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Parathënie

Ky libër është hartuar sipas programit mësimor për lëndën “Kontabiliteti” për
drejtimin e Ekonomisë, profili administrator financiar. Në tekst, në plan të parë,
janë përpunuar përmbajtjet nga sfera e kontabilitetit të thjeshtë dhe të dyfishtë,
pastaj rëndësi e veçantë u janë dhënë regjistrimeve ekonomike në llogari (konto).
Qëllimi është që të gjitha nocionet, teknikat, rregullat, llogaritë barazuese të
ilustrohen nëpërmjet shembujve të thjeshtë dhe, më tej, shembujve më të
ndërlikuar të funksionimit të tyre, me synim që të angazhohen sa më mirë
nxënësit, duke respektuar dhe nxitur edhe kreativitetin e tyre.
Nisur nga gjerësia dhe thellësia e problemeve që trajton, në mungesë të literaturës
në gjuhën shqipe për këtë nivel trajtimi, teksti është i vlefshëm për të gjithë
profesionistët e fushës së kontabilitetit, por edhe për ata që duan ta mësojnë këtë
lëndë dhe teknikë për të rritur nivelin e njohurive mbi këtë fushë,si dhe për ata që
punojnë me kontabilitetin.
Në këtë tekstë janë përfshirë 4 module me këto emërtime:
1.Emërtimi i modulit: Evidenca e qarkullimit të mallrave
Zgjatja e modulit: 72 orë (36 T + 36 U=72)
Qëllimet e modulit:
1 Aftësimi për evidencën e qarkullimit të mallrave. Arritja e diturisë elementare
për kontabilitetin dhe pjesët e tij;
Rezultatet e modulit:
1 Pas përfundimit të këtij moduli jemi të gatshëm për:
2 Përpilimin e bilancit të gjendjes
3 Formulimi i kalkulimit të çmimit
4 Evidenca e mallit në kontabilitetin material dhe financiar
5 Përllogaritja e dallimit në çmim
6 Përpilimi i listës së nivelimeve të çmimit
7 Evidenca e ndërrimit të çmimit në kontabilitetin material dhe financiar
Përmbajtja e modulit:
1 Përpilimin e bilancit të gjendjes dhe hapja e librave afariste
2 Furnizimi i mallit
3 Lëvizja interne e mallit
4 Shitja e mallit
5 Ndërrimi i çmimeve
6 Shpenzimet afariste të ndërmarrjeve tregtare
7 Lirimi tregtar
8 Regjistrimi i mallit
9 Harmonizimi i evidencës analitike me evidencën sisntetitke
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2.Emërtimi i modulit: Evidenca e importit dhe eksportit të mallrave
Zgjatja e modulit: 16 orë (8 T + 8 U=16)
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidencën e importit dhe eksportit të mallrave. Arritja e
diturisë elementare për kontabilitetin importit,eksportit dhe pjesët e tij;
Rezultatet e modulit:
 Pas përfundimit të këtij moduli jemi të gatshëm për:
 Definimin e importit dhe eksportit të mallit
 Përpilim e kalkulimit të importit dhe eksportit
 Evidentimin e importit dhe eksportit në kontabilitetin financiar dhe
material
 Evidentimi i pagesave përmes llogaris devizore
 Llogaria dhe evidentimi i kursit devizor
Përmbajtja e modulit:
1 Njohuri mbi karakteristikat e importit dhe eksportit
2 Importi i mallit – nocioni
3 Kalkulimi i importit të mallit
4 Evidenca e importit të mallit permes librit kryesor
5 Eksporti i mallit – nocioni
6 Evidenca e eksportit të mallit permes librit kryesor
7 Përllogaritja e punëve të eksportit
8 Pagesat perms llogarisë devizore (ekstrakti devisor)
9 Përllogaritja dhe evidence e kursit devisor
3.Emërtimi i modulit: Evidenca e shërbimeve në qarkullimin e mallrave
Zgjatja e modulit: 16 orë (8 T + 8 U=16)
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidencën e shërbimeve në qarkullimin e mallrave.
Rezultatet e modulit:
 Sqarimin e mallrave tranzitë
 Efektet e ndërmjetësimit në mallrat tranzitë
 Evidenca e shitjes së mallit tranzitë
 Efektet e punëve komisionare
 Evidenca e shitjeve në komision
 Punët në konsignacion
 Evidenca e pranimit dhe shitjes së mallit në konsignacion
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Përmbajtja e modulit:
1. Punët tranzit,furnizimi dhe shitja
2. Punët në komision (nocioni,pjesëmarrësit,blerja komisionare,shitja
komisionare)
3. Punët konsignacion (nocioni,pjesëmarrësit,blerja në kosignacion,shitja në
konsignacion)
4.Emërtimi i modulit:
 Përcaktimi dhe shpërndarja e rezultatit afarist në ndërmarrjet tregtare
Zgjatja e modulit: 36 orë (18 T + 18 U=36)
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidentimin,shpërndarja e rezultatit afarist në ndërmarrjet
tregtare.
 Kuptimin e rolit dhe rëndësisë së informacionit kontabël në vendimarrjet
dhe kontrollet afariste.
Rezultatet e modulit:
 Të dallojnë shpenzimet dhe egzistimi i shpenzimeve
 Të dallojnë hyrat dhe egzistimi i të hyrave
 Analiza e ndikimit të ndarjeve kohore (NKA dhe NKP)
 Skjarimi i plotësimit të formularëve pasqyrave financiare
 Dallimi në mes të reyultatit afarist dhe rezultatit të përgjithshëm
Përmbajtja e modulit:
1. Azhurimi i evidencës kontabile për nevojat e përpilimit raporteve
financiare
2. Konstatimi i gjendjeve të Ndarjeve kohore aktive dhe pasive
3. Shlyerja e kërkesave në mënyrë direkte dhe indirekte
4. Rezervimet afatgjata
5. Amortizimi tatimor
6. Përcaktimi dhe shpërndarja e fitimit në ndërmarrjet tregtare
7. Përcaktimii dhe mbulimi i humbjes në ndërmarrjet tregtare
8. Raportet financiare të ndërmarrjeve tregtare
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
Bujanoc, Shtator 2015
Ju jemi mirënjohës!
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