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Problemi 1 
 
Kompania REDONI MAG Sh.P.K raportoi rezultatin financiar për vitin 2020 si në vijim: 
 
Shitjet         50,000 njësi 
Çmimi                   € ? 
 
Kostot variabile për njësi: 

Materialet direkte                                                                     € 2.00 
Puna direkte                                                                                 1.75 
Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit variabile                0.50 
Shpenzimet variabile të shitjes                                                  2.25 

 
Kostot totale fikse: 

Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit fikse             € 100,000 
Shpenzimet e pagave të shitjes                                           125,000 

 Shpenzimet e pagave të administratës                                50,000 
 

Kërkohet: 

 

(a) Kalkuloni shitjet (në sasi) në pragun e rrezikut nëse gjatë vitit 2020 kompania realizoi një 
fitim prej €25,000. 
 

        (10 pikë) 
 
(b) Supozoni se për vitin që përfundoi më 2020, duke u bazuar në sasinë e dhënë të shitjeve 
dhe listën e dhënë të kostove, kompania realizoi një fitim prej €25,000.  
 
Për ta përmirësuar fitimin, është propozuar që punonjësit e sektorit të shitjes të vijojnë një 
trajnim të veçantë.  
 
Si rezultat i këtij trajnimi, shpenzimet variabile të shitjes për njësi priten të zvogëlohen për 
20% nga niveli aktual, dhe shitjet të rriten për 20%.  
 
Duke supozuar se kostot dhe shitjet kanë një sjellje të pritur, kalkuloni shumën maksimale 
që kompania do të jetë e gatshme ta paguaj për programin e propozuar të trajnimit.  
 

          (10 pikë) 
 

         (Totali = 20 pikë) 
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(a) Për të realizuar një profit prej €25,000, duhet te qëndroj ky barazim: 
 
Të hyrat – kostot variabile – kostot fikse = fitimi i dëshiruar 
50,000 X Çmimi - €6.5 X 50,000 - €275,000 = €25,000 
50,000 X Çmimi = 25,000 + 275,000 + 325,000 
Çmimi = €12.50 
Prandaj, marzha e kontributit për njësi është €12.50 – €6.50 = €6. 
 
Nëse Q përfaqëson sasinë në piken e rentabilitetit (pragun e rrezikut), atëherë: 
6Q = €275,000 
Q = 45,833 njësi. 
 
(b) Programi i trajnimit mundëson një strukturë të re të kostos për kompaninë në fjalë. Fitimi 
aktual për kompaninë është €25,000. Struktura e re e kostos, para pagesës së kostove të 
trajnimit, do të krijoj këtë fitim: 
 
Shitjet (€12.5 X 50,000 X 1.2) = €750,000 
 
Kostot variabile: 
Prodhimit (€4.25 X 60,000) = €255,000 
Shitjes = (€0.80 × €2.25 × 60,000) = €108,000 
 
Kontributi = €387,000 
 
Kostot fikse = €275,000 
 
Fitimi operativ = €112,000. 
 
Në mënyrë që kompania ta justifikoj programin e trajnimit dhe strukturën e re të kostove, fitimi 
duhet së paku të jetë aq sa ai aktual, pra €25,000. 
 
Prandaj, shuma maksimale për të paguar për trajnime është €112,000 - €25,000 = €87,000. 
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Problemi 2 
 
(a) BESIM GASHI SH.P.K merret me prodhimin dhe shitjen e një produkti të vetëm. Aktualisht 

prodhon dhe shet 102,000 njësi në muaj, të cilat përfaqësojnë 85% të kapaciteti të plotë të 

prodhimit. Kostot totale mujore janë €619,000, por nëse do të shfrytëzohej kapaciteti i plotë këto 

kosto do të ishin €700,000. Kostot totale fikse do të mbesin të pandryshuara në çfarëdo niveli të 

shfrytëzimit të kapacitetit prodhues. Çmimi standard i shitjes së një njësie të produktit do të 

rezulton në një koeficient të kontributit ndaj shitjeve prej 40%. 

 

Një klient ka kërkuar që ti blejë 15,000 njësi me një çmim prej 20% më të ultë sesa çmimi 

standard i shitjes. Nëse kjo ofertë pranohet, atëherë shitjet ekzistuese priten të bien sipas këtij 

raporti: një njësi për çdo gjashtë njësi të shitura këtij klienti. 

 

Kërkohet: 
 

(i) Për nivelin aktual të prodhimit dhe shitjes, kalkuloni: 

- koston variabile për njësi; 

-kostot totale fikse mujore; 

-çmimin e shitjes për njësi; 

-kontributin për njësi 

(7 pikë) 

 

(ii) Kalkuloni rritjen ose zvogëlimin neto të fitimit mujor i cili do të rezulton nga pranimi i 
kërkesës së klientit. 

(5 pikë) 

 

(iii) Në aspekti i vendimmarrjes, shpjegoni termin “kosto oportune” dhe ilustroni përgjigjen 

tuaj duke iu referuar rastit të kompanisë BESIM GASHI SH.P.K. 

(2 pikë) 

 

(b) Kostot primare (materiali direkt dhe puna direkte) të produktit PP janë si në vijim: 
 
Materiali direkt  10€/njësi 
Puna direkte: 
     Qendra e kostos T   14€/njësi 
     Qendra e kostos W  21€/njësi 
 
Prodhimi i një njësie të produktit PP merr 35 minuta kohë makine në qendrën e kostos T. Puna 
direkte në qendrën e kostos T paguhet 7€ për orë, ndërsa në qendrën e kostos W paguhet 6€ për 
orë. Qendra e kostos T koeficienti i SHPP 48€, Qendra e kostot W koeficienti i SHPP 42€. 
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Kërkohet: 

 

(i) Kalkuloni koston totale të prodhimit për një njësi të produktit PP. 
 

 (3 pikë) 

 

(ii) Shkurtimisht shpjegoni pse kostot e qendrave të shërbimit duhet të ri-përpjesëtohen në 

qendrat e kostove të prodhimit. Cila metodë e ri-përpjesëtimit merr parasysh në tërësi punën 

(shërbimin) që qendrat e kostove të shërbimit ia ofrojnë njëra tjetrës. 

  (3 pikë) 

 

(Totali = 20 pikë) 
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(i) Sipas metodës poshtë-lartë: 
 
Njësitë                     Kostot totale (€) 
120,000 (W1)           700,000 
102,000                    619,000 
––––––––                –––––––– 
18,000                        81,000 
––––––––                –––––––– 
 
Kalkulimet (W1) 
 

Kapaciteti i plotë = 102,000 : 0.85 = €120,000 

 

Kosto variabile për njësi = 81,000 ÷ 18,000 = €4�50 
 
Kostot totale fikse = 700,000 – (120,000 4.50) = €160,000 
 
Çmimi i shitjes për njësi = kosto variabile për njësi ÷ (1.00 – 0.40) 
= 4.50 ÷ 0.6 = €7.50 
 
Kontributi për njësi = (7�50 – 4�50) = €3�00 

 

(ii) 
Pranimi i kërkesës:                                    € për njësi 
Çmimi i shitjes (0.80 X7.50)                           6.00 
Minus kostot variabile                                         (4.50) 

––––– 
Kontributi                                                              1.50 

 ––––– 
 
                               € 
Kontributi nga 15,000 njësitë (15,000 X 1.50)     22,500 
Minus kosto oportune (15,000 ÷ 6) X €3.00        (7,500) 

   ––––––– 
Neto rritja në kontribut (dhe profit)                €15,000 

   ––––––– 
 

(iii) 

 
Kosto oportune paraqet koston nga lënies anash e alternativës më të mirë, gjatë zgjedhjes së një 
alternative tjetër. Kostot oportune janë kostot relevante. Në situatën e kompanisë ABC Sh.P.K, 
nëse ajo e pranon kërkesën, i bie që të humb kontributin e disa prej shitjeve ekzistuese. Kjo 
humbje e kontributit paraqet koston oportune relevante për këtë vendim. 
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(b) 

(i) 

Kostot primare                      € 
Materialet direkte                10 
Puna direkte: 
Qendra e kostos T               14 
Qendra e kostot W              21 
                                             –––– 
                                               45 
 
Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit: 
Qendra e kostos T: (35 ÷ 60) X 48       28 
Qendra e kostot W: (21 ÷ 6) X 12       42 
            –––– 

        115 
(ii) 

Produktet nuk kalojnë nëpër qendrat e kostove të shërbimit, prandaj kostot e qendrave të tilla 
nuk mund të përvetësohen (absorbohen) direkt në produktet e prodhuara. Produktet kalojnë 
vetëm nëpër qendra të kostove të prodhimit. Prandaj, në mënyrë që të kalkulojnë koston totale 
të prodhimit për njësi, kostot e qendrave të shërbimit duhet të përpjesëtohen te qendrat e 
kostove të prodhimit në mënyrë që më pas ato të absorbohen (përvetësohen). 
Metoda e përpjesëtimit e cila i merr parasysh ndërveprimet ndërmjet qendrave të kostove të 

shërbimit quhet metoda reciproke. Ekzistojnë dy teknika për aplikimin e kësaj metode – qasja e 

shpërndarjes së përsëritur ose qasja përmes ekuacioneve simultane. 
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Problemi 3 
 
(a) BESIM GASHI SH.P.K prodhon një produkt të vetëm i cili shitet me një çmim standard prej 

€22 për njësi. Kompania shfrytëzon modelin marxhinal (variabël) për trajnimin e kostove të 

prodhimit. Kostot standarde variabile të prodhimit janë 9€ për njësi. Prodhimi i buxhetuar 

vjetor është 360,000 njësi ndërsa kostot e buxhetuara jo-prodhuese (të gjitha fikse) janë 

€1,152,000 në vit. 

 

Informatat në vijim ndërlidhen me muajin e kaluar: 

 

            Njësitë e buxhetuara         Njësitë aktuale 

  

Prodhimi                30,000   33,000  

Shitjet           32,000                                  34,000 

 
Muajin e kaluar fitimi i buxhetuar ishte €200,000 ndërsa shitjet totale aktuale ishin €731,000. 
 
 
Kërkohet: 

 

(i)    Kalkuloni variancën (shmangien) e çmimit të shitjes dhe variancën në fitimin e vëllimit 
të shitjeve. Tregoni nëse secila variancë është e favorshme apo e pafavorshme. 
 

            (4 pikë) 

 

(ii)  Për muajin e kaluar, kalkuloni fitimin e buxhetuar duke supozuar se kompania është 
duke shfrytëzuar modelin absorbues (të përvetësimit) të trajtimit të kostove të prodhimit. 
 

 (4 pikë) 

 
(iii) Shpjegoni se si dy variancat (shmangiet) e përllogaritura në kërkesën (i) mund të jenë të 
ndërlidhura. 

     (4 pikë) 
 
 
 
 
(b) BESIM GASHI SH.P.K shfrytëzon modelin e sasisë së porosisë ekonomike (EOQ/SPE) për të 
përcaktuar sasinë e porositjes për lëndën e parë Y. Kompania nuk mban stoqe për amortizim 
(rezervë). Informatat në lidhje më lëndën e parë Y janë si në vijim: 
 
Kërkesa vjetore                   48,000 njësi 
Çmimi i blerjes                    80€ për njësi 
Kostot e porositjes              120€ për porosi 
Kostot vjetore të mbajtjes   10% e çmimit të blerjes 
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Kërkohet: 

 

(i)    Kalkuloni: 

     - SPE-në për lëndën e parë Y, dhe  

     - kostot vjetore totale të blerjes, porositjes dhe mbajtjes së stoqeve të lëndës së parë Y.   

 
          (4 pikë) 

 

Furnitori i ka ofruar kompanisë një zbritje prej 1% në çmim nëse sasia e porositjes për çdo 

porosi është 2,000 njësi. 

 

(ii)  Kalkuloni kursimet totale vjetore për kompaninë BESIM GASHI SH.P.K nëse oferta 

pranohet. 

 
          (3 pikë) 

(iii)  Listoni dy shembuj të kostove të mbajtjes. 

          (1 pikë) 
 

(Totali = 20 pikë) 
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(a) 
(i) 

Varianca e çmimit të shitjes:                                           € 
Shitjet aktuale me çmim standard      (34,000 x €22)                     748,000 
Shitjet aktuale me çmim aktual          731,000 

–––––––– 
Varianca e çmimit të shitjes                   17,000 PF 

–––––––– 
Varianca ne fitimin e vëllimit te shitjeve: 
Shitjet e buxhetuara (njësite)       32,000 
Shitjet aktuale (njësite)      34,000 

–––––––– 
Varianca në vëllim (njësite)     2,000      F 
Kontributi standard për njësi €(22 – 9)    x €13 
Varianca në fitimin e vëllimit te shitjeve                             €26,000 F 
 
(ii) 

Kontributi i buxhetuar (32,000 x €13)      416,000 
Minus: Fitimi i buxhetuar (sipas kostos marxhinale)         (200,000) 

––––––––– 
Kostot fikse te buxhetuara       216,000 
Minus: Kostot e buxhetuara fikse jo-prodhuese (1,152,000 ÷ 12)  (96,000) 

––––––––– 
Kostot fikse te buxhetuara te prodhimit        120,000 

––––––––– 
Kostot standarde fikse te prodhimit për njësi (€120,000 ÷ 30,000)    €4 
 
 
Kalkulimi I fitimit sipas motodes se kostos absorbuese: € 
Fitimi sipas metodës marxhinale      200,000 
Minus: Zvogëlimi i stoqeve sipas kostos standard fikse të  
prodhimit për njësi [(32,000 – 30,000) x €4]     (8,000) 

––––––––– 
Fitimi sipas metodës absorbuese      192,000 

 

Ne mënyrë alternative:       € 
Fitimi i buxhetuar i prodhimit sipas kostos absorbuese  
32,000 x (13 – 4)        288,000 
Minus: Kostoto fiske të buxhetuara jo-prodhuese    (96,000) 

––––––––– 
Fitimi sipas metodës absorbuese      192,000 

 
(iii) 

Çmimi aktual i shitjes (€21.5) ishte më i ultë sesa çmimi standard i shitjes (€22.00), dhe kjo 
rezultoi në variancën e çmimit të shitjes. Ky reduktim në çmim mund të ketë inkurajuar më 
shumë klientët që të blejnë sasi më të mëdha të produkteve. Kompania shiti 2,000 njësi më 
shumë sesa planifikimi paraprak, që rezultoi në një variancë pozitive në fitimin e vëllimit te 
shitjeve prej €26,000. Prandaj këto dy varianca janë të ndërlidhura dhe duhet analizuar së 
bashku. 
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(b) 

(i) 

Duke përdorur formulën e dhënë: 
SPE = [(2 x 120 x 48,000) ÷ (0.10 x 80)]0.5 = 1,200 njësi 
 

 
Kostot e blerjes (48,000 x €80)    3,840,000 
Kostot e porositjes (48,000 ÷ 1,200) x €120          4,800 
Kostot e mbajtjes [(1,200 ÷ 2) x €80 x 0.10]                         4,800 

–––––––––– 
Kostot totale       3,849,600 

–––––––––– 

 

(ii) 

Kostot e blerjes (48,000 x €80 x 0�99)      3,801,600 
Kostot e porositjes (48,000 ÷ 2,000) x €120            2,880 
Kostot e mbajtjes [(2,000 ÷ 2) x €80 x 0�99 x 0�10]            7,920 

 
 

Zgjidhja e problemit 2 - vazhdim 

–––––––––– 
Kostot totale        3,812,400  

–––––––––– 
Kursimet vjetore totale (3,849,600 – 3,812,400)       €37,200 
 
 
(iii) 

Kostot e sigurimit te stoqeve ne depo. 

Qiraja e depos. 

Interesi i kredisë së depos. 

Etj. 
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Problemi 4 
 
Procesi i prodhimit në kompaninë LAMBO Sh.P.K përbëhet nga disa procese të ndryshme. Në 

procesin G, produktet e përbashkëta (X1 dhe X2) prodhohen me një koeficient 5:3 nga aspekti 

sasior (vëllimit) i lëndëve të para të futura në proces. Humbja normale gjatë këtij procesi pritet 

të jetë 5% e lëndëve të para të futura në proces. Humbjet kanë një vlerë të realizueshme (të 

shitjes) prej 5€ për litër. Kompania nuk mban punë në progres. Kostot e përbashkëta 

shpërndahen në produktet e përbashkëta sipas metodës së matjes fizike apo vëllimit fizik. 

 

Informatat në vijim kanë të bëjnë me procesin G për muajin e kaluar: 

Lëndët e para të futura në proces                 60,000 litra (me një kosto prej €381,000) 

Fitimi anormal                                                  1,000 litra 

 

Kostot tjera: 

Puna direkte                                                    €180,000 

Shpenzimet direkte                                          €54,000 

Shpenzimet e përgjithshme te prodhimit      110%e kostos së punës direkte 

 
 
 
Kërkohet: 

 

(a) Përgatisni llogarinë (konton) T të procesit G për muajin e kaluar në të cilin duhet 
paraqitni për secilin produkt të përbashkët daljet (outputi apo prodhimi) si nga aspekti 

sasior ashtu edhe nga ai financiar. 

 (10 pikë) 
 
 

Në fund të procesit G, kompania mund ta shes produktin X1 me çmim prej €20 për litër. 

Kompania është duke marrë në konsideratë propozimin për ta vazhduar prodhimin e produktit 

X1 në procesin H në mënyrë që të prodhoj produktin PP1. Procesi H ka kapacitet të lirë për ta 

realizuar këtë punë. Kostot shtesë në procesin H do të jenë 4€ për litër të futur në këtë proces 

nga procesi paraprak G. Në procesin H humbja normale sasiore do të jetë 10% e hyrjes (inputit) 

në këtë proces. Kjo humbje nuk ka vlerë të realizueshme (të shitjes). Produkti i prodhuar PP1 do 

të mund të shitej me një çmim prej 26€ për litër. 
 
 
(b) Bazuar në aspektin financiar, përcaktoni nëse produkti X1 do të duhej të vazhdoj 

prodhimin në procesin H. 

 (7 pikë) 
 
(c) Nga aspekti i procesi G, shpjegoni dallimin ndërmjet termeve “shpenzimet direkte” dhe 
“shpenzimet e përgjithshme të prodhimit”. 

 (3 pikë) 

 

(Totali = 20 pikë) 
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(a)                                                                      Procesi G 

                                                Litra                      € 
MD                                                  60,000                 381,000 

PD                                                                              180,000 

Shpenzimet direkte                                                  54,000 

SHPP (W1)                                                               198,000 

Fitimi anormal (W4)                    1,000                   14,000 

                                                       61,000               827,000 

                                                       Litra         € 
Outputi (W3): 

X1 (W4)                                                 36,250        507,500 

X2 (W4)                                                21,750        304,500 

Normal loss (W2)                                3,000          15,000 

                                                           

                                                                 61,000        827,000 

 

 

 
Përllogaritjet: 

W1 Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit = 110% x 180,000 = €198,000 

W2 Humbja normale = 5% x 60,000 = 3,000 litra me 5 = €15,000 

W3 Dalja (outputi) total = 61,000 – 3,000 = 58,000     

      Ndarja X1 : X2 sipas raportit 5 : 3 

      X1 = (5 ÷ 8) x 58,000 = 36,250 litra 

      X2 = (3 ÷ 8) x 58,000 = 21,750 litra 

 

W4 Kosto për litër: 

       Kosto totale neto = 381,000 + 180,000 + 54,000 + 198,000 – 15,000 

                               = €798,000 

       Dalja (outputi) i pritur = 60,000 x 95% = 57,000 litra 

       Kosto për litër = 798,000 ÷ 57,000 = €14                                 

       Vlerësimet: 

       Fitimi anormal = 1,000 x 14 = €14,000 

       Produktet e përbashkëta: 

         X1 36,250 x 14 = €507,500 

          X2 21,750 x 14 = €304,500 

 
(b) 
 
100 litra të produktit X1                       € 
 
Të hyrat nëse shiten në pikën e ndarjes, pa procesim të mëtutjeshëm    2,000 
 
Të hyrat (nga PP1) nëse shiten pas procesimit të mëtutjeshëm (100 x 90%) x 26                  2,340 

––––– 
Të hyrat shtesë 1         ,              340 

––––– 
Kostot shtese (procesi H) 1,         400 

––––– 
Kostot shtesë i tejkalojnë përfitimet shtesë për €60 për çdo 100 litra te procesimit të mëtutjeshëm të produktit X1. Për 
shembull, nëse prodhimi (dalja) prej 36,250 litra të produktit X1 është procesuar më tutje për të prodhuar produktin e 
ri PP1, kostot shtesë do ti tejkalojnë të hyrat shtesë me për €21,750 (36,250 : 100 X 60). Prandaj produkti P1 nuk duhet 
të procesohet dhe të shëndrohet në produktin PP1. 
 

(c) Shpenzimet direkte janë kostot, të ndryshme nga materialet dhe puna, të cilat në mënyrë direkte mund të 

gjurmohen në procesin (G). Një shembull i kostove të tilla është marrja e pajisjeve speciale me qira, të cilat kërkohet 

vetëm për atë proces. Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit janë shpenzimet të përgjithshme të fabrikës të cila 

duhet të përpjesëtohen në procese të ndryshme. Shembull të tyre janë qiraja, rryma e fabrikës, etj. 
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Problemi 5 
 
AGRO BEE Sh.P.K është një kompani prodhuese e sapo formuar aktiviteti i së cilës pritet të filloj 
më 2 janar 2021. Kompania ka blerë 4,000 njësi produkti, nga një kompani e cila ka falimentuar, 
të cilat do ti shfrytëzoj si stoqe për shitje. Këto njësi janë blerë me çmim prej €5 për njësi. Kostot 
e parashikuara të prodhimit dhe të tjera janë si në vijim: 
 
Kostot variabile për njësi: 
      Të prodhimit                                 €7.50 
      Të shitjes dhe administrative      €1.00 
 
Kostot fikse: 
      Të prodhimit                                €80,000 
      Të shitjes dhe administrative     €55,000 
 
Shitjet për vitin vijues (2021) parashihen të jenë 96,000 njësi me çmim prej €12 për njësi. 
Kompania planifikon (buxheton) të prodhoj 100,000 njësi gjatë vitit 2011. Kapaciteti prodhues 
është 100,000 njësi. 
 
 

Kërkohet: 

 

(a) Përgatisni ndarazi pasqyrën e të ardhurave sipas modelit absorbues dhe sipas modelit 
variabil (marxhinal) për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2021, duke supozuar se janë 
prodhuar 100,000 njësi dhe janë shitur 96,000 njësi. Kompania aplikon metodën FIFO për 
menaxhimin e stoqeve. (Vini re se stoqet e mallrave fillestare paraqesin mallrat e blera e jo të 
prodhuara). 
 

         (12 pikë) 
 
(b) Përgatisni një harmonizim (rekoncilim) ndërmjet fitimeve neto që rezultojnë nga 

aplikimi i dy modeleve të kërkuara në pjesën (a). 

            (8 pikë) 
 

(Totali = 20 pikë) 
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(a)  
Pasqyra e të ardhurave sipas modelit absorbues 

 
AGRO BEE SH.P.K 

Viti që përfundon më 31.12.2020 
 
Shitjet                                                                                       € 1,152,000 
 
Kosto e mallrave të shitura: 
Stoqet në fillim                                                          20,000 
Kostot variabile të prodhimit         750,000 
Kostot fikse të prodhimit                 80,000 
Kosto e mallrave të prodhuara                              830,000 
Kosto e mallrave në dispozicion për shitje          850,000 
Stoqet në fund (8,000 × €8.30)                                (66,400) 
Kosto e mallrave të shitura          € 783,600 
 
Fitimi bruto            € 368,400 
 
Kostot variabile të shitjes                                     96,000 
Kostot fikse të shitjes                                           55,000 
Kostot totale të shitjes dhe administrative                           € 151,000 
Fitimi neto          € 217,400 

 

 
Pasqyra e të ardhurave sipas modelit variabil (marxhinal) 

 
AGRO BEE SH.P.K 

Viti që përfundon më 31.12.2020 
 
Shitjet                                                                                                                                € 1,152,000 
 
Stoqet në fillim                                                                                               20,000 
Kostot variabile të prodhimit                                                                     750,000 
Kostot variabile të mallrave të prodhuara në dispozicion për shitje    770,000 
Kostot variabile të prodhimit në stoqet përfundimtare                         (60,000) 
 
Kostot variabile të mallrave të shitura                                                    710,000 
Kostot variabile të shitjes                                                                              96,000 
 
Kostot totale variabile                                                                                                      € 830,000 
 
Kontributi                                                                                                                           € 346,000 

 

Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit, fikse                                      80,000 

Shpenzimet e përgjithshme të shitjes, fikse                                              55,000 

Kostot fikse totale                                                                                                      € 135,000 

Fitimi neto                                     € 211,000 
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(b)  
Harmonizimi (rekoncilimi) 
 
Fitimi neto sipas modelit absorbues – Fitimi neto sipas modelit variabël (marxhinal) = Kostot fikse 

në stoqet përfundimtare – Kostot fikse në stoqet fillestare 

 

€217,400 - €211,000 = €6,400  

8,000 njësi X 0.80* – 0** = € 6,400 
 
* Kostot fikse të prodhimit për njësi janë = €80,000 / 100,000 = €0.80. 

** Nuk ka kosto fikse në stoqet fillestare pasi që ato janë blerë nga një furnitor i jashtëm. Ato njësi 

nuk janë prodhuar. 


