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1. Në vijim janë draft pasqyrat e pozitës financiare të Zeus sh.a, Hestia sh.a and Hera sh.a me 31

dhjetor 2019: 

Pasqyrat e pozitës financiare me 31 dhjetor 2019: 

Zeus sh.a Hestia sh.a Hera sh.a 

Pasuritë  
€'000 €'000 €'000 

Pasuritë jo-qarkulluese 

Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet 1,126 709 607 

Investimet në: 

Hestia sh.a 294 

Hera sh.a 99 300 

1,519 1,009 607 

Pasuritë qarkulluese 921 644 464 

Total pasuritë 2,440 1,653 1,071 

Ekuiteti dhe detyrimet 

Ekuiteti 

Aksionet e zakonshme prej €0.50 secila 464 383 363 

Komponentët tjerë të ekuitetit 212 171 152 

Fitimet e mbajtura 345 75 120 

Total ekuiteti 1,021 629 635 

Detyrimet 

Detyrimet afatgjata 913 635 344 

Detyrimet afatshkurtëra 506 389 92 

Total detyrimet 1,419 1,024 436 

Total ekuiteti dhe detyrimet 2,440 1,653 1,071 

Informatat në vijim janë të rëndësishme: 

i) Zeus sh.a bleu 90% të aksioneve në Hestia sh.a dhe 20% të aksioneve në Hera sh.a me 1

janar 2016 për një konsideratë në para prej €441,000 dhe €99,000 respektivisht. Në datën e

blerjes, vlera e drejtë e pasurive neto të identifikueshme të Hestia sh.a-së ishte €475,000

përderisa komponentët tjerë të ekuitetit dhe fitimet e mbajtura ishin €61,000 dhe €25,000

respektivisht. Shuma më e lartë në vlerën e drejtë ka të bëjë me një tokë e cila nuk

zhvlerësohet. Vlera e drejtë e interesit jo-kontrollues me 1 janar 2016 ishte €49,000.

Pronësia prej 20% e Zeus sh.a-së në Hera sh.a nuk krijoi influencë domëthënëse.

ii). 

 

Hestia sh.a bleu 60% të aksioneve në Hera sh.a me 1 janar 2017 për një konsideratë prej

€300,000. Vlera e drejtë e pasurive neto të identifikueshme të Hera sh.a ishte €486,000. Në

datën e njejtë, komponentët tjerë të ekuitetit dhe fitimet e mbajtura ishin €82,000 dhe

€50,000 respektivisht. Komponentët tjerë të ekuitetit dhe fitimet e mbajtura kishin qënë

€62,000 dhe €30,000 respektivisht me 1 janar 2016. Çfardo diference ndërmjet vlerës së

drejtë dhe shumës bartë të pasurive neto të identifikueshme ka të bëjë me një zë të

impiantit i cili kishte jetë të mbetur ekonomike të përdorimit prej katër (4) viteve me 1



janar 2016 dhe tre (3) vite me 1 janar 2017. Vlerat e drejta të interesave jo-kontrollues (26%) 

dhe 20% të aksioneve të mbajtura në Hera sh.a me 1 janar 2017 ishin €129,000 dhe €105,000 

respektivisht. 

iii) Me 31 dhjetor 2019 Zeus sh.a shiti 30% të aksioneve në Hestia sh.a për një konsideratë në 

para prej €190,000. Kjo e zvogëloi pronësinë e aksioneve të Zeus sh.a-së në Hestia sh.a në 

60%. Ky transaksion është regjistruar saktë në pasqyrat individuale të Zeus sh.a-së. 

iv). Hestia sh.a dhe Hera sh.a nuk kanë emetuar asnjë aksion shtesë që nga blerja e tyre prej 

Zeus sh.a. Korigjimet e vlerës së drejtë të referuara në (i) dhe (ii) më sipër nuk janë 

përfshirë në pasqyrat financiare më sipër. 

v). Zëri i mirë në Hestia sh.a është dëmtuar për €5,000 me 31 dhjetor 2019. Por, zëri i mirë në 

Hera sh.a nuk është dëmtuar që nga data e blerjes. 

vi). Është politikë e grupit të vlerësoj interesat jo-kontrollues sipas vlerës së drejtë në datën e 

blerjes. 

Kërkohet: 

Përgatite pasqyrën e konsoliduar të pozitës financiare të grupit Zeus sh.a me 31 dhjetor 2019. 

(25 pikë) 



Zgjidhja e problemit 1 

Grupi Zeus sh.a 
Pasqyra e konsoliduar e pozitës financiare me 31 dhjetor 2019 

        €'000 
Pasuritë 
Pasuritë jo-qarkulluese 
Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet (1,126+709+607+6Ll1-9Ll1+9Ll1)   2,448.00 
Zëri i mirë (Ll1)    28.00 

  2,476.00 
Pasuritë qarkulluese (921+644+464)    2,029.00 
Total pasuritë    4,505.00 
Ekuiteti dhe detyrimet 
Ekuiteti 
Aksionet e zakonshme prej €0.50 secila      464.00 
Komponentët tjerë të ekuitetit (Ll3)       241.80 
Fitimet e mbajtura (Ll4)      407.00 

  1,112.80 
Interesat jo-kontrollues (Ll5)       513.20 
Total Ekuiteti    1,626.00 
Detyrimet 
Detyrimet afatgjata (913+635+344)   1,892.00 
Detyrimet afatshkurtëra (506+389+92)     987.00 
Total detyrimet  2,879.00 
Total ekuiteti dhe detyrimet   4,505.00 

LLogaritjet 
Llogaritja e fitimit nga shitja e aksioneve prej 30% në Hestia sh.a €'000 
Konsiderata e pranuar            190.00 
Pjesa e kostos së investimit të shitur (30/90)% x 441             147.00 
Fitimi  43.00 

Ll1. Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet €'000 
Shumat e dhëna: 
Zeus sh.a 1,126 
Hestia  sh.a    709 
Hera sh.a    607 
Korigjimet: 
VD në blerjen e: 
Hestia sh.a (475-(383+61+25))         6 
Hera sh.a (486-(363+82+50))         (9) 
Zhvlerësimi i akumuluar i VD: 
Hera [9/3x3]    9 

2,448 



Ll2. Zëri i mirë në blerjen e: 
Hestia sh.a €'000 
Kosto e blerjes     441 
IJK në blerje        49 
VD e pasurive të identifikueshme në blerje  (475) 
Zëri i mirë në blerje        15 
Dëmtimi     (5) 

     10 
Hera sh.a €'000 
Kosto e blerjes 

Direkt (VD në blerje)   105 
Pjesa direkte e kostos së filialit [90%x300]   270 

IJK në blerje [26% pronësi]     129 
VD e pasurive të identifikueshme në blerje   (486) 
Zëri i mirë në blerje       18 
Dëmtimi        0 

    18 
Total zëri i mirë      28 
Ll3. Komponentët tjerë të ekuitetit (KTE) €'000 
Zeus sh.a     212 
Pjesa e KTE pas blerjes e: 

Hestia sh.a 90% x (171-61)      99 
Hera sh.a 74% x (152-82)       51.8 

Neto korigjimet në ekuitet në zvogëlimin e pronësisë në Hestia sh.a: 
Arkëtimet nga shitja     190 
Neto pasuritë e transferuara tek IJK në: 

Hestia sh.a (shih më poshtë) (193.5) 
Hera sh.a (shih më poshtë) (117.5) 

    (121) 
     241.8 

Ll4. Neto pasuritë e transferuara tek IJK në zvogëlimin e pronësisë në Hera sh.a: 
Hestia sh.a       €'000 
Neto pasuritë me 31 dhjetor 2019          629 
Fitimi nga VD në blerje              6 
Zëri i mirë në blerje minus dëmtimi             10 
Neto pasuritë me 31 dhjetor 2019 atribuar tek Hestia sh.a           645 
Neto pasuritë atribuar tek rritja e IJK-së në Hestia sh.a 645x30%          193.5 
Hera sh.a 
Neto pasuritë me 31 dhjetor 2019         635 
Humbja nga VD në blerje            (9) 
Zhvlerësimi i akumuluar i VD              9 
Zëri i mirë në blerje minus dëmtimi             18 
Neto pasuritë me 31 dhjetor 2019 atribuar tek Hera sh.a      653 
Neto pasuritë atribuar tek rritja e IJK-së në Hera sh.a  653x18%      117.5 
Ll5. Fitimet e mbajtura    €’000 
Zeus sh.a        345 



Pjesa e FM pas blerjes e: 
Hestia sh.a 90%(75-25)         45 
Hera sh.a 74%(120-50)         51.8 
Zhvlerësimi i akumuluar i VD (Hera sh.a) 9x74%           6.7 
Rikthimi i fitimeve në shitje të pronësisë në Hestia sh.a  i raportuar në PF 
individuale të Zeua sh.a (shih me lartë)         (43) 
Humbjet nga dëmtimi i zërit të mirë – Hestia sh.a 90%x5          (4.5) 
Fitimi nga rimatja e pronësisë së mëhershme në Hera sh.a në fitimin e kontrollit (105-99) 6 
Fitimet e mbajtura          407.0 
Ll6. Interesat jo-kontrollues (IJK)           €'000 
Hestia sh.a 
Në blerje  49 
Ndyshimet pas blerjes: 
FM 10% x (75-25)    5 
KTE 10% x (171-61)   11 
Humbjet nda dëmtimi i ZM 10% x 5   (0.5) 
Pjesa e Zeus sh.a në koston e investimeve tëHestia sh.a në Hera sh.a 10%x300  (30) 
Rritja në IJK në zvogëlimin e pronesisë të Zeus sha në Hestia sh.a (shih me lartë) 193.5 

228.0 
Hera sh.a 
Në blerje  129 
Ndyshimet pas blerjes: 
FM 26% x (120-50)    18.2 
KTE 26% x (152-82)   18.2 
Zhvlerësimi i akumuluar i VD 26% x 9      2.3 
Rritja në IJK në zvogëlimin e pronesisë të Zeus sha në Hestia sh.a (shih me lartë)               117.5 

285.2 
Total IJK 513.2 



2. Më poshtë janë dhënë pasqyrat financiare të Poseidon sh.a-së, një kompani e listuar në bursë

për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019, së bashku me informatat krahasues të vitit 2018. 

Pasqyra e fitimit ose humbjes për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 

2019 2018 

€000 €000 

Të hyrat 125,000 90,000 

Kosto e shitjeve (100,000) (75,000)  

Fitimi bruto 25,000 15,000 

Shpenzimet operative (13,000) (11,000) 
Kosto financiare (4,000) -__ 

Fitimi para tatimit 8,000 4,000  
Tatimi (me 25%) (2,000) (1,000) 

Fitimi për vitin 6,000 3,000  

Pasqyra e pozitës financiare me 31 dhjetor 

2019 2018 

Pasuritë 

Pasuritë jo-qarkulluese: €000 €000 

Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet 105,000 45,000 

Zëri i mirë       5,000                  -__ 

110,000 45,000 

Pasuritë qarkulluese: 

Stoqet 12,500 7,500 

Të arkëtueshmet 6,500 4,000 

Banka - _ 7,000 

19,000  18,500 

Ekuiteti 

129,000 63,500 

Kapitali aksionar (€1 për aksion) 50,000 50,000 

Fitimet e mbajtura 7,000 6,000 

Detyrimet afatgjata 

57,000 56,000 

8% Notë krediti 50,000 - 

Detyrimet afatshkurtëra 

Mbitërheqja bankare 8,500 - 

Të pagueshmet 11,500 6,500  
Tatimi aktual i pagueshëm 2,000 1,000  

22,000  7,500  

129,000 63,500  



Informata shtesë: 

i) Me 1 janar 2019 Poseidon sh.a bleu 100% të aksioneve në Demeter sh.a për €50 milion. Me

qëllim të financimit të këtij transaksioni, Poseidon sh.a emetoi €50 milion 8% notë krediti

në datën e blerjes.

Rezultatet e Demeter sh.a-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019 janë dhënë më poshtë:  
Pasqyra e fitimit ose humbjes për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019.  

€000 

Të hyrat 35,000  
Kosto e shitjeve (20,000) 

Fitimi bruto 15,000  
Shpenzimet operative (4,000) 

Fitimi para tatimit 11,000  
Tatimi (me 25%) (2,750) 

Fitimi për vitin  8,250 

ii) Demeter sh.a nuk ka paguar ndonjë dividendë gjatë vitit, por Poseidon sh.a ka paguar një

dividendë prej €0.1 për aksion.

iii) Koeficientët në vijim janë llogaritur për Poseidon sh.a për vitin e përfunduar me 31 dhjetor

2018:

Kthimi në kapitalin e angazhuar 7.1% 

Marzha e fitimit bruto 16.7% 

Marzha e fitimit para tatimit 4.4% 

Kërkohet: 

a) Llogariti koeficientët si në pikën iii) të detyrës për Poseidon sh.a për vitin 2019:

i) Duke përfshirë rezultatet e Demeter sh.a-së të blerë gjatë vitit.

ii) Duke i përjashtuar efektet e blerjes së Demeter sh.a-së.

 

(3 pikë)  
(3 pikë) 

b) Analizo performancën e Poseidon sh.a-së për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019.

(5 pikë) 

c) Analizo pozitën e parasë së gatshme të Poseidon sh.a-së me 31 dhjetor 2019.  (4 pikë)

(Total: 15 pikë) 



Zgjidhja e problemit 2 

a) 
Poseidon sh.a 
Koeficientët  
i) Përfshirë Demeter sh.a:
Koeficientët           Formula   Llogaritjet  përgjigja 
Marzha e FB          Fitimi bruto/shitjet x 100          (25,000 / 125,000 x 100)              20.0% 
Marzha e FPT           FPT /shitjet x 100                (8,000 / 125,000 x 100)   6.4% 
KNKA              FPIT/Kapitali i përdorur x 100 (12,000 / (57,000 + 50,000) x 100))        11.2% 

ii) Duke përjashtuar efektet Demeter sh.a:
Koeficientët           Formula Llogaritjet  përgjigja 
Marzha e FB         Fitimi bruto/shitjet x 100         (10,000 / 90,000 x 100)            11.1% 
Marzha e FPT          FPT/shitjet x 100             (1,000/90,000 x 100)  1.1% 
KNKA          FPIT/Kapitali i përdorur x 100 (1,000/(50,000 + 1,750) x 100) 1.9% 
Kandidatët duhet të dijnë se pasqyrat financiare të Poseidon sh.a për vitin e përfunduar me 31 
dhjetor 2019 përfshijnë rezultatet e Demeter sh.a-së të blerë gjatë vitit. Është e dobishme të 
ridraftohet një pasqyrë e fitimit ose humbjes pa efektete e Demeter sh.a-së. 

Pasqyra e fitimit ose humbjes 
  €000 

Të hyrat (125,000 – 35,000)  90,000 
Kosto e shitjeve (100,000 – 20,000)   (80,000) 
Fitimi bruto   10,000 
Shpenzimet operative  (13,000 – 4,000) (9,000) 
Fitimi para tatimit  1,000 
Tatimi (me 25%)    (250) 
Fitimi për vitin     750 
Shënim: Kapitali i angazhuar përbehet nga kapitali aksionar dhe fitimet e mbajtura, pra nuk do 
të kishte notë krediti pa blerjen e Demeter sh.a-së. Fitimet e mbajtura pa Demeter sh.a-në do të 
jenë aktualisht €1.75 milion. Kjo mund të llogaritet në dy mënyra: 
Fitimet e mbajtura në fund prej €7 milion minus €8.25 million nga fitimet e Demeter sh.a-së, plus 
€3 milion rritje ne fitimit pas tatimit lidhur me interesin në notën e kreditit (€4 milion interes të 
kursyer minus tatimi i kursyer prej €1 milion 25%). 
Një llogaritje alternative e fitimeve të mbajtura do të ishte €6 milion në 2018 plus €0.75 milion nga 
fitimet e Poseidon sh.a-së duke përjashtuar Demeter sh.a minus €5 milion dividendë (€0.1 për 
aksion), e cila gjithashtu do të jepte €1.75 milion. 
Edhe një llogaritje tjetër do të ishte fitimet e mbajtura në fund prej of €7 milion minus fitimi prej 
€6 milion plus €0.75 milion fitim pa përfshire Demeter sh.a, për të arritur tek €1.75 milion. 

b) Performanca e Poseidon sh.a

 Gjatë vitit, të hyrat e grupit Poseidon sh.a janë rritur për €35 milion. Por mund të shihet

se e gjithë shuma e rritjes është për shkak të blerjes së Demeter sh.a, që nënkupton se

biznesi i Poseidon sh.a nuk ka pasur rritje gjatë vitit.

 Blerja e Demeter sh.a ka pasur sukses në rritjen e të hyrave gjë që gjithashtu tregon

performancen e dobët të Poseidon sh.a individualisht.



 Marzha e fitimit bruto është rritur gjatë vitit nga 16.7% në 20%. Përsëri kjo është për shkak

të blerjes së Demeter sh.a-së. Mund të shihet se Demeter sh.a ka një marzhë bruto prej

42.9% (€15 milion/€35 milion).

 Edhe pse duket që Poseidon sh.a do të operonte me humbje po të mos e blente Demeter

sh.a, pasi që fitimi para tatimit i Demeter sh.a-së është  €11 milion ndërsa fitimi i grupit

para tatimit është vetëm €8 milion, kjo nuk qendron pasi që po të mos ishte blerë Demeter

sh.a, Poseidon sh.a do të kursente kosto të interesit (€4 milion) dhe do të kishte një fitim

para tatimit prej € 1 milion.

 Kur shikojme marzhen e fitimit neto dhe KNKA, shihet se grupi Poseidon sh.a ka një

përmirësim. Mirëpo pa përfshirjen e Demeter sh.a kuptojnë që në fakt ka përkeqësim.

 Ka një kursim të shpenzimeve operative pasi që ato janë rritur vetëm për €2 milion gjatë

vitit përderisa këto shpenzime ishin €4 milion në Demeter sh.a. Kjo nënkupton që grupi

ka përfituar nga bashkimi pasi që ka qënë në gjendje që të zvogëloj shpenzimet

administrative si p.sh ato të zyrës qendrore.

c) Pozita e parasë së Poseidon sh.a

 Ka një rënie të madhe të parasë në grupin Poseidon sh.a me 31 dhjetor 2019, nga €7 milion

në mbitërheqje prej €8.5 milion. Përderisa Demeter sh.a është blerë për €50 milion, kjo

është financuar më notë të kreditit në po të njejtën shumë, kjo nuk mund të jetë asryeja e

përkeqësimit.

Ka dy arsye për ketë zvogëlim: 
 Poseidon sh.a pagoi një dividendë prej €5 milion gjatë vitit.

 Duket se ka pasur një rritje në pasuritë jo-qarkulluese më shumë prej €60 milion pas

zhvlerësimit. Kjo ka mundur të jetë edhe për shkak të blerjes së Demeter sh.a-së.

 Pagesat e interesit prej €4 milion do të kënë afektuar rrjedhen e parasë edhe pse ka

gjeneruar fitim të mjaftueshëm për të mbuluar këtë pagesë.

 Është e mundur që Demeter sh.a ka pasur mbitërheqje kur është blerë por kjo nuk mund

të konfirmohet pasi që mungojnë informatat e pozitës financiare të Demeter sh.a.



3. 

a) SNK 38 Pasuritë e patrupëzuara tregon parimet e kontabilitetit për njohjen dhe matjen e

pasurive të patrupëzuara. Standardi bën dallimin ndërmjet pasurive të blera

individualisht, atyre të blera si pjesë e kombinimit biznesor dhe atyre të cilat janë

gjeneruara së brendshmi.

Kërkohet: 

Diskuto kërkesat e SNK 38 Pasuritë e patrupëzuara lidhur me njohjen fillestare dhe matjen e 

pasurive të patrupëzuara të blera me para, si pjesë e një kombinimi biznesor dhe të gjeneruara 

së brendshmi. (9 pikë) 

b) Athena sh.a ka hyrë në transaksionet në vijim gjatë vitit financiar të përfunduar me 31

dhjetor 2019:

(i) Me 1 janar 2019 Athena sh.a bleu të drejtat ekskluzive të shpërndarjes për një një 

pasisje digjitale të televizionit. Kosto e këtyre të drejtave ishte €2.1 milion për një 

periudhë 3 vjeçare. (4 pikë) 

(ii) Me 1 janar 2019 Athena sh.a filloi punën në promovimin e brendit dhe zhvillimin 

e shitjes së produktit në pikën (i) më lartë. Kjo përpjekje ishte shume e sukseshme, 

dhe brendi “Athena” u bë shumë i popullarizuar dhe i njohur. Athena sh.a 

dëshiron të përfshijë brendin në pasqyrat financiare për vititn e përfunduar me 31 

dhjetor 2019 dhe vlera e vlerësuar e mbetur ishte €12 milion. (4 pikë) 

(iii) Athena sh.a dëshiron të përsëritë suksesin në vendet tjera duke e shitur produktin 

në tregje tjera. Kompania ka shpenzuar €500,000 gjatë vitit duke hulumtuar tregjet 

evropiane dhe dëshiron të kapitalizoj këtë shpenzim si pasuri të patrupëzuar. 

(3 pikë) 

Kërkohet: 

Në secilin skenarë nga (i) deri në(iii) më lartë, trego trajtimin e duhur në kontabilitet për vitin e 

përfunduar me 31 dhjetor 2019. 

(11 pikë) 

[Total: 20 pikë]  

n 



Zgjidhja e problemit 3 

(a) Njohja 
Një pasuri e patrupëzuar duhet të njihet nëse: 

 Ka shumë gjasa që përfitimet e ardhshme ekonomike të cilat i atribuohen pasurisë të hyjnë

në entitet.

 Kostot mund të maten me besueshmëri

Nëse këto kritere nuk përmbushen, shpenzimet përkatëse duhet të shpenzohen. Është e ndaluar 
të riparaqiten pasuritë e patrupëzuara të cilat fillimisht janë ngarkuar në shpenzime.  
• Blera idividualisht

 Nëse pasuria është blerë ndarazi, njihe si një pasuri të patrupëzuar sipas kostos nëse

përmbush kriteret më sipër.

• Blera si pjesë e një grupi të pasurive (p.sh një biznesi)
 Nëse është blerë si pjesë e një kombinimi biznesor, kapitalizoje sipas vlerës së drejtë nëse

mund të matet me besueshmëri në njohjen fillestare. Nëse jo përfshihet në zërin e mirë.

• Gjeneruar së brendshmi
 Zëri i mirë i gjeneruar së brendshmi nuk njihet kurrë.

 Pasuritë e patrupëzuara të gjeneruari së brendshmi të tjera nga zëri i mirë mund të njihen

përveç nëse ka një treg aktiv për pasuri identike që mundësojnë përcaktimin e vlerës së

drejtë të pasurisë. Shumë prej pasurive të gjeneruara së brendshmi nuk e përmbushin

këtë.

 Një përjashtim nga më sipër është kosto e zhvillimit. Kostot e zhvillimit mund të

kontabilizohen si pasuri të patrupëzuara në rast se entiteti është i aftë të demonstrojë

përmbushjen e plotë të kritereve të mëposhtme.

 Fizibilitetin teknik [realizueshmërinë teknike] të përfundimit të pasurive të

patrupëzuara në mënyrë që ato të bëhen të gatshme për t’u përdorur ose për t’u

shitur.

 Synimin e entitetit për të përfunduar pasuritë e patrupëzuara dhe për t’i përdorur

ose shitur ato.

 Aftësinë për të përdorur ose shitur pasuritë e patrupëzuara.

 Mënyrën se si pasuritë e patrupëzuara do të gjenerojnë përfitime të mundshme të

ardhshme ekonomike. Midis gjërave të tjera, entiteti duhet të demonstrojë

ekzistencën e një tregu për mallrat ose shërbimet  që prodhojnë vetë pasuritë e

patrupëzuara ose, nëse ato do të jenë për përdorim të brendshëm, dobishmërinë e

pasurive të patrupëzuara.

 Aftësinë për të matur në mënyrë të besueshme shpenzimet të cilat mund t’i

ngarkohen këtyre pasurive të patrupëzuara gjatë zhvillimit të tyre

 Softueri kompjuterik në përgjithësi duhet të kapitalizohet sipas kostos, por sistemet

operative duhet të përfshihen në koston e hardware në pasuritë e trupëzuara jo-

qarkulluese, jo në ato të patrupëzuara.



(b) 
(i) Kjo është një pasuri e patrupëzuar e blerë ndarazi për para. Kjo duhet të kapitalizohet 

sipas kostos prej  €2.1 milion. Pasuria duhet të amortizohet përgjatë jetës ekonomike, në 
këtë rast 3 vite. Amortizimi për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2019 ësht €0.7 million. 

 € milion       € milion 
D Pasuria e patrupëzuar 2.1 
K Paraja 2.1 
D Fitim ose humbje 0.7 
K Amortizimi i akumuluar 0.7 

 (ii) Brendi Athena bjen në këtegorine ë pasurive të patrupëzuara të gjeneruara së brendshmi. 
Sipas SNK 38 Pasuritë e patrupëzuara, pasuritë e gjeneruara së brendshmi nuk mund të 
njihen pasi që nuk mund të vlerësohen nga një treg aktiv për pasuri identike. Është e qartë 
që çdo brend është unik. 
Kosto e zhvillimit të brendit nuk i përmbush kriteret  për kapitalizim. Andaj vlera e drejtë 
e brendit nuk duhet të njihet.  

(iii) Ky shpenzim bjen në këtegorinë e hulumtive të tregut. SNK 38 Pasuritë e patrupëzuara 
ndalon kapitalizimin e hulumtimit të tregut. Andaj €500,000 duhet të njihen si shpenzim. 



4.  
a) 

i) Dionysus sh.a bleu 500,000 aksione të zakonshme në Tyche sh.a për €3.50 për aksion dhe

200,000 aksione të zakonshme në Hephaestus sh.a për €860,000 me 1 korrik 2018. Kostot e

transaksionit për të dy blerjet ishin €85,000 dhe €24,000 respektivisht.

Me 30 qershor 2019, vlera e drejtë e aksioneve në Tyche sh.a dhe Hephaestus sh.a ishin

€4.20 dhe €3.25 për aksion, respektivisht. Dionysus sh.a klasifikon aksionet në Tyche sh.a

të matura sipas vlerës së drejtë nëpërmjet të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse përderisa

aksionet në Hephaestus sh.a janë të klasifikuara si të matura sipas vlerës së drejtë

nëpërmjet fitimit ose humbjes në pajtim me SNRF 9 Instrumentet Financiare.

Kërkohet: 

Diskuto trajtimin në kontabilitet (në njohjen fillestare dhe në fund të vitit) të 

askioneve në Tyche sh.a dhe Hephaestus sh.a në pasqyrat e Dionysus sh.a-së për vitin 

e përfunduar me 30 qërshor 2019. (6 pikë) 

ii) Me 1 gusht 2018, Dionysus sh.a emetoi obligacione të ripagueshme për të financuar një

projekt të ri. Drejtorët e Dionysus sh.a-së janë duke debatuar se si të klasifikohet

obligacioni në pasqyrat financiare në pajtim me SNRF 9 Instrumentet Financiare.

Kërkohet: 

Këshillo drejtorët e Dionysus sh.a-së lidhur me klasifikimin e obligacioneve të 

ripagueshme në pajtim me SNRF 9 Instrumentet Financiare. (4 pikë) 

b)  
i) Me 1 korrik 2019, Aphrodite sh.a hyri në një marrëveshje për të shitur një pasuri tek

Artemis sh.a. Dërgimi i pasurisë pritet të ndodhë me 31 gusht 2019. Artemis sh.a ofroi të

paguaj me para ose aksione dhe Aphrodite sh.a u pajtua që të paguhet në aksione në vend

të parasë.

Kërkohet: 

Trego dy (2) arsye të mundshme që Aphrodite sh.a vendosi kështu. (4 pikë) 

ii) Aphrodite sh.a emetoi opcione (kontrata me mundësi zgjedhjeje) të aksioneve me 1

qershor 2019 për të paguar blerjen e stoqeve. Vlera e stoqeve me 1 qershor 2019 ishte €10m

dhe kjo vlerë nuk ka ndryshuar deri me 31 dhjetor 2019. Stoqet u shitën me 15 janar 2020

për €12m. Opcionet (kontratat me mundësi zgjedhjeje) të aksioneve të emetuara kishin

vlerë të tregut prej €10.1m.

Kërkohet:  
Si duhet të trajtohet ky transaksion ne pasqyrat financiare për vitin e përfunduar me 

31 dhjetor 2019?. (6 pikë) 



Zgjidhja e problemit 4 
 
a)  
i) Trajtimi në kontabilitet 
Aksionet në Tyche sh.a 
Në njohjen fillestare, aksionet maten në € 1,835,000 ((500,000 x €3.50) + €85,000) me 1 korrik 2018. 
Në fund të vitit, aksionet rimaten në € 2,100,000 (500,000 x €4.20) në pasqyrën e pozitës financiare. 
Rritja në vlerën e drejtë prej €265,000 tregohet në pasyrën e të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse.  
Aksionet në Hephaestus sh.a 
Në njohjen fillestare, aksionet maten në € 860,000 pasi që kosto e transaksionit prej €24,000 do të 
shpenzohet në pasqyrën e fitimit ose humbjes me 1 korrik 2018. 
Në fund të vitit, aksionet rimaten në €650,000 (200,000 x €3.25) në pasqyrën e pozitës financiare. 
Rënia në vlerën e drejtë prej €210,000 tregohet në pasqyrën e fitimit ose humbjes për vitin e 
përfunduar me 30 qershor 2019.                
ii) Obligacionet e ripagueshme 
Obligacionet e ripagueshme janë detyrime financiare. Në pajtim me SNRF 9 Instrumentet 
financiare, detyrimet financiare klasifikohen si të matura me: 
a) Vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes ose 
b) kostos së amortizuar 
Detyrimet financiare klasifikohen si të matura sipas vlerës së drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes 
vetëm nëse mbahen për tregtim ose janë të përcaktuara sipas vlerën së drejtë nëpërmjet fitimit 
ose humbjes në njohjen fillestare.   
 
b) 
i)  Arsyet e mundshme janë:  

 Përfitim krahasuar me pagesen në para.  

 Artemis sh.a është një kompani me reputacion aksionet e të cilës janë shumë të 

kërkuara me rrezik minimal të rënies në vlerë.  

 Aphrodite sh.a ka rrjedhë të shëndëtshme të parasë.  

ii)  SNRF 2 Pagesat e bazuara në aksione thotë që vlera e drejtë e mallrave dhe shërbimeve të 
pranuara duhet të përdoret për të vlerësuar opcionet e aksioneve përveç nëse vlera e drejtë 
e mallrave dhe shërbimeve nuk mund të matet me besueshmëri. Prandaj ekuiteti do të 
rritet për €10 dhe stoqet duhet të rriten për €10m. Stoqet duhet të njihen si shpenzim kur 
të shiten. 

  



5. Korniza konceptuale e IASB-së (BSNK-së) për Raportim Financiar vendos konceptet të cilat 

përbëjnë bazën e përgatitjes dhe prezantimit të pasqyrave financiare për përdoruesit e jashtëm. 
 
Kërkohet: 
 
(a) Diskuto qëllimin dhe statusin e Kornizës konceptuale. Në veçanti, ju duhet të mbuloni  

qëllimet e kornizës dhe statusin e saj në rast të konfliktiti ndërmjet asaj dhe një  
standardi të caktuar të raportimit. (10 pikë) 

 
(b) Trego përparësitë dhe mangësitë e të pasurit të një deklaratë të parimeve siç është  

Korniza Konceptuale. (10 pikë) 
 
(Total: 20 pikë) 

  



Zgjidhja e problemit 5 
 
(a) Qëllimet dhe objektivat e Kornizës Konceptuale 
Korniza Konceptuale është dizajnuar për të vendosur konceptet fundamentale të cilat përbëjnë 
bazën e përgatitjes dhe prezantimit të pasqyrave financiare. Në vijim janë disa prej arsyeve 
kryesore të zhvillimit të Kornizës: 

 Të ndihmoj Bordin në zhvillimin e SNRF-ve të ardhshme dhe në rishikimin e atyre 

ekzistuese.  

 Të ndihmoj Bordin në promovimin e harmonizimit të rregullativave, standardeve dhe 

procedurave të kontabilitetit në lidhje me prezantimin e pasqyrave financiare duke 

siguruar një bazë për zvogëlimin e numrit të alternativave të trajtimit në kontabilitet të 

lejuar nga SNRF-të.  

 Të ndihmoj organizmat standardvënës kombëtar në zhvillimin e standardeve. 

 Të ndihmoj përgaditësit e pasqyrave financiare në aplikimin e SNRF-ve dhe në trajtimin 

e temave që akoma nuk kanë formuar një subjekt të SNRF-së.   

 Të ndihmoj auditorët në formimin e opinionit nëse pasqyrat financiare janë në 

pajtueshmëri me SNRF-të. 

 Të ndihmoj përdoruesit e pasyrave financiare në interpretimin e informatës që përmbajnë 

pasqyrat financiare të përgaditura në pajtueshmëri me SNRF-të. 

 Tu siguroj atyre të cilët janë të interesuar në punën e BSNK-së me informata për qasjën e 

tij në formulimin e SNRF-ve. 

Statusi i Kornizës Konceptuale 

 Korniza konceptuale nuk është një SNRF, dhe nuk jep udhëzim lidhur me ndonjë 

transaksion specifik të kontabilitetit. 

 Korniza vendos parime të nivelit të lartë të cilat kanë për qëllim të udhëzojnë dhe 

informojnë lidhur me aplikimin e standardit. Standardet janë efektivisht aplikime më të 

detajuara të parimeve në Kornizë.  

 Korniza në shumë raste është më e re sesa standardet dhe mund të këtë kontradita me 

standardet. Korniza Konceptuale nuk është një SNRF dhe nuk mbizotëron ndonjë SNRF 

individual. Në raste të (ralla) të konfliktit ndërmjet një SNRF-je dhe Kornizës 

Konceptuale, SNRF-ja mbizotëron. 

 Parashihet që me zhvillimin e SNRF-ve dhe Kornizës, numri i ratseve të konflikteve do të 

zvogëlohet.   

 (b)  
Përparësitë: 

 Shmangen lehtësisht situatat ku standardet përpilohen si punë me arna, për arsye se 

shihet se ka dalë në pah një problem specifik në kontabilitet, dhe burimet kanalizohen tek 

standardizimi i praktikës në kontabilitet në atë fushë, pa marrë parasysh faktin se çështja 

specifike mund të mos jetë çështja domosdoshmërisht më e rëndësishme që ka mbetur pa 

u standardizuar. 

 Zhvillimi i standardeve të caktuara (sidomos i standardeve kombëtare) i nënshtrohet 

influencave të thella politike prej palëve të interesuara. Në rastet kur ka një konflikt 

interesi midis grupeve të përdoruesve për sa i takon faktit se cila politikë e kontabilitetit 



duhet ndjekur, politikat që nxirren prej një kornize të caktuar  konceptuale do të jenë më 

pak të kritikuara në krahasim me ato që nxirren prej standard - vënësve të cilëve ia kanë 

shtrënguar fytin presionet e jashtme. 

 Disa standarde mund të përqendrohen mbi pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të 

ardhurave tjera  gjithëpërfshirëse ndërsa të tjerat mund të përqendrohen mbi vlerësimin 

e pasurive (pasqyrën e pozitës financiare). 

 
Mangësitë: 

 Pasqyrat financiare përpilohen për një numër të madh përdoruesish, dhe nuk është e 

sigurt nëse mund të ndërtohet një kornizë e vetme konceptuale e cila do t’i përshtatej të 

gjithë përdoruesve. 

 Duke pasur parasysh shumëllojshmërinë e nevojave të përdoruesve, mund të dalë nevoja 

për standarde të shumëllojshme në kontabilitet, ku secili nxirret për një qëllim të 

ndryshëm (dhe duke pasur për bazë koncepte të ndryshme). 

 Nuk është i qartë fakti nëse një kornizë konceptuale e bën më të thjeshtë apo më të 

ndërlikuar procesin e përpilimit, publikimit dhe më pas zbatimit (implementimit) të 

standardeve e krahasuar kjo me rastet kur nuk ka një kornizë të tillë. 

 
 




