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Prezantimi i Ligjit të ri për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 
Financiare   

Introduction of the New Law on Accounting and Financial 
Statements  

 

Në vijim të punës që po bën qeveria shqiptare në 

rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, 

Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar më datë 10 maj 2018 

ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” (më poshtë “Ligji i ri për kontabilitetin” 

ose “Ligji i ri”), i cili shfuqizon ligjin e mëparshëm nr. 

9228, datë 29.4.2004.   

Ligji i ri për kontabilitetin është përafruar pjesërisht 

me Direktivën 2013/34 të Bashkimit Evropian dhe 

qëllimi është përafrimi i plotë i tij në vitin 2028. Ligji i 

ri hyn në fuqi më datë 1 janar 2019. Buletini më poshtë 

jep një informacion për risitë e Ligjit të ri për 

kontabilitetin.  

 

1.1. Kategoritë e njësive ekonomike dhe grupeve 

Ligji i ri jep përkufizimin e “njësisë ekonomike”, që 

përfshin çdo person juridik dhe fizik, publik dhe 

privat, me dhe pa qëllime fitimprurëse i cili kryen 

veprimtari dhe ka seli të përhershme në Republikën e 

Shqipërisë. Përjashtohen nga ky përkufizim njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme siç specifikohet në 

legjislacionin përkatës buxhetor.    

 

Ligji i ri bën kategorizimin e njësive ekonomike në 

bazë të kritereve  si më poshtë: 

 

a) Totali i aktivit; 

b) Të ardhurat nga veprimtaria ekonomike 

(qarkullimi); 

c) Numri mesatar i punonjësve gjatë periudhës 

raportuese; 

Konkretisht, njësitë ekonomike kategorizohen 

si vijon: 

 

1. Mikronjësi ekonomike  

2. Njësi ekonomike të vogla  

3. Njësi ekonomike të mesme  

4. Njësi ekonomike të mëdha  

 

Kategoritë e detajuara gjenden në Shtojcën 1 të këtij 

buletini. 

Gjithashtu, Ligji i ri për herë të parë bën përcaktimin e 

 

Following the efforts of the Albanian government 

on the road to membership of the European Union, 

the Assembly of Albania approved on 10May 2018 

the Law no. 25/2018 ‘On Accounting and Financial 

Statements’ (hereinafter referred to as either the 

‘new Law on Accounting’ or the ‘New Law’), which 

supersedes the previous law no. 9228, dated 

29.4.2004.The new Law on Accounting has been 

partly aligned with the respective European Union 

Directive with the aim of full alignment in 2028. 

The new law will be effective from 1 January 2019. 

The following bulletin provides an overview of the 

changes introduced by the new Law on Accounting. 

 
1.1. Categories of economic entities and groups 

The new Law provides a definition of an ‘economic 

entity’, which includes any physical or legal 

person, public or private, with or without profit-

making purposes, which carries out an activity and 

has a permanent establishment in the Republic of 

Albania.  This definition excludes government 

bodies as specified in the relevant budgetary 

legislation. 
 

The new Law categorises economic entities, based 

on the following criteria: 

 

a)    Total assets. 

b)   Revenue from economic activity (turnover). 

c) Average number of employees during the 

reporting period. 

 

Specifically, the economic entities are classified as 

follows: 

 

1. Microentities.  

2. Small entities.  

3. Medium-size entities.  

4. Large entities.  
 

Detailed categories are shown in Annex 1 of this 

newsletter. 

Furthermore, the new Law, for the first time, 
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1 Njësi ekonomike me interes publik” është i njëjti kuptim sipas ligjit nr. 10 091, datë 5.3.2009, “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të 
audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”.  

2 “Public interest entity” has the same meaning as specified in law no.10 091, dated 05.05.2009 ‘On Statutory Audit and Organization of the Statutory 
Auditors and Approved Accountants’.   

Grupit të njësive ekonomike dhe kategorizimin e tyre. 

Grupi është i përbërë nga një njësi ekonomike mëmë 

dhe të gjitha njësitë ekonomike të kontrolluara prej saj 

dhe kategorizimi është si më poshtë: 

 

1. Grupe të vogla  

2. Grupe të mesme  

3. Grupe të mëdha 

 

Ligji përcakton kriteret për kategorizimin e grupeve, 

detajuar në Shtojcën 2 të këtij Buletini. 

Kriteret për kategorizimin e njësive ekonomike dhe 

grupeve do të rriten çdo tre vjet me qëllim përafrimin 

e tyre të plotë në vitin 2028 me kriteret e legjislacionit 

përkatës të Bashkimit Europian.  

 

1.2. Standardet kontabël që zbatohen për 

hartimin e pasqyrave financiare 

Të gjitha njësitë ekonomike që janë subjekt i Ligjit të ri 

për kontabilitetin duhet të zbatojnë Standardet 

Kombëtare të Kontabilitetit (SKK) për hartimin e 

pasqyrave financiare përveç rasteve më poshtë: 

1. Njësitë ekonomike me interes publik dhe 

rregullatorët e njësive ekonomike me interes 

publik1 që veprojnë në fushën e kreditimit dhe 

sigurimeve të cilat do të zbatojnë Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

(SNRF); dhe 

 

2. Njësitë e tjera ekonomike të cilat në mënyrë të 

vullnetshme zgjedhin të zbatojnë SNRF-të për 

hartimin e pasqyrave financiare. 

 

1.3. Gjuha dhe njësia monetare e regjistrave 

kontabël dhe pasqyrave financiare 

Regjistrat kontabël mbahen në gjuhën shqipe dhe vlerat 

shprehen në monedhën funksionale. “Monedhë 

funksionale” është monedha e mjedisit ekonomik kryesor 

defines a group of economic entities and their 

categorisation for accounting purposes. The group 

is composed of a parent entity and its controlled 

entities and the categorisation is as follows: 

 

1. Small groups.  

2. Medium-sized groups.  

3. Large groups. 

 

The Law prescribes the criteria for the categorisation of 

groups, detailed in Annex 2 of this Newsletter. 

The criteria for the categorisation of economic entities 

and groups will increase every three years with the aim 

of fullalignment  with the criteria of the relevant 

European Union legislation by 2028 

 
1.2. Accounting standards applicable for the 

preparation of financial statements 

All economic entities that are subject to the 

provisions of the new Law on Accounting should 

apply to the National Accounting Standards (NAS) for 

the preparation offinancial statements except for: 

 

1. Economic entities of public interest and 

regulators of public interest entities 

operating in the area of credit and insurance 

that will apply the International Financial 

Reporting Standards (IFRS).2 

 
 

2. Other economic entities that voluntarily 

choose to apply IFRS for the preparation of 

the financial statements. 

  

1.3. Language and currency of accounting 

records and financial statements 

Accounting records are kept in the Albanian language 

and the values are expressed in the functional 

currency. ‘Functional currency’ is the currency of the 
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në të cilin vepron njësia ekonomike.  

Ndërsa “Monedhë e paraqitjes” është monedha me të cilën 

paraqiten pasqyrat financiare nga njësia ekonomike. 

Pasqyrat financiare paraqiten në gjuhën shqipe dhe vlerat 

shprehen në njësinë monetare kombëtare. 

Njësitë ekonomike i regjistrojnë veprimet ekonomike: 

a) në njësi monetare kombëtare ose në njësi 

monetare të huaja, kur kjo e fundit është monedha 

funksionale;  

ose 

b) në njësi monetare të huaja, duke i konvertuar ato 

në njësi monetare kombëtare, në përputhje me 

standardet kontabël përkatëse, kur kjo e fundit 

është monedha funksionale. 

 

1.4. Pasqyrat financiare të konsoliduara 

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, grupet ekonomike subjekt i 

ligjit duhet të hartojnë pasqyra financiare të konsoliduara. 

Bëjnë përjashtim vetëm grupet e vogla, që nuk janë me 

interes publik.  

 

Pavarësisht vendit ku operojnë apo kanë selitë njësitë e 

kontrolluara, njësia ekonomike mëmë dhe të gjitha njësitë 

e kontrolluara prej saj duhen përfshirë në konsolidim. 

Pasqyrat financiare të grupit ruhen nga njësia mëmë. 

 

  
1.5. Njësi ekonomike financiare tip “holding” 

Ligji i ri parashikon gjithashtu edhe njësitë ekonomike 

financiare tip “holding”.  Këto njësi ekonomike për efekt të 

ndërtimit të pasqyrave financiare nuk trajtohen si 

mikronjësi, përbërësit e pasqyrave financiare të tyre janë 

të njëjta me ato të njësive ekonomike të tjera. 

 

1.6. Rregulla të veçanta për shpërndarjen e fitimit 

Ligji i ri përcakton dy kufizime në lidhje me 

shpërndarjen e fitimit:  

1. Kur lejohet që kostot e zhvillimit të kapitalizohen 

dhe vlera e tyre nuk është amortizuar plotësisht, 

nuk lejohet shpërndarja e fitimit, nëse totali i 

rezervave dhe fitimit të pashpërndarë nuk është të 

paktën i barabartë me vlerën e paamortizuar të 

kostove të zhvillimit; 

dhe 

2. Kur fitimi i siguruar nga interesi në pjesëmarrje, i 

njohur në pasqyrën e performancës, tejkalon 

shumën e dividendit të arkëtuar apo për t’u 

main economic environment in which the entity 

operates.Whereas ‘Presentation currency’ is the 

currency by which the entity's financial statements are 

presented.  

The financial statements are presented in the Albanian 

language and the values are expressed in the local 

currency. 

Entities have to record the accounting entries: 

a) In the local currency or in the foreign currency, 

when the latter is the functional currency. 

or 

b) In foreign currency, converting them into local 
currency, in accordance with the respective 
accounting standards, when the latter is the 
functional currency. 
 

1.4. Consolidated financial statements 

Upon this Law becoming effective, groups are 

required to prepare consolidated financial statements. 

Small groups that are not of public interest are 

excluded from this requirement. 

 

Regardless of where the controlled entities operate or 

have their headquarters, the parent company and all 

the controlled entities should be included in the 

consolidation. Group financial statements are held by 

the parent company. 

 

1.5. Holding entity 

The new Law recognises the concept of Holding as 

well, in the form of financial entities.  These 

companies, for the purposes of preparation of the 

financial statements, are not considered as micro-

entities. 

 

1.6. Specific requirements related to the 

distribution of profit 

The new Law sets two limitations regarding the 

distribution of profit:  

1. When development costs are allowed to be 

capitalised and their value is not fully 

amortised, profit distribution is prohibited 

when  the total of reserves and retained 

earnings is not at least equal to the net book 

value of development costs. 

and 

2. When the profit from interests in participations 

recognised in the statement of financial 
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arkëtuar, diferenca që vendoset në rezerva, nuk u 

shpërndahet aksionarëve. 

 

1.7. Raportet vjetore  

Ligji i ri përcakton që njësitë ekonomike duhet të 

përgatisin edhe disa raporte vjetore si më poshtë: 

1. Raporti i ecurisë së veprimtarisë – i cili 

paraqet në mënyrë të drejtë zhvillimin dhe 

performancën e njësisë ekonomike, shoqëruar me 

një përshkrim të rreziqeve dhe pasigurive kryesore 

që njësia ekonomike mund të ketë në të ardhmen. 

2. Raporti jofinanciar – i cili përfshin 

infomacionin e nevojshëm për të kuptuar më mirë 

zhvillimin e performancës dhe të pozicionit 

financiar dhe është i detyrueshëm vetëm për 

njësitë e mëdha ekonomike me interes publik që 

tejkalojnë kriterin e numrit mesatar prej  500 

punonjës gjatë periudhës raportuese. 

3. Raporti i drejtimit të brendshëm –  i cili 

është i detyrueshëm për njësitë ekonomike me 

interes publik. 

4. Raporti i konsoliduar i ecurisë së 

veprimtarisë – i cili hartohet nga njësia 

ekonomike mëmë. 

5. Raporti i pagesave që u bëhen 

institucioneve shtetërore – i cili përgatitet për  

pagesat që u bëhen institucioneve shtetërore në 

mënyrë vjetore nga njësitë ekonomike të mëdha 

dhe të gjitha njësitë ekonomike me interes publik, 

që janë aktive në industrinë e nxjerrjes së pasurive 

natyrore dhe të shfrytëzimit për lëndë drusore të 

pyjeve. 

 

1.8. Përbërësit e pasqyrave financiare dhe shënimet 

shpjeguese 

Ligji i ri përcakton edhe kërkesat minimale të 

përbërësve të pasqyrave financiare dhe të informacionit 

që duhet të përfshihen në shënimet e pasqyrave 

financiare për njësitë ekonomike sipas kategorizimeve, 

si dhe për njësitë ekonomike jofitimprurëse. 

 

 

 

 

1.9. Përgjegjësitë 

performance exceeds the amount of dividend 

received or receivable, the difference 

transferred to the reserves shall not be 

distributed to the shareholders.  

 

1.7 Annual reports  

Under the new Law, entities should also prepare 

several annual reports as follows: 

1. Activity Performance Report - which 

presents fairly the development and 

performance of the entity, along with a 

description of the main risks and uncertainties 

that the entity might face in the future. 

2. Non-Financial Report - which includes 

information needed to better understand the 

development of performance and the financial 

position and is mandatory for large economic 

entities with a public interest that exceed the 

average number of 500 employees during the 

reporting period. 

3. Corporate Governance Report - which is 

mandatory for entities of public interest. 

4. Consolidated Financial Statement - 

which is compiled by the parent entity. 

5. Report on payments made to 

government institutions - which is 

prepared for payments made to state 

institutions by large economic entities and all 

public interest entities that are active in the 

extractive industries and exploitation of wood 

forests. 

 

 
 

1.8 Components of financial statements and 

explanatory notes 

The new Law sets out the minimum requirements 

of the components of the financial statements for 

the economic entities, including non-for-profit 

organisations. 

Additionally, the new Law sets out the minimum 

mandatory information to be included in the notes 

to the financial statements. 

 

 

 

1.9 Responsibilities 
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Organi i drejtimit ekzekutiv dhe organi mbikëqyrës, në 

varësi të kompetencave që u njeh ligji, janë përgjegjës 

solidarë për të siguruar që pasqyrat financiare vjetore 

dhe raporti i ecurisë së veprimtarisë/raporti i konsoliduar 

janë hartuar në përputhje me kërkesat e legjislacionit në 

fuqi.  

 

Pasqyrat financiare nënshkruhen nga përfaqësuesi ligjor i 

njësisë ekonomike si dhe personi përgjegjës për hartimin 

e pasqyrave financiare. 

 

The executive management body and the 

supervisory body, depending on the competencies 

recognized by the law, are jointly responsible for  

ensuring that the annual financial statements and 

the performance report/ consolidated report are 

prepared in accordance with the requirements of the 

applicable legislation. 

The financial statements are signed by the entity's legal 

representative and the person responsible for the 

preparation of the financial statements. 
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Let’s talk 

For a deeper discussion of how these issues might affect your business, please contact: 

PricewaterhouseCoopers Audit Sh.p.k  
Str. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, 9/1 
 
Telephone: +355 4 22 90 700 
Email:   pwc.albania@al.pwc.com 
Web:  www.pwc.com/al 
 
 
 
Loreta Peçi 

Country Managing Partner 

Tax and Legal Services 
 
loreta.peci@pwc.com 
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Shtojca 1 - Kategorizimi i njësive ekonomike/ Annex 1 – Categorisation of economic entities 

Kategoritë e njësive 
 ekonomike 

Vlera e aktiveve 
Të ardhurat nga  

veprimtaria ekonomike 
Numri mesatar i punonjësve  
gjatë periudhës raportuese 

Mikronjësi ekonomike deri në 15 milionë lekë deri në 30 milionë lekë deri në 10 punonjës 

Njësi ekonomike të vogla deri në 150 milionë lekë deri në 300 milionë lekë deri në 50 punonjës 

Njësi ekonomike të mesme deri në 750 milionë lekë deri në 1,500 milionë lekë deri në 250 punonjës 

Njësi ekonomike të mëdha mbi 750 milionë lekë mbi 1,500 milionë lekë mbi 250 punonjës 

 

Categories of economic entities Assets value 
Revenue from economic activity 

(turnover) 
Average number of employees during 

the reporting period 

Micro-entities  up to ALL 15 million   up to ALL 30 million   up to 10 employees  

Small entities  up to ALL 150 million   up to ALL 300 million   up to 50 employees  

Medium-size entities  up to ALL 750 million   up to ALL 1,500 million   up to 250 employees  

Large entities  more than ALL 750 million    more than ALL 1,500 million   more than 250 employees   

 

Shtojca 2 - Kategorizimi i grupeve të njësive ekonomike/ Annex 2 – Categorisation of groups of economic entities 

Grupet Vlera e aktiveve 
Të ardhurat nga  

veprimtaria ekonomike 
Numri mesatar i punonjësve  
gjatë periudhës raportuese 

Grupe të vogla deri në 150 milionë lekë deri në 300 milionë lekë deri në 50 punonjës 

Grupe të mesme deri në 750 milionë lekë deri në 1,500 milionë lekë deri në 250 punonjës 

Grupe të mëdha mbi 750 milionë lekë mbi 1,500 milionë lekë mbi 250 punonjës 

 

Groups Assets value 
Revenue from economic activity  

(turnover) 
Average number of employees during 

the reporting period 

Small groups  up to ALL 150 million   up to ALL 300 million   up to 50 employees  

Medium-size groups  up to ALL 750 million   up to ALL 1,500 million   up to 250 employees  

Large groups  more than ALL 750 million    more than ALL 1,500 million    more than 250 employees   

 


