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

Rrumbullakosni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

1. Qeverisja e korporatës është kryesisht e interesuar për cilën nga këto? 
a) Veprimet disiplinore të punonjësve të depove. 
b) Kodi i sjelljes për punonjësit e zyrës. 
c) Të drejtat dhe detyrimet e punonjësve të plantacioneve. 
d) Rolet, të drejtat dhe përgjegjësia relative e palëve të interesuara/aksionarëve. 

 
2. Qëllimi i cili nga sa vijon është të parandalojë ose minimizojë problemet e agjencisë? 

a) Forcat e tregut dhe kostot e agjencisë. 
b) Aktet nënligjore dhe statuti. 
c) Kodi i mirësjelljes dhe kodi i nderit. 
d) Politikat dhe praktikat e qeverisjes. 

 
3. Cila nga se vijon është një shembull i një funksioni zyrtar të bordit të drejtorëve të korporatave? 

a) Të siguroj avantazh për kandidatët për blerje dhe bashkim. 
b) Të ndikoj në rregullatorët e industrisë. 
c) Të vendos kompensimin për menaxhmentin ekzekutiv. 
d) Të veprojë si përcjellës i informacionit nga burime të jashtme. 

 
4. Cila nga se vijon paraqet një marrëdhënie efektive midis nivelit të rrezikut dhe kontrollit të 

brendshëm? 
a) Rrezik i ulët dhe kontrolle të forta. 
b) Rrezik i lartë dhe kontrolle të dobëta. 
c) Rrezik i mesëm dhe kontrolle të dobëta. 
d) Rrezik i lartë dhe kontrolle të forta. 

 
5. Cila nga sa vijon është përgjegjësia universale e bordit të drejtorëve të korporatave? 

a) Të siguroj që të gjithë drejtorët ekzekutiv janë duke vepruar në interesin më të mirë 
të aksionarëve. 

b) Të mbikëqyrë punën e drejtuesve të lartë. 
c) Të punësoj dhe të largoj nga puna drejtuesit e lartë. 
d) Të aprovojë strategjinë e kompanisë. 

 
6. Cila nga komisionet e mëposhtme zakonisht është përgjegjës për vlerësimin e përshtatshmërisë 

së sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe integritetit të pasqyrave financiare? 
a) Komisioni i auditimit. 
b) Komisioni i nominimit. 
c) Komisioni i kompensimit. 
d) Komisioni i qeverisjes. 
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7. Cila nga sa vijon paraqet mënyrën më të mirë për menaxhmentin e korporatës të rregulloj sjelljen 
e duhur ligjore dhe etike në një korporatë? 

a) Të zbatoj kod të rreptë të etikës dhe kod të nderit. 
b) Të përcaktoj një shembull të sjelljes së duhur ligjore dhe etike. 
c) Të trajnoj punonjësit për sjelljet e duhura ligjore dhe etike. 
d) Ti obligoj punonjësit të lexojnë dhe nënshkruajnë një kod sjelljeje dhe deklaratë të 

konfliktit të interesit. 
 

8. Për strategjitë e zbutjes së rrezikut, cili nga sa vijon NUK është një veprim i duhur për të 
ndërmarrë kur ekziston mundësia që të shfrytëzohet një dobësi në sistemet e informacionit? 

a) Zbatimi i teknikave të sigurimit. 
b) Aplikimi i mbrojtjes me shtresa. 
c) Aplikimi i kontrolleve administrative. 
d) Zbatimi i modelit arkitektural. 

 
9. Cili nga përbërësit e mëposhtëm të kornizës së menaxhimit të rrezikut të ndërmarrjes (ERM) 

adreson proceset dhe njerëzit në një organizatë? 
a) Rreziqet strategjike. 
b) Rreziqet operacionale. 
c) Rreziqet financiare. 
d) Rreziqet hazard. 

 
10. Menaxhimi i rrezikut të ndërmarrjes (ERM) përqendrohet në cilën nga këto? 

a) Potenciali i vlerës së shtuar 
b) Procesi i menaxhimit të rrezikut. 
c) Parimet e administrimit të pasurive. 
d) Përgjegjësia e menaxhmentit. 

 
11. Cila nga teknikat e mëposhtme për trajtimin e rrezikut mund të përfaqësojë një variant të 

veçantë të teknikave të tjera? 
a) Financimi i rrezikut. 
b) Mbajtja e rrezikut. 
c) Ndarja e rrezikut. 
d) Transferimi i rrezikut. 

 
12. Sa i përket mjeteve të administrimit të rrezikut, ekspertët e fushave përkatëse (SME - Subject 

Matter Experts) marrin pjesë në cilën nga këto? 
a) Fokus grupet. 
b) Intervista. 
c) Sondazhet. 
d) Teknikë Delphi. 
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13. Sistemet e informacionit të një organizate po përballet me rreziqe, kërcënime dhe dobësi të 
mundshme. Cila nga mënyrat e mëposhtme janë mënyrat më të mira për të lehtësuar rreziqet, 
kërcënimet dhe dobësitë e tilla? 

I. Përdorni qasjen e kostos me të ulët. 
II. Implementimi i kontrolleve më të përshtatshme. 

III. Përqendrimi në minimizimin e ndikimit të pafavorshëm. 
IV. Përdorimi i metodës së shumimit më të mirë. 

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

 
14. Gjatë kryerjes së një auditimi rutinë, një auditor gjeti simptomat e mëposhtme të një ambienti 

jofunksional të punës: nivele të larta mungesash dhe qarkullimi; respektimi i rreptë i politikave 
dhe procedurave pa kuptuar qëllimin e tyre; dhe punonjësit që mendonin se trajtoheshin si 
numra, jo si njerëzit. Këto probleme ka të ngjarë të ndodhin në një organizatë që praktikon: 

a) Menaxhim shkencor. 
b) Burokracia klasike. 
c) Menaxhimi i Teorisë Y. 
d) Qasja e kontigjencës në menaxhim. 

 
15. Centralizimi dhe decentralizimi përcaktohen në bazë të delegacionit relativ të autoritetit 

vendimmarrës nga menaxhmenti i lartë. Shumë menaxherë besojnë se organizatat e 
decentralizuara kanë avantazhe të konsiderueshme në krahasim me organizatat e centralizuara. 
Një avantazh kryesor i një organizate të decentralizuar është se: 

a) Organizatat e decentralizuara janë më të lehta për tu kontrolluar. 
b) Strukturat e decentralizuara drejtojnë organizatat dhe eliminojnë dyfishimin e burimeve. 
c) Organizatat e decentralizuara kanë më pak menaxherë sesa organizatat e centralizuara. 
d) Organizatat e decentralizuara inkurajojnë iniciativën në rritje midis punonjësve. 

 
16. Një strukturë organizimi matricë do të ishte më e përshtatshme për cilën nga situatat e 

mëposhtme të biznesit? 
a) Një prodhues që prodhon një produkt të vetëm për vetëm disa klientë. 
b) Një dyqan ushqimor që operon një zinxhir dyqanesh në të gjithë vendin. 
c) Një shitës automobilistik. 
d) Një kompani ndërtimi me disa projekte të mëdha. 
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17. Hapësira optimale e kontrollit të një menaxheri varet nga disa ndryshore të situatës. Për 
shembull, një menaxher që mbikëqyr punëtorët në të njëjtën zonë pune, të cilët kryejnë detyra 
identike që janë të thjeshta dhe të përsëritura, do të jetë në gjendje të mbikëqyrë më së miri: 

a) Një numër të pakufizuar të të punësuarve. 
b) Vetëm disa punëtorë dhe kjo do të përshkruhej se ka një shtrirje të ngushtë kontrolli. 
c) Një numër relativisht të madh të të punësuarve dhe kjo do të përshkruhet se ka një 

shtrirje të gjerë kontrolli. 
d) Më pak punëtorë sesa nëse punëtorët do të shpërndaheshin gjeografikisht. 

 
18. Cila nga sa vijon është e vërtetë për krahasueshmërinë (benchmarking)? 

a) Zakonisht realizohet duke krahasuar performancën e një organizate me performancën e 
konkurrentëve të saj më të afërt. 

b) Mund të kryhet duke përdorur krahasime cilësore ose sasiore. 
c) Normalisht është i kufizuar në operacionet prodhuese dhe proceset e prodhimit. 
d) Ajo arrihet duke krahasuar performancën e një organizate me atë të organizatave më 

të mira performuese. 
 

19. Organizatat e suksesshme janë në gjendje të balancojnë efikasitetin dhe efektivitetin. Cili nga 
skenarët e mëposhtëm ilustron një organizatë jashtë ekuilibrit duke u përqendruar shumë në 
efikasitet? 

a) Puna nuk kryhet dhe burimet e kufizuara janë quar dëm. 
b) Puna kryhet, por burimet e kufizuara janë quar dëm. 
c) Puna nuk kryhet, por burimet e disponueshme nuk janë quar dëm. 
d) Puna kryhet dhe burimet e kufizuara nuk janë quar dëm. 

 
20. Arsyeja kryesore për ruajtjen e inventarit të sigurisë është për shkak të: 

a) Dështimi në anën e furnizimit. 
b) Pamundësia për të parashikuar kërkesën. 
c) Prishje teknike dhe mekanike. 
d) Dështimet e informacionit dhe komunikimit. 

 
21. Një organizatë ka një sasi të inventarit të porositur të 10,000 njësive dhe një inventar të sigurisë 

prej 2,000 njësive. Kostoja për njësi e inventarit është €5 dhe kostoja mbajtëse është 10% e vlerës 
mesatare të inventarit. Kostoja vjetore e bartjes së inventarit për organizatën është: 

a) €3,000. 
b) €3,500. 
c) €5,000. 
d) €6,000. 

             Inventari mesatar × Kostoja e mbajtjes në përqindje 
            (Sasia e porosisë/2 + Stoku i Sigurisë) x (Kostoja e njësisë) x (Kostoja e mbajtjes në përqindje) 
            (10,000 njësi/2 + 2,000 njësi) x (€5) x (10%) = €3.500  
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22. Një prodhues i jastëkëve bënë prodhimin e tyre me dorë. Ky proces rezulton në pasaktësi të 
vazhdueshme në regjistrimet e inventarit dhe prodhimit për prodhimin mujor të rreth një milion 
jastëkëve në tre bimë. Duke mos e ditur se sa inventari i lëndëve të para është i nevojshëm, 
kompania mban inventarin e shtesë për përdorim të prodhimit prej rreth 25 ditësh prodhimi në 
secilën fabrikë, në mënyrë që të përmbushë angazhimet e saj për shpërndarje. 
Kompania prodhon jastëk për të porositur për klientët me vëllim të madh që i kanë dhënë asaj 
një vit për: 
(1) zbatimin e shkëmbimit elektronik të të dhënave (EDI) për dërgimin dhe pranimin e të 
dhënave të biznesit për porositë, udhëzimet e transportit, konfirmimet dhe pagesat dhe  
(2) vendosjen e barkodeve tek secili paketim dhe jastëk.  
 
Kompania beson se do të ishte e dobishme të zbatohet EDI me furnitorët e saj si një mjet për të 
lehtësuar inventarin në kohë. Kompania është plotësisht e vetëdijshme që plani i saj i 
automatizmit 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, çdo punëtor shkruan në sasinë e lëndëve të para dhe orët e 
prodhimit të shtuar në secilën fazë. Paketuesit ngarkojnë jastëkët e përfunduar në kartona dhe 
azhurnojnë fletën e porosisë për të treguar se urdhri është i plotë. Kur dërgohet një porosi, fleta 
e saj e prodhimit shkon në regjistrimin e të dhënave ku nëpunësi i kontabilitetit i shton të dhënat 
për të azhurnuar regjistrimet e inventarit. Shpesh ka gabime, por edhe kur nuk ka asnjë gabim, 
ka një vonesë të konsiderueshme në mes të dërgimit të një porosie dhe azhurnimit të regjistrave 
të inventarit. Rrjedhimisht, kompania kurrë nuk e di me të vërtetë se sa inventar ka apo sasinë 
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 proporcion të drejtpërdrejtë me cilësinë 
e lëndëve të para të tij. Si pasojë, kur cilësia e lëndëve të para ndryshon, punëtorët e prodhimit 
kërkojnë më shumë materiale nga inventari për të mbajtur një cilësi të qëndrueshme. Materialet 
e papërdorura kthehen në inventar. 
 
Para dërgimit ose marrjes së mesazheve EDI, kompania duhet: 
 

a) Të ekzekutoj një marrëveshje të partneritetit tregtar me secilin prej klientëve dhe 
furnizuesve të saj. 

b) Të ule nivelin e inventarit në pritje të marrjes së dërgesave. 
c) Të kërkoj që të gjithë furnizuesit e saj të zbatojnë mundësinë EDI. 
d) Të vlerësoj efektivitetin e përdorimit të tij të transmetimeve EDI. 

 
23. Kur merreni me palët e ndërlifhura, cila nga këto mund të parandalojë përplasjen në mes 

blerësve, shitësve, furnitorëve dhe kontraktuesve? 
a) Rrotacioni i blerësve. 
b) Instalimi një linjë telefonike për mashtrim. 
c) Instalimi i limiteve në autoritetin e blerësve. 
d) Ofrimi i trajnimit etik. 
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24. Cila nga sa vijon i referohet situatës kur interesat e aksionarëve nuk përputhen me interesat e 
menaxhmentit dhe menaxheri fillon të ndjek interesin e vetvetes? 

a) Drejtorët brenda kompanisë. 
b) Problemi i agjencisë. 
c) Drejtorët jashtë kompanisë. 
d) Struktura e raportimit ekzekutiv. 

 
25. Kur dy organizata kanë procese të ngjashme menaxhimi, kulturë, sisteme dhe struktura, quhet 

një: 
a) Përshtatje strategjike. 
b) Përshtatje organizative. 
c) Lidhshmëri e prekshme. 
d) Lidhshmëria e paprekshme. 

 
26. Karakteristika unike e shërbimit që merret posaçërisht me pamundësinë për të ruajtur 

inventarin e shërbimeve është: 
a) Paprekshmërisë. 
b) Heterogjeniteti. 
c) Prishja. 
d) Pandashmëria. 

 
27. Cila nga fjalitë e mëposhtme në lidhje me qarqet e cilësisë është JO E SAKTË? 

a) Një qark cilësor zakonisht është i përbërë nga një grup prej tetë deri në 10 vartësve dhe 
mbikëqyrësve. 

b) Një pjesë e konceptit të qarkut të cilësisë përfshin aftësimin e komunikimit të 
pjesëmarrësve, strategjitë e cilësisë dhe teknikat e analizës së problemeve. 

c) Qarqet e cilësisë takohen në ambientet e kompanisë dhe në kohën e kompanisë. 
d) Qarku i cilësisë ka kontrollin përfundimtar mbi zbatimin e zgjidhjeve të 

rekomanduara. 
 

28. Menaxheri i departamentit të transportit të një kompanie beson se vlerësimi i komponentëve 
fikse dhe variabile të kostove të departamentit do të lehtësojë parashikimin e këtyre kostove për 
qëllime të planifikimit dhe buxhetimit. Një teknikë e përshtatshme për vlerësimin e 
komponentëve të kostos fikse dhe variabile është: 

a) Analiza e regresionit 
b) Teoria e lojës 
c) Analiza e ndjeshmërisë 
d) Analiza e radhës 
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29. Sipas teorisë së motivimit të dy faktorëve të Herzberg-ut, motivimi i punonjësve barazohet me 
cilën nga sa vijon? 

a) Kënaqshmërinë.  
b) Avancimin 
c) Pagën. 
d) Njohjen 

 
30. Sipas modelit të efektivitetit të ekipit, cili nga sa vijon NUK është kriter për një performancë 

efektive të ekipit në vendin e punës? 
a) Rolet dhe normat e rregulluara. 
b) Arritja e qëllimit. 
c) Aftësia për të ju përshtatur ndryshimeve 
d) Idetë për të inovuar. 

 
31. Cila nga sa vijon është një shembull i një modeli integrues të lidershipit që lidh gjithçka bashkë? 

a) Lidership transaksional. 
b) Lidership transformues. 
c) Lidership i shërbëtorit. 
d) Lidership demokratik. 

 
32. Cila nga teknikat e mëposhtme të zgjidhjes së konflikteve janë masa afatshkurtra? 

I. Zgjidhja e problemeve 
II. Imponimi 

III. kompromis 
IV. Lehtësimi 

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

 
33. Në cilën nga strukturat organizative të projektit, secili grup ose përbërës përqendrohet në 

kryerjen e aktiviteteve të veta në mbështetje të misionit të kompanisë? 
a) Matrix. 
b) Funksionale. 
c) Progressive. 
d) Projekt. 
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34. Gjatë vlerësimit të kontrollit, një auditor i brendshëm mund të përqendrohet në cilën nga pikat 
e mëposhtme kur shqyrton fushën "angazhim ndaj kompetencës", i cili është një faktor në 
mjedisin e kontrollit? 

I. Përshkrimet zyrtare të punës përkundrejt përshkrimeve joformale të punës. 
II. Kompetenca kundrejt kostos. 

III. Mbikëqyrja përkundrejt kompetencës. 
IV. Mjedisi i kontrollit negativ kundrejt mjedisit të kontrollit pozitiv. 

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

 
35. Ju jeni pronar dhe drejtor ekzekutiv i një entiteti afarist me një fuqi punëtore të vogël dhe 

operacione të centralizuara pa linja zyrtare të përcaktuara të përgjegjësisë dhe politikave të 
detajuara të operimit. Duke pasur parasysh këtë skenar, çfarë mund të konkludoni në lidhje me 
mjedisin e kontrollit të entitetit tuaj? 

a) Subjektet e vogla mund të kontrollohen dobët. 
b) Subjektet e vogla mund të kenë probleme financimi. 
c) Subjektet e vogla mund të kenë një mjedis të përshtatshëm kontrolli. 
d) Subjektet e vogla mund të kenë bord të drejtorëve joefektive. 

 
36. Cili nga rezultatet e mëposhtme të testimit të planit të rimëkëmbjes nga fatkeqësitë do të ishte 

më i dobishëm për menaxhmentin? 
a) Koha e kaluar për të kryer aktivitete të ndryshme. 
b) Sasia e punës së përfunduar. 
c) Lista e aktiviteteve të suksesshme dhe të pasuksesshme. 
d) Përshkrimi i secilit aktivitet. 

 
37. Cila nga sa vijon NUK është një shembull i aktivitetit të drejtuar nga procedura për 

parandalimin e fatkeqësive? 
a) Rikthim i të dhënave aktuale dhe skedarët e programit. 
b) Kryerja e mirëmbajtjes parandaluese të pajisjeve kompjuterike. 
c) Testimi i planit të rikuperimit të fatkeqësive. 
d) Ruajtja e kompjuterëve në një zonë rezistente ndaj zjarrit. 

 
 
 
 
 
 



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

Rrumbullakosni vetëm një përgjigje të saktë!                                                                  Nga 2 pikë secila 

38.  Në rishikimin vjetor të qendrës së të dhënave të një ndërmarrje mbarëkombëtare të servisimit 
të hipotekave, menaxheri i auditimit të brendshëm ishte i shqetësuar për qendrën e të dhënave 
për të cilën nuk kishte një plan të përshtatshëm emergjence. Menaxheri i auditimit ishte 
veçanërisht i shqetësuar sepse qendra e të dhënave ishte e vendosur afër një lumi që përmbytej 
herë pas here dhe në afërsi të një hekurudhe të madhe dhe një autostrade kryesore. Edhe pse 
ujërat e nga përmbytja e lumit mund të mos arrijnë në qendrën e të dhënave, vendosja afër një 
lumi është e lidhur me rrezikun që në rast të një përmbytjeje të konsiderueshme: 

a) Konsumatorët mund të refuzojnë të bëjnë biznes me kompaninë. 
b) Pajisjet e shtrenjta mund të kenë nevojë të zëvendësohen. 
c) Punonjësit mund të mos jenë në gjendje të raportojnë për punë. 
d) Shumë klientë mund të dështojnë të bëjnë pagesa në kohë. 

 
39. Shumë organizata janë të varura në mënyrë kritike nga sistemet e informacionit për të 

mbështetur operacionet e përditshme të biznesit. Rrjedhimisht, një organizatë mund të pësojë 
humbje të konsiderueshme të të ardhurave ose të pësojë shpenzime të konsiderueshme nëse një 
katastrofë siç është stuhia ose ndërprerja e energjisë bën që përpunimi i sistemeve të 
informacionit të vonohet ose të ndërpritet. Për shembull, një bankë mund të pësojë dënime të 
konsiderueshme si rezultat i pagesave të humbura. Cila nga aktivitetet e mëposhtme është e 
nevojshme për të përcaktuar se çfarë do të përbënte një fatkeqësi për një organizatë? 

a) Analiza e rrezikut. 
b) Analiza e kërkesave për kopjimin e skedarëve dhe pajisjeve. 
c) Analiza e marrëveshjes së furnizimit të shitësit. 
d) Analiza e kontratës së objektit kontigjent. 

 
40. Praktika e regjistrimit të paradhënieve nga klientët si detyrime është një aplikim i: 

a) Supozimi të vijimësisë (going concern) 
b) Supozimi i njësisë monetare. 
c) Parimi historik i kostos. 
d) Parimi i njohjes së të hyrave. 

 
41. Një kompani ka bilancin provues para mbylljes më 31 dhjetor si në vijim: 

 
 31 dhjetor 2019 
Paraja në bankë dhe në arkë € 80,000 
Llogaritë e arkëtueshme € 100,000 
Stoqet € 230,000 
Pasuritë e paluajtshme  € 600,000 
Zhvlerësimi i akumuluar € 60,000 
Llogaritë e pagueshme € 200,000 
Borxhi afatgjatë € 1,000,000 
Aksione € 2,000,000 
Fitimi i mbajtur më 1 jananr € 500,000 
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Të hyrat nga shitja € 750,000 
Blerjet € 530,000 
Shpenzimet Administrative € 200,000 

 
Informacioni shtesë është si më poshtë: 
 
Salldo fillestare e stoqeve ishte € 140,000. 
Për borxhin afatgjatë paguhet interes me normë prej 10% në vit, e cila paguhet çdo 12 muaj. 
Borxhi u lëshua më 1 korrik të vitit aktual dhe ka gjithsej pesë vite deri në maturim. 
Pasurit fikse kanë një jetë të dobishme të vlerësuar 10 vjeçare dhe ishin shfrytëzuar për vetëm 
një vit, në fillim të vitit aktual. Ndërmarrja përdor metodën e linjës së drejtë të zhvlerësimit. 
 
Supozojmë se ndërmarrja raporton koston e mallrave të shitura prej €200,000 dhe shpenzimet e 
interesit prej €10,000 për periudhën aktuale. Supozoni gjithashtu një normë tatimi 50% në të 
ardhurat e korporatave. Regjistrimi kontabël përfundimtar që kërkohet për të siguruar që në 
fitimet e tanishme përfshihen fitimet e mbajtura në fund të vitit është: 
 

a) Të hyrat përmbledhëse  140,000 ; Fitmi i mbajtur 140,000 
b) Të hyrat përmbledhëse  280,000 ; Fitmi i mbajtur 280,000 
c) Të hyrat përmbledhëse  240,000 ; Fitmi i mbajtur 240,000 
d) Të hyrat përmbledhëse  160,000 ; Fitmi i mbajtur 160,000 

 
Fitimet neto prej €140,000, pas tatimit, për periudhën aktuale llogaritet si në vijim: 
Shitjet – KMSh – Shp. e zhvlerësimit – shp. e interesit – shp. administrative = fitimi para tatimit 
€750,000 – €200,000 – €60,000 - €10,000 – €200,00 = €280,000 x 50% tatim = €140,000 
 

42. Një kompani vendosi të shesë një linjë të biznesit të saj. Pasuritë u shitën për €100,000 dhe kishin 
një vlerë neto në libra prej €70,000. Norma e tatimit në fuqi ishte 20%. Rezultati i këtij 
transaksioni do të shfaqet në: 

a) Pasqyrën e Pozitës Financiare si rregullim i periudhës paraprake. 
b) Pasqyrën e të ardhurave si një zë i jashtëzakonshëm. 
c) Pasqyrën e të ardhurave si operacione të ndërprera. 
d) Pasqyrën e të ardhurave si një ndryshim i kontabilitetit. 

 
43. Një kompani ofron fertilizimin, kontrollin e insekteve dhe shërbimet e kontrollit të sëmundjeve 

për një shumëllojshmëri të pemëve, bimëve dhe shkurreve mbi bazën e kontratës. Për €50 në 
muaj, kompania do të vizitojë ambientet e kompanisë së interesuar dhe do të aplikojë përzierjet 
e përshtatshme. Nëse kompania që ka nënshkruar kontratën ka ndonjë problem midis datave të 
rregullta të aplikimit të planifikuara, personeli i kompanisë menjëherë do të ofroj shërbim shtesë 
për të përmirësuar situatën. Disa kompani zgjedhin të paguajnë për një vit të tërë sepse 
kompania ofron një çmim vjetor prej €540 nëse paguhet paraprakisht. Për një kompani që 
paguan paraprakisht tarifën vjetore, kompania duhet të njohë të ardhurat e lidhura: 
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a) Kur arkëtohen. 
b) Në mënyrë të barabartë gjatë vitit pasi kryhen shërbimet. 
c) Në fund të vitit të kontratës pasi të jenë kryer të gjitha shërbimet. 
d) Në fund të vitit fiskal. 

 
44. Nëse një pasqyrë financiare përfshin të gjitha pikat e mëposhtme: të ardhurat neto, zhvlerësimi, 

aktivitetet operative dhe aktivitetet e financimit, atëherë çfarë pasqyre financiare është kjo? 
a) Pasqyra e Pozitës Financiare 
b) Pasqyra e të Ardhurave 
c) Pasqyra e Rrjedhjes së parave 
d) Pasqyra e ndryshimeve në kapital 

 
45. Kur ekziston një e drejtë e kthimit të mallit të blerë, të gjitha si vijojnë janë kushte që duhet të 

përmbushen për një kompani për të njohur të ardhurat nga një transaksion shitjesh në kohën e 
shitjes, përveç: 

a) Shuma e kthimeve të ardhshme duhet të dihet me siguri. 
b) Detyrimi i blerësit ndaj shitësit nuk do të ndryshohej në rast vjedhjeje ose dëmtimi fizik 

të produktit. 
c) Çmimi i shitësit për blerësin është i caktuar ose i përcaktueshëm në datën e shitjes. 
d) Blerësi i ka paguar shitësit, ose blerësi është i detyruar të paguajë shitësin dhe detyrimi 

nuk është i kushtëzuar nga rishitja e produktit. 
 

46. Më 1 janar, një kompani krijoi një llogari të parave në arkë dhe caktoi një punonjës si kujdestar 
të parave në arkë. Shuma origjinale e përfshirë në fondin e parave në arkë është €500, dhe do të 
përdoret për të bërë pagesa të vogla parash. Fondi do të rimbushet me të parin e çdo muaji, pasi 
kujdestari i parave në arkë paraqet gjithsej faturat e paguara tek arkëtari kryesorë. 
 
Në muajin janar janë bërë pagesat e mëposhtme: 
Furnizime për zyre €173  
Posta €112 
Argëtimi €42 
 
Bilanci i llogarisë së parave në arkë në fund të janarit është €163. 
 
Cila nga sa vijon NUK është një procedurë e përshtatshme për kontrollin e fondit të parave në 
arkë? 
 

a) Kujdestari i parave në arkë arkëton faturat sipas kategorisë së shpenzimeve pas 
paraqitjes së tyre tek arkëtari i përgjithshëm, në mënyrë që të mund të monitorohen 
ndryshimet në lloje të ndryshme të shpenzimeve. 
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b) Numërimet e befasisë të arkës bëhen herë pas here nga një epror i kujdestarit të parave 
në arkë për të përcaktuar se paratë në arkë janë duke u llogaritur në mënyrë të 
kënaqshme. 

c) Kujdestari i parave në arkë merr fatura të nënshkruara nga secili individ të cilit i paguhen 
para të imëta. 

d) Para marrjes së faturës të parave të imta si dëshmi e pagesave, arkëtarja e përgjithshme 
kërkon një kontrollimi nga kujdestari i parave të imta, në vend se të paguaj në kesh, për 
të rimbushur fondin. 
 

47. Nëse qeveria do të rriste normat e tatimit të korporatave, atëherë marrëdhënia fitim pas tatimit 
‐ kosto ‐ vëllim për firmat individuale do të ndryshonte si në vijim: 

a) Rentabiliteti do të rritej 
b) Rentabiliteti do të zvogëlohej  
c) Nuk do të ketë ndonjë ndryshim në rentabilitet 
d) Nuk do të ketë ndonjë ndryshim në marrëdhënien fitim pas tatimit ‐ kosto ‐ vëllim 

 
48. Cila nga sa vijon përshkruan më së miri një kompani transnacionale? 

a) Autoriteti i centralizuar dhe identiteti i veçantë kombëtar. 
b) Autoriteti i decentralizuar dhe identiteti i veçantë kombëtar. 
c) Autoriteti i decentralizuar dhe asnjë identitet i veçantë kombëtar. 
d) Autoriteti i centralizuar dhe asnjë identitet i veçantë kombëtar. 

 
49. Cila nga sa vijon NUK kërkohet në përgjithësi për të pasur një kontratë të vlefshme? 

a) Aprovim i ndërsjellët. 
b) Qëllim i ligjshëm. 
c) Marrëveshje e drejtë, pa anësi 
d) Palët që kanë aftësi kontraktuese. 

 
50. Firmat Oligopoliste: 

a) Rrallë fitojnë fitime ekonomike. 
b) Gjithmonë prodhojnë produkte të diferencuar. 
c) Gjithmonë prodhojnë produkte homogjene. 
d) Marrin vendime për të cilat presin reagime nga konkurrentët. 


