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SKK 3 
Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet   

 
 
Qëllimi  
 
Çështjet kryesore në kontabilitet për patundshmëritë, impiantet dhe paisjet janë 
koha e njohjes së këtyre pasurive, përcaktimi i shumës sipas së cilës do të 
evidencohen, shuma e amortizimit që duhet të njihet lidhur me këto pasuri dhe 
trajtimin e vjetrimit të tyre dhe heqjes nga përdorimi. Standardi kërkon që një zë i 
paluajtshmërive, impianteve apo paisjeve duhet të njihet si pasuri kur ai të 
përmbush kriteriumet e përkufizimit dhe njohjes së pasurisë. 
 
Pasuritë janë përkufizuar si resurse (dobi të ardhshme ekonomike) të 
kontrolluara nga një ndërmarrje si një rezultat i transaksioneve të mëparshme 
apo të ngjarjeve të tjera të mëparshme.  Pasuria duhet të njihet në raportin e 
pozitës financiare kur:  
 

a)  Është mundshme që dobitë ekonomike të trupëzuara në pasuri do 
të paraqiten në të ardhmen; dhe  

 
b) Pasuria posedon një kosto apo ndonjë vlerë tjetër që do të mund të 

matet me besueshmëri. 
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Fushëveprimi 
 
1. Ky standard duhet të zbatohet në kontabilitet për patundshmëritë, 

impiantet dhe paisjet përveç kur ndonjë standard tjetër i kontabilitetit të 
Kosovës e kërkon apo e lejon një tretman tjetër kontabël.  

 
Përkufizimet  
 
2.   Termet vijuese në këtë standard janë me këtë kuptim specifik: 
 

Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet janë pasuri të prekshme që: 
 

a) mbahen nga një ndërmarrje për tu përdorur në prodhim apo për 
ofrimin e mallërave dhe shërbimeve, për tu lëshuar me qira, apo 
për qëllime administrative; dhe  

 
b) pritet që të përdoren për më gjatë se një periudhë. 

 
Amortizimi është akordimi sistematik i shumës së amortizuar të një pasurie 
përgjatë jetës së përdorimit të saj. 
  
Shuma që amortizohet është kostoja e një pasurie, apo ndonjë shumë tjetër e 
rivlerësimit të pasurisë e paraqitur në pasqyra financiare, e zvogëluar për koston 
e mbetur të kësaj pasurie. 
 
Jeta e përdorimit është: 
  

a) Periudha përgjatë së cilës një pasuri pritet të përdoret nga 
ndërmarrja; ose  

 
b) Numri i prodhimeve apo njësive të ngjashme që priten të krijohen 

prej asaj pasurie nga ndërmarrja.  
 

Kostoja është shuma e parave të gatshme të paguara apo vlera e fer tjetër e 
dhënë që të mirret një pasuri në kohën e marrjes ose ndërtimit të saj. 
 
Vlera e mbetur është shuma neto që ndërmarrja pret të merr prej një pasurie në 
fund të jetës së saj të përdorimit pas zbritjes së kostove të pritshme për heqjen e 
saj nga përdorimi. 
 
Vlera fer është shuma për të cilën një pasuri do të mund të ndërrohej ndërmjet 
palëve të vetdijshme dhe të vullnetshme në një “transaksion duarlirë” (arm’s 
length transaction).      
 
Një humbje nga dëmtimi është një shumë me të cilën shuma e evidencuar e 
një pasurie e tejkalon shumën e tij të riparuar.  
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Shuma e regjistruar është shuma e shënuar e një pasurie në pasqyrën e 
bilancit pasi që është zbritur çfarëdo amortizimi i akumuluar apo humbje e 
akumuluar nga dëmtimi. 
 
Shuma e riparuar është çmimi i shitjes neto i një pasurie apo vlera e tashme në 
përdorim varësisht se cila prej tyre është më e lartë.  
 
Vlera e tashme në përdorim është vlera e tashme e rrjedhës së supozuara të 
parave nga  përdorimi i vazhdueshëm i një pasurie dhe e shumës për heqje nga 
përdorimi. 
 
Çmimi neto i shitjes është shuma e cila do të merrej në rast të shitjes së një 
pasurie në një “transakcion duarlirë” (arm’s length transaction) në mes të palëve 
të vetdijshme dhe të vullnetshme duke i zbritur koston e heqjes nga përdorimi. 
 
“Transaksion duarlirë” (arm’s length transaction) është një transaksion në 
mes të dy palëve të pa ndërlidhura, ku secila palë vepron për interesin e vet 
personal. 
 
Kostot e heqjes nga përdorimi janë kostot shtesë direkte që kanë të bëjnë me 
heqjen e një pasurie nga përdorimi, duke mos i përfshirë kostot financiare dhe të 
dalurat nga tatimi në të hyra.  
  
Njohja e patundshmërive, impianteve dhe paisjeve  
 
3. Një zë i patundshmërive, impianteve dhe paisjeve duhet të njihet si një 

pasuri kur: 
 

a) Është mundshme që dobitë ekonomike të trupëzuara në pasuri do 
të paraqiten në të ardhmen; dhe  

 
b) Pasuria posedon një kosto  apo ndonjë vlerë tjetër që do të mund 

të matet me besueshmëri. 
 
4.  Gjatë përcaktimit të asaj se a e përmbush një zë kriteriumin e parë për 

pranim, një ndërmarrje nevojitet të vlerësoj shkallën e mundësisë së 
paraqitjes së dobive të ardhshme ekonomike në bazë të evidencës së 
mundshme në kohën e njohjes fillestare. 

   
5.  Kriteriumi i dytë për njohje zakonisht lehtë përmbushet për shkak të 

evidencës së transaksioneve gjatë blerjes së një pasurie me të cilën 
identifikohet kostoja e tij. Është shumë e rëndësishme që të identifikojmë 
se çka e përbën një zë të veçant të patundshmërive, impianteve dhe 
paisjeve.  Në disa rrethana, është në rregull të akorodojmë të dalat e 
tërësishme të një pasurie në pjesët komponente të tij dhe të llogarisim 
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secilën nga komponentat si një pasuri të veçantë. Kjo ndodh zakonisht kur 
mjetet komponente kanë jetëra të të ndryshme të  përdorimit ose ofrojnë 
dobi ndërmarrjes në modele të ndryshëm për këtë arsye është e 
nevojshme përdorimi i shkallëve dhe metodave të ndryshme të amortizimi. 
Shembull, një aeroplan dhe motori i tij kanë nevojë të trajtohen si pasuri të 
veçanta gjatë amortizimi nëse ato kanë jetëra të ndryshme të përdorimit. 

 
Matja fillestare  
 
6. Një zë i patundshmërive, impianteve dhe paisjeve që kualifikohet për t’u 

pranuar si një pasuri duhet të matet në fillim sipas kostos së tij.  
 
Komponetet e kostos 
 
7.  Kostoja e një zëri të patundshmërive, impianteve dhe paisjeve përbëhet 

prej çmimit të blerjes së tij duke përfshirë detyrimet të cilat nuk kthehen si 
dogana/akciza/tatimi në shitje dhe çfarëdo kostosh të drejtpërdrejta të 
atribueshme për të sjellur pasurinë në gjendje pune dhe për përdorimin e 
saj të caktuar; çfarëdo zbritjesh në treg, hiqen nga çmimi i blerjes.  Shuma 
e evidencuar e patundshmërive, impianteve dhe paisjeve mund të 
redukohen nga grantet qeveritare.  Kjo ka të bëjë me standardin e 
ardhshëm të kontabilitetit “Kontabilieti për grante qeveritare dhe shpalosja 
e ndihmës qeveritare” 

  
Këmbimi i pasurive   
 
8.  Një zë i patundshmërive, impianteve dhe paisjeve mund të merret në 

këmbim apo me këmbim të pjesërishëm me ndonjë pasuri tjetër të 
patundshmërive, impianteve dhe paisjeve apo pasuri të tjera. Kostoja e 
një pasurie të tillë matet sipas vlerës së drejtë të pasurisë së dhënë e  
përshtatur për shumën e transferuar të parave. Kur një pasuri është 
këmbyer për një pasuri tjetër, apo për një pjesëmarrje në ekuitet, kostoja e 
pasurisë së re është shuma e evidencuar e pasurisë së dhënë në 
këmbim, dhe në atë këmbim nuk duhet regjistruar kurrfarë fitimi apo 
humbje. 

 
Të dalat pasuese 
 
9.  Të dalat pasuese të ndërlidhura me një zë të patundshmërive, impianteve 

dhe paisjeve që tashmë është njohur duhen t’i shtohen shumës së 
evidencuar të pasurisë kur është e sigurtë që dobitë e ardhshme 
ekonomike, të cilat tejkalojnë supozimin fillestar të performancës së  
pasurisë ekzistuese, do të rrjedhin në ndërmarrje. Të dalat e tjera që nuk 
e përmbushin këtë kriterium duhet të njihen si një shpenzim në periudhën 
në të cilën ai ka ndodhur.   
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Shembuj të përmirësimeve të cilat rezultojnë në rritjen e dobive të ardhshme 
ekonomike përfshijnë: 

 
a) Modifikimi i një zëri të impianteve që t’i zgjas jetën e përdorimit, duke e 

përfshirë një rritje në kapacitetin e tij; 
 
b) Përmirësimi e makinerisë që të arrij një përmirësim të dukshëm në 

kualitetin e tij të punës; dhe 
 

c) Adaptimi i proceseve të reja që të mundësoj një redukim të dukshëm në 
vlerësimin e të dalave të vlerësuara më parë.  

 
10.  Të dalat në riparime dhe mirëmbajtje që të rivendos ose mirëmbaj dëmet 

e ardhme ekonomike që një ndërmarrje pret nga vlerësimi origjinal i 
standardit të performansës së pasurisë duhet të njihet si një e dalë kur ajo 
të ndodh.   

 
Matja pas njohjes fillestare  
 
11. Matja pas njohjes fillestare si një pasuri, një zë i patundshmërisë, 

impianteve dhe paisjeve duhet të evidencohet si kosto e tij duke i zbritur 
çfarëdo amortizim të akumuluar dhe humbjet e akumuluara nga dëmi. Në 
mënyrë alternative, një pasuri do të mund të evidencohej në shumën e 
rivlerësuar, duke qenë vlera e tij e fer në datën e rivlerësimit pas zbritjes 
çfarëdo amortizim të akumuluar pasues dhe humbjet pasuese të 
akumuluara nga dëmi. Rivlerësimet duhet të bëhen me rregullsi të shtuar 
kështu që shuma e evidencuar nuk ndryshon materialisht prej asaj që do 
të përcaktohej nga përdorimi i i vlerës së fer në datën e pasqyrës së 
bilancit.  

 
12. Vlera e fer e zërave të impianteve dhe paisjeve zakonisht është vlera e 

tyre e tregut e përcaktuar me vlerësim. Kur nuk ka vlera të tregut sepse 
për shkak të natyrës specifike të pasurive dhe/ose sepse këto zëra janë 
rrallë të shitura, ato vlerësohen në koston e tyre të amortizuar të 
zëvendësimit me përdorimin e indeksave përkatës.   

 
13.  Frequenca e rivlerësimeve varet nga lëvizjet e vlerës së fer të zërave të 

patundshmërisë, impianteve dhe paisjeve që rivlerësohen.  Në përgjithësi, 
për më shumë pasuri, rivlerësimi çdo tri apo pesë vite mund të ishte i 
mjaftueshëm përveç kur kemi rrethana speciale që justifikojnë rivlerësim 
vjetor. 

  
14.   Kur një zë i patundshmërive, impianteve dhe paisjeve është rivlerësuar, e 

tërë klasa e patundshmërive, impianteve dhe paisjeve së cilës ajo pasuri i 
takon duhet të rivlerësohet. 
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Shembuj të klasave të pasurive të veçanta janë: 
 

a) toka; 
 
b) toka dhe ndërtesat; 

 
c) makineria; 

 
d) mjetet transportuese motorike; 

 
e) orenditë dhe paisjet; dhe 

 
f) paisjet e zyrës. 

 
15.  Kur shuma regjistruese e një pasurie rritet si rezultat i rivlerësimit, rritja 

duhet të kreditohet drejtpërdrejtë në ekuitet, në nën kategorinë e rivlersimit 
pozitiv të pasurisë së qëndrueshme. Sidoqoftë rivlerësimi rritës duhet të 
njihet si e hyrë deri në atë masë që e kthen mbrapsht një rivlerësim 
zvoglues të të njëjtës pasuri që më parë është njohur si një e dalur.  

 
16.  Kur shuma e regjistruar e një pasurie zvogëlohet si rezultat i rivlerësimit, 

zvogëlimi duhet të njihet si një e dalur. Sidoqoftë një rivlerësim zvoglues 
duhet të ngarkohet drejtpërdrejtë kundër çfarëdo rivlerësimi pozitiv të 
ndërlidhur deri në atë masë ku zvogëlimi nuk e kalon shumën e regjistruar 
në rivlerësimin pozitiv në lidhje me atë pasuri të njëjtë.  

 
17. Rezervat e rivlerësimit të përfshira në ekuitet mund të transferohen 

drejtpërdrejtë në fitimin e pa shpërndarë kur kur të paraqitet rivlersimi 
pozitiv, shembull në heqjen nga përdorimi të një pasurie.  Transferimi i 
rivlerësimit pozitiv në fitimin e pashpërndarë nuk bëhet nëpërmes 
pasqyrës së të hyrave.   

 
Amortizimi    
 
18. Shuma e amortizueshme e një zëri të patundshmërive, impianteve dhe 

paisjeve duhet të akordohet në mënyrë të vazhdueshme përgjatë jetës së 
përdorimit të kësaj pasurie.  Metoda e amortizimit e përdorur duhet të 
reflektoj mënyrën në të cilin dobitë ekonomike të pasurisë konsumohen 
nga ndërmarrja. Amortizimi i ngarkuar për secilën periudhë duhet të njihet 
si një e dalë përveç nëse është e përfshirë në shumën e evidencuar të 
ndonjë pasurie tjetër.  

 
19. Dobitë ekonomike të trupëzuara në një zë të patundshmërive, impianteve 

dhe paisjeve konsumohen nga ndërmarrja kryesisht nëpërmes përdorimit 
të pasurisë. Sidoqoftë faktorët tjerë si dalja nga përdorimi për shkaqe 
teknike dhe vjetrimi nga përdorimi gjatë kohës kur pasuria të mbetet e pa 
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përdorur do të rezultoj në ulje të dobive ekonomike të cilat janë pritur që të 
nxirren nga pasuria.  Si pasojë e kësaj, të gjithë faktorët vijues nevojitet të 
mirren në konsideratë në përcaktimin e jetës së përdorimit të një pasurie:  

 
a) sa do të përdoret një pasuri nga ndërmarrja. Përdorimi vlerësohet 

nëpërmjet të referimit në kapacitetin e pritur të pasurisë apo të 
outputeve fizike; 

 
b) dobësimi i pritur fizik, i cili varet nga faktorët operues siç është 

numri turneve të cilat punojnë me këto pasuri, programi për riparim 
dhe mirëmbajtje i ndërmarrjes, dhe kujdesi dhe mirëmbajtja e një 
pasurie përderisa nuk përdoret.  

 
c) dalja nga përdorimi për shkaqe teknike është si rezultat i 

ndryshimeve apo përmirësimeve në prodhim, ose prej ndryshimit 
në kërkesat e tregut për punën e prodhimit apo shërbimit të një 
pasurie; dhe  

 
d) kufizimet ligjore apo të tjera të ngjashëm në përdorimin e pasurisë, 

si data e përfundimit të afatit të lizingut të ndërlidhur me një pasuri. 
 
20. Jeta e përdorimit të një pasurie është e definuar në bazë të konceptit të 

përdorshmërisë së pritur të kësaj pasurie nga ndërmarrja. Politika e 
menaxhimit të pasurisë së një ndërmarrje mund të jetë e atillë që pas një 
kohe të përdorimit apo pas përdorimit të disa pjesëve me dobi të 
ardhshme ekonomike të trupëzuara në këtë pasuri ndërmarrja e bën 
heqjen nga përdorimi të këtyre mjeteve. Për këtë arsye jeta e përdorimit të 
një pasurie mund të jetë më e shkurtër se sa jeta e saj ekonomike.   

 
21. Toka dhe ndërtesat janë pasuri të veçanta dhe prandaj këto trajtohen në 

kontabilitet në mënyrë të ndarë për qëllime të kontabilitetit madje edhe kur 
ato të jenë marrë bashkë. Toka zakonisht ka një jetë të pakufizuar të 
përdorimit dhe për këtë arsye nuk amortizohet. Ndërtesat kanë një jetë të 
kufizuar të përdorimit dhe për këtë arsye janë pasuri të amortizueshme. 
Një rritje në vlerën e tokës në të cilën qëndron ndërtesa nuk ndikon në 
përcaktimin e jetës së përdorimit të ndërtesës.  

 
22. Shuma e amortizueshme e një pasurie është e përcaktuar pas heqjes së 

vlerës së mbetur të pasurisë.Në praktikë vlera e mbetur e një pasurie 
zakonisht është e vogël dhe për këtë arsye është jo materiale në 
kalkulimin e shumës së amortizueshme.  

 
23. Një llojllojshmëri e metodave të amortizimit mund të përdoren që të 

akordojnë shumën e amortizueshme të një pasurie në mënyrë të 
vazhdueshme përgjatë jetës së saj të përdorimit.  Këto metoda përfshijnë 
metodën e linjës së drejtë, metodën e regresive, si dhe metodën 
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funksionale. Amortizimi sipas metodës së linjës së drejtë është kur kemi 
ngarkesë konstante përgjatë jetës së përdorimit të një pasurie. Metoda e 
regresive bënë zvogëlimin e ngarkesës përgjatë jetës së përdorimit të 
pasurisë. Metoda e funksionale është kur ngarkesa për periudhën varet 
nga supozimi i përdorimit apo nga outputi i kësaj pasurie. Metoda e cila do 
të përdoret varet nga modeli i pritur i dobive ekonomike dhe ky pastaj 
duhet të zbatohet në mënyrë të vazhdueshme prej një periudhe në 
periudhën tjetër, përveç nëse nuk kemi ndonjë ndryshim në modelin e 
pritur të dobive ekonomike nga kjo pasuri.  

 
Rishqyrtimi i jetës së përdorimit  
 
24.  Jeta e përdorimit të një zëri të patundshmërive, impianteve dhe paisjeve 

duhet të rishqyrtohet çdo periudhë, dhe nëse parashikimet janë dukshëm 
më të ndryshme sesa në supozimet e bëra më parë, ngarkesa e 
amortizimit për periudhat e tashme dhe të ardhshme duhet të ndryshohen. 

  
Rishqyrtimi metodës së amortizimit  
 
25.  Metoda amortizuese e zbatuar në patundshmëritë, impiantet dhe paisjet 

duhet të rishqyrtohet çdo periudhë, dhe në rast se është bërë ndonjë 
ndryshim i dukshëm në llojin e dobive ekonomike të pritura nga kjo pasuri, 
duhet ndryshuar edhe metodën e amortizimit që të reflektoj ndryshimet në 
lloj. Kur ndonjë ndryshim i tillë është i nevojshëm, ndryshimi duhet të 
llogaritet si një ndryshim në vlerësimet e konabilitetit dhe ngarkesa e 
amortizimit për periudhat e tashme dhe të ardhshme duhen t’i përshtaten 
ndryshimeve. 

  
Rikuperueshmëria e shumës së evidencuar   
 
26.  Në datën e pasqyrës së bilancit ndërmarrja duhet vlerësuar se mos ka 

ndryshuar shuma e evidencuar e një pasurie (p.sh. dëmtuar).  Nëse 
ekziston një gjë e tillë, ndërmarrja duhet të vlerësoj shumën e re të një 
pasurie.   

 
27. Shuma e ndryshuar e një pasurie duhet të jetë ose çmimi neto i shitjes 

ose vlera ekzistuese varësisht se cila prej tyre është më e lartë: 
 

a) çmimi neto i shitjes është shuma e cila do të fitohej nëse do të 
shitej pasuria në një “transaksion duarlirë” (arm’s length 
transaction) në mes të dy palëve të vetdijshme, dhe të vullnetshme, 
pas zbritjes së çfarëdo kostove drejtpërdrejtë të ndërlidhura me 
heqjen nga përdorimi; dhe  

 
b) vlera ekzistuese është vlerësimi i tashëm i rrjedhave të ardhshme 

të parasë që priten të gjenerohen nga përdorimi i vazhdueshëm i 



 9 

një pasurie dhe nga hudhja jashtë përdorimit të saj në fund të jetës 
së saj të përdorimit.  

 
28.  Gjatë përcaktimit të vlerës ekzistuese të një pasurie, ndërmarrja duhet të 

përdor së paku: 
 

a) projektin e rrjedhave të parave të bazuara në supozime të 
arsyeshme dhe të qëndrueshme që:  

 
i. të reflektoj pasurinë në gjendjen e saj të tashme; dhe  

 
ii. të prezentoj vlerësimet më të reja dhe më të sakta të 

menaxhmentit, lidhur me kushtet dhe gjendjen ekonomike që 
do të ekzistoj përgjatë jetës së mbetur të përdorimit të 
pasurisë; dhe  

 
b) një normë të zbritjes që do të reflektoj vlerësimet e tashme të tregut 

të lidhur me vlerën kohore të parasë dhe rreziqet specifike të 
pasurisë.  Norma e huazimit të ndërmarrjes nga banka është njëra 
prej treguesve të normës së pranueshme të zbritjes për këtë qëllim.  

 
Njohja dhe matja e humbjes nga dëmi 
 
29.  Atëherë dhe vetëm atëherë, në rastet kur shuma e ndryshuar e një 

pasurie është më e vogël se sa shuma e saj e evidencuar, shuma e 
evidencuar e një pasurie duhet të zbritet në shumën e saj të ndryshuar.  
Ky zvogëlim është një humbje nga dëmi.  Një humbje nga dëmi duhet të 
njihet si një shpenzim menjëherë në pasqyrën e të ardhurave.   

 
30.  Nëse pasuria është e evidencuar në shumën e saj të rivlerësuar dhe ka 

një bilanc pozitiv nga rivlerësimi, shuma e dëmtuar duhet të trajtohet duke 
zvogëluar këtë bilanc pozitiv.  Nëse një humbje nga dëmi është më e 
madhe se sa bilanci pozitiv i ndërlidhur me atë pasuri, teprica duhet të 
njihet si një shpenzim në pasqyrën e të ardhurave. 

  
31.  Pas njohjes së humbjes nga dëmi, shuma e amortizueshme e pasurisë 

duhet të përshtatet për periudhat e ardhshme për të akorduar shumën e 
evidencar të rishqyrtuar të pasurisë, pas zbritjes së vlerës së mbetur 
(nëse ka) në baza sistematike përgjatë jetës së mbetur të përdorimit.   

 
Vjetrimi dhe heqja nga përdorimi  
 
32.  Një zë i patundshmërive, impianteve dhe paisjeve duhet të eliminohet nga 

pasqyra e bilancit në rast të hudhjes apo kur pasuria tërhiqet në mënyrë të 
përhershme nga përdorimi dhe nuk priten që të ketë dobi të ardhshme 
ekonomike me largimin e saj nga përdorimi.  
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33. Fitimi apo humbja që ka dalë nga vjetrimi apo mënjanimi i një zëri të 

patundshmërive, impianteve dhe paisjeve duhet të përcaktohet nga 
ndryshimi ndërmjet rezultateve nga heqja nga përdorimi dhe shumës së 
evidencuar të pasurisë dhe duhet të njihet si e hyrë apo shpenzim në 
pasqyrën e të ardhurave.  

 
34. Patundshmëritë, impiantet dhe paisjet që largohen nga përdorimi aktiv dhe 

mbahen për t’u hequr nga përdorimi evidencohen në shumën evidencuese 
në datën kur pasuria është tërhequr nga përdorimi aktiv. Së paku në fund 
të çdo viti financiar, një ndërmarrje duhet t’i vëj në test pasurinë nëse kanë 
pësuar dëmtime dhe t’i njoh çdo humbje nga dëmi në mënyrën e 
përcaktuar. 

  
Shpalosja  
 
35.  Pasqyrat financiare duhet të shpalosin, për secilën klasë të 

patundshmërive, impianteve dhe paisjeve: 
 

a) metodat e matjes të përdorura për përcaktimin e shumës së 
evidencuar bruto. Kur janë përdorur më shumë se një metodë, 
shuma e evidencuar bruto për atë metodë në secilën kategori duhet 
të shpalosen; 

 
b) metodat e përdorura të amortizimit;  

 
 
c) jetërat e përdorimit apo koeficientët e përdorur për amortizim 

 
d) shuma e evidencuar bruto dhe amortizimi i akumuluar (e përbër 

nga humbjet e akumuluara të dëmeve) në fillim dhe fund të çdo 
periudhe; 

 
e) një harmonizim i shumës së evidencuar në fillim dhe në fund të 

periudhës ku paraqiten: 
 

i. shtesat; 
 

ii. heqja nga përdorimi; 
 

iii. rritjet ose zbritjet gjatë periudhës që rezultojnë nga 
rivlerësimi i pasurive dhe nga njohja e humbjeve prej 
dëmtimit;  

 
iv. humbjet nga dëmet e pranuara në pasqyrën financiare gjatë 

periudhës; dhe  
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v. amortizimi.  

 
Nuk kërkohen informata krahasuese për të harmonizuar pikën (e) më të lartë. 
 
36. Pasqyrat financiare duhet gjithashtu të shpalosin: 
 

a) ekzistimin dhe shumën e kufizimeve në titullar, dhe patundshmëri, 
impiante dhe paisje të vëna si peng për detyrime; 

 
b) shuma e shpenzimeve në llogari të patundshmërive, impianteve 

dhe paisjeve gjatë punës ndërtimore; dhe shuma e mjeteve të 
zotuara për blerjen e patundshmërive, impianteve dhe paisjeve; 
dhe  

 
c) kur një pasuri është evidencuar në vlerën e saj të ndryshuar duhet 

të tregohet metoda e matjes pavarësisht se a kemi të bëjmë me 
çmimin neto të shitjes apo të vlerës ekzistuese, si dhe duhet 
treguar metodën për përcaktimin e çmimit neto të shitjes si dhe 
normën zvogëluese të përdorur në përcaktimin e vlerës ekzistuese. 

  
37. Kur zërat e patundshmërive, impianteve dhe paisjeve janë shpalosur në 

shuma të rivlerësuara gjithashtu duhet të amortizohen edhe gjërat me sa 
vijojnë: 

 
a) metodat e përdorura në rivlerësimin e pasurive; 

 
b) data efektive e rivlerësimit  

 
c) a është përfshirë ndonjë vlerësues i pavarur; 

 
d) natyra e treguesve të përdorur në përcaktimin e kostove të 

zëvendësimit; dhe 
 

e) teprica e rivlerësuar, duke treguar lëvizjen për periudhën. 
  

Data e hyrjes në fuqi 
 
38. Ky standard do të hyjë në fuqi për raporte financiare që i përkasin 

periudhave prej 1 janarit 2002 ose pas tyre. Do të rekomandohet zbatimi i 
mëhershëm i këtij standardi.  

 
 


