxhi afatgjatë i pjestuar me bazën rregullatore të aseteve (një devijim i vogël nga leva financiare 
siç është e definuar në kontabilitetin e zakonshëm financiar) 

F.2.B.04 Leva financiare  normë 
Neto qarkullimi i parasë së gatshme para interesit dhe taksave pjestuar me pagesën e interesit në 
periudhën raportuese. 

F.2.B.05 
Mbulesa  e interest të parasë së 
gatshme 

normë 
Qarkullimi neto i parasë së gatshme nga aktivitetet operative para pagesës së taksës dhe interestit, 
të gjitha të pjestuara me borxhin neto 

F.2.B.06 Fondet nga operacionet/borxhi normë 
Neto qarkullimi i parasë së gatshme nga aktivitetet operative para pagimit të interesit dhe ripagimit 
të kryegjës, të gjitha të pjestuara me shërbimin e borxhit (interesi dhe ripagimi i kryegjës) 

 

 


