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Abstrakt 

 

Per nje biznes te suksesshem duhet te jene edhe pasqyrat financiare ne nivlin e duhur 

apo te rregulluara si duhet. Bizneset per te realizuar veprimtarin e tyre si duhet, ne 

ndonjeren prej periudhave te veprimtaris se tyre duhet qe te marrin kredi nga bankat 

komerciale dhe njera prej kerkesave te bankave eshte qe pasqyrat financiare te jene ne 

rregull dhe qe tregojn suksesin ose mossuksesin e nje biznesi dhe per qasje ne kredi tek 

bankat komerciale duhet qe pasqyrat financiare te jene te rregulluara si duhet dhe 

pozitive qe kredia e kerkuar te aprovohet. Poashtu ne kete punim do te trajtohet edhe 

rendesia e pasqyrave financiare me qellim kredidhenien. 

 

Fjalët kyҫe: pasqyrat financiare, biznesi, banka, kredia. 

 

Abstract 
 

For a successful business, the financial statements should also be in the right level or 

adjusted properly. Businesses to carry out their  activity properly, in any period of their 

activity need to take credit from commercial banks, and one of the requirements of 

banks is to make the financial statements sound and show the success or failure of a 

business, and for access to credit to commercial banks, the financial statements should 

be properly adjusted and positive for the required loan to be approved. Also in this 

paper will be treated the financial statements with the purpose of crediting.  

 

 Key words:  financial statements, business, bank, credit. 
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Hyrje 

 

  

Analiza e pasqyrave financiare përbën një tërësi metodash, teknikash analitike të 

nevojshme për analizën e biznesit. Është një mjet diagnostikimi për vlerësimin e 

aktiviteteve të financimit, investimit dhe operativës dhe është një rnjet vlerësimi për 

vendimet e drejtimit dhe vendime të tjera të kompanisë.  

Që prej vitesh, zbatimi i këtyre mjeteve e metodave njeh një zhvillim të dukshëm. 

Specialistë të shumtë që i përkasin institucioneve të ndryshme që bëjnë analizën 

financare të specializuar, disa të tjerë e bëjnë atë në mënyrë rastësore, duke u mbështetur 

në teknika që përsosen parreshtur dhe që lejojnë hyrjen e informaconit të besueshëm e të 

qëndrueshëm, për të formuluar diagnostikimin dhe parashikimin e aktivitetit të 

kompanisë. 

   Fillimisht, vetëm bankierët dhe disa vëzhgues shumë të specalizuar ishin të aftë të 

këshillonin mbi gjendjen financiare të vet kompanisë. Sot, janë të shumtë e të 

ndryshëm personal apo instituconet e interesuara të bëinë  një  gjykim të qartë  mbi  

performancën dhe mbi gjendjen financiare të kompanisë. 

   Instrumentet e analizës tradicionale dhe vecanërisht ato mbi kapitalin punues dhe 

metodën e raporteve, kanë evoluar drejtë përmirësimit të kushteve  të  zbatimit  të  

këtyre  metodave. Rishqyrtimi i tyre ka të bëjë me formulimin dhe eksperimentimin e 

mënyrave të mjeteve të reja që e rrisin vlerën e metodave të përdorura më parë,p.sh, 

përdorimi i metodës së raporteve ka ndihmuar në seleksionimin e tregut më të 

rëndësishëm për kompaninë në një mori të treguesve që mund të numrohen me anë 

të kësaj metode. Përpunimet që i janë bërë pasqyrës së flukseve të parasë e pasqyrojnë 

analizën financiare dinamike duke u thelluar më tej në sistemin e ekuilibrit fmanciar 

dhe në studimin e rezultatit, fitim apo humbje. 

   Vlera praktike e analizës përcaktohet nga përmbajtja dhe roli i saj. Ajo vë në zbatim 

nocione dhe mekanizma të rëndësishëm të disa prej drejtimeve themelore të aktivitetit 

të kompanisë të tilla si: teknikat e drejtimit, fiskaliteti, e drejta etj.Në këtë kuptim 

analiza e pasqyrave financiare "është një mjet me shumë se një teori është një lëndë që 

racionalizon studimin e të dhënave të gjendjes". 
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   Edhe hapja e nevojshme ndaj disiplinave të tjera ndihmon që të përcaktohet 

projekti i analizës financiare.  

Kështu, dallimi bazë ndërmjet tyre është pikërisht metoda që përdoret qoftë analiza 

financiare, qoftë disiplinat e tjera për arritjen e objektivave të tyre. Vihen re edhe 

dallime në pikëparnjet e tyre si dhe në informacionin që ato përdorin. 

Për të bërë një analizë financiare të ndërmarrjes ,ajo duhet të posedojë të dhëna dhe 

infonnata kryesore për afarizmin e ndërmarrjes sic janë llogaria përfundimtare dhe ajo 

periodike respektivisht bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e të ardhurave. 

   Bilanci është i lidhur me kontabilitetin kurse koniabiliteti me ndërmarrjen si 

organizatë e kompanisë. Kontabiliteti i regjistron të gjitha ngjarjet e kompanisë në 

ndërmarrje dhe përmes bilancit tregon se në qfarë gjendje gjendet ndërmarrja. 

   Analiza e pasqyrave finaciare është një proces që synon të vlerësoj pozicionin 

financiar të kaluar dhe atë të tashmin në një ndërmarrje. Analiza financiare është proces 

i të punuarit, dhe të analizuarit mbi të dhënat kontabile ku qëllimi parësor i saj është 

përcaktimi. parashikimi dhe vlerësimi më i mirë i kushteve të kompanisë dhe 

performancës në të ardhmen. 

 

       Përshkrimi i temës së hulumtimit - me këtë punim synojmë që të analizojmë 

faktorët që ndikojnë në investimet kapitale karrshi gjendjes likuide të kompanisë si dhe 

treguesve të profltabilitetit të saj. Andaj bota ka aq shumë  qëllirne sa që ka ardhur 

deri te ndryshimi i strukturës së ekonomisë dhe ndërmarrjet ballafaqohen me një 

ambient ekonomik, social dhe qendrueshmëri ekonomike jo stabile si pasojë e një 

delikuence e cila po shfaqet gjithnjë ne fushën e investimeve njashtu të jetë e 

qëndrueshme me likuiditetin afarist. Këto ndryshime kanë filluar të ndihen edhe në 

sferën ekonomike sepse qëllimi i ekonomisë së vendit është integrimi në ekonominë 

globale dhe tregun global andaj duhet të aplikojmë metoda të zvoglimit të shpenzimeve 

që të jemi likuid dhe të kemi mundësi të shkojmë drejt zgjerimit të veprimtarisë 

ekonomike gjegjësisht në investime kapitale që konsumatori të jetë i kënaqur me 

shërbimin që kompania në fjalë e ofron të jetë cilësor dhe sasior. 

Pasqyrat financiare janë një paraqitje e strukturuar financiare, dhe e transaksioneve që 

ndërmirren nga një ndërmarrje.  
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Qëllimi i pasqyrave të publikuara financiare është për të ofruar informata rreth pozitës 

financiare, rezultateve të veprimtarisë, rrjedhën e parave (cash flows) në ndërmarrje, gjë 

që i shërben një numri përdoruesish që kanë interes legjitim në aftësinë e saj financiare.  

Pasqyrat financiare deri në një shkallë tregojnë edhe rezultatet e udhëheqjes me resurset 

të cilat i janë besuar menaxhmentit. Dhe poashtu pasqyrat financiare kane rendesi te 

madhe edhe per qellime te kredise dhe me poshte do te trajtohet kjo çeshtje. 

Që të arrihet ky qëllim, pasqyrat financiare sigurojnë informata në lidhje me:   

a. Pasuritë;  

b. Detyrimet;  

c. Ekutitetin;  

d. Të ardhurat dhe shpenzimet; si dhe  

e. Rrjedhën e parasë (cash flows), së ndërmarrjes. 
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KAPITULLI I 

 

 

QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Çdo punë që fillohet domosdoshmërisht duhet të ketë një qëllim në mënyrë që të 

përcaktohen hapat dhe metoda e realizimit të qëllimit. Përveç kësaj qoftë edhe një 

punim diplome nuk mund të realizohet suksesshëm pa pasur një qëllim. 

Aktiviteti i dhënies së huave nga ana e bankave apo institucioneve financiare është 

kompleks dhe në vetvete përmban edhe element të tjerë përvec analizës së mirëfilltë të 

pasqyrave financiare. Këto elemente të tjera janë psh: njohja e aktivitetit të aplikantit 

për kredi apo ndjekja e mëpasshme e shlyerjes së saj. Me qëllim për të dhënë një pamje 

sa më të plot të procesit të kredidhenies këto elemente, janë trajtuar gjithashtu në këtë 

kapitull të përmbledhura në simbolikën  ‘‘C-të e kreditit ’’. Hulumtimet dhe rastet 

studimore do të ndihmojnë aplikuesit e analizësme qëllim kredidhënien. Në përfundim 

të temes, bëhet nje trajnim i burimeve dhe trajtave të riskut që karakterizon një shoqëri 

ekonomike .  

Diskutimi mbi riskun dhe menaxhimin e tij është me rëndësi jo vetëm për drejtuesit e 

njësive ekonomike por edhe për institucionet kreditore të tyre. Te gjitha keto do te 

trajtohen me poshte. 

       Qëllimi i hulumtimit – përmes këtij studimi është njohja me analizën e pasqyrave 

financiare dhe me rëndësinë e saj për marrjen e vendimeve kapitale. Pasqyrat 

financiare paraqesin dhe raportojnë aktivitetet e biznesit, andaj qellimi i tij është se 

cilat janë përdoruesit e pasqyrave financiare dhe cilat janë interesat e tyre dhe si 

ndihmon analiza financiare për plotësimin e kërkesave në vendimmarrje 
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1.2 Objektivat e punimit 

 

Çdo veprim që ndërmarrim , pa marrë parasysh a është fjala për jetën personale apo 

profesionale, ka një qëllim që pretendojmë të arrijmë në të ardhmen. Por sado që i 

vendosim vetës një qëllim në qoftë se nuk i ndërmarrim masat e duhura respektivisht 

nuk i përcaktojmë vetës objektiva përmes të cilave do të arrijmë tek qëllimi, atëherë 

është e kotë. 

 

Në shumicën e rasteve analiza e treguesve financiarë dhe e pasqyrave të një shoqërie 

kryhet për të marrë një vendim në lidhje me këtë shoqëri si p.sh , nëse ia vlen të blihen 

aksionet e shoqërisë, nëse është një kredimarrës i besueshëm, nëse investimi në 

obligacionet e shoqërisë është me vlerë, e kështu me rradhë.  

Shpesh një shoqëri analizohet si një huamarrës potencial. Në këtë rast, analiza e 

pasqyrave financiare shihet nën një këndvështrim të ndryshëm nga ajo e kryer në situata 

të tjera.  

Qëllimi i kësaj temë është trajtimi i këtyre rastve : në çfarë drite do të shqyrtohen 

pasqyrat financiare të një shoqërie me qëllim kredidhënien asaj.  

Normalisht pas përcaktimit të qëllimit për punimin e diplomës është e rëndësishme edhe 

mënyra se si do të arrijmë ta realizojmë qëllimin. 

Objektiva e parë është hulumtimi i literaturës që ka të bëjë me auditimin dhe me theks të 

veçantë për analizën e pasqyrave financiare. 

Objektiva e dytë është përzgjedhja e literaturës që është më konkrete dhe më e qartë për 

t’u kuptuar. 

Objektiva e radhës është që shkrimi të jetë në nivel akademik dhe pa gabime gjuhësore. 
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1.3 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

 

Arsyeja  (shtysa) për nxitjen e këtij studimi, trajtimi i pamjaftueshëm ose jo i plotë i 

problemit nga autorët të ndryshëm  etj. Duke përfunduar këtë punim shkencor, 

inkurajojmë studiuesit e ardhshëm të hulumtojnë, dhe të analizojnë më shumë për  rolin 

e auditimit të pasqyrave financiare. 

Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

Qëllimi ynë i përzgjedhjes të literaturës bashkëkohore ishte përcaktimi mirë i fushës së 

studimit, gjenerimi i pyetjeve kërkimore, evidentimi asaj çka është arritur dhe çfarë 

mbetet për t’u arritur nëpërmjet thellimit të njohjes. 

Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër relativisht të konsiderueshëm autorësh 

të huaj si dhe informacioneve vendase, duke marrë në konsideratë natyrën komplekse të 

problematikës së auditimit të pasqyrave financiare.  

Nga këto punime u përftuan mjaft nga burimet e informacionit të përdorur. Në aspektin 

e brendshëm u përdorën mjaft burime informacioni dhe të dhëna primare dhe sekondare. 

Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave nga Bibliografia e 

shfrytëzuar në këtë punim – është një regjistër i librave të referuar, ku shkruhet në fund 

të studimit a raportit të përfunduar.  

Bibliografia nuk shërben vetëm si tregues i hulumtimit në fjalë, por është shumë e 

rëndësishme edhe për lexuesin, sepse i jep të dhënat e nevojshme botuese, për të 

mundur studiuesit të tjerë ta gjejnë  më lehtë burimin. 

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, shënimet shpjeguese etj. 
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1.4 Përcaktimi i problemit të studimit 

 

Fitimi i njohurive themelore lidhur me metodologjinë e kërkimeve shkencore dhe 

zotësia për zhvillimin e pavarur të punës shkencore-kërkimore, ku  pjesa kryesore e 

punimit ka të bëjë me rolin dhe rëndësinë e analizës të pasqyrave financiare për qëllime 

kredidhënie. 

 

1.5 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit  

 

Tema e hulumtimit është kryesisht teorike dhe nuk kërkon metodologji empirike, ky 

kapitull i përfshin zakonisht këto elemente: 

• Grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialit (literaturës, dokumenteve); 

• Përshkrimin e materialit të grumbulluar (theksi në idetë, format, historiatin, etj.); 

• Metodat që do të zbatohen (historike, krahasuese);  

• Metoda e cila është aplikuar në studimin e kësaj teme është metoda hulumtuese.  

 

1.6 Rezultatet e pritshme 

Nga ky studim shkencor pritet një mori dijesh e njohurish për analizën e pasqyrave për 

kredidhënie në përgjithësi. Ky punim i diplomës është veprimtaria që zhvillohet në një 

fushë apo në një degë të caktuar të dijes, e vështruar si një lloj i veçantë pune. 

Ky studim pritet të sjell risitë, për problemet teorike dhe praktike me të cilët do të 

ballafaqohemi gjatë studimit, rrugëzgjidhjet 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 kuptimin e saj më të gjerë, njohuri bazë për 

rolin dhe rëndësin e analizës të pasqyrave financiare të bizneseve për qëllime të 

kredidhënies nga sektori publik dhe privat. 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
http://sq.wikipedia.org/wiki/Puna
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KAPITULLI II 

 

 

2 ANALIZA E PASQYRAVE FIAICIARE ME QËLLIM 

KREDIDHËNIEN 

 

2.1 Pasqyrat Fiancare 

 

Pasqyrat fiancaire janë shumë me rëndesi për secilen kompani me qëllim kredidhënien ,  

po te jeni ne rregul me pasqyrat fianciare do të jeni në rregull edhe me banken me 

poshtë do të trjtohen pasyrat fianciare dhe llojet e tyre. 

   Pasqyrat financiare të kompanisë janë pjesa thelbësore e informacioneve financiare të 

planit të biznesit. Ato tregojnë rezultatet e kaluara të kompanisë dhe parashikimet e saj 

për të ardhmen. 

   Për një kompani që kërkon kredi, bankat do të dëshirojnë që të shohin bilancin e 

gjendjes, pasqyrën e të ardhurave, dhe pasqyrat e rrjedhës së kesh-it për pesë  vite 

paraprake , pasqyrat financiare dhe parashikimet e suksesit. Për kompanitë e reja që 

kërkojnë kapital për fillim mund  të  mjaftojë parashikimi i shitjeve me informacionet  

për koston e operimeve, shitjen dhe koston administrative. Në situata të tjera, 

informacione më të shumta financiare mund të jenë të dëshirueshme. Për shembull, 

nëse shuma të mëdha do të investohen  në asetet kapitale, ju mund të ofroni  një  listë 

të blerjeve  të  parashikuara. Përgatitja e këtyre pasqyrave  kërkon ekspertizë në 

financa dhe kontabilitet. 

   Analiza fmanciare është një metodë e krahasimit ,gjykimit ose e vlerësimit të 

gjendjes së vlerave të  pjesëve të caktuara të bilancit, në bazë të cilave mirren 

vendimet e rëndësishme. 

   Pra, analiza financiare, është  një analizë e bilancit për  të  kaluarën, tashmen dhe të 

ardhmen e firmës. 

   Vlerat e pozicioneve të bilancit veq e veq nuk kanë vlerë të lartë analitike . Por, nëse 

ato i krahasojmë me vlerat e  pozicioneve të tjera të bilancit atëherë vlera e tyre rritet . 
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Psh. Të hyrat nga shitja në raport me numrin e blerësve, fitojmë  një  tregues mbi 

xhiron për një të punësuar. 

   Raporti në mes të një pozicioni  të bilancit me një  pozicion tjetër  quajmë  racio.    

Analiza e këtyre racio  numrave paraqet bazën e analizës finaniare.Nëse e përdorim 

gjuhën e matematikës, atëherë analiza financiare  ka të  bëjë  me  pjestimin e dy 

pozicioneve të bilancit.Në bazë të rezulatateve  të  atij  pjestimi  mirren vendimet të  

rëndësishme për qeverisje me fianancat e ndërmarrjes  për periudha të ndryshme 

kohore. 

   Në procesin e analizës përdoren metodat, mjetet dhe teknikat të ndryshme 

analitike.Analiza financiare mbi arritjet e firmës është një domosdoshmëri në 

aktivitetin afarist. 

 

2.2 Lloji i pasqyrave financiare dhe specifikat e tyre gjatë analizës 

financiare 

 

Analizat finaciare mund të zhvillohen nga subjeket brenda firmës dhe nga subjektet 

jashtë firmës. Kështu kemi analiza të brendshme dhe të jashtme. Analizat që kanë të 

bëjnë me aspektet (elementet) të ndryshme të kontabilitetit ose të ekuilibrit. Kështu 

kemi analiza të ardhurave, analiza financiare dhe analiza të pronësisë. Analizat mund  

të realizohen për një situatë të caktuar ose për një kohë  të gjatë kohore. Kështu kemi 

analiza statike dhe dinamike. Analiza për të ardhmen. Kështu kemi analiza për 

përspektive, retrospektivë (histori). Analiza mbi realitetin e firmës në bazë të bilancit. 

Analiza formale dhe analiza operative. 

Analiza e pasqyrave financiare për përdoruesit ka një tërësi mjetesh në 

dispozicion nga të cilat zgjedhen më të mirat që i përshtaten nevojave të tyre. Cilido 

aspekt i analizës së pasqyrave financiare që të merret në shqyrtim, cila do metodë të 

përdoret për këtë qëllim, gjithmonë do të shqyrtohet një ose më shumë aspekte të 

rëndësishme të kushteve financiare dhe të rezultateve të operacioneve të kompanisë. 

   Në përgjithësi janë gjashtë fusha të cilat shqyrtohen dhe analizohen dhe që 

përbëjnë blloqet e ndërtimit të analizës së pasqyrave financiare: 

1. Qarkullimi i aseteve, intensiteti  në  gjenerimin e të ardhurave  nga përdorimi i 

aseteve  për  të arritur  një nivel të mjaftueshëm të përfitueshmërisë. 
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2. Ri-rrjedhja e fondeve - përshtatshmëria në të ardhmen dhe disponimi i parave. 

3. Likuiditeti - aftësia e kompanisë për të përballuar detyrimet e saj afatshkurtëra. 

4. Struktura e kapitalit dhe aftësia paguese afatgjatë ~ aftësia e kompanisë për të 

gjeneruar të ardhurat  në të ardhmen dhe për të përballuar detyrimet afatgjata. 

5. Kthimi nga investimet — aftësia  për  të siguruar  shpërblim financiar  për  të tërhequr 

&  mbajtur fmancimet.  

6-  Përfitueshmëria dhe përformanca operative, suksesi në  maksimizimin e të ardhurave 

dhe në minimizimin  e shpenzimeve nga aktivitetet operative  për  një  periudhë  të  

gjatë  kohe. 

2.3 Analiza e krahasuar e pasqyrave financiare  

 

   Perdoruesit e pasqyrave financiare bëjnë analizën e krahasuar të PF duke pasur 

disa bilance, pasqyra të të ardhurave e shpenzimeve, pasqyra të fluksit të  mjeteve 

monetare apo të ndryshimit të kapitaleve të njëpasnjëshme. 

   Analiza krahasuese e pasqyrave financiare për shumë vite zbulon drejtimin 

,shpejtësinë dhe shtrirjen e tendencës së parave p.sh.. rritja prej 10% e shitjeve nga një 

vit në tjetrin shoqëruar me një rritje prej 20% në shpenzimet e transportit kërkon 

hetim dhe shpjegim nga analiza e tendencave. Analiza e krahasuar e pasqyrave 

financiare quhet edhe analizë  horizontale e cila bëhet duke i hedhur një  sy nga e majta 

në të djathtë (e djathta në të majtë) pasqyrave të krahasuara. Analiza horizontale 

mund të kryhet në dy mënyra; duke llogaritur ndryshimet nga një  vit në  tjetrin  për 

qdo zë të pasqyrave financiare në  shumë absolute (në vlerë) dhe në përqindje 

(relative). 

2.3.1 Analiza strukturore (vertikale) e pasqyrave financiare 

 

Kjo analizë  përdoret  për studimin e strukturës apo të përbërjes së elementeve të 

aktivit e të pasivit të  bilancit ndaj totalit të bilancit. Quhet ndryshe edhe analiza e  

pasqyrave  me  përmasë  të  përbashkët (common-size statements). Në këtë  lloj analize 

të  gjitha të dhënat shprehen në  përqindje  ndaj  totalit të bilancit. Nëse marrim si 

shembull pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve si përmasë e përbashkët shërbejnë 

shitjet neto pra qdo element i pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve llogaritet dhe 

shprehet në përqindje ndaj shitjeve neto. 
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2.3.2 Analiza financiare e brendshme 

 

Treguesit e siguruar nga analiza financiare e brendeshme ndihmojnë  në  procesin 

e përpunimit  të vlerësimit dhe  të  kontrollit të  vendimeve  të  drejtimit. Pjesë e 

analizës së brendshme është përputhja e nevojave  për një  projekt  investimesh 

me shumën e burimeve  të  siguruara  nga  kompania apo  me  shumën  e burimeve  

që  mund  të sigurohen  me anë të   huave  apo  nëpërmjet shtimit të  

kapitalit.Anaiiza financiare siguron treguesit nga pasqyrat  financiare  që  

ndihmojnë  ndjekjen  dhe  kontrollin e brendshëm  të  disa operacioneve. Ajo 

kontribon për ndërtimin e pasqyrave  financiare që  përdoren  për  llogaritjen dhe 

interpretimin e raporteve financiare. 

2.3.3 Analiza financiare e jashtme  

 

   Analiza financiare  e jashtme - Për marrjen e vendimeve  të rëndësishme  

përdoruesit e jashtëm mund  të  mbështeten  në  treguesit  që  siguron analiza  

financiare. Sic e përmendëm  edhe  më  parë ilustrimi më  klasik i interesimit të 

përdoruesve  të  jashtëm  do  të  ishte  interesimi i bankave  për treguesit  financiarë  të  

njësisë  që  ka  kërkuar  kredi. Përvec  bankave  për  studimin  dhe  njohjen e 

kompanisë  nga   këndvështrimi i  analizës  financiare  janë  të  interesuar  një  rreth  i  

madh  partnerësh.             

Kështu  janë  të  interesuar  drejtuesit e  njësisë ,aksionerët  e  saj ,drejtuesit e  portofolit  

me  qëllim që të qartësojnë   vendimet e  tyre  të  blerjes apo  të  transferimit  të  

letrave  me  vlerë  të  tregtueshme. administratorët  vendas  apo  lokalë ; gjykatat  të  

cilat  mbështeten   në  tregues  të  siguruar  nga  analiza financiare   për  të  vlerësuar  

mundësitë  e shlyerjes së detyrimeve  të  një  kompanie  në  vështirësi financiare. 

Gjithashtu  analiza  financiare  siguron  informacionin  e  nevojshëm  dhe  përbën  

një moment  të  domosdoshëm   në  një  ekspertizë  apo  negociatë   kur  duam   të  

përcaktojmë  vlerën  e një kompanie  apo  vlerën  e  letrave  me  vlerë  të  tregtueshme  

në  rastin e shkrirjes të  transferimit  të bashkimit, të  hyrjes  në  burse, të  privatizimit  

etj. 
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2.4 Metodat e analizës së pasqyrave financiare 

 

Bankat dhe institucionet e tjera të kreditit konceptuan dhe eksperimentuan  mjetet  dhe  

metodat e para të  analizës  financiare. Në kërkim të kritereve të sakta  për  të bazuar 

vendimet e tyre për dhënien e kredive, bankierët  janë  përpjekur  të  përmirësojnë  

instrumentet e analizës  kryesisht  të  orientuar drejt studimit të  aftësisë  paguese  të  

huamarrësve. Analiza e pasqyrave  financiare  ka  pësuar  një  zgjerim të  dukshëm  

objektivave  të  saj.  

    Përdorimi i mjeteve  dhe  metodave  të  analizës  së  pasqyrave  financiare  varion  

në  varësi  të faktit që  analiza  do  t'i  shërbejë  marrjes  së  vendimeve   konkrete  

brenda  kompanisë  apo është e orientuar jashtë  saj. 

   Analiza e pasqyrave financiare është një proces i kompanisë që kërkon dije të 

thella si në fushën  makro, mikro të  kompanisë  ashtu  edhe  në  fushën  e metodave 

statistikore e matematikore me  anën  e  të  cilave maten dhe studiohen nivelet 

tendencat dhe lidhjet ndërmjet treguesve të ndryshëm  ekonomiko - financiare e 

faktorëve që  ndikojnë në to. 

   Kjo  këshillë  i mundëson ekonomistët dhe menagjerat projektues të kenë një lidhje 

me efikasitet me profesionistët financiar, duke i ofruar paraqitje të balancuar në 

analizat ekonomike. Përqëndrimi në situatat reale të  menagjimit, siguron kontabilistët  

për  koston bazë  të  llogaritjes duke  ua lehtësuar edhe më shumë  marrjen e 

vendimeve për   investime të  reja pasi që një analizë e tillë mund të sjell sqarime të 

bollshme për gjendjen likuide të ndërmarrjes. Këshillat në drejtimin e analizave 

ekonomike me perdorim apo shfrytëzim të llogaritjes. Për ata të cilët  janë të  

interesuar  të mësojnë më shumë rreth metodave për investime kapitale Sic janë 

posaqërisht ekonomistët dhe menagjmenti projektues.1 

   Metoda kryesore që përdorë analiza gjatë studimit të veprimtarisë së vet ,në 

kompani është metoda e krahasimit. Për njohjen dhe vlerësimin e veprimtarisë së një 

kompanie duhen bërë krahasime në dy drejtime kryesore: në kohë dhe në hapesirë. 

Krahasimet në kohë (analizat e tendencës) konsistojnë në krahasimin e niveleve të 

treguesve të njëjtë të kompanisë në periudha të ndryshme kohe.  

                                                 
1 Capital Investment Analysis for Engineering and Management by John R. Canada in Books (By 

John R. Canada - Pearson Prentice Hall (2004) - Hardback -faqe-624 
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Me anën e krahasimeve në  kohë  përcaktohet dinamika e qdo treguesi nga një vit në 

tjetrin dhe studiohet kështu ritmi i ecurisë së veprimtarisë.  

   Për të gjitha krahasimet  në  kohë duhet pasur  parasysh ndikimi që  mund  të 

ushtrojë niveli i inflacionit. Krahasimet  në  hapësirë  konsistojnë në krahasimin e 

nivelit të  treguesve të  një  kompanie  me tregues it  e njëjtë  të  kompanisë që operojnë  

në  të  njëjtën degë apo sektor me treguesit mesatarë të degës së kompanisë  dhe  me 

disa standarde  të vendosura në menyrë shkencore për tregues të ndryshëm. Nga  këto  

krahasime  në  hapësirë shihet niveli i veprimtarisë dhe i arritjeve të një kompanie në 

krahasim me ato të kompanive të tjera që  opero jnë  në  të  n jë j tën  degë apo  

sektor  ose  me ar r i t j e t  mesatare  të  degës  në  tërs i .  Kushti kryesor për 

krahasimet në kohë  ashtu si dhe për krahasimet në hapësirë është që të dhënat të jenë 

të krahasueshme. Rëndësi të madhe për krahasueshmërinë e treguesve  në kohë dhe në 

hapësirë ka zbatimi i parimeve dhe i standarteve të njejta  kontabël në bazë  të të 

cilave  llogariten treguesit e ndryshëm. Në  qoftë  se parimet dhe standartet bilancit të 

gjendjes  ndryshojnë  nga një  vit  në  tjetrin nevojitet të bëhen korrigjimet e duhura  

për  ndryshe  të  dhënat janë të pakrahasueshme.  

Moment i veçantë gjatë  krahasimit në hapësirë  të  treguesve  të  kompanive  të  

ndryshme  është  marrja parasysh e ndryshimeve të përmasave  të kompanive të së 

njejtës degë. 

   Për kryerjen e të gjitha llojeve të krahasimit në kohë dhe në hapësirë si dhe për 

studimin e faktoreve që kanë ndikuar në treguesit e periudhave dhe të kompanive të 

ndryshme duhet bërë  një përpunim i rnëtejshëm  i të dhënave të pasqyrave 

financiare. Për përpunimin e të dhënave dhe studimin e tyre analiza financiare përdorë  

këto metoda kryesore;2 

a) Leximi dhe shqyrtimi i të dhënave të marra nga pasqyrat e ndryshme 

financiare në menyrë  të ndërlidhur. Nga pasqyrat financiare marrim në 

mënyrë të grupuar një sërë treguesish të gatshëm që pasqyrojnë anët e 

ndryshme të veprimtarisë  së  kompanisë  për  periudhën  përkatëse ushtrimore. 

   Nëpërmjet një leximi e shqyrtimi të vëmendshëm dhe të ndërlidhur të këtyre 

treguesve të gatshëm analisti mund të krijojë një ide mbi arritjet dhe të metat 

kryesore të veprimtarisë së kompanisë  dhe  të përcaktojë  më  pas fushat e drejtimet 

kryesore  të  një analize më të kthjelluar e më të  hollësishme.  

                                                 
2 Shehu Hidajet, Analiza Financiare, Tirane  2003,faqe 93. 
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Me  leximin e vëmendshëm  të madhësive absolute e relative të treguesve të gatshëm  të  

pasqyrave  financiare  të  kompanisë analisti krijon një  ide të  përgjithshme mbi  

gjendjen dhe ecurinë e kësaj kompanie. 

  

   b) Metoda  të  ndryshme  të  përpunimit statistikor dhe matematikor  të  treguesve dhe 

të faktorëve  të  tyre  në  formën  e tabelave  të  grupimeve të ndryshme statistikore të 

grafikeve dhe të llogaritjes së madhesive  të ndryshme  mesatare e relative (në  

formën e përqindjeve  të  koeficientëve dhe  të  indekseve). 

   Të gjitha format e mësipërme të përpunimit statistikor  kërkojnë njohjen e natyrës së 

treguesve që përpunohen  lidhjet  që  ekzistojnë ndërmjet  treguesve  të ndryshëm. Pa 

njohjen e kësaj lidhjeje nuk mund të bëhet llogaritja e treguesve të ndryshëm. 

Zakonisht llogaritja e madhësive mesatare bazohet  në  mesataren  e thjeshtë  

aritmetike ose në mesataren e ponderuar. Përpunimi  i të dhënave me mesataren   më  të  

përshtatshme  ka  rëndësi  të madhe  për saktësinë e analizës. Me anën e ndërtimit të 

tabelave dhe grafikeve të ndryshëm statistikore  krijohet  mundësia e një paraqitjeje 

dhe interpretimi  më të  kuptueshëm të të dhënave të analizës. 

c) Metoda e eliminimit zinxhir. Kjo metodë  përdoret  për  matjen e ndikimit të 

faktorëve  të ndryshëm  në  ndryshimin e madhësisë së treguesve të ndryshëm të 

aktivitetit në  rastet kur ndërmjet  faktorëve  dhe  treguesve  ekzistonë  një  lidhje  

proporcionale. 

   Analiza bazuar në studimin e flukseve të parasë  paraqet interes të madh dhe është  

pjesë e analizës  dinamike  të biznesit. Në coftë se analiza e pasqyrave financiare  

manifeston  dinamizmin e saj  nëpërmjet  zhvillimit të  metodave  të saj ajo provon 

vitalitetin e saj në shtimin e fushave të zbatimit  të saj. 

   Këto  metoda u krijuan fillimisht  për t'u siguruar  bankierëve instrumente të rrepta 

të studimit të dosjeve të kredive ndërsa sot ato përdoren  në aplikime të ndryshme si: 

blerja ose shitja e aksioneve e obligacioneve përgatitja e bisedimeve për blerje ose 

shkrirje të bizneseve  përpunim i strategjive të  zhvillimit të biznesit dhe vlerësimin e 

përformancës së kompanisë.  

   Metoda më  tradicionale e analizës financiare i përgjigjet  përpjekjes  për të bërë  

një analizë statike bazuar në shqyrtimin e bilancit të gjendjes. Me anë të kësaj analize 

nxjerrim tregues të rëndësishëm e të pazëvendësueshëm  të cilët ndihmojnë  për t'iu 

përgjigjur pyetjeve lidhur me përbërjen e pasurisë  dhe evolucionin e saj në  kohë; 
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rregullimin  ndërmjet likuiditeteve të grumbulluara nga kompania dhe afateve të 

vendosura për shlyerjen e detyrimeve; përputhjen ndërmjet  përbërjes  së  burimeve  të 

grumbulluara  nga njësia dhe përdorimeve që mund të financohen me to.  

   Objektivat e analistit financiar  përcaktojnë  gjerësisht orientimin e kërkimeve të  

tij dhe gamën e instrumenteve  që  ai  dëshiron  të vërë  në  zbatim. 

2.4.1 Faktorët që ndikojnë gjatë përpilimit të pasqyrave financiare 

 

Përtej kushteve të brendshme operative që ndikojnë të pasqyrat  financiare duhet 

të jemi të kujdesshëm e të marrim parasysh edhe efektet e ngjarjeve dhe faktorëve të  

kompanisë, politikat e manaxhimit, dhe metodat e përdorura për vlerësimin e aseteve 

etj. Çdo dobësi që vërehet në treguesit dhe matësit kontabël  ndikon efektivitetin e 

raporteve. P.sh. vlerat e kostos historike janë nganjëherë më pak të rëndësishëm për 

marrjen e vendimeve se sa vlerat aktuale të tregut. 

   Kur organizimi i kontrollit  të  brendshëm kontabël të një kompanie ose ndonjë  

mekanizëm tjetër   monitorues  e  kontrollues  është jo i besueshëm  për  të  paraqitur të 

dhëna të sigurta e të besueshme  edhe  raportet që  rezultojnë  nga  këto shifra nuk  janë  

të  besueshme. 

   Një nga mjetet më të përdorshme të analizës është metoda e raporteve financiare. Siç 

dihet raporti  në  vetvete  shpreh një lidhje matematikore midis dy madhësive. 

Ndonëse  llogaritja e një raporti  qfarëdo  paraqitet  si  një  veprim  i  thjeshtë  

matematikor  interpretimi  i  raportit  në përgjithësi  është  i ndërlikuar. Që të  ket   

kuptim  një  raport duhet t'i referohet një lidhje e rëndësishme  matematikore midis dy  

treguesve  që  vihen në  raport  me  njëri  tjetrin. P.sh. ekziston një lidhje e 

drejtpërdrejtë dhe themelore midis një elementi të çmimit  të  shitjes  së  një  produkti  

dhe kostos së tij. Po kështu  edhe  raporti  i  kostos  së  produkteve  të  shitura  me  

shitjet, shpreh  një  lidhje të  rëndësishme. Në  kontrast   me  këto  raporte  që  

përmendem  nuk  ka  lidhje  të  qartë  midis kostove  të  transportit  dhe  gjendjes  së  

letrave  me  vlerë  të  tregtueshme. 

Rezultatet e analizes se raporteve na lejojnë: 

1. Të  vlerësojmë  pozicionin e kompanisë, 

2. Të  përcaktojmë  pikat  e  dobëta  ku  duhet  të  jemi  më  të  kujdesshëm, 

3. Të  bëjmë  parashikime  rreth  prirjeve  të  ardhshme  të  veprimtarisë  operative  të  

kompanisë. 
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   Raportet janë mjete të analizës që na japin simptomat e para të gjendjes financiare të 

kompanisë. Raportet nëse interpretohen drejt të orientojnë në njishat të cilat kërkojnë 

shqyrtim të mëtejshëm. Analiza e  raporteve  zbulon  lidhje dhe  baza të rëndësishme 

krahasimi, prirje të rëndësishme  të  cilat  është  e vështirë  të  zbulohen  në qoftë  se 

analizojmë  veqmas zërat apo elementet  që  përbëjnë   raportin.3 .Edhe raportet  

financiare si mjete të tjera të analizës janë të orientuara  drejt  të ardhmes  dhe ne  mund  

të  rregullojmë e korrigjojmë, faktorët që  ndikojnë  në raportet  për  të  parë  

madhësinë  dhe prirjen e tyre të mundëshme në të ardhmen. Mund të vleresojmë 

gjithashtu faktorët që mund  të  ndikojnë mbi raportet në të ardhmen. Njëkohësisht 

dobia e raporteve varet nga aftësitë tona interpretuese dhe ky është  aspekti  më sfidues 

i analizës së raporteve. 

2.5 Pasqyrat  financiare  sipas  Standardeve  Ndërkombëtare  të  

Raportimit  Financiar(SNRF) 

 

   Pasqyrat financiare janë të nevojshme sepse ato ndihmojnë investitorët dhe 

kreditorët të marrin vendime kompanisë me të drejta. Përdoruesit e pasqyrave 

financiare duhet të kuptojnë raportimin financiar me qëllim që të përmirësojnë  

vendimmarrjen. Zakonisht shoqëritë aksionare e publikojnë informacionin financiar në 

formën e një raporti vjetor i cili dorëzohet në autoritetet rregullatore përkatëse si edhe i 

vihet në dispozicion publikut nëpërmjet publikimit dhe daljes në internet. Të 

kuptuarit e bazave konceptuale të sistemit të raportimit financiar dhe të përgatitjes së 

pasqyrave financiare janë  kushte  për  analizën e këtyre  pasqyrave. 

   Drejtuesi  i  kompanisë  nxjerr, publikon  ,pasqyrat financiare  dhe  është  përgjegjës  

për formën dhe përmbajtjen e tyre. Janë drejtuesit që përzgjedhin  metodat  ku  

përpilohen  të  dhënat e gjendjes  dhe  përgatisin  pasqyrat  financiare. 

   Për  kompanitë  më  të  vogla audituesit mund të ngarkohen të  bëjnë një pjesë të 

punës. Procesi  i kontabilitetit  apo  sistemi  i  raportimit  financiar  të  cilat  

gjenerojnë  informacion financiar   për  përdoruesit  e  jashtëm  përfshijnë  katër (4) 

pasqyra  kryesore financiare (të domosdoshme për  të  përgatitur  dhe  raportuar  siq  

specifikohet  në  Standardin  Kombëtar  të  Kontabilitetit): 

                                                 
3  Capital Investment and Financial Decisions (By Haim Levy, Marshall Sarnat - Prentice Hnll (1994) - 

Papërback -faqe-782. 
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• Bilanci  i gjendjes (pasqyra  e  pozicionit  financial). 

• Pasqyra  e  të  ardhurave  dhe  e  shpenzimeve (pasqyra  e  fitimeve). 

• Pasqyra  e  rrjedhës  së  parasë (pasqyra e fluksit  të  parasë). 

• Pasqyra e  Ndryshimeve  në  Kapital. 

   Këtyre  pasqyrave  fmanciare  u  bashkangjiten  edhe  shenimet  shpjeguese  të  cilat  

përmbajnë atë  pjesë  të  informacionit i cili  nuk  është  përfshirë  në  katër   pasqyrat  

financiare  kryesore  sepse nuk  përmbush  kritere  të  caktuara  dhe  i  cili  zbërthen 

dhe shpjegon  informacionin e këtyre pasqyrave. Së  bashku  ato  japin  informacion  të  

besueshëm   dhe  në  të  njëjtën  kohë  të  rëndësishëm për  berjen  e  investimeve   për  

dhënien  e kredive  dhe  për  marrjen e vendimeve  të  tjera  të  ngjashme  duke arritur   

kështu  objektivat  e  raportimit  fmanciar. 

 

2.6 Bilanci i gjendjes së ndërmarrjes ,,REX” sh.p.k. për vitet 2013-2017 

Tabela 1: Pasqyra e zërave të bilancit për vitet 2013-2017 

  

 Përshkrimi i zërave    2017       2016  2015 2014 2013 
Mjetet (aktiva)      

Paratë e gatshme (deponimet në bankë) 85,000 78,800    75,400   125,400   246,881  

Llogaritë e arkëtueshme                                 27,800 46,500    34,026     78,500       1,840  

Stoqet në total 456,720 430,080  413,427   397,895   345,200  

Parapagimet te furnitorët (ose parapagime tjera)          480  -  -  

Mjetet likuide 569,520 555,380  523,335   601,795   593,921  

      

Toka dhe ndërtesa 22,805 22,805    22,805     22,805     24,006  

Mjetet dhe makinat  52,000 49,000    45,389     40,136     35,171  

Amortizimi i mjeteve fikse  500 -        226       2,556  

Investimet financiare 24303     78,000  -  -  

Mjetet fikse 74,805 72,305  146,194     63,167     61,733  

         

Totali i mjeteve 688,628 627,685  669,529   664,962   653,098  

      

Detyrimet (pasiva)      

Kreditë afatshkurta në bankë  62,400 43,709  107,856     57,777     55,997  

Llogaritë e pagueshme ndaj furnitorëve 77,460 74,240    81,026   221,442     92,506  

Pagat e pagueshme  15,150 13,000    11,150       9,050       7,650  

Tatimi në të ardhura i pagueshëm 382 302        302         222         222  

Kontributi i pagueshëm  1,535 1,325      1,115         905         765  

Detyrimet afatshkurta 156,927 132,576  201,449   289,395   157,140  

      

Kreditë afatgjata në bankë 30,000 56,251    75,140     48,889  - 

Kredi tjera afatgjata ndaj personave individual  3206 - -  110,888  

Detyrimet tjera afatgjatë  5,615 3,424      8,912       5,648   112,804  

Detyrimet afatgjata 35,615 59,675    84,052     54,537   223,692  
         

Totali i detyrimeve   192,542 195,457  285,501   343,932   380,832  
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Kapitali themelues 326,576 301,090  272,265   229,681   191,868  

Fitimi i akumuluar (nga viti paraprak) 68,140 62,998    48,765     42,584     37,814  

Fitimi i vitit aktual (Fitimi neto) 81,370 68,140    62,998     48,765     42,584  

Kapitali  476,086 432,228  384,028   321,030   272,266  

         

Totali i detyrimeve dhe kapitalit 668,628 624,479  669,529   664,962   653,098  

Burimi: Ndërmarrja tregtare “Rex” Gjilan 

    Nëse shikojmë bilancin  e gjendjes të kësaj kompanie , menjëherë do të kuptojmë se 

ka pasur një rritje të pasurisë dhe kapitalit të ndërmarrjes, edhe pse pas një analizë më të 

hollësishme do të vërehej se paraja e gatshme e kësaj kompanie ka pasur një rënie të 

konsiderueshme, gjithashtu edhe llogaritë e arkëtueshme ka pasur rënie ,ndërsa  stoqet 

janë rritur ,kurse kreditë e marra në bankë afatshkurtra e afatgjata ka pasur rritje dhe 

rënie.    Gjatë pesë viteve kompania ka operuar me fitim.  

2.6.1 Bilanci  krahasues së ndërmarrjes ,,REX” sh.p.k. 

 

Nëse e analizojmë bilancin krahasues do te vërejmë se paraja e gatshme ka pasur një 

rënie  gjatë dy  viteve, fillimisht në vitin 2014 krahasuar me 2013, si dhe pastaj edhe 

gjatë vitit 2015. Kjo rënie gjatë vitit 2013 ka qenë EUR 121,481 apo 49%, ndërsa EUR 

50,000 apo 40% gjatë vitit 2010, krahasuar me vitin 2013. Kurse  gjatë vitit  2016 ka 

pasur rritje në EUR 3,400 apo 4.30% , gjithashtu edhe  2009 ka pasur një rritje të madhe 

në EUR 6,200 ose 7.30% . 

   Mirëpo duke parë se në total mjetet likuide kanë ndryshuar me vetëm 5.77%, 

respektivisht 2.48% për vitet 20016-2017, mund të arrijmë në përfundimin se paratë 

janë shfrytëzuar  për  blerjen e stoqeve të cilat kanë pasur një rritje të madhe.    

    Arsye tjetër e zvogëlimit të parasë së gatshme mund të jetë edhe rritja e llogarive të 

arkëtueshme, pasi qe dihet se nëse kompania nuk  merr paratë me rastin e shitjes se 

mallit, atëherë ajo do të ketë shitje me afat pagese dhe të cilat do të shkaktojnë rritje të 

llogarive të arkëtueshme, dhe atë për 97.65% në vitin 2014 krahasuar me vitin 2013, 

dhe pastaj një ulje prej 56.65% gjatë vitit 2011.Kurse për vitin 2012 në krahasim me 

vitin 2015 ka pasur një rritje në 26.80%  , ndërsa në 2016 në krahasim me vitin 2017 ka 

pasur prap një ulje në 40% në llogaritë e arkëtueshme. 

   Ndërkaq krahasuar nga ana e pasiveve vërehet se ka pasur një rritje mjaft të madhe 

edhe tek kreditë afatshkurtra. Kjo rritje ka qenë më e lartë gjatë vitit 2014 me rreth 46%, 

në krahasim me vitin 2013 prej 3%. Kurse në vitin 2016 -2015  ka patur zbritje prej 

59% ,ndërsa viti 2017-2016 ka patur  rritje prej 30%.  
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Ndërkaq llogaritë e pagueshme ndaj furnitorëve edhe pse kanë pasur një rritje gjatë vitit 

2013 prej EUR 128,936 apo rreth 58%, ato janë shlyer gjatë vitit 2014, duke dhënë një 

zbritje prej 18% , kurse gjatë vitit 2016 kemi zbritje  EUR 6,786 ose prej 8%  

krahasauar me vitin paraprak në EUR 140,416 ose prej 18%, kurse në vitin 2017 kemi 

një rritje në EUR 3,220 ose prej 4%. Nga kjo mund të vijmë në përfundim se një pjesë e 

parave të gatshme si dhe kredive të marra në bankë janë shfrytëzuar për shlyerjen e 

detyrimeve ndaj furnitorëve.     

Lëvizje kanë pasur edhe kreditë afatgjata të cilat janë shlyer gjatë vitit 2013 në total apo 

100%, dhe nuk kanë pasur ndonjë ndryshim në vitin 2014. Ndërsa detyrimet tjera 

afatgjata po ashtu kanë pësuar një rënie mjaft të madhe gjatë 2017-tës me EUR 107,156 

apo 95%, ndërsa në vitin 2014 kanë pasur një rritje me rreth 36% apo EUR 

3,264.Gjithashtu  në vitin 2016-2013 kemi zbritje në EUR 5,488 ose prej 61% , pastaj 

prap kemi rritje në EUR 2,191 ose prej 39%. 

     Tek kapitali kryesisht mund të vërehet një trend rritës, zbitës tek të katër kategoritë e 

kësaj pjese të Bilancit të Gjendjes, ku marrë në total rritja është  rreth 15% gjatë vitit 

2014, respektivisht 16% gjatë vitit 2015,  zbritje gjatë vitit  2016 rreth 11%, prap zbritje 

gjatë vitit 2017 rreth 9%. 

Tabela 2: Analiza e zërave nga bilancet  për vitet 2013-2017 në  përqindje dhe vlerë 
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 Shuma e rritjes/zvogëlimit Përqindja e rritjes/zvogëlimit 

 2017-

2016 

2016-

2015 

2015-

2014 

2014-

2013 

2017-

2016 

2016-

2015 

2015-

2014 

2014-

2013 

Mjetet (aktiva)         

Paratë e gatshme 

(deponimet në bankë) 

6,200 3,400 (50,000) (121,481

) 

7.29% 4.31% (39.87)

% 

(49.21

)% 

Llogaritë e arkëtueshme                                 (18,700) 12,474 (44,474) 76,660 (40.21)

% 

26.82

% 

(56.65)

% 

97.65

% 

Stoqet në total 26640 16,653 15,532 52,695 5.83% 3.87% 3.76% 13.24

% 

Parapagimet te furnitorët 

(ose parapagime tjera) 

  480 -   - - 

Mjetet likuide 14,140 32,045 (78,461) 7,874 2.48% 5.77% (13.04)

% 

1.31% 

         

Toka dhe ndërtesa   - (1,201)   - (5.00)

% 

Mjetet dhe makinat  3,000 3,611 5,253 4,965 5.77% 7.37% 11.57% 12.37

% 

Amortizimi i mjeteve 

fikse 

 (500) (226) (2,330) (100)% (100)

% 

(100.00

)% 

(91.16

)% 

Investimet financiare   78,000 -   - - 

Mjetet fikse 2500 (73,889

) 

83,027 1,434 3.34% (50.54)

% 

56.80

% 

2.27% 

         

Totali i mjeteve 16640 (41,844

) 

4,566 11,864 2.58% (6.25)

% 

0.69% 1.78% 

         

Detyrimet (pasiva)         

Kreditë afatshkurta në 

bankë  

18,691 (64,147

) 

50,079 1,780 29.95% (59.47)

% 

46.43% 3.08% 

Llogaritë e pagueshme 

ndaj furnitorëve 

3,220 (6,786) (140,416) 128,936 4.16% (8.37)

% 

(18.25)

% 

58.22

% 

Pagat e pagueshme  2,150 1,850 2,100 1,400 14.19% 14.23

% 

18.83% 15.47

% 

Tatimi në të ardhura i 

pagueshëm 

80  80 - 15.52%  26.50% - 

Kontributi i pagueshëm  210 210 210 140 13.68% 15.85

% 

18.83% 15.47

% 

Detyrimet afatshkurta 24,351 (68,873

) 

(87,947) 132,256 15.51

% 

(34.19)

% 

(30.39)

% 

45.70

% 

         

Kreditë afatgjata në 

bankë 

(26,251) (18,889

) 

26,251 48,889 (46.67)

% 

(25.13)

% 

34.94% - 

Kredi tjera afatgjata ndaj 

personave individual 

  - (110,888

) 

  - (100.0

0)% 

Detyrimet tjera afatgjatë  2,191 (5,488) 3,264 (107,156

) 

39.02% (61.58)

% 

36.62% (94.99

)% 

Detyrimet afatgjata (24,060) (24,377

) 

29,515 (169,155

) 

(40.31)

% 

(29.00)

% 

35.11

% 

(75.62

)% 

         

Totali i detyrimeve   291 (93,250

) 

(58,432) (36,900) 0.15% (32.66)

% 

(16.99)

% 

(9.69)

% 

         

Kapitali themelues 25,486 28,825 42,584 37,813 7.80% 9.57% 15.64% 16.46

% 
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Burimi: Ndërmarrja “Rex”Gjilan 

 

  

Fitimi i akumuluar (nga 

viti paraprak) 

5,142 14,233 6,180 4,770 7.55% 22.59

% 

12.67% 11.20

% 

Fitimi i vitit aktual 

(Fitimi neto) 

13,230 5,142 14,234 6,180 16.26% 7.55% 22.60% 12.67

% 

Kapitali  43,858 48,200 62,998 48,764 9.21% 11.51

% 

16.40

% 

15.19

% 

         

Totali i detyrimeve dhe 

kapitalit 

44,149 (45,050

) 

4,566 11,864 6.60% (6.73)

% 

0.69% 1.78% 
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KAPITULLI III 

 

3 ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE ME QËLLIM 

KREDIDHËNIEN 

 

3.1 Interpretimi i bilancit kontabël të shoqërisë për qëllime kredidhënie. 

 

Siç dihet, bilaci kontabël është një pasqyrë, e cila paraqet të gjithë të drejtat e një 

shoqërie(aktivet e saj) dhe formen apo burimin e financimit të këtyre të drejtave 

(detyrimet , financim nga kapital i jashtëm prej të tretëve apo kapital i pronarit financim 

prej kapitalit të brendshem) të matura në një moment të caktuar  në kohë, zakonisht në 

datën 31 dhjetor të cdo viti. Nga këndvështrimi i analizës për kredidhënie , bilaci 

kontabël i një njësie biznesi tërheq vëmendjen në lidhje me dy pika kryesore: 

1. A po menaxhohet biznesi i aplikantit për kredi në mënyrë eficente ? A paraqitet 

bilanci kontabël i tij në një gjëndje të “shëndetshme” ? 

2. Nëse biznesi përballet me probleme,a ka vlera të cilat mund të likuidohet për të 

mbuluar kredinë (në rast se eventualisht vendoset të jepet kjo kredi)? 

Pikat më sipër përbëjn një cështje të rëndësishme për tu shqyrtuar para se të merret 

vendimi në lidhje me një aplikim kredie . Ajo që duhet kuptuar është se parimet 

kontabël shpesh nuk lejojnë vlerësimin e aktiveve me kostot korrente të tyre, ndërkohë 

që shumica e detyrimeve të njësisë ekonomike janë të vlerësuar me vlerën reale të drejtë 

të pagueshme të tyre. Në rastin më të këq të mundshëm, moskthimin e kredisë dhe 

falimentimin e likuidimin e njësisë ekonomike, aktivet e saj mund te mos shiten dot me 

vlerat kontabël të tyre, por me vlera shumë më të ulta duke shkaktuar humbje , të cilat 

në pjesën më të madhe mbarten nga huadhënësit (edhe banka përfshihet në këta 

huadhënës). Duhet kujtuar gjithashtu se në rast falimentimi ka edhe kosto të tjera 

administrative e ligjore të cilat e bëjnë këtë process të kushtueshëm dhe një alternativë 

të papëlqyer shumicën ë palëve të përfshira. Për të gjitha këto arsye, bilanci kontabël I 

një shoqërie duhet parë  në këndvështrimin e asaj se cfarë kolaterali mund të ofrohet në 

rastin e dhënies së një kredie dhe sa shpejtë e lehtë mund të konvertohet ky kolateral në 

para për bankën , në rast moskthimi të shumës së principalit (kryegjësë) së kredisë.  
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Gjithashtu, nga bankat deklarohet se megjithëse ato garantojnë huatë nëpërmjet 

kolateralit, ato nuk kanë si aktivitet kryesor të tyre likuidimin e kolateralit duke 

konsideruar “humbje”(jo në kuptimin financiar të fjalës )cdo rast që kredia kthehet në 

një ‘borxh të keq’. Një mënyrë e mirë për të interpretuar bilancin kontabël në kontekstin 

e dhënies kredi  është të shqyrtohet ecuria e tij nga një vit në tjëtrin, duke iu përgjigjur 

pyetjeve: 

a. A janë rritur fitimet e pashpërndara të shoqërisë dhe si po i investon ajo këto 

rezerva të akumuluara të saj ? 

b. A janë rritur aktivet e prekshme neto të shoqërisë? 

Shqyrtimi i prirjes së zërave të bilancit kontabël  e ndihmon analistin e kredisë të kuptoj 

më tepër në lidhje me strukturën dinanciare të shoqërisë dhe pozicionin likuid të saj, të 

dyja këto shumë të rëndësishme për tu kuptuar në thellësi dhe për të njohur biznesin deri 

në atë pikë sa të krijohet  “siguria” për ti akorduar një kredi atij biznesi.4 

3.2 Analiza e fitimit të pashpërndarë  

 

Fitimi i pashpërndarë raportohet në seksionin e kapitalit në pasqyrat financiare te 

shoqërisë. Analiza e tij ndihmon të kuptohen më mirë disa momente të rëndësishme të 

jetës në shoqëri. Së pari, duke qenë se ky element përmbledh gjithë fitimet e mbajtura 

dhe të akumuluara në vite, të cilat shoqëria ka zgjedhur ti mbajë e riinvestojë dhe jo ti 

shpërndajë, madhësia e tij tregon dicka në lidhje me vjetërsinë e shoqërisë dhe 

seriozitetin e qëllimet e drejtimit të saj. 

Kështu sa më të larta të jenë fitimet e pashpërndara, aq më e vjetër është një shoqëri(ajo 

ka patur në të shkuarën mjaftë vite kohë për të akumuluar fitimin e pashpërndarë në 

bilanc) dhe aq më të thella dhe të përkushtuara kanë qenë vendimet e marra nga 

drejtuesit e saj (duke qenë se ata kanë zgjedhur të riinvestojnë fitimin e krijuar dhe jot a 

shpërndajnë atë si dividend).  

Një shoqërie cila ka zgjedhur të mos e riinvestojë fitimin por ta shpërndajë atë tëk 

aksionerët dhe që në mungesën e parë të fondeve drejtohet të marrë një hua nuk krijon 

besim te madh tek bankat krahasuar me një shoqëri tjetër, e cila ka zgjedhur të ndjekë 

një model riinvestimi të rregullt të fitimit që krijon dhe drejtohet pran bankës për të 

marrë hua. 

                                                 
4Shuli Ingrid dhe Perri Rezarta - Analiza e pasqyrave fianciare – Tiranë, 2011, faqe.577 
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Së dyti, bashkë me ‘primin e kapitalit’ fitimi i pashpërndarë përfaqëson atë pjesë të 

kapitalit që në cdo kohë mund të shpërndahet si dividend.Zëra të tjerë të kapitalit si 

rezervat e ndryshme apo kapitali themeltar nuk lejohet të shpërndahen aksionerëve. Për 

këtë arsye, një caktim i rregullt në kohë i  pjesëssë fitimit të  krijuar dhe të depozituar në 

fitimin e pashpërndarë në zërat e rezervave(ligjore, statutore ose për investime), 

demostron një vullnet të mirë të shoqërisë dhe synime serioze dhe afatgjata të saj.5 

3.3 Analiza e aktiveve fikse 

Aktivet afatgjata(fikse) të shoqërisë ndahen në tre grupe kryesore në bilancin kontabël 

të saj:në aktive material, aktive jomateriale dhe aktive financiare. 

3.3.1 Aktive materiale. 

 

Keto janë vlera, të cilat paraqesin investime të prekshme të shoqërisë të tilla si toka, 

troje ndërtesa, paisje, makineri, etj. Ky është një nga zërat më të rëndësishëm të bilancit 

konatbël dhe duhet të tërheqë menjëherë vëmendjen e analistit. 

3.3.2 Aktive jomateriale. 

 

Këto janë në përgjithësi investime në elementë  pa substancë fizike të prekshme, si p.sh. 

emir i mirë i shoqërisë (lind kur ajo blen një njësi tjetër biznesi për më shumë se aa 

vlejnë aktivet e prekshme të shoqërisë së blerë), shpenzimet e kapitalizuara (kur njësia 

bën shpenzime me vlerë të lartë të cilat duhet të ndahen në disa periudha), apo patenat e 

licencat(kur shoqëria zotëron të drejta ekskluzive në lidhje me një produkt apo rajon 

gjeografik dhe ka paguar për të zotëruar këtë të drejtë). Zakonisht, vlerat e aktiveve 

jomateriale injorohen për efekte të analizës për kredidhënie sepse:(1)ato nuk mund të 

shërbejnë si kolateral (zakonisht në rast falimentimi nuk kan vlerë likuidimi në treg); (2) 

përderisa do të amortizohen në periudhat e ardhshme kontabël, do të rëndojnë gjendjen 

e fitimit të shoqërisë; (3) pritja që ato do të sjellin përfitime ekonomike në të 

ardhmen(pritje që i “kualifikon” ato për tu konsideruar aktive në bilanc), është një pritje 

me risk në këndvështrimin e aktivitetit banker. 

 

                                                 
5 Shuli Ingrid dhe Perri Rezarta - Analiza e pasqyrave fianciare – Tiranë, 2011, faqe. 
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3.3.3 Aktive financiare (investime afatgjata) 

 

Këto paraqesin investime për më shumë se një vit në letra me vlerë të tregut apo hua të 

dhëna të tretëve. Analisti duhet të tregoj kujdes në shqyrtimin e përbërjes së investimeve 

afatgjata, pasi disa herë ato mund të lihen si garanci(kolateral) për disa lloje kredish. 

Zakonisht, investimet në përqindje të vogla të vogla të letrave me vlerë të shoqërive të 

tjera kanë precedencë ndaj investimeve të larta në kuotat e bizneseve të tjera. P.sh, do të 

preferohej si garanci (në rast të vlerave monetare të barabarta), investimi në10% të 

aksioneve të një shoqërie sesa investimi në 45% të aksioneve. Kjo e fundit, do të ishte 

më e vështirë për tu menaxhuar në rast se eventualisht ndodh flimentimidhe ky investim 

duhet të realizohetn (shitet) në treg. Le t’i kthehemi edhe njëherë aktiveve materiale.  

Siç u  tha më lart, investimi në to është zëri më i  rëndësishëm jo vetëm për analistët, 

por sepse ai tenton që të zërë pjesën më të madhe të aktiveve fikse totale për pothuajse 

shumicën e njësie ekonomike pavarësisht sektorit të industrisë ku ato operojnë.  

Me vend është që të gjykohet mbi moshën mesatare të aktiveve materiale, pasi sa më të 

vjetruara ato (fizikisht dhe ekonomisht) aq më e vështirë është aktiviteti i njësisë 

ekonomike si dhe ai i bankës.shikoni p.sh, shembullin hipotetik të mëposhtëm të të 

dhënave shkëputur nga bilancet kontabël të shoqërive A dhe B për të njejtin vit të 

krahasimit: 

Tabela 3: Krahasimi i dy bizneseve për qëllime kredidhënie   

 Shoqëria A 

Euro 

Shoqëria B 

Euro 

Aktive matrjale vlerësuar me kosto 100,000 25,000 

Amortizimi i akumuluar 80,000 5,000 

Vlera kontabël neto e mbetur 20,000 20,000 

 Burimi: I.Shuli,R.Perri, Anali.PF f.579 

Shoqëria A disponon më shumë aktive materiale (100.000 euro bruto) dhe është më e 

madhe se shoqëria B. Vlera neto e aktiviteteve është e njejtë për të dyja shoqëritë, por B 

ka aktive më të reja sesa A . Ky konkluzion nxirret pasi vihet re se aktivet e shoqërisë B 

jznë amortizuar deri më sot me vetëm 20% të kostos fillestare të tyre (5.000 /25.000) 

kurse aktivet e shoqërisë A janë amortizuar me 80% të kostos fillestare 

(80.000\100.000).  
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Kjo do të thotë se shoqëria A shumë shpëjtë do të ketë nevojë për aktive të reja dhe do 

të bëjë shpenzime të larta për investime për ti zëvendësuar ato (vetëm nëse ajo nuk ka 

kapacitet financiar për ti zevendësuar dhe vazhdon të  përdorë  këto aktive të vjetëruara 

cka ka edhe kjo pasojat e veta negative pasi ndikon ne rënien e produktivitetit të 

aktivitetit operativ të saj). 

Pyetje: Çfarë ju thotë juve (në pozicionin e analistit të kredisë ) gjendja e mëposhtme e 

firmës? 

Tabela 4 Krahasim i gjendjes së firmës për qëllime kredidhënie si raste që duhet të kemi parasysh  

 Euro 

Aktivet matrjale (me vlerë kontabël neto të mbetur)  

Pajisje dhe instalime 5,000 

Mjete motorrike dhe makina 40,000 

Totali 45,000 

Burimi: I.Shuli,R.Perri, Anali.PF f.579 

Këtu paraqitet një shoqëri, e cila nuk zotëron asnje pronë të sajën (struktura e aktiveve 

fikse të saj e konfirmonë këtë) dhe si rrjedhim ajo ndoshta po kryen aktivitetin në 

ndërtesa e mjedie të marra me qira. Aktivet fikse (perveç mjeteve motorrike dhe 

makinave) janë minimale cka sugjeron se ndoshta drejtuesit e shoqërisë po keqpërdorin 

makinat (ndoshta shfrytëzojnë makinat e punës për qëllime përsonale). Përshtypja e 

përgjithshme është se kemi të bëjmë me një shoqëri, e cila nuk ka asnjë thelb të 

konsiderueshëm në strukturën e aktiveve fikse të saj për të mbështëtur dhënien e një 

kredie. Sidoqoftë, vendimi përfundimtar merret vetëm pasi hetohet më tej mbi 

aktivitetin e saj (mundësisht pranë aktiviteteve fizike të shoqërisë).Vec këtyre, një 

analist kredie heton strukturën e investimeve të firmës dhe mënyrën e financimit të tyre, 

(sidomos nga këndvështrimi i përputhshmërisë së afateve të maturimit mes investimeve 

afatgjata dhe burimeve afatgjata të financimit) duke shqyrtuar dy raportet e mëposhtme: 

a. Aktive afatgjata materiale neto / Detyrime afatgjate 

b. (AAM neto + Kapitali punues) / Detyrime totale 

Këta dy tregues në një farë mënyre tregojnë edhe aftësinë e firmës për të mbukuar me 

vlerë kolaterali kreditë ekzistuese të saj edhe nëse struktura e detyrimeve të saj lejon 

marrjen e borxheve të reja apo tashmë është e ngopur me borxh.  

Treguesi i parë paraqet pikërisht këtë këndvështrim, pavarëssht se duhet të përmendim 

që nëse do të merreshin për bazë vlerat e tregut të AAM dhe jo vlerat kontabël do të 
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kishim një tregues më domethënës. Gjithsesi, kjo kritikë zbehet nëse shoqëritë kanë 

rivlerësuar rregullisht sipas tregut AAM të tyre.  

Të dy raportet e mësipërme preferohet të kenë vlerë më të lartë se 1 që nënkupton bazë 

të mjaftueshme mbështetje në kolateral të kredive të marrura prej tyre . 

Si përfundim, ajon që analisti i kredisë do të synojë të kuptojë  nga aktiviteti i shoqërisë 

duke shfrytëzuar të dhënat mbi aktivet fikse të saj do të jenë kryesisht: 

1. A do të duhet të zevendësohen aktivet materiale në një afat të afërt kohor? Nëse po, a 

e merr në konsideratë propozimi për huanë këtë nevojë të shoqërisë? 

2. Sa të prekshme janë aktivet fikse të biznesit (sturuktura e aktiveve fikse dhe ndarja e 

tyre midis tre përbërësve, materiale, jomateriale dhe financiare). 

3. Në të kaluarën sa aktive fikse ka blerë shoqëria? Përgjigja e kësaj pyetje na ndihmon 

të kuptojmë më shumë mbi karakterin e biznesit dhe qëllimet afatgjata të shoqërisë. 

4. Aktivet fikse duhet të ofrojnë siguri në dhënien e një kredie. A e arrijnë këtë qëllim 

aktivet fikse të shoqërisë aplikantë për kredi? A mos janë një pjesë e tyre tashmë 

garanci për hua të tjera egzistuese që ka shoqëria (të lëna peng)? Në rastin më të keq që 

do të jemi të detyruartë shesim kolateralin c’vlerë tregu mund të merrnim nga kjo shitje 

(duke ditur se vlerat e aktiveve në bilancin kontabël, shpesh janë shumë larg vlerave të 

realizueshme në treg të tyre)?6 

3.4 Analiza e aktiveve afatshkurta dhe e kapitalit punues 

Struktura e zakonshme (me zërat më të zakonshëm) e aktiveve afatshkurta dhe 

detyrimeve afatshkurta të një shoqërie tipike do të ishte si më poshtë: 

Tabela 5:  Bilanci kontabël nën këndvështrimin kredidhënës për overdraft banker  

Mjetet monetare dhe 

ekuivalentë 

Overdrafti bankar 

Llogari të arkëtushme Borxhe afatshkurta, pjesa afatshkutër e huave afatgjata 

Dëftesa të arkëtushme Dëftesat e pagushme 

Inventare Llogari të pagushme tregtare dhe të tjera 

Investime afatshkurta Tatime të pagueshme, dividend të pagushëm, shpenzime 

të tjera të shtyra. 

Shpenzime të parapaguara  

Burimi: I.Shuli,R.Perri, Anali.PF f.581 

                                                 
6 Shuli Ingrid dhe Perri Rezarta - Analiza e pasqyrave fianciare – Tiranë, 2011, faqe 581 
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Kapitali punues paraqet diferencën e aktiveve afatshkurta me detyrimet afatshkurta. 

Duke supozuar se kapitali punues është një diferencë pozitive (dhe duhet të jetë i tillë 

për shumicën e rasteve), atëherë arrihet në konkluzion se aktivet afatshkurta duhet të 

jenë me vlerë më të lartë se detyrimet afatshkurta. Pranohet se kapitali punues paraqet 

atë pjesë të aktiveve afatshkurta që duhet të financohet nga zëra afatgjata si detyrime 

afatgjata apo capital I pronarëve. Në përgjithësi, për një analist të kredisë kapitali 

punues paraqet një zë me interes sepses a më i larte që të jetë ai aq më I mirë 

konsiderohet pozicioni likuid I shoqërisë. Nga ana tjetër, analiza e likuiditetit të 

shoqërisë nuk kufizohet vetëm me matjen e kapitalit punues por edhe me matjen e 

treguesve të tillë si(1)mjaftueshmëria e kapitalit punues  (Kapitali punes/Aktivet 

afatshkurta); (2)qarkullimi I kapitalit punues (Shitje / Kapitali punues); (3) raporti 

korrent (Aktive afatshkurta / Detyrime afatshkurta); (4) raporti i shpejtë (Aktive 

afatshkurta-Invertare) / Detyrime afatshkurta]; (5) raporti likuid (Mjete monetare dhe 

ekiuvalentë/Detyrime afatshkurta). Sidomos me tre treguesit e fundit ( të cilët quhen 

ndryshe raporte statike të likuiditetit dhe janë shumë të famshme në kuptimin që 

llogariten nga pothuajse të gjithë institucionet bankare në botë para se ato të vendosin të 

lëverojnë ose jo një hua) duhet të tregohet kujdes sepse ato paraqesin disa problem të 

cilat përmblidhen në pikat e mëposhtme: 

1.Këto janë raporte statike sepse lidhen me pasqyra financiare statike si bilanci 

kontabël. 

2.Jnaë subjekt i përpjekjeve për manipulime shpesh të qëllimshme të bilancit kontabël. 

3.Vlera të larta të tyre nënkuptojnë investimetepër të larta në forma jofitimprurëse. 

4.Në situata inflacioniste vlera të larta të investimeve në aktive afatshkurta sjellin 

humbje potencile të mëdha.7 

3.5 Vlerësimi i invertareve në bilanc, rëndësia e tyre në procesin e 

kredidhënies 

 
Zakonisht, invertarët shqyrtohen me shumë kujdes nga një huadhënës dhe këshillohet të 

shmanget nxjerrja e konkluzioneve të nxitura. Invertarët janë një zë i mundshëm i 

bilancit kontabël që përdoret si kolateral.  
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Duhet mbajtur në mendje se zakonisht invertaret janë të kontabilizuara me kosto, vlerë 

kjoqë mundet ose mund të mos reflektojë me vërtetësi vlerën e invertarëve në treg (në 

rast eventual falimentimi, kur invertarët do të përdoren nga banka për të mbuluar 

kredinë).  

Nga ana tjetër, invertarët mund të jenë vlera të cilat shoqëria mund ti ketë lënë pend, 

apo në zotrimin e një pale tjetër e si rrjedhim donukmentacioni shoqërues i invertarit 

duhet të shqyrtohet me kujdesin maksimal.Për efekte të analizës invertari përbën një 

investim dhe si i tillë duhet të matet efektiviteti i përdorimit të tij, matje e cila bëhet 

përmes treguesit të qarkullimit të invertarit “Kosto e mallit të shitur 2/ Invertari 

mesatar”. Sa më i larte ky tregues aq më mirë paraqitet shoqëria. Me interes është 

shqyrtimi I prirjes së këtij treguesi për një periudhë kohore, prirje e cila mund të zbluloj 

aspekte të patreguara nga indikatorët e tjerë financiarë. P.sh, nëse qarkullimi i invertarit 

është rritur vazhdimisht nga mesatarisht 15 ditë në vitin 1 në mesatarisht 30 ditë në vitin 

3, pra kërkon gjithnjë e më tepër kohë për tu shitur,  atëherë arsyja mund të jetë një nga 

të dyja : (1)janë zvogëluar shitjet e blerjet e shoqërisë (aktiviteti operativ i saj ) e 

shoqëruar me një rënie edhe të invertareve ; ose (2) janë rritur invertaret e mbajtura pa 

një rritje korresponduese të blerjeve e shitjeve duke sugjeruar që shoqëria ose nuk pos 

het dot invertarët ( dhe në këtë rast ka të ngjarë që një pjesë e mirë e tyre të jenë të 

vjetruara e të dala jashtë përdorimit), ose ajo po akumulon inverter sepse po i paraprin 

një ‘bumi’ shitjesh në të ardhmen e afërt ( situate e cila shuma pak ka të ngjarë që të 

ndodhë).8 

3.6  Interpretimi i madhësisë së kërkesave për arkëtim dhe llogarive të 

pagueshme  

 

Kërkesat për arkëtim ndahen në kërkesa nga klientë tregtarë ( llogari të arkëtueshme 

tregtare) dhe kërkesa nga klientë të tjerë (llogari të arkëtueshme  jo tregtare) ku këto të 

fundit janë zakonisht në një vlerë të neglizhueshme për shumicën e shoqërive.Kërkesat 

për arkëtim paraqesin rëndësi në procesin e kredidhënies në të paktën dy aspekte: 

(1)aftësia e konvertimit të tyre në mjete monetare do ti mundësojë shoqërisë huamarrëse 

të shlyejë fondet e marra hua, dhe (2) atom und të shërbejnë si kolateral, zakonisht për 

huat afatshkurta për kapital punues,  raste në të cilat huaja jepet zakonisht për jo më 
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tepër se 70% e vlerës së klientëve. Duke pasur parasysh këto dy aspekte analisti i 

kredisë shqyrton klientët e një bznesi në planet e mëposhtme: 

a. Eficienta e biznesit ne proceset e kontrollit dhe ndjekjes së klientëve. ( a po 

përpiqet firma seriozisht të mbledhë klientët e saj ?) 

b. Cilësia e klientëve. (a janë klientët aktualë të shoqërisë biznese me të cilët është 

kontraktuar dhe më parë dhe cfarë experience ka qenë ajo?) 

c. Bazë e gjerë e shpërndarjeje e klientëve. ( a është i varur biznesi nga një apo pak 

klientë të mëdhenj?) 

d. Të paktën klientët e huaj të jenë të siguruar. ( blerësit e shteteve të tjera a kemi 

lidhur me ta një transaksion të garantuar apo mbuluar nga bankat?) 

Analiza e kërkesave për arkëtim kryhet duke llogaritur shpejtësin e qarkullimittë tyre 

“Shitje me kredi/Kërkesa për arkëtim mesatar”. Ky tregues ndihmon të kuptohet 

madhësia e investimeve të shoqërisë në klientë dhe kohëzgjatja mesatare e kredisë së 

dhënë atyre (sidomos kur ky tregues konvertohet në “periudha mesatare e arkëtimit”-

“365 ditë/qarkullimi i klientëve”).  

Ky tregues i fundit mund të krahasohet përkundrejt afat të kredisë së deklaruar prej 

shoqërisë. Nëse periudha mesatare e arkëtimit e tejkalon shumë afatin e deklaruar së 

kredisë së dhënë klientëve atëherë shoqëria paraqet problem me klientët e saj dhe 

menaxhimin e tyre. Në këtë rast, mund të pritët që shoqëria të ketë shume borxh të keq. 

Ky i fundit përbën një element i cili tenton të dalë jashtë kontrollit sidomos në rastin e 

shoqërive në rritje e sipër, kur si pasojë e tendencës për të rritur shitjet mund të 

zgjerohen termat e kredisë së klientëve dhe të zgjerohet baza e tyre edhe me kliente jo-

cilësorë e të parregullt. Metodika më e dëshiruar dhe më e plotë e analizës së klientëve 

është analiza e detajuar e tyre sipas afateve të maturimit. Kjo metodikë vecon 

automatikisht  klientët, të cilët vazhdimisht tentojnë të jenë të vonuar në shlyerjet e tyre. 

Zëri i bilancit kontabël “llogari të pagueshme” paraqet madhësinë e financimit të 

shoqërisë nga furnitorët e saj (ku furnitorët tregtarë përbëjnë në shumicën e rasteve 

pjesën më të lartë të furnitorëve ). Në njëfarë mënyre,  financimi që biznesi merr nga 

furnitorët eshte një zëvendësues i financimit në mënyrë direkte nga bankat. Përvecëse 

një alternative financimi ai është gjithashtu pa kosto (të paktën pa një kosto të deklaruar 

në formë interesash).  

 



Faqe | 31  

 

Megjithatë, akumulimi i furnitotorëvetregon se shumë shpejtë në të ardhmen do të 

afrojë një kohë kur ata duhet të shlyhen, shlyerje kjo e cila do të shterojë fondet e 

shoqërisë dhe do ta detyrojë atë të kërkojë hua (ky është një ndër motivet kryesore të 

aplikimit për kredi të kapitalit punues).  

Për më tepër, një pjesë e lartë e financimeve prej furnitorëve tregtarë tregon mungesë 

fleksibiliteti të firmës dhe varësi të lartë të saj nga termat dhe afatet e lejuara prej tyre. 

Vetëm një ashpërsim i lehtë i kushteve të kreditorëve mund të vështirësontë ndjeshëm 

aktivitetin e firmës. Analiza e llogarive të pagueshme kryhet duke llogaritur raportin e 

qarkullimit të furnitorëve “Blerje me kredi/Llogari të pagueshme”.  

Nëse vihet re një ulje e këtij raporti dhe nëse kjo përbën një tendencë konsistente në 

analizën e aktivitetit të shoqërisë sipas tremujorëve atëherë duhet hetuar shkaku i kësaj. 

Nëse arsyeja e vërtetë nuk vjen prej përkeqësimit të aktivitetit të shoqërisë sipas 

tremujorëve atëherë duhet hetuar shkaku i kësaj. Nëse arsyeja e vërtetë nuk vjen prej 

përkeqësimit të aktivitetit të shoqërisë atëherë kjo nuk përbën sinjal paralajmërues.9 

3.7 Interpretimi i pasqyrës së të ardhurave për qëllime huadhënie 

 

Pasqyra e të ardhurave të shoqërisë paraqet akumulimin e të ardhurave dhe shpenzimeve 

të shoqërisë për një periudhë dhe rezultatin e realizuar prej saj. Rezultati i shoqërisë ( 

fitimi ose humbja e saj) mund të llogaritet në shumë nivele në varësi të formatit të 

caktuar të pasqyrës së të ardhurave dhe nivelit të detajimit të të ardhurave e 

shpenzimeve . Pervec formatit një-hapësh të pasqyrës së të ardhurave (në të cilën totali i 

shpenzimeve zbritet nga total i të ardhurave për të llogaritur fitimin apo humbjen e 

periudhës), formati shumë-hapësh në të gjitha verzionet e tij ofron një larmishmëri 

nivelesh të rezultatit, (p.sh, para dhe pas interesave, para dhe pas tatimeve, para dhe pas 

dividendëve, etj), analiza e të cilëve zbulon informacione të vlefshme në lidhje me një 

shoqëri.  

Pavarësisht nga format ii organizimit dhe raportimit të pasqyrës së të ardhurave një 

shoqëri gjeneron të ardhurat kryesore nga shitjet e mallrave dhe ofrimi i shërbimeve 

(shifra e afarizmit) dhe kryen pjesën më të lartë të kostove për të blerë mallrat e lëndët e 

para , paguar personelin dhe paguar interest. Në disa raste, në firmat me shkallë të lartë 

automatizimi dhe shpenzimet e amortizimit dhe zhvlerësimit mund të zënë një pjesë të 
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lartë të shpenzimeve të shoqërisë. Analiza e pasqyrës së të ardhurave më qëllim 

kredidhënien fokusohet në këto pika kryesore: 

a. Tendenca e rezultatit (fitimit) dhe shitjeve. 

b. Raporti Fitim/Shitje: Marzhi Bruto dhe Marzhi Neto. 

c. Raporti Kosto/Shitje. 

d. Raportet e mbulimit të interesave. 

e. Raporti i Fitimit ndaj madhësisë së biznesit. 

Nëse disponohen informacione për disa periudha ushtrimore (ose disa tremujore) 

atëherë shqyrtohet tendenca në kohë e shitjeve, kostos së mallit të shitur dhe fitimit . 

Zakonisht, një marzh fitimi shumë i ngushtë (i ulët) konsiderohet i rrezikshëm sepse nuk 

lejon interval të gjerë besimi dhe me përkeqësimin më të lehtë të aktivitetit, firma 

rrezikon të ketë humbje. Marzhi i fitimit bruto varet nga lloji i industrisë ku bën pjesë 

firma dhe zakonisht pranohet se një biznes i caktuar do të gjenerojë një marzh fitimi të 

njejtë ose të përafërt me mesataren e industrisë. Është pothuaj e pamundur që shoqëria 

të gjenerojë marzh fitimi më të lartë se industria edhe nëse kjo ndodh pa dyshim është 

vetëm për një kohë të shkurtër. Sidoqoftë shqyrtimi i tendencës në kohë të marzhit të 

fitimit dhe krahasimi i tij me tendencën e fitimit të sektorit dhe fazës së ciklit të jetës së 

sektorit zbulon nëse firma është me përfitueshmëri apo jo. Përvëc analizës së zërave 

specifikë të të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e të ardhurave ofron informacion 

edhe për llogaritjen e një sërë raportesh të rëndësishme për analizën e huamarrjes sic 

janë raportet e aftësisë së mbulimit të borxhit. Këto raporte mund të paraqiten në formën 

më të thjeshtë të tyre si raporti i aftësisë së firmës për të mbuluar interest ( herë interesi 

të mbuluar:EBIT/Shpenzime Interesi) apo aftësia e firmës për të mbuluar gjithë barrën e 

borxhit (këstin e plotë të tij, EBIT / (Shpenzime interesi + Principali për tu shlyer). 

Tregues të tjerë të rëndësishëm që mund të ndërtohen por që nuk bazohen vetëm në 

pasqyrën e të ardhurave por edhe në bilancin kontabël janë kthimi mbi investimet (ROI 

apo ROA) dhe kthimi mbi kapitalin e pronarit. Kthimi mbi investimet matet si “Fitimi 

Operativ (EBIT) / Aktive Totale (ose operative).  

Ky tregues mat eficientën operative të një firme, sa me efektivitet ajo i ka shfrytëzuar 

aktivet e saj duke injoruar formen e financimit të tyre (financim me borxh apo kapital të 

vet). Kthimi mbi kapitalin e pronarit matet si “Fitimi neto/Kapitalin e vet\”.  
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Ky tregues mat efektivitetin e shfrytëzimit të fondeve të investuara nga 

pronarët/aksionerët e shoqërisë. Ky tregues i dytë diferencon vetëm fondet e dhëna dhe 

investimet e bëra me kapitalin e pronarit/aksionerit.10 

3.8 Analiza e flukseve monetare 

 

Flukset monetare janë shumë të rëndësishme kur shqyrtohet aftësia e shoqërisë për të 

mbuluar borxhet e saj. Më tepër sesa me “fitimin”, një tregues që fizikisht nuk ekziton, 

firma arrin të akumulojë fonde për të shlyer huatë nëpërmjet “flukseve të parasë”, 

tepricave neto të parasë, tregues këta që i llogarit dhe i raporton Pasqyra e Flukseve të 

Mjeteve Monetare (Cash Floë Statement). Pasqyra e flukseve monetare është e 

organizuar në tre kategori, aktivitetet operative, aktivitetet e investimeve dhe aktivitetet 

e financimit.Flukset e parasë së një firme, arkëtime dhe pagesa raportohen sipas këtyre 

tre klasave dhe për secilën prej tyre llogaritet fluksi i parasë neto përkatës. Shuma e 

flukseve të parasë nga aktivitetet e investimit, shfrytëzimit dhe financimit quhet fluksi 

neto i përgjithshëm i parasë dhe duhet të jetë i barabartë me ndryshimin e mjete 

monetare nga fillimi nhë fund të periudhës. Ka dy metoda të cilat përdoren për të 

ndërtuar pasqyrën e flukseve të parasë :metoda direkte dhe metoda indirekte. Megjithëse 

kjo e dyta është metoda më e përdorur praktikisht, metoda direkte është ajo e cila ofron 

informacion më të detajuar e të përshtatshëm për të kryer një analizë financiare të 

pastër. Kjo është sepse me metoden direkte raportohen flukset bruto ( të paktën jo për 

aktivitete e shfrytëzimit), por fitimit neto të periudhës i bëhen një sërë rregullimesh që 

synojnë të konvertojnë fitimin neto (tregues sipas konatbilitetit të të drejtave të 

konstatuara) në fluks operativ të parasë ( tregues sipas konatbilitetit të parasë) nëpërmjet 

disa rregullimevetë cilat në vetvete nuk janë flukes paraje dhe është e gabuar që të 

interpretohen si të tilla.Metodaa direkte e raportimit të pasqyrës së flukseve të parasë 

paraqet shumën bruto të arkëtimeve dhe pagesave si më poshtë: 

1. Arkëtime nga shtija e mallrave dhe produkteve 

2. Pagesa për blerjen e mallrave dhe materialeve 

3. Paga dhe shpërblime të paguara 

4. Tatimi mbi të ardhurat i paguar 

5. Interesi i paguar 
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Metoda indirekte llogarit fluksin operativ duke rregulluar fitimin neto si më poshtë: 

Tabela 6:Rezultati neto (nga Pasqyra e të Ardhurave) 

Rezultati neto (nga Pasqyra e të Ardhurave) 

• plus: Zhvlerësimin/Amortizimin/Provizionet 

• plus: Humbjen / (fitimin) nga shitja e aktiveve afat-gjata 

• plus: (Rritja) / zvogëlimi i inventarit (nga Bilanci Kontabël) 

• plus: (Rritja) / zvogëlimi i kërkesave për arkërtim 

• plus: Rritja / (zvogëlimi) i llog të pagueshme 

• =Flukse neto të parasë nga aktiviteti i shfrytëzimit (në Pasqyrën e Flukseve 

të Parasë) 

Kurse flukset kryesore të aktiviteteve të investimit do të paraqiteshin si më poshtë: 

-Blerjet dhe shitjet e AAM dhe AAJM. 

- Blerjet dhe shitjet e njësive të kontrolluara, filialeve, pjesmarrjeve. 

-Huatë e dhëna palëve dhe arkëtimet nga shlyerja e tyre. 

-Interesi dhe dividentët e arkëtuar. 

Flukset kryesore të aktiviteteve financuese do të ishin: 

a. Marrja e huave dhe kthimi i tyre. 

b. Ripagesat e qirasë financiare. 

c. Emetimi i aksioneve 

d. Blerja/shitja e aksioneve të thesarit. 

e. Pagesa e dividentëve.11 

3.9  Analiza strukturore e flukseve monetare dhe ecuria e tyre 

Në situatën kur pasqyra e flukseve të parasë është raportuar me metodën direkte 

është e mundur të bëhet analiza strukturore e flukseve të parasë duke i kategorizuar 

si arkëtime dhe pagesa. Kështu shqyrtohet secili zë i arkëtimeve se çfarë peshe zë në 

arkëtimet totale të shoqërisë dhe secili zë pagesave së çfarë peshe zë në pagesen 

totale të shoqërisë. Kjo analizë strukturore zbulon se cili është kontributesi kryesor 

në flukset hyrëse të shoqërisë-dhe analisti duhet të presë që kontributesi kryesor të 

jenë arkëtimet nga klientet për shitje të mallrave e shërbimeve – si dhe se cili është 

destinancioni kryesor i pagesës së parave – dhe zakonisht pagesat bëhen kryesisht 

për të shlyer furnitorët tregatr, për paga dhe shlyerje të kësteve të plota të huave 
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(pjesërisht interes i klasifikuar në aktivitetin operativ dhe pjesërisht principal i 

klasifikuar në aktivitetet e financimit). Nëse rezulton ndonjë burim tjetër i 

rënndesishem i arkëtimeve të parave si dhe ndonjë destiancion i ndryshem nga ato të 

përmendura më lartë, nuk duhet të nxitohetemi të nxjerrim konkluzionin se firma 

shfaq anomaly operative, thjesht duhet të nxitemi të shqyrtojmë  këtë struktur 

arkëtimesh dhe pagesash për disa periudha me radhë dhe të shohim nëse kjo veçori 

përbën një përjashtim të një viti të veçantë apo me tepër një tendencë të qëndrushme 

aktivitetit të firmes. Edhe nëse vërtetohet kjo e fundit atëherë duhet të përpiqemi të 

kuptojmë thellë llojin e aktivitetit të kryer nga shoqëria, Ka shoqëri p.sh, që edhe 

pse si aktivitet kryesor kanë prodhimin janë thellësisht të anagazuara dhe në shit-

blerjen e letrave me vlerë në treg. Për një firmë të tillë nuk është anormale të kemi 

një sasi të lartë arkëtimesh nga interest dhe nga shitja e aksioneve.12 

3.10 Normaliteti i flukseve të parasë sipas kategorive të raportimit të tyre 

Përvec analizës strukturore të arkëtimeve dhe pagesave (për një apo disa periudha), 

analisti kupton më tepër dinamikën e flukseve monetare të një firme duke shqyrtuar 

normalitetin  e flukseve neto të raportuara në secilën kategori. Pranohet tashmë nga 

shumica e analistëve se fluksi neto opertiv i parasë duhet të jetë pozitiv ( një firmë 

normale e maturuar ne treg, më tepër duhet të arkëtojë nga shitja e mallrave sesa duhet 

të paguajë për kostot operative), fluksi investees duhet të jetë negative (një një firmë e 

maturuar me synime për të ardhmen, më tepër duhet të paguajë për blerjen e aktiveve të 

reja sesa duhet të arkëtojë nga shitja e aktiveve ekzistuese) dhe fluksi financues nuk ka 

një madhësi normale të tij (duke qenë pozitiv në ato vite që firma zgjerohet duke marrë 

borxhe të reja dhe negative në ato vite kur firma ka fonde të lira dhe i përdor për të 

shlyer huatë ekzistuese të saj). Zakonisht, një shoqëri e cila raporton fluks operativ 

negative jep imazhin se nuk ka mundur të gjenerojë para nga aktivitetet kryesore të saj 

dhe vihet në dyshim kapaciteti operativ dhe e ardhmja e saj. Një firmë e tillë, normalisht 

nëse nuk mundet të gjejë para nga akiviteti parësor do të gjejë para ose duke emetuar 

kapital të ri ose duke shtuar borxhet ( të dyja këto veprime që cojnë në rritjen e kostos së 

kapitalit të firmës), ose akoma më keq duke u detyruar të shesë aktivet fikse që ka në 

përpjekje për të marrë para ( nëse është e ngopur me borxh dhe nuk ak më kapacitet 

huamarrës).  
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Gjithashtu, edhe një fluks investues pozitiv gjykohet i dyshimtë sepse jep imazhin e një 

firme e cila pos het aktivet fikse me ritëm më të shpejtë sesa poi  zëvendëson ato edhe 

nëse ky veprim nuk bëhet për të mbështetur fluksin operativ negative (rasti që u 

diskutua më  lart) hedh hije dyshim mbi qëllimin e firmës për të vazhduar aktivitetin e 

saj në treg. Megjithatë, gjyhkohet e nevojshme që para se të nxirren këto 

konkulzioneduhet të (1) shqyrtohet ecuria e flukseve neto operative, të investimit dhe të 

financimit për të paktën tre periudha që të bindemi se nuk po analizojmë një periudhë 

përjashtimore dhe (2) duhet të mbahet në konsideratë ecuria e flukseve të cdo kategorie 

sipas fazave të ciklit të jetës që kalon cdo firmë. Në përputhje me pikën e dytë duhet të 

cillet në vëmendje se në fazën e prezantimit dhe të rritjes së shoqërisë, ka shumë 

probablitet që aktiviteti operativ të gjenerojë një fluks paraje negative, kurse në fazën e 

rënies ka të ngjarë të kemi një fluks paraje pozitiv. Pra, përfundimisht duhet të kemi 

kujdes që komentet dhe përfundimet ti nxjerrim në kontekstin e pozicionit te firmës në 

ciklin e jetës së saj.13 

3.11 Analiza e pasqyrës së flukseve monetare pro-forma 

 

Kur flitet për analizën e pasqyrave financiare me qëllim kredidhënie është e 

rëndësishme  që analisti të mbështesë vendimet e tij me të dhënat e nxjerra jo aq nga 

pasqyrat financiare historike, por më tepër nga pasqyrat financiare të projketuara të 

parashikuara (analiza e përspektivës). Kjo është shumë më tepër e vërtetë kur bëhet fjalë 

për pasqyrën e flukseve monetare. Analisti vërtet shqyrton pasqyrën historike të 

flukseve për të kuptuar dinamikën monetare të shoqërisë, por vendimet i merr më tepër 

bazuar në pasqyrën e parashikuar me të dhëna të cilat reflektojnë kushtet e pritshme në 

të ardhmen të shoqërisë dhe të cilat marrin aprasysh edhe efektin që do të ketë 

disbursimi dhe shlyerja e kredisë ose huasë për biznesin e caktuar. Kur bëhet fjalë për 

projektimin e pasqyrave financiare kjo përbën një process të ndërlikuar dhe të vështirë 

sepse përvec informacioneve historike, analisti duhet të bazohet në disa supozime, 

vërtetimi ose hedhja poshtë e të cilave është vendimtare në lidhje me cilësin dhe 

vërtetësinë e pasqyrave pro-forma të ndërtuara.  
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Faktorë të cilët duhet të merren në konsideratë janë faktorë të brendshëm të shoqërisë si 

ede faktorë të jashtëm ndikimi të tregut, vendit  ku operon shoqëria e madje edhe më 

gjerë. Zakonisht, procesi i parahikimit të treguesve për efekte të ndërtimit të pasqyrave 

financiar pro-forma kalon në etapat e mëposhtme kryesore: 

1. Parashikohen të ardhurat nga shitjet dhe burimet e tjera të mundshme dytësore ( 

interesa, dividentë, shitja e aktiveve fikse, etj). 

2. Parashikohen shpenzimet  operatve (KMSH, SHSHA , etj ) dhe llogaritet fitimi 

operativ i parashikuar (EBIT) 

3. Parashikonhen aktivet dhe detyrimet operative ( p.sh, paraja, invertarët, klientët, 

AAM, furnitorët, shpenzimet e shtyra, të ardhurat e marra në avancë) të 

nevojshme për të mbështetur nivelin e aktivitetit të projektuar në hapat 1 dhe 2 

më lart. 

4. Parashikohet struktura financiare ( huamarrien afatshkurtër dhe afatgjatë, 

investimet afatshkurta dhe afatgjata në aktivitet financiare, kapitali aksioner 

përvec zërit të fitimit të pashpërnadarë) e domosdoshme për të mbështetur 

nivelin e investimeve të përcaktuar në hapin e tretë. 

5. Përcaktohet kostoja e financimit për strukturën e financimit të parashikuar në 

hapin e katërt. Kostoja e financimit  për strukturën e financimit zakonisht 

shprehet si shpenzime interesi të parashikuara. Këto shpenzime interesi zbriten 

nga fitimi operativ i parashikuar në hapin e dytë dhe pastaj i shtohen të ardhurat 

e mundshme nga interesi duke llogritur kështu fitimin para tatimit. Këtij fitimi i 

zbriten shpenzimet e parashikuara tatimore dhe llogaritet fitimi neto. Fitimit neto 

i zbriten dividendët e parashikuar dhe përfitohet ndryshimi i parshikuar në 

fitimin e pashpërndarë, dyshim i cili vihet në vendin që i përket në seksionin e 

kapitalit aksioner. Nëse nuk janë duhet të korrigjohet struktura financiare (p.sh,  

mund të nevojitet më tepër financim) dhe hap ii katërt dhe i pestë përsëriten 

derisa bilanci kontabël të kuadrojë. 

6. Bazuar në bilancin kontabël dhe pasqyrën e të ardhurave të parashikuar 

ndërtohet pasqyra  e flukseve të parasë e parashikuar. 

Hapat e mësipërm të ndërtimit të pasqyrave pro-forma janë zakonisht të integruar dhe të 

ndërvarur nga njëri-tjetri dhe jo domosdoshmërisht në rënditjen kronologjike të 

prezantuar më lart. P.sh, për një firmë shitjeje me pakicë, parashikimi i shitje kërkon së 

pari parashikimin e numrit të dyqaneve të reja që do të happen, numër i cili varet nga 
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kapacitetet prodhuese dhe aftësia e firmës për të ngritur kapital shtesë në formën e 

huave apo kapitalit aksioner.Gjithashtu, analisti duhet të dijë se teknika e ndërtimit të 

pasqyrave financiare pro-forma kërkon të paktën një element nga të treja pasqyrat që të 

jetë fleksibël. Kjo do të thotë se duhet të zgjidhëet një llogari, e cila duhet të jetë e 

ndryshueshme në varësi të ndryshimit të supozimeve dhe e aftë për tu përshtatur.  

Kjo llogari mund të jetë pjesë e strukturës se financimit, si kapital aksioner apo hua, të 

cilat mund të përshtaten, rriten ose zvogëlohen pa ndikuar në menyrë të theksuar 

llogaritë e tjera. Zakonisht, si llogaria më e përshtatshme për t’u lënë fleksibël 

përcaktohen dividentët e deklaruar. Në rënditjen më sipër, shihet se ndërtimi i pasqyrës 

së flukseve monetare pro-forma është hap ii fundit në process dhe kjo është logjike pasi 

në këtë pasqyrë rënditen arkëtimet dhe pagesat e derivuara nga aktivitete e parashikuara 

në pikat e mësipërme. Në lidhje me këtë pasqyrë, gjithashtu duhet të specifikojmë se në 

ndryshim nga pasqyra e të ardhurave pro-forma dhe bilaci kontabël pro-forma  ajo nuk 

ndërtohet domosdoshmërisht në formatin e kërkuar të raportimit të saj. Shumica e 

analistëve ndërtojnë një pasqyrë të flukseve pro-forma shumë të thjeshtuarnë të cilën 

flukset e parave nuk raportohen sipas kategorive, operative, investuese po financuese, 

por thjeshtë renditen të ndara arkëtimet vecmas dhe llogaritet diferenca nëse është lluks 

neto pozitiv apo negative për të ditur nevojën e firmës  për para si edhe kohën kur do të 

lindin këto nevoja.  Ky format është më i thjeshtuar dhe njëkohësisht më i kuptueshëm 

për të tërhequr vëmendjen në lidhje me mungesat apo tepricat e mundshme në mjetet 

monetare të shoqërisë. Si përfundim, aps ndërtimit të pasqyrave financiare pro-forma 

analisti duhet të kryejë testin e ndjeshmërisë së tyre. P.sh, ai duhet të krijojë një ide mbi 

shkallën e luhtshmërisë së fitimit neto në varësi të niveleve të ndryshme të parashikuara 

të shitjeve. Shitjet mund të parashikohen në nivelin mesatar, maksimal ose minimal të 

tyre duke vazhduar më pas me parashikimin e nivelit të fitimit për cdo rast. Analiza e 

ndjeshmërisë përbën një nga pikat më kritike të procesit të analizës me qëllim 

kredidhënien. Nëpërmjet këtij mjeti analisti arrin të kuptojë intervalet e “sigurisë” dhe 

zonat e mundshme të rrezikut dhe t’u paraprijë atyre në mënyrë që vështirësitë të mos i 

kapin në befasi, bankën por edhe klientin që aplikon për kredi.14 
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KAPITULLI IV 

 

4 ANALIZA E KREDISË NËPËRMJET “C-VE” TË KREDISË 

 

4.1 Analiza e kredisë nëpërmjet “C-ve” të kredisë 

 

Shume banka dhe analistë kredie përdorin në qasje në punën e tyre që njihet me emrin 

analiza e “C-ve” të kredisë. Sipas kësaj metode, shqyrtimi i aplikimit për kredi kalon në 

disa faza ( të gjitha fillojnë me shkronjën C  nëse i referohemi gjuhës angleze), ndër të 

cilat shqyrtimi i pasqyrave financiare i paraqitur më lartë me detaje është vetëm një 

pjesë e analizës së përgjithshme.  

Këto faza- C, të analizës së kreditit janë si më poshtë15 : 

1. Circumstances (rrethanat) 

2. Credit (besueshmëria) 

3. Cash Flows (flukset e parasë) 

4. Collateral(kolaterali) 

5. Capacity for debts(kapaciteti i borxhit) 

6. Contingencies(situatat e papritura) 

7. Character of management(karakteri i drejtuesve) 

8. Communication(komunikimi) 

9. Conditions(kushtet) 

Nëse do të sqaronim secilën fazë më me tepër detaje mund të themi: 

4.1.1 Circumstances.  

 

Rrethanat kanë të bëjnë me arsyen e aplikimit për kredi. Arsyeja që con bizneset të 

aplikojnë për kredi varion që nga financimi i kapitalit punues, blerje e aktiveve të reja 

apo thjeshtë shlyerje e detyrimeve të tjera. Kuptimi i arsyes së kërkeses për kredi është e 

rëndësishme në analizën e riskut pasi ajo shpjegon nivelin e riskut me të cilin do të 

përballet firma aplikante dhe banka. Arsyeja që firma ka nevojë të marrë hua ndikon tek 

risku i huasë dhe mundësia e ripagimit.  
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Huadhënia për të plotësuar nevojat për mjete monetare për shkak të një problem të 

pazgjidhur apo të një vështirësie tjetër mund të jetë me risk të madh për huadhënësin. 

Zakonisht, shoqëria paguan furintorët e saj brenda 30 ditësh për këto blerje por nuk 

arkëton para nga konsumatorët deri në dhjetor, janar apo më vonë. Për të fiancuar 

inventarin e saj merr para në formën e huave afatëshkurtra nga bankat. Ajo i shlyen 

huatë me paratë e mbledhura nga konsumatorët. Huadhënia për të plotësuar nevojat për 

mjete monetare për operacionet e biznesit në vazhdim përgjithësisht është me risk të 

ulët. 

4.1.2 Credit (besueshmëria)  

 

Në këtë fazë të dytë, pas shyrtimit të rrethanave analisti i kredisë përpiqet të krijojë një 

ide rreth besushmërisë së përgjithshme të aplikimit. Edhe nëse arsyet e tij për marrjen e 

një kredie janë të argumentuara kjo nuk mjafton nëse historiku i këtij aplikanti me 

bankën në fjalë apo me banka të tjera lë shkak për ti dhënë atij një ‘kredi’, besueshmërie 

të ulët. Kjo analizë mundësohet nga të dhënat për aplikantët që gjenden pranë regjistrit 

të kredive. 

Në këtë pikë të analizës, analisti i kredis pëpiqet të gjejë përgjigje për pytjet si: Sa e 

besushme është firma aplikante? A ka krijuar ajo konfidencë në bankë për shkak të 

marrëdhënieve të mëparshme? A i ka shlyer aplikanti kredit e mëparshme? Në varësi të 

përgjigjeve të këtyre pyetjeve aplikanti për kredi mund të kategorizohen në disa klasa 

varet nga modeli që ndjek çdo bankë individuale (ose edhe degë e filiale të ndryshme 

brenda të njëjtës bankë) dhe rrallë mund të jetë i unifikuar në rang vendi.  

4.1.3 Cash Flows (flukset e parasë)  

 

Fazae tretë është të shqyrtohet aftësia e shoqërisë për të gjeneruar cash. Ky gjykim 

krijohet ose nëpërmjet analizës së detajuar të pasqyrës së flukseve monetare, ose 

nëpërmjet analizës së disa raporteve specifike të llojit: “Fluksi opertiv (CFO) / Detyrime 

afatshkurtra” dhe “Fluksi operativ (CFO) / Detyrimet totale”. Në përgjithësi, pranohet 

gjerësisht nga analistët e kredisë se “simptoma” të përkeqësimit të flukseve paraqesin 

rastet e mëposhtme: 

• Rritja e furmitorëve më tepër se e inventareve. 

• Detyrimet afashkurtra rriten më shpejt se shitjet. 

• CFO vazhdimisht negative (EAN negative, rritje në kapital punues neto). 
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• Shpenzime kapitale me të larta se CFO. 

• Zvogëlim i shpenzimeve kapitale në kohë. 

• Shitje e investimeve më të larta se blerja e tyre. 

• Zëvendësim i borxhit afat-gjatë më atë afat-shkurtër. 

• Zvogëlim apo eliminim i dividendëve. 

• Rritje e klintëve dhe inventareve më tepër se e shitjeve. 

4.1.4 Collateral (kolaterali).  

 

Në këtë hap të katërt të analizës së kredisë shqyrtohet mundësia e firmës për të 

garantuar kredinë nëpërmjet kolateralit. Disa nga cilësitë që hudhënësi duhet të kërkojë 

që të plotësohen nga kolaterali janë: (1) stabiliteti i çmimit. Kjo do të thotë se çmimi i 

kolateralit nuk duhet të luhatetshpesh dhe shumë. (2) tregtueshmëria e kolateralit që do 

të thotë se kolaterali duhet të shitet me lehtësi pra të ekzistojë një treg aktiv për të. (3) 

qëndrushmeria, që do të thotë se kolaterali nuk  duhet të prishet apo transformohet 

fizikisht dhe as ekonomikisht që nëse është e mundur të jetë i transportueshëm pra të 

lëvizet në një treg tjetër nëse lind nevoja. 

Janë pesë zëra ndër aktivet e firmës që mund të shërbejnë si kolateral për kredinë: 

(1) Investimet (afatgjata apo afatshkurtra), 

(2) Llogarit e arkëtushme, 

(3) Inventaret, 

(4) Aktivet afatgjata materiale, 

(5) Aktivitet afatgjata jomateriale. 

4.1.5 Capacity for debts (kapaciteti i borxhit).  

 

Kapaciteti i borxhit tregon se sa e aftë është firma të suportojë kreditë ekzistuese si edhe 

kredinë e re për të cilën po aplikon. Kapaciteti i borxhit gjykohet nëpërmjet dy bashkësi 

raportesh: (1) Raportet e borxhit të cilat krahasojnë borxhet dhe detyrimet kundrejt 

kapitalit.  Në lidhje me këto raporte duhet treguar kujdes me financimin jashtë bilancit – 

shoqëritë që përdorin shumë qira opertive ato konvertohen në leasing për qëllime të 

kësaj analize. (2) Raportet e mbulimit të interesave që nga raporti EBIT / Interesa e deri 

në variante të tjera. Analistët pranojnëse vlera të këtij raporti mbi 4 apo 5 tregojnë 
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kapacitet borxhi të pashfrytëzuar, kurse me tregues prej afërsisht 2 herë firma 

konsiderohet e ngopur me borxh. 

 

4.1.6 Contingencies (situatat e papritura)   

 

Më pas trajtohen ato situata apo faktorë të cilët janë të pasigurt se do të ndodhin por që 

në rast vërtetimi të tyre e ekspozojnë firmën ndaj një risku të lartë. Kreditë e marra nga 

njësitë ekonomike mund të ndryshojnë e vështrësojnë situatën fianciare në të ardhmen 

në qoftëse pasiguritë akyuale kthehen në drejtimin negtiv për njësoi ekonomike. Situata 

të tilla mund të jenë : Pjesëmarrja në proçese gjyqësore, Dhënia e garancisë për ndonjë 

palë  të tret, Faktorimi i klientëve me të drejt kthimi, Varaësia nga teknologjia, 

punonjës, liçenca apo kontrata kyçe, etj. Në lidhje me këto fakte, analisti i kredisë duhet 

të hetojë dhe nuk duhet të presë që ti serviren hapur nga aplikanti për kredi, sepse ky i 

fundit jo gjithmonë është i gatshëm ti ndaj ato me bakën. 

4.1.7 Character of management (karakteri i drejtuesve)  

 

Karakteri i drejtuesve të shoqërisë luan një rol të rëndësishëm. Siç dihet, si është një 

ndër faktorët kyç në suksesin apo dështimin e frimës si edhe në seriozitetin dhe 

gadishmerin e saj për të shlyer kreditë e marra. Në përgjithësi, analisti i kredisë shikon 

aftësinë e drejtuesve në të shkuarën në situata të vështira, reputacionin  etyre në treg.  

Në këtë kontekst, duhet treguar kujdes edhe për “ problemin e agjensisë”, pra 

marrëdhënien pronar-drejtues. Preferohen shoqëri ku drejtuesit përveç funksionit 

ekzekutiv kanë edhe interesa pronësie në një pjesë të aksioneve. 

4.1.8 Communication (komunikimi)  

 

Komunikimi i vazhdueshëm mes analistit dhe aplikantit (Kredimarrësit) është i 

rëndësishëm për shqyrtimin e mbarëvajtjes së shlyerjes së kredisë (ajo quhet “loan 

follow-up) Në këtë fazë duhet që nga ana e kilentit të ruhet marrëdhënet me bankën që 

nga marrja e borxhit, banka të informohet për ngjarjet kryesore dhe kredimarrësit të 

tregojë gadishmëri për të vënë në dispozicion dokumentat e kërkuara. 
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4.1.9 Conditions (kushtet)  

 

Çdo kredi e re që shton barrën e kërkesave apo të kushteve mbi kredimarrësin. Kushtet e 

vëna për këtë kredi të re, për kredi të mëparshme apo që do të merren më vonë janë 

p.sh, limiti i firove të lejuara për proshim, niveli i qarkullimit të punonjësve, etj, 

Gjithashtu, janë të rëndësishme edhe faktorë të tjerë si pozicionimi në kontinumin e 

kreditorëve dhe gjetja e pikës së ekulibrit për kushtet e vëna. Kushte shumë të ashpra e 

çojnë firmën drejt falimentimit, ndërsa kusgtet jo strike cënojnë poziten e bankës 

kundrejt kreditorëve ekzistues.16 

4.2 Analiza e aplikantit për kredi e fokusuar kah risku 

 

Kohët  fundit risku dhe menaxhimi i tij janë bërë një nga temat më qëndrore të 

studimeve teorike dhe empirike. Me nivelin actual të globalizmit të ekonomisë janë 

shtuar mundësit dhe burimet ersikut. Ndryshimet e papritura të ligjeve përbëjnë një nga 

burimet më kryesore të riskut. Ndryshimet e papritura të ligjeve përbëjnë një nga 

burimet më kryesore të riskut. Kjo është e vërtetë sidomos për vendet në zhvillim, ku 

niveli i kultures demokratike është i ulët dhe goditjet e qeveris dhe grupimeve politike 

janë më të theksuara. Teoricienët deklarojnë se lidhja e riskut me fitimin është në 

shumicën  e rasteve një lidhje e drejtë, që do të thotë se në kërkim të një fitimin më të 

lartë njësitë ekonomike duhet të përballen me risk të lartë.  

Ndërkohë që risku rritet, organizatata duhet të mendojnë për strategji e teknike që ta 

përballojë atë. Shpesh, pasojat negative të riskut kompensohen ose parandalohet duke 

forcuar mekanizmat e kontrolleve të brëndshme. Një pjesë e kërkesave për të përballuar 

riksun është madje e vendosur në mënyrë të domosdoshme nëpërmjet rregulloreve dhe 

akteve të ndryshme normative. Kjo është e vërtetë, sidomos në rastin e sekrotëve 

ekonomikë të rëndësisë së veçantë si banka dhe më gjerë institucionet fianciare.17 

4.3 Shpjegimet lidhur me riskun dhe menaxhimi i tij 

Burimet dhe llojet e risqeve me të cilat përballet njësia ekonomike shpesh janë të 

lidhura. Ato mund të paraqiten në mënyrë të përmbledhur nëpërmjet matricës së 

mëposhtme: 

                                                 
16 Shuli Ingrid dhe Perri Rezarta - Analiza e pasqyrave fianciare – Tiranë, 2011,faqe 602 
17 Po aty f.602 
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Tabela 7: Burimet e riskut dhe lloji i tij  

Burimet e riskut Lloji e natyra 

Ndërkombetare 

 

 

Brenda vendit 

 

 

 

 

Industria 

 

 

 

 

Risqt specifike të firmës 

 

Ndryshimi i kurseve të këmbimit 

Rregullimet shtetërore dhe qëndrimet 

Shpronësimi i aktiveve 

Rënia ekonomike 

Inflacion apo deflacion 

Ndryshimet e përqindjeve të interesit 

Ndryshimet demografike 

Ndryshimet politike 

Teknologjia 

Konkurrenca 

Rregullimet ligjore 

Disponushmëria dhe çmimi i lëndëve të 

para 

Unionizimi 

Kompetenca e drejtimit 

Drejtimi strategjik 

Paditë gjyqësore 

Burimi: I.Shuli, R.Perri,Analiza e PF ,f.595 

Analiza e riskut përqëndrohet në këto lloje: 

1. Risku i likuditetit afatshkurtër, 

2. Risku i aftësisë paguese, 

3. Risku i kredisë (dhe shpesh në këtë kategori risku i flaimentimit). 

Këta elemente të riskut janë të lidhur ndërmjet tyre. Analisti përdor riskun e likuiditetit 

afatshkurtër dhe riskun e aftësisë paguese për të vlerësuar si riskun e kreditit edhe riskun 

e falimentimit.  

Disa nga këta faktorë që lidhen me riskun e kreditit edhe rikun e falimentimit. Disa nga 

këta faktorë që lidhen me riskun e aftësisë paguese lidhen edhe me treguesin beta të 

tregut të kapitalit. Nga ana tjetër, firmat që kanë nivele të larta të riskut fianciar janë më 

të prirura për të manipuluar shumat e rapotuara.18 

4.4 Risku u kredisë 

Shpesh në kategorinë e riskut të kredisë trajrohet edhe risku i falimentimit që 

konsiderohen nga shumë autorë si pjesë e riskut të kredisë.  

Risku i kredisë është risku i mosmarrjes në kohë të interest dhe principalit të huave të 

dhëna. Furnizuesit më të mëdhenj të kredive janë: (1) Investitorët në tregjet publike të 

                                                 
18 Shuli Ingrid dhe Perri Rezarta - Analiza e pasqyrave fianciare – Tiranë, 2011, faqe 595 
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borxhit. Investimet mund të jenë obligacion-mbajtës afatshkurtër apo afatgjatë. 

Zakonisht huatë e tregtuara në këto tregje janë të pasiguruara pra të pambështetura me 

kolateral. Në këto kushte shpesh cilësia e obligacioneve matet me renditjen e tyre (bond 

ratings), e cila bëhet nga agjensi të specializuara. (2) Bankat tregatre të cilat u japin hua 

firmave.  

Këta pjesëmarrës të tregut të kredive janë më afër me biznesin e firmës huamarrëse sesa 

investitorët individualë. Ata kanë më shumë akses në vlerësimin e riskut të kredive dhe 

në analogji të renditjes së obligacioneve, i vlerësojnë kreditë nëpërmjet modeleve të 

pikëzimit të kredive (credit scoring model). Këto modele të pikëzimit të kredive janë të 

lidhura ngusht me menaxhimin e riskut të brendshëm të bankës për të mbrojtur atë nga 

ekspozimi i tepërt ndaj riskut. (3) njësitë ekonomike të cilat hyjnë në marrëdhënie të 

drejtpërdejta kredit me njëra-tjetrën. Kur trjtohet risku i kredisë për një shoqëri në 

përgjithësi i referohemi këtyre furnizuesve të huave në tregjet e kapitalit.19 

4.5 Analizën me qëllim kredidhënien,  kompania “Rex”  

Kompania “Rex” ka shitje vjetore mestarisht 1.500.000 euro. Kjo kompani kërkon një 

hua afatëshkurtër prej 300.000 euro për capital punues. Kompania ka aplikuar prnë dy 

bankave të cilat kanë kushte të ndryshme. Banka Pro-Kredit kërkon të paktën 24% 

marzh bruto mbi shitjet, ndërsa Banka Ekonokike kërkon raport korrent prej të pakten 

1.8 herë.  

Disponohet ky informacion për kopanin “REX”. 

• Kthimet mbi shitjet janë 11% të shitjeve. 

• Kthimet nga blerjetjanë 3% e blerjeve. 

• Zbritjet nga shitjet janë 2% e shitjeve. 

• Zbritje nga blerjet janë 2% e blerjeve. 

• Inventari në fund është 140.000 euro. 

• Blerjet e periudhës janë 1.200.000 euro. 

• Mjetet monetare janë 15% të llogarive të arkëtushme. 

• Termet e kredis për klientët janë 2/10, n /30 (për 30 ditë afat). 

• Termat e kredisë për furnitorët janë 2/10, n/45 (pra 45 ditë afat për shlyerjen e 

furnitorëve). 

• Inventari në fillim është 100.000 euro. 

                                                 
19 Po aty faqe.598 
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4.6 Së pari llogarisim fitimin bruto të kompanis “Rex”. 

Tabela 8: Analiza e disa treguesve për qëllime kredidhënie 

 

Shitjet 1.500.000  

Minus: 11% x 1.500.000= 165.000 

              2% x 1.500.000= 30.000 

Shitjet neto 1.305.000 

Kosto e prdukteve të shitura  1.100.000 

Inventari në fillim   100.000  

Blerjet 1.200.000 

Minus: Kthimet 3% x 1.200.000= 36.000 

             Zbritjet 2% x 1.200.000= 24.000 

Blerjet neto 1.240.000 

Minus Inventari në Fund 140.000 

Kosto produkteve të shitura  

1. Fitimi Bruto 205.000 

 

Përqindja e Fitimit bruto = Fitimi bruto / Shitjet = 205.000 / 1.500.000 = 13,66% 

Banka Pro-kredit nuk do t’i jape kredi kompanis “Shega” sepse marzhi burto e saj është 

më i ulët se kriteri i vendosur nga banka (24%). 

Raporti korrent = AASH/DASH 

DASH detyrimet afatshkurtra përfaqësohen nga llogaritë e paguhme të cilat gjenden 

duke shfrytëzuar raportin e qarkullimit të tyre pra: 

Blerjet / Qarkullimi i Llogarive të pagushme = 1.140.000 / 360:45 ditë = 1.140.000/8 

herë = 142.500 uro pra detyrimet afatshkurtra janë 142.500 euro. 

Tabela 9: Raporti korrent AASH 

AASH: 265,062.50 

Arka 16,312.50 

Llogaritë e arkëtushme 108,750.00 

Inventare 140,000.00 

 

Llogaritë e arkëtushme i llogarisim bazuar në raportin e qarkullimit të tyre pra: 

Shitjet / Qarkullimi i llogarive të arkëtushme = 1.305.000 / (360:30) = 108.750 euro. 

Pra raporti korrent = 265.062,5 / 142.500 = 1,86 herë. 

Banka Ekonomike mund t’I jape kredi kompanis “Shega” sepse (1,86 herë > 1.8 vlera 

minimale). 
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KAPITULLI V 

 

 

5 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

5.1 KONKLUZIONET 

Gjatë realizimit të kësaj teme arrita të shoh që pasqyrat financiare kanë një rëndësi të 

madhe për marrjen e një kredie. 

• Kredia është një lloj i borxhit. Ashtu si të gjitha instrumentet e borxhit, një kredi 

përfshinë rishpërndarjen e mjeteve financiare me kalimin e kohës, ndërmjet një 

kredidhënësi dhe një kredimarrësi.  

• Me kredi, kredimarrësi fillimisht pranon ose huazon një shumë të hollash, të 

quajtur kryegjë, nga kredidhënësi, dhe është i detyruar që ti kthej ose të t`i 

paguajë kredidhënësit një shumë të barabartë të të hollave më vonë.  

• Zakonisht paratë kthehen në këste të rregullta, me kthime të pjesshme apo në 

anuitetete ku këstet kanë shumë të njejtë.  

• Kredia në përgjithësi jepet me një kosto, të cilën e quajmë kamatë mbi borxhin, 

e cila paraqitet si një stimulim për kredidhënësin për të dhënë kredi.  

• Sipas ligjit për një kredi, të gjitha këto obligime dhe kufizime janë të përcaktuara 

më kontratë, ku kredimarrësi mund të i nënshtrohet kufizimeve shtesë në lidhje 

me kredinë, të cilat quhen zotime kontraktuese të kredisë. Edhe pse ky aritkull 

fokusohet në kreditë monetare, në praktikë çdo objekt material mund të 

kreditohet (huazohet). 

• Detyra kryesore e një institucioni financiar është dhënia e kredive. Për 

institucionet e tjera, dhënia e kontratave të borxhit siç janë obligacionet paraqet 

një burim tipik të financimit. 

• Bankat analizojn dhe kontrollojn në detaje pasqyrat financiare për aprovim të 

kredisë. 

• Bankat në  bazë të kërkesave të tyre mund edhe të anulojn aprovimin e marrjes 

se kredisë nëse gjejnë parregullsi në pasqyra financiare. 
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5.2 REKOMANDIME 

Rekomandimet e kësaj teme janë: 

 

• Bizneset private duhet të kenë shumë kujdes në pasqyrat financiare me qëllime 

të marrjes së kredisë.  

• Bankat duhet edhe ta ulin kriterin  për pasqyrat financiare për disa biznese, sepse 

kreditë mund të ndihmojn biznesin. 

• Bizneset e reja duhet të kenë kujdes të madhë që nga fillimi për pasqyrat 

financiare gjatë veprimtarisë  së tyre. 

• Kredia për fillim të biznesit është dizajnuar për të stimuluar kreativitetin dhe për 

t’iu ndihmuar ndërmarrësve të rinj që t’i shëndërrojnë idetë e tyre inovative në 

realitet. Kredia është në dispozicion për bizneset që kanë një plan të mirë biznesi 

dhe që dëshirojnë të fillojnë një biznes të ri.  

• Kredia mund të ndihmojë në financimin e investimeve të reja, blerjen e 

teknologjisë inovative dhe të pajisjeve, apo për të plotësuar nevoja të tjera 

financiare të biznesit tuaj të ri. 

• Banka do të bëjë vlerësimin profesional të biznesit tuaj dhe do të vlerësojë me 

kujdes nevojat tuaja financiare dhe kapacitetin për kthim të kredisë në kohën e 

duhur. Në bazë të këtij vlerësimi, ne do të dizajnojmë një kredi që ju përshtatet 

më së miri nevojave tuaja dhe veç kësaj do të sigurojmë që paratë të jenë në 

dispozicionin tuaj në mënyrën më efikase dhe në kohë të duhur. 

• Banka ofron një sërë tipe kredish për financimin e nevojave të subjekteve të 

ndryshme. Përsa i përket kohëzgjatjes së kredive Banka ofron këto tipe: afat-

shkurtër (deri në 1 vit), afat-mesme (deri në 5 vjet). 

• Huamarrësi mund të jetë person ligjor ose individ i cili zhvillon aktivitet biznesi 

prej me shume se 3 vjet dhe ka xhiro vjetore qe varion nga 500,000 Euro deri në 

2,000,000 Euro.  

• Huamarrësi duhet të plotësoje kriteret e bankës në lidhje me vlerën e kreditimit. 

• Huamarrësi duhet te kete burime të verifikueshme për kthimin e kredisë – 

evidence te kapacitetit për të plotësuar detyrimet qe rrjedhin nga kredia, kthimi i 

kredisë bashkë me interesat dhe komisionet brenda afatit të maturimit dhe sipas 

kushteve për të cilat është rënë dakord më parë.  
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• Kolaterali duhet të jetë likuid, cash ose pronë e paluajtshme, me vlerë të 

barabartë me 140% të shumës së kredisë. Makineritë dhe pajisjet nuk pranohen 

si kolateral. 

• Kushtet për dhenien e kredisë, Vërtetimi i aftesise paguese - kuptohet si provë e 

kapacitetit për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga kredia, kthimi i kredisë 

bashkë me interesat dhe komisionet brenda afatit të maturimit dhe kushteve për 

të cilat është rënë dakort më pare. 

• Qëllimi i kredisë – banka akordon kredinë për një qëllim të caktuar që lidhet me 

financimin e investimeve, prokurimin e ndonjë aktivi thelbësor nga ana e 

sipërmarrësit për zhvillimin e aktivitetit të biznesit të tij.  

• Banka nuk akordon kredi për biznese të cilat vënë në rrezik rendin publik, 

parimet morale dhe mjedisin. 

• Kredia, përfshire interesat dhe komisionet duhet të mbulohen mjaftueshmërisht 

nga kolaterali.  

• Garancia e zakonshme që kërkon banka:  

o Prona të patundshme, peng mbi aktive të patrupëzuara, letra me vlerë dhe 

të arkëtueshmet,  

o Siguri në formën e detyrimit të arkëtueshëm,  

o Depozitë të bllokuar në bankë 

• Garanci bankare  

o Kushte shtesë mund të kërkohen në varësi të natyrës së kredise, garancise 

qe jepet, llojit te biznesit, besueshmerise dhe pervojes se kredimarresit.   
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