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PËRMBAJTJA 

Pjesa Maksimumi i Dhënë  

-Kujdes! Kjo pjesë 

është vetëm për 

përdorim nga 

ShKÇAK-  

PIKËT E DHËNA 

1. Problemi 1 20 

2. Problemi 2 20 

3. Problemi 3 20 

4. Problemi 4 20 

5. Problemi  5 20 

Total 100 



 

 

Problemi 1   20 pikë 

A. Po.Co. është duke e përgatitur buxhetin për vitin e ardhshëm financiar. Kompania është duke e 
përgatit buxhetin bazuar në katër nivele të ndryshme të aktiviteteve dhe ka dhënë rezultatet e 
mëposhtme: 

  

       Niveli i Aktivitetit           Kostot Totale 

 14,000 njësi     €95,000 

 15,500 njësi     €102,500 

 16,300 njësi     €106,500 

 16,800 njësi     €109,000 

Kalkuloni kostot fikse të buxhetuara për vitin e ardhshëm (tregoni kalkulimet )   5 pikë 

 

B. Informatat e mëposhtëm kanë të bëjnë me punën direkte dhe indirekte për W.C. co.: 

Puna Direkte   Puna indirekte 

 Orët e rregullta    2,000 orë   500 orë 

 Orët totale të punës    2,100 orë   550 orë 

 Çmimi për orë pune të rregullta  €12    €10 

 Premia për punë jashtë orarit   50%    50% 

Në orët totale të punës janë të përfshira edhe 110 orë që janë paguar si kohe e humbur në punë të cilat 

krijohen gjatë ditës normale të punës dhe e gjithë puna jashtë orarit ishte si pjesë e kërkesave të 

rregullta mujore për prodhim.  

Kalkuloni vlerën e kostos së punës që do të konsiderohet si shpenzim i përgjithshëm i prodhimit          

(tregoni kalkulimet ) 7 pikë   

C. Bani Co. përdor 1,000 njësi të Materialit X për muaj. Këto njësi kushtojnë 2.4€ secila për tu blerë nga 

furnitori. Kostoja për të bërë një porosi është 40€. Kostoja e mbajtjes është 20% e kostos së Materialit 

X.  

Kalkuloni Sasinë e Porosisë Ekonomike ( Rrumbullakos Vlerat ) 5 pikë 

D. Ka Co. sapo ka përfunduar një analizë të variancave për muajin Korrik 2018. Rezultati i analizës së 

varanacave të materialit është si më poshtë : 

Varianca e çmimit të materialit   €12,500 e pa favorshme 

Varianca e përdorimit të materialit   €12,250 e favorshme  

Çka mund të konkludojm nga ky rezultat për variancat e  materialit? 3 pikë 

  

 

 



  

 

 

Zgjidhja 1 

A. Kv/nj = ( 109,000 – 95,000 )/( 16,800 – 14,000 ) = 5 

Kostot fikse = 109,000 – ( 16,800 x 5 ) = 25,000 

 

B. Orët e rregullta    500 x 10 = 5,000 

 Jashtë orarit    50 x 15 =     750 

 Nga puna direkte 

 Koha e humbur   110 x 12 =1,320 

 Jashtë orarit     100 x 18 = 1,800 

Total      8,870€   

C. Sasia e porosisë ekonomike 

  

  
2*€40*(1,000 njësi*12 muaj )  = 1,414 

 

(€2.40*20%) 

 

 

D.  

 Kompania ka blerë materiale kualitative pasi që varianca e çmimit është e pa favorshme por ajo e  

përdorimit është e favorshme.
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Problemi 2  20 pikë 

A. Toro Co. aktualisht është duke e përgatitur një ofertë për klientin e saj. Kontrata kërkon 

5,000 njësi të Materialit C i cili përdorët rregullisht nga Toro Co. Kompania ka në 

dispozicion 6,000 njësi të Materialit C në stoqe me kosto €10 për njësi. Kostoja aktuale e 

zëvendësimit të Materialit C është €12 për njësi. Vlera neto e realizueshme e Matrialit C që 

gjendet në stoqe është €9 për njësi.  

Bazuar në parimin e absorbimit të kostove (metoda absorbuese), cila është vlera për 

Materialin C që kompania Toro Co. duhet të llogarisë? ( Tregoni kalkulimet )  ( 5 pikë ) 

B. Mat Co.  absorbon shpenzimet e përgjithshme të prodhimit (shpp) bazuar në orët e makinerisë. 
Detalet e buxhetit për periudhën e fundit janë si më poshtë: 

    Buxheti   Aktuale 

Shpp    €600,000  €550,000 

Njësit dalëse   50,000 njësi  58,000 njësi 

Orët e makinerisë  20,000 orë  20,500 orë 

Kalkuloni vlerën e nën/mbi absorbimit të shpenzimeve të përgjithshme të prodhimit (shpp).     
5 pikë  

C. DDK Co. operon me një sistem të procesit të kostove ku njësit dalëse nga Procesi 1 transferohen në 
Procesin 2. Të dhënat e mëposhtme kanë të bëjnë me Procesin 1 në fund të periudhës: 

Hyrjet e Materialit     10,000 kg me 5€ për kg. 

Puna Direkte     5,000 orë me €12 për orë. 

Shpenzimet e përgjithshme të produktit  100% e kostove të punës direkte 

Humbja normale     5% e njësive hyrse 

Vlera e mbeturinave    €7.5 për kg 

Humbja aktuale    600 kg 

Nuk kishte punë në proces në mbyllje në fund të periudhës të Procesi 1.  

Cila është vlera e transferuar në Procesin 2  dhe sa është vlera e humbjeve jonormale e 
regjistruar në Procesin 1 ( Tregoni kalkulimet ) ?     7 pikë 
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      Zgjidhja 2 

A.  5,000 x 12 = 60,000€ 

B. 600,000/20,000 = 30€/orë;  20,500 x 30 = 615,000€;    615,000 – 550,000 = 65,000 mbi absorbuar 

C.  Kosto për njësi = [ 50,000 + 60,000 + 60,000 -  (500 x 7.5)]/ 9,500 = 17.5 

9,400 x 17.5 = 164,500€  ( 7 pikë ) 

100 x 17.5 =       1,750€   ( 3 pikë ) 
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Problemi 3   ( 20 pikë) 

Dunda Co. prodhon ngjyra duke i përdorur dy procese prodhimi, Përzierja dhe Finalizimi. Lënda 
e parë futet në fillim të proceseve të prodhimit.  Pasi që të kryhet prodhimi njësit dalëse të Procesit 
të Përzierjes transferohen në Procesin e Finalizimit. Kostot e konvertimit krijohen përbrenda 
procesit të prodhimit  proporcionalisht me zhvillimin e produktit. Dunda Co. përdor metodën 
FIFO për të vlerësuar stoqet.  
 
Juve ju janë dhënë informacionet e mëposhtme për periudhën e sapo përfunduar për procesin e 
Përzierjes dhe Finalizimit: 
 
Procesi i Përzierjes 
Hyrjet e Materialit   2,000 kg me €5 për kg 
Kostoja e Punës Direkte  €41,940 
Shpenzimet e përgjithshme  €20,760 
Humbja normale    5% e njësive hyrëse 
Vlera e mbeturinave   €5 për njësi 
Humbja aktuale në periudhë  200 kg 
 
Nuk ka pasur stoqe të punës në proces në fillim dhe në fund të procesit. 
 
Procesi i Finalizimit 
Puna në proces në fillim 
Ishin 1,200 kg në fillim të procesit të cilat ishin 60% të kompletuara dhe kostot për këto njësi ishin: 
Nga Procesi i Përzierjes      €39,600 
Materiali i shtuar nga Procesi i Finalizimit     €2,280  
Kosto e konvertimit nga Procesi i Finalizimit   €2,740 
 
Hyrjet në periudhë 
Materialet e shtuara në periudhë    €39,600 
Kostot e Konvertimit      €75,200 
 
Puna në proces në fund 
Ishin 800 kg e punës në proces në fund, të cilat ishin të kompletuara 50%. 
 
Nuk kishte humbje në Procesin e Finalizimit 
 
Kërkohet: 
 

a. Përgatiteni llogarinë e Procesit të Përzierjes    ( 3 pikë ) 
b. Përgatiteni llogarinë e Procesit të Finalizimit   ( 17 pikë ) 
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Zgjidhja e problemit 3 

 

a.  

    Llogaria e Procesit të Përzierjes 

    Kg €     kg € 

Materialet  2,000 10,000 Humbja Normale  100 500 

Puna Direkte   41,940  Humbja jo Normale  100 3,800 

Shp. Përgjithshme  20,760 Njësit dalëse   1,800 68,400 

    2,000 72,700     2,000 72,700 

      

Puna 1. K/Nj =  [10,000 + 41,940 + 20,760 – ( 100 x 5 )]/ 1,900 = 38  

 

 

 

 

b. 

    Llogaria e procesit të Finalizimit   

     Kg €     kg €  

PNP Hapje   1,200 44,620 

Procesi i përzierjes  1,800 68,400 

Materialet e shtuara   39,600 Njësitë dalëse (p2)  2,200 163,820 

Kostot e konvertimit   75,200 PNP Mbyllje (p3)  800 64,000 

     3,000 227,820     3,000 227,820 
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Njësitë ekuivalente    

Përshkrimi  Njësitë  P. Përzierjes Materialet e shtuara Kost. Konvertimit 

PNP Hapje  1,200        480 ( 40%) 

Të kompletuara në 

Periudhë  1,000  1,000   1,000   1,000 

PNP Mbyllje  800  800   800   400 ( 50%) 

Njësit ekuivalente   1,800   1,800   1,880 

Kostoja për periudhën  68,400   39,600   75,200 

Kosto për njësi    €38   €22   €40 

 

Kosto komplete për njësi në periudhë  ( 38 + 22 + 40 ) = 100 

 

Puna 2  

Vlera e njësive dalëse 

Stoqet në fillim       44,620 

Vlera e kompletimit e stoqeve në fillim 480 x 40   19,200 

Njësitë e filluara dhe të mbaruara në periudhë 1,000 x 100  100,000 

Total        163,820 

 

Puna 3  

Vlera e Stoqeve në fund 

Procesi i Përzierjes materialet   800 x 38   30,400 

Materialet e shtuara   800 x 22   17,600 

Kostot e konvertimit   400 x 40   16,000 

Total       64,000 
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Problemi 4  (20 pikë) 

Mona Co. është një kompani mesatare e angazhuar në prodhimin dhe shitjen e pajisjeve për 

kopshte. Gjatë pesë viteve të kaluara financiare kërkesat për tre artikuj Stola, Tavolina dhe Tabak 

janë rritur ndjeshëm. Kompania aktualisht është duke e përgatitur buxhetin për periudhën e 

ardhshme dhe sapo ka kuptuar nga furnitori kryesor i materialeve që druri për vitin e ardhshëm 

do të jetë në dispozicion 25% më pakë se sa në vitin vijues.  

Informatat e mëposhtme janë dhënë në lidhje me tre produktet: 

      Stola  Tavolina Tabak 

Çmimi i shitjes për njësi   €200  €250  €180 

Kosto për njësi 

Materiali Direkt - Druri   €90  €110  €60 

Puna Direkte     €40  €60  €40 

Shp. Përgjithshme variabile   €10  €20  €20 

Shp. Përgjithshme fikse   €10  €10  €10 

Shënime : 

1. Sasia e materialit në dispozicion në vitin vijues ishte 80,000 metra katror dhe çmimi për 

metër katror ishte €10. Çmimi i drurit nuk pritet të ketë rritje në vitet e ardhshme. 

2. Kostot fike absorbohen duke u bazuar në njësi të produktit. Kostot fikse për vitin e 

ardhshëm pritet të jenë €110,000.  

3. Sipas parashikimeve kërkesat e tregut për vitin e ardhshëm pritet të jenë: 

Stola   2,000 njësi 

Tavolina  5,000 njësi 

Tabak   4,000 njësi 

KËRKOHET: 

(a). Përcaktoni planin optimal të prodhimit të Mona Co. dhe fitimin e pritur  ( 12 pikë ) 

(b). Cila është vlera e fitimeve të humbura për vitin e ardhshëm që Mona Co. do të ketë në 

raport me vitin vijues pas rënies së furnizimeve të drurit? ( Tregoni kalkulimet )  ( 8 pikë ) 

 (Rrumbullakos vlerat)   
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Zgjidhja e problemit 4 

 

       (a).       Stola  Tavolina Tabaka 

Çmimi i shitjes për njësi    €200  €250  €180 

Zbritur kostot variabile 

Druri      €90  €110  €60 

Puna Direkte     €40  €60  €40 

Shp variabile     €10  €20  €20 

Kontributi për njësi    €60  €60  €60 

Metra katror druri/njësi   9  11  6 

Kontributi për metër katror   €6.66  €5.45  €10 

Renditja     2  3  1 

 

Fitimi i pritur – Viti i ardhshëm  

80,000 – 25% = 60,000 metra katror 

Tabaka =         (24,000) = (4,000x 6 )   240,000  (4,000 x 60)  

Stola =  (18,000)= ( 2,000 x 9 )   120,000  ( 2,000 x 60 ) 

Tavolina (18,000) =( 1636.36 x 11 )  98,182  ( 1,636.36 x 60) 

Zbritur Kostot fikse     (110,000) 

Fitimi i ardhshëm     348,182     
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(b).  

Fitimi i pritur – Viti vijues  

80,000 – 0% =   80,000 metra katror 

Tabaka =         (24,000) = (4,000x 6 )   240,000  (4,000 x 60)  

Stola =  (18,000)= ( 2,000 x 9 )   120,000  ( 2,000 x 60 ) 

Tavolina (38,000 =( 3,454.54 x 11 )  207,270  ( 3,454.54 x 60) 

Zbritur Kostot fikse     (110,000) 

Fitimi i vitit vijues     457,270  

Fitimi i ardhshëm     (331,800) 

Fitimi i humbur nga rënia e furnizimeve me drurë 125,470    
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Problemi 5    ( 20 pikë ) 
 

Kompania PP prodhon Vazo. Të dhënat në vijim i përkasin prodhimtarisë së 2,000 copë Vazo 
gjatë Korrikut.          

     
    Materialet direkte (të gjitha materialet e blera janë shfrytëzuar): 
      Çmimi standarde i materialit:       €6 për kg  
      Gjithsej kostot aktuale e materialeve të blera     €11,200 
      Kostoja totale standarde e lejuar e materialit për 
      njësitë e prodhuara ishte       €12,000. 
      Varianca e efikasitetit të materialeve ishte    €240 e pafavorshme. 
   
   Puna direkte: 
       Çmimi standard është  €24 për orë dhe prodhimi 2 Vazo për orë  
       Çmimi aktual për orë ishte      €24.50. 
       Varianca e efikasitetit e punës ishte     €672 favorshme. 
 
Kërkohet: 
 

a. Sa është sasia standarde e materialit në kg për prodhimin e një vazoje? (4 pikë) 
b. Sa është varianca e çmimit të materialeve direkte?    (6 pikë) 
c. Sa janë gjithsej kostot aktuale për punën direkte?    (7 pikë) 
d. Sa është varianca e çmimit për punën direkte?     (3 pikë) 
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Zgjidhja 5 

 
 

a. Kosto standard për Vazo   = €12,000/2,000 = €6.00 për Vazo  
     Sasia standarde e kg për Vazo          = 6.00€/Vazo : 6.00€/kg = 1 kg/Vazo    
            (4 pikë)              
 
 
b. Varianca e çmimit të materialeve = Varianca totale + varianca e efikasitetit  
    = (€12,000 – €11,200) + €240 pafavorshme           (3 pikë) 
    = €1,040 Favorshme                                                (3 pikë)         
Ose ( 240/6 = 40kg ;   40 + 2000 = 2,040;    2,040 x 6 = 12,240;  12,240 – 11,200 = 1,040) 

 
c.  Kosto standarde e punës bazuar në orët aktuale = ((2,000/2) x €24) - €672 = €23,328    

 Orët aktuale = €23,328/24 = 972 orë  (3 pikë) 
 Total kosto aktuale = 972 x €24.50 = €23,814  (4 pikë) 

 
 
d. Varianca e çmimit të punës  = €23,814 - €23,328  (3 pikë) 

                        = €486 pafavorshme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


