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Parathënie

Ky libër është hartuar sipas programit mësimor për lëndën “Kontabiliteti” për vitin e IV
drejtimin e Ekonomisë, profili administrator financiar. Në tekst, në plan të parë, janë
përpunuar përmbajtjet nga sfera e kontabilitetit të ndërmarrjeve prodhuese, pastaj
rëndësi e veçantë u janë dhënë evidencës në procesin e prodhimit, konstatimin e
rezultatit financiar në ndërmarrjet prodhuese, përpilimit raportit kontabël për
ndërmarrjet prodhuese.
Në këtë libër janë përfshirë 3 module me këto emërtime:
I. Moduli 1: EVIDENCA E PROCESIT TË PRODHIMIT
Zgjatja e modulit: 92 orë (46 T + 46 U)
Qëllimet e modulit:
•
Aftësimi për evidencën e procesit të prodhimit;
Rezultatet e modulit:
Pas përfundimit të këtij moduli jemi të gatshëm për:
•
Dalloni kontabilitetin financiar dhe kontabilitetin e repartit
•
Marrjen e gjendjes fillestare të stoqeve
•
Identifikimi i shpenzimeve në ndërmarrjet prodhuese
•
Llogaritja e amortizimit (metoda e degresionit aritmetik, metoda e degresionit
gjeometrik, metoda funksionale)
•
Marrja e shpenzimeve afariste për llogaritjen e çmimit kushtues
•
Përpilimi i listës së repartit të prodhimit (LRP)
•
Klasifikimi i shpenzimeve sipas vendeve të ndodhjes
•
Shpërndarja e shpenzimeve sipas vendit ku kanë ndodhur në bartësit e
shpenzimeve
•
Evidenca dhe shpërndarja e shpenzimeve në kontabilitetin e repartit
•
Përpilimi i kalkulimit të çmimit kushtues në prodhimin masiv
•
Përpilimi i kalkulimit të çmimit kushtues në prodhimin serik
•
Evidenca e stoqeve prodhimeve të gatshme sipas çmimit të planifikuar dhe
çmimit kushtues faktik
•
Evidenca e shitjes së prodhimeve të gatshme përmes kontabilitetit financiar dhe
kontabilitetit të repartit (sipas çmimit të planifikuar dhe çmimit kushtues faktik)
Përmbajtja e modulit: Evidenca e procesit të prodhimit
92 orë = (46 T + 46 U)
1 Bilanci i gjendjes ndërmarrjeve prodhuese
2 Specifikat e shpenzimeve në ndërmarrjet prodhuese
3 Llogaritja e amortizimit (metoda e degresionit aritmetik, metoda e degresionit
gjeometrik, metoda funksionale)
4 Kontabiliteti i repartit
• Nocioni dhe rëndësia
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• Shfrytëzuesit e informative
• Klasa 9-Përllogaritja e shpenzimeve dhe bërjeve
• Vendi dhe bartja e shpenzimeve
5 Dokumentacioni i kontabilitetit të repartit
• Urdhëresa e punës
• Lista e repartit të prodhimit
6 Kalkulimi i çmimit kushtues
• Kalkulimi divizionar (I pastër pjestimor)
• Kalkulimi me numra pjestimor ekuivalent
• Kalkulimi i prodhimeve të lidhura
• Kalkulimi shtesë
7 Evidenca e prodhimit përmes klasës 9-Përllogaritja e shpenzimeve dhe e bërjeve
8 Kalkulimi i çmimit shitës të prodhimeve të gatshme
9 Evidenca e shitjes së produkteve të gatshme
Aktivitetet e rekomanduara dhe mënyra e realizimit të modulit:
Në fillimet modulit do të njoftohen me qëllimet dhe rezultatet, dhe të nxënit, planin e
punës dhe mënyrën e notimit;
Format e mësimdhënies :
Moduli realizohet përmes këtyre formave të mësimdhënies:
• mësimi teorik (46 orë)
• ushtrimet (46 orë);
Ndarja e paraleles (klasës) në grupe:
• Klasa ndahet në dy grupe gjatë realizimit: të ushtrimeve;
Vendi i realizimit të mësimdhënies
• Mësimi teorik realizohet në klasë;
• Mësim kabineti realizohet në kabinetin e kontabilitetit;
Rekomandimet për realizimin e mësimdhënies
• Mësimi realizohet si mësim aktiv i orientuar me simulimin e gjendjes reale nga
praktika ose nga jeta;
• Për realizimin e orës preferohet metoda:Luajtja e rolit
• Në bazë të dhënave librit kryesor nga kontabilitetit financiar të hapen librat
afariste të kontabilitetit të repartit (klasa 9)
• Në bazë të dhënave nga kontabiliteti financiar regjistroni dhe shpërndani
shpenyimet në bazë të vendit ku ato kanë ndodhur, barni shpenzimet në
bartës,përpiloni
kalkulimin,regjistroni bartjen e
prodhimeve
në
stoqe,përpiloni kalkulimin e çmimit të shitjes dhe regjistroni shitjen e
prodhimeve të gatshme në kontabilitetin financiar dhe kontabilitetin e bërjeve
(repartit)
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Vlerësimi:
• Përcjellje e realizimit të rezultatit
• Testet e diturisë
• Aktiviteti (angazhimi) në orë
• Detyrave në shtëpi
• Provim me shkrim
• Test të diturisë në praktikë
II.Moduli 2: KONSTATIMI I REZULTATIT AFARIST NË NDËRMARRJET PRODHUESE
Zgjatja e modulit: 12 orë (6 T + 6 U)
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidence e rezultatit afarist të ndërmarrjeve prodhuese;
 Kuptimi i rolit dhe rëndësisë kontabilitetit, informative kontabile në
vendimmarrjen afariste dhe kotrollës afariste.
Rezultatet e modulit:
Pas përfundimit të këtij moduli jemi të gatshëm për:
 Vlerësimi i stoqeve të produkteve të gatshme në funde të periudhës
përllogaritëse në kontabilitetin e repartit
 Evidenca e ndryshimit të stoqeve produkteve të gatshme në kontabilitetin
financiar në funde të periudhës përllogaritëse
 Vlerësimi i ndikimit të efekteve të ndryshimeve së vlerës të stoqeve në
rezultatin financiar
 Konstatimi dhe evidence e fitimit në ndërmarrjen prodhuese
 Sqarimi dhe mënyra e plotësimit të pasqyrave financiare të ndërmarrjeve
prodhuese
Përmbajtja e modulit: Konstatimi i rezultatit afarist në ndërmarrjet prodhuese
12 orë (6 T + 6 U)
1 Ndryshimi i stoqeve produkteve të gatshme
2 Konstatimi dhe shpërndarja e fitimit në ndërmarrjet prodhuese
3 Raportet financiare në ndërmarrjet prodhuese
Aktivitetet e rekomanduara dhe mënyra e realizimit të modulit:
Në fillimet modulit do të njoftohen me qëllimet dhe rezultatet, dhe të nxënit, planin e
punës dhe mënyrën e notimit;
Format e mësimdhënies :
Moduli realizohet përmes këtyre formave të mësimdhënies:
• mësimi teorik (46 orë)
• ushtrimet (46 orë);
Ndarja e paraleles (klasës) në grupe:
• Klasa ndahet në dy grupe gjatë realizimit: të ushtrimeve;
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Vendi i realizimit të mësimdhënies
• Mësimi teorik realizohet në klasë;
• Mësim kabineti realizohet në kabinetin e kontabilitetit;
Rekomandimet për realizimin e mësimdhënies
• Mësimi realizohet si mësim aktiv i orientuar me simulimin e gjendjes reale nga
praktika ose nga jeta;
• Për realizimin e orës preferohet metoda:Luajtja e rolit
• Konstatohet vlera e produkteve të gatshme dhe produkteve të pambaruara
në kontabilitetin e repartit dhe regjistrohen ndryshimet e vlerave të stoqeve
në kontabilitetin financiar.
Konstatohet dhe evidentohet rezultati afarist në kontabilitetin e repartit
(bërjeve) dhe kontabilitetin financiar.
Vlerësimi:
• Përcjellje e realizimit të rezultatit
• Testet e diturisë
• Aktiviteti (angazhimi) në orë
• Detyrave në shtëpi
• Provim me shkrim
• Test të diturisë në praktikë
III. Moduli 3: PËRPILIMI I RAPORTEVE FINANCIARE
Zgjatja e modulit: 20 orë (10 T + 10 U)
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për përpilimin e raporteve financiare.
Rezultatet e modulit:
 Sqaroni rendësin e raporteve financiare
 Emërtoni raportet financiare sipas dispozitave ligjore në fuqi
 Përpiloni bilancin e pozitës financiare (bilancin e gjendjes) në formularin
adekuat në bazë të dhënave
 Përpiloni bilancin e shpenzimeve dhe të ardhurave (bilancin e suksesit)
në formularin adekuat në bazë të dhënave
 Përpiloni raportin e rrjedhës së parasë në formularin adekuat në bazë të
dhënave
 Përpiloni aneksin statistikor në formularin adekuat në bazë të dhënave
 Përpiloni raportin e ndryshimit të kapitalit në formularin adekuat në bazë të
dhënave
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Përmbajtja e modulit: Përpilimi i raporteve financiare
20 orë (10 T + 10 U)
1. Detyrimet për përpilimin raporteve financiare
2. Struktura e raporteve financiare
• Përpiloni bilancin e pozitës financiare (bilancin e gjendjes)
• Përpiloni bilancin e shpenzimeve dhe të ardhurave (bilancin e suksesit)
• Përpiloni raportin e rrjedhës së parasë
• Përpiloni raportin e ndryshimit të kapitalit
• Shënimet shpjeguese (vërejtja) me raportet financiare
• Përpiloni aneksin statistikor
Aktivitetet e rekomanduara dhe mënyra e realizimit të modulit:
Në fillimet modulit do të njoftohen me qëllimet dhe rezultatet, dhe të nxënit, planin e
punës dhe mënyrën e notimit;
Format e mësimdhënies :
Moduli realizohet përmes këtyre formave të mësimdhënies:
• mësimi teorik (46 orë)
• ushtrimet (46 orë);
Ndarja e paraleles (klasës) në grupe:
• Klasa ndahet në dy grupe gjatë realizimit: të ushtrimeve;
Vendi i realizimit të mësimdhënies
• Mësimi teorik realizohet në klasë;
• Mësim kabineti realizohet në kabinetin e kontabilitetit;
Rekomandimet për realizimin e mësimdhënies
• Mësimi realizohet si mësim aktiv i orientuar me simulimin e gjendjes reale nga
praktika ose nga jeta;
• Për realizimin e orës preferohet metoda:Luajtja e rolit
• Përpilohen raportet financiare në bazë të listës mbyllëse të dhënë dhe të
dhënat tjera të nevojshme të cilat i përgatitë arsimtari
Vlerësimi:
• Përcjellje e realizimit të rezultatit
• Testet e diturisë
• Aktiviteti (angazhimi) në orë
• Detyrave në shtëpi
• Test të diturisë në praktikë
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Korelacioni me lëndët tjera, modulet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parimet e ekonomisë
Ekonomia afariste
Afarizmi në zyre
Drejta
Kontabiliteti financiar trajnimi
Afariymi financiar
Revizioni (auditimi)
Ndërmarrësia
Financat publike
Statistika

Për plotësimin dhe përmirësimin e mëtejshëm të këtij teksti, në të ardhmen, jemi
përsëri, në mirëpritje të vërejtjeve, sugjerimeve dhe mendimeve të specialistëve dhe
publikut lexues, duke e çmuar këtë si një kontribut dhe njëherazi sinqerisht Ju jemi
mirënjohës.
Autori:
e-mail:shefket.j@gmail.com
www.shefketjakupi.info
Bujanoc, Shtator 2016
Ju jemi mirënjohës!
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