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Abstrakt Implementimi i standardeve kombëtare të kontabilitetit përbën një sfidë shumë të 

rëndësishme për SME-të, pasi nevojitet një ndryshim jo vetëm në mentalitetin e drejtuesve dhe 

kontabilistëve së këtyre njësive, por dhe të përdoruesve për të bërë të dobishëm informacionin 

financiar që këto njësi ekonomike raportojnë. Megjithatë, edhe pse po shkojmë drejt përfundimit të 

një periudhe afatmesme post-implementimit duhet thënë së problemet e zbatimit të SKK–ve janë 

evidente. Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë problemet kryesore të implementimit të SKK-ve 

nga SME-të shqipëtare sipas perceptimit të përdoruesve të pasqyrave financiare (oficëreve të kredise 

dhe inspektorët e vlerësimit dhe kontrollit tatimor). Për të realizuar qëllimin e ketij punimi  u hartua 

një pyetësor me 20 variabla të evidentuar  si probleme të mundshme në implementimin e SKK-ve në 

Shqipëri. Ai iu dergua inspektorëve të kontrollit tatimor në rrethin e Tiranës dhe oficerëve të kredisë 

në disa banka të nivelit të dytë. Nëpërmjet analizës faktoriale u evidentua prania e pesë 

komponenteve, të cilët shpjeguan 69% të variancës. Rezultatet treguan se përdoruesit e informacionit 

financiar evidentojnë kryesisht probleme lidhur me mungesën e shëmbujve ilustrues në literaturën e 

SKK-ve, divergjencën midis legjislacionit tatimor dhe SKK-ve, si dhe besueshmërinë e informacionit 

financiar.  

Fjale kyçe: standarde kombëtare të kontabilitetit (SKK), SME, përdorues, pasqyra financiare. 

1. Hyrje  

Raportimi financiar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme është një temë e 

rëndësishme për studimet e kontabilitetit për shkak të rëndësisë së tyre në zhvillimin 

ekonomik si dhe në rritjen e konkurueshmërisë dhe punësimit në çdo vend. Ato 

konsiderohen si motori i zhvillimit dhe rritjes ekonomike si dhe aktori kryesor në 

rritjen e punesimit (UNCTAD2000a). Edhe pse në pamje të parë nevoja për raportim 

financiar sipas standardeve kontabël mund të mos vlerësohet si mundësi për të 

inkurajuar rritjen ekonomike në një vend në zhvillim, duhet theksuar se raportimi i 

një informacioni të besueshëm, transparent e 98% e ndërmarrjeve të atij vendi është 

shtyllë e rëndësishme për zhvillimin strategjik dhe të qëndrueshëm të tij. Kjo, për 

faktin se një raportim financiar efektiv përbën një element shumë të rëndësishëm për 

të  siguruar një klimë të shëndetshme biznesi, duke u siguruar perdoruesve një 

situatë të qartë të gjendjes financiare te biznesit per vendimarrje, mundësi invenstimi 

etj. Implementimi i standardeve kombëtare të kontabilitetit përbën një sfidë shumë të 

rëndësishme për SME-të, pasi nevojitet një ndryshim jo vetëm në mentalitetin e 

drejtuesve dhe kontabilistëve së këtyre njësive, por dhe të përdoruesve për të bërë të 

dobishëm informacionin financiar që këto njësi ekonomike raportojnë. Megjithatë, 

edhe pse po shkojmë drejt përfundimit të një periudhe afatmesme post-
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implementimit duhet thënë se problemet e zbatimit të SKK –ve janë evidente. Ndër 

problemet kryesore te trajtuara gjatë kësaj periudhe janë, madhësia e SME-ve 

shqiptare, mungesa e njohurive të hartuesve, ndikimi i legjislacionit tatimor, 

problemet me literaturen, mungesa e trajnimeve të vazhdueshme etj. Por a 

perceptohen të njejtat probleme dhe nga këndvëeshtrimi i përdoruesve ( 

inspektorëve të kontrollit dhe oficereve te kredisë) të informacionit të raportuar në 

PF të SME-ve shqiptare? Kjo është pyetja së cilës kërkohet ti jepet përgjigje ne kete 

punim. Pra nese evidentojnë të njëjtat probleme edhe përdoruesit në lidhje me 

zbatueshmërine standardeve kontabël. 

2. Rishikim Literature 

Edhe pse në më shumë se 100 vende të botës kompanitë e listuara mund të 

përgatisin pasqyrat financiare duke përdorur SNRF-të, për kompanitë e palistuara 

ose SME-të duhet thënë se nuk është arritur një nivel i tillë harmonizimi. Aktualisht  

BE nuk kërkon në mënyrë të detyruar zbatimin e SNRF-ve për SME-të me 

argumentin se përdoruesit e pasqyrave financiare të kompanive të listuara 

ndryshojnë nga përdoruesit e kompanive të palistuara. Fillimisht përdorues të 

informacionit financiar sipas (a.o.Edëards & Bell, 1961) janë drejtuesit e 

kompanive. Më vonë vendimarrja dhe dobishmëria  për përdoruesit e jashtëm të 

pasqyrave financiare u bënë më të rëndësishme në përcaktimin e përdoruesve real të 

këtij informacioni. Edhe pse fillimisht kjo lidhje në përcaktimin e përdoruesve të 

informacionit kontabël u kritikua shumë me argumentin e mungesës së njohurive të 

përdorueve dhe nevojave të tyre (ao Puxty dhe Laughlin, 1983), tashmë ajo është 

pranuar gjërësisht. Labrador në vitin 1998 duke analizuar dobishmërinë e 

informacionit kontabël të raportuar nga pasqyrat financiare të njësive të vogla dhe të 

mesme grupoi përdoruesit në përdorues të brëndshëm (drejtuesit) dhe përdorues të 

jashtëm (kreditorët, klientet, konkurrentët etj). Ndërsa në Itali, sipas (Evans et 

al.2005) përdoruesit e informacionit kontabël të raportuar nga PF ndahen në dy 

grupe kryesore të cilët janë autoritet tatimore e bankat, që përfaqësojne interesa 

publike dhe drejtuesit, që interesohen për performancën e biznesit. Për sa më sipër, 

vërehet se panvarsesisht grupimeve të përdoruesve të informacionit kontabël, 

studimet përmendin përdorues të ngjashëm të pasqyrave financiare si: pronaret, 

drejtuesit, autoritetet tatimore, kreditorët, institucionet bankare, klientet, 

konkurrentet etj. Edhe sipas rezultateve të pyetesorit të përdorur në këtë punim, 

(tabela nr 1) përcaktohen si përdorues  kryesor të informacionit financiar të raportuar 

në pasqyrat financiare sipas SKK-ve autoritet tatimore, pronarët, drejtuesit, bankat 

etj. 
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Tabela Nr 1. Perdoruesit e Pasqyrave Financiare te NVM ne Shqiperi 

  Perqindja 

Perqindja  e 

rasteve 

Perdoruesit e 

informacionit te PF
a
 

Autoritetet tatimore 30.6% 93.7% 

Pronaret 19.8% 60.8% 

Drejtuesit 16.1% 49.4% 

Kreditoret/Bankat 15.7% 48.1% 

Analistet /Audituesit 14.0% 43.1% 

Klientet 2.9% 8.9% 

Konkurrentet .8% 2.5% 

                               Totali 100.0%   

a. Rezultatet vijne nga nje pyetje me shume zgjedhje. 

b. Burimi : Të dhëna të përpunuara nga autorja. 

Që prej 1 Janarit 2008 të gjithë njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme nisën të 

zbatojnë në mënyrë të detyrueshme standardet kombetare të kontabilitetit. Procesi i 

implementimit të tyre, sipas shumë autorëve shqiptar, nga njera ane mund të 

konsiderohet risi për Shqiperine (Miti M. 2013; Bollano J.2010), por nga ana tjetër 

është shoqëruar me mjaft probleme për shkak të ndikimit të shumë faktorëve si: 

zhvillimi ekonomik,  madhësia dhe karakteristikat e njësive ekonomike, mungesa e 

njohurive të profesionistëve ndikimi i legjislacionit tatimor, etj (Naco, M., & Gaxha 

V.2008; Bollano J. 2010; Miti, M., & Shkurti, R. 2012; Rezarta, S. P., & Brikena, L. 

G. 2010). Sipas Dhamo S.(2007), “aplikimi i standardeve të BE për SME-të nuk 

mund të jetë plotësisht i saktë për Shqipërinë” pasi shumica e njësive ekonomike në 

Shqipëri janë shumë të vogla, kanë një numër të kufizuar punonjësish dhe janë të 

karakterit familjar. Ndërsa (Naco, M., et.al 2010) kanë arritur në konkluzionin se 

implementimi i SKK-ve kërkon jo vetëm vullnetin e mirë të profesionistëve por dhe 

nevojen e njohurive. Për më tepër në këtë studim theksohet se “kontabilistët e 

punësuar në SME-të nuk janë në gjendje të përmbushin kërkesat e SKK-ve” pra 

SME-të shqiptare nuk kane fonde të diponueshme për të përgatitur stafin e tyre në 

fushën e kontabilitetit. Në një këndveshtrim tjeter në lidhje me implementimin e 

SKK-ve kanë shkruar  autorë të tjerë shqiptar ( Lito G & Rrumbullaku O.2010; 

Naco, M., & Gaxha V. 2008: Jupe A. & Fejzo E. 2011) Fokusi i studimeve të tyre 

kanë qënë dallimet ndërmjet legjislacionit tatimor dhe SKK-ve dhe ndikimet në 

raportimin financiar të njësive ekonomike. Sipas (Duhanxhiu,I.&Kapllani,V.2012) 

në Shqipëri raportohet fillimisht për plotësimin e kërkesave të autoriteteve tatimore 

për informacion kontabël dhe më pas për aktorë të tjerë si kreditorët, investitorët etj. 

Gjithashtu në studim thesksohet se mundësia për të arritur një lidhje potenciale 

ndërmjet raportimit tatimor dhe atij financiar është e vështirë përderisa këto dy 

raportime udhëhiqen nga objektiva të ndryshëm. Edhe sipas ( Jupe A. & Fejzo E. 

2011 ) mospërputhja ndërmjet kërkesave të organeve tatimore dhe përdoruesve të 

tjerë të informacionit kontabël ekziston dhe do të egzistojë për aq kohë sa 

legjislacioni kontabël nuk shkon në kohërencë me legjislacionin tatimor.  

Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration 
Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave të reja drejt integrimit Evropian 

Page 383



 

3. Metodologjia e punimit 

Qëllimi i këtij punimi është të evidentojë problemet kryesore të implementimit të 

SKK-ve nga SME-të shqiptare sipas perceptimit të përdoruesve të pasqyrave 

financiare (oficerëve të kredisë dhe inspektorët e vleresimit dhe kontrollit tatimor). 

Për të realizuar qëllimin e ketij punimi  u hartua një pyetësor, i cili u ndërtua në dy 

pjesë. Në pjesën e parë të tij u sigurua një informacion i përgjithshem i 

karakteristikave të të anketuarve të tilla, si mosha, profesioni, vjeterisa, arsimi etj. 

Ndërsa në pjesën e dytë u evidentuan 20 pyetje të konsideruara si probleme të 

mundshme në implementimin e SKK-ve. Këto probleme u përcaktuan si të tilla, pas 

shfletimit të literaturës dhe kërkimeve të vazhdueshme nëpërmjet kontakteve të 

specialistëve të fushës së kontabilitetit. Ne pyetësor, të anketuarve iu kërkua të 

vlerësonin sipas perceptimit të tyrë shkallën e rëndësisë të secilit problem në 

implementimin e SKK-ve. Matja e nivelit të rëndësisë u krye duke përdorur shkallen 

Likert me 5 nivele. Pyetësori u shpërnda në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve 

dhe Drejtorinë Rajonalë të Tatimeve të rrethit të Tiranës, si dhe në disa banka të 

nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri. Target grupet për plotësimin e pyetësorit janë 

inspektorët e kontrollit dhe vlerësimit në institucionet tatimore, si dhe oficerët e 

kredisë në institucionet bankare. Zgjedhja e target grupeve u bë duke iu referuar 

literatures se shfletuar, sipas së cilës evidentohen nder përdoruesit kryesor të 

informacionit financiar autoritet tatimore dhe institucionet bankare. Nga kontaktet 

brenda këtyre dy institucioneve rezultuan se punonjësit që përdorin me së tepërmi 

informacionin fiananciar janë inspektorët e kontrollit dhe vlerësimit në institucionet 

tatimore dhe oficerët e kredisë në institucionet bankare. Pyetësoret u shpërndanë 

manualisht në 50 kopje për inspektorët tatimor dhe online 50 kopje për oficerët e 

kredisë. Pas një periudhe 1 mujore kontaktesh të drejtperdrejta dhe nëpërmjet e-

maileve u arrit të merreshin të dhena të plota nga 45(90%) pyetësorë të plotësuar nga 

inspektorët tatimor dhe 20(40%) pyetësorë të plotësuar nga oficerët e kredisë. Të 

dhënat e grumbulluara nga pyetësoret u analizuan duke përdorur sofëarin e analizës 

statistikore Statical Package for the Social Sciences (SPSS) versioni 20. Të dhenat e 

pyetësorit i jane nenshtruar një analize të karakterit përshkrues, si dhe analizës 

faktoriale për grupimin e faktorëve apo problemeve të zbatimit te SKK-ve sipas 

perceptimit të të anketuarve. Edhe pse shume autore mbeshtetin fort nevojën e një 

kampioni (sempel) të madh për të arritur në rezultate të pranueshme gjatë analizës 

faktoriale, sipas Nunnally (1978) në kampione të vogla, nevojiten 10 raste për çdo 

komponent apo faktor tëe analizuar.  Në këtë punim evidentohen 5 faktorë në 65 

raste të cilët arrijnë të shpjegojnë 69% të variancës.  

4. Rezultate dhe diskutime 

Fillimisht të anketuarit u pyetën nëse kane kontrolluar pasqyra financiare të SME-ve 

apo kanë dhënë kredi për ndermarrjet e vogla dhe të mesme. Rezultatet treguan se 

97.8% e të anketuarve pohuan se kane kontrolluar PF apo kane dhene kredi per 
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SME-te, ndersa 2.2% kanë refuzuar të përgjigjen. Kjo pyetje u be pasi të anketuarit 

duhet te perdorin informacionin financiar te PF te SME-ve në mënyrë që të dhënat e 

tyrë ti shërbejnë analizës së këtij punimi. Niveli i lartë i përgjigjeve që pohojnë 

faktin se kanë kontrolluar PF apo kanë dhënë kredi për SME-te vjen në kohërence 

me numrin e madh të SME-ve që operojnë në Shqipëri afërsisht 99% (INSTAT 

2012) të ndermarrjeve aktive. Më tej u analizuann të dhënat e pjesës së parë të 

pyetesorit  duke përcaktuar karakteristikat e dy grupeve kryesore të të anketuarve si 

më poshtë: 

4.1. Inspektorët e kontrollit dhe vlerësimit 

Inspektorët tatimor ( të kontrollit dhe vlerësimit ) të anketuar rezultuan të jenë 53.3 

% femra dhe 47.6% meshkuj, të grupmoshave 41-50 vjeç vërehen 35.6% e tyre dhe 

51-60 vjeç vërehen 26.7% e tyre. Ndërkohë niveli me i ulët i te anketuarve 6.7% 

vihet re në grupmoshat 22-30 vjeç dhe mbi 60 vjeç. Të dhënat treguan se të gjithë të 

anketuarit kanë përfunduar arsimin e lartë, për më tepër një pjesë e tyre 20%, kanë 

përfunduar edhe ciklin e studimit  “Master”. Shumica e tyre, jo vetëm kanë arsimin e 

larte, por kanë edhe kualifikimin përkatës për pozicionin e punës ku ata jane të 

punësuar, pasi 75.6 % e tyre janë kontabilist ose financier. Ndërsa një pjesë e tyre 

13.3% zotëron edhe titullin “Kontabël të Miratuar”. Gjatë perpunimit të të dhënave 

rezultoi se 44.4% e të anketuarve kanë 11-20 vite pune në profesionin e tyre. 

Kryesisht të anketuarit janë me origjinë nga Tirana 42.2% e tyre, nga Fieri dhe 

Peshkopia 6.7 % etj. Si përfundim mund të thuhet se pjesa më e madhe e të 

anketuarve të punësuar në institucionet tatimore, kryesisht në rrethin e Tiranës, të 

punësuar në pozicionin e inspektorëve të kontrollit dhe vlerësimit kanë një karrierë 

të konsiderueshme në fushen profesionale, referuar jo vetëm moshës por dhe 

kaulifiikimit e vjetersisë së tyre. Kjo, mund të konsiderohet pozitive, duke patur 

parasysh se janë pjesë e një institucioni shumë të rëndësishëm në aspektin e 

zhvillimit ekonomik të vendit tonë.  

4.2. Oficerët e kredisë 

Të anketuarit e pyetur në sektorin bankar, konkretisht oficerët e kredisë rezultuan të 

jenë 45% femra dhe 55 % meshkuj. Kryesisht në këtë sektor vihet re punësimi i një 

stafi relativisht të ri në moshë, pasi mbi 60% e të anketuarve i përkisnin grupmoshës 

24-30 vjeç dhe 40% grupmoshës 30-35 vjeç. Përpunimin i te dhenave evidentoi se 

vetem 35 % e të anketuarve kishin profesionin kontabilist ose financier, ndersa pjesa 

tjetër 65% e tyre nuk kishin këtë profesion. Meqëne se pjesa me e madhe e te 

anketuarve ishin të rinj, shumica e tyre 75%, përvec arsimit të lartë kishin kryer edhe 

nivelin e studimit “Master”. Mosha relativisht e re evidenton nje nivel të ulet 

eksperience në profesion, pasi 45% e të anketuarve u vu re se kishin deri në 3 vite 

eksperience, 35% deri 6 vite dhe vetëm 5%  e tyre deri ne 10 vite eksperience ne 

profesion. Fakti qe pjesa me e madhe e popullsise se vendit tone jeton ne Tirane 

percakton rrethin e Tiranës me nivelin me të lartë të anketuarve 45% dhe me pak 

rrethet Berat, Fier, Shkoder. Në përfundim arrijmë në konkluzionin se, ndryshe nga 
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të anketuarit në institucionet tatimore, të anketuarit në sektorin bankar janë 

relativisht të rinj në moshë dhe me pak ekperiencë profesionale, edhe pse kanë një 

nivel të lartë arsimimi.  

4.3. Analiza e variablave dhe grupimi në faktorë (analiza faktoriale) 

Për  kalkulimin e faktorëve të analizës, u përdor analiza e komponenteve kryesor 

(PCA) e ndjekur nga rrotullimi i zhdrejtë i faktorëve duke  përdorur rrotullimin 

Oblimin (delta = 0). Përcaktimi i numrit të faktorëve të pranueshëm si dhe 

përcaktimi i përshtatshmërisë së të dhënave udhëhiqet  nga disa tregues kryesorë: Së 

pari një teknike që përdoret më zakonshëm njihet si kriteri Kaiser-it, apo rregull 

“eigenvalue” i cili shpjegon shumën e variancës totale nga çdo faktor. Duke 

përdorur këtë rregull, vetëm faktorë me një “eigenvalue” mbi 1.0 konsiderohen të 

pranueshëm për analizën. Gjithashtu përdorën edhe dy tregues të tjerë statistikorë 

për të vlerësuar përshtatshmërinë e të dhënave: testi Bartlett-së sphericity (Bartlett 

1954), dhe Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) i cili tregon masën e mjaftueshmërisë së 

kampionit (Kaiser 1970, 1974). Testi Bartlett sphericity duhet të jetë me një nivel 

rëndësie (p<0.05) për t'u konsideruar analiza faktoriale e përshtatshme. Indeksi 

KMO merr vlerat nga 0-1, por vlera 0.6 sugjerohet si vlerë minimale për një analizë 

të mirë faktoriale. (Tabachnick & Fidell 2007). Per sa u sqarua me lart fillimisht, u 

vleresua kampioni i marre në analize për përshtatshmërinë e të dhenave. Analiza 

tregoi se Bartlett-së sphericity ishte fortësisht sinjifikant (p<0.000) por nga ana tjetër 

vlera e treguesit Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) rezultoi 0.625, afer kufijve minimal. 

Treguesi evidenton qarte se niveli i kampionit është relativisht i vogël, megjithese 

është i pranueshëm për një analizë të përshtatshme faktoriale. Sipas  analizës së 

komponenteve kryesor (PCA) u evidentuan 5 faktore me vlere mbi 1, të cilët 

shpjeguan respektivisht 37.54% ,11.57%, 6.99%, 6.97% dhe 5.94% pra në total 69% 

të variancës. Analiza e matrices “Pattern” (tabela nr 2) evidentoi 5 faktorë kryesor 

duke grupuar peshën e variablave në secilin faktor sipas shkallës së rendësisë të 

gjykuar nga të anketuarit. Ndërsa çdo variabël përcakton problemet e zbatimit të 

SKK-ve për SME-te të evidentuar nga literatura dhe kerkimet e autores. 

Tabela Nr 2: Matrica “Pattern” për Analizën e Komponentëve Kryesor (PCA) 

Sipas mendimit tuaj ne pergjithesi sa kane ndikuar 

ne zbatimin e SKK -ve problemet e meposhtme ne 

SME-te shqiptare ? 

Faktoret 

1 2 3 4 5 

 14.Mungesa e shembujve  ilustrues.  .772     

 15.Koha e pamjaftueshme per studim/trajnim.  .758     

 5.Mungesa e perkufizimeve per koncepte te rendesishme.  .738     

 3.Informacioni pjeserisht real dhe pjeserisht i 

besueshem.(problemet e informacionit te raportuar) 
 -.719    

 6.Divergjenca e legjislacionit tatimor dhe SKK –ve.   -.663    

 12.Madhesia e bizneseve.   .767   

 20.Mungesa e tregjeve te kapitalit.     .822  

 13.Perqendrimi i hartimit te PF ne zyrat e kontabilitetit.    .698  

 4.Krijimi i kostove per trajnimin e stafit.      .703 

 2.Trajnimi i pamjaftueshem i profesionisteve.      .645 

 16. Kostot te larta trajnimi.     .607 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin ëith Kaiser Normalization. 

Në komponentin e parë “Probleme në literaturë dhe mungese kohe për studim” 

duken qartë problemet e lidhura me literaturen e perdorur për tëe siguruar njohuritë 

e nevojshme për standardet kombëtare të kontabilitetit, si mungesa e shëmbujve 

ilustrues, qartësia e disa koncepteve kryesore etj. Nga ana tjetër në këtë komponent, 

është përfshirë dhe mungesa e kohës për përgatije të hartuseve, pasi zakonisht ato 

punojnë me ore jashtë kohës normale. Një problem të rëndësishëm që përdoruesit i 

kanë kushtuar rëndësi në implemnëtimin e standardeve është mungesa e njohurive. 

Kjo për shkak se hartuesit e pasqyrave financiare jo vetëm kane kohe te kufizuar për 

studim, por nga ana tjetër kane hasur probleme me kuptimin e literaturës. Në fatorin 

e dytë “Problemet e hartimit dhe raportimit të informacionit në PF”g rupohen dy 

probleme të mjaft të rëndësishme dhe të diskutueshme në lidhje me cilësinë e 

informacionit: së pari besueshmëria e informacionit, dhe së dyti problemet e 

ndikimit të legjislacionit tatimor në zbatimin e SKK-ve. Të dy variablat evidentojnë 

vlera negative duke shpjeguar ndikimin e tyre në kah të kundërt me nivelin i 

zbatueshmerisë së SKK-ve. Një variabël shumë i rëndësishëm me ndikim në 

zbatueshmërinë e SKK-ve sipas perceptimit të përdoruesve, ka rezultuar dhe 

madhesia e biznesit, referuar faktorit të tretë në këtë analizë. Madhësia e njësive 

ekonomike duhet theksuar që disktohet shpesh herë në literaturë si një ndër 

problemet kryesore të zbatimit të standardeve. Në faktorin e katërt përfshihen dy 

probleme të përkufizuar si “variabla jashte biznesit” konkretisht mungesa e tregjeve 

të kapitalit dhe përqëndrimi i madh i hartimit të pasqyrave financiare në zyrat 

kontabël. Eshtë e qartë që mungesa e tregjeve të kapitalit zvogëlon nevojën për 

raportim financiar të unifikuar sipas rregullave kombëtare apo ndëerkombëtare. 

Kështu nëse tregjet e kapitalit do të jenë aktive edhe në Shqipëri, njësitë ekonomike 

do të jenë të prirur drejt unifikimit të plotë të pasqyrave financiare, apo zbatimit të 

plotë të paketës së standardeve kombëtare me qellim sigurimin e fondeve për 

investimet e tyre.  Nga ana tjetër hartimi i pasqyrave financiare të njësive ekonomike 

në disa zyra kontabiliteti, është evidentuar si problem për shkak të zvogëlimit të 

numrit të hartuesve të rinj më njohuri apo eksperiencë në zbatimin e standardeve 

kombëtare të kontabilitetit. Sëe fundi në komponentin e pestë evidentohen variabla 

që lidhen me problemet e mungesës së trajnimeve për shkak të kostove të larta, një 

problem ky i diskutuar gjërësisht nga shumë studiues shqiptar.   

5. Konkluzione 

Përdorimi i analizës faktoriale shërbeu për të grupuar disa nga problemet e zbatimit 

të standardeve të kontabilitetit nga SME-te në Shqiperi. Rezultatet përcaktuan 5 

grupe ose faktorë të përbërë nga variabla të korreluar brenda secilit faktor. Secili 

faktor përcakton një problem kryesor sipas këndvështrimit të inspektorëve të 

kontrollit e vleresimit si dhe oficerëve të kredisë. Nder problemet kryesore që 

përdoruesit e informacionit evidentuan ishin, problemet me terminologjinë dhe 
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mungesën e shëmbujve ilustrues në literaturën e standardeve kombëtare të 

kontabilitetit. Gjithashtu ne mbeshtetje të literaturës, edhe përdoruesit e 

informacionit të pasqyrave financiare evientuan si problem kryesor në zbatimin e 

standardeve, ndikimin e legjislacionit tatimor dhe impenjimin kryesor që hartuesit 

kanë në zbatimin e legjislacionit tatimor krahasuar me zbatimin e standardeve. Por 

nga ana tjeter rezultatet treguan se niveli i ulët i zbatimit të standardeve siguron nje 

informacion jo shume të besueshëm dhe real për përdoruesit. Kjo mbeshtetet me 

faktin që SME-të në Shqiperi janë relativisht të vogla krahasuar me homologet e 

tyre. Kryesisht ata kanë një numër të kufizuar punonjësish, dhe arrijnë nje qarkullim 

vjetor jo shumë të lartë duke i kufizuar ato jo vetëm në punësimin e një stafi të 

specializuar por dhe në ofrimin e trajnimeve për stafin e punesuar ne departamentet 

e kontabilitetit. Nga ana tjetër vete hartuesit e pasqyrave financiare nuk janë të 

gatshëm të paguajnë personalisht kostot e trajnimit pasi i konsiderojne relativisht te 

larta. Këto dy probleme evidentohen si te tilla në faktorin e tretë dhe të pestë sipas 

këndvështrimit të përdoruesve të informacionit të PF. Dhe se fundi, një problem 

tjetër që rezultoi nga analiza e të dhenave në këtë punim sipas perceptimit të 

përdoruesve, ishte përqëndrimi i hartimit të pasqyrave financiare në zyrat e 

kontabilitetit. Kjo shpjegohet me faktin se shumë ndermarrje të vogla dhe të mesme 

në Shqipëeri, për shkak të mungesës së fondeve për punësimin apo trajnimin e stafit, 

kanë kontraktuar zyra kontabël të cilet marrin përsiper hartimin e pasqyrave 

financiare. Kjo ka krijuar probleme në përqënderimin e njohurive apo aftësive vetëm 

në stafin e punësuar në këto zyra, duke kthyer në operatorë të thjeshtë profesionistët 

e rinj apo me pak përvojë pune të punësuar në ndermarrjet e vogla dhe të mesme.     
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1. Anekse  

Matrica e plotw “Pattern” për Analizën e Komponentëve Kryesor (PCA) 

 

KMO and Bartlett’s Test 

Sipas mendimit tuaj NE PERGJITHESI sa kane ndikuar ne zbatimin e SKK -

ve problemet e meposhtme ne SME-te shqiptare ? 

Component 

1 2 3 4 5 

 14.Fakti qe ka pak shembuj ilustrues apo raste konkret te trajtuar ne paketen 

e plote te SKK -ve 
.772     

 15.Koha e pamjaftueshme e profesionisteve kontabel per studim /trajnim per 

shak te oreve te gjata ne pune ] 
.758     

 5.Mungesa e shume perkufizimeve per koncepte te rendesishme kontabel ne 

paketen e plote te SKK -ve ] 
.738     

 1.Veshtiresia ne kuptimin e permbajtjes dhe terminologjise se perdorur tek 

SKK-te nga profesionistet kontabel] 
.601   .363  

 7.Periudha relativisht e shkurter e zbatimit te SKK -te nga profesionistet] .583 
-

.347 
.305   

 11.Mungesa e literatures / materialeve trajnuese te SKK -ve ] .579 .460  .331  

 3.Informacioni pjeserisht real dhe pjeserisht i besueshme qe raportohet ne 

PF sipas SKK -ve ] 
 

-

.719 
   

 6.Divergjenca ( mosperputhja ) e legjislacionit tatimor dhe SKK -ve ne 

shume ceshtje] 
 

-

.663 
   

 12.Fakti qe subjektet shqiptare jane kryesisht te vogla ]   .767   

 9.Fakti qe profesionistet e rinj kane shume pak/aspak njohuri per SKK -te 

pasi ato trajtohen shume pak/aspak ne lendet e kontabilitetit ne universitetet 

shqiptare] 

  
-

.438 
.402 .423 

 20.Mungesa e tregjeve te kapitalit per te siguruar fonde per subjektet 

shqiptare ] 
   .822  

 13.Fakti qe ndertimi i PF te subjekteve eshte perqendruar ne zyrat e 

kontabilitetit] 
   .698  

 8.Trajnimi jo i vazhdueshem i profesionisteve nga shoqatat e kontabilitetit ]    .586  

 18.Fakti qe drejtuesit e subjekteve perdorin pak/aspak informacionin nga PF 

sipas SKK -ve per vendimarrje ] 
 

-

.579 
 .582  

 4.Krijimi i kostove per trajnimin e stafit apo azhornimin e programeve 

financiare per subjektin] 

-

.379 
  .481 .703 

 2.Trajnimi i pamjaftueshem i profesionisteve kontabel nga shoqatat e 

kontabilitetit] 
.368 .305   .645 

 16.Fakti qe kostot e trajnimit jane te larta dhe paguhen nga vete 

profesionistet kontabel] 
 .303   .607 

 10 Trajtimi i shume ceshtjeve teorike dhe jo problemeve reale te 

profesionisteve ne trajnimin e shoqatave te kontabilitetit] 
.550    .552 

17.Fakti qe bankat perdorin pak /aspak informacionin nga PF sipas SKK -ve 

per dhenien e kredive ] 
.361  .375  .446 

 19.Fakti qe subjektet nuk penalizohen ose penalizohen shume rralle me 

gjobe nga organet tatimore per moszbatimin e SKK -ve ] 
    .379 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 21 iterations. 

Seventh International Conference 
Konferenca e shtatë Ndërkombëtare 

Page 390



 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .625 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 600.828 

Df 190 

Sig. .000 

 

 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 7.509 37.544 37.544 7.509 37.544 37.544 5.674 

2 2.311 11.557 49.102 2.311 11.557 49.102 2.124 

3 1.399 6.996 56.098 1.399 6.996 56.098 1.444 

4 1.394 6.970 63.069 1.394 6.970 63.069 4.836 

5 1.189 5.947 69.016 1.189 5.947 69.016 3.820 

6 .992 4.960 73.976     

7 .911 4.555 78.531     

8 .760 3.802 82.333     

9 .650 3.252 85.585     

10 .588 2.942 88.527     

11 .538 2.691 91.218     

12 .471 2.353 93.571     

13 .372 1.859 95.431     

14 .306 1.530 96.961     

15 .196 .978 97.939     

16 .160 .802 98.741     

17 .097 .483 99.224     

18 .074 .368 99.592     

19 .048 .240 99.831     

20 .034 .169 100.000     

Extraction Method: Prin cipal Component Analysis 
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