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Korniza rregullative dhe konventat kontabël 
(Kapitull i përshtatur nga materialet e Shoqatës së kontabilistëve të çertifikuar dhe auditorëve të 
Kosovës) 
Lulzim Zeka, Universiteti publik i Prizrenit 
 
Hyrje 
Megjithëse jeni i ri për sa i takon temave kontabël me siguri do t’iu kujtohet nga shtypi se kohëve të 
fundit ka pasur trazira të mëdha për sa i takon raportimit financiar, dhe shumica e tyre si kanë qenë 
kritika. Hollësitë e kornizës rregullative kontabël, dhe aspekte teknike të ndryshimeve të bëra në të, 
do të mbulohen më vonë në këtë kapitull dhe në studimet tuaja më të avancuara. Qëllimi i kësaj 
pjese është të japë një pamje të përgjithshme të disa prej faktorëve të cilët i kanë dhënë formën e 
tanishme kontabilitetit financiar. Më tepër do të përqendrohemi tek regjistrat kontabël të kompanive 
me përgjegjësi të kufizuar, për shkak se këto kanë kontabilitetin më të rregulluar me status ose me 
mënyra të tjera. 
Identifikojmë faktorët e mëposhtëm. 
• Legjislacionin kombëtar/vendor 
• Konceptet kontabël dhe gjykimi personal 
• Standardet kontabël 
• Pamja e drejtë dhe e  sinqertë 
 
Legjislacioni kombëtar/vendor 
Kompanive me përgjegjësi të kufizuar mund t;’u kërkohet me ligj të përgatisin dhe bëjnë publike 
pasqyrat financiare vjetore. Formati  dhe përmbajtja e këtyre pasqyrave mund të rregullohet 
nëpërmjet legjislacionit kombëtar, po në të njëjtën kohë duhet të jetë në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtarë Kontabël  (SNK/IAS - të) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
(SNRF/IFRS-të). 
 
Konceptet kontabël dhe gjykimi personal 
Shumë prej shifrave në pasqyrat financiare e kanë prejardhjen prej ushtrimit të gjykimit gjatë 
aplikimit të supozimeve dhe konventave themelore kontabël. Një gjë e tillë mund të krijojë 
subjektivizëm. 
Pasqyrat financiare përgatiten duke u bazuar në disa supozime dhe konventa themelore kontabël. 
Shumë prej shifrave në pasqyrat financiare e kanë prejardhjen prej ushtrimit të gjykimit gjatë vënies 
së këtyre supozimeve në praktikë.  
Është e qartë se njerëz të ndryshëm të cilët ushtrojnë gjykimin e tyre mbi të njëjtat fakte mund të arrijnë në 
përfundime tejet të ndryshme.  
 Studim rasti 
Një firmë e cila bën trajnime në kontabilitet ka një reputacion shkëlqyeshëm mes studentëve dhe 
punëdhënësve. Si do të kishit vlerësuar këtë? Kjo firmë ka relativisht pak gjëra të cilat kanë formën e 
pasurive që mund të preken, mbase një ndërtesë, tavolina dhe karrige. Nëse bilanc i gjendjes i cili 
tregon koston e pasurive që firma zotëron, atëherë biznesi nuk do të dukej dhe aq i vlefshëm, 
megjithëse potenciali për të realizuar të hyra duket tejet i lartë. Kjo është diçka e vërtetë për shumë 
organizata shërbimesh ku njerëzit janë pasuria më e madhe. 
Të tjerë shembuj të fushave ku gjykimi i njerëzve të ndryshëm mund të jetë i ndryshëm janë si vijon. 
(a) Vlerësimi i ndërtesave në kohën kur çmimi i tyre është në rritje. 
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(b) Hulumtimi dhe zhvillimi: a është  drejtë ta trajtojmë atë si shpenzim? Nga njëra anë ai është 
një investim i bërë për të gjeneruar të hyra të mëtejshme. 
(c) Kontabiliteti në ekonomi inflacioniste. 
(d) Marka të tilla si 'Snickers' ose 'Ëalkman'. A janë ato pasuri në të njëjtën mënyrë siç është 
edhe një pirunierë pasuri? 
Duke punuar mbi të njëjtat të dhëna, grupe të ndryshme njerëzish nxjerrin pasqyra vërtet të 
ndryshme financiare. Nëse ushtrimi i gjykimit do të ishte tërësisht i pakontrolluar atëherë nuk do të 
kishim mundësi të krahasonim kurrë pasqyrat e organizatave të ndryshme. Dhe kjo do të jetë akoma 
më e rëndësishme në rastet kur ka manipulime të mirëfillta për të bërë që pasqyrat financiare të 
duken sa më të këndshme. 
 
Standardet kontabël 
Standardet kontabël dolën në dritë si një përpjekje për të  marrë masa kundër subjektivitetit, dhe për 
të arritur një krahasueshmëri midis pasqyrave financiare të organizatave të ndryshme. Këto standarde 
janë zhvilluar si në nivel kombëtar (në shumicën e vendeve) dhe në nivel ndërkombëtar. Ky tekst 
merret me Standardet Ndërkombëtare Kontabël  (SNK/IAS - të) dhe Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF/IFRS-të). 
 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe BSNK/IASB 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF/IFRS-të) nxirren prej Bordit të 
Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit(BSNK/IASB). BSNK/IASB zhvillon SNRF/IFRS - 
të nëpërmjet një procesi ndërkombëtar i cili përshin profesionistë kontabël nga mbarë bota, 
përgatitësit dhe përdoruesit e pasqyrave financiare, dhe organizmat kombëtare që vendosin 
standarde. Para vitit 2003 standardet nxirreshin si Standarde Ndërkombëtare të Kontabilitetit  
(SNK/IAS - të). Në 2003 u publikua SNRF/IFRS 1 dhe të gjitha standardet e  reja tashmë 
emërohen tashmë si SNRF/IFRS-të. Në të gjithë këtë Tekst studimi, do të përdorim shkurtimin 
SNRF/IFRS - të për të përmendur edhe SNRF/IFRS - të dhe SNK/IAS - të. 
Objektivat e BSNK/IASB janë:  

• Themelimi, në interesin e të publikut të gjerë,  i një sërë standardesh globale të kontabilitetit, 
të cilat kanë cilësi të lartë, janë të kuptueshme dhe sanksionuese, kanë të bëjnë me paraqitjen 
e informacioneve të një cilësie të lartë, transparente dhe të krahasueshme në pasqyrat 
financiare  e raporte të tjera, dhe të cilat i ndihmojnë pjesëmarrësit e tregjeve kapitale 
botërore dhe përdoruesit e tjerë të pasqyrave financiare të marrin vendime ekonomike;  

• Promovimi i zbatimit dhe aplikimit rigoroz (të rreptë) të këtyre standardeve; dhe  
• Krijimi i një mjedisi, i cili do të sigurojë konvergjencën (harmonizimin) e standardeve 

kombëtare të kontabilitetit, Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Standardeve 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për të ofruar  zgjidhje të cilësisë së lartë. 

Në Kosovë pasqyrat financiare të institucioneve financiare (bankat, kompanitë e sigurimeve, 
institucionet mikrofinaciare etj) duhet të përgatiten në përputhje me SNRF/IFRS.  
 
Pamja e drejtë dhe e  sinqertë (ose paraqitja e drejtë ) 
Pasqyrat financiare kërkohet të japin një pamje të drejtë e të sinqertë në të gjitha aspektet materiale të 
rezultateve financiare të një entiteti. Këto terma nuk mund të përkufizohen dhe ekzistenca e tyre 
përcaktohet në gjykata specifike duke u bazuar mbi fakte. 
Është kërkesë si e legjislacionit kombëtar (në disa vende) ashtu dhe e Standardeve Ndërkombëtare të 
Auditimit që pasqyrat financiare të japin një pamje të drejtë e të sinqertë  (ose 'paraqesin në mënyrë 
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të sinqertë në të gjitha aspektet materiale') pozicionin financiar të një entiteti ne fund të vitit 
financiar. 
 
'Shkelja' e  drejtë dhe e sinqertë 
Termat ‘pamje e drejtë dhe e sinqertë’ dhe 'paraqesin në mënyrë të sinqertë në të gjitha aspektet 
materiale ' nuk janë përkufizuar në standardet kontabël ose të auditimit. Pavarësisht nga kjo, 
menaxherët e një kompanie mund të shkelin dispozitat e standardeve kontabël nëse këto do të 
shkaktonin që pamja e dhënë të mos jetë e drejtë dhe e sinqertë. Kësaj situate normalisht i 
referohemi si 'shkelja e të drejtës dhe të sinqertës’. Ky fakt është trajtuar si një shteg për t’u 
shmangur në ligjet e vendeve të ndryshme dhe ka qenë arsyeja e argumenteve dhe pakënaqësive të 
mëdha në profesionin kontabël. 
 
Shoqata e kontabilistëve të çertifikuar dhe auditorëve të Kosovës – ShKÇAK 
Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (ShKÇAK) është themeluar në 
vitin 2001. ShKÇAK është një organizatë joqeveritare dhe jo-profitabile që është anëtare e Federatës 
Ndërkombëtare të Kontabilistëve (IFAC) dhe organizatave profesionale regjionale.  
Misioni i kësaj organizate definon arsyen e ekzistencës ose qëllimit të saj.   
ShKÇAK është organizatë profesionale e kontabilitetit dhe auditimit misioni i të së cilës është t’i 
shërbej interesit publik përmes përgatitjes së profesionistëve të kualifikuar të cilët ofrojnë standardet 
më të larta ndërkombëtare të ekspertizës dhe integriteti.  
Qëllimi i përgjithshëm i ShKÇAK është të punojë në interes të publikut për të promovuar 
standardet e larta dhe të ofroj përsosmëri në kontabilitet, auditim, qeverisje dhe menaxhment 
financiar për të gjithë sektorët e ekonomisë në Kosovë.  
ShKÇAK është e obliguar nga statuti i saj të implementoj dhe promovoj Deklaratat e Obligimeve të 
Anëtarësisë të IFAC dhe këto përfshijnë Standardet Ndërkombëtare të Edukimit (IES), mbi të cilat 
është bazuar programi i edukimit profesional i kontabilitetit. Ky program poashtu është disenjuar të 
jetë në përputhje me seksionet relevante të Direktivës 8 të për ligjin e korporatave të BE mbi 
auditimin ligjor.   
Anëtarësimi në ShKÇAK kërkon nga kandidatët të përmbushin kërkesat për edukim, provime, 
përvojë praktike dhe edukim të vazhdueshëm profesional që janë paraqitur në materialet dhe 
broshurat relevante të ShKÇAK që studentët i marrin gjatë regjistrimit. 
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Konventat kontabël 
 
Gjatë përgatitjes së  pasqyrave financiare, kontabilistët ndjekin supozime të caktuara themelore. 
Praktikat kontabël janë zhvilluar ngadalë për disa shekuj me rradhë. Shumë prej këtyre procedurave 
zbatohen vetvetiu prej njerëzve të cilët kurrë nuk kanë vënë në dyshim faktin se mund të ekzistojnë 
metoda alternatives dhe që do të kishin qenë po aq të vlefshme. Megjithatë, procedurat të cilat 
përdoren gjerësisht prej të gjithëve, lënë të kuptohet  se disa koncepte të caktuara të cilat janë 
pranuar tashmë, as nuk mund të thuhet se janë të qarta e të kuptueshme; dhe as nuk janë të vetmet 
të cilat  do të mund të ishin përdorur për të ndërtuar një kornizë të raportimit financiar. 
Hapi tjetër ka të bëjë me shqyrtimin  e disa koncepteve të rëndësishme të cilat merren si të mirëqena 
gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare. Në këtë kapitull kemi zgjedhur supozimet dhe konceptet e 
mëposhtme për diskutim. 
(a) Paraqitja e vërtetë  
(b) Hipoteza e vijimësisë [parimi i vazhdueshmërisë]  
(c) Akrualet ose bashkërendimi 
(d) Koncepti i  konsistencës [njëtrajtshmërisë] 
(e) Maturia  
(f) Materialiteti  
(g) Përmbajtja mbi trajtën  
(h) Përkatësia 
(i) Besueshmëria 
(j) Pasqyrimi i vërtetë 
(k) Neutraliteti 
(l) Plotësia 
(m) Krahasueshmëria 
(n) Kuptueshmëria 
 
Politikat kontabël 
Politikat kontabël duhet të zgjidhen në mënyrë të tillë që ato të përmbushin Standardet 
Ndërkombëtare për Raportim Financiar. Në rastet kur nuk ka kërkesa specifike në një SNK/IAS ose 
në një SNRF/IFRS  për sa i takon politikave, ato duhet të përpilohen në mënyrë të tillë që 
informacionet e dhëna nga  pasqyrat financiare të jenë: 
(a) Relevante [përkatëse] për sa i takon nevojave për informacione që ndihmojnë vendimmarrjen 
e përdoruesve. 
(b) Të besueshme në mënyrë që: 
(i) Të paraqesin në mënyrë të besueshme rezultatet dhe pozicionin financiar të entitetit. 
(ii) Të reflektojnë  thelbin ekonomik të ngjarjeve dhe transaksioneve dhe jo vetëm formën e tyre 
ligjore . 
(iii) Të jenë neutrale, gjë që tregon se nuk përmbajnë paragjykime. 
(iv) Të jenë përgatitur duke zbatuar konceptin e maturisë. 
(v) Të jenë komplete për sa i takon të gjitha aspekteve materiale. 
(c) Të krahasueshme 
(d) Të kuptimta 
Ne do të shqyrtojmë këto karakteristika më me hollësi në Seksionin 3 të këtij kapitulli. SNK/IAS 1 
më pas shqyrton disa supozime të tjera të rëndësishme të cilat kanë të bëjnë përgatitjen dhe 
paraqitjen e pasqyra financiare. 
 



5 
 

Hipoteza e vijimësisë  

Entiteti shihet normalisht nën hipotezën e vijimësisë [parimin e vazhdueshmërisë], sipas të cilës 
supozohet se entiteti do të vazhdojë të operojë në një të ardhme të parashikueshme dhe se entiteti 
nuk ka as qëllimin e as nevojën të likuidojë ose të shkurtojë në mënyrë të ndjeshme shkallën e 
operacioneve [veprimtarive] të tij.  
Ky koncept  supozon se, gjatë përgatitjes së një pasqyrave normale financiare, biznesi do të vazhdojë 
të operojë në mënyrë të ngjashme për të ardhmen e parashikueshme (të paktën 12 muajt e 
ardhshëm). Veçanërisht, supozohet se entiteti nuk do të likuidojë ose të shkurtojë në mënyrë të 
ndjeshme shkallën e operacioneve [veprimtarive] të tij. 
Rëndësia kryesore e hipotezës së vijimësisë [parimit të vazhdueshmërisë] është fakti se pasuritë nuk 
do të vlerësohen në bazë të 'vlerës neto të realizueshme ose vlerës së likuidimit', që janë shumat me 
të cilat këto pasuri do të shiteshin nëse do të shiteshin pak nga pak dhe biznesi do të ndërpriste 
aktivitetin e tij. 
 
Baza akruale e kontabilitetit 
Në bazën akruale të kontabilitetit, zërat njihen [kontabilizohen] si pasuri, detyrime, ekuitet, të hyra 
dhe shpenzime (elementët e pasqyrave financiare) kur ata i binden përkufizimit dhe përmbushin 
kriteret e paraqitura në Kornizën konceptuale për kontabilizimin e elementëve në fjalë.  (SNK/IAS 1) 
Entitetet duhet të përgatisin pasqyrat e tyre  financiare duke u bazuar në transaksionet që kanë 
ndodhur, jo duke  u bazuar në pagesat ose arkëtimet e parasë së gatshme për transaksionet përkatëse, 
por në kohën kur të hyrat janë fituar ose shpenzimet kanë ndodhur gjatë periudhës përkatëse 
kontabël. 
Sipas parimit akrual, të hyrat e fituara [të cilat bëhen pjesë e fitimit të periudhës] duhet të 
bashkërendohen me shpenzimet që kanë ndodhur për t’i fituar të hyrat në fjalë. Një gjë e tillë njihet 
si konventa e bashkërendimit. 
Konsistenca [njëtrajtshmëria] në  paraqitje  
Për të  ruajtur konsistencën [njëtrajtshëmrinë], paraqitja dhe klasifikimi i zërave në pasqyrat 
financiare duhet të jetë i njëjtë nga një periudhë në tjetrën, më përjashtim të rasteve të mëposhtme. 
(a) Kur ka një ndryshim të madh në natyrën e operacioneve [veprimtarisë] ose rishikimi i 
pasqyrave financiare nxjerr në pah një paraqitje më të përshtatshme. 
(b) Kur SNRF/IFRS - të bëjnë të domosdoshme ndryshimin në paraqitje. 
 
Materialiteti dhe agregimi 
Të gjithë zërat materialë duhet të shpjegohen [shpalosen] në pasqyrat financiare. 
Shumat të cilat janë jo - materiale mund të agregohen [grumbullohen] në shuma të një natyre ose 
funksioni dhe nuk ka nevojë të paraqiten veçmas. 
 
Materialiteti. Një informacion është material nëse mungesa ose anomalia e atij informacioni 
kontabël, mund të shkaktojë ndryshime ose çfarëdo efekti mbi gjykimin e personave që marrin 
vendime duke u bazuar mbi pasqyrat financiare që përmbajnë këto informacione. (SNK/IAS 1) 
Gabimeve, të cilat janë aq të parëndësishme sa të mos kenë ndikim mbi arsyetimin e dikujt për sa i 
takon pasqyrave financiare, i referohemi si jo - materiale. Gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare 
është shumë e rëndësishme të vlerësohet çfarë është materiale dhe çfarë nuk është e tillë, në mënyrë 
që të mos shpenzohet kot kohë dhe para për të rregulluar hollësirat e parëndësishme. 
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Kundërbalancimi 
SNK/IAS 1 nuk lejon kundërbalancimin e pasurive dhe detyrimeve me njëri tjetrin me përjashtim të 
rasteve kur diçka e tillë kërkohet ose lejohet prej një SNRF/IFRS  – je tjetër. 
Të hyrat dhe shpenzimet mund të kundërbalancohen vetëm kur është fjala për një nga rrethanat e 
mëposhtme. 
(a) Një gjë e tilllë kërkohet ose lejohet nga SNRF/IFRS  – të. 
(b) Fitimet, humbjet dhe shpenzimet përkatëse që vijnë si rrjedhojë e transaksioneve të njëjta 
ose të ngjashme nuk janë materiale. 
 
Informacionet krahasuese 
SNK/IAS 1 kërkon që informacionet krahasuese për periudhat e mëparshme të shpjegohen 
[shpalosen] për sa i takon pjesës së tyre [informacioneve] numerike, me përjashtim të rasteve kur 
lejohet ose kërkohet e kundërta nga një SNRF/IFRS  tjetër. Të dhënat [informacionet] krahasuese 
duhet të përfshihen në të njëjtën kohë në informacionet me fjalë [narrative] nëse kjo është e 
dobishme. 
Të dhënat [informacionet] krahasuese duhet të riparaqiten në rast se paraqitja ose klasifikimi i zërave 
që i takojnë periudhave të mëparshme në pasqyrat financiare ka ndryshuar. 
 
Maturia 
Maturia. Kur bëhen vlerësime që kanë të bëjnë me kushte dhe rrethana të paqarta duhet pasur kujdes 
dhe duhet treguar maturi, në mënyrë që pasuritë ose të hyrat të mos mbivlerësohen dhe detyrimet 
ose shpenzimet të mos nënvlerësohen. 
Gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare duhet treguar maturi për sa i takon paqartësive e pasigurive 
që kanë të bëjnë me secilin transaksion. Megjithatë, nuk lejohet të krijohen rezerva të fshehta ose 
sekrete duke përdorur si justifikim maturinë. 
 
Duhen mbajtur parasysh tre çështje të rëndësishme. 
(a) Kur lejohet përdorimi i procedurave ose vlerësimeve alternative, duhet të zgjidhet ajo 
procedurë ose ai vlerësim që jep rezultatin më të matur [të kujdesshëm]. Për shembull, mund ta keni 
pyetur veten se pse tre lavatriçet në pyetjen tek hipoteza e vijimësisë u paraqitën në bilancin e  
gjendjes me anë të kostos së tyre (€ 100 secila) dhe jo me çmimin e tyre shitës (€ 150 secila). Kjo 
është në fakt thjeshtë një zbatim i konceptit të maturisë, pra të qenies i matur: të vlerësosh makinat 
me € 150 do të thotë të regjistrosh një fitim para se ai të realizohet me të vërtetë. 
(b) Kur parashikohet një humbje, kjo duhet parashikuar dhe kontabilizuar menjëherë. Edhe në 
rastet kur shuma e saktë monetare e humbjes nuk dihet ende, duhet të bëhet një vlerësim i përafërt i 
vlerës monetare të humbjes duke u bazuar mbi informacionet që kemi në dispozicion. Nëse biznesi i 
ka blerë stoqet për € 1,200 por, për shkak të një rënie të ndjeshme në ekonomi,  këto stoqe ka gjasa 
të shiten vetëm për € 900; atëherë koncepti i maturisë dikton që stoqet të vlerësohen me € 900. Nuk 
është mjaft të presësh derisa të shiten stoqet, dhe pastaj të njohësh humbjen prej € 300; ajo duhet të 
njihet porsa të parashikohet. 
(c) Fitimet duhet të njihen vetëm kur realizohen në formën e  parave të gatshme ose si ndonjë 
lloj tjetër i pasurisë e cila ka një vlerë arsyeshmërisht të caktuar monetare. 
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Përmbajtja mbi trajtën 
Përmbajtja mbi trajtën. Parimi se transaksionet dhe ngjarjet e tjera kontabilizohen dhe paraqiten në 
përputhje me përmbajtjen dhe realitetin e tyre ekonomik dhe jo vetëm në përputhje me formën e 
tyre ligjore. 
Përmbajtja mbi trajtën zakonisht zbatohet për transaksionet të cilat janë disi të komplikuara. Kjo 
është shumë e rëndësishme për arsye se shërben si një pengesë e përgjithshme e cila nuk lejon që 
entitetet të shtrembërojnë rezultatet e tyre duke ‘ndjekur’ ligjet, dhe duke mos treguar atë që entiteti 
është duke bërë në të vërtetë. 


