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Të gjitha pyetjet janë me zgjidhje të shumëfishtë, ku vetëm njëra zgjidhje është e saktë. 

Rrumbullaksoni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

1. Cili nga opsionet e mëposhtme është kontribuuesi kryesor në problemet e qeverisjes së 
korporatave? 

a) Ndarja e pronësisë nga kontrolli. 
b) Kontrolli mbi procesin e përfaqësuesit. 
c) Marrëdhëniet aksionar - agjent. 
d) Aksionarët të cilët konsiderohen vetëm si investitor dhe jo si pronar. 

 
2. Cili nga pikat e mëposhtëm mund të vijë pasi të ekzistojnë tre pikat e tjera në një përpjekje për 

të përmirësuar qeverisjen e korporatave? 
a) Ndryshimi i përbërjes së bordeve të drejtorëve. 
b) Ndryshimi i strukturës së bordit të drejtorëve. 
c) Aksionarët duke marrë një rol aktiv në qeverisje. 
d) Ndryshimi i funksionimit të bordeve të drejtorëve. 

 
3. Cili nga opsionet si më poshtë është elementi kryesor i zbatimit të Nenit 302 të Aktit Sarbanes 

Oxley që kërkon nga drejtori ekzekutiv (CEO) dhe drejtori financiar (CFO) i një ndërmarrje 
publike të deklarojnë mbi vërtetësinë e informatave në raportet tremujore? 

a) Kontrollet e shpalosjes 
b) Procedurat e shpalosjes 
c) Komiteti i shpalosjeve 
d) Procesi i shpalosjes 

 
4. Qeverisja efektive e sigurisë së informacionit kërkon cilën nga të mëposhtmet? 

I. Tonin në krye. 
II. Miratimin e menaxhimit të teknologjisë së informacionit. 

III. Miratimin nga niveli i bordit. 
IV. Miratimin zyrtarit të sigurisë së informacionit. 

 
a) I dhe II 
b) I dhe III 
c) II dhe IV 
d) III dhe IV 

 
5. Cili nga opsionet e mëposhtme NUK është një shembull i dilemës etike me të cilën përballet një 

menaxher i biznesit që përfshin një konflikt midis: 
a) Pjesës kundrejt tërësisë. 
b) Individit kundrejt organizatës 
c) Organizatës kundrejt shoqërisë. 
d) Individit përkundrejt familjes. 
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6. Cila nga opsionet e listuara mëposhtë pritet nga bordi i drejtorëve dhe zyrtarët e një korporate 
publike? 

a) Detyrë e kujdesit të lehtë. 
b) Detyra e kujdesit të zakonshëm. 
c) Detyra e kujdesit maksimal. 
d) Detyra e besnikërisë. 

 
7. Cili nga opsionet si më poshtë NUK është një nga tre modelet e etikës së menaxhimit? 

a) Menaxhimi imoral. 
b) Menaxhimi moral. 
c) Menaxhimi amoral. 
d) Menaxhimi etik. 

 
8. Vetë-sigurimi ndryshon nga krijimi i një fondi rezervë në atë që: 

a) Krijimi i një fondi rezervë është një formë e mbajtjes së rrezikut. 
b) Vetë-sigurimi përfshin parapagimin e humbjeve të pritshme përmes një fondi të krijuar 

posaçërisht për atë qëllim. 
c) Vetë-sigurimi kërkon ekzistencën e një grupi të njësive të ekspozimit mjaft të mëdha 

për të lejuar parashikimin e saktë të humbjes. 
d) Vetë-sigurimi kërkon formimin e një kompanie filiale. 

 
9. Cili nga opsionet e mëposhtme NUK duhet të jetë i pranishëm në mënyrë që të filloni një 

program të vetë-sigurimit? 
a) Një gjendje e përgjithshme financiare e dobët në mënyrë që kursimet e primeve të 

sigurimit të jenë materiale për firmën. 
b) Një numër i mjaftueshëm i njësive të ekspozimit për të mundësuar parashikimin e saktë 

të humbjes. 
c) Krijimi i një fondi për qëllimin specifik të parafinancimit të humbjeve të pritshme. 
d) Regjistrime të sakta të humbjeve të kaluara. 

 
10. Cili nga opsionet e listuara si më poshtë NUK është një shembull i mbajtjes së rrezikut? 

a) Vetë-sigurimi. 
b) Përdorimi i një klauzole të mohimit të garancionit në paketimin e produktit. 
c) Mbajtje e paplanifikuar. 
d) Përdorimi i një fondi rezervë për të parapaguar dëmtimin fizik të makinave të kompanisë. 

 
11. Cili nga opsionet e mëposhtme NUK është një shembull i transferimit të rrezikut? 

a) Diversifikimi. 
b) Mbrojtja. 
c) Vetë-sigurimi. 
d) Mbajtja e  marrëveshjeve të padëmshme. 
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12. Cila nga praktikat e mëposhtme financiare dhe të kontabilitetit NUK është rrezik për korporatat 
publike? 

a) Inxhinieria financiare. 
b) Menaxhimi i fitimeve. 
c) Kontabiliteti kreativ. 
d) Llogaritë jashtë-bilancore. 

 
13. Cila nga opsionet e mëposhtme klasifikohet si rrezik strategjik i menaxhimit të rrezikut të 

ndërmarrjeve (ERM)? 
a) Rreziku i tregut 
b) Fatkeqësitë natyrore 
c) Rreziku i reputacionit 
d) Rreziqet që ndërlidhen me sistemet, proceset dhe teknologjinë. 

 
14. Viteve të fundit, shumë organizata janë përpjekur të zvogëlojnë kostot administrative dhe t'i 

përgjigjen më shpejt kërkesave të klientëve dhe konkurrencës. Një metodë është eliminimi i 
shtresave të menaxhimit të mesëm. Elementi i strukturës organizative të ndikuar nga ulje të tilla 
është: 

a) Diferencimi hapësinor (gjeografik). 
b) Formalizimi. 
c) Diferencimi vertikal. 
d) Formalizimi i vendeve të punës. 

 
15. Një strukturë organizative "e sheshtë" është ajo me nivele relativisht të pakta hierarkie dhe 

karakterizohet nga hapësira të gjera menaxhimi, ndërsa një organizatë "e gjatë" ka shumë nivele 
hierarkie dhe hapësira të ngushta menaxhimi. Cila nga situatat e mëposhtme është në përputhje 
me një strukturë organizative të sheshtë? 

a) Detyrat për të cilat kërkohet pak drejtim dhe kontroll i vartësve. 
b) Zonat e punës që janë shpërndarë gjeografikisht. 
c) Detyrat që janë mjaft komplekse dhe të larmishme. 
d) Vartësit kryejnë detyra dukshëm të ndryshme. 

 
16. Një prodhues i produkteve të konsumit është i organizuar në pesë departamente kryesore: (1) 

prodhimi, (2) inxhinieri, (3) marketing, (4) financa dhe (5) administrata. Përveç kësaj, për të 
siguruar koordinimin për secilin produkt, ekziston një departament i menaxhimit të produktit. 
Kjo strukturë e organizatës është një shembull i: 

a) Organizatës matricë. 
b) Decentralizimit 
c) Organizatës mekanike 
d) Organizatës organike. 
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17. Duke ekzaminuar sesi të ardhurat dhe kostot ndryshojnë për një seri çmimesh, një menaxher 
mund të përcaktojë: 

a) Çmimin e rentabilitetit 
b) Çmimin marxhinal të fitimit. 
c) Çmimin për maksimizimin e fitimit 
d) Çmimin elastik. 

 
18. Në lidhje me Teorinë e Kufizimeve (TOC) në operacione, cila nga opsionet e listuara më poshtë 

NUK është e ndërlidhur me të tjerat? 
a) Logjistikë. 
b) Matja e performancës. 
c) Të menduarit logjik. 
d) Të menduarit statistikor. 

 
19. Cila nga opsionet e mëposhtme është masa më e mirë e produktivitetit për t'u përdorur në 

vlerësimin e disa departamente në një dyqan të madh të shitjeve me pakicë? 
a) Numri i klientëve të shërbyer për punonjës në ditë. 
b) Të ardhurat për metër katrore. 
c) Numri i njësive të shitura për departament në ditë. 
d) Numri mesatar i njësive në inventar në muaj për departamente. 

 
20. Cili lloj i kostos përfshin koston e kapitalit, koston e magazinimit dhe koston e zhvlerësimit? 

a) Kosto e njësisë 
b) Kosto e porositjes 
c) Kosto e ruajtjes 
d) Kostoja e mallrave të prodhuara dhe të magazinuara 

 
21. Ri-porositja e artikujve specifikë nga shitësit duhet të bazohet në: 

a) Llogaritjet në bazë të madhësive të rendit ekonomik (EOQ). 
b) Parashikimin e kërkesës bazuar në porositë e mëhershme për artikujt. 
c) Demografia e tregut. 
d) Zbritjet e ofruara nga shitësit dhe hapësira e magazinës. 
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22. Një prodhues jastëkësh ndjek prodhimin e tij manualisht. Ky proces rezulton në pasaktësi të 
vazhdueshme në regjistrat e inventarit dhe prodhimit për prodhimin mujor të rreth një milion 
jastëkëve në tre impiante. Duke mos ditur se sa inventar i lëndëve të para është i nevojshëm, 
kompania mban inventar të tepërt të rreth 25 ditëve të përdorimit të prodhimit në secilën fabrikë 
në mënyrë që të mund të përmbushë zotimet e saj të dorëzimit. 
Kompania bën jastëk të porositur nga klientët me vëllim të madh që i kanë dhënë një vit kohë 
për të (1) zbatuar shkëmbimin elektronik të të dhënave (EDI) për dërgimin dhe marrjen e të 
dhënave të biznesit për porositë, udhëzimet e transportit, konfirmimet dhe pagesat dhe (2) 
vendosjen e barkodit në çdo paketim dhe jastëk. Kompania beson se do të ishte gjithashtu e 
dobishme të zbatohej EDI me furnitorët e saj si një mjet për të lehtësuar inventarin ‘pikërisht në 
kohë’. Kompania është plotësisht e vetëdijshme që plani i saj i automatizimit është ambicioz, 
por menaxhmenti ndjen se kompania me të vërtetë nuk ka zgjidhje nëse dëshiron të mbetet në 
biznes. 
Prodhimi fillon me marrjen e një porosie, kur përgatitet një fletë prodhimi bosh. Ndërsa rendi 
përparon përmes prodhimit, secili punëtor shkruan sasinë e lëndëve të para dhe orët e 
prodhimit të shtuara në secilën fazë. Paketuesit ngarkojnë jastëkët e përfunduar në kuti kartoni 
dhe azhurnojnë fletën e porosisë për të treguar që porosia është e plotë. Kur dërgohet një porosi, 
fleta e saj e prodhimit shkon te futja e të dhënave ku nëpunësit kyçin të dhënat për të azhurnuar 
regjistrat e inventarit. Shpesh ka gabime, por edhe kur nuk ka asnjë, ka një vonesë të 
konsiderueshme midis dërgimit të një porosie dhe azhurnimit të regjistrave të inventarit. Si 
pasojë, kompania kurrë nuk e di vërtet sa inventar ka apo cilësinë e dërgesave individuale ende 
në inventar. 
Cilësia e lëndëve të para ka rëndësi sepse klientët presin që dërgesat e tyre të jenë të një cilësie 
uniforme. Cilësia e produktit përfundimtar ndryshon në përpjesëtim të drejtë me cilësinë e 
lëndëve të para. Si pasojë, kur cilësia e lëndëve të para ndryshon, punëtorët e prodhimit kërkojnë 
më shumë materiale nga inventari për të ruajtur cilësinë e qëndrueshme. Materialet e 
papërdorura kthehen në inventar. 
 
Një kontroll që kompania mund të përdorë për të zbuluar mesazhe të falsifikuara EDI është: 
 

a) Vërtetoni të gjitha mesazhet e nisura nga jashtë me mesazhe konfirmuese. 
b) Lejoni vetëm punonjësit e autorizuar të kenë qasje në pajisjet e transmetimit. 
c) Vononi nisjes e porosive derisa të merret një porosi e dytë për të njëjtat mallra. 
d) Shkruani të gjitha mesazhet hyrëse një herë/ lexoni shumë herë në pajisjen për arkivim. 

 
23. Cila nga opsionet e mëposhtme është e dobishme për të marrë reagime prapa (feedback) nga 

punonjësit që largohen nga ndërmarrja? 
a) Sistemi i sugjerimeve. 
b) Intervista dalëse 
c) Ofrimi i ndihmës për të gjetur punë te re 
d) Opinioni për punësime të reja 
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24. Cila nga komitetet e mëposhtme NUK është vendosur ende në të gjitha korporatat publike për 
të rritur marrëdhëniet me investitorët dhe aksionarët? 

a) Komiteti i kontrollit. 
b) Komiteti i qeverisjes 
c) Komiteti i emërimit. 
d) Komisioni i kompensimit. 

 
25. Cilat janë dy dimensionet e Matricës së Boston Consulting Group? 

a) Përfitueshmëria dhe rrjedha e parave 
b) Normat e rritjes dhe pjesa e tregut. 
c) Përfitueshmëria dhe ritmet e rritjes. 
d) Normat e rritjes dhe fluksi i parave. 

 
26. Cila nga opsionet e mëposhtmet do të minimizonte defektet në produktet e gatshme të 

shkaktuara nga lëndët e para me cilësi të dobët? 
a) Procedurat e dokumentuara për trajtimin e duhur të inventarit të punës ‐ në-proces. 
b) Të kërkohen specifikimet e materialit për të gjitha blerjet. 
c) Ndjekja me kohë e të gjitha ndryshimeve të pafavorshme të përdorimit. 
d) Përcaktimi i sasisë së prishjes në fund të procesit të prodhimit. 

 
27. Në teorinë e pritjes së modelit të motivimit, shpërblimet ndikojnë në forcën motivuese përmes: 

a) Shpërblimeve të brendshme. 
b) Shpërblimeve të jashtme. 
c) Vlerës së perceptuar. 
d) Kohës së shpërblimeve. 

 
28. Cili nga opsionet e listuara më poshtë përshkruan një udhëheqës që ka aftësinë të motivojë 

vartësit që të tejkalojnë performancën e tyre të pritur? 
a) Udhëheqës Transaksionale. 
b) Udhëheqës Karizmatik. 
c) Udhëheqës Direktiv. 
d) Udhëheqës Mbështetëse. 

 
29. Cila nga qasjet e mëposhtme do të ishte e mirë për të përmirësuar e jetesën e punonjësve të 

komunitit pakicë në korporata? 
a) Mentorimi. 
b) Mbështetja e vazhdueshme. 
c) Veprim mbështetëse 
d) Inteligjenca emocionale. 
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30. Gjatë cilën nga fazat e mëposhtme të zhvillimit të ekipit, theksi kryesor është në përmbushjen e 
detyrës? 

a) Performimi. 
b) Normimi. 
c) Mësymje. 
d) Formimi. 

 
31. Nëse menaxherët e lartë zgjedhin si objektive rritjen e shpejtë të ndërmarrjes, cila nga opsionet 

e mëposhtme duhet të ndryshohet së pari për të përmbushur atë rritje? 
a) Veprimet konkurruese. 
b) Veprimet e brendshme. 
c) Veprimet e jashtme. 
d) Veprimet mjedisore. 

 
32. Identifikoni teknikën e menaxhimit në të cilën punonjësit ndihmojnë në vendosjen e qëllimeve, 

marrjen e vendimeve, zgjidhjen e problemeve dhe dizajnimin dhe zbatimin e ndryshimeve 
organizative. 

a) Kontroll total i cilësisë. 
b) Menaxhimi pjesëmarrës. 
c) Kanban 
d) Teknologjia pikërisht ‑ në kohë (JIT). 

 
33. Në menaxhimin e projektit, dy llojet themelore të kontratave përfshijnë: 

a) Analiza e çmimit të sheshtë dhe kostos. 
b) Çmimin fiks dhe koston në rritje. 
c) Rimbursimin e çmimit të sheshtë dhe kostos. 
d) Rimbursimin e çmimit fiks dhe kostos. 

 
34. Cilët nga faktorët e mëposhtëm ndikojnë në mjedisin e kontrollit dhe "tonin në krye" të një 

ndërmarrje? 
I. Historia dhe kultura e ndërmarrjes 

II. Bordi i drejtorëve të ndërmarrjes 
III. Auditorët e brendshëm dhe të jashtëm të ndërmarrjes 
IV. Komiteti i auditimit të ndërmarrjes 

 
a) I dhe II 
b) III dhe IV 
c) II, III dhe IV 
d) I, II, III dhe IV 
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35. Një nga mënyrat më të mira për të përcaktuar nëse bordi i drejtorëve ose anëtarët e komitetit të 
auditimit janë të pavarur nga menaxhmenti është: 

a) Eksperienca dhe shtati i drejtorëve dhe anëtarëve. 
b) Bashkëveprimi i anëtarëve të komitetit të auditimit me auditorë të brendshëm dhe të 

jashtëm. 
c) Bërja e pyetje të vështira dhe kontrolluese nga drejtorët dhe anëtarët për 

menaxhmentin. 
d) Mjaftueshmëria dhe afatet kohore të informacionit të siguruar nga menaxhmenti për 

drejtorët dhe anëtarët për monitorim. 
 

36. Cilat nga pohimet e mëposhtme janë të vërteta në lidhje me kontrollet e hyrjes, sigurinë, besimin 
dhe ndarjen e detyrës? 

I. Nuk lejohet asnjë rrjedhje e lejeve të hyrjes tek një principal i paautorizuar. 
II. Asnjë privilegj hyrjeje nuk mund të përshkallëzohet në një principal të paautorizuar. 

III. Mos besim i principalit nënkupton mos siguri. 
IV. Mos ndarja e  detyrës do të thotë mos siguri. 

 
a) I 
b) II 
c) I, II dhe III 
d) Të gjitha më lartë 

 
37. Cila nga opsionet e mëposhtme NUK është pjesë e kontratave të qasjes në informata me rastin e 

punësimit të ri në ndërmarrje? 
a) Kontratat për mos shpalosje të informacioneve 
b) Kontratat e rregullave të sjelljes. 
c) Kontratat e punësimit. 
d) Kontratat e konfliktit të interesit 

 
38. Cili nga kontrollet e mëposhtëm siguron një mbrojtje të parë kundër kërcënimeve, rreziqeve ose 

humbjeve të mundshme të sigurisë në rrjet? 
a) Fjalëkalimi dhe ID e përdoruesit. 
b) Testimi i softuerit. 
c) Lidhja me modem. 
d) Regjistrat e transaksioneve. 
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39. Cila nga më poshtë përcakton më së miri sigurinë e duhur të informacionit? 
I. Siguria në përpjesëtim me rrezikun dhe dëmin. 

II. Sistemet operative dhe aplikacionet funksionojnë në mënyrë efektive. 
III. Sistemet operative dhe aplikacionet përmbushin objektivat e sigurisë. 
IV. Sistemet operative dhe aplikacionet përdorin kontrolle të sigurisë me kosto efektive. 

 
a) I dhe II 
b) II dhe III 
c) III dhe IV 
d) Të gjitha më lartë 

 
40. Nëse një marrëveshje lizingu transferon në thelb të gjitha përfitimet dhe rreziqet që i përkasin 

pronësisë së lizingut lizing-marrësit, vlera e pasurise njihet në librat e qiramarrësit si: 
a) Pasuri e prekshme dhe Lizing Kapital 
b) Pasuri e paprekshme dhe Lizinf Kapital 
c) Pasuri e prekshme dhe Lizing operativ 
d) Pasuri e paprekshme dhe Lizing operativ 

 
41. Një kompani bleu pajisje të reja më 1 korrik 2020, të cilat kishin një çmim prej 52,500€. Kompania 

shkëmbeu pajisje të vjetra, të cilat po zhvlerësoheshin duke përdorur metodën lineare, dhe pagoi 
35,000€ në para. Informacioni i mëposhtëm ka të bëjë me pajisjet e vjetra: 

Kostoja më 1 janar 2010 - 38,900€ 
Jetëgjatësia e vlerësuar e dobishme - 5 vite 
Vlera e mbetur - 2,900 € 
Vlera e drejtë më 1 korrik 2013 - 16,000€ 

Nëse pajisjet e vjetra dhe të reja NUK janë të ngjashme, kompania do të regjistrojë pajisjet e reja 
në vlerën: 

a) 45,100€ 
b) 48,700€ 
c) 51,000€ 
d) 52,500€ 

Kompania do të regjistrojë pajisjet e reja me 51,000€ dhe llogaritet si: 

Pasuritë e pangjashme regjistrohen në vlerën e drejtë të pasurive të vjetra (16,000 €) + para të gatshme të paguara 
(35 000€), që është shpenzimi real për pajisjet (dmth., 51,000€). 

42. Kompania A bleu Kompaninë B për 1,000,000€. Në kohën e blerjes, neto pasuritë e Kompanisë 
B kishin një vlerë kontabël prej 900,000€ dhe një vlerë të drejtë tregu prej 800,000€. Shuma e zërit 
të mirë që Kompania A ka regjistruar në datën e blerjes ishte: 

a) 0€ 
b) 100,000€ 
c) 200,000€ 
d) 300,000€ 
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Zëri i mirë është i barabartë me tejkalimin e kostos së blerjes mbi vlerën e drejtë të tregut të pasurive të blera. 
Zëri i mirë = 1,000,000 – 800,000=200,000 
 

43. Paraqitur më poshtë janë të dhënat e pasqyrave financiare të fundvitit të pjesshëm për 
kompanitë A dhe B. 
Pasqyra e pozitës financiare  Kompania A Kompania B 
Paraja 100€ 200€ 
Të arkëtueshmet Nuk dihen 100€ 
Stoqet Nuk dihen 100€ 
Pasuri fikse neto 200€ 100€ 
Të pagueshmet 100€ 50€ 
Borxhi afatgjatë 200€ 50€ 
Aksionet 100€ 200€ 
Fitimet e mbajtura 150€ 100€ 

 
Pasqyra e të ardhurave  Kompania A Kompania B 
Shitjet 600€ 5,800€ 
KMSh 300€ 5,000€ 
Shp. administrative 100€ 500€ 
Shp. e zhvlerësimit 100€ 100€ 
Shp. e interesit 20€ 10€ 
Shp. e tatimit në fitim 40€ 95€ 
Fitimi Neto 40€ 95€ 

 
Nëse Kompania A ka një Raport të shpejtë (Quick ratio) prej 2, atëherë ajo ka një bilanc të 
llogarive të arkëtueshme prej: 

a) 100€ 
b) 200€ 
c) 300€ 
d) 500€ 

Raporti i shpejt = (Paraja + Të arkëtueshmet) / Të pagueshmet 
2=(100+Të arkëtueshmet)/100 
Të arkëtueshmet = 2 x 100 – 100 = 200 – 100= 100 

 
44. Nëse një kompani përdor politikën e dividendit të mbetur (residual), ajo do të paguajë: 

a) Një dividend fikse parash çdo tremujor dhe përdor mbetjen si fitim të mbajtur. 
b) Një divident të aksioneve fikse çdo tremujor dhe mban të gjitha fitimet si një mbetje. 
c) Të gjitha fitimet si dividendë çdo vit. 
d) Dividentët vetëm nëse fitimet tejkalojnë shumën e nevojshme për të mbështetur një 

buxhet optimal të kapitalit. 
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45. Më 1 janar, një kompani NUK ka bilanc fillestar/hyrës të inventarit. Gjatë vitit janë bërë blerjet 
e mëposhtme: 

Data Njësitë e blera Kosto për njësi 
1 Janar 5,000 10€ 
1 Prill 5,000 9€ 
1 Korrik 5,000 8€ 
1 Tetor 5,000 7,5€ 

 
Janë 10,000 njësi në inventar më 31 dhjetor. 
Nëse kompania përdor (FIFO) të vlerësimit të inventarit, bilanci përfundimtar i inventarit do 
të jetë: 

a) 77,500€ 
b) 85,000€ 
c) 86,250€ 
d) 95,000€ 

Nëse vlerësimi i inventarit bëhet sipas metodës FIFO, 10,000 njësitë në inventarin përfundimtar supozohet se kanë 
qenë artikujt më të fundit të blerë. Kostoja e 10,000 njësive më të fundit të blera është: 
5,000 x 7.5€ + 5,000 x 8€ = 37,500€ + 40,000€ = 77,500€  
 

46. Një kompani po përdor teknikat e buxhetimit të kapitalit për të krahasuar dy projekte të 
pavarura. Mund të pranojë njërin, të dy, ose asnjërin prej projekteve. Cila nga pohimet e 
mëposhtme është e vërtetë në lidhje me përdorimin e metodave të vlerës së tanishme neto (NPV) 
dhe të normës së brendshme të kthimit të rregullt (IRR) për vlerësimin e këtyre dy projekteve? 

a) Kriteret e NPV dhe IRR gjithmonë do të çojnë në të njëjtin vendim pranimi ose 
refuzimi për dy projekte të pavarura. 

b) Nëse IRR i projektit të parë është më i lartë se kostoja e kapitalit të kompanisë, projekti i 
parë do të pranohet por projekti i dytë jo. 

c) Nëse kriteri i NPV çon në pranimin ose refuzimin e projektit të parë, nuk mund të 
parashikohet nëse kriteri IRR do të çojë në pranimin ose refuzimin e projektit të parë. 

d) Nëse kriteri i NPV çon në pranimin e projektit të parë, kriteri IRR nuk do të çojë kurrë në 
pranimin e projektit të parë. 
 

47. Një kompani po përpiqet të përcaktojë çmimin optimal të shitjes për një produkt të ri dhe e di 
që për të qenë konkurrues, produkti i ri duhet të shitet për 75€ ose më pak për njësi. Shpenzimet 
fikse vlerësohen në 150,000€ për nivelet e prodhimit deri në 4,000 njësi, dhe shpenzimet variabile 
në 4,000 njësi parashikohen në 40,000€. 
Me cilin çmim të shitjes secila njësi e shitur do të kontribuojë 50€ drejt shpenzimeve fikse? 

a) 40€ 
b) 60€ 
c) 65€ 
d) 75€ 

Problemi kërkon që marzhi i kontributit për njësi të jetë 50€. Marzhi i kontributit për njësi është i barabartë me çmimin e 
shitjes për njësi minus shpenzimet variabile për njësi, të cilat janë 10€ për njësi (40,000€ e ndarë me 4,000 njësi). Prandaj: 
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50€ = Çmimi i shitjes për njësi - 10€ 
60€ = Çmimi i shitjes për njësi. 

48. Faza ndërkombëtare e zhvillimit ndërkombëtar përfshin: 
a) Krijimi i degëve të marketingut dhe prodhimit në të gjithë botën. 
b) Formimi i divizioneve ndërkombëtare dhe rritja e mbështetjes nga eksporti. 
c) Operim i brendshëm i theksueshëm me një sasi të kufizuar eksporti. 
d) Operim i brendshëm i theksueshëm me një sasi të kufizuar importi. 

 
49. Neto Produkti kombëtar (NNP) është i barabartë me Bruto produktin kombëtar (GNP): 

a) Minus amortizimi 
b) Minus shpenzimet kapitale 
c) Plus kapitali 
d) Plus puna 

 
50. Kur fitimi margjinal është i barabartë me zero: 

a) Firma mund të rrisë fitimet duke rritur prodhimin. 
b) Firma mund të rrisë fitimet duke ulur prodhimin. 
c) Të ardhurat margjinale janë të barabarta me të ardhurat mesatare. 
d) Fitimi është maksimal. 

 


