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1. Lista e llogarive

KLASA 1
LLOGARITË E KAPITALEVE TË VETA, TË FONDEVE TË TJERA TË

VETA, TË HUAVE DHE DETYRIMEVE TË
NGJASHME

10. KAPITALI DHE REZERVAT
11. FONDE TË TJERA të VETAT
12. REZULTATI I USHTRIMIT
13. SUBVENCIONE për INVESTIME DHE TË NGJASHME
14. SHUMA TË PARASHIKUARA
15. SHUMA TË REZERVUARA PËR RREZIQE E SHPENZIME
16. HUA DHE DETYRIME TË
NGJASHME 17.
18. LIDHJE TË BRENDSHME DHE ME SHOQERI NË PJESEMARRJE 2

10. KAPITALI DHE REZERVAT
101 Kapitali (themeltar ose individual
104 Prime të lidhura me kapitalin
105 Rezerva nga rivleresimi
106 Rezervat

1061 Rezerva ligjore
1063 Rezerva statutore
1068 Rezerva të tjera

107 Fitime dhe humbje të mbartura (te shtyra)

1 Llogari të nje grupi jane llogarite të cilat, në kuadrin e cdo klase, i perkasin të njejtes llogari me dy shifra
2 në kushtet e nje organizmi kontabel të decentralizuar kjo llogari sherben për të evidentuar veprimet midis
njesise ekonomike dhe njesive të saj, si dhe midis ketyre të fundit me njera–tjetren.



108 Llogari e pronarit

11. FONDE TË
TJERA 111 Fonde të
zhvillimt
112 Fondi i rezerves se shperblimit
113 Fondi i rezerves për ndihma shoqerore
118 Fonde të tjera

12. FITIME DHE HUMBJE TË
USHTRIMIT 121 Fitime dhe humbje
129 Shperndarja e fitimit

13. SUBVENCIONE PËR INVESTIME TË
NGJASHME 131 Subvencione për pajisje
137 Subvencione për investime të tjera
138 Aktive të qendrueshme të marra pa pagese

15. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR RREZIQE E
SHPENZIME 151 Shuma të parashikuara për rreziqe

1511 për detyrime në konflikt
1514 për garanci të dhene klienteve
1515 për humbje kembimi
1518 për rreziqe të tjera

153 Shuma të parashikuara për pensione dhe detyrime të ngjashme
157 Shuma të parashikuara për shpenzime që shperndahen në disa ushtrime

1572 për riparime të medha
158 Shuma të parashikuara për shpenzime të tjera

16. HUA DHE DETYRIME TË
NGJASHME 161 Hua me obligacione

1611 Shuma e huase (principali)
1618 Interesa të maturuar

163 Hua nga bankat dhe institutet e kreditit
1631 Shuma e huase (principali)
1638 Interesa të maturuar

165 Depozita dhe dorezani të marra

167 Detyrime të lidhura me pjesemarrjet
1671 Shuma e detyrimit
1678 Interesa të maturuar

168 të tjera hua e detyrime
1681 Shuma e huase ose detyrimit
1688 Interesa të maturuar

KLASA 2
LLOGARITË E AKTIVEVE TË QËNDRUESHME

20. AKTIVE të QËNDRUESHME TË PATRUPËZUARA
21. AKTIVE TË QENDRUESHME TË
TRUPËZUARA 22.



23. AKTIVE TË QENDRUESHME NË PROCES, PARAPAGIME
DHE PAGESA PJESORE

24. AKTIVE TË QENDRUESHME SPECIFIKE PËR
BUJQËSINË 25.
26. AKTIVE TË QENDRUESHME
FINANCIARE 27.
28. AMORTIZIME TË AKTIVEVE TË QENDRUESHME
29. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIME TË

AKTIVEVE TË QENDRUESHME
20. AKTIVETËQENDRUESHME TËPATRUPËZUARA
201 Shpenzime të nisjes dhe të zgjerimit
203 Shpenzime të kerkimeve të aplikuara dhe zgjerimeve
205 Koncesione dhe të drejta të ngjashme, patenta, licenca, marka të drejta dhe vlera të

tjera të ngjashme
207 Fonde tregtare
208 Të tjera aktive të qendrueshme të patrupëzuara

21. AKTIVE TË QENDRUESHME TË TRUPEZUARA
211 Toka

2111 Toka (terrene) pa ndërtime
2112 Terrene të shtresave
2114 Toka me ndërtime
2115 Sistemime dhe rregullime të tokave

212 Ndërtime
2121 Ndërtesa
2125 Ndertime dhe instalime të përgjithshme
2126 Vepra të infrastruktures
2127 Rregullime të përgjithshme

213 Instalime teknike, makineri, pajisje, instrumente dhe vegla pune
2131 Instalime teknike specifike
2132 Instalime teknike komplekse
2133 Makineri e pajisje energjetike
2134 Makineri e pajisje pune
2135 Instrumente dhe vegla

215 Mjete transporti
216 Ambalazh i paluajtshëm dhe i rikthyeshëm
218 Të tjera aktive të qendrueshme të trupezuara

2181 Mobilje dhe orendi
2182 Pajisje zyrash dhe informatike
2188 Të tjera

23. AKTIVE TË QENDRUESHME   NË PROCES, PARAPAGIME
DHE PAGESA PJESORE

231 Aktive të qendrueshme të patrupezuara në proces
232 Aktive të qendrueshme të trupezuara në proces
237 Parapagime dhe pagesa pjesore për aktive të qendrueshme të patrupëzuara
238 Parapagime dhe pagesa pjesore për aktive të qendrueshme të trupëzuara

26 AKTIVE TË QENDRUEHME FINANCIARE
261 Tituj të pjesëmarrjes



262 Tituj të portofolit
263 Tituj të tjerë
264 (Aksione ose pjesë të vetat)
265 Depozita e dorëzani të tjera
266 Kredidhënie

2661 Shuma kryesore
2668 Interesa të maturuar për t’u marrë
2669

267 Kërkesa të lidhura me pjesëmarrjet
2671 Shuma kryesore
2687 Interesa të maturuar për t’u marrë

269 Derdhje për tu kryer për titujt e padorëzuar
2691 për titujt e pjesemarrjes
2692 për titujt e portofolit
2695 për titujt e tjere

28. AMORTIZIME TË AKTIVEVE TË
QENDRUESHME 280 Amortizime të aktiveve të
qendrueshme të patrupëzuara

2801 për shpenzimet e nisjes e të zgjerimit
2802 për shpenzimet e kerkimeve e të zhvillimeve
2805 për koncesione dhe të drejta të ngjashme, patenta licenca, marka, të drejta dhe

vlera të ngjashme
2807 për fondet tregtare
2808 për të tjera aktive të qendrueshme të patrupëzuara

281 Amortizime të aktiveve të qendrueshme të trupëzuar
2811 për terrenet e amortizueshme, sistemimet dhe rregullimet 2812
për ndertimet
2813 për instalimet teknike, makinerite, pajisjet, instrumentet dhe veglat e punës
2815 për mjetet e transportit
2816 për ambalazhet e paluajtshme dhe të kthyeshme
2818 për të tjera aktive të qendrueshme të trupezuara

284 (rezervuar për bujqësinë).

29. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERESIME TË
AKTIVEVE TË QENDRUESHME

290 për aktivet e qendrueshme të patrupëzuara
2905 për koncesione të drejta të ngjashme, patenta, licenca, marka, të drejta dhe

vlera të ngjashme
2908 për të tjera aktive të qendrueshme të patrupëzuara

291 për aktivet e qendrueshme të trupëzuara
2911 për terrenet e paamortizueshme
2912 për ndërtimet
2913 për instalimet, makinerite, pajisjet
2915 për mjetet e transportit
2916 për ambalazhet e paluajtshme dhe të kthyeshme 2918
për të tjera aktive të qendrueshme të trupëzuara

293 për aktivet e qendrueshme në proces
2931 për aktivet e qendrueshme të patrupëzuara 2932
për aktivet e qendrueshme të trupëzuara

294 x
296 për aktivet e qendrueshme financiare

2961 për titujt e pjesëmarrjes



2962 për titujt e portofolit
2964 për titujt e tjerë
2965 për depozita e dorëzani
2966 për kredidheniet
2967 për kërkesat për t’u arkëtuar
2968

KLASA 3
LLOGARITË E GJENDJEVE TË INVENTARIT DHE TË PRODHIMIT NË

PROCES

301

31. MATERIALE
32. OBJEKTE INVENTARI
33. PRODHIME (PUNIME, SHËRBIME) NË PROCES
34. PRODUKTE
35. MALLRA
36. GJË E GJALLË NË RRITJE E MAJMËRI
37. GJENDJE të PAMBËRRITURA OSE PRANË TË TRETEVE
38. DIFERENCA NGA CMIMET E MAGAZINIMIT
39. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIME

---------------------------------------------------

31. MATERIALE
311 Materiale të para
312 Materiale të tjera

3123 Materiale ndihmëse
3124 Lëndë djegëse
3125 Pjesë ndërrimi
3126 Material ambalazhimi dhe ambalazh paketimi (i pakthyeshëm)
3128 Materiale të tjera të stokueshme

32. OBJEKTE INVENTARI
326 Ambalazh i kthyeshëm (qarkullues)
327 Inventar i imët
329 Konsumi i objekteve të inventarit

3296 Konsumi i ambalazhit
3297 Konsumi i inventarit të imët

33. PRODHIME (PUNIME, SHËRBIME) NË PROCES
331 Prodhime në proces
322 Punime në proces
333 Shërbime në proces

34. PRODUKTE
341 Produkte të ndërmjetme
342 Produkte të gatshme
347 Nënprodukte e produkte mbeturinë

35. (351) MALLRA

1 Shih kapitullin VIII.



36 GJË E GJALLË NË RRITJE E MAJMËRI

37 GJENDJE TË PAMBËRRITURA OSE PRANË TË TRETËVE
371 Materiale të para
372 Materiale të tjera
374 Produkte
375 Mallra
376 Gje e gjalle në rritje e majmëri

38. DIFERENCA NGA CMIMET E MAGAZINIMIT

39. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIM
391 Shuma të parashikuara për zhvlerësim të materialeve të para
392 Shuma të parashikuara për zhvlerësim të materialeve të tjera
393 Shuma të parashikuara për zhvlerësim të prodhimeve në proces
394 Shuma të parashikuara për zhvlerësim të produkteve
395 Shuma të parashikuara për zhvlerësim të mallrave

KLASA 4
LLOGARITË E TË
TRETËVE

40. FURNITORE DHE LLOGARI TË LIDHURA
41. KLIENTE DHE LLOGARI TË LIDHURA
42. PERSONELI DHE LLOGARI TË LIDHURA
43. SIGURIME SHOQËRORE DHE ORGANIZMA TË TJERË SHOQËRORE
44. SHTETI DHE ENTE SHTETËRORE
45. GRUPE DHE SHOKË
46. DEBITORE TË NDRYSHËM DHE KREDITORE TË NDRYSHËM
47. LLOGARI TË PËRKOHSHME OSE NË PRITJE
48. LLOGARI TË RREGULLIMIT
49. SHUMA të PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIME

--------------------------------------------------
40. FURNITORE DHE LLOGARI TË LIDHURA

401 Furnitorë
403 Efekte për t’u paguar
404 Furnitorë për aktive të qendrueshme
405 Efekte për t’u paguar për aktive të qendrueshme
408 Furnitore për fatura të pambërritura
409 Furnitore (debitore). Parapagime dhe pagesa pjesore të kryera për porosi

41. KLIENTE DHE LLOGARI TË LIDHURA
411 Klientë
413 Efekte për t’u arkëtuar
416 Klientë të dyshimte ose të kundërshtuar
418 Kliente - të ardhura të pafaturuara
419 Klientë (kreditore) – Parapagime dhe pagesa pjesore të arkëtuara për porosi

42 PERSONELI DHE LLOGARI TË LIDHURA
421 Personeli – pagat e shpërblime për t’u paguar
423 Personeli – paradhënie e pagesa pjesore
424 Personeli – depozita
427 Personeli – detyrime të kërkuara ndaj tij nga të tretët



428 Personeli – shpenzime për t’u paguar dhe të ardhura për t’u arkëtuar

43. SIGURIME SHOQËRORE DHE LLOGARI TË LIDHURA
431 Sigurime shoqërore
437 Organizma shoqërore të tjerë
438 Të tjera detyrime

44. SHTETI DHE LLOGARI TË LIDHURA
441 Shteti – subvencione për t’u marrë
442 Shteti – tatime dhe taksa të ndaluara nga të ardhurat e personelit, të

bashkëpunëtorëve të jashtëm etj.
443 Veprime të veçanta me shtetin dhe entet publike
444 Shteti – tatim mbi fitimin
445 Shteti – tatim mbi qarkullimin dhe akciza
447 Shteti – tatime dhe taksa të tjera
448 Shteti – detyrime të tjera

45. GRUPE DHE ORTAKE
451 Llogari të grupit

4511 Detyrimi kryesor
4518 Interesa të maturuara

455 Ortake – llogari rrjedhëse
456 Ortake veprime me kapitalin

4561 Ortake – llogari të kontributit
4562 Ortake – kapital i nënshkruar, i kërkuar, i paderdhur
4563 Ortake – Derdhje për zmadhimin e kapitalit
4567 Ortake – kapital për t’u kthyer

457 Ortake – dividente për t’u paguar

46. DEBITORE TË NDRYSHËM DHE KREDITORE TË NDRYSHËM
462 Kërkesa për t’u arkëtuar nga shitja e aktiveve të qendrueshme
464 Detyrime për t’u paguar për blerjen e letrave me vlerë të vendosjes
465 Kërkesa për t’u arkëtuar nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes
467 Debitorë të tjere, kreditorë të tjerë
468 Të ardhura për t’u marrë dhe shpenzime për t’u paguar

47. LLOGARI TË PËRKOHSHME OSE NË
PRITJE 471- 475 Llogari në pritje
476 Diferenca konvertim – Aktive

4761 Pakësim i kërkesave për arkëtim
4762 Shtim i detyrimeve

477 Diferenca konvertim – Pasive
4771 Shtim i kërkesave për arkëtim
4772 Pakësim i detyrimeve

48. LLOGARI RREGULLUESE
481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime
486 Shpenzime të periudhave të ardhme
487 Të ardhura të periudhave të ardhme
488 Llogari të shpërndarjes periodike

49. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIM
491 Shuma të parashikuara për klientët
495 Shuma të parashikuara për grupin



496 Shuma të parashikuara për debitore të ndryshëm

KLASA 5
LLOGARITË
FINANCIARE

50. LETRAT ME VLERË TË VENDOSJES
51. BANKA, INSTITUTE FINANCIARE DHE TË NGJASHME
53. ARKA DHE VLERA TË TJERA
54. AKREDITIVA DHE PARADHËNIE
58. XHIRIME TË BRENDSHME
59. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIME
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. LETRA ME VLERE të

VENDOSJES 501
502 Aksione të vetat
503
502 Aksione
506 Obligacione
508 Tituj të tjere të vendosjes dhe interesa

5081 Tituj të tjerë të vendosjes
5088 Interesa të maturuar

509 Derdhje për t’u kryer për letrat me vlerë të vendosjes

51. BANKAT, INSTITUTE FINANCIARE DHE TË NGJASHME
511 Vlera për t’u arkëtuar

5112 Ceqe për t’u arkëtuar
5113 Efekte për t’u paguar
5114 Efekte për t’u skontuar

512 Llogar
i

rrejedhëse në bankë
5121 Llogari në lekë
5124 Llogari në monedha të huaja

518 Interesa
5186 Interesa për t’u arkëtuar

519 Ndihmë (kredi) bankare rrjedhëse

52. ARKA DHE VLERA TË TJERA
531 Arka

5311 Arka në lekë
5314 Arka në monedha të huaja

532 Vlera të tjera
5321 Pulla tatimore dhe postare
5322 Bileta
5328 Vlera të tjera

54. AKREDITIVA DHE PARADHËNIE
541 Akreditiva

5411 Akreditiva në leke
5412 Akreditiva në monedha të huaja

542 Paradhënie

58. XHIRIME të BRENDSHME
581 Xhirime të brendshme



59. SHUMA TË PARASHIKUARA PËR ZHVLERËSIM

590 Shuma të parashikuara për zhvlerësim të letrave me vlerë të vendosjes
5903 për aksionet
5905 për obligacionet
5908 për të tjera letra me vlerë të vendosjes

KLASA 6
LLOGARITË E
SHPENZIMEVE

60. BLERJE TË KONSUMUARA (BLERJET DHE NDRYSHIMI I
GJENDJEVE) 61– 62 SHPENZIME TË TJERA NGA JASHTE
62. SHERBIME TË TJERA NGA TË TRETET
63. TATIME, TAKSA DHE DERDHJE TË NGJASHME
64. SHPENZIME TË PERSONELIT
65. SHPENZIME TË TJERA TË ZAKONSHME
66. SHPENZIME FINANCIARE
67. SHPENZIME TË JASHTEZAKONSHME
68. AMORTIZIME DHE SHUMA TË PARASHIKUARA
69. TATIME MBI FITIMIN DHE të NGJASHME

-----------------------------------------------------

60. BLERJET DHE NDRYSHIMI I
GJENDJEVE 601 Blerje materialesh të para
602 Blerje materialesh të tjera të stokueshme
603 Ndryshimi i gjendjeve të materialeve e mallrave të blera

6031 Ndryshimi i gjendjeve të materialeve të para
6032 Ndryshimi i gjendjeve të materialeve të tjera
6035 Ndryshimi i gjendjeve të mallrave

604 Blerje, energji, avull, uje
605 Blerje mallra
606 Blerje të pastokueshme, materiale, furnitura
607 Nentrajtime që përfshihen direkt në punimet ose produktet e fabrikuara
608 të tjera

61. PUNIME E SHËRBIME NGA TË
TRETET 611 Nëntrajtime të përgjithshme
613 Qira
615 Mirëmbajtje dhe riparime
616 Prime të sigurimit
617 Studime dhe kërkime
618 Të ndryshme

62. SHËRBIME TË TJERA
621 Personel nga jashtë njësisë ekonomike
622 Pagesa të ndermjetësëve dhe honorare
623 Pagesa për koncesione, patenta, licenca, marka, të drejta dhe vlera të ngjashme
624 Reklame, publicitet



625 Transferime, udhëtim e dieta
626 Shpenzime postare dhe telekomunikacion
627 Transporte

6271 Transporte për blerje
6272 Transporte për shitje
6276 Transport personeli ( kolektiv)

628 Shërbime bankare

63. TATIME, TAKSA DHE DERDHJE TË
NGJASHME 631 Tatim mbi qarkullimin dhe akciza
632 Tatime e taksa e derdhje të ngjashme të lidhura
633 Taksa regjistrimi
638 Të tjera tatime e taksa
64. SHPENZIME PËR

PERSONELIN 641 Pagat e
personelit
644 Kuota të sigurimeve shoqërore dhe përkrahjes shoqërore
645 Kuota të tjera për organizmat shoqërore
648 Shpenzime të tjera

65. SHPENZIME TË TJERA TË ZAKONSHME*
652 Vlera kontabël e aktiveve të qendrueshme të shitura**
653 Subvencione e ndihme të dhëna
654 Shpenzime për pritje e dhurata
656 Humbje nga mosarketimi i kërkesave mbi të tretet
657 Penalitete, gjoba e dëmshpërblime
658 TË tjera shpenzime rrjedhëse

66. SHPENZIME
FINANCIARE 661 Shpenzime për
interesa
662 Vlera kontabël e aktiveve të qendrueshme financiare të shitura
663 Humbje nga kërkesat për arketime të lidhura me pjesëmarrjet
665 Minusvlera nga shitja e letrave me vlëre të vendosjes
666 Humbje nga shkëmbimet valutore
668 Shpenzime financiare të tjera

67. SHPENZIME TË
JASHTËZAKONSHME 671 Shpenzime nga
fatkeqësi të ndryshme
672 Shpenzime nga shpronësime dhe masa të tjera të autoriteteve shtetërore
673 Shpenzime nga ndryshime të strategjisë (mbyllje e veprimtarisë etj.)
677 Humbje nga gabime të lejuara në ushtrimet paraardhëse
678 Të tjera

68. AMORTIZIME DHE SHUMA TË
PARASHIKUARA 681 Amortizime dhe shuma të
parashikuara të shfrytëzimit

6811 Amortizime të aktiveve të qendrueshme
6812 Shuma të parashikuara për zhvleresimin e aktiveve të qendrueshme
6813 Shuma të parashikuara për zhvleresimin e aktiveve qarkulluese
6815 Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime
6816 Kuota pjese e shpenzimeve për t’u shpërndare në disa ushtrime

686 Shuma të parashikuara për aktivet financiare
6862 Shuma të parashikuara për zhvleresimin e aktiveve financiare të qendrueshme
6864 Shuma të parashikuara për rreziqe e shpenzime



6865 Shuma të parashikuara për zhvlëresime të aktiveve financiare qarkulluese
687 Shuma të parashikuara të jashtëzakonshme

69. TATIME MBI
FITIMET 694 Tatime
mbi fitimet
695 Lehtesira tatimore të kushtëzuara

KLASA 7
LLOGARITË E TË
ARDHURAVE

70. TE ARDHURAT NGA SHITJET
71. NDRYSHIMI I GJENDJEVE TË PRODHIMIT
72. PRODHIMI I AKTIVEVE TË QENDRUESHME
74. SUBVENCIONE PËR SHFRYTEZIMIN
75. TË ARDHURA të TJERA TË ZAKONSHME
76. TË ARDHURA FINANCIARE
77. TË ARDHURA TË JASHTEZAKONSHME
78. RIMARRJE TË SHUMAVE TË PARASHIKUARA

70. Të ARDHURA NGA SHITJET, PUNIMET DHE
SHËRBIMET 701 Shitje produkte të gatshme
702 Shitje produkte të ndërmjetme
703 Shitje nënprodukte dhe produkte mbeturinë
704 Dorëzim punime dhe shërbime
705 Shitje mallra
706
707 Shitje materiale furniturash
708 Të ardhura nga veprimtari anekse

7081 Qira
7082 Komisione e ndërmjetësime
7083 Transport për të tretet
7084 Vënie personeli në dispozicion të te tretëve
7088 Të tjera

71. NDRYSHIMI I GJENDJEVE TË
PRODHIMIT 713 Ndryshimi i gjendjeve të
prodhimit në proces 714Ndryshimi i gjendjeve të
produkteve

72. PRODHIMI I AKTIVEVE TË
QENDRUESHME 721 Aktive të qendrueshme të
patrupëzuara
722

73. SUBVENCIONE PËR
SHFRYTËZIMIN 731 Subvencione për
çmime
732 Subvencione të tjera për shfrytëzimin

75. TË ARDHURA TË TJERA TË ZAKONSHME



751 Kuota – pjese e subvencioneve për investime 752
Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme

754 Dhurata e ndihma të marra
756 Kerkesa për arketim të rikuperuara
757 Penalitete e gjoba të arkëtuara
758 Të ndryshme

76. TË ARDHURA
FINANCIARE 761 Të ardhura nga
pjesëmarrjet
762 Të ardhura nga shitja e aktiveve të qendrueshme financiare
763 Të ardhura nga aktivet financiare të qendrueshme të tjera nga pjesëmarrjet
764 Të ardhura nga letrat me vlerë të vendosjes
765 Plusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes
766 Fitime nga shkëmbimet valutore
767 Të ardhura nga interesat
768 Të ardhura financiare të tjera

77. TË ARDHURA TË JASHTËZAKONSHME
771 Dëmshpërblime dhe rikuperime për dëmtimet nga fatkeqësitë
772 Dëmshpërblime të tjera
773 Të ardhura nga veprimtaritë e mbyllura dhe ndryshimet e tjera të strategjisë
777 Fitime me gabime të lejuara në ushtrimet paraardhës
778 Të ardhura të tjera

78. RIMARRJE E SHUMAVE TË
PARASHIKUARA 781 Rimarrje të lidhura me
shfrytëzimin

7811 Rimarrje të shumave të parashikuara për zhvlerësime të aktiveve të
qendrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara

7812 Rimarrje të shumave të parashikuara për rreziqe e shpenzime
7813 Rimarrje të shumave të parashikuara për zhvleresime të tjera

786 Rimarrje të shumave të parashikuara financiare
7862 Rimarrje të shumave për zhvleresimin e aktiveve të qendrueshme financiare

qarkulluese
787 Rimarrje të shumave të jashtëzakonshme

79. TRANSFERIMI I SHPENZIMEVE

KLASA 8
LLOGARITË E
POSAÇME

80. LLOGARI TË ANGAZHIMEVE (JASHTË
BILANCIT) 801 Angazhime të njësisë ekonomike ndaj të
treteve (detyrime) 8014 Efekte në qarkullim në ngarkim të njësisë
ekonomike
802 Angazhime të të tretëve ndaj njësisë ekonomike (të drejta)
809 Kundërparti e angazhimeve
8091 Kundërparti e llogarisë 801
8092 Kundërparti e llogarisë 802

81. LLOGARI të SENDEVE TË MARRA ME QIRA( JASHTË

BILANCIT) 812 Aktive të qendrueshme
813 Gjendje të inventarit
819 Llogari kundërparti



8192 Kundërparti e llogarisë 812
8193 Kundërparti e llogarisë 813

89 LLOGARI të CELJES DHE TË MBYLLJES SË
BILANCIT 890 Bilanci i celjes
891 Bilanci i mbylljes

a) Secila nga keto llogari ka nje nen llogari te koduar me tre numra.

i) Disa numra jane kapercyer ne raste te caktuara ne menyre qe te lejohet
nje zgjerim /detajim I mundshem ose qe te lejohet nje koordinim me I
mire me sistemin kodifikimit

b) Secila kompani shperndarjeje mund te adoptoje nje sistm te ndryshem
kontabel per perdorim te brendshem, ku numrat e llogarive te Sistemit Uniform te
Llogarive do te shfaqen ne titullin pershkrues te Libri I Madh, ne dokumenta apo
raporte te tjera.
Nese kompania e shperndarjes perdor nje sistem te ndryshem te kodifikimit te
llogarive, ai duhet te siguroje ne cdo kohe listen e llogarive te tij dhe referencat per
numrat e llogarive te pershkruara ne Sistemin Uniform te Llogarive .
Aksesi ne llogarite e kompanise se shperndarjes, duhet te lejoje berjen e analizave dhe
per te hartuar raportet per rregullatorin, direkt nga regjistrimet e kompanise sipas ketij
sistemi llogarish.

2) Lista e njesuar e llogarive

Lista e njesive e propozuar me poshte apo kudo ne Udhezimet per zbatimin e ketj sistemi ka
per qellim dhenien e nje peshkrimi me te qarte se si te aplikohet llogaria e pershkruar. Listat
kane per qellim te jene perfaqesuese, por jo plotesisht te detajuara/zgjeruara, kjo dhe ne varesi
te mbajtjes se llogarive nga te licensuarit. Regjistrimi I duhur ne cdo rast varet nga pershkrimi
i llogarise.

3) Klasifikimi Funksional

Sistemi Elektrik i Shperndarjes do te thote toka, ndertesat, nenstacionet, linjat elektrike,
paisjet transformuese dhe gjithe pajisjet/asete te tjera te qe pedoren per realizimin e
aktivitetin e shperndarjes se energjise elektrike.

Nenstacionet, te cilat e transformojne energjine elektrike nga kufiri I pronesise se ndarjes te
aseteve me operatorin e sistemit te transmetimit te energjise elektrike.

a) Ne rastet ku shtyllat e betonit apo  metalike mbeshtetin percjellesit ajrore te transmetimit
dhe shperndarjes, shtyllat, shtylle kendore, mbajtes te shtyllave kendore (ankerore ose
fundore), dhe te drejtat e servitutit /sherbimit ne ate zone do te klasifikohen si sistem
transmetimi. Percjellesit, zbarrat kryq, morsetat, linjat shtrenguese, izolatoret, etj., do te
klasifikohen sipas qellimit per te cilin perdoren.

b) Nese pajisjet/instrumentat nentokesore permbajne percjelles te transmetimit dhe
shperndarjes, atehere percjellesat nentokesore (apo dhe e drejta e servitutit ) mbi



sistemin do te klasifikohet si sistem i shperndarjes. Persjellesat do te klasifikohen si
pajisje te transmetimit apo shperndarjes sipas qellimit per te cilin jane perdorur ne raste
te vecanta kur eshte e pamundur zhvillimi I nje skeme normale teknike e cila te
mundesoje ndarjen e ketyre asteve / paisjeve .

4) Zbatimi I Llogarive  (me te rendesishme) te Aktiveve
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201 XXX Toka.
Keto llogari do te perfshijne koston e tokes te perdorur ne lidhje me operacionet e
shperndarjes dhe te furnizimit te konsumatoreve.
Shenim: Kosto e ndertimit dhe e ngrtijes se shtyllave (betoni apo metalike) dhe kosto e
shpyllezimit (per zonen e mbrojtjes se linjes), nuk do te perfshihen keto llogari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



202 ХХХ Aktive te Financuara nga Klientet Fundore me qellim lidhjen e tyre ne
Rrjet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203 XXX Ndertesat
Keto llogari do te perfshijne koston e ndertesave te perdorura per qellim te veprimtarise se
operimit te aktivitetit te shperndarjes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204 10X Pajisjet e Nenstacionit
Keto llogari do te perfshijne koston e instalimit te pajisjeve ne nenstacione, perfshire
transformatoret, linjat dhe zbarat, celesat, etj., te cilat jane perdorur per te transformuar
parametrat e energjise elektrike ne funksion te shperndarjes se energjise elektrike.

Elementet :
1. Mbajtesit e zbarres, betoni, tullat dhe seksioni i celikut perfshire njesite qe u

bashkangjiten ne menyre te perhershme.
2. kanali i shtrirjes se kabllove/percjellesave, perfshire betonin dhe hekurin, tubacionet

qe nuk jane pjese e nderteses .
3. Pajisja e kontrollit, perfshire baterite, pajisjen per karikimin e baterive,

transformatoret, panelet e mbrojtjes dhe komandimit, si dhe pajisjet qe lidhen me to.
4. Pajisjet konvertuese, te brendshme dhe te jashtme, ndryshuesit e frekuences, grupet

e motoreve te gjeneratorit, konvertitoret, konvertuesit e sinkronizimit, motorret, pajisjet e
ftohjes dhe te tjera pajisje qe lidhen me to.

5. Rrethimet.
6. Kondensatoret fiks dhe sinkronizues, perfshire transformatoret, pajisjet e

celesave/kycjes, ventilatoret e ftohjes, motorret dhe te tjera pajisje qe lidhen me to.
7. Themelet dhe rrethinat e ndertuara posacerisht dhe qe nuk pritet te kete nje

jetegjatesi me te madhe se pajisja per te cilen eshte/jane ndertuar.
8. Pajisjet e pergjithshme te stacionit, perfshire kompresoret e ajrit, motorret, ngritesit

(eksituesit) vinçat, cikriket/kavot, pajisjet e testimit, pajisjet e ventilimit, etj.
9. Platformat, barrierat/rrethimet, etj., qe i perkasin pajisjeve te listuara ketu.
10. Lidhjet e voltazhit primar dhe sekondar, perfshire mjetet e transportit dhe

mjetet mbshtetese, izolatoret, shkarkuesit, kabellin, dhe linjat qe dalin nga lidhjet e jashtme
apo pajisjet mbeshtetese per sherbim dhe rregullatoret perkates, reaktoret, rezistencat,
shkarkuesit, dhe pajisje te tjera ndihmese.

11. Panelet e kontrollit/kycjes, perfshire matesat, relet,percjellesat e kontrollit, etj .
12. Pajisjet e kycjes, te brendshme dhe te jashtme, perfshire celesat me vaj & me

gaz si dhe transmisionit elektrik dhe mekanizmat veprues, celesat e pajisjeve te medha, celest
e ckycjes.

13. Baterite, perfshire elementet, cisternat e elektrolitit te baterive, izolatoreve, etj.
14. Lidhjet me dhomen e baterive, perfshire kabllin, apo mjetet transportuese dhe

te tjera qe lidhen me to.
15. Mbulesa e dhomes se baterive, e cila shtrohet posacerisht per sigurimin e

baterive.
16. Pajisjet e karikimit, perfshire gupet e motorreve te gjeneratorit dhe pajisje te

tjera karikimi (dhe te tjera lidhur me to), dhe kablli qe del nga gjeneratori/mjeti transportues
tek dhoma e baterive.

17. Pajisje te ndryshme, perfshire instrumentat, distiluesit e ujit, etj.
18. Pajisjet e celesave /kycjes, perfshire celesat fundore dhe te tjera qe lidhen me

to, bokset dhe panelet, te perdorura vetem per kontrollin e baterive, te ciat nuk jane pjese e
stacionit te panelit te pergjithshem te kontrollit/ckycjes.

19. Pajisja e ventilimit, perfshire ventilatoret dhe motorret, tubacionet,
tenda/korniza mbrojtese qe nuk jane pjese e nderteses.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

204 20X Kabllot dhe Linjat Ajrore per Operacionet e Shperndarjes se Energjise
Elektrike

Linjat Ajrore
Keto llogari do te perfshijne koston e instalimit te shtyllave, kullave, dhe pajisjet qe perdoren
per mbeshtetjen e percjellesave ajrore, linjave te sherbimit te shperndarjes, si dhe koston e
instalimit te percjellesave ajrore dhe pajisjeve qe perdoren per qellime te shperndarjes.

Elementet
1. Ankeroret, krahu kryesor, dhe te kokorja e izolatorit, dhe te tjera pajisje

mbeshtetese perfshire mbrojtesit, shtrenguesit/qaforet e traversave dhe.
izolatore te tensionit, disqet mbeshtetese te shtyllave, etj.

2. Traversat mbajtese/fundore.
3. Krahet e kryqezuar dhe morsetat.
4. Germimet dhe mbushjet, perfshire dhe zhvendosjen e tepricave te materialit te

germuar (per tokezimin).
5. Krahet zgjatues
6. Bazamentet.
7. Mbrojtesit.
8. Izolatore kalimtare dhe morsetat rreshqitese
9. Shtresa e betonit (trotuar)
10. Lejet (autorizimet ) per ndertim
11. Shkallet e shtylles dhe shkallet e levizshme
12. Shtyllat, druri, celiku, betoni apo materiali tjeter.
13. Komplet mbajtesish me izolatore .
14. Barrierat/rrethimet .
15. Fuqizuesit dhe Bazamentet.
16. Rrethinat
17. Patinimet, lyerjet, mbulimet me tjegulla, dizenjimi dhe grupimi.
18. Kullat
19. Mbajtesit e transformatorit dhe platformat.
20. Celesat.
21. Percjellesit perfshire percjellesit e izoluar dhe te zbuluar si dhe kabllot.
22. Percjellesit tokesore, morsat, etc.
23. Izolatoret, perfshire morsat, dhe te tjera lloje te percjellesave lidhes se bashku

me fiksuesit/morsat.
24. Shkarkuesit/rrufepritese.
25. Mbrojtja e rrugeve.
26. Morsetat (nyjat bashkuese)
27. Celesat e kycjes/ckycjes.
28. Pajisje te tjera te linjes.



Percjellesit nentokesore.

Keto llogari do te perfshijne koston e instalimit te grupeve te percjellesave nentokesore dhe
tuneleve te perdorur per shtrirjen e kabllove te shperndarjes, dhe koston e instalimit te
konduktoreve nentokesore dhe pajisjeve te tjera te shperndarjes.

Elementet

Kanali i shtrirjes se percjellesave, betoni, tulla dhe dysheme/mbulese, perfshire tubat prej
hekuri, fibre, tubacionet, dhe tuba mbi shtylla apo kulla.

1. themelet dhe rrethinat te per te cilat jane ndertuar posacerisht dhe qe nuk pritet
te kene jetegjatesi me te madhe se aparatet per te cilat ndertohen.
2. Sistemet e ndricimit.
3. Hyrja/ per sherbim, betoni ose tullat, perfshire konturet prej hekuri apo celiku
si dhe mbulesat, ndertesen, porta e hekurit, shkallet, dhoma e kabllove, etj. Te cilat
jane pjese e hyrjes per sherbim.
4. Lidhjet nentokesore perfshire kanalet, kurthet, valvolat e terheqjes, valvolat e
kontrollit, etj.
5. rezervuaret perfshire pompat
6. Pajisjet e ventilimit
7. percjellesit e rezistueshem, mbulesat perfshire izolatoret, materialet e izolimit,
bashkuesit, gropat e krijuara per sherbime, etc.
8. percjellesit e rezistueshem, nenujore, perfshire izolatoret, materialet izoluese,
bashkuesit ne dhomen e rrezikut, etj.
9. Kabllot ne tubacione, perfshire lidhjet nga dhoma e rrezikut apo hyrja tek
izolatoret ne shtylle.
10. Celesat.
11. Mbrojtesit e zjarrit te lidhur me cdo njesi te listuar ketu.
12. Kabllo vajore ne vakum
13. Percjellesa kryesore te mbuluar, perfshire izolatoret, pjeset perberese, vajin
perberes apo lidhezat ne vakum, etj.
14. Shkarkuesit.
15. Dhoma e kabllove/percjellesave.
16. Celesat e kycjes/ckycjes.
17. Pajisje te tjera te linjes.

Transformatoret

a) Keto llogari do te perfshijne koston e transformatoreve te linjave ajrore dhe
nentokesore, llojin e shtylles, dhe rregullatoret e tensionit qe zoterohen nga kompania
per tu perdorur ne transformimin e energjise elektrike ne nivelin e tensionit te
perdorshem prej perdoruesve te rrjetit te shperndarjes, pavarsisht nese perdoret
aktualisht apo mbahet  rezerve.

b) Kur nje transformator eshte nxjerre perfundimisht nga sherbimi, kosto origjinale e
instalimit do te kreditohet ne kete llogari.



c) Regjistrimet qe mbulojne transformatoret do te mbahen ne kete menyre me qellim qe
kompania te furnizoje perdoruesit ne kapacitete te ndryshme qofte ne sherbim apo te
mbajtura  rezerve, vendndodhjen dhe perdorimin e cdo transformatori.

Elementet:

1. Punimet  e kryera per  instalimin (vetem instalimi fillestar).
2. Kutite e ndarjes se Transformatorit .
3. Shkarkuesit e transformatorit.
4. Transformatoret,
5. Mbrojtesit e rrjetit.

Shenim: kosto e zevendesimit dhe instalimit te transformatoreve  nuk do te ngarkohen
ne kete llogari, por ne llogarine 583, Shpenzime per Linje Ajrore, ose llogarine 584,
Shpenzime per Linja Nentokesore (per kompante jo te medha llogarine 561, Linja dhe Puna
ne Stacion/Kabine, ose llogarine 562, Linja dhe Furniturat & shpenzimet e Stacionit/Kabines),
sipas perkatesise. Kosto e transformatoreve te linjes te perdorur vetem per ndricim rrugor apo
sistemet e sinjalitikes do te perfshihet ne llogarine 373,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213.50X Pajisjet Matese.

a) Keto llogari do te perfshijne koston e instalimit te matesave apo pajisjeve qe
shoqerojne ato, per matjen e energjise elektrike te levruar tek perdoruesit, qofte ne
perdorim aktual apo i mbajtur ne rezerve.

b) Kur nje mates eshte nxjerre perfundimisht nga perdorimi, kosto e instalimit e perfshire
ketu do te kreditohet ne kete llogari.

c) Regjistrimet qe kane te bejne me matesat do te mbahen ne kete menyre, me qellim qe
kompania te mund te siguroje informacion per numrin e matesave te kapaciteteve te
ndryshme ne sherbim dhe ne rezerve, si dhe vendndodhjen e secilit mates te zoteruar
prej saj.

Elementet:

1. Matesat e rrymes alternative.
2. Pajisje te kufizimit te rrymes (limitator).
3. Tregues te kerkeses (fuqise se kerkuar).
4. Matesa te kerkeses (fuqise).
5. Matesa direkt te rrymes watt/ore.
6. Mates ate grafikut te kerkeses.
7. Instalimi,  (vetem instalimi fillestar).
8. Transformatoret e pajisjeve.
9. Matesat e kerkeses/fuqise maksimale.
10. Vula e matesave dhe aksesoret perkates.
11. Kutia e matesit.
12. Pajisjet e matesit, lidhjet dhe raftet (seti i pare).
13. Celesi i matesit dhe daljet.
14. Pajisjet mbrojtese.
15. Te tjera shpenzime per matjen



5)Aplikimi i Llogarive Kryesore per Raportimin e Shpenzimeve

Llogarite per raportimin e shpenzimeve jane permbledhur ne Grupin 6

a) Nengrupi 60 – Shpenzimet sipas natyres

Ky grup perfshin llogarite e perdorura per te raportuar shpenzimet e kompanise, te grupuara
sipas natyres se tyre.

Keto llogari te shpenzimeve operative mbahen duke perdorur kthimin neto me qellim qe te
sigurohen te dhenat e duhura per pasqyren e Te ardhurave/Shpenzimeve. Ndryshimet ne sasite
fillestare te regjistruara (si p.sh. kthimi I materialeve te prodhimit te paperdorura, llogaritjet e
gabuara te pagave, etj.) mund te behen vetem nepermjet regjistrimeve inverse.

Raportimi analitik i llogarive te grupit 60 eshte organizuar ne perputhje me informacionin e
kerkuar per qellime te llogaritjes se tarifave te pershtatshme per aktivitetet e licensuara
(shperndarjes se energjise elektrike ne TM dhe TU, furnizimit me energji elektrike dhe lidhja
e konsumatoreve fundore), dhe monitorimin (shpenzimet per operimin e rrjetit dhe riparime,
shpenzimet per ndricim rrugor, shpenzimet per kerkim & zhvillim, shpenzime te pergjitshme
administrative).

Ne fund te periudhes kontabel (ushtrimore) llogarite e grupit 60 mbeten me bilanc zero.

Duhet patur ne vemendje qe perpara se te alokohen kostot e materialeve, sherbimeve,
amortizimit, pagave dhe sigurimeve shoqerore ne grupin 60 te llogarive, ato duhet te
klasifikohen sipas funksioneve per nje alokim te metejshem ne Grupin 61 te Llogarive te
Shpenzimeve Operative. Kjo mund te behet ne dy menyra: a) nepermjet niveleve te llogarive
analitike shtese ne Grupin 60 dhe b) nepermjet alokimit te menjehershem (te njekohshem) te
kostove perkatese (te vendosura postuara ne dokumentin primar te analizes) duke kredituar
llogarine e grupit 60 dhe debituar llogarine perkatese ne grupin 61. Metoda e fundit eshte
adaptuar ne kete liste te logarive rregullatore per te lehtesuar raportimin analitik.

Llogaria 605 Kosto e Energjise se Blere kreditohet me debitimin e llogarise perkatese te
Klases 3 Blerje e Energjise Elektrike, dhe kreditohet me debitimin e llogarive te klases 6
perkatese .
Sasite e kredituara te ketyre llogarive do te mbeshteten ne te dhenat e humbjeve, energjine e
shitur te raportuar (kWh) dhe cmimin mesatar te ponderuar te energjise se blere (leke/kWh).

Llogaria 608 Shpenzime Operative te Ndryshme perdoret per te regjistruar te gjitha
shpenzimet operative qe nuk jane alokuar ne ndonje llogari tjeter te grupit 60. Llogaria
mbyllet me shumen perkatese ne grupin 61: 611 109 Shpenzime te tjera te shperndarjes ne
TM, 611 209 Shpenzime te tjera te shperndarjes ne TU, 61.2 Shpenzime Aktivitetet
mbeshtetese, 61.4 Shpenzime te Pergjithshme Administrative, dhe 61.5 Kostot e Shitjes,


