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Abstrakt 
 

Synimi i këtij punimi të bachelorit është që të sqarohen specifikat e kontabilitetit të 

Bankave, ngjajëshmërit dhe dallimet e kontabilitetit të bankave me kontabilitetin e 

subjekteve ekonomike dhe institucioneve të tjera financiare. 

Esenca e konceptit bankë qëndron në marrjen dhe dhënien e kredive e cila përfshin si 

veprimtari kryesore dy grupeve themelore  të  punëve financiare të bankës: 

- punët e formimit të parave, dhe 

- punet e ndërmjetësimit financiar 

Bankat janë një nga institucionet më të rëndësishme të një ekonomie, pasi që ato janë 

burimi kryesor i kredive për individët, familjet si dhe institucionet dhe ndërmarrjet e 

ndryshme. 

Zakonisht me konceptin bankë, janë të lidhura punët rreth: 

- formimit të parave, 

- grumbullimit të depozitave, dhe 

- kryerjës së qarkullimit të pagesave. 

Në bazë të këtij kriteri, në  grupin e bankave nuk hyjnë: 

- bursat, 

- ente kliringu. 

 

Fjalët kryesore (kyçe): Koncepti bankë, punët financiare të bankës, kreditë bankare, 

formimi i parave,grumbullim të depozitave, kryerje qarkullim të pagesave në sistemin 

bankar. 
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Abstract 
 

The aim of this bachelor's work is to clarify the specifics of Banks' accounting, 

similarities and accounting differences of banks with the accounting of economic 

entities and other financial institutions. 

The essence of the bank concept lies in obtaining and lending which includes as the 

main activity of two basic groups of financial affairs of the bank: 

- money - making jobs, and 

- financial intermediation jobs 

Banks are one of the most important institutions of an economy, as they are the main 

source of loans to individuals, families and institutions and enterprises. 

Usually with the bank concept, the following are related: 

- money formation 

- deposit collection, and 

- payment transaction execution 

Based on this criterion, the group of banks does not include: 

- scholarships 

- a cleansing agency 

 

 Key words (key): Bank concept, bank financial affairs, bank loans, money creation, 

deposit collection, payment transactions in the banking system. 
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Hyrje 

Banka është  një institucion i posaçëm financiar i sistemit monetar kreditor , që merret me marrjen 

dhe dhënien e kredisë  në mënyrë profesionale ,si dhe me ndërmjetësimin në qarkullimin e pagesave 

të komitëntëve. 

Banka është një institucion që ndërmjetëson midis depozituesit dhe huamarrësit. Dy veprimtaritë 

kryesore të bankës janë: pranimi i depozitave dhe dhënia e huave. 

Institucionet financiare janë bankat dhe organizatat e tjera që ofrojnë shërbime financiare për 

klientët ose anëtarët. Institucionet primare financiare janë bankat, fondet pënsionale, kompanitë e 

sigurimit,institucionet financiare jo bankare dhe institucionet mikrofinanciare. Banka Qendrore 

(BQ) është përgjegjëse për licensimin dhe rregullimin e institucioneve financiare. 

Banka Komerciale nënkuptohen të gjitha çështjet që rrjedhin nga raportet e natyrës komerciale 

qoftë ato të kontraktuara apo të pa kontraktuara.  

Ekzistojnë disa përkufizime të bankave komerciale të cilat janë dhënë nga ekonomistë dhe autorë të 

njohur.  

Sipas autorit të njohur Z.Walter Leaf
1
 "banka është një person ose korporatë e cila pranon nga 

publiku depozita të cilat janë të pagueshme sipas kërkesës
2
''.  

Sipas autorit Z.Horace White
3
 "banka është prodhuese e kredive dhe shërben si makineri për 

lehtësimin e pagesave dhe këmbimeve.  

Sipas autorit Z. Kinley
4
 , "banka është një entitet i cili i ofron individëve para në formë të kredive 

dhe nga të cilët merr para në formë të depozitave”. 

Mund të përfundojmë se banka komerciale është institucion financiar e cila merret me huazime dhe 

dhënie të kredive. Ajo pranon depozita, ofron kredi si dhe krijon para. Pra, ajo shërben si urë lidhëse 

ndërmjet personave që kursejnë dhe atyre që huazojnë.  

Bankat nuk janë vetëm tregtarë të parasë, por edhe krijues të tyre. 

                                                 
1
 Walter Leaf (1852-1927) ishte bankier anglez dhe studiues ne fushën e bankave. Ai ishte president i  bankës “Westministrer Bank” 

si dhe president I “Institutit të Bankierëve” dhe “Odës Ndërkombëtare të 
       Tregtisë”. 
2
 Bankingu, Walter Leaf (fq 24). 

3
 Horace White (1834-1916) ishte gazetar dhe ekspert në fushën e financave dhe bankave. Një ndër 

punimet më të njohura të tij ishte “Paraja dhe bankat” e botuar për herë të parë në vitin 1895. 
4
 David Kinley (1861-1944) ishte bankier skotlandez i cili punoi në SHBA në postin e presidentit të Universitetit Shtetëror të Illinois. 

Ai ishte ekononiks i njohur i shkollës klasike në fushën e bankave dhe parasë. Një nga punimet më të njohura të tij është “Thesari i 
pavarur i SHBA-ve” i botuar në vitin 1893. 
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KAPITULLI I 

 

1 QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Qëllimet e hulumtimit në këtë punim diplome janë bankat të cilat kanë për qëllim realizimin e fitimit 

dhe të cilat kryesisht merren me paratë dhe kreditë. Bankat komerciale janë pjesë e institucioneve 

financiare pasi që ato merren me para, në kuptimin, e marrjes së depozitave nga publiku.  

Ato gjithashtu merren me kredi, duke dhënë në formë të kredive fondet e marra në formë të 

depozitave. Mund të themi se bankat komerciale janë mobilizuese të kursimeve në ekonominë e 

secilit shtet, të cilat përdoren për dhënie të kredive për bizneset dhe individët të cilët kanë nevoja për 

investime në pasuri kapitale apo qarkulluese. 

Në shtetet e zhvilluara kapitaliste, bankat komerciale veprojnë si ndërmjetësues financiar, duke 

marrë fonde nga depozitarët dhe dhënien e tyre në formë të kredive. Kërkesat e klientëve ndaj 

depozitave të tyre janë mjaft likuide, që nënkupton se banka në çdo moment është e gatshme t'i 

shlyejë obligimet ndaj depozitarëve. Në anën tjetër, kërkesat (të arkëtueshmet) e bankës ndaj 

huamarrësve janë më pak likuide, duke i ofruar huamarrësve një periudhë më të gjatë për të bërë 

kthimet e kredive. Duke u bazuar në këtë model, banka mund të ballafaqohet me rrezikun e 

falimentimit nëse të gjithë depozitarët, në të njëjtën përiudhë, kërkojnë t'i tërheqin mjetet e tyre nga 

llogaritë bankare. 

1.2 Objektivat e punimit 

 

Ky punim ka për qëllim të japë një trajtim teorik të specifikave të kontabilitëtit të bankave 

komerciale, të analizojë problemet e regjistrimit të transaksionëve në kontabilitet me qëllim të 

parandalimit të pasojave të cilat mund të rrjedhin me rastin e mos regjistrimit të transaksionëve në 

librat kontabël. Gjatë studimit do të analizohet gjithashtu edhe përvoja e vendeve të zhvilluara në 

lidhje me çështjet e evidencës kontabile të bankave në nivelë rajonalë. 
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1.3 Rezultatet e pritshme 

Nga ky studim shkencor pritet një mori dijesh e njohurish për audititimin në përgjithsi. Ky punim i 

diplomës është veprimtaria që zhvillohet në një fushë apo në një degë të caktuar të dijes, e vështruar 

si një llojë i veçantë në fushën e kontabilitetit. Ky studim pritet të sjell risitë, për problemet teorike 

dhe praktike me të cilët do të ballafaqohemi gjatë studimit, rrugë zgjidhjet dhe konkluzionet të cilët 

do ti formulojmë saktë për shfrytëzuesit apo të interesuarit e studimit të kësaj fushe. Prandaj, nga 

studimi shkencor i këtij punimi, fitojmë dituri në fushën e sigurimeve, në kuptimin e saj më të gjerë, 

njohuri bazë për rolin dhe rëndësin e evidëncës kontabile përmes transaksioneve të kontabilizuara si 

specifikë e kontabilitetit të institucioneve financiare. 

1.4 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

 

Zgjedhja e temës u orientua nga problematika aktuale si dhe risitë që ofrojnë në fushën e sistemit 

bankar vendet e zhvilluara. 

Në argumentimin tonë për këtë zgjedhje të bërë, morëm në konsideratë: 

- vështirësitë në gjetjen e burimeve të riskut të kreditimit bankar, ngase për shumicën e 

informatave bankat janë të mbyllura në formë hermetike. 

- Përvojat e vendeve të zhvilluara krijojnë mundësinë që të eliminohen shkaktarët e riskut 

kreditimit bankar me qëllim të mos merren pastaj me shërimin bankar.  

- Ekzistenca e punimeve të pakta të mëparshme mbi këtë temë në vendin tonë, nga studiues e 

kërkues të fushës. 

Ndër arsyet e zgjedhjes së temës mund të përmendim : 

- Bankat Kosovare  janë në fillimet e punës së tyre. Mirëpo  ato tashmë rriten gradualisht dhe 

për të vazhduar më tej këtë rritje si dhe për të financuar investimet e tyre në aktive të 

qëndrueshme dhë në projekte afatgjata, ato kanë nevojë për menaxhim të suksesshëm të 

riskut bankar. 

Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

1.4.1 Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

 

Përpara se të nisësh një studim duhet përcaktuar qartë se çfarë literature do të përdoret, se cila do të 

jetë metodologjia që do të zbatohet dhe cilat janë hapat që do të ndiqen. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
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1.4.2 Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

 

Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave nga buletinët vjetor të Kompanive të 

sigurimeve , Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), dhe informata të grumbulluara me rastin e 

anketimit të bankave komerciale në Republikën e Kosovës. 

1.4.3 Faza e tretë: analiza e të dhënave 

 

Në realizimin me sukses të objektivave të caktuara në këtë studim jemi mbështetur në metodën e 

analizës dhe sintezës dhe në analizën e të dhënave sekondare. 

1.5 Pyetje kërkimore  

1.5.1 Ku i gjen banka paratë? 

• Paratë merren prej njerëzve ose ndërmarrjeve të cilët hapin  llogari në banka. 

• Çdo kush që hap llogari në bankë dhe vendos në to kursimet e veta, e furnizon banken me 

para. Të gjitha këto kursime që u përkasin personave apo ndërmarrjeve të  ndryshme, 

bashkohën dhe formojnë një shumë të madhe parash.  

• Mbani mend, mëgjithëse paratë vendosen në bankë, ato nuk u përkasin pronarëvë të bankës 

apo drejtuesve e punonjësve të saj. Paratë mbeten të personave dhe ndërmarrjeve, duke mos 

ndryshuar pronar. Me fjalë të tjera, paratë mbeten pronë e depozituesve. 

1.5.2 Çfarë bën banka me këto para të cilat nuk i përkasin asaj? 

• Paratë e grumbulluara si depozita banka i jep hua. Huate u jepen personave dhe ndërmarrjeve 

të cilat duan të bëjnë investime, por që për momentin nuk kanë para të mjaftueshme. Prandaj 

ata i drejtohen bankes. 

• Në këtë mënyrë banka merr hua para nga depozituesit (pra nga ata që për momentin kanë 

para të tepërta dhe i kursejnë) dhe jep hua për huamarrësit (pra për ata që nuk kanë para të 

mjaftueshme për momentin dhe u duhen për t‟i investuar).  

• Duke u vendosur midis depozituesit dhe huamarrësit banka shërben si një kanal për të vënë 

paratë në punë, për t‟i qarkulluar.  

• Pra, banka ndërmjetëson. 
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1.5.3 Si të zgjidhni bankën tuaj? 

Të zgjedhësh një bankë, nuk është e lehtë. Sot ka shumë banka që të ofrojnë pothuaj të njëjtën gjë 

dhe të dallosh se cila prej tyre është më e mira apo më e sigurta, shpeshë është  vështirë.  

Por, ka disa gjëra që ndihmojnë në zgjedhjen e bankës. 

1. Shihet sa është interesi që paguan një bankë për depozitat dhe a është shumë i ulët apo 

shumë i lartë krahasuar me bankat e tjera. Kuptohet që sa më i lartë interesi, aq më shumë 

fitojn nga paratë e depozituara. Por, KUJDES. Nganjëherë bankat që paguajnë interes shumë 

të lartë, nuk janë shumë të sigurta. Ka edhe të tjera gjëra që duhet të merren parasysh. 

2. Shihet nëse banka kërkon të paguani komision sa herë që prekni llogarinë dhe sa janë këto 

komisione. Sa më pak raste të ketë për pagim komisionësh dhe sa më të ulëta ato, aq më 

tepër fitimprurëse do të jëte depozita. 

3. Shihet nëse banka ndodhët pranë vendit ku jetoni apo punoni dhe të shërben në orë të 

përshtatshme të ditës, sepse koha është kosto. Sa më pak kohë të shpenzohet për të shkuar në 

bankë, aq më mirë është. 

4. Shihet nëse banka i siguron depozitat tek Agjencia e Sigurimit të Depozitave sepse për të ka 

rëndësi që të jeni sa më të garantuar për investimin e parave dhe mund të preferoni t‟i 

vendosni depozitat në një bankë të siguruar edhe duke sakrifikuar diçka nga interesi. 

5. Shihet nëse banka i kryen shërbimet shpejtë dhe saktë. Shihet nëse tek sporteli të presin me 

buzëqeshje dhe mirësjellje, sepse ka rëndësi të ndiheni mirë dhe si në shtëpinë tuaj në 

bankën ku dorëzoni paratë. 

Mos harroni që jo të gjitha bankat janë njësoj. Duhet të studioni mirë kushtet që u ofron çdo bankë 

sikurse kontrolloni mirë një mall para se ta blini. Pyesni dhe miqtë tuaj nëse ata janë të kënaqur me 

bankat me të cilat punojnë. 

1.5.4 Si të zgjidhni një bankë 

Në fund zgjidhni atë bankë që përveç interesit të lartë apo komisioneve të ulëta, të pret me 

buzëqeshje, sepse është e rëndësishmë të ndihesh mirë në bankën tënde. 
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1.6 Metodologjia e hulumtimit 

 

Tema e diplomës është hartuar në bazë të metodologjisë hulumtuese-shkencore me karakter teorik 

dhe praktik.  

 Pra, tema e hulumtimit është bazuar në grumbullimin, përzgjedhjen dhe përshkrimin e 

materialit hulumtues në libra duke mos lënë anash instrumentet e matjes, procedurat e 

mbledhjes së të dhënave në lidhje me transaksionet e kompanive të sigurimeve si dhe 

kontabilizimin e tyre në librat kontabël. Për realizimin e këtij punimi, vend të veçantë ka 

pasur metodologjia e përdorur si bazament i sigurt dhe orientim i qartë në fazën e 

konceptimit, përpunimit metodologjik, e punës empirike të çështjeve që përmbledh ky 

punim.   

 Në realizimin e këtij punimi u përdor një metodologji që kombinoi të dhënat primare me ato 

sekondare. 

 U zgjodhë BQK dhe BK ekzistuese në Kosovë me qëllim të anketimit. 

 Kjo rrjedhë nga arsyeja e përvojës punuese që kanë menaxherët e nivelit të lartë në njërën 

anë dhe sistemi i kontrollit në anën tjetër. 

 Metodat statistikore të zbatuara gjatë hulumtimit zënë vend të rëndësishëm. Metodë tjetër e 

cila u zbatua është ajo krahasimeve. 

1.7 Hipotezat 

 

H1- Pse duhet analizuar specifikat e kontabilitetit të bankave 

H2- të përbashkëtat dhe të veçantat në mes bilanceve kontabël të kompanive prodhuese 

tregtare nga ato financiare si dhe dallimet në raportet financiare të vetë bizneseve financiare 

(sigurimeve dhe bankave). 
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KAPITULLI II 

 

2 SPECIFIKAT E KONTABILITETIT TE BANKAVE DHE TRAJTIMET 

KONTABEL 

 

Kontabilitetin në banka duhet të mbaj sistemin unik të informimit i cili plotëson dy kërkesa:  

a. kërkesën e themeluesit dhe depozituesit; 

b. kërkesën dhe nevojën e kontrollimit si dhe statistikën shoqërore. 

Banka është një institucion i rëndësishëm që ka:  

-ngjashmëri me organizatat ekonomike, statuti, pjesëmarrja, afarizmi; 

-specifikat, radhiten në grupin e institucioneve të veçanta ekonomike. 

Dallojmë dy bilance të bankave: 

- bilancin e gjendjes, i cili paraqet gjendjen momentale të një banke, dhe 

- bilancin e suksesit, i cili paraqet fitimin e arritur të një banke për një periudhë të caktuar 

kohore p.sh (tre mujore). 

2.1 Veçoritë e kontabiliteti të bankave 

 

Në bankë në mënyrë të obliguar mbahet evideca kronologjike: 

- Ditari; 

- Libri kryesor; 

- Evidentimi sistematik; 

- Libri i arkës; 

- Libri i mjeteve themelore; 

- Libri i inventarit të imët;  

- Libri i shpenzimeve; 

- Librat tjerë afaristë. 

Banka ka dy lloje të bilancave si: 

- Bilanci i gjendjes  

- Bilanci i suksesit 

  



 

8 

 

dy aspekte si: 

- Në aspektin e formimit të bërjes së mjeteve te kush gjenden dhe te kush janë plasuar ajo 

shumë (vlerë) e parave dhe afati i tyre. 

- Në aspektin se ajo shumë e parave prej kujt është marrë gjegjësisht çfarë është ai obligim 

dhe në çfarë afati janë marrë. 

Veçoritë e këtij biznesi qëndrojnë në specifikën dhe në aktivitetin që e kryen banka. Banka është një 

firmë financiare që kryen shërbime të caktuara, që realizon kalimin e mjeteve të lira financiare nga 

ata që i kursejnë tek ata që kanë nevojë për to.  

Në të gjitha shtetet sistemi bankar funksionon në dy nivele. Niveli i parë identifikohet me 

funksionimin e bankës qëndrore ndërsa niveli i dytë me funksionimin e të gjitha bankave të tjera. 

Aktiviteti bankar përfshin në radhë të parë pranimin e depozitavë të individëve, firmave e të tjera.  

Së dyti, aktiviteti bankar përfshin dhënien e huave firmave dhe individëve që kanë nevojë për to. Për 

këtë shërbim banka kërkon interes, i cili është më i lartë se interesi që ajo jep për depozitat. Bankat 

komerciale sikurse edhe bizneset e tjera për objektiv të tyre kanë fitimin. Fitimin e bankave e 

përbënë diferenca apo dallimi midis të ardhurave dhe shpenzimeve të cilat realizohen. 

Bankat komerciale janë banka të cilat kanë për qëllim realizimin e fitimit dhe të cilat kryesisht 

merren me paratë dhe kreditë. Bankat komerciale janë pjesë e institucioneve financiare pasi që ato 

merren me para, në kuptimin, e marrjes së depozitave nga publiku.  

Ato gjithashtu, merren me kredi, duke dhënë në formë të kredive fondet e marra në formë të 

depozitave. Mund të themi se bankat komerciale janë mobilizuese të kursimeve në ekonominë e 

secilit shtet, të cilat përdoren për dhënie të kredive për bizneset dhe individët të cilët kanë nevoja për 

investime në pasuri kapitale apo qarkulluese. 

Mund të përfundojmë se banka komerciale është institucion financiar e cila merret me huazime dhe 

dhënie të kredive. Ajo pranon depozita, ofron kredi si dhe krijon para. Pra, ajo shërben si urë lidhëse 

ndërmjet personave që kursejnë dhe atyre që huazojnë. Bankat nuk janë vetëm tregtarë të parasë, por 

edhe krijues të tyre. 

Bankat komerciale ofrojnë shërbime financiare për bizneset si dhe për klientët individual, përfshirë 

kartat debitore dhe kreditore, llogaritë bankare, depozitat dhe kreditë si dhe kreditë e siguruara dhe 

të pasiguruara.  

Si rezultat i efektit të derregullimit, bankat komerciale janë duke konkuruar me bankat investive, në 

operacionet e tregut të parasë si dhe në fushën e këshillimeve financiare.  
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Në shtetet e zhvilluara kapitaliste, bankat komerciale veprojnë si ndërmjetësues financiar, duke 

marrë fonde nga depozitarët dhe dhënien e tyre në formë të kredive. Kërkesat e klientëve ndaj 

depozitave të tyre janë mjaft likuide, që nënkupton se banka në çdo moment është e gatshmë t'i 

shlyejë obligimet ndaj depozitarëve. Në anën tjetër, kërkesat (të arkëtueshmet) e bankës ndaj 

huamarrësve janë më pak likuide, duke i ofruar huamarresve një periudhë më të gjatë për të bërë 

kthimet e kredive. Duke u bazuar ne këtë model, banka mund të ballafaqohet me rrezikun e 

falimentimit nëse të gjithë depozitarët, në të njëjtën periudhë, kërkojnë t'i tërheqin mjetet e tyrë nga 

llogaritë bankare. 

Në ditët e sodit bankat zënë një vend të vecantë në ekonomitë moderne, janë një nga institucionet 

më të rëndësishmë. Edhe pse aktiviteti bankar ka egzistuar edhe në kohërat e vjetra sot prezenca e 

tyre është imperative në aspektin e ndihmës së aktivitetit ekonomik dhe industrial të secilit shtet.  

Operacionet e para të vërteta bankare i hasim  në shekullin e VII para e.s. ku  paraqiten shtëpitë 

private të quajtura tezauret. Këto shtëpi kanë grumbulluar ushqim, para dhe gjëra të tjera dhe pastaj 

i kanë dhënë hua me kamatë. Prej emrit të tyre rrjedhë shprehja e sotme tezaurimi që do të thotë 

tërheqja e ndonjë malli apo parave nga qarkullimi. Punët rreth këmbimit të parave i kryenin 

bankierët e kohës antike, të njohur me emrin trapezitet. 

Në vitin 1407 në Gjenevë u themelua banka e parë Casa di San Giorgio e cila ishte bankë në 

kuptimin e plotë të fjalës. Kjo bankë dispononte me shuma të mëdha mjetesh monetare prandaj jepte 

hua të shumta  si dhe kryente qarkullimin e pagesave në mes të qendrave tregtare. 

Në qoftëse e parashtrojmë pyetjen së ç‟është banka atëherë paraqitet nevoja që të caktohen kriteret 

në bazë të të cilave bankat dallohen nga ndëmarrjet prodhuese, tregtare dhe ato qe merren me 

veprimtari shërbyese madje edhe nga orgaizatat e tjera financiare. Edhe pse nga aspekti  i teorisë dhe 

praktikës është shumë e vështirë që të tërhiqet vija e demarkacionit në mes të bankave dhe 

institucioneve tjera financiare është e mundur që me disa kritere ti afrohemi një definicioni të 

pranueshëm për bankën. 

Për këtë qëllim na shërbejnë këto 4 kritere: 

1. A thua ai institucion ndikon në krijimin e parave, në të vërtetë a ndikon në lartësinë, 

shpërndarjen, afatin dhe elementet e tjera të politikës monetare-kreditore? 

2. A është veprimtaria themelore e atij institucioni marrja dhe dhënia e kredive, me çka 

ndikohet në stimulimin e akumulimit monetar dhe kursimit financiar, ofertën dhe kërkesën e 

mjeteve financiare dhe shpërndarjen ekonomike të tyre? 
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3. A paraqet ai institucion një mbështetje të mirë financiare për realizimin e qëllimeve kryesore 

të politikës ekonomike e zhvilimore te vendit? 

4. Çfarë janë mundësitë e atij institucioni lidhur me zhvillimin e përparimin e qarkullimit të 

pagesave dhe shpejtimin e qarkulimit monetar? 

Duke u bazuar në kriteret e lartë pëmendura mund të japim këtë përkufizim mbi bankën: banka është 

një institucion i posaçëm financiar i sistemit monetaro-kreditor që merret me marrjen dhe dhënien e 

kredisë në mënyrë profesionale si dhe me ndërmjetësimin në qarkullimin e pagesave të komitentëve. 

Mirëpo, mendohet që definicionin më të plotë të bankës e ka dhënë zvicërani Dr. Felix Somary në 

veprën e tij “Bankpolitik”, sipas tij banka është një institucion ose ent puna kryesore e së cilës është 

marrja e kredive në formë të parave. Somary i qaset funksionit të bankës jo nga aspekti i dhënies së 

kredisë osë kryerjes së punëve të tjera bankare, por nga aspekti i ngarkimit me borxh të bankës 

d.m.th. nga mënyra e mobilizimit të mjeteve monetare. 

Bankat ofrojnë shërbime të ndryshme ato më të rëndësishmet janë : 

-Dhënia e kredive kosumuese; 

-Dhënia e këshillave financiare; 

-Menaxhmenti i parave të gatshme; 

-Dhënia e pajimeve me qira; 

-Financimi i kompanive të reja;  

-Sigurimi dhe ruajtja; 

-Ofrimi i polisavë të sigurmit; 

-Kryerja e shërbimeve të brokerëve; 

-Kryerja e shërbimeve lidhur me investimet dhë punët tregtarë etj. 

Industria bankare mund të ndahet në disa sektorë në varësi të klientëve të shërbyer, produkteve dhe 

shërbimeve të ofruara.
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Llojet e bankave komerciale 

 

Bankat për klientë individual – këto banka ofrojnë shërbime bazike bankare ndaj klientëve 

individual. Shembuj të këtyre bankave janë bankat e kursimeve, shoqatat e kursimeve, kredive etj. 

Produktet dhe shërbimet e  këtyre bankave përfshijnë: llogaritë rrjedhëse dhe të kursimit, kreditë për 

shtëpi, personale, konsumuese dhe për vetura. 

Bankat komerciale - ofrojnë shërbime financiare për bizneset si dhe për klientët individual, 

përfshirë kartat debitore dhe kreditore, llogaritë bankare, depozitat dhe kreditë si dhe kreditë e 

siguruara dhe të pasiguruara. Në shtetet e zhvilluara kapitaliste bankat komerciale veprojnë si 

ndërmjetësues fiananciar duke marrë fonde nga depozitorët dhe dhënien e tyre në formë të kredivë. 

Kërkesa e klientëve ndaj depozitave të tyre janë mjaft likuide që nënkupton se banka në çdo moment 

është e gatshme ti shlyejë obligimet ndaj depozitorëve. 

Në anën tjetër kërkesat e bankës ndaj huamarrësve janë më pak likuide duke i ofruar huamarrësve  

një periudhë më të gjatë për të bërë kthimet e kredive. 

Bankat investive - janë istitucione financiare të cilat i ndihmojnë individët, korporatat dhe qeveritë 

në sigurimin e kapitalit duke shërbyer si agjent për emetimin e letrave me vlerë të tyre. Këto banka 

gjithashtu, i asistojnë kompanitë gjatë shkrirjes apo bashkimit me kompanitë tjera si dhe ofrojnë 

shërbimë në lidhje me tregtimin e instrumenteve derivative, instrumenteve me të ardhura fikse, 

këmbime valutore, letra me vlerë të pronësisë etj. 

Bankat kooperative - zakonisht rregullohen me aktet e kooperativave të secilit shtet. Qëllimi i tyre 

është të ofrojnë kredi me norma të ulëta të interesit. Janë formë mjaft atraktive për kreditë rurale të 

tilla si financimi i agrokulturës. 

Bankat e specializuara - janë bankat e këmbimeve valutore, bankat  industriale, bankat e 

zhvilluara, bankat eksport-import, të cilat janë të adoptuara për kryerjen e aktiviteteve të veçanta. 

Këto banka ofrojnë ndihmë financiare për industritë, projektet me efekte të mëdha dhe tregtinë e 

jashtme. 
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Bankat Qendrore - janë bankat e bankave, qëllimi i tyre është të garantojnë politika të 

qëndrueshme monetare dhe financiare dhe luajnë një rolë të rëndësishëm në ekonominë e një vendi. 

Funksionet kryesore të çdo banke qendrore janë: implementimi  i politikës monetare, menaxhimi i 

rezervave të arit dhe këmbimevë valutore, marrja e vendimeve në lidhje me normat zyrtare të 

interesit, luajtja e rolit të bankës së qeverisë dhe bankave tjera si dhe rregullimi dhe mbikëqyrja e 

industrisë bankare dhe institucioneve tjera financiare. 

2.2 Funksionet e bankave komerciale 

 

Funksionet kryesore të bankave komerciale mund të ndahen në tri fusha kryesore
5
 

Tabela 1: Funksionet kryesore të bankave  komerciale 

 

Burimi: Dërmaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore, 

Prishtinë, 2013, f.46 

Fuksionet kyesore të bankave komerciale mund të ndahen në 3 fusha kryesore : 

1.Pranimi i depozitave - paraqet funksionin primar të bankave komerciale. Bankat zakonisht 

pranojnë 3 lloje të depozitave : 

1.1 Llogaritë rrjedhëse të cilat ndryshe njihen si depozita në të parë,  

1.2 Llogaritë e kursimit të cilat njihen si llogari ku qytetarët apo bizneset mund ti deponojnë mjetet e 

tyre tepricë prej të cilave realizojnë të hyra nga interesi. 

1.3 Llogaritë e afatizimit ndryshe njihen edhe si depozita me afat. Këto depozita nuk mund të 

tërhiqen para maturimit të periudhës së afatizimit ose para lajmërimit paraprak nga klienti për 

shkëputje të marrëveshjes së afatizimit. 

2.Kredidhënia - Funksioni më i rëndësishëm për bankat komerciale është dhënia e kredivë dhe 

paradhënieve për të gjitha kategoritë e personave (fizik apo juridik) veçanërisht për ndërmarrësit . 

                                                 
5
Dermaku Arben, Hoti Arbër,Kontabiliteti i Institucioneve financiare,Konceptet themelore,Prishtinë,2013, f.46 

Funksionet kryesore 

Pranimi i depozitave Kredidhënia Krijimi i kredive 
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3.Krijimi i parave - funskioni më i veçantë i bankave komerciale është krijimi i parave, përktësisht 

krijimi i kredisë. Depozitat e bankave konsiderohen si para pasi që nëpërmjët tyre mund të kryhen të 

gjitha pagesat e mundshme dhe mund të përdoren për blerjen e mallrave dhe shërbimeve. 

2.3 Pasqyrat financiare të bankave 

 

Pasqyrat finaciare të bankave afariste - për tu njohur me pasqyrat financiare të bankave 

komerciale së pari do të njoftohemi me mënyrën se si këto banka e realizojnë dhe raportojnë fitimin 

e tyre. 

Banka e realizon fitimin nga diferenca ndërmjet interesit të fituar nga kreditë (interesi aktiv) dhe 

shpenzimeve të interesit nga depozitat dhe huazimet (interesi pasiv). 

Interesi aktiv - përfaqëson interesin e fituar nga pasuria kryesore e bankes „kreditë dhe paradhëniet 

për kliëntët‟ dhe „kreditë dhe paradhëniet për institucionet financiare‟ . 

Interesi pasiv - përfaqëson shpenzimet e interesit për detyrimet kryesore të bankës të tilla si 

„depozitat e klientëve „ dhe „huazimet‟. 

Duke e zbritur interesin e fituar nga shpenzimet e interesit përllogaritet fitimi bruto përkatësisht të 

hyrat neto nga interesi të cilat shërbejnë si bazë për mbulimin e shpenzimevë të tjera dhe realizimin 

e fitimit për aksionarët e bankës. Përveç fitimit nga kjo diferencë e interesit banka gjithashtu ofron 

një numër të shërbimeve klientëve të saj nga të cilët realizon të hyra nga tarifat dhe komisionet. 

2.4 Përmbajtja e planit kontabël të bankës 

Më planin kontabël llogaritë klasifikohen sipas sistemit dhjetor. Në bazë të planit kontabël global, 

çdo entitet ekonomik e bënë planin e vet kontabël sipas nevojës. 

Duhet dalluar kornizën kontabël nga plani kontabël. 

• Korniza kontabël është nomenklatura e llogarive themelore të radhitura në klasa dhe 

grupe përkatëse, të cilat janë të përshtatshme për veprimtari të caktuara, siç janë tregtia, 

industria e zejtaria, hoteleria, bankat, organizatat tjera financiare etj. 

• Plani kontabël paraqet koordimin e llogarive dhe sistematizimin e tyrë me qëllim të 

përdorimit më të lehtë me rastin e regjistrimeve të ndryshimeve afariste, sidomos kur 

është fjala për numrin e madhë të këtyre ndryshimeve dhe të llogarive. 

  



 

14 

 

Përmbajtja e planit kontabël tek bankat është si vijon
6
: 

KLASA 0 – Paratë e gatshme dhe ekuivalentët në të  gatshme;        

KLASA 1 - Kredit dhe plasmanet e bankës; 

KLASA 2 - Kredit dhe plasmanet e komitentëve;  

KLASA 3 - Letrat me vlerë dhe plasmanet tjera të cilat shitën; 

KLASA 4 - Kredit dhe depozita prej bankës; 

KLASA 5 - Kredit dhe depozitat prej komitentëve;  

KLASA 6 - Të dalurat; 

KLASA 7 - Të hyrat; 

KLASA 8 - Rezervimet (rezervat dhe kapitali); 

KLASA 9 –Jashtë bilancor;    

Llogaritë e klasave 0,1,2,3 janë llogari aktive, ndërsa kontot  4, 5 dhe 8 janë llogari pasive.  

Llogaritë e klasave 6 dhe 7 janë llogari të suksesit. 

Llogaria e klasës 9, shfrytëzohet si evidencë jashtë bilancore në aktive dhe pasive. 

2.5 Bilanci i gjendjes së bankave 

Bilanci i bankave përbëhet nga dy pjesë, të cilat gjenden në ekuilibër, ato janë
7
: 

- aktiva (plasmanet e bankës) dhe 

- pasiva (burimet e mjeteve të bankës). 

Bilancet e bankave ndahen në bilancin INTERN dhe EKSTERN. 

Llojet e bilanceve: 

Sipas gjatësisë së kohës: 

- bilancin fillestar, 

- bilancin e ndërmjetëm dhe  

- bilancin vjetor. 

Sipas teknikës: 

- bilancin bruto dhe neto. 

 

 

                                                 
6
Jakupi Shefket,Kontabiliteti për organizata financiare dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,f.26 

7
Po aty faqe 30 
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Sipas përfshirjes:  

- bilanci individual, 

- bilanci përmbledhës dhe 

- bilanci i konsoliduar. 

Sipas efekteve  dhe qëllimit të pasqyrimit të gjendjes: 

- bilancin e gjendjes , 

- bilancin e suksesit dhe  

- bilancin operativ (rrjedhës). 

Nga aspekti i bankave, të cilat janë të përfshira në bilanc : 

- bilanci i një banke , 

- bilanci agregat i të gjitha bankave  

- bilanci i konsoliduar i të gjitha bankave  

- bilanci i konsoliduar i sistemit bankar. 

Bilanci i gjendjes së bankës, përfshin të gjitha pozicionet dhë nënbilancet e aktivës dhe të pasivës. 

Të gjitha pozicionet grupohen në pjesë homogjene, sipas kohës dhe funksionalitetit të mjeteve e 

plasmanëve. 

Pjesët e bilancit paraqesin nën bilancet. 

Në praktikë ekzistojnë dy grupe kryesore  të punëve bankare : 

- Punët bankare afatshkurtër, dhe 

- Punët bankare afatgjatë. 

Bilanci i gjendjes së bankës 

AKTIVA 

A. PLASMANET AFATSHKURTËR 

I.  Plasmanet  afatshkurtër në deviza  

II.  Plasmanet afatshkurtër në valutë të vendit. 

B.   PLASMANET  AFATGJATE 

I. Plasmanet  afatgjatë në deviza, dhe  

II. Plasmanet afatgjatë në valutë të vendit. 

C.  MJETET THEMELORE DHE PLASMANET E FONDEVE TË BANKËS 

D. PLASMANET NGA MJETET DHE NË EMËR PËR LLOGARI TË PERSONAVË JURIDIK 

AKTIVA TOTALE (A+B+C+D) 
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PASIVA 

A. MJETET  AFATSHKURTËRA 

I. Mjetet afatshkurtëra në deviza 

II. Mjetet afatshkurtëra në valutë të vendit 

B.   MJETET AFATGJATA 

I.  Mjetet afatgjata në deviza, dhe  

II.  Mjetet afatgjata në valutë të vendit. 

C.  FONDET E BANKËS 

D. MJETET NË ËMËR  DHE PËR LLOGARI TË PERSONAVE JURIDIK 

PASIVA TOTALE (A+B+C+D)  

Bilanci i gjendjes së bankës nga aspekti i strukturës së afatit të aktivës e të pasivës, duket kështu: 

AKTIVA 

- Mjetet  monetare 

- Depozitat  te  Banka Qendrore 

- Plasmanet  afatshkurtera  në  letrat  me  vlerë 

- Kreditë  afatshkurtëra  dhe  skadimet  vijuese  të kredivë afatgjata 

- Ndarjet  kohore  aktive 

- Kreditë  afatgjata  të  zvogëluara  për  skadimet  vijuese 

- Plasmanet  afatgjata në letrat me vlerë 

- Plasmanet në banka subsolidiare dhe personat e tjerë juridik 

- Objektet ndërtimore  dhe pajisjet 

- Humbja 

- Mjetet jo afariste 

GJITHSEJTË  AKTIVA 

PASIVA 

- Depozitat në të parë 

- Depozitat e tjera afatshkurtëra 

- Obligimet ndaj kredive afatshkurtëra dhe skadimet vijuese  sipas borxheve 

- Ndarjet  kohore pasive 

- Depozitat  afatgjata 
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FONDET 

- Fondi themelues 

- Fondi rezervë  

- Rezervat e bankës 

- Fitimi i pashpërndarë 

- Rezervimet afatgjatë  

- GJITHËSEJ  PASIVA 

 

A)  Plasmanët A) Depoziti dhe kreditë e marrura 

-paratë  e gatshme  

-depoziti në bankat qendrore 

-krediti dhe plasmanët e bankës 

-krediti dhe plasmanët e komitentëve 

-krediti dhe depoziti prej bankave  

-krediti dhe plasmanët e komitentëve 

-obligimet për letrat me vlerë 

B) Gjendja e mjeteve B) Detyrimet tjera 

-mjetet themelore  

-investimet jomateriale 

-pjesëmarrja në kapitalin e personavë fizik të lidhur 

-fitimi 

-tatimi 

 

 

C) Kapitali i regjistruar i pa paguar C) Përkufizimi kohor i pasivit  

-mjetet tjera 

-përkufizimi kohor i aktivit 

-humbja 

-rezervat afatgjata 

-detyrimet 

-kapitali dhe rezervat 

 

- 

-kapitali themelor 

-rezervat 

-fitimi i pa sistemuar 

-totali, afarizmi i aktivës + aktiva jashtbilancore -totali, afarizmi, i pasivës + pasiva + 

 pasiva jashtbilancore 

Gjithsej aktiva Gjithsej pasiva 

Burimi:Jakupi Shefket,Hidajet Shehu,Kontabiliteti për kompanit tregtare dhe kontabiliteti i bankave,f.178 
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Dy pasqyrat financiare kryesore, të cilat janë shumë të rëndësishme për bankat komerciale janë:  

 

1. Pasqyra e pozicionit financiar (PPF) (bilanci i gjendjes) dhe  

2. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) (pasqyra e të ardhurave).  

Në vijim do t'i shpjegojmë më hollësisht këto pasqyra financiare, nga perspektiva e bankave
8
. 

Pasqyra e pozicionit financiar - përmban listën e pasurive dhe detyrimeve të bankës në një datë të 

caktuar. Pasqyra e pozicionit financiar gjithashtu tregon diferencën ndërmjet pasurive dhe 

detyrimeve të bankës, e cila paraqet kapitalin aksionar. 

Pasuritë 

Pasuritë e bankave, zakonisht përbëhen nga: paraja dhe ekuivalentët e saj, kreditë ndaj klientëve, 

investimet në letrat me vlerë, investimet në bankat e tjera, patundshmëritë, impiantët, pajimet dhe 

softuerët. 

     Ilustrim 1: Blerje e ATM-së, përfshirë koston e transportit,instalimit, testimit 

• Supozojmë se një bankë vendore do të instalojë një ATM në një qendër tregtare të hapur kohët e 

fundit dhe e blen atë me 1 janar 2016 në shumën 23,000 €. Kostot e transportit janë 600 € dhe 

banka paguan dhe 400 € për instalimin dhe testimin e ATM-së. Kostoja totale e ATM-së është 

24,000 € e paguar në dorë nga banka.  

• Hyrjet për të regjistruar këtë transaksion janë si më poshtë: 

Blerje e ATM-së, përfshirë koston e transportit,instalimit, testimit 

Data Dok. Llogaritë Debiti Krediti 

Janar. 

01,20

16 

1 

Aktivet Fikse - Pajisjët  

(aktive rritet debiti) 
24,000 

 

Paraja (aktive zvoglohen) 

krëditi) 

 24,000 

 

 

 

 

                                                 
8
Dermaku Arben, Hoti Arbër,Kontabiliteti i Institucioneve financiare,Konceptet themelore,Prishtinë,2013, f.58 
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2.5.1 Paraja dhe ekuivalentët e parasë 

 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë. Këtu përfshihet paraja në dorë (paraja në arkat dhe trezorët e 

bankës), paraja në bankën qendrore dhe paraja në bankat e tjera. Ky element i pasurisë përfaqëson 

pasurinë më likuide, e cila mund të përdoret menjëherë për t'i shlyer obligimet ndaj klientëve 

(depozitorëve). Paraja njihet edhe si elementi i parë në mbrojtjë të bankës. Përveç parasë në dorë, 

banka mbanë një sasi të parave në bankën qendrore ose në bankat tjera komerciale në vend. 

2.5.2 Investimet 

 

Investimet - Në këtë pasuri përfshihen të gjitha pasuritë fitimprurëse, në të cilat banka ka investuar. 

Llojet kryesore të investimeve janë ato në letrat me vlerë të qeverisë (p.sh. bonot e thesarit) apo në 

formë të letrave me vlerë të kompanive të tjera, osë në formë të afatizimeve bankare. 

2.5.3 Kreditë dhe paradhëniet 

 

Kreditë dhe paradhëniet - Meqenëse aktiviteti kryesor i bankave komerciale është kredidhënia, 

atëhërë, pjesa dërmuese e pasurive të bankave përbëhët nga kreditë, paradhëniet ndaj klientëvë dhe 

bankave. Kreditë paraqesin burimin kryesor të të hyrave të bankës. Duhet theksuar se kreditë në të 

njëjtën kohë janë pasuri me rrezik për bankën, përkatësisht kanë likuiditet të ulët, që nënkupton se 

ato mund të mos paguhen (pjesërisht apo plotësisht). Mund të thuhet së mbijetesa e bankës varet nga 

niveli i të hyrave të realizuara nga dhenia e kredive. 

2.5.4 Mjetet fikse 

 

Mjetet fikse - Si çdo kompani tjetër ashtu edhe banka nuk mund të funksionojë pa mjetet fikse, të 

tilla si: ndërtesat, makineritë për numërim të parave, kasafortat, veturat, pajisjet e teknologjisë 

informative, bankomatët,etj. Në këtë kategori përfshihen të gjitha pasuritë e tundshme dhe të 

patundshme të cilat janë në pronësi të bankës. 
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Ilustrim 2: Blerje e një ndërtese të re zyrash në shumën € 350,000 

Data Dok. Llogaritë Debiti Krediti 

1 

Korrik 

2016 

3 

Aktivet Fikse – Ndertesa 

 (aktive rritet debiti) 

350,000 
 

Llogaritë e Pagueshme 

(detyrime rritet krediti) 

Për blërjën ë ndërtësës 

 
350,000 

 

Ilustrim 3: Ridekorimi i ndërtesës së re të zyrave 

 

Disa muaj pas blerjes duket se ndërtesa ka nevojë për ridekorim, të cilën banka e bënë më 1 Nëntor 

2016. Kostoja e ridekorimit është 10,000 €. Duke qenë se ridekorimi thjesht restauron dhe nuk 

përmirëson përgjithmonë cilësinë e ndërtesës, vlera fillestare e ndërtesës nuk rritet dhe ridekorimi 

njihet si shpenzim në momentin që është përfunduar. 

 

Ilustrim: Ridekorimi i ndërtesës së re të zyrave 

Data Dok. Llogaritë Debiti Krediti 

1 

Nëntor 

2016 

4 

Shpenzime riparimi 

 (shpenzim, rritet debiti) 
10,000 

 

Para (aktive, zvogëlohet krediti)  10,000 

2.5.5 Detyrimet – Depozitat dhe huazimet 

 

Dy llojet kryesore të detyrimeve të bankave janë: depozitat e klientëve dhe huazimet
9
. 

Depozitat - Depozitat paraqesin burimin kryesor të financimit të bankës. Në këtë kategori të 

detyrimeve përfshihen kryesisht tre lloje të llogarive: llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimit dhe 

llogaritë e afatizimit. 

Suksesi i një banke varet nga niveli i besueshmërisë së klientëve të saj në bankën e tyre. Prandaj, 

bankat duhet që, në çdo moment, të kenë mjete të mjaftueshme për t'i shlyer detyrimet ndaj 

depozitorëve në momentin kur ata dëshirojnë t'i tërheqin mjetet e tyre të depozituara. 

                                                 
9
Po aty, f.59 
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Huazimet - Në rastet kur banka ka nevojë për mjete shtesë, ajo mund të marrë hua nga bankat e 

tjera, por edhe nga banka qëndrore. Prandaj, në këtë element të detyrimeve përfshihen të gjitha 

fondet e huazuara nga bankat e tjera vendore, apo të huaja. 

Banka mund të financohet përmes huave nga bankat e tjera, apo edhe nëpërmjet emetimit të 

instrumenteve financiare të borxhit, të tilla si obligacionet. 

Por, arsyeja kryesore përse bankat preferojnë depozitat është se ato janë relativisht të lira. Depozitat 

përfaqësojnë një burim mjaft të pavarur dhe të qëndrueshëm të financimit 

Në vijim janë prezantuar në formë tabelare elementet apo zërat kryesorë të pasqyrës së pozicionit 

financiar të bankave. 

Në anën e majtë të PPF-së janë: pasuritë, përfshirë paratë, investimet financiare, kreditë dhe 

paradhëniet ndaj klientëve dhe bankave, patundshmëritë, impiantet dhe pajimet, si dhe pasuritë e 

paprekshme. Në anën e djathtë të PPF - janë detyrimet,përfshirë depozitat e klientëve, huazimet dhe 

të pagueshmet e tjera.  

Diferenca ndërmjet pasurive dhe detyrimeve përfaqëson kapitalin aksionar të bankës. 

PASURIA - DEYRIMET = KAPITALI AKSIONAR 

Mund të konkludojmë se pasqyra e pozicionit financiar të bankës pasqyron politikat, operacionet 

dhe të arriturat e aktivitetit të bankës. Detyrimet përfaqësojnë burimet e fondeve, ndërsa pasuritë 

paraqesin llojet e ndryshme të kredive, të cilat i janë dhënë klientëvë të bankës. Prandaj, kjo 

pasqyrë, paraqet një fotografi të madhësisë dhe natyrës së operacioneve të bankës. 

2.5.6 Baraspesha financiare e bilancit të bankës 

Baraspesha financiare në bilancin e bankës mund të jetë: 

• Baraspesha afatgjatë - paraqet raportin e ekuilibrit të plasmanëve afatgjatë në aktiv dhe te 

mjetet afatgjatë në pasivën e bilancit të bankës.  

• Baraspesha afatshkurtër-paraqet raportin e ekuilibruar në mes të plasmanëve afatshkurtër 

dhe mjeteve para në aktive me burimet afatshkurtër të mjeteve në pasiv. 

Kjo është në të vërtetë prerja e bilancit në dy pjesë kryesore, të cilat në kushtët e politikës së 

shëndoshë afariste duhet të jenë të baraspeshuara. 

Jo baraspesha afatgjatë e bilancit shfaqet kur plasmanet janë më të vogla se mjetet afatgjatë, si dhe 

kur ekziston çrregullimi i strukturës së burimeve afatgjata të mjeteve të bankës. 
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2.5.7 Kapitali i bankës dhe aktiva e rrezikshme 

Kapitali është pretendimi i mbetur nga pronarët e kompanisë për aktive të kompanisë , pasi të 

zbriten të gjitha detyrimet .Në një kontekst të kontabilitetit kapitali përfaqëson interesin e mbetur në 

aktivet e kompanisë të përhapur midis aksionerëve individual në përputhje me pjesën e tyre në 

kompani. Bankave u kërkohet nga rregullatorët të mbajnë një pjesë minimale të kapitalit që lidhet 

me aktivet e saj. Kjo quhet kërkesa minimale për kapital. Kjo kërkesë ka për qëllim uljen e rrezikut 

të kreditorëve të bankës, e cila natyrisht përfshin depozitat e klientëve. Kur një aksion lëshohet 

fillimisht ai ka një vlerë të quajtur vlera nominale.Totali i kapitalit të nënshkruar është i barabartë 

me numrin e përgjithshëm të aksioneve të shumëzuar me vlerën e  tyre nominale. Fitimi ose humbjet 

e kompanisë rrisin ose ulin kapitalin e pronarit në përputhje me rrethanat, ndërsa kapitali ndryshon 

shuma e kapitalit të ri është i ndarë në numrin e aksioneve. Kështu që çdo askion merr një vlerë të re 

që quhet vlera kontabël. Në qoftëse kjo e fundit e kalon vlerën nominale do të thotë se biznesi është 

fitimprurës. 

Përveç vlerës nominale dhe kontabël aksionet që janë tregtuar në një treg të aksioneve mund të 

vlerësohen në bazë të vlerës së tyre të tregut. Vlera e tregut është çmimi me të cilin aksioni mund të 

shkëmbehet në mes të dy palëve njëri është i gatshëm për të blerë dhe tjetri është i gatshëm për të 

shitur me çmim të njëjtë. 

Fitimi ose mund të vihet me një anë në formën e fitimeve të mbajtura apo rezervave, ose mund të 

shpërndahet për aksionerët, si një dividendë në mjete monetare. 

Llogaria „Fitime të mbajtura ; është një nënllogari e kapitalit i cili përbëhet nga fitimi në periudhat e 

mëparshme të kontabilitetit.Kjo më thjeshtë përshkruhet si shuma e mbetur në pasqyrën e të 

ardhurave nga periudha e mëparshme e kontabilitetit pas pagesave të dividendës. 

Bankat e krijojnë kapitalin e tyre nga këto mjete: 

• kapitali themelues 

• rezervat e bankës 

• rezervat e rivlerësuara 

• fitimi i pashpërndarë i periudhave të mëparshme 

• fitimi nga afarizmi vijues 

  



 

23 

 

Bruto kapitali  i tillë zvogëlohet për: 

• investimet në aksionet e ndërmarrjeve, të bankave dhe të organizatave të tjera financiare, 

• humbjen e pambuluar nga periudha e mëparshme, dhe  

• humbjen nga afarizmi vijues 

Kapitali neto, i cili krahasohet me plasmanet e rrezikshme (të aktives) dhe aktiven e rrezikshme 

jashtë bilancore. 

Ilustrim 4: Kapitali fillestar 

Ilustrim: Kapitali fillestar prej € 200,000 

Data D

o

k. 

Llogaritë Debiti Krediti 

Shtator

30, 

2016 

1 Paraja dhe Ekuivalentët e Parasë 

(aktive, rritet debiti) 

200,000  

Kapitali neto  

(kapital, rritet krediti) 

 200,000 

 

  
Ilustrim 5: Disbursim i kredisë prej € 60,000 për klientin ALBI   

Data Dok. Llogaritë Debiti Krediti 

Tetor 

30, 

2009 

3 Kredi për klientët 

 (aktive, ulet debiti) 

60,000   

Paraja dhë ekuivalentët e 

parasë 

(aktive, ulet  krediti) 

 60,000  

Ilustrim 6: Pagimi i pagave për punonjësit € 35,000 

Data Dok. Llogaritë Debiti Krediti 

Tetor 

30, 

2016 

4 Shpenzime nga paga 

(shpenzime,rritet debiti) 

35,000  

Paraja dhe ekuivalentët e 

parasë 

(aktive,zvoglohet krediti) 

 

 35,000 
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Qendrore shkallën e rrezikut të plasmaneve të bankës e kategorizon në grupe : 

1. Shkalla e rrezikut 0% 

2. Shkalla e rrezikut 15% 

3. Shkalla e rrezikut 25% 

4. Shkalla e rrezikut 80% dhe  

5. Shkalla e rrezikut 100%. 

2.6 Shpjegimi i elementeve kryesore të pasqyrës së pozicionit financiar të bankës 

(Bilancit të gjendjes) 

2.6.1 Paraja në dorë dhe në bankë 

• Paraja në dorë dhe në bankë - në këtë zë përfshihen paratë nëpër arka dhe trezorë të 

bankës si dhe paratë në bankat e tjera vendor ose të huaja.   

2.6.2 Paraja në Banken Qendrore 

• Paraja në Banken Qendrore - në këtë zë përfshihen paratë e mbajtura në Banken Qendrore. 

Ky zë haset në të gjitha bankat komerciale të licencuara në Kosovë. Këtu zakonisht 

përfshihen rezervat obligative dhe paratë e tjera të mbajtura për qëllime të likuiditetit. 

Aktualisht, rezerva obligative është 10 -18% e llogarive dhe depozitave të klientëve. 

2.6.3 Kreditë dhe paradhëniet për bankat 

• Kreditë dhë paradhëniet për bankat - në këtë zë përfshihen të gjitha mjetet e afatizuara në 

bankat vendore ose të huaja me afat të shkurtër. Pothuajse të gjitha bankat bëjnë afatizimin e 

mjeteve të tepërta për të realizuar të hyra nga interesi, të cilat ndikojnë ndjeshëm në rritjen e 

fitim- prurjes së bankës. Në këtë zë përfshihen edhe mjetet e bllokuara në bankat e tjera, me 

qëllim të mbulimit të garancive bankare.   

                : Kredimarrje afatshkurtër nga një bankë tjetër, € 50,000 

Data Do

. 

Llogaritë Debiti Krediti 

30, 

2016 

5 Paraja dhe ekuivalentët e parasë 

(aktive, rritet debiti) 

 

Kredi Afatshkurtra (detyrime, 

zbritet krediti) 

Krëdidhënja afatshkurtër 

50,000  

 

50,000 

Ilustrim 7 
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2.6.4 Kreditë dhe paradhëniet për klientët 

• Kreditë dhe paradhëniet për klientët - ky zë paraqet pasurinë kryesorë të bankës. Në këtë 

zë përfshihet balanca e kredive të dhëna, e cila pritet të arkëtohet nga banka, në varësi të 

planit të pagesave të kredive.Sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, ky zë duhet 

të prezantohet në to nga provizionet për humbjet nga kreditë. Në kompanitë tregtarë ky zë 

është i ngjashëm me llogaritë e arkëtueshme. Këtu përfshihet edhe interesi i përllogaritur për 

t'u arkëtuar nga balanca e kredive si dhe penaliteti i përllogaritur për t'u arkëtuar.   

2.6.5 Tatimi në fitim i arkëtueshëm 

• Tatimi në fitim i arkëtueshëm - ky zë përfaqëson shumën e tatimit në fitim të paguar tepër 

dhe i cili pritet të arkëtohet nga banka.  

2.6.6 Pasuritë e paprekshme, neto 

• Pasuritë e paprekshme, neto - ky zë kryesisht përfshin pasuritë e paprekshmë të bankavë, 

të tilla, si softuerët, licencat, etj. Sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, 

prezantimi i pasurive të paprekshmë në pasqyrën e pozicionit financiar duhet të jetë neto nga 

amortizimi i akumuluar.   

2.6.7 Patundshmëritë dhe pajimet, neto 

• Patundshmëritë dhe pajimet, neto - ky zë përfshin pasuritë e prekshme të bankave të tilla 

si patundshmëritë, objektet, orenditë, kompjuterët, ATM-të, etj. Sipas standardeve 

ndërkombëtare të kontabilitetit prezantimi i patundshmërive dhe pajimeve në pasqyrën e 

pozicionit financiar duhet të jetë neto nga zhvlerësimi i akumuluar.   

2.6.8 Depozitat e klientëve 

• Depozitat e klientëve - ky zë përfaqëson burimin kryesor të financimit të çdo banke 

komercialë dhe përfshin balancen e të gjitha llogarive të klientëve, qofshin ato llogari 

rrjedhëse, të kursimit apo afatizime.   

2.6.9 Huazimet 

• Huazimet - ky zë përfaqëson burimet e tjera të financimit të bankës dhe përfshin balancën e 

papaguar të të gjitha kredive apo huazimeve të marra nga bankat apo institucionet financiare 

vendorë apo të huaja. 
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2.7.10  Të pagueshmet e tjera 

• Të pagueshmet e tjera - ky zë përfshin detyrimet e tjera të bankës ndaj palëve të brendshme 

apo të jashtme. Zakonisht, në këtë zë përfshihen: detyrimet ndaj pagave të punonjësve, 

kontributet pensionale, komunalitë, tatimet në paga, detyrimet ndaj qirasë, detyrimet ndaj 

furnitorëve, detyrimet ndaj palëvë të treta, etj.   

2.6.10 Kapitali Aksionar 

• Kapitali Aksionar - ky zë përfaqëson shumën nominale të investuar nga aksionarët e 

kompanisë së sigurimeve. Të gjitha bankat komerciale, si kusht për t'u licencuar, duhet të 

kenë kapital minimal prej 7 - 10 milion euro.   

2.7 Evidenca ekuivalente e parave të gatshme 

Klasifikimi i burimeve të mjeteve bankave: 

- Faktorët e formimit të depozitave në sistemin bankar 

- Burimet jo depozitare të mjeteve të bankave 

2.7.1 Hyrjet kryesore kontabël 

 

Për shembullin në vijim është supozuar së një investitor vendos për të ngritur një bankë. Sipas 

rregulloreve kombëtare kërkesa minimale e kapitalit është 500,000.00 €. Kështu investitori 

përcakton një vlerë nominale aksioni prej 1,000 € dhe investon në 500 aksione më 7 prill 2011 i cili 

jep një investim total kapitali të barabartë me kërkesat minimale të kapitalit. 

Pagesa prej 500.000 € do të pasqyrohet nga një hyrje debitore në llogarinë „Para‟ ndërsa llogaria 

„Kapitali i nënshkruar‟ kreditohet në të njëjtën kohë me të njejtën sasi.  

 
Ilustrim 8: Derdhja e kapitalit fillestar për të ngritur bankën  

Data Dok. Llogaritë Debi  Kredi 

Prill 

17,  2011 

1 Paraja 

 (aktivi ↑,debiti) 

          Kapitali i nënshkruar  

                      (kapitali ↑,krediti) 

500,000.00  

 

500,000.00 
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Zakonisht një bankë ka më shumë se një aksionar ose investitor, kështu që për qëllime kontabiliteti 

çdo aksion i aksionarit të kapitalit të nënshkruar do të ndahet dhe të regjistrohet në një nën-llogari të 

veçantë. Fitimi është pasqyruar në të dyja si në aktivet e bankës që janë rritur me 100,000.00 € dhe 

në një rritje të kapitalit neto për të njejtën vlerë. Në muajin Janar 2012 banka transferon fitimin nga 

viti i kaluar në llogarinë “Fitime të mbajtura”. Kjo duhet bërë për shkak se fitimi i regjistruar në 

2011 nuk i takon më periudhës kontabël aktuale. 

Ilustrim 9: Transferimi i fitimit nga viti i kaluar në llogarinë “Fitime të mbajtura” 

Data Dok. Llogaritë Debi  Kredi 

Janar 

01, 2012 

4 Fitimi i vitit 

 (kapitali ↓,debiti) 

          Fitime të mbajtura  

                       (kapitali ↑,krediti) 

100,000.00  

 

100,000.00 

 

 

Lë të supozojmë së me 28 Janar 2012 asambleja e askionarëve vendos të akordojë 10% të fitimeve  

të mbajtura në një rezervë ligjore dhe pjesën tjetër si dividendë. 

Në hyrjen e parë në regjistrin kontabël 10% e 100,000.00 € dmth 10,000.00 €  do të debitohen  

nga “Fitime të mbajtura” dhe kreditohen në “Rezervat”. Ky regjistrim nuk e ndryshon shumën  

totale të kapitalit.  

 
Ilustrim 10: Ndërtimi i rezervave  ligjore nga “Fitimet e mbajtura” 

Data Dok. Llogaritë Debi  Kredi 

Janar 

28,  2012 

5 Fitimet e mbajtura 

 (kapitali ↓,debiti) 

          Rezerva  

                              (kapitali ↑,krediti) 

10,000.00  

 

10,000.00 

 

Ilustrim 11: Shpallja e pagesave të dividendëve 

Data Dok. Llogaritë Debi  Kredi 

Janar 

28,  2012 

6 Fitimet e mbajtura 

(kapitali ↓,debiti) 

               Dividenti për tu paguar 

                      (detyrim ↑,krediti) 

90,000.00  

 

90,000.00 
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Duke supozuar se banka paguan dividendë më 31 Janar hyrja në regjistrin kontabël do të zvogëlojë 

të dyja si llogarinë “Para” dhe llogarinë “Dividendët e pagueshëm” me kreditimin dhe debitimin e 

tyrë përkatës. 

Ilustrim 12: Pagesë dividendi 

Data Dok. Llogaritë Debi  Kredi 

Janar 

31,  2012 

7 Dividend të pagueshëm  

 (detyrim ↓,debiti) 

          Para   

                                  (aktivi ↓,krediti) 

90,000.00  

 

90,000.00 

 

 

2.8 Bilanci i suksesit të bankës 

Bilanci i suksesit tregon në mënyrë sintetike rezultatin financiar të afarizmit të bankës. Pasqyra e të 

ardhurave gjithëpërfshirëse
10

 (pasqyra e të ardhurave) ofron informata në lidhje me rezultatin 

financiar të bankës gjatë një periudhe të caktuar kohore (p.sh., tremujorë ose vjetore). Kjo tregon se 

a ka pasur banka fitim apo humbje gjatë periudhës së raportuar. Për pjesën dërmuese të bankave, 

pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) raporton të hyrat dhe shpenzimet. Diferenca 

ndërmjet tyre përfaqëson fitimin ose humbjen neto. Kjo pasqyrë është mjaft e ngjashme me atë të 

kompanive tjera, por ajo përfshinë disa zëra, të cilat janë unikë për industrinë bankare.  

Në vijim janë prezantuar në formë tabelare elementet, apo zërat kryesorë të pasqyrës së të ardhurave 

gjithëpërfshirëse të bankavë komerciale. 

  

                                                 
10

Dermaku Arben, Hoti Arbër,Kontabiliteti i Institucioneve financiare,Konceptet themelore,Prishtinë,2013, f.61 
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Tabela 2: Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) 

 

Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) Vlera 

1. Të hyrat nga interesi                                    20.000 

2. Shpenzimet nga interesi  (16.500) 

3. =Të hyrat neto nga interesi  3.500 

4. +Të hyrat nga tarifat dhe komisionet  10.500 

5. -Shpenzimet nga tarifat dhe komsionet  (10.800) 

6. +Të hyrat e tjera 1.500 

7. -Shpenzimet e tjera  (700) 

8. = Fitimi para tatimit 4.000 

9. -Tatimi në fitim  600 

10. = Fitimi neto. 3.400 

 

Në anën e majtë të bilancit të suksesit, gjinden: 

- të dalat afariste 

- të dalat e financimit dhe  

- të dalat e jashtzakonshme. 

Ndërsa në anën e djathtë gjenden të hyrat përkatëse: 

- të hyrat afariste 

- të hyrat financiare dhe  

- të hyrat e jashtzakonshme. 

Fitimi i realizuar me llogarinë vjetore, ndahet në: 

- rezervat e bankës ,  

- themeluesit e bankës dhe 

- destinime të tjera. 

Humbja e bankës mund të mbulohet në dy mënyra: 

- duke ngarkuar fitimin e pashpërndarë të vitit të mëparshëm, dhe 

- duke ngarkuar mjete rezervë të bankës. 

Në lidhje me funksionin e kreditimit bankar, banka ka: 

-të dalat (shpenzimet) 

-të hyrat (të ardhurat) 
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2.9 Shpjegimi i elementeve kryesore të pasqyrës së të ardhurave gjithëpërfshirëse të 

bankës 

2.9.1 Të hyrat nga interesi 

• Të hyrat nga interesi - ky zë përfshin të gjitha të hyrat e njohura nga interesi i kredive gjatë 

përiudhës së raportuar dhe përfaqëson burimin kryesor të fitimprurjes së bankës. Këtu 

përfshihen edhe të hyra nga mjetet e tjera të afatizuara në bankat vendore osë të huaja.  

2.9.2 Shpenzimet e interesit 

• Shpenzimet e interesit - ky zë përfshin të gjitha shpenzimet e interesit, të njohura gjatë 

periudhës së raportuar dhe përfaqëson shpenzimin kryesor të bankës. Këto shpenzime 

rrjedhin nga llogaritë e klientëve për të cilat banka ofron një interes. Llogaritë kryesore për të 

cilat banka shkakton shpenzime të interesit janë llogaritë e kursimit dhe llogaritë e afatizimit. 

Këtu përfshihen edhe shpenzimet e interesit nga fondet e huazuara.  

2.9.3 Të hyrat nga tarifat dhe komisionet 

• Të hyrat nga tarifat dhe komisionet - ky zë përfshin të hyrat e gjeneruara nga ofrimi i 

sherbimeve bankare për klientet e bankës. Sherbimet kryesore, prej të cilave banka njeh të 

hyrat nga tarifat dhe komisionet janë: dhënia e kredive, garancive, transferet, mirëmbajtja e 

llogarive dhe të ngjashme.  

2.9.4 Shpenzimet nga tarifat dhe komisionet 

• Shpenzimet nga tarifat dhe komisionet - ky zë përfshin shpenzimet e shkaktuara nga 

ofrimi i shërbimeve bankare për klientët e bankës, nëpërmjet bankave korrespodentë. 

Shpenzimet më të zakonshme në këtë kategori, pos tjerash, janë: shpenzimet e teknologjisë 

informative, tarifat ndaj llogarive të vetë bankës, tarifat e lidhura me kartelat, etj.  

2.9.5 Rigjenerimet e kredive të shlyera 

• Rigjnerimet e kredive të shlyera - ky zë përfshin të hyrat e njohura nga ripagesat e kredive, 

të cilat më parë kanë qenë të shlyera (borxhet e këqija) nga pasqyrat financiare të bankës. 
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2.9.6 Fitimi neto nga këmbimi valutor 

• Fitimi neto nga këmbimi valutor - ky zë përfshin fitimet minus humbjet nga aktiviteti 

këmbimor i bankës në lidhje me valutat e huaja. Duke ofruar shërbime të këmbimeve 

valutore për klientet e tyre, bankat realizojnë fitime të cilat raportohen si të hyrat të 

periudhes në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse.  

2.9.7 Provizionet për humbjet nga kreditë 

• Provizionet për humbjet nga kreditë - ky zë përfshin provizionet e njohura nga banka në 

lidhje më kreditë e dyshimta. Sipas politikave të kontabilitetit dhe standardeve të 

kontabilitetit, secila bankë është e obliguar të bëjë provizionimin e kredive në vartësi të 

nivelit të rrezikut të supozuar për të gjitha kreditë. Procesi i kredidhënies nënkupton rrezikun 

që jo të gjitha kreditë do të ripaguhen me kohë dhe në tërësi.  

• Andaj, bankat duhet të përllogarisin rezervat, apo provizionet për kreditë e dyshimta, në 

mënyrë që të mbulojnë mundësinë e mospagesës. Kjo është në përputhje me parimin 

konservativ të kontabilitetit. 

2.9.8 Shpenzimet e tjera operative 

• Shpenzimet e tjera operative - ky element përfaqëson njohjen e të gjitha shpenzimeve të 

tjera operative, të cilat kanë ndodhur gjatë përiudhës së raportuar, e që mund të jenë paguar, 

ose ende janë në formë të detyrimeve. Zakonisht në këtë zë përfshihen shpenzimet në lidhje 

me pagat e punonjësve, kontributet pensionale, tatimet në paga, qiraja, derivatet, furnizimet e 

imta, lizingu operativ, zhvlerësimi, amortizimi, riparimet, etj. Pra, për qëllime të raportimit, 

në këtë zë janë agreguar shumat e llogarive të ndryshme të shpenzimeve operative.  
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KAPITULLI III 

 

3 LLOGARITJA DHE EVIDENCA E REZULTATIT AFARIST TË BANKËS 

 

3.1 Llogaritja dhe evidenca e rezultatit afarist të bankës 

Rezultati afarist, është dallimi ndërmjet të dalave afariste dhë të hyrave afariste. Rezultati afarist, 

është pozitiv, nëse të dalat afariste janë më të vogla se të hyrat afariste, kurse negativ nëse të dalat 

afariste janë më të mëdha se të hyrat afariste
11

. 

Format themelore të rezultatit të tërësishëm të subjektit afarist, janë shfaqur në skemën në vijim 

(shih fig.3): 

Tabela 3: Skema e rezultatit të tërësishëm 

 

 

Rezultati i subjektit afarist, në sistemin tonë, në sistemin tonë të përllogaritjes, përcaktohet me 

metodën llogari mbajtëse, duke shfrytëzuar me këtë rast llogaritë e mbajtjes së klasës. Konkludim i 

llogarisë së suksesit dhe llogaria e fitimit dhe humbjes, si dhe metodën e bilancit, me deklarimin e 

elementeve të rezultatit, në bilancin e suksesit. 

Për t'u njohur me pasqyrat financiare të bankave komerciale, së pari, do të njoftohemi me mënyrën 

se si këto banka e realizojnë dhe raportojnë fitimin e tyre. 

Sipas qasjes më të thjeshtë, banka e realizon fitimin nga diferenca ndërmjet interesit të fituar nga 

kreditë (interesi aktiv) dhe shpenzimeve të interesit nga depozitat dhe huazimet (interesi pasiv)
12

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

Jakupi Shefket, Kontabiliteti për organizata financiare dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,f.93 
12

Dermaku Arben, Hoti Arbër,Kontabiliteti i Institucioneve financiare,Konceptet themelore,Prishtinë,2013, f.55 
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Tabela 4: Interesi 

 

 

• Interesi aktiv përfaqëson interesin e fituar nga pasuria kryesore e bankës kreditë dhe 

paradhëniet për klientët dhe kreditë dhe paradhëniet për institucionet financiare.  

• interesi pasiv përfaqëson shpenzimet e interesit për detyrimet kryesore të bankës, të tilla si 

depozitat e klientëve dhe huazimet.  

Duke zbritur interesin e fituar nga shpenzimet e interesit përllogaritet fitimi bruto, përkatësisht të 

hyrat neto nga interesi, të cilat shërbejnë si bazë për mbulimin e shpenzimeve të tjera dhe realizimin 

e fitimit për aksionarët e bankës. 

3.1.1 Format kryesore të të hyrave 

Format kryesore të të hyrave, të cilat i realizojnë bankat nga ushtrimi i aktivitetit të tyre janë
13

: 

• Interesi nga dhënia e kredive - Funksioni primar i bankave komerciale është marrja e 

fondeve me norma më të ulta të interesit dhe dhënia e tyre në formë të kredivë me norma më 

të larta të interesit. Interesi i fituar nga dhënia e kredive përfaqëson të hyrat kryesore të çdo 

banke komerciale. 

• Interesi dhe dividenda nga investimet - Meqenësë bankat disponojnë me sasi të larta të 

mjeteve monetare - ato një pjësë të tyre e investojnë në formë të letrave me vlerë afatshkurtër 

ose në formë të afatizimeve në bankat e tjera vendore, ose të jashtme.  

Si rezultat i këtyre investimeve, bankat realizojnë të hyra nga interesi dhe dividenda, të cilat 

paraqesin një burim mjaft të rëndësishëm të të hyrave të bankave komerciale. 

• Tarifat dhe komisionet - Banka kryen shumë shërbime bankare për klientët e saj, prej të 

cilave realizon të hyra nga tarifat dhe komisionet. Banka kryen pagesa në emër të klientëve 

të tyre, të tilla si: taksat komunale, pagesat e semestrave për studentë, pagesat e dëmeve, 

primet e sigurimevë, tatimet, etj. Për të gjitha këto shërbime, banka i ngarkon klientët me 

tarifa të caktuara, të cilat sistemi i kontabilitetit të bankës i njeh si të hyra të periudhës. 

                                                 
13

Dermaku Arben, Hoti Arbër,Kontabiliteti i Institucioneve financiare,Konceptet themelore,Prishtinë,2013, f.56 

Interesi 

Interesi aktiv (e hyrë) 

Interesi pasiv (shpenzim) 
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• Fitimet nga këmbimet valutore - Banka kryen edhe funksione të këmbimit valutor të 

mjeteve monetare në emër të klientëvë të saj. Në këto raste, banka realizon fitim nga 

diferenca e kursit devizor, të cilën banka i ofron klientit dhe kursit devizor, të cilin banka e 

merr nga tregjet e tregut të parasë apo bankat e tjera. 

Tabela 5: Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) 

 

Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) Vlera 

1. Të hyrat nga interesi                                    10.000 

2. Shpenzimet nga interesi  (6.500) 

3. =Të hyrat neto nga interesi  3.500 

4. +Të hyrat nga tarifat dhe komisionet  1.500 

5. -Shpenzimet nga tarifat dhe komsionet  (800) 

6. +Të hyrat e tjera 500 

7. -Shpenzimet e tjera  (400) 

8. = Fitimi para tatimit 4.300 

9. -Tatimi në fitim  645 

10. = Fitimi neto. 3.655 

 

Evidenca e llogaritjes së rezultatit financiar të bankës  evidencohet përmes kontos 845 - Bartja e 

rezultatit të tërsishëm. 

Tabela 6: Rekapitullimi i shpenzimeve dhe të hyrave 

 

Rekapitullimi i shpenzimeve dhe të hyrave Vlera 

I.Të hyrat (ardhurat)  

Grupa 70, 71, 76 340.250 

I.Shpenzimet (dalat)                                     

Grupa 60, 61, 63, 64  250.300 

I. Fitimi (I-II)  89.950 
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Tabela 7: Kontabilizimi: 

 

NR 

KONTO  

PËRSHKRIMI 

SHUMA 

D K DEBI KREDI 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690  

600 

 

6436 

642 

6431 

6100 

630 

632 

633 

 

Bartja e shpenzimeve 

 Shpenzimet nga interesi  me bankat e 

lidhura  

Shpenzimet e materialit dhe energjisë 

Shërbimet komunale 

Shpenzimet e amortizimit 

Qiraja për asetet fikse 

Kompenzimet për shërbime bankare 

Shpenzimet për pagat neto 

Shpenzimet e tatimit 

Shpenzimet e kontributeve 

 Bartja e shpenzimeve 

250.300  

165.000 

35.000 

2.500 

2.800 

64.480 

5.000 

7.200 

720 

2.600 

 

1a. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2a 

 

 

2b 

 

703 

700 

710 

760 

 

 

845 

 

 

790 

 

 

845 

 

 

 

 

 

790 

 

 

690 

 

 

875 

 

 

846 

Të hyrat nga interesi 

Të hyrat nga interesi bankar  

Të hyrat nga kompenzimet 

Të hyrat nga arkëtimet e shlyerjes së 

kërkesave 

 Bartja e të hyrave 

Bartja e rezultatit të tërsishëm 

 Bartja e shpenzimeve 

Për bartje të shpenzimeve 

Bartja e të hyrave 

Bartja e rezultatit të tërsishëm 

Për bartje të të hyrave 

Bartja e rezultatit të tërsishëm 

Llogaria e fitimit / humbjes 

Për rezultatin financiar pozitiv 

210.000 

60.000 

70.000 

250 

 

 

250.300 

 

 

340.250 

 

 

89.950 

 

 

 

 

340.250 

 

 

250.300 

 

 

340.250 

 

 

89.950 
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Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) Vlera 

A.Të hyrat afariste dhe shpenzimet                                     

I.Të hyrat dhe shpenzimet financiare   

1.Të hyrat nga interesi 270.000 

2.Të hyrat nga kompenzimet 70.000 

3.Të hyrat tjera 250 

4.Shpenzimet nga interesi 165.000 

5.Shpenzimet nga kompenzimet 5.000 

II.Shpenzimet tjera operative 80.300 

III.Fitimi para tatimit 89.950 

3.2 Shpërndarja e fitimit të bankës dhe evidencimi 

 

Tabela 8: Fitimi i pashpërndarë  mund  të shpërndahet në këto llogari: 

 

Burimi: Jakupi Shefket,Kontabiliteti për organizata financiare dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,f.97 

 

Nr. data Konto Përshkrimi Debi Kredi 

3 31.12 846 Llogaria e fitimit / humbjes 89.950  

  585 Detyrimet për tatimin në fitim  13.493 

  814 Rezervat ligjore të bankës  4.500 

  818 Fitimi i pashërndaër i vitit vijues  60.000 

  815 Rezervat e veçanta  11.957 

 Për shpërndarjen e fitimit 

 

Fitimi 

Fitimi për 
tatim 

Fitimi për 
rezerva të 

bankës 

Fitimi për 
themeluesit 

e bankës 

Fitimi për 
qëllime 

tjera 
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Tabela 9: Shpjegim i përcaktimit të fitimit/humbjes: 

 

Burimi: Dërmaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore, 

Prishtinë, 2013, f.57 

Tabela 10: Shpjegim i përcaktimit të fitimit/humbjes 

 

Burimi: Dërmaku Arben, Hoti Arbër, Kontabilitëti i Institucionëvë financiare, Konceptet themelore, 

Prishtinë, 2013, f.57 

 

•paraqesin të 
hyrat e fituara 
nga interesi pas 
zbritjes së 
shpenzimeve të 
interesit të 
shkaktuara nga 
llogaritë e 
klientëve, gjatë 
periudhës së 
raportuar.  

Të hyrat neto 
nga interesi 

 

•paraqesin të hyrat 
fituara nga kryerja e 
shërbimeve 
ndërmjetësuese 
dhe dhënia e 
kredive pas zbritjes 
së shpenzimeve nga 
tarifat dhe 
komisionet të 
shkaktuara gjatë 
periudhës së 
raportuar 

Të hyrat neto nga 
tarifat dhe 
komisionet 

•paraqet fitimin nga 
aktiviteti kryesor i 
bankës, para 
trajtimit të të 
hyrave tjera dhe 
shpenzimeve 
operative 

Fitimi bruto 

 

•paraqet fitimin 
nga aktiviteti 

kryesor i bankës, 
para trajtimit të 
të hyrave tjera 

dhe 
shpenzimeve 

operative 

Fitimi bruto 

•përfshijnë të hyrat të 
cilat rrjedhin nga 

aktivitetet tjera të 
bankës, të tilla si: 
këmbimi valutor, 

shitja e 
patundshmërive, 

impianteve, 
pajimeve, tregtimi 
me letrat me vlerë, 

etj 

Të hyrat tjera •përfshinë 
shpenzimet 

operative të cilat 
rrjedhin nga kryerja 
e aktiviteteve ditore 

bankare të tilla si: 
pagat e punonjësve, 
sigurimi, trajnimet, 
qiraja, reklamat dhe 

promovimet, 
këshillimet, etj. 
Shpenzimet 
operative 
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Tabela 11: Shpërndarja e fitimit 

 

Burimi: Dërmaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore, 

Prishtinë, 2013, f.58 

  

 

•përfaqëson 
fitimin mbi të 
cilin aplikohet 
tatimi në fitim 

Fitimi para tatimit 

•përfaqëson 
shpenzimet e 
tatimit në fitim 

Tatimi 
•përfaqëson shumën 
përfundimtare pas 
zbritjes së tatimit në 
fitim. Kjo shumë 
shërben si bazë për 
shpërndarje të 
dividendës 

Fitimi / humbja 
neto 
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KAPITULLI IV 

4 KONKLUZIONE / REKOMANDIME 

4.1 Konkluzione 

-  Bankat Komerciale janë institucione financiare të cilat kanë për qëllim realizimin e fitimit 

dhe të cilat kriesisht merren me paratë dhe kreditë.Pra ato merren me huazime dhe dhënie të 

kredive, pranojnë depozita, ofrojnë kredi dhe krijojnë para. 

- Industria bankare ndahet në disa sektorë, në varësi të klientëve të shërbyer, produkteve dhe 

shërbimeve të ofruara. 

- Bankat e realizojnë fitimin e tyre nga diferenca në mes interesit të fituar nga kredutë (interesi 

aktiv) dhe shpenzimeve të interesit nga depozitat dhe huazimet (interesi pasiv). 

- Kontabiliteti i bankave ndryshon nga kontabiliteti i institucioneve të tjera financiare dhe 

kontabiliteti i subjekteve ekonomike në strukturën e zërave të pasqyrave financiare 

(bilanceve të bankave). 

- Çdo bankë e Kosovës duhet të ketë në çdo kohë kapital për të paguar shumën e paraparë prej 

7,000,000 euro apo edhe më tepër të paraparë sipas rregullores apo urdhëresës të BKQ-së 

(Neni 15,Ligjit Nr.04/L-093 për Bankat, institucionet Mikrofinanciare dhe institucionet 

Financiare Jobankare. 

- Bankat  sipas rregullores kanë një normë 1%-5% për kreditë mëm standard, të dishimta dhe 

të humbura e cila përmban një normë të rrezikut nga mosëkthimi i tyre. 

- Risku i likuiditetit i cili vjen kryesisht nga mospërputhja në kohë e arkëtimeve të pritura dhe 

pagesave të ardhshmë që çon në  mungesën e likuiditetit paraqet panik të tregjeve financiare. 

- Rrezikshmëria duhet të analizohet më shumë vëmendje përmes kontrolleve,mbikëqyrjes 

brenda një institucioni financiar.  

- Risku i kredive nuk mund të eleminohet tërësisht, mirëpo ai duhet në vazhdimësi të 

përcaktohet dhe parashikohet në baza reale. 

- Mbetja ende e lartë e normës së kamatave në sistemin bankar, mund të paraqitet si element i 

rrezikshmërisë të vetë egzistencës së tyre.  

- Është e nevojshme që normat efektivë të kamatave të jenë më transparente dhe reale.  

- Duhet që të ndikohet në zgjedhjen e rasteve më shpejtë në gjykata dhë çështjet që kanë të bëjnë 

me hipoteka. 
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4.2 Rekomandime 

 

Nga të gjeturat në këtë punim kemi konstatuar dhe vërtetuar hipotezën H1 dhe H2, se specifika e 

kontabilitetit të bankave qëndron në të përbashkëtat dhe të veçantat në mes bilanceve kontabël të 

kompanive prodhuese tregtare nga ato financiare si dhe dallimet në raportet financiare të vetë 

bizneseve financiare (sigurimeve dhe bankave)  dhe ate: 

Të përbashkëta janë parimet bazë: 

 Raportimet kontabël bazohen në Standardet e Përgjithshme të Kontabilitetit, që objektiv 

kryesor kanë parimet: qartësinë, vërtetësinë, qëndrue- shmërinë, materialitetin, 

korrektësinë, kujdesin, kontinuitetin, koston historike 

 Këto parime i shërbejnë gjendjes së shëndoshë financiare të kompanisë për transparencë 

në treg dhe në caktimin e primeve. 

 Këto raporte shërbejnë për marrjen e informatave relevante, objektive të qëndrueshme 

për të qenë të lexueshme si për stafin e brendshëm të kompanisë ashtu edhe për ata të 

jashtëm e konkretisht ata të mbikëqyrësve, administrates tatimore etj. 

Dallimet që ekzistojnë në bilancin kontabël: 

Dallimet në strukturën e aktivës 

         Ekuacioni i bilancit kontabël te kompanitë e sigurimeve është: 

 Asetet = Detyrimet + teprica e mbajtjes së policave (kapitali) 

 Forma dhe mënyra e prezantimit të pasqyrave financiare janë të njëjta për të gjithë 

subjektet afariste, por brendia e zërave të tyre nuk e kanë të njëjtën peshë për të gjitha 

subjektet, si ato prodhuese tregtare apo shërbyese si dhe atyre subjekteve financiare. 

Por, ka dallime edhe në mes vetë subjekteve financiare: 

Dallimet në zërat e aktivës operative 

 Derisa te ndërmarrjet prodhuese aktivet afatshkurta në krahasim me  detyrimet afatshkurta 

kanë nië koeficient të ulët. 

 Te raportet e bankës, raporti i tillë është më i ulët sesa te ndërrmarrjet tregtare, apo 

shërbyese. 

 Raporti i aktivës afatshkurtër, në krahasim me detyrimet afatshkurta, apo raporti i likuiditetit 

te kompanitë e sigurimeve është shumë i lartë. 
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Arsyet janë: 

- Së pari, veprimtaria e kompanive të sigurimeve është garantimi i një kompensimi të një 

humbje nga shuma e primeve të realizuara. Problem kryesor këtu është se nuk dihet se kur do 

të ndodhë dëmi, andaj kërkohet qënë çdo moment të kemi mjete të mjaftueshëm për 

kompensimin e dëmit. Autoriteti mbikëqyrës mjaftueshmërinë e mjeteve financiare te 

kompanitë siguruese i rregullon me anë të ligjit, me qëllim mbrojtën e konsumatorit. 

-  Kompanitë e sigurimeve në intervale të shkurta veprimtarie kanë mjete të tepërta, të cilat i 

angazhojnë në banka komerciale në formë depozite në afattë shkurtër, në bona, obligacione e 

shumë pak, ose fare pak, në pasuri të paluajshme, në tituj financiarë, apo derivate të titujve 

financiarë. Kompanitë mund t‟i angazhojnë mjetet e lira financiare në aktive të paluajtshme, 

pore humbin atributin e kompanisë, si kompani e aftë financiare. Kompanitë e sigurimeve 

hartojnë raporte mujore të likuiditetit dhe raport tremujor të margjinës minimale të 

solvencës, sepse pjesa më e ndjeshme e kompanisë është ky raport nga se shumë shpejt 

mund të ndryshojë, në rritje apo në zvogëlim. 

- Subjektet tregtare apo prodhuese nuk kanë koeficient të lartë të likui¬ditetit, andaj kërkojnë 

mjetet e tepërta nga kompanitë e sigurimeve, apo kredi nga bankat komerciale për të qenë sa 

më likuid. 

- Së dyti, llogaritë e arkëtueshme kanë vlerë shumë të vogël te kompanitë e sigurimeve, 

krahasuar me bankat dhe subjektet prodhuese, apo tregtare. Zotërime të arkëtueshme në 

kompani të sigurimeve janë vetëm pjesët të cilat ndërmjetësit në sigurime nuk i kanë paguar. 

- Së treti, kompanitë e sigurimeve nuk kanë inventar në rezerva sepse nuk tregtojnë mallra, 

por kanë fonde investimesh të cilët mund t'i investojnë në bona, apo në blerje aksionesh. 

Fonde të cilat i sjellin kompanisë fitime të mira. Ndodh që një kompani e sigurimeve ku të 

hyrat nga primet do të ishin barazi me shpenzime, kompania prapë do të ketë fitim duke 

pasur parasysh, zërat të hyrat nga interesi. 

- Bankat duhet të shfrytëzojnë punën dhe kapitalin e tyre në mënyre më efikase dhe të 

përmirësojnë vazhdimisht teknologjinë e vepimeve të tyre për evidentimin e transaksioneve 

kontabël. 

- Bankat duhet të diversifikojnë më tepër investimet e tyre  dhe të pasurojnë portofolet  e tyre 

për të minimizuar riskun kreditor dhe për të rritur të ardhurat. 
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- Ekonomizimi i kostove operative të bankave është i mundur përmes ristrukturimit të degëve 

të saj. 

- Bankat duhet të reflektojnë plotësisht madhësinë e kredive me probleme dhe të krijojnë 

rezervat përkatëse për rrezikun e humbjeve nga kreditë. 

- Për klientët që bankat vlerësojnë se kanë mundësi të uljes të pagesës së detyrimit të kredisë, 

bankat duhet të ndjekin vendosmërisht procedurat ligjore për ekzekutimin e garancioneve 

lidhur me kolateralin. 

 

- Bankat duhet të trajnojnë punonjësit ë tyre në lidhje me menaxhimin e riskut të kredive dhe 

mënyrat e matjes së tij. 

 

- Bankat duhet të kenë gjithmonë parasysh perspektivën globale. Kjo do të rezultonte në 

strategji investimi më të mira,teknika, menaxhimime të avancuara, sigurim të cilësis më të 

lartë dhë shërbime më të shumta ndaj klientëvë të tyre.  

- Njohja e rrjedhave bashkohorë  bankare, do ti ndihmojë që të përballojnë më lehtë 

konkurrencën që mund të rritet për shkak të futjes në Bashkimin Evropian. 
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6 Shtojcat: 

6.1 Pasqyrave financiare të bankave 

6.1.1 Pasqyra e pozicionit financiar Procredit Bank 

 Shënimi 31.12.2017 31.12.2016 

    

AKTIVET    

Paraja e gatshme dhe gjendjet me bankat qendrore 13 112,490 121,264 

Kreditë dhe paradhëniet për bankat 14 63,986 67,004 

Kreditë dhe paradhëniet për klientët 15 482,641 452,514 

Aktive financiare të vlefshme për shitje 16 106,179 131,378 

Aktive të tjera financiare 18 8,077 5,112 

Tatim fitimi i papaguar 12 1,000 2,138 

Aktive të tjera 20 4,147 5,05 

Aktivet e patrupëzuara 17 83 152 

Prona dhe pajisjet 18 16,303 16,376 

TOTALI I AKTIVEVE   794,906 800,997 

    

DETYRIMET    

Detyrimet ndaj bankave të tjera 21 260 227 

Detyrime ndaj klientëve 22 673,417 688,843 

Detyrime të tjera financiare 23 1.218 1,859 

Detyrime të tjera 24 2,747 1,859 

Detyrime për tatimin fitimin e shtyrë 12 359 280 

Hua 25 10,034 10,034 

Borxhi i varur 25 7,644 7,645 

TOTALI I DETYRIMEVE  695,733 710,273 

    

KAPITALI    

Kapitali aksionar 26 61,346 61,346 

Prim i aksioneve 26 4,204 4,201 

Rezerva të paparashikuara 26 511 511 

Rezerva për rivlerësimin e instrumenteve financiare 

të vlefshme për shitje 

26 188 223 

Fitimi i akumuluar  32,924 24,440 

TOTALI I KAPITALIT  99,173 90,724 

    

TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT  794,906 800,997 

Burimi: Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) 
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6.1.2 Pasqyra e fitimit ose e humbjes dhe e të ardhurave të tjera përmbledhëse Procredit 

Bank 

 Shënimi 2017 2016 

    

Të ardhurat nga interesi 8 34,801 39,116 

Shpenzimet për interes 8 (1,185) (1,803) 

Të ardhurat neto nga interesi  33,616 37,313 

    

Provizioni për zhvlerësimin e kredive të klientëve 14 - (1,800) 

Të ardhurat neto nga interesi pas kthimit të 

provizionit për zhvlerësimin e kredive 

 

33,616 35,513 

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet 9 11,362 8,446 

Shpenzimet për tarifat dhe komisionet 9 (5,444) (1,817) 

Fitimet minus humbjet nga kurset e këmbimit   482 385 

Të ardhurat të tjera  opertive 10 3,967 1,216 

Shpenzimet administrative dhe të tjera operative 11 (23,137) (23,943) 

Fitimi para tatimit  20,846 17,837 

Shpenzimi i tatimit në fitim 12 (2,362) (1,778) 

Fitimi për vitin  18,484 16,059 

    

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse:    

Zërar që mund të riklasifikohen më pas në fitim ose në 

humbje: 

 

  

Instrumentet financiare të vlefshme për shitje:    

Fitimet minus  humbjet që rezultojnë gjatë vitit, neto  12 (35) 229 

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për vitin  18,449 16,288 

Burimi: Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) 
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6.1.3 Pasqyra e ndryshimit në kapital  

 

 
Kapitali 

Aksionar 

Prim i 

aksioneve 

Rezerva të 

kushtëzuara 
Fitimi i 

akumuluar 

Rezerva e 

vlerës së 

drejtë 
Totali 

       

Gjendja, më 1 janar 2016 61,346 4,204 511 28,991 (6) 94,436 

       

Fitimi i vitit - - - 16,059 - 16,059 

Të ardhurat tjera 

gjithëpërfshirëse - - - - 229 229 

Totali i të ardhurave 

gjithëpërfshirëse 61,346 4,204 511 16,059 223 16,288 

Dividend i paguar - - - (20,000) - (20,000) 

Gjendja më 31 dhjetor 

2016 61,346 

4,204 511 

24,440 223 90,724 

       

Totali i të ardhurave 

gjithëpërfshirëse 

  

   

Fitimi i vitit -   18,484 - 18,484 

Të ardhurat tjera 

gjithëpërfshirëse - 

  

- (35) (35) 

Gjithsej të ardhurat 

gjithëpërfshirëse - 

  

18,484 (35) 18,449 

Dividend i paguar - - - (10,000) - (10,000) 

Gjendja më 31 dhjetor 

2017 61,346 

4,204 511 

32,924 188 99,173 

Burimi: Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) 
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6.1.4 Pasqyra e rrjedhës së parasë 

              Shënimi 2017 2016 

Rjedha e parasë nga  aktivitetet operative    

Fitimi para tatimit  20,846 17,837 

    

Rregullime për:    

Zhvlerësim 18 2,386 2,374 

Amortizim 17 452 846 

Fitimet për çregjistrimin e pronës dhe të pajisjeve  (267) (143) 

Humbje nga rënia e vlerës së kredive 14 - 1,800 

Të ardhurat nga interesi 8 (34,801) (39,116) 

Shpenzimet nga interesi 8 1,185 1,803 

Rrjedha e parasë së përdorur në aktivitetet 

operative para ndryshimeve në aktivet operative 

 (10,200) (14,599) 

    

Rritja/(ulja) neto në:    

Detyrime ndaj bankave të tjera  (8,658) (3,667) 

Kredi dhe paradhënie për klientët  (30,438) (17,997) 

Aktive të tjera  911 (4,169) 

Aktive të tjera finnanciare  (2,967) (3,171) 

Gjendjet me bankën qëndrore  (3,117) (12,932) 

Rritja/(ulja) neto në:    

Detyrime ndaj bankave të tjera  33 (22) 

Detyrime ndaj klientëve  (14,174) 12,361 

Detyrime të tjera  888 (257) 

Detyrime të tjera financiare  (168) 118 

  (67,887) (44,338) 

Interesi i arkëtuar  36,010 38,869 

Interesi i paguar  (2,384) (3,368) 

Tatim fitimi i paguar  (1,141) (2,766) 

Paraja neto nga/(e përdorur në) aktivitetet 

operative 

 (35,403) (11,600) 

    

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese    

Blerja e instrumenteve financiare të vlefshme për shitje  (47,847) (86,712) 

Të hyrat nga shitja e instrumenteve fin. të vlefshme për 

shitje 

 72,110 44,262 

Blerja e objekteve dhe të pajisjeve 18 (3,276) (2,674) 

Të hyrat nga shitja e objekteve dhe pajisjeve  1,231 163 

Blerja e aktiveve të patrupëzuara 17 (383) (421) 

Paraja neto (e përdorur në)/nga aktivitetet 

investuese 

 21,835 (45,382) 
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Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese    

Të hyrat nga huamarrjet afatgjata  - 2,000 

Dividend i paguar 26 (10,000) (20,000) 

Paraja neto (e përdorur)/nga aktivitetet financiare  (10,000) (18,000) 

    

Rritja(ulja) neto në mjetet monetare dhe ekuivalentët e 

tyre 

 (23,568) (74,982) 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fillim të vitit  147,000 221,982 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të vitit 13 123,432 147,000 

Burimi: Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) 
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Burimi: http://bqk-kos.org/  

http://bqk-kos.org/
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Burimi: http://bqk-kos.org/  
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