
 Standardet Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara 

SKK 10 GRANTET DHE FORMA TË TJERA TË NDIHMËS 

 BAZA E KONKLUZIONEVE 

 HYRJE 

BK1 SKK 10, që u publikua në vitin 2006 para se të bëhej prezantimi i SNRF për NVM-të nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, bazohej fillimisht në 

SNK 20. SNRF për NVM-të u publikuan në vitin 2009. Ato përfaqësojnë një formë të thjeshtuar të SNRF-ve të përshtatshme për njësitë ekonomike pa përgjegjësi 

publike. 

BK2 

 

Në 24 nëntor 2012, Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit („KKK‟) mori vendimin për të rishikuar SKK-të ekzistuese me qëllimin për t‟i përshtatur kërkesat e 

kontabilitetit me SNRF për NVM-të. Ky vendim u mor me qëllim që kërkesat e kontabilitetit të detyrueshme për njësitë ekonomike shqiptare, të cilave nuk u 

kërkohet të zbatojnë SNRF-të në përgatitjen e pasqyrave financiare, sipas ligjit 9228, datë 29 prill 2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, të ndryshuar, të 

ishin në përputhje me kriteret ndërkombëtare.    

BK3 KKK-ja shqyrtoi mundësinë për zëvendësimin e SKK-ve ekzistuese me SNRF për NVM-të, por vendosi të mos e bëjë një gjë të tillë duke qenë se SNRF për NVM-

të nuk janë plotësisht në përputhje me direktivat e BE-së për Legjislacionin e Shoqërive. KKK-ja do ta rishqyrtojë këtë alternativë pasi Direktiva e BE-së e 

përditësuar dhe SNRF për NVM-të të përditësuara të jenë publikuar. 

BK4 Ndryshimet e bëra në versionin e përmiresuar të SKK 10 janë të pjesshme krahasuar me Seksionin 24  të SNRF për NVM-të. KKK-ja e ka shfytëzuar rishikimin e 

SKK 10 për të hequr shembujt ilustrues të paraqitur në SKK 10 në versionin origjinal dhe e ka plotësuar këtë standard me një seksion që përmban Udhëzuesin për 

Zbatimin e tij, ku përfshihen shembuj më të plotë të zbatimit të standardit në dobi të hartuesve të pasqyrave financiare.  

 OBJEKTIVI DHE BAZAT E PËRGATITJES (Paragrafët 1-3) 

BK5  Paragrafi 2 i SKK 10 në versionin origjinal është ndryshuar për t‟iu referuar Seksionit 24 të SNRF për NVM-të. Tabela korresponduese midis SKK-ve dhe SNRF-

ve është ndryshuar për të paraqitur krahasimin me SNRF për NVM-të. 

 FUSHA E ZBATIMIT (Paragrafët 4-6) 

BK6 Paragrafi 4 deri në 6 në versionin origjinal kanë të njëjtin numër e përmbajtje me  standartin origjinal  të SKK 10 . 

 PËRKUFIZIMET KRYESORE (Paragrafi 7-8) 

BK7 Paragrafi i përkufizimeve, paragrafi 7 në versionin origjinal (paragrafi i ri 7) është mbajtur sepse mendohet se është i nevojshëm për kuptueshmërinë dhe 

zbatueshmërinë e Standardit. Ky paragraf ka të riformuluar sipas SNRF për NVM përkufizimin e ndihmës  dhe të grantit . Është ruajtur përkufizimi egzistues i 

borxheve të falshme dhe janë hequr pasi janë konsideruar të tepërta përkufizimet e vlerës së drejtë dhe vlerës kontabël të mëparshme.  

 GRANTET (Paragrafët 9-11) 

 Njohja dhe matja e granteve (Paragrafët 9-11) 

BK8 Paragrafi 9 në versionin origjinal (paragrafi  9 i ri ) është  ndryshuar tërësisht në formë e përmbajtje në përputhje me SNRF për NVM. Sipas paragrafit të ri kushti i 

vetëm për njohjen e granteve është plotësimi i kushteve të performancës. Përsa kohë kushtet e performancës nuk janë plotësuar grantet njihen si detyrime në 

pasqyrën e pozicionit financiar.  

BK9 Në Standardin e përmirësuar, paragrafët 9 deri 11 dhe paragrafët 13 deri në 19 në versionin origjinal janë fshirë pasi nuk janë më në koherencë me formulimin e ri 

për njohjen e granteve.  

BK10 Në Standardin e përmirësuar paragrafi i ri 11 (paragrafi 12 në versionin origjinal) nuk ka pësuar ndryshime.  

 PARAQITJA NË PASQYRËN E POZICIONIT FINANCIAR DHE NË PASQYRËN E PERFORMANCËS (Paragrafët 12-13) 

BK11 Paragrafi 27 në versionin origjinal (paragrafi i ri 12) është  ndryshuar për të reflektuar trajtimin e ri kontabël sipas paragrafit të ri 9 në variantin e përmirësuar 

 SHËNIMET SHPJEGUESE (Paragrafi 14) 

BK12 Paragrafi 29 i versionit origjinal (paragrafi i ri 14) është  ndryshuar tërësisht në përputhje me kërkesat e reja në standardin e përmirësuar sipas SNRF për NVM. 

 DISPOZITA KALIMTARE (Paragrafi 15) 

BK13 Është shtuar paragrafi i ri 15 i cili përcakton mënyrën se si do të zbatohet SKK 10 në vitin e parë të tij. Ky standard inkurajon zbatimin retrospektiv, në të kundërt do 

të jepet informacion në shënimet shpjeguese. 

 DATA E HYRJES NË ZBATIM (Paragrafi 16) 

BK14 SKK 10 zbatohet në mënyrë prospektivë. Në përputhje me SKK 1 Kuadri i Përgjithshëm për Përgatitjen e Pasqyrave Financiare, ndryshimi në politikat kontabël 

zbatohet në mënyrë retrospektivë, që në fillim të periudhës më të hershme të paraqitur, përveç rasteve kur: 



(a) ndryshimi në politikën kontabël ka rezultuar nga një SKK i ri dhe për kalimin në metodën e re aplikime të ndryshme janë përshkruar në këtë SKK; ose 

(b) efekti i ndryshimit në politikat kontabël në periudhat e mëparshme nuk mund të përcaktohet në mënyrë të besueshme. 

 UDHËZUES PËR ZBATIMIN E SKK 10 

 Shembujt ilustrues të dhëna në këtë kapitull nuk janë pjesë integrale e SKK 10. Ato janë dhënë me qëllim kuptimin dhe zbatimin e drejtë të parimeve të njohjes, 

matjes dhe vlerësimit të mëpasshëm të granteve dhe formave të tjera te ndihmes si dhe të shpjegimeve të nevojshme në pasqyrat financiare, të përgatitura në 

përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit në Shqipëri. 

 Shembuj ilustrues për paragrafin 7 deri 11 

 Shembulli 1 

Më 1 janar 2007, si pjesë e një skeme për të siguruar mbështetje për projektet në ndihmë të komuniteteve rurale, qeveria shpalli një plan përmes të cilit gjatë viteve 

2007 - 2009 njësitë ekonomike mund të aplikojnë për një grant për të zhvilluar aktivitete bujqësore në një zonë të caktuar rurale. Njësitë ekonomike të kualifikuara 

do të marrin një pagesë në avancë prej 50,000 lekë për të zhvilluar aktivitete bujqësore në zonën e caktuar. Njësitë ekonomike duhet të plotësojnë një formular 

aplikimi, të paraqesin propozimin e tyre dhe të sigurojnë dokumentet e caktuara të cilat qeveria do t‟i shqyrtojë para dhënies së grantit. 

 

Çfarë kemi në këtë rast? 

Pagesa në avancë nga ana e qeverisë ndaj njësisë ekonomike të kualifikuar është një grant qeveritar për këtë njësi ekonomike. Zakonisht njësia ekonomike duhet të 

përmbushë kushte të caktuara në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e fermës në mënyrë që ta marrë dhe ta mbajë grantin. 

 

Shembulli 2 

Për të inkurajuar njësitë ekonomike që të zgjerojnë aktivitetet e tyre në një zonë të caktuar zhvillimi, ku është e vështirë për njësitë ekonomike që të sigurojnë 

financime për projektet e tyre, qeveria vendore i ka ofruar njësive ekonomike hua pa interes për një periudhë pesëvjeçare. Në përputhje me skemën e qeverisë 

vendore, njësia ekonomike B mori një hua pesëvjeçare pa interes nga qeveria vendore për të financuar zgjerimin e fabrikës për prodhimin e veshjeve.  

 

Çfarë kemi në këtë rast? 

Huaja pa interes është një grant qeveritar. Ajo është një transferim i një burimi nga qeveria te njësia ekonomike B duke qenë se njësia ekonomike nuk do të paguajë 

interes në normat e tregut dhe qeveria nuk do të marrë të ardhura nga interesi në normat e tregut. Kushtet e caktuara të cilat njësia ekonomike B duhet t‟i përmbushë 

janë ato që të ardhurat nga huaja duhet të përdoren për të financuar zgjerimin e planifikuar të biznesit. Vetëm elementi i interesit njihet si grant qeveritar. Shuma e e 

huasë (d.m.th. pa përfshirë elementin e huasë pa interes) nuk është një grant qeveritar. 

 

Shembulli 3 

Një qeveri vendore vendosi të privatizonte shërbimin e saj të ambulancës dhe i publikoi kriteret e saj në dokumentin e tenderit publik. Njësia ekonomike që fitoi 

tenderin ka një liçensë ekskluzive për të ofruar shërbimet e ambulancës në këtë juridiksion për një periudhë pesëvjeçare dhe do të fitojë të ardhura nga tarifat që do 

të vendosë.  

 

Çfarë kemi në këtë rast? 

Transferimi i liçensës nuk është një grant qeveritar. Edhe pse ofertuesi fitues duhet të përmbushë kushtet e dokumentit të tenderit publik, kjo është një liçensë 

biznesi dhe jo një grant qeveritar.  

 

Shembulli 4 

Në vitin 2007 një njësi ekonomike mori energji elektrike nga një agjensi qeveritare në një normë më të ulët për kilovat se sa ajo e vendeve fqinje. Agjencia 

qeveritare, me ligj, është furnizuesi i vetëm i energjisë elektrike në vend. Ajo furnizon me energji elektrike të gjithë përdoruesit e energjisë elektrike në këtë 

juridiksion me të njëjtin çmim. 

 

Çfarë kemi në këtë rast? 

Energjia elektrike me çmim të lirë e marrë nga njësia ekonomike nuk është një grant qeveritar - burimi (energjia elektrike me çmim të lirë) është i disponueshëm për 

të gjithë përdoruesit e energjisë elektrike në atë juridiksion me të njëjtën normë (d.m.th. ajo nuk jepet në këmbim të përmbushjes së kushteve specifike që lidhen me 

aktivitetet e njësisë ekonomike). 



Shembulli 5 

Në vitin 2007 një njësi ekonomike ndërtoi një fabrikë në një zonë të caktuar zhvillimi. Në përputhje me një skemë nxitëse të qeverisë të hartuar për të inkurajuar 

investimet në kapacitetin prodhues në një zonë zhvillimi, njësisë ekonomike i është ofruar një pakësim i menjëhershëm në vlerën e kostos së ndërtimit në 

përcaktimin e të ardhurave të saj të tatueshme për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2007. Jashtë zonës së zhvillimit, amortizimi i fabrikave njihet si shpenzim në 

përcaktimin e fitimit të tatueshëm në bazë lineare gjatë dyzet viteve. Njësia ekonomike e amortizon ndërtesën në bazë lineare gjatë jetës së saj të dobishme prej 50 

vitesh në një vlerë të mbetur zero.  

 

Çfarë kemi në këtë rast? 

Ndihma e qeverisë (d.m.th. zbritja e tatimeve e përshpejtuar) nuk kontabilizohet si grant qeveritar. Ajo kontabilizohet në përputhje me SKK 11 Tatimi mbi Fitimin. 

 

Shembulli 6 

Në vitin 2007 një njësi ekonomike i ofronte qeverisë shërbime pastrimi dhe katering-u sipas një kontrate që siguronte 30 për qind të të ardhurave të saj vjetore. 

Njësia ekonomike ia ofron shërbimet qeverisë në një normë të ngjashme me klientët e tjerë të mëdhenj. 

 

Çfarë kemi në këtë rast? 

Ofrimi i shërbimeve të pastrimit dhe katering-ut qeverisë është një transaksion normal tregtar i njësisë ekonomike dhe nuk kemi të bëjmë me grant qeveritar. Këto të 

ardhura do të njihen si të ardhura që rrjedhin nga kryerja e shërbimeve në përputhje me SKK 8 Të ardhurat. 

 

 

Çfarë është kushti i performancës? 

Kushti i performancës është një kërkesë që i jep të drejtë qeverisë ta kthejë burimin e dhënë nëse ndodh ose nuk ndodh një ngjarje e caktuar. Çdo kërkesë e tillë, për 

t‟u konsideruar si kusht performance, duhet të ketë përmbajtje tregtare.  

 

Shembulli 7 

Në vitin 2007 njësia ekonomike mori nga një qeveri kombëtare, pa pagesë, një liçensë të transferueshme për të kapur 100 ton peshk në vit për secilin nga pesë vitet 

e ardhshme, në ujërat e atij juridiksioni. Nëse njësia ekonomike kap më shumë se 100 ton peshk në një vit të caktuar, liçensa pesëvjeçare nuk do të tërhiqet, por 

njësia ekonomike do të duhet të paguajë një gjobë të madhe. Në bazë të çmimeve të kuotuara për kuotat e ngjashme të peshkimit, vlera e drejtë e liçensës së 

peshkimit të marrë është 400,000 lekë. 

 

Çfarë regjistrimesh do të bëhen nga njësia ekonomike? 

Granti qeveritar - granti i liçensës së transferueshme të peshkimit - duhet të njihet si e ardhur në fitimin ose humbjen e periudhës në të cilën ai bëhet i arkëtueshëm. 

Duke qenë se liçensa nuk do të tërhiqet (nuk ka kushte të ardhshme të performancës), njohja ka gjasa të bëhet në atë datë në vitin 2007 në të cilën njësisë ekonomike 

i është dhënë liçensa e peshkimit nga qeveria kombëtare. Liçensa është një aktiv afatgjatë jomaterial që duhet të njihet në pasqyrat financiare në përputhje me SKK 

5. 

 

Gjatë vitit 2007, kur liçensa e peshkimit njihet në fillim nga njësia ekonomike, ajo duhet ta masë grantin me 400,000 lekë. Veprimet kontabël janë: 

D Aktive Afagjata Jomateriale                              400,000 lekë 

K Të ardhura                                                                 400,000 lekë 

 

Vetëm, dhe vetëm nëse kap më shumë se 100 ton peshk, njësia ekonomike duhet të njohë një provizion (supozojme 100,000 lekë) për të paguar gjobën në përputhje 

me SKK 6.  

 

Veprimet kontabël janë: 

D Shpenzime (gjoba)                                            100,000 lekë 

K Provizion (gjoba)                                                      100,000 lekë 

 



Shembulli 8 

Më 1 janar 2007 një njësi ekonomike mori 500,000 lekë nga një qeveri kombëtare si një skemë nxitjeje për të ngritur një impiant prodhimi në një vendodhje të 

veçantë - zonë e caktuar zhvillimi. Skema e nxitjes është e kushtëzuar nga ndërtimi i impiantit në zonën e zhvillimit, përmbushja e disa kushteve specifike  

(përfshirë kriteret mjedisore dhe ato të sigurisë) dhe fillimi i prodhimit në ose para 31 dhjetor 2008. Nëse këto kushte nuk plotësohen, njësia ekonomike do të jetë e 

detyruar t‟i kompensojë qeverisë kombëtare të gjithë shumën prej 500,000 lekë. Të gjitha kushtet e performancës u përmbushën më 30 mars 2008 kur njësia 

ekonomike filloi prodhimin në impiant.  

 

Çfarë regjistrimesh do të bëhen nga njësia ekonomike? 

Granti qeveritar i marrë prej 500,000 lekë duhet të njihet si detyrim më 1 janar 2007:  

 

D Mjete monetare                                   500,000 lekë 

K Grant                                                                  500,000 lekë 

 

Më 31 mars 2008, granti qeveritar duhet të njihet në të ardhura dhe detyrimi duhet të çregjistrohet:  

 

D Grant                                                     500,000 lekë 

K Të ardhura                                                            500,000 lekë 

 

Shembulli 9 

Më 1 janar 2011 një qeveri vendore lëshoi tre liçensa të njëjta për transmetim në një qytet të caktuar për një periudhë dhjetëvjeçare. Dy liçensa ju shitën me ankand 

publik palëve të treta të pavarura nga jashtë komunitetit vendor për 100,000 lekë secila. Për të nxitur pronësinë vendore, liçensa e tretë iu dha një njësie ekonomike 

vendore pa pagesë. Liçensat janë të transferueshme në mënyrë të pakushtëzuar.  

 

Si do ta masë njësia ekonomike liçensën? 

Njësia ekonomike vendore që mori liçensën e tretë të transmetimit duhet të masë të ardhurat (nga granti qeveritar) me vlerën e drejtë në njohje, e cila, pas shqyrtimit 

të të gjitha evidencave në dispozicion, është përcaktuar të jetë çmimi i paguar nga palët e treta të pavarura prej 100,000 lekë. Liçensa është një aktiv afatgjatë 

jomaterial që duhet të njihet në pasqyrat financiare në përputhje me SKK 5. Veprimet kontabël janë: 

 

D Aktive Afagjata Jomateriale                        100,000 lekë 

K Të ardhura                                                                   100,000 lekë 

 

Shembulli 10 

Më 1 janar 2007 një qeveri vendore i dha njësisë ekonomike, pa pagesë, një liçensë për të transmetuar në një qytet të caktuar për një periudhë dhjetëvjeçare. Kushtet 

e dhënies së liçensës kërkojnë që njësia ekonomike të transmetojë lloje të veçanta programesh për të paktën 20 orë në ditë gjatë periudhës së liçensës. Për më tepër, 

nëse njësia ekonomike nuk e përmbush këtë kusht të performancës, asaj do t'i tërhiqet  liçensa  menjëherë. Për thjeshtësi, supozojmë se ka 365 ditë në vit në secilin 

prej 10 viteve, d.m.th. 3,650 ditë në total, dhe vlera e drejtë e liçensës është 800,000 lekë. 

 

Çfarë regjistrimesh do të bëhen nga njësia ekonomike? 

 

Më 1 janar 2007 njësia ekonomike duhet të njohë vlerën e drejtë të liçensës si grant qeveritar si detyrim dhe liçensën si aktiv afatgjatë jomaterial.   

 

D Aktive Afagjata Jomateriale                        800,000 lekë 

K Grant                                                                    800,000 lekë 

 

 

 



Për çdo ditë të vitit njësia ekonomike përmbush kushtet e performancës – duke transmetuar llojet e veçanta të programeve për të paktën 20 orë atë ditë – 1/3,650 e 

detyrimit të njohur për grantin duhet të çregjistrohet dhe të njihet në të ardhura. Më 31 janar 2007, njësia ekonomike do të njohë 80,000 lekë [800,000 / 3,650 x 365] 

 

D Grant                                                              80,000 lekë 

K Të ardhura                                                              80,000 lekë 

 

Shembulli 11 

Për të inkurajuar njësitë ekonomike të zgjerojnë aktivitetet e tyre në një zonë të caktuar zhvillimi, ku është e vështirë që njësitë ekonomike të marrin financime për 

projektet e tyre, qeveria jep hua pa interes për të financuar blerjen e pajisjeve prodhuese. Në përputhje me skemën e zhvillimit, një njësi ekonomike merr një hua pa 

interes nga qeveria prej 500,000 lekë, për një periudhë trevjeçare. Norma e interesit në treg për hua të ngjashme është 5 për qind në vit (d.m.th. norma e interesit në 

treg për një hua trevjeçare të ngjashme për njësinë ekonomike). Nuk ka kushte të ardhshme të performancës të lidhura me huanë pa interes. 

 

Çfarë regjistrimesh do të bëhen nga njësia ekonomike? 

Vlera aktuale e huasë është 500,000 lekë /(1.05)
3
 = 431,920 lekë. Diferenca ndërmjet 500,000 lekë dhe 431,920 lekë prej 68,080 lekë është një grant qeveritar dhe 

njihet menjëherë duke qenë se nuk ka kushte të ardhshme të performancës të caktuara.   

Regjistrimi në ditar në njohje është: 

 

D Mjete monetare                                       500,000 lekë 

K  Hua                                                         431,920 lekë 

K Të ardhura                                                         68,080 lekë 

 

Në përputhje me SKK 3, njësia ekonomike e mat huanë në njohje me 431,920 lekë. Kjo shumë do të rritet gradualisht në 500,000 lekë gjatë afatit trevjeçar duke 

përdorur metodën e interesit efektiv.  

 Shembuj ilustrues për paragrafët 15 deri 18 

 Shembuj ilustrues në lidhje me paraqitjen e granteve dhe të formave të tjera të ndihmës dhe shënimet përkatëse shpjeguese jepen në Pasqyrat Financiare Ilustruese 

tek SKK 2.  

 


