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Deklarata e Origjinalitetit 
 

 

 Me përgjegjësinë time më të lartë deklaroj se ky punim, pra punimi me titull 

“Planifikimi financiar i shpenzimeve, me theks të veçantë në llogaritjen e kostos së 

cilësisë dhe kostos së arritjes së cilësisë në korporatat moderne” është përgatitur dhe 

shkruajtur prej meje individualisht dhe i njejti nuk është prezentuar para asnjë 

institucioni tjetër. Punimi nuk është botuar asnjëherë, por përmban  citate dhe 

referenca nga autorë të tjerë por ato jepen si fusnota, referenca dhe burimi i përdorur 

në këtë punim shkencor. 
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        ABSTRAKT 
 

 Të gjitha ndërmarrjet, pa marrë parasysh formën e organizimit prodhues, me 

qëllim të ushtrimit të aktivitetit ekonomik (afarist), duhet patjetër të angazhojnë 

inpute, gjegjësisht faktorë të prodhimit (fuqia punëtore, kapitali, toka dhe sipërmarrja). 

Angazhimi i faktorëve të prodhimit është i lidhur me të dalat në para, gjegjësisht 

pagesave të cilat ndërmarrja duhet t'i paguaj. 

 Të dalat të shprehura në para, gjegjësisht pagesat, të cilat ndërmarrja duhet t'i 

paguaj për angazhimin e faktorëve të prodhimit në ekonomi quhen shpenzime. 

 Aktivitetet për parandalimin e gabimeve dhe defekteve, testimi i planifikuar 

dhe sistematik i cilësisë, identifikimi i gabimeve dhe dështimeve në mënyrë interne 

dhe eksterne janë shkaktuesit e shpenzimeve të cilësisë (kostoja e cilësisë). 

 Për të monitoruar koston e cilësisë në praktikë, më shpesh aplikohen modeli 

tradicional i menaxhimit të kostos dhe modeli i kostos së bazuar në aktivitet. 

 Fjalët kyçe: planifikim financiar, shpenzime, vendime menaxheriale, cilësi, 

ndërmarrje moderne... 
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I.HYRJE 
 

 Çdo kompani në mjedisin e sotëm dinamik dhe konkurrues synon të mbijetojë 

në treg me sa më shumë fitim që është e mundur. Fitimi i kompanisë, sigurisht, varet 

kryesisht nga shpenzimet e bëra. Sa më e vogël të jetë shuma e tyre, aq më i lartë është 

fitimi i sajë. Andaj, përcaktimi i shpenzimeve gjatë funksionimit të përditshëm afarist 

të kompanive bashkëkohore është shumë i rëndësishëm. Përcaktimi i shpenzimeve 

është i rëndësishëm me qëllim që kompania t'i reduktoj shpenzimet sa më shumë që 

është e mundur, gjë që do të çonte në një rritje të fitimeve të kompanisë. Për të arritur 

këtë qëllim,gjegjësisht rritjen e fitimit, kompania bën plan për të gjitha shpenzimet e 

saj, dmth shpenzimet e prodhimit, planifikimi i shpenzimeve për materialet direkte, 

shpenzimet e fuqisë punëtore dhe shpenzimet e përgjithshme të prodhimit si dhe plan i 

kostos së shitjes.Dallimi midis shpenzimeve të planifikuara dhe atyre reale, është baza 

mbi të cilën një kompani planifikon se në cilën kahje do të lëvizë në të ardhmen. 

Shpenzimet tashmë të bëra të reduktohen në ato të planifikuara ose si shpenzimet reale 

të zvoglohen në të ardhmen. Në shoqërinë e sotme moderne ekzistojnë metoda të 

llojllojshme në dispozicion të kompanive dhe të cilat mund t'i përdorin si metoda për 

përcaktimin e shpenzimeve. Pikërisht për shkak të rëndësisë së madhe të shpenzimeve, 

vetë kompanitë zhvillojnë dhe zbatojnë zgjidhje të ndryshme sistematike për 

planifikimin dhe monitorimin e tyre, në mënyrë që të mundësojnë zvogëlimin e tyre. 

Teoria e prodhimit është baza për përcaktimin dhe llogaritjen e shpenzimeve. Sipas 

teorisë së prodhimit, llojet e ndryshme të shpenzimeve reagojnë në mënyrë të 

ndryshme me ndryshimin e vëllimit të prodhimit. Varësisht të korrelacionit thelbësor 

ndërmjet shpenzimeve dhe vëllimin të punës ose shfrytëzimin e kapaciteteve dallojmë: 

shpenzimet fikse dhe variabile. 

 Për të arritur cilësi optimale ,ose për të arritur cilësi më të mirë me kosto më të 

ulët, nevojitet qasje moderne ndaj kostove të cilësisë e cila kërkon analizë konstante 

dhe në vazhdimësi. Megjithatë, duke mos bërë shpenzime shtesë. 

 Shpenzimet si kategori ekonomike-kontabël janë të pranishme në të gjitha 

sferat e rendit shoqëror. Të dhënat historike tregojnë se ato ishin të pranishme edhe në 

format më të hershme të ekzistencës njerëzore dhe aktivitetit të tyre. Gjithmonë, 
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vendimi i njeriut është bazuar në shpenzimet ,të cilat identifikohen me shpenzimin 

racional të mjeteve dhe të punës. Shpenzimet paraqesin elementin më të rëndësishëm 

dhe më dinamik të çdo ekonomie. Në fakt ata janë një problematikë, e cila është 

gjithmonë e pranishme në shumë disciplina shkencore,veçanërisht në fushën 

ekonomike. Nuk është rastësi që në bisedat e zakonshme,fjala ekonomi barazohet me 

shpenzimet racionale të mjeteve(fondeve), gjegjësisht me kursimin me shpenzimet ose 

me uljen e kostos. 

 Shpenzimet arrijnë një zhvillim eklatant me shfaqjen e teorisë së kostos brenda 

shkencës ekonomike. Punonjësit shkencorë në fushën e ekonomisë, duke e vëzhguar 

rolin, rëndësinë dhe domethënien(kuptimin) e shpenzimeve, janë angazhuar në 

studimin dhe analizimin e tyre në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe studioze. 

 Subjekt i analizës së këtij punimi janë klasifikimet e ndryshme të shpenzimeve, 

si dhe zbatimi i tyre në procesin e menaxhimit dhe vendimmarrjes ne biznes. Si 

rezultat i pritshëm i hulumtimit në këtë punim magjistrature është përcaktimi i llojeve 

të shpenzimeve si dhe një pasqyrë të sistemeve të përcaktimit (përllogarritjes) të 

shpenzimeve, nëpërmjet të cilave mund të ndikohet në reduktimin e tyre. 

 Në pjesën e parë të punimit, do të përpunohen aspektet e ndryshme të 

klasifikimit (grupimit)të shpenzimeve si dhe definimin dhe karakteristikat e çdo lloj 

shpenzimi veçmas. 

 Qëllimi është që të diferencohen ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

shpenzimeve, të potencohen marëdhëniet e tyre, si dhe të theksohet zbatimi i tyre 

praktik. Gjegjësisht të  theksohet zbatimi i tyre praktik, me theks të veçantë në 

përrllogaritjen e kostos së cilësisë dhe kostove për arritjen e cilësisë në korporatat 

moderne industriale. 

 Bazuar në objektivin e përcaktuar, si dhe fushat e hulumtimit në këtë punim, 

materiali është i sistemuar në hyrje, katër kapituj dhe konkluzë (përfundim), i 

përpunuar në pika dhe nënpika në rradhitje logjike. Ato paraqesin përmbajtjen e 

hulumtimeve teorike dhe praktike. Kapitujt i referohen studimit teorik të literaturës 

ekzistuese në fushën e shpenzimeve dhe metodologjinë për përllogarritjen e tyre si 

faktor për zvogëlimin e tyre. Gjatë përgatitjes së këtij punimi konsultohet literaturë 

vendase dhe e huaj, në përputhje me çështjen që është përpunuar. 
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 Si rezultat i pritshëm i hulumtimit në këtë punim magjistrature është 

identifikimi i modeleve relevante të përcaktimit (përllogarritjes) të shpenzimeve, 

nëpërmjet të cilave mund të ndikohet në reduktimin e tyre. 
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1. NOCIONI I SHPENZIMEVE 
 

1.1 Nocioni, kuptimi dhe ndarja e shpenzimeve  
 

 

 Në ditët e sotme asnjë analizë e funksionimit të kompanisë nuk mund të 

paramendohet, nëse rezultatet e funksionimit nuk shprehen (paraqiten) përmes 

shpenzimeve të ndërmarrjes. Të gjitha manifestimet e jashtme dhe të brendshme, të 

gjitha ndryshimet e shkaktuara, të gjitha lëvizjet e aseteve të ndërmarrjes shprehen dhe 

monitorohen përmes shpenzimeve të saj. Një numër i madh autorësh e kanë përpunuar 

problematikën e shpenzimeve dhe kanë lënë definicione të shumta të  shpenzimeve. 

Definicioni më i zakonshëm që e hasim është definicioni se: shpenzimet janë shprehje 

vlerore (monetare, në para) e: materialeve, fuqisë punëtore, kohës dhe rreziqet që 

lindin në prodhimin dhe shpërndarjen e mallrave dhe shërbimeve. Shpenzimet shikuar 

nga ky aspekt, si shprehje në para të elementeve themelore të harxhuara në proçesin e 

prodhimit, paraqesin shpenzimet në kuptimin e ngushtë të fjalës. Por, përveç këtyre 

shpenzimeve të drejtpërdrejta të prodhimit, gjatë prodhimit bëhen edhe shpenzime 

tjera të cilat nuk janë në mënyrë direkte të ndërlidhura me prodhimin por janë në 

funksion të prodhimit. Shpenzime të tilla janë shpenzimet e shitjes, shpenzimet e 

furnizimeve të ndryshme,organizimi, pastaj pagat e drejtorit,menaxherët tjerë dhe të 

gjithë punonjësit që nuk janë drejtpërdrejtë të përfshirë në prodhim si dhe të gjitha 

shpenzimet e përbashkëta - ngrohja,ndriçimi, pastrimi etj). Në ndërmarrjen, njashtu 

bëhen edhe harxhime dhe të dala për të cilat nuk ka shpenzime të drejtpërdrejta në vetë 

prodhimin, por që megjithatë i shërbejnë prodhimit. Të tilla janë anëtarësitë dhe 

kontributet të cilat u paguhen dhomave të tregtisë (chambers of commerce), orët jashtë 

orarit të punës etj. Nga pikëpamja e kontabilitetit, si shpenzimet e biznesit, ashtu edhe 

shpenzimet e përgjithshme, harxhimet dhe dhëniet për të cilat nuk ka shpenzime fizike 

në prodhim, përbëjnë elementet kryesore të çmimit të kostos dhe kanë të njejtin trajtim 

si shpenzimet e prodhimit.1 Prandaj, nëse shpenzimeve bazë të prodhimit,gjegjësisht, 

shpenzimeve të elementeve në procesin e prodhimit ua shtojmë edhe harxhimet dhe të 
                                                 
1 D.Horvat, Z.Tintor: ” Ndërmarrësia ”, Kolegji Universitar VICTORY & Instituti i Hulumtimeve 
Shkencore VICTORY, fq 269. 
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dalat të një prodhimi konkret atëherë kemi të bëjmë me shpenzimet e prodhimit në 

kuptimin më të gjerë të fjalës. 

 Brenda kuptimit të tillë të shpenzimeve përfshihet edhe definicioni - 

shpenzimet paraqesin shprehje ne para të harxhimeve të mjeteve dhe punës dhe të 

dalat të cilat përbëjnë pjesët përbërëse të kostos së efekteve.2 Nëse përqëndrohemi në 

definicionin e mëparshëm për shpenzimet mund të vërejmë se nocioni i shpenzimeve 

lidhet me koston e efekteve. Kostoja nënkupton shumën e të gjitha shpenzimeve që 

duhet të identifikohen me efektin e përcaktuar,produkt, shërbim ose veprimtari të 

ndërmarrjes. Nga kjo rrjedh fakti se me shpenzimet nuk mund të identifikohen 

harxhimet e jashtëzakonshme (të dalat për zjarr, përmbytjet, penalet e paguara për 

gjoba etj). Shpenzimet janë shprehje të harxhimeve produktive,ndryshe nga ato 

harxhimet e jashtëzakonshme janë një shprehje e harxhimeve joproduktive. 

 Funksionimi i suksesshëm i ndërmarrjes është i ndërlidhur me analizimin, 

monitorimin e vazhdueshëm të shpenzimeve. Kompleksiteti (ndërlikueshmëria) i 

problematikës (çështjes) së shpenzimeve domosdoshmërisht shpie kah nevoja që 

shpenzimet të ndahen ( kategorizohen) në pjesë të ndryshme. Së bashku me 

ndërlikimin e çështjes së problematikës së shpenzimeve, rritet edhe numri i 

kategorizimeve të ndryshme të shpenzimeve.Gjegjësisht, shpenzimet ndahen në grupe 

të ndryshme në varësi të kriterit të përdorur dhe qëllimit që dëshirohet të arrihet me 

ndonjë klasifikim konkret të shpenzimeve. 

 Ndarja dhe klasifikimi i shpenzimeve na bën të mundur perceptimin e 

karakteristikave dhe lëvizjen e pjesëve të caktuara të shpenzimeve. Duke i studiuar 

këto pjesë, mundësohet një vlerësim më i sigurtë edhe i përmbajtjes së kostos. Ndarjet 

dhe kategorizimet e ndryshme të shpenzimeve mundësojnë të shohim reagimin e tyre 

në kushte të ndryshme, njëherit edhe rangimi i tyre. Ndarjet e ndryshme  të 

shpenzimeve shpesh herë janë të motivuara me qëllimin e kontrollit të lëvisjes së 

tyre.Gjegjësisht, është e nevojshme të zbulohen kushtet në të cilat krijohen grupe të 

veçanta të shpenzimeve dhe më pas duke ndikuar në kushtet , të ndikohet mbi sasinë e 

shpenzimeve.  

                                                 
2 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.3. 
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 Në teori dhe praktikë eksistojnë ndarje dhe kategorizime të numërta të 

shpenzimeve. Në vazhdim të këtij punimi vëmendjen do ja kushtojmë karakteristikave 

dhe veçorive të disa prej tyre.3 

 Ndarrja e shpenzimeve sipas llojeve të tyre bëhet me qëllim që të shihet se sa 

shpenzime janë bërë nga cili lloj (materiale, paga mujore etj), çfarë mjetesh janë 

shpenzuar (amortizimi, PTT etj.) dhe për çfarë lloj nevoje janë bërë (shpenzime për 

reklama, reprezentim etj.).4 Llojet e natyrshme ose themelore të shpenzimeve ndahen 

në këto pesë grupe: 

1. materiale të shpenzuara (vlera e materialeve të papërpunuara dhe 

materialeve të tjera të shpenzuara, inventar i imët, lëndë djegëse 

dhe vajra etj.) 

2. amortizimi 

3. paga mujore (bruto pagat mujore të llogaritura së bashku me 

kontributet e pagave mujore dhe tatimi personal) 

4. shërbime (shërbime transportuese, PTT shërbime, qira etj.) 

5. kontribute kalkulative (kamata e kredive për mjete permanente, 

provizioni bankar, anëtarësime etj. 

 

 

1. Materiale të shpenzuara (Materiale direkte) 
 

 Në grupin e materijaleve të shpenzuara bëjnë pjesë vlera e materialeve të 

papërpunuara të shpenzuara, materiale ndihmëse, energjia e furnizuar, lëndë djegëse 

dhe vajra të shpenzuara, inventar i imët, amballazha, aotogoma dhe pjesë rezerve. Ky 

grup i shpenzimeve është i rëndësishëm dhe me ndikim sepse pjesa më e madhe e 

shpenzimeve të përgjithshme bëjnë pjesë në këtë grup. Kompani të ndryshme 

prodhuese do të kenë shpenzime të ndryshme për materijale të shpenzuara në varësi të 

llojit të produkteve të gatshme që prodhojnë. Tabela më poshtë jep disa shembuj: 

 

                                                 
3 Д-р. Б.Ангелова:” Budgeting”, Економски Институт-Скопје, Скопје, 2001 
4 С.Марковски,Б.Недев:Сметководство на деловен менаџмент, Економски Факултет, Скопје, 
1995. 
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Shembull  Materiale të shpenzuara 

Shtëpia botuese Letër, ngjyrë, kopertina librash 
Prodhuesi i makinave Gomat e makinave, pjesët e makinave 
Prodhuesit e kompjuterëve Hard disc dhe monitorë 

 

Tabela 1: Shembuj të shpenzimeve të drejtpërdrejta materiale 

 

 

 Nga tabela mund të shihet se materialet e shpenzuara janë pjesë përbërëse dhe 
e rëndësishme e produkteve të gatshme. 

 

2. Amortizimi 
 
 Amortizimi paraqet shprehje në vlerë e shpenzimit të mjeteve permanente. 

Zakonisht i referohet aseteve që kanë jetëgjatësi të përdorimit më shumë se një vit. 

Amorizimi zakonisht shkakton zvogëlimin e vlerës së patundshmërive dhe pajisjeve 

(aseteve) në bilancin e gjendjes. Mënyra e amortizimit dhe e llogaritjes së amortizimit 

është е përcaktuar me rregullore dhe standarde dhe llogaritet sipas shkallëve të 

përcaktuara (të definuara) të amortizimit. Këto shkallë përcaktohen varësisht nga 

klasifikimi i caktuar i mjeteve permanente. Gjatë kësaj, merret parasysh natyra e 

mjeteve permanente gjatë shpenzimit të tyre fizik dhe moral. 

 

3. Pagat mujore 
 
 Tek pagat si shpenzim, merret parasysh paga bruto e punëtorëve, komponentë 

e cila është e përbërë nga neto-paga e punëtorëve së bashku me kontributet për pagat. 

Arsyeja për përfshirjen e pagave në kategorinë e kostove direkte është sepse 

punonjësit janë të përfshirë direkt në procesin e prodhimit. Shuma e këtyre 

shpenzimeve përcaktohet në bazë të bazave dhe masave për kualitetin dhe kuantitetin e 

punës të shpenzuar të përcaktuar me akte interne të shoqërisë. Pagat si kategori janë 

shpenzime variabël. Sepse në shumicën e rasteve fuqia punëtore direkte e nevojshme 

është në mënyrë direkte e ndërlidhur me sasinë e produkteve që nevojiten të 

prodhohen. Për shembull: Në një kompani prodhimi ku punëtorët punojnë në makinat 
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prodhuese të valvuleve, nëse duhet të prodhohen më shumë valvola, gjithashtu aq më 

shumë punonjës do t'u kërkohet të punojnë  me këto makina. Kjo do të nënkuptojë 

edhe rritje direkte edhe të shpenzimit për pagat si rezultat i rritjes së numrit të 

punonjësve5. 

 

4. Kontributet kalkulative 
 

 Në grupin e kontributeve të llogaritura janë shpenzime që llogariten mbi bazën 

e pagave, si dhe në bazë të fitimit. Ata i paguhen komunitetit shoqërorë, domethënë 

shtetit. Kontributet e tilla futen si një element integral i kostos së produkteve. Në 

grupin e kontributeve kalkulative janë klasifikuar kamatat e kredive për mjete 

permanente, kamatat e kredive për mjetet qarkulluese, po ashtu edhe anëtarësimet të 

cilat ju paguhen asociacioneve profesionale, si që janë odat (odat ekonomike etj.) etj. 

 

5. Shërbime nga të tjerët 

 

 Grupi i shërbimeve nga të tjerët klasifikon shpenzimet që lindin si rezultat i 

përdorimit të shërbimeve të ndryshme nga entitetet e jashtme. Në këtë grup bëjnë pjesë 

edhe të dalat për riparime dhe mirëmbajtje, të dalat për shpenzime 

transportuese,shpenzimet për qarkullimin pagesor, shpenzime rruge, shpenzime 

sigurimi etj. Gjegjësisht, ato janë shpenzime të nevojshme për kryerjen e aktiviteteve 

afariste. Meqenëse këto këto shpenzime paraqiten në formën e të dalave për 

ndërmarrje tjera, ato janë të grupuara në artikuj të veçantë dhe paraqiten si një lloj i 

veçantë i shpenzimeve.  

 Shpenzimet e kryera në vetë ndërmarrjen duhet të përllogariten d.m.th. duhet 

futur në koston e produkteve të caktuara. Kështu, sipas mënyrës së llogaritjes së këtyre 

shpenzimeve dhe sipas mënyrës të identifikimit të tyre me prodhimet dhe aktivitetet, 

shpenzimet ndahen në shpenzime të drejtpërdrejta(direkte) dhe shpenzime indirekte.6 

 

                                                 
5 http://simplestudies.com/manufacturing-nonmanufacturing-costs.html/page/2#Direct-Labor-As-A-
Type- Of-Manufacturing-Costs. 
6 Dr.Neritan Turkeshi dhe prof.Baki Koleci  “Bazat e Ekonomisë”, Shkup, 2014, Universiteti FON, 
fq.183. 

http://simplestudies.com/manufacturing-nonmanufacturing-costs.html/page/2#Direct-Labor-As-A-Type-
http://simplestudies.com/manufacturing-nonmanufacturing-costs.html/page/2#Direct-Labor-As-A-Type-
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5.1.Shpenzime të drejtpërdrejta (direkte) 
  

 Vetë emri shpenzim direkt i referohet diçkaje që mund të identifikohet me 

saktësi dhe lehtësi për cilin produkt ose shërbim janë bërë. Për shkak të kësaj, këto 

shpenzime quhen edhe të drejtëpërdrejta ose individuale dhe gjithmonë grupohen sipas 

produktit. Si zakonisht shpenzim direkt është ai shpenzim i cili paraprakisht dihet se 

për cilin aktivitet, projekt, njësit ose prodhim është bërë. Për shembull: le të 

supozojmë se një punonjës shpenzon tetë orë prodhimin e një makine në një kompani 

të makinave. Shpenzimet e drejtpërdrejta (direkte) për makinën janë paga e punonjësit 

dhe të gjitha pjesët e përdorura për ndërtimin e makinës.  Shpenzimet e tilla lidhen 

me objekte harxhuese - aktivitet, projekt, repart, produkt ose shërbim. Pra, çdo produkt 

që mund të shoqërohet me një objekt të veçantë harxhimi  konsiderohet një shpenzim i 

drejtpërdrejtë. Siç kemi parë nga shembulli në grupin e kostove të drejtpërdrejta, 

përfshihen materialet direkte për përpunim dhe pagat direkte për përpunim.7 

 

 

5.2.Shpenzime indirekte 
 

 Shpenzimet indirekte njihen gjithashtu përmenden edhe si shpenzime të 

përgjithshme ose shpenzime me ndërmjetësim. Këto janë shpenzime për të cilat, kur 

ndodhin, nuk dihet se cilit aktivitet apo produkti i referohen. Janë bërë për më shumë 

aktivitete, prodhime apo për ndërmarrjen në përgjithësi. Prandaj, ne nuk mund t'i 

përfshijmë drejtpërdrejt ato në prodhimin e një produkti të veçantë. 

 Quhen shpenzime indirekte sepse ne i shpërndajmë ato në aktivitete dhe 

produkte në mënyrë indirekte, apo me ndërmjetësim, përmes përdorimit të çelësave të 

caktuar të alokimit (shpërndarrjes). Si çelësa të shpërndarrjes mund të përdoren : sasia 

e materijaleve të harxhuara, pagat mujore për përpunim, orët e punës etj.  Shpenzimet 

indirekte shpërndahen sipas vendit të krijimit të tyre, e pastaj sipas bartësve - 

kriteriume të caktuara ose baza shpërndahen nëpër aktivitete ose produkte. Qëllimi 

kryesorë i shpërndarjes së tillë të shpenzimeve është përcaktimi i kostos reale të 

                                                 
7 Po aty, fq.185. 
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prodhimit të gatshëm. Në shpenzime indirekte bëjnë pjesë: shpenzimi i energjisë 

elektrike, shpenzimii ujit, shpenzime për nxehje, shpenzime për PTT, shërbime 

transporti, shërbime dheprovizione bankare, shpenzime për reklama dhe reprezentim, 

pagat mujore të punonjësve administrativ, mjetet ndihmëse për pastrim etj 

.Shpenzimet e tilla në kuadër të kontabilitetit menaxherial mund të ndahen në grupe 

tjera si p.sh: 

 prodhuese 

 të marketingut 

 administrative dhe 

 për hulumtim dhe zhvillim.8 

 

 

5.3.Shpenzimet  totale (të përgjithshme) dhe mesatare 
 
 Shpenzimet e përgjithshme (totale) janë shuma, sasia e të gjitha kostove të 

kompanisë që lidhen me një vëllim të caktuar të prodhimit. Shpenzimet e përgjithshme 

janë madhësi absolute që nuk vendoset në një raport të ndonjë madhësie tjetër. Në 

ekonominë, praktikën dhe kontabilitetin e shpenzimeve, shpenzimet  totale përbëhen 

nga shpenzime variabile, të cilat ndryshojnë varësisht nga sasia e mallrave 

(produkteve) të prodhuara dhe (të punës dhe lëndëve të para) dhe plus shpenzime fikse 

të cilat janë të pavarura nga sasia e mallrave të prodhuara (produkte) dhe të cilat nuk 

mund të ndryshojnë në afat të shkurtër (ndërtesat dhe makineritë). Shpenzimet e 

përgjithshme rriten me rritjen e vëllimit të përgjithshëm të prodhimit. Kjo tendencë e 

shpenzimeve të përgjithshme formohet nën ndikimin dominant të shpenzimeve 

variabile, të cilat kanë tendencë të rriten me rritjen e vëllimit të prodhimit. Ndryshe 

nga shpenzimet totale,shpenzimet fikse janë madhësi e dhënë e pandryshueshme, dhe 

për këtë nuk kanë ndikim të madh mbi në lëvizjen e madhësisë së shpenzimeve totale. 

 Shpenzimet mesatare janë numër relativ pasi që fitohen me ndarjen e 

shpenzimeve të përgjithshme me një madhësi të caktuar. Si emërues mund të përdoret 

vëllimi i prodhimtarisë (sasia e produkteve të prodhuara), numri i orëve në makinë, 

numrin e shtretërve nëpër hotele etj. Numëruesi i këtij ekuacioni mund të përfshijë 

                                                 
8 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.7. 
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shpenzimet fikse, variabile ose totale (të përgjithshme). E pra, për këtë arsye, më tej 

mund të diskutojmë për : 

 shpenzimet mesatare fikse (AFC) 

 shpenzimet mesatare variabël (AVC) 

 shpenzimet mesatare totale (ATC)9 

5.4.Shpenzimet prodhuese dhe joprodhuese 
 

 Në teorinë dhe praktikën e vendeve të zhvilluara industriale është e zakonshme 

praktika e përkufizimit të dyfishtë dhe të trefishtë të shpenzimeve prodhuese. 

Shpenzime të prodhimtarisë janë ato shpenzime të cilat krijohen në procesin e 

prodhimtarisë.  

 Sipas kategorizimit  të trefishtë shpenzimet prodhuese ndahen në : 

• shpenzime materiale direkte 

• paga mujore direkte  

• shpenzimet indirekte të prodhimit 

 

Siç është cekur më lartë shpenzimet direkte janë atë të cilat mund të identifikohen 

që në fillim me për prodhim, shërbim apo aktivitet të caktuar. Sipas kësaj analogjie 

shpenzimet materiale direkte janë materialet e harxhuara për një prodhim konkret. E 

njejta vlenë edhe për pagat direkte, sepse edhe për këto shpenzime është e ditur se për 

cilin produkt janë harxhuar orët e punës. 

Shpenzimet indirekte të prodhimit nuk është e mundur lehtësisht të 

identifikohen gjatë bërjes së tyre për një objekt shpenzues konkret.Shpenzime të tilla 

janë,për shembull, shpenzimet për energji, shpenzime për materiale ndihmëse, pagat e 

udhëheqësve të reparteve prodhuese, sigurimi, amortizimi etj. 

Shpenzimet joprodhuese ndryshe quhen edhe shpenzime të periudhës. Me këto 

shpenzime nuk ngarkohen rezervat por e kundërta ato paraqesin shkallë direkte në 

bilancin e suksesit i cili si që është e njohur përpilohet në bazë periodike. Për 

shembull, shpenzimet e shitjes, pagat mujore të të punësuarve në departamentin e 

shitjes, qiratë etj. Janë shpenzime të periudhës. Në mënyrë të barabartë kjo ju përket 

edhe shpenzimeve administrative të cilat janë shpenzime të periudhës (për shembull, 
                                                 
9 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.13. 
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pagat mujore të personelit udhëheqës, pagat mujore të sekretariatit, të personelit 

kontabilistik etj. 

Sipas një klasifikimi tjetër shpenzimet e prodhimtarisë ndahen në dy grupe dhe atë: 

1. shpenzime primare dhe  

2. shpenzime konversione.  

 

Shpenzimet primare janë ato të cilat janë të domosdoshme dhe të drejtpërdrejta për 

realizimin e prodhimtarisë. Këtu bëjnë pjesë materialet direkte. Shpenzimet 

konversione si term është me datë më të re tek ne. Bëhet fjalë për bashkimin e pagave 

mujore direkte me shpenzimet indirekte të prodhimtarisë dhe në këtë mënyrë formimi i 

kategorisë të re të shpenzimeve.10 

 

 

5.5.Shpenzimet faktike dhe të parashikuara 
 

 Shpenzimet faktike janë pasqyrë e shpenzimeve faktike të mjeteve dhe punës 

në një periudhë të caktuar. Me këto shpenzime përcaktohet kostoja faktike e 

prodhimit të gatshëm. Këto shpenzime quhen edhe historike për faktin se na japin 

kahje për shpenzimet e bëra në të kaluarën. Me këtë mund të bëhen çfarëdo lloj 

intervenimesh(ndërhyrjesh) me qëllim të arritjes së ekonomizimit dhe efikasitetit në 

punë. Përcaktimi i shpenzimeve faktike është e patjetërsueshme për përcaktimin 

rezultatin e arritur faktik dhe vlerën faktike të rezervave. Nga ana tjetër, 

këtoshpenzime janë të nevojshme për vendimmarrjen në biznes, me qëllim që të 

parashikohen efektet e shpenzimeve.  

 

 

Shpenzimet e parashikuara mund të kategorizohen kryesisht në dy forma: 

 Shpenzimet e planifikuara 

 Shpenzimet standarde 
                                                 
10 Po aty, fq.21. 
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 Shpenzimet e planifikuara përcaktohen në bazë të shpenzimeve faktike për një 

periudhë të caktuar ( jo më e gjatë se një vit) dhe kushtet e mundshme në krijimin e 

shpenzimeve në periudhën për të cilën parashikohen shpenzimet. Në vendimmarjen 

menaxheriale këto shpenzime kanë përparësi kundrejt shpenzimeve reale (faktike). 

Baza themelore për përcaktimin e këtyre shpenzimeve janë shpenzimet  reale të bëra 

në të kaluarën.  Gjithsesi duke marrë parasysh parashikimin e lëvizjes së shpenzimeve 

në periudhën në të cilën ato do të zbatohen. Në rastet e shumta këto shpenzime 

trajtohen si shpenzime normale. Kur shpenzimet reale (faktike) janë më të ulta se 

shpenzimet e planifikuara, llogaritet se shpenzimet janë ulur dhe është arritur kursim. 

Në të kundërtën aludohet në shpenzime të rritura dhe harxhime joekonomike. 

 Shpenzimet standarde janë shpenzime paraprakisht të caktuara dhe paraqesin 

kriter për matjen e performancës. Shpenzimet standarde përcaktohen në bazë të 

analizave shkencore, studimeve, hulumtimeve për shpenzimin e mjeteve dhe punës. 

Gjatë përcaktimit të këtyre shpenzimeve si bazë nuk merren shpenzimet faktike të 

periudhës së kaluar, por ato përcaktohen në bazë të studimit  të shpenzimeve të 

mundura duke përdorur të dhëna shkencore e ekspertizë si dhe mjete të përsosura për 

vlerësimin e shpenzimeve. Këto shpenzime paraqesin masë më reale për përcaktimin e 

ekonomizimit në punë. Gjatë vendimmarrjes, zakonisht përdoren shpenzimet 

standarde të cilat paraqesin tregues të suksesit të punës. 

 Në literaturë dhe praktikë më të përfaqësuara janë standardet e sasisë dhe  të 

vlerës. Nga njëra anë, shpenzimet standarde të bazuara në vlerë tregojnë se sa duhet të 

kushtojnë. Nga ana tjetër, shpenzimet sasiore standarde na tregojnë se sa dhe me sa 

sasi e materialeve, orëve të punës etj. është e nevojshme për të shpenzuar në një 

produkt njësi. Funksionimi i suksesshëm e vërtetojmë me krahasimin e shpenzimeve 

faktike dhe shpenzimeve standarde dhe matjen e nivelit të devijimit, i cili mund të jetë 

pozitiv ose negativ. Lëshimet e përcaktuara ndërmjet shpenzimeve faktike dhe 

standarde mundësojnë që nëpërmjet analizave të përcaktohen arsyet për lëshimet e tilla 

që të ndërmerren masa përkatëse për punë më ekonomike në të ardhmen. 

 Nëse ka devijime, atëherë menaxhmenti me ndikimin e tij do të fokusohet në 

ndërmarrjen e aktiviteteve për të parë a do të bëjë eliminimi e shkaqeve të devijimeve  

ose të përshtatet vetëm me standardet e mjedisit specifik. Ky proces në literaturën e 
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shkruar njihet si "parimi i përjashtimit" dhe këtu theksi vihet vetëm në devijimet më të 

rëndësishme. Nëse janë të pranishëm devijime të vogla, ato anashkalohen.11 

 

5.6.Shpenzimet diferenciale (inkrementale) dhe kufitare(marxhinale) 
 

 Shpenzimet diferenciale (inkrementale). Këto shpenzime paraqesin dallimin 

(ndryshimin) apsolut në shumën e përgjithshme të shpenzimeve nëmes dy mundësive 

alternative, dy ose më shumë produkte, dy ose më shumë procese prodhimi etj. Këto 

shpenzime paraqesin madhësi absolute, dhe thjesht jepen si një shumë.Natyrisht se 

treguesit relevant kanë rëndësi të drejtëpërdrejtë për menaxhmentin, megjithatë ka 

raste kur treguesit absolutë kanë përparësi. I tillë është rasti me (feedback) 

informacionet kthyese ndërmjet planifikimit dhe kontrolit, të cilat kryesisht bazohen 

tek shpenzimet inkrementale (diferenciale). 

 Shpenzimet kufitare (marxhinale). Këto shpenzime janë shpenzime plotësuese 

mesatare për sasinë e re të prodhuar, gjegjësisht shpenzimet mesatare të prodhimit 

ndërmjet dy niveleve sukcesive (të njëpasnjëshme) të angazhimit të kapaciteteve. 

 Për dallim nga shpenzimet inkrementale të cilat paraqesin ndryshimin absolut 

ndërmjet dy niveleve sukcesive të angazhimit të kapaciteteve, shpenzimet kufitare janë 

shpenzime mesatare. Atëherë kur shpenzimet inkrementale do të pjestohen me 

produktin kufitar fitohet kategoria shpenzime kufitare. Ndërsa produkti kufitar paraqet 

dallimin absolut në vëllimin e prodhimtarisë ndërmjet dy niveleve sukcesive të 

angazhimit të kapaciteteve. Këto shpenzime nuk janë lloje të veçanta shpenzimesh, siç 

janë shpenzimet fikse ose varijabile. Ato vetëm tregojnë se sa shpenzime plotësuese 

bëhen për një njësi plotësuese produkti apo shërbimi. 

 Rëndësia e shpenzimeve kufitare është e padiskutueshme dhe kjo vërtetohet 

nga aplikimi i tyre në proçese si stimulimi i  konsumit dhe rritja e prodhimit, 

difrencimi i çmimeve, vendime mbi prokurimet dhe prodhimtarisë, pranimin e 

porosive speciale, ndryshimin e asortimentit, zëvendësimin e paisjeve të 

paamortizuara. Rëndësia e shpenzimeve margjinale është e madhe, sepse ato aplikohen 

në procese të tilla si: rritja e prodhimit, stimulimi i konsumit, vendimet e lidhura me 

                                                 
11 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.34. 
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prokurimet, prodhimi, diferencimi i çmimeve, ndryshimet në prodhimin e produkteve 

ose futja e një produkti të ri në asortimanin e produkteve dhe kështu me radhë. 

 
5.6.Shpenzimet oportune 

 

 Shpenzime oportune, ose edhe siç quhen edhe shpenzime alternative, 

përfaqësojnë të ardhurat potenciale nga të cilat kompania ka hequr dorë, për shkak të 

pranimit të një sipërmarrjeje tjetër biznesi. Këto shpenzime nuk i nënshtrohen trajtimit 

kontabël, sepse ato nuk ndodhën në të vërtetë. Ato nuk regjistrohen në kontabilitet, por 

nuk e humbin rëndësinë e tyre. Shembulli më i zakonshëm i kostove oportunitetare 

është mundësia e përdorimit të hapësirës tuaj afariste ose mundësia e marrjes me qira 

të saj. 

 Nëse menaxhmenti vendos të përdorë hapësirën e vet afariste , atëherë kosto 

oportunitetare do të jetë qiraja e mundshme që menaxhmenti do të kishte marrë nëse 

hapësira afariste do të kishte dhënë me qira. Megjithëse dallimi nuk mund të 

kuantifikohet, është një faktor shumë i rëndësishëm që nuk mund të shmanget gjatë 

planifikimit të shpenzimeve.12 

 

5.7.Shpenzimet e cilësisë (kualitetit) 
 
 

 Për të siguruar nivelin e dëshiruar të cilësisë së produkteve dhe shërbimeve, 

është gjithashtu e nevojshme të potencohen dhe shpenzimet e caktuara. Përveç aspektit 

të përfitimeve, cilësinë e e konsiderojmë gjithashtu edhe në aspektin e shpenzimeve. 

 Cilësia e shqyrtuar nga perspektiva e shpenzimeve mund të grupohet në dy 
grupe13: 

 Shpenzimet që lidhen me arritjen dhe përmirësimin e cilësisë; 

 Shpenzimet e lidhura me cilësinë e dobët të produktit. 

 

                                                 
12 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.39. 
13 Maksimović, B., (1994). Izvori finansiranja poslovanja preduzeća, Vesnik, Beograd. str.42 
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Le të fillojmë nga teza se gjithmonë është më mirë shpenzimet të jenë të ndërlidhura 

dhe të konsiderohen nga aspekti i arritjes së cilësisë. Kompanitë duhet t'i kushtojnë 

vëmendje reputacionit të tyre, dmth. ata duhet të përqendrojnë  vëmendjen në uljen e 

kostove që lidhen me cilësinë e dobët ose të pamjaftueshme të produktit final. Kostot e 

tilla, përveç humbjeve financiare, gjithashtu ndikojnë në prishjen e reputacionit të 

kompanisë. Shpenzimet që lidhen me cilësinë mund të ndryshojnë (të larta ose të 

ulëta) dhe varen nga14: 

 niveli i organizimit të plotë; 

 sistemi për kryerjen e aktiviteteve të punës; 

 funksionimin efikas të të gjithë sektorëve dhe shërbimeve, të cilat në çfarëdo 

mënyre kontribuojnë në procesin e zbatimit dhe përmirësimit të cilësisë së 

produktit apo shërbimit me punën e tyre. 

 

 Nga kjo mund  të themi se shpenzimet e cilësisë janë një masë e efikasitetit të 

sistemit të cilësisë. Ata janë gjithashtu një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve  totale 

në disa prej organizatave. Sipas disa kërkimeve shkencore të bëra, shpenzimet  e 

cilësisë në SHBA arrijnë deri në 30% të shpenzimeve totale të prodhimit. Në Francë, 

pjesa e tyre është rreth 500-600 € për punonjës në vit, ndërsa në Britani të Madhe ata 

po lëvizin deri në 10 milionë paund në vit për organizata etj. 

 Ndikimi pozitiv mbi çmimin e produktit final është sigurimi i cilësisë me kosto 

të ulët. Sigurimi i cilësisë me kosto të ulët gjithashtu ka një efekt pozitiv në rritjen e 

fitimit në organizatë. Megjithatë, duhet theksuar se në asnjë mënyrë nuk duhet 

reduktuar shpenzimet në aspektin e cilësisë, sepse cilësia e produktit është segmenti që 

çon deri te kënaqësia e konsumatorit. 

 Kontrolli i cilësisë nuk mund të anashkalohet, për shkak të të gjitha përfitimeve 

që dalin prej tij. Sidoqoftë, për menaxherët përveç kontrollit të cilësisë, ata gjithashtu 

duhet të jenë në përputhje me sasinë e produkteve të prodhuara, pasi niveli i shitjeve 

dhe fitimet e bëra varen nga sasia e prodhuar. 

                                                 
14 Maksimovi ć B., Izvori finansiranja poslovanja preduzeća, Vesnik, Beograd, novembar – decembar, 
1994. Godina str. 46 
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2. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE 
 

2.1. Shpenzimet e prodhimit 
 

 Për të udhëhequr dhe menaxhuar me sukses procesin e prodhimit, është e 

nevojshme të kemi një sistem të përfshirjes së shpenzimeve, nëpërmjet të cilit do të 

kemi informata se ku kanë ndodhur shpenzimet, gjegjësisht për cilin produkt janë bërë 

dhë në çfarë vëllimi janë. Përmes këtij sistemi të të përfshirjes së shpenzimeve japim 

bazën për për përcaktimin e kostos së produkteve. 

 Detyrat themelore e sistemit të përfshirjes së shpenzimeve janë: 

 mbledhja e të dhënave dhe informacioneve për llojet e ndryshme të 

shpenzimeve të bëra, që kanë të bëjnë me prodhimin; 

 alokacioni i shpenzimeve sipas bartësve dhe sipas vendeve të krijimit të 

shpenzimeve; 

 përllogaritjen e shpenzimeve të përfshira në prodhimin; 

 kalkulimi i kostos së njësisë të prodhimit 

 

 Për udhëheqjen dhe menaxhimin e suksesshëm të të gjithë procesit të 

prodhimit, është e nevojshme të kemi një evidencë analitike të shpenzimeve, të cilat 

do të japin informacionin e nevojshëm - si dhe ku kanë ndodhur shpenzimet, d.m.th 

saktësisht cilave prodhime u referohet. 

 Më lartë, u përmendën tre kategoritë bazë të shpenzimeve  të prodhimit15: 

 materiale direkte; 

 pagat direkte dhe 

 shpenzimet e përgjithshme të prodhimit (kostot e konverzionit). 

 

 

 

 

                                                 
15 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.45. 
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2.1.1.  Planifikimi i materialeve direkte 
 

 Është shumë e rëndësishme përgatitja e planit për materialet direkte. Për të 

përgatitur këtë plan, ne fillojmë nga plani i prodhimit dhe marrim informacionin nga 

atje. Për të bërë përllogaritje, në fakt fillojmë nga sasia e definuar e produkteve, 

gjegjësisht, nga materiali i nevojshëm për prodhimin  e tyre, të cilit ia shtojmë sasinë e 

nevojshme të materialit direkt dhe dhe e zvogëlojmë për stokun fillestar të materialit 

direkt. 

 Shpenzimet e materialeve të drejtpërdrejta në prodhimin dhe paketimin e 

produktit janë artikulli më i madh në koston e produkteve. Shuma e shpenzimeve 

totale të materialit të drejtpërdrejtë duhet të monitorohet dhe azhurohet vazhdimisht, 

pasi varet nga ndryshimi në çmimit blerës të materialeve. Përveç monitorimit të 

ndryshimit në çmimin blerës së materialeve, është e nevojshme që vazhdimisht të 

monitorohen artikujt e sasisë, pasi që çdo reduktim ose rritje e sasisë së kërkuar të 

konsumit ndikon në shumën e kostos totale të materialit direkt. Lidhja ndërmjet planit 

për materialet e nevojshme direkte dhe planit të prodhimit është e qartë. Gjatë 

përgatitjes së planit për materialet direkte, është e nevojshme të përcaktohet se çfarë 

duhet të prokurohet dhe gjatë së cilës periudhë duhet të prokurohet në mënyrë që të 

plotësohen kërkesat e planit të prodhimit.16 

 

2.1.2. Shpenzimet për punën direkte  
 

 Shpenzimet për punë direkte janë shpenzimet e direkte të  punës që lidhet me 

punonjësit dhe punëtorët në ndihmë të përkohshme që punojnë direkt në prodhimin e 

produkteve.Shpenzimet direkte të fuqisë punëtore janë: 

 Shpenzimet e pagave dhe beneficionet shtesë për punonjësit në prodhim. 

 Shpenzimet për punëtorët në ndihmë të përkohshme që punojnë direkt në 

prodhim. 

 

 Duhet të kemi parasysh se shpenzimet e pagave të njerëzve që nuk punojnë 

drejtpërdrejt në prodhimin e produkteve janë, në fakt, shpenzime indirekte të punës. 
                                                 
16 Po aty, fq.52. 
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Kur flasim për shpenzimin për punën direkte, në fakt, po flasim për pagat e tyre bruto 

për prodhimin e produktit nën ngarkesën normale të punëtorit dhe kapacitetit 

prodhues. Gjatë përllogaritjes së shpenzimeve, si kriter meret paga për njësi kohë të 

harxhuar për një njësi produkti. Por nëse miren parasysh mungesat, benificionet, 

përfitimet, gabimet  dhe uljet e pagave përllogarritja është më e ndërlikuar. Për të 

llogaritur kostot e tilla për punën direkte, merren parasysh bazat e të dhënave faktike 

dhe historike. Përllogaritja merr parasysh pagat e menaxherëve si një nga llojet e 

shpenzimeve të përbashkëta dhe shpërndahen me një çelës (model) të veçantë të 

shpërndarjes. Nisur nga kjo shpenzimi për fuqi punëtore në normativ paraqitet si 

shuma e tre komponentave: shpenzime, gjegjësisht pagat për punën direkte, uljet dhe 

stimulimet dhe pagat e menaxherëve. 

 

2.1.3. Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit 
 

 Në prodhimtarinë bashkëkohore është e rëndësishme që menaxherët jo vetëm 

që i kontrollojnë  shpenzimet e përgjithshme të prodhimit, por gjithashtu duhet të 

kuptojnë se si ato ndikojnë në çmimin e produkteve dhe se si ato pasqyrohen në 

raportet e kontabilitetit. Me përjashtim të materialeve direkte dhe pagave të direkte 

edhe shpenzimet e përgjithshme të prodhimit duhet të merren parasysh në përcaktimin 

e secilës njësi prodhimi. Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit përfshijnë shpenzime 

të tilla si: shpenzimet e energjisë elektrike me anë të të cilave janë vënë në punë 

makineritë, amortizimi i aseteve fikse (pajisjet dhe ndërtesat), dhe pagat indirekte që 

lidhen me prodhimin e një njësie produkti. Në grupin e shpenzimeve të përgjithshme 

hyjnë edhe të gjitha shpenzimet që saktësisht kanë të bëjnë me prodhimtarinë, 

ngrohjen, ndriçimin, sigurimin, mirëmbajtjen dhe riparimin. Natyrisht, nëse të gjitha 

këto shpenzime janë marrë parasysh, ato kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në koston 

për njësi të produktit dhe profitabilitetin e tij. Shpenzimet e përgjithshme të prodhimit, 

së bashku me pagat direkte, quhen edhe si shpenzime konverzioni.  

 Këtu duhet të përmendim vetëm se në këtë grup shpenzimesh nuk përfshihen 

shpenzimet që kanë të bëjnë me pjesët tjera jasht prodhimtarisë, respektivisht, nuk 

përfshihen shpenzimet e repartit të shitjes dhe atij administrativsi dhe repartet tjera të 

ndërmarrjes. Shpenzimet e tilla në bilancin e suksesit paraqiten si të dala (shpenzime) 

në momentin kur janë bërë. Shembuj të kostove të tilla janë kostoja e qirasë, taksave, 
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interesit, mirëmbajtjes dhe pastrimit. Edhe pse këto shpenzime janë të dala në bilancin 

e susksesit dhe nuk përfshihen në koston e produktit, është e nevojshme që të njejtit të 

përfshihen në çmimin shitës të produktit me qëllim që produkti të jetë profitabil për 

ndërmarrjen.17 

 

2.2. Plani i shpenzimeve të shitjes 
 

 Përgatitja e planit të biznesit është me rëndësi të madhe sepse parashikon dhe 

paraqet financat si pjesë e planit financiar. Përmes pjesës financiare të planit të 

biznesit paraqitet se ku gjendet një kompani në moment dhe plani se ku synon të jetë. 

Pra, gjithashtu tregon nëse idetë e caktuara të biznesit janë financiarisht të zbatueshme 

apo jo. Përmes planit të biznesit përfshihen segmente të tipit: si do të prodhohet, si do 

të shitet, sa para do të ndahen për pagat etj. Por, përmes planit financiar, do të shihet 

nëse këto plane janë të qëndrueshme apo jo. Në mënyrë që plani financiar të jetë i 

plotë dhe i kuptueshëm, ai duhet të ketë një strukturë të caktuar: një përmbledhje të 

shkurtër, një përshkrim të burimeve të financimit, supozime financiare bazë, paraqitje 

të treguesve financiarë, ROI, bilanc, prezantim i parashikimeve të fitimit / humbjes 

dhe të ngjashme. 

 Për të bërë më të lehtë shpjegimin e pjesës financiare të planit të biznesit , ne 

do të përpiqemi, nëpërmjet një shembulli të veçantë, të shpjegojmë të gjitha pjesët e 

planit financiar. 

 Në përmbledhjen e planit financiar e japim një shpjegim përse janë në të 

vërtetë të nevojshme mjetet financiare. Nga cilat burime do të jetë financimi si dhe 

projekti i planifikuar i profitabilitetit. Ne gjithashtu do të përdorim një paraqitje 

grafike në mënyrë që të krahasojmë shpenzimet dhe investimet. Kështu që tabela për 

kostot fillestare dhe investimet e kërkuara buron nga kjo. Respektivisht, nga grafikoni 

mund të shihet se për një investim prej 1.400.000,00 denarë do të bëhet 800.000,00 

denarë shpenzime. 

 

                                                 
17 Shiko më gjerësisht: Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 
1971, fq.37. 
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Figura 1. Shfaqja grafike e shpenzimeve dhe investimeve18 

  

Meqenëse e kemi të nevojshme edhe prezantimin e qartë të burimeve të 

financimit, atë do ta prezantojmë përmes një paraqitje tabelare. Në momentin e 

paraqitjes së burimeve të  financimit, në fakt, ne tregojmë se sa do të marrim hua nga 

të afërmit dhe miqtë dhe sa planifikojmë të kemi nevojë për financim përmes një 

kërkese si kreditor në banka. Nëpërmjet kësaj tabelë mund të shohim se kompania jonë 

do të financohet përmes burimeve të ndryshme si në vijim: përmes financës personale 

800.000.000 denarë, me një hua prej 150.000,00 denarë dhe me kreditim 250.000,00 

denarë. 

 

Burimet të financimit 1.200.000,00 denarë 
Financa personale 800.000,00 denarë 
Hua 150.000,00 denarë 
Kredit 250.000,00 denarë 
Gjithsejtë 1.200.000,00 denarë 
 

Tabela 1: Tabela e burimeve të financimit të kompanisë 

 

                                                 
18 Nga shembulli që merret nga analizat te ndërmarrja … 
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 Në pjesën e supozimeve financiare bazë nga plani i biznesit shikohen dhe 

merren përmes hulumtimeve dhe analizave të detajuara të kushteve të jashtme të tilla 

si: sektori financiar në vend dhe kushtet e brendshme si mundësia dhe kapaciteti i 

kompanisë për të paguar kërkesat. Nëpërmjet hulumtimit, ne i marrim parasysh 

supozimet për disa elemente dhe të dhëna të rëndësishme: 

 Lëvizja e normave të interesit 

 Periudha e pagesës së shtyrë? 

 Periudha e pagesаve? 

 Përqindja e taksave? (tatimet) 

 Cilat janë shpenzimet e bëra? (shuma e shpenzimeve) 

 Cila përqindje e shitjeve do të jetë me kredi? 

 

 Informacioni i marrë nga këto analiza është i domosdoshëm për të përcaktuar 

justifikimin e investimeve dhe përdorimin e burimeve të ndryshme të financimit. Në 

këtë pjesë do të paraqesim edhe disa të dhëna që i kemi siguruar nga kërkesa e jonë 

për tju dhënë përgjigje pyetjeve të lartëpërmendura. 

 

- Lëvizja e normave të interesit. Lëvizja e normave të interesit në nivel të 

sektorit bankar të Republikës së Maqedonisë është rreth 5% -8% në vit. Ata 

zakonisht janë për një periudhë prej 10 (dhjetë) vjetësh dhe periudha e grejs 

periodit  është prej 1 (një) viti. Përdorimi i kredisë në vetvete është gjithashtu 

burimi më i shtrenjtë i financimit që një ndërmarrje mund të përdorë. 

- Periudha e pagesës së shtyrë / afati për kryerjen e pagesave. Kur flasim për 

periudhën e pagesës së shtyrë dhe periudhën e pagesës, duhet të merret 

parasysh se për një kompani është e preferueshme që periudha që u jep 

konsumatorëve për pagesa të shtyra duhet të jetë më e shkurtër se periudha për 

të cilën ai i paguan furnizuesit . Praktika flet për periudha të ndryshme në të 

cilat mund të bëhet pagesa e shtyrë; si p.sh: nga një periudhë prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditësh në një periudhë prej 6 (gjashtë) muajsh. 

- Përqindja e taksave - Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në lidhje me 

personat juridik kemi dy lloje të taksave - tatimin mbi vlerën e shtuar dhe 

tatimin mbi fitimin. Tatimi mbi vlerën e shtuar ose TVSH llogaritet dhe 
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paguhet për të gjitha produktet. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, norma 

e produkteve të caktuara është më e ulët dhe është 5%, dhe për disa produkte 

është më e lartë dhe është 18%. Këto norma tatimore përcaktohen nga secili 

shtet në mënyrë të pavarur, varësisht nga fakti nëse dëshiron të inkurajojë ose 

të dekurajojë blerje të caktuar të produkteve të caktuara19. Një taksë tjetër për 

të cilën është përgjegjëse dhe e detyrueshme për ndërmarrjet është tatimi mbi 

fitimin. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ne kemi një normë tatimore 

dhe është 10%. Duhet të kemi parasysh se sa më të mëdha janë taksat kështu 

fitimi i ndërmarrjeve është më i ulët, sepse taksat janë mjete që kompanitë i 

paguajnë shtetit. 

- Shuma e shpenzimeve - edhe më parë kemi përmendur se janë ata tëcilat hyjnë 

në koston e produktit dhë çmimin shitës.Respektivisht, sa më i madh që është 

dallimi nëmes kostos së produktit dhe çmimit shitës aq më i madh është fitimi i 

kompanisë. 

- Përqindja e shitjeve të produkteve me kredi - këtu si dhe më parë, kemi një lloj 

pagimi të shtyrë nga blerësit. Megjithatë, ndryshe nga pagesa e shtyrë, në këtë 

rast llogaritet  një interes i caktuar për vonesat e dhëna. Çdo kompani vendos 

pavarësisht nëse do të përdorë këtë mekanizëm për të shitur produktet e tij. Por 

në ditët e sotme, shumë shpesh, bankat veprojnë si ndërmjetës në një shitje të 

tillë të një huaje, ku kompanitë marrin shumën e plotë menjëherë dhe blerësi 

pastaj rimburson shumën e kësteve. 

 

 

 Treguesit financiarë janë të një rëndësie të madhe për një ndërmarrje për të 

ditur se në cilin drejtim lëviz nga njëra anë, por edhe për të ditur se ku është në lidhje 

me ndërmarrjet e tjera që domethënë konkurrencën. Me rëndësi të veçantë është 

krahasimi i industrisë në të cilën vepron ndërmarrja, në mënyrë që të bëjë një krahasim 

nëse ai punon më mirë ose më keq se të tjerët.Si tregues financiar mund të merren 

parasyshë raporti dhe sasia e shitjeve, marzhin bruto dhe fitimin e ndërmarrjes. Sepse 

nëse marrim parasysh sasinë e shpenzimeve direkte (kostot për materialet dhe fuqinë 

punëtore dhe shpenzimet e përgjithshme të prodhimit), do të fitohet shuma e 

shpenzimeve totale vjetore. Diferenca midis të ardhurave prej shitjeve dhe 

                                                 
19  http://biznis101.com/planiraj-biznis/finansiski-plan/183-kako-da-presmetate-ddv.html  

http://biznis101.com/planiraj-biznis/finansiski-plan/183-kako-da-presmetate-ddv.html


29 
 

Fitimi nga Shitja – shpenzimet totale = Bruto marzhi 

shpenzimeve totale të shitjes (shpenzimet direkte) është, në fakt, bruto marzhi. Ndërsa 

fitimi neto është diferenca midis të gjitha shpenzimeve dhe tatimeve dhe të ardhurave 

totale prej shitjeve.20 

 

 

     

 

Nëse të dhënat përmbledhëse mbi shpenzimet, prodhimin, marzhin bruto dhe 

neto fitimin i paraqesim në mënyrë grafike do të pasqyrohet një grafikon si më poshtë. 

 

 

 

Figura 2: Paraqitja grafike e raportit të shitjeve, marzhi bruto dhe fitimi neto  

 
                                                 
20 Po aty… 

Totali i të ardhurave - kostot totale = neto fitimi 
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 Ky lloj prezantimi grafik  e bën më të lehtë përcaktimin nëse kompania jonë 

është fitimprurëse (rentabile). Nëse merren të njëjtat parametra për disa vjet, mund të 

bëhet një krahasim kohor për të përcaktuar ndryshimet dhe për të gjetur arsyet për ato 

ndryshime. Nga kjo tabelë, mund të shihet qartë se çdo vit pasues është më i 

suksesshëm se ai i mëparshmi si rezultat i rritjes së shitjeve, marzheve bruto dhe 

fitimeve neto. 

 Nëse një ndërmarrje është rentabile ose jo, varet edhe suksesi i saj dhe 

ekzistenca e saj në treg. Rentabiliteti është shuma e parave të nevojshme për të 

mbuluar të gjitha kostot që rrjedhin nga funksionimi i ndërmarrjes. Përmes 

rentabilitetit, marrim informacion rreth asaj se sa njësi të produkteve ose orëve të 

shërbimit kemi nevojë për të mbuluar shpenzimet. Qëllimi i analizës së treguesve dhe 

parametrave financiarë është gjetja e pikës së rentabilitetit. Pika e Rentabilitetit 

paraqet limitin(kufirin) mbi të cilin ndërmarrja realizon fitime ,respektivisht limitin 

nën të cilin ndërmarrja do të kishte pësuar humbje. 

 Për paraqitjen e rentabilitetit të ndërmarrjes, si të dhëna do të meren edhe ato të 

shpenzimeve vaibël dhe direkte prej shitjeve. Nëse shuma e shpenzimeve të 

përgjithshme është 20,000.00 denarë, ndërsa përqindja e marzhës së çmimit në pakicë 

është 20%, pika e rentabilitetit do jetë 20.000/0.20 ose 100.000 denarë. Kjo do të thotë 

se është e domosdoshme të kemi të ardhura prej minimum 100.000 denarë në muaj që 

të mbulohen të gjitha shpenzimet, gjegjësisht kompania të mos punojë me humbje. Për 

të paraqitur një pamje të pikës së rentabilitetit në planin e biznesit, ne do ta paraqesim 

këtë analizë grafike si në fotografinë më poshtë ku rentabiliteti është 100.000,00 

denarë. 
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               Figura 3. Përfaqësimi grafik i pikës së rentabilitetit  

 

 Si pjesë e planit të biznesit është projeksioni i rrjedhës së parasë, cili na tregon 

sa para kemi aktualisht për të investuar ose shpenzuar për biznesin. Shpenzimet 

përfshijnë blerjen e lëndëve të para, blerjen e produkteve, pagesën e pagave, kthimin e 

huave të marra, investimin në rritjen e biznesit dhe të ngjashme. Nëse nga pasqyra e 

rrjedhës së parasë shihet se nuk kemi para të gatshme, ne nuk do të jemi në gjendje të 

bëjmë furnizime me lëndë të parë, produkte, nuk do mund tu paguajm pagat të 

punësuarve, as kreditë nuk mund të shlyhen. Përveç kësaj, financimi dhe investimi në 

rritjen e biznesit nuk do të jetë i mundur. Në të shumtën e rasteve kompanitë që 

përballen me mungesa të parave nuk kanë as fitime reale. Kjo mund të jetë për disa 

arsye: 

- Shpenzimet e pakontrolluara nga ana sipërmarrësve - shpenzimet më shumë se 

rrjedhat e parave të gatshme (e kemi fjalën për para të gatshme, jo të ardhura, 

pasi të ardhurat mund të jenë edhe si kredi). 

 Rjedhën e parasë tani do ta paraqesim sikur një biznes me të ardhura prej 

100.000 denarë, nga të cilat 50.000,00 denarë janë në hua që ne do të marrim për 3 

(tre) muajt e ardhshëm. Kjo do të thotë se për momentin kemi 50,000.00 denarë para të 

gatshme. Nëse produktet e shitura kanë vlerën furnizuese prej 80.000 denarë nuk 

mundemi ti prokurojmë të njëjtat, sepse nuk posedojmë 80.000 denarë për ti paguar 
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ato. Për shkak të pamundësisë së prokurimit(furnizimit) nuk do të mund ta plotësojmë 

kërkesën për produktet tona dhe si rrjedhojë do pasojë ulja e shitjes. 

 Rjedha e parasë paraqet lëvizjen e parave brenda dhe jashtë biznesit,ndërsa me 

analizën e rjedhës së parasë bëjmë (hulumtimin) studimin e ciklit të hyrave dhe të 

dalave të parave të gatshme me çka përcaktohen shkaqet e rentabilitetit ose të 

kundërtën. Kur bëjmë parashikim (proekcion) të rrjedhës së parave, na duhen disa të 

dhëna, d.m.th. të dhëna për21: 

 Shuma e parave të gatshme fillestare - paratë që i kemi në llogarinë tonë 

bankare në fillim të periudhës për të cilën bëjmë analizën. 

 Vlerësimi i shitjeve sipas muajve 

 Shpenzimet për mallrat e shitura (kostoja e mallrave të blera ose kostoja e 

prodhimit të mallrave). 

 Të parashikohet se sa nga shitjet do të jenë me kredi. 

 Gjendja fillestare e stoqeve (zalihi) dhe numri i muajve për të cilat do të 

mbahen stoqet. 

 Shuma fillestare e kërkesave  

 Shuma fillestare e detyrimeve dhe afati i pageaave - shuma e parave që i kemi 

borxh në fillim të peiudhës. 

 Profitabiliteti nga shitjet. 

 

Përmes këtyre treguesve, bëhet parashikimi i: 

 Të hyrat total në para të gatshme (Gjithsejt para të gatshme që hyjnë në biznes 

si shitje dhe të hyra të tjera) 

 Të dalat totale në para të gatshme për muajin aktual për prokurime, pagesën e 

shpenzimeve, pagat. 

 Bilanci(gjendja) e parave të gatshme - sa para do të kemi në fund të periudhës  

dhe paraqet  gjendjefillestare për peiudhën / muajin e ardhshëm. 

 Rrjedha e parasë për muajin- tregon nëse kemi shpenzuar më shumë para në 

periudhën / muajin aktual sesa kemi pasur të hyra. 

 Fitimi në fund të periudhës/muajit 

                                                 
21 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.41. 
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 Para se të fillojmë me analizën e rrjedhës së parave të gatshme është shumë me 

rëndësi të përfundojmë pjesën me vlerësimin dhe parashikimin e shitjeve. Njëherit 

është shumë e rëndësishme se sa nga shitjet e përgjithshme do të jetë në kredi, 

respektivisht të jetë e njohur kur ato mjete do kalojnë në para të gatshme (mjete të 

xhiros). Nga ana tjetër për analizë kualitative (cilësore) të rrjedhës së parasë duhet të 

kemi njohuri edhe për periudhën e pagesës së obligimeve ndaj furnitorëve. 

 Përmes paraqitjes grafike më poshtë është dhënë analizë e rrjedhës së parave të 

gatshme për një vit. 

 

 

Figura 4. Prezantimi grafik i analizës së rrjedhës së parasë 

 

Nga prezantimi grafik mund të vërejmë dy gjëra: 

 Në muajt prill, korrik, tetor dhe nëntor ku kemi një fluks negativ të rrjedhës së 

parasë, përsëri kemi bërë  fitim. 

 Në janar, ku kemi një fluks pozitiv të rrjedhës së parasë, kemi realizuar humbje. 
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 Të dhëna të tilla na tregojnë se nuk do të thotë domosdoshmërisht që fitimet 

dhe rrjedha e parasë së gatshme varen nga njëri-tjetri. Kjo do të thotë se ne mund të 

kemi rrjedhë të parasë pozitive, por të kemi humbje ose të kemi rrjedhë të parasë 

negative dhe të kemi fitim. 

Pasqyra tabelare e rrjedhës së parasë, si pjesë e biznes planit është si në 

fotografinë më poshtë. 
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Periudha fillestare jan.2016 
    Të ardhurat fillestare e 

analizës      80,000.00 den 
    Mazhi nga shitja me pakicë 27.00% 
    

 
janar 2016 Shkurt 2016 Mars 2016 Prill 2016 Maj 2016 

Të ardhurat të gashtme në 
fillim      80,000.00 den.      92,500.00 den.       99,700.00 den.    129,450.00 den.    124,900.00 den.  

      Para të gatshme 
     Shitje    100,000.00 den.     128,000.00 den.    150,000.00 den.    120,000.00 den.    150,000.00 den. 

Hua           

Të ardhura tjera           
Të ardhura në para të 
gatshme    100,000.00 den.    128,000.00 den.    150,000.00 den.    120,000.00 den.    150,000.00 den.  

Gjithsejtë para të gatshme    180,000.00 den.     220,500.00 den.    249,700.00 den.     249,450.00 den.    274,900.00 den.  

      Të dala të para të gatshme 
     Bjerje të mallrave me pakicë      40,000.00 den.      80,000.00 den.      80,000.00 den      80,000.00 den.      70,000.00 den. 

Bruto ditoret                      -                          -                         -                         -                         -    

Pagesa      14,000.00 den.      14,000.00 den      14,000.00 den.      14,000.00 den.       14,000.00 den. 

Kontribute         8,000.00 den.          8,000.00 den.         8,000.00 den.         8,000.00 den.         8,000.00 den. 

Mirëmbajtje të shitores                      -                          -                          -                          -                          -    
Shpenzime regji (rrymë, ujë 
etj)         4,000.00 den.          3,000.00 den.          2,000.00 den.          1,500.00 den.          1,500.00 den. 

Marketing         4,800.00 den.                       -                         -            4,800.00 den.                      -    

Kontabilitet         1,250.00 den.          1,250.00 den.          1,250.00 den.         1,250.00 den.         1,250.00 den. 

Avokat                      -                          -                         -                          -                          -    

Interesa         3,000.00 den.         3,000.00 den.         2,800.00 den.          2,800.00 den.         2,500.00 den.  

Kthim i huas      12,000.00 den.       12,000.00 den.      12,200.00 den.      12,200.00 den.      12,500.00 den.  

Sigurimi           

Tatimet           

Shpenzime tjera           
Gjithsejt të dala nga para të 
gatshme      87,050.00 den.    121,250.00 den.    120,250.00 den.    124,550.00 den.    109,750.00 den. 

Para të gatshme për muaj      12,950.00 den.          6,750.00 den.      29,750.00 den. -      4,550.00 den.      40,250.00 den.  

Gjendja nga para të gatshme      92,950.00 den.       99,700.00 den.     129,450.00 den.    124,900.00 den.    165,150.00 den. 

Profiti -      3,250.00 den.          5,310.00 den.      12,450.00 den.         4,850.00 den. 13,250.00 den. 
 

Figura 5. Paraqitja tabelare e analizës së rrjedhës së parasë 
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Si pjesë e planit tonë të biznesit është gjithashtu një prezantim i bilancit të 

gjendjes. Bilanci paraqet një pasqyrë të gjendjes financiare të biznesit.Bilanci i 

gjendjes , në të vërtetë paraqet një lloj të pasqyrës krahasuese tabelore, dyfaqore të të 

gjitha mjeteve dhe të gjitha burimeve të mjeteve me të cilat disponon ndërmarrja në 

një ditë të caktuar22. 

 

 

Figura 6. Paraqitja tabelare e bilancit të gjendjes  

 

 Natyrisht, si në fillim që u përmend, një pjesë e planit të biznesit ka rëndësi të 

madhe për përcaktimin dhe proektimin e shpenzimeve. Shpenzimet janë të një 

rëndësie të madhe për kompaninë dhe janë një pjesë thelbësore e vetë planit të 

marketingut.Për të kuptuar më lehtë ndikimin e shpenzimeve, në këtë pjesë të këtij 

punim magjistrature të njejtit do t'i ndajmë në: 

 Shpenzime fikse - qira, sigurime, telefon, riparime, shpenzimet për makinat, 

materiale për zyre dhe shpenzime të tjera indirekte. 

                                                 
22 E.Iseni:”Bazat e kontabilitetit”-Tetovë, 2010. 
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 Shpenzimet varijabile- lëndët e para, energjia e konsumuar, pagat direkte dhe 

shpenzimet e tjera të direkte. 

 Ndarja e tillë e shpenzimeve do të na mundësojë të kuptojmë se mund të 

ndikohet mbi uljen e shpenzimeve varijabile. Por shpenzimet fikse do të ngelen të 

pandryshuara për një periudhë të caktuar. Kostoja e një produkti do të fitohet atëherë 

kur do ti mbledhim të gjitha shpenzimet. Kur mbi atë shumë do t'i shtojmë edhe 

shumën e marzhit do të fitojmë shumën e çmimit shitës për një njësi produkti.23 

 

 

 

 

2.2.1. Shpenzimet variabile dhe fikse të shitjes 
 

 Nëqoftëse vërejmë sjelljen e llojeve të ndryshme të shpenzimeve nga aspekti i 

ndryshimit të vëllimit të prodhimit, do të vërehet se shpenzimet e ndryshme sillen në 

mënyra të ndryshme. Gjegjësisht, llojet e ndryshme të shpenzimeve reagojnë në 

mënyra të ndryshme në ndryshimet e vëllimit të prodhimit ose shfrytëzimin e 

kapacitetit.Sipas këtij kriteri shpenzimet ndahen në tre grupe: shpenzimet fikse, 

shpenzimet variabël dhe shpenzimet gjysme-fikse. 

 
2.2.1.1.Shpenzimet fikse 

 

 Karakteristikë themelore e shpenzimeve fikse është është pavarësia e tyre nga 

ndryshimet në vëllimin e prodhimit. Kështu që pa dallim se prodhimtaria rritet ose 

zvogëlohet, shuma totale e shpenzimeve fikse mbetet e njejtë. Ato eksistojnë edhe kur 

ndërmarrja nuk punon. Në kategorinë e shpenzimeve fikse nukmërohen: shpenzimet 

për prokurimin e mjeteve të punës, amortizimi, shpenzimet e qirasë, shpenzimet e 

mirëmbajtjes dhe sigurimeve si dhe shpenzimet për kërkim dhe zhvillim. 

                                                 
23 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.19. 

Shpenzime totale për produkt = Çmimi për njësi të produktit 

Çmimi i një produkti + marzha = çmimi i shitjes së një produkti të veçantë 
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 Karakteristikë e këtyre shpenzimeve është se të gjitha ngelen të pandryshuara 

në shumën totale, pa dallim në ndryshimin e vëllimit të prodhimtarisë. Shpenzimet 

fikse njihen edhe me emrin " shpenzimet e kapacitetit". 

 Nëse duam t'i llogarisim shpenzimet fikse mesatare , respektivisht shpenzimet 

fikse për një njësi prodhimi, shpenzimet totale fikse ndahen me sasinë e efekteve të 

prodhuara. Shpenzimet fikse mesatare për dallim nga shpenzimet fikse totale janë të 

ndryshueshme. Ata janë në proporcion të kundërt me shkallën e shfrytëzimit të 

kapacitetit. Respektivisht, kemi ritje të vëllimit të prodhimtarisë, shuma e 

shpenzimeve fikse për një njësi produkti do të zvogëlohet dhe anasjelltas. 

Kjo është kështu sepse kemi parasysh faktin se shuma e shpenzimeve fikse 

totale është konstante, ndërsa ka ndryshim vetëm në numrin e efekteve të prodhuara.24 

 

2.2.2.2.Shpenzimet variabile 
 

 Shpenzimet varijabile janë shpenzimet që janë tërësisht të varura nga vëllimi i 

prodhimit, respektivisht shfrytëzimit të kapaciteteve.I quajmë edhe shpenzime të 

ndryshueshme ngase ndryshohem me ndryshimin e vëllimit të prodhimit. Shpenzimet 

varijabile janë jashtëzakonisht të lidhura me ndryshimet dhe lëvizjet e shkallës së 

angazhimit të kapaciteteve. Edhe tek shpenzimet varijabile mund të logarisim 

shpenzimet varijabile mesatare, ku shpenzimet varijabile totale lidhen me vëllimin e 

përgjithshëm të prodhimit. Ndërsa shpenzimet varijabile mesatare janë shpenzimet për 

një njësi produkti. Shpenzimet mesatare variabël nxirren me pjesëtimin e  

shpenzimeve varijabile totale me sasinë e efekteve të prodhuara(AVC=TVC/Q). 

 Te shpenzimet varijabile mesatare mund të kemi reagim të ndryshëm në lidhje 

me ndryshimet në vëllimin e prodhimit. E pra, sa i përket reagimit në ndryshimit në 

vëllimin e prodhimit, ato mund të jenë proporcionale, progresive dhe degresive. 

 Shpenzimet proporcionale - te shpenzimet proporcionale, kemi ndryshimin e 

tyre proporcional në krahasim me ndryshimet në vëllimin e prodhimit. Kështu, 

çdo rritje në volumin e prodhimit çon në një rritje proporcionale të 

shpenzimeve, dhe anasjelltas. Por shpenzimet proporcionale për një njësi  

                                                 
24 Д-р С.Марковски: “ Основи теорије трошкова”, “ Информатор”, Загреб, 1971, fq.29. 



39 
 

produkti nuk ndryshojnë. Ato janë konstante, sepse ato ulen ose rriten në 

proporcion me zvogëlimin ose rritjen e prodhimit. Në grupin e shpenzimeve 

proporcionale, përfshihen materialet e harxhuara për prodhim, shpenzimet e 

energjisë, shpenzimet e paketimit, etj. 

 Shpenzimet degresive - te këto shpenzime, vërehet rritja e tyre, por me 

intensitet më të vogël më krahasim me rritjen e vëllimit të prodhimit.Nëse i 

vëzhgojmë nga aspekti i një njësie të produktit, shpenzimet degresive vërejmë 

se zvogëlohen me zmadhimin e shkallës së angazhimit të kapaciteteve. Në 

grupin e shpenzimeve degresive hyjnë : shpenzimet e energjisë së repartit, 

shpenzimet e materijalit ndihmës etj. 

 Shpenzimet progresive - te këtë shpenzime vërejmë rritjen e tyre e cila është 

më e shpejtë se rritja e vëllimit të prodhimit. Rritje më të shpejtuar këtë 

shpenzime kanë në masë dhe për një njësi të prodhimit. Progresioni i 

shpenzimeve në ndërmarrje paraqitet si shenjë e çrregullimeve në prodhim, si 

rrjedhim i dobësive organizative në lidhje me mospërputhjen e detyrave dhe 

kapaciteteve disponuese. Këto shpenzime paraqiten në rastin e mbi ngarkimeve 

të kapaciteteve disponuese në shfrytëzim si: puna e punëtorëve përtej orarit, 

rritja e shartit të prodhimit, prishja dhe thyerja e mjeteve për punë, rritja e 

shpenzimeve të mirëmbajtjes së mjeteve për punë, rritja e numrit të ndërtesave 

të punës, shpenzimet plotësuese që i paraqiten shërbimit të shitjes, të 

kushtëzuara me mos përputhshmërinë e prodhimit e të shitjes.Në këto 

shpenzime bëjnë pjesë edhe premitë, skontoja, rabati, reklama, reprezentacioni, 

hulumtimi i tregut e të tjera. 

 

  

2.2.2.3.Shpenzimet relative fikse 
 

 Këto shpenzime mbesin të pandryshueshme për një nivel të prodhimit ose për 

një zone te punësimit. Nëse ndërmarrja dëshiron që ta zgjeroje kapacitetin e saj për te 

prodhuar me shumë, ajo investon në mjetet e reja për punë, kështu që karakteri i 

mëparshëm fiks i këtyre shpenzimeve humbe, sepse shpenzimet ngritën për një shkalle 

me te larte. Për këto shpenzimet fikse fitojnë karakter tjetër relativofiks, apo ndryshe 

quhen edhe shpenzime shkallë-shkalle. 
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 Për nga karakteri këto shpenzime zonale, apo relative të pandryshueshme, janë 

me tepër te natyrës organizative te prodhimit dhe më te bëjnë pjese: pagat e 

punëtoreve ne fazën përgatitore, mirëmbajtja teknike, kontrolli, pagat e punëtoreve në 

vendet udhëheqëse te prodhimit, shpenzimet e disa llojeve të materialit te cilat 

harxhohen neper vendet administrative apo regjie e të tjera. 

 Fusha e shpenzimeve ka rëndësi enorme për aktivitetin afarist të kompanive, 

sepse secili shpenzim i panevojshëm e zvogëlon fitimin e kompanisë. Ndërsa analiza e 

shpenzimeve është e rëndësishme, sepse kompanitë lehtë mund të marrin vendime 

afariste që lidhen me maksimizimin e fitimeve. Ndërsa kemi mbuluar shumicën e 

shpenzime, ne mund të shohim se si ata sillen në disa ndryshime. Shpenzimet 

ekzistojnë edhe para fillimit të prodhimit të produkteve, pasi është e nevojshme të 

bëhet shpenzimet për furnizim ose marrjen me qira të makinave, shpenzimet për 

marrjen me qira të lokaleve afariste, shpenzimet për pagat bazë të të punësuarve dhe të 

ngjashme. Shpenzimet e tilla ekzistojnë edhe kur nuk ka prodhim, domethënë këto 

lloje të shpenzimeve janë fikse për çdo vëllim të prodhimit. Shpenzimet e tilla quhen 

kosto fikse (FC). Kur fillon prodhimi,paraqiten shpenzime të tjera, të cilat rriten me 

rritjen e prodhimit. Shpenzimet e tilla janë shpenzimet e lëndëve të para, energjisë 

elektrike etj. Këto shpenzime janë shpenzime variabile (VC)25. 

 

Duke pasur parasysh teoritë e shpenzimeve, mund të themi se: 

 Shpenzimet e përgjithshme (totale) në një ndërmarrje janë shuma e 

shpenzimeve fikse dhe shpenzimeve variabël. 

             TC = FC + VC  

             TC (cost of a firm) - shpenzimet totale  

             FC ( fixed cost ) - shpenzimet fikse 

             VC (variable cost) - shpenzimet të ndryshueshme ( variabile) 

 

 Sipas teorisë së shpenzimeve, asnjë shpenzim nuk është fiks në afat të gjatë. 

Megjithatë, në afat të shkurtër, shpenzimet fikse nuk ndryshojnë gjatë ndryshimit të 

vëllimit të prodhimtarisë. Në të kundërtën , shpenzimet varijabile ndryshojnë me 

ndryshimin e prodhimit. Ndryshimi i shpenzimeve varijabile është në proporcion të 

                                                 
25 Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 f.q.159. 
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kundërt, respektivisht me rritjen e vëllimit të prodhimit vjen deri te zvogëlimi i 

vëllimit të shpenzimeve variabël. Me zvogëlimin (reduktimin) e vëllimit të prodhimit 

vjen deri te rritja e vëllimit të shpenzimeve variabël.  

Paraqitja grafike e shpenzimeve fikse dhe varijabile do të duket si në figurën më 
poshtë. 

 

 

Figura 7-8: Sjellja e shpenzimeve fikse dhe variabile kur ndryshon vëllimi i 
prodhimit26 

 

Nëse duam të shohim përmes një prizmë grafike se si duken shpenzimet totale të 
prodhimit.27 

 

                                                 
26 Shembulli dhe analiza nga të dhënat e shfrytezuar nga kompania X. 
27 Shiko me gjerësisht Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 f.q.162. 
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Figura 9. Përfaqësimi grafik i kostove totale të prodhimit  

 

 Shpenzimet mesatare kemi përmendur më herët se fitohen kur llojet e veçanta 

të shpenzimeve totale (të përgjithshme) do t'i ndajmë me numrin e efekteve të 

prodhuara. . Kemi shpenzime totale mesatare, shpenzime mesatare varijabile dhe 

shpenzime fikse mesatare. 

 Shpenzimet mesatare totale (ATC) = shpenzimet totale TC / Vëllimi i 

prodhimit Q 

 Shpenzimet mesatare fikse (AFC) =  shpenzimet fikse FC / Vëllimi i prodhimit 

Q 

 Shpenzimet mesatare varijabile (AVC) = Shpenzimet e varijabile VC / Vëllimi 

i prodhimit Q28 

                   ATC= TC/ Q              AFC= FC/Q                AVC= VC/Q 

 

 Lakorja e shpenzimeve afatgjata (LRAC) në vehe i përfshin të gjitha lakoret e 

shpenzimeve afatshkurta (SPAC).Respektivisht , nëse lakorja e shpenzimeve 

afatshkurta lidh shpenzimet dhe autputin për një periudhë të caktuar kohore, atëherë  

lakorja e shpenzimeve afatgjata e identifikon vëllimin optimal të autputit për çdo nivel 

të prodhimit. 

 

 

                                                 
28 Shiko me gjerësisht Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 f.q.163. 
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Figura 10. Prezantimi grafik i lakoreve të shpenzimeve afatgjata 

  

Me rëndësi të madhe për kompaninë janë shpenzimet margjinale. Rëndësia e 

tyre është sepse shpenzimi margjinal është kostoja e nevojshme e prodhimit të çdo 

njësie shtesë të produktit. Në këtë mënyrë, kostoja marxhinale mat ndryshimet në 

totalin e kostove që ndodhin si rezultat i secilës njësi plotësuese të produktit të 

prodhuar. Përveç kësaj, grafiku i shpenzimeve mesatare dhe shpenzimeve margjinale 

është një nga grafikët kryesorë në ekonomi. 
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Figura 11. Prezantimi grafik i lakoreve të kostove mesatare dhe margjinale 

  

Grafikoni i shpenzimeve mesatare dhe margjinale na tregon se shpenzimet 

fikse për njësi produkti (shpenzimet fikse mesatare) zvogëlohen me rritjen e e numrit 

të produkteve. Grafikoni njëashtu tregon se kur shpenzimi margjinal (kufitar) është 

nën shpenzimet totale (të përgjithshme), shpenzimet totale kanë tendencë të 

zvogëlohen dhe anasjelltas. Pjesa më e madhe e lakoreve të shpenzimeve në afat të 

shkurtër kanë formën e shkronjës U. Kjo formë e lakores është për shkak të efektit të 

ligjit mbi rënien e trendimentit. Gjegjësisht, në bazë të ligjit mbi rënien e rendimentit, 

duke supozuar se të gjithë faktorët e tjerë të prodhimit janë fikse, kostot fillimisht kanë 

tendencë të rriten, duke çuar në një ulje të kostos marxhinale. 

 Duke vërrejtur lëvizjen e shpenzimeve kufitare ne ndërmarrje aprovohen 

shumë vendime ne politiken afariste, sidomos ne lidhje me çmimin shitës, me te cilin 

shpaguhet rritja e prodhimit, gjegjësisht pranimi i porosive të reja, kur kapaciteti 

prodhues në ndërmarrje nuk është mjaft i shfrytëzuar dhe kur çmimet në treg nuk janë 

me te volitshme apo për të bërë diferencimin e çmimeve dhe të dampingut, ose për te 

vendosur se a do te prodhohet pavarësisht ndonjë prodhim, apo do te aplikohet ndonjë 

ndërresë në prodhim etj. 

 Ekonomia e vëllimit të prodhimit ka një rëndësi të madhe për një kompani. 

Ekonomitë e vëllimit ekzistojnë kur kostot mesatare në afat të gjatë zvogëlohen duke 

rritur vëllimin e prodhimit29. Ka faktorë teknikë që ndikojnë për të arritur ekonomitë e 

vëllimit dhe përfitimet e ekonomisë së vëllimit i kanë kompanitë më të mëdha dhe që 

kanë prodhim më të madh. 

 
 

 

2.3.Shpenzimet dhe Vendimet Menaxheriale 
 

 Shpenzimet përfaqësojnë kategorinë më të rëndësishme nga e cila varet suksesi 

i një kompanie. Masat dhe aktivitetet që ndërmirren në një kompani veçmas në të 
                                                 
29 Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 fq.162 
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gjitha proceset , duke filluar që nga faza e prokurimit të materialeve dhe lëndëve të 

para, procesin prodhues  dhe deri në fazën finale të shitjes së produkteve të gatshme, 

në mënyrë të drejtëpërdrejtë ndikojnë në shpenzimet. Dhe në të njëjtën kohë ata 

përcaktojnë lartësinë dhe strukturën e tyre. Shpenzimet në një ndërmarrje paraqiten si 

faktor me ndikim vendimtarë mbi efikasitetin e aktivitetit të ndrëmarrjes dhe në 

mënyrë direkte ndikojnë në lartësinë e fitimeve që gjeneron.Nisur nga kjo, asnjë 

vendim afarist, nuk duhej të ishte bërë pa një analizë paraprake të ndikimit të këtij 

vendimi mbi kostot e ndërmarrjes që  do rrjedhnin nga miratimi i atij vendimi. 

 Analizat e shpenzimeve të bëra nga ekipe ekspertësh të përbërë nga 

ekonomistë, teknologë ose profesionistë të tjerë ka një rëndësi të madhe për ekipet e 

menaxhimit. Rëndësia e analizave është e madhe, sepse ato japin informacion për 

madhësinë e llojeve të shpenzimeve, lëvizjen dhe sjelljen e tyre në afat të shkurtër dhe 

të gjatë në varësi të vëllimit të prodhimit, teknologjisë së aplikuar etj. Dhe në bazë të 

këtyre analizave, menaxherët marrin vendime të rëndësishme afariste lidhur me lloje të 

ndryshme problemesh në kornizë të politikës menaxheriale të ndërmarrjes. Shpresojmë 

që disa prej tyre zakonisht gjenden në kompanitë: 

 Shpenzimet janë faktor i rëndësishëm të cilët kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në 

përzgjedhjen dhe asortimentin e produkteve që do përfaqësohen në programin 

prodhues të ndërmarrjes. Kushtet e sotme të aktivitetit afarist, ku ka 

konkurrencë të ashpër në treg, kompanitë janë të detyruara që vazhdimisht të 

bëjnë ndryshime më të mëdha ose më të vogla në gamën e produkteve që 

ofrojnë, nëse duan të ekzistojnë në treg. Kompanitë do të ekzistojnë në treg 

vetëm nëse plotësojnë nevojat e konsumatorëve dhe kundërshtojnë 

konkurrentët e tyre. Çfarë dhe sa ndryshime do të bëhen, mbi të gjitha, varet 

nga ndikimi i tyre në sasinë dhe strukturën e kostove. 

 

 Ndërmarrjet kanë mundësinë e zgjedhjes gjatë bërjes së furnizimeve të 

materijaleve të nevojshme dhe lëndëve të para. Furnizimi mund të kryhet prej 

furnitorëve të ndryshëm në kushte të ndryshme, gjegjësisht me cilësi të 

ndryshme, afat të ndryshëm, mënyrë të ndryshme të transportit dhe dërgesës 

etj.Vendimi për të bërë përzgjedhjen prej më shumë alternativave të mundshme 

për furnizim me materijale dhe lëndë të para, më së shumti varet nga kostot që 

mbart secila alternativë. 
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 Secilës kompani i mbetet që vetë të sjellë vendim dhe zgjedhjen e tregut në të 

cilin do ti plasojë produktet, mënyrat dhe kanalet e shitjes, si dhe mënyën e 

dërgesës së produkteve. Gjatë mrrjes së vendimit për zgjedhjen, pikë referimi 

duhet pasur vëllimin e shpenzimeve që sjell zgjedhja ndërsa lidhet me secilën 

mundësi tregu.Pasi të bëhet analiza e detajuar e shpenzimeve të alternativave të 

veçanta të shitjes, kompania do të marrë vendimin për të cilën mendon se është 

më i përshtatshmi. 

 

 Çdo ndryshim në korniza të ndërmarrjes ka ndikim mbi sasinë e shpenzimeve. 

Për shkak të këtyre ndikimeve, kompanitë nuk bëjnë asnjë ndryshim , para se 

të parashikojnë ndikimin e këtyre ndryshimeve mbi shpenzimet. Pavarësisht 

nëse bëhet fjalë për ndryshim në procesin teknologjik, transportin e brendshëm 

ose në sistemin e mirëmbajtjes së pajisjeve, është e nevojshme të bëhet një 

analizë paraprake e shpenzimeve që do të shkaktohen nga ndryshimet e 

planifikuara. 

 

 Shpenzimet, si instrument i vendimmarrjes menaxheriale, kanë rol të 

rëndësishëm i cili është veçanërisht i theksuar gjatë menaxhimit me politikën 

afatshkurtër të çmimeve të produktit. Çmimet e tregut ndikohen drejtpërdrejt 

nga oferta dhe kërkesa. Ata rriten dhe ulen , kështu që kompanitë duhet të 

përshtaten vazhdimisht me ndryshime të tilla, dmth të kryejnë një politikë 

çmimi të caktuar. Për të pasur një politikë të mirë çmimi, është e nevojshme që 

vazhdimisht të monitorohen shpenzimet. Prandaj, pikënisja për një politikë të 

tillë e çmimit është analiza e detajuar e shpenzimeve, veçanërisht të 

ashtuquajturat shpenzimet margjinale. 

 Vetë menaxherët ndonjëherë kanë pyetjen dhe dilemën nëse një produkt i 

veçantë duhet të prodhohet në prodhimtarinë vetanake ose do të ishte më 

racionale nëse i njëjti produkt do të blihej nga tregu. Kur kemi rast të tillë, 

shpenzimet margjinale janë pika fillestare sipas së cilës menaxherët e bazojnë 

vendimin e tyre. Për më tepër, nëse kostot marxhinale të prodhimit të atij 

produkti është më i ulët se çmimi i blerjes, në këtë rast është ekonomikisht i 

justifikuar që prodhimi i produktit të bëhet vetë, dhe anasjelltas. Nëse kostot 

marxhinale janë më të larta se çmimi i blerjes, atëherë vendimi do të ishte 
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blerja e këtij produkti në treg.30 

  

 Mund të themi se shpenzimet janë pika themelore, prej së cilës fillon 

menaxhmenti para vendimmarrjes në kompani. 

 

 

Figura 12: Shkaqet dhe efektet e marrëdhënieve që dalin nga marrëdhënia - 
shpenzime - prodhimi i vëllimit - të ardhurat31 

 

  

Vetë menaxherët pikëpamjen e tyre e drejtojnë në arritjen e një relacioni 

efikas: shpenzime - vëllimi i prodhimit - të ardhurat. Ky relacion do të ishte efikas 

nëse mundëson, arritjen e vëllimit optimal të prodhimtarisë me shpenzime minimale 

dhe të ardhura maksimale. Rrjedhimisht,  menaxhimi i duhur i shpenzimeve si element 

i relacionit të dhënë, është pra pika fillestare për marrjen e vendimeve efikase dhe 

efektive afariste, si dhe për arritjen e parimeve themelore ekonomike: efektivitet, 

produktivitet, rentabilitet. 

                                                 
30 Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 fq.162 
31 Po aty, fq.159. 

Efikasitet, produktivitet dhe rentabilitet 

Vëllimi optimale i prodhimit me shpenzime minimale dhe të 
ardhura maksimale 

Shpenzimet → vëllimi i prodhimit → të ardhurat 
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2.4.Planifikimi dhe Kontrolli i Shpenzimeve 

 
 Planifikimi dhe kontrolli i shpenzimeve gjithmonë kanë pasur një rëndësi të 

veçantë brenda kontabilitetit të shpenzimeve. Me planifikimin e shpenzimeve 

përcaktohen qëllimet (objektivat)  dhe definohen mjetet dhe mënyrat e realizimit të 

qëllimeve të planifikuara. Për dallim nga planifikimi i shpenzimeve, kontrolli është një 

inspektim mbi realizimin e objektivave të përcaktuaranë fazën e planifikimit të 

shpenzimeve.Në kornizat e kontabilitetit të shpenzimeve, bëhet krahasimi i 

shpenzimeve të planifikuara me shpenzimet faktike, për të përcaktuar devijimet që 

janë subjekt i analizës. Kjo e nevojshme që të ndërmirren masa për eliminimin e 

devijimeve dhe stimulimin e lëvizjeve pozitive.32   

 Proçesi i krahasimit të shpenzimeve të planifikuara dhe faktike bëhet në bazë të 

ashtuquajturit parim të izolimit. Sipas këtij parimi, shqyrtohen vetëm ato devijime që 

meritojnë vëmendje, ndërsa injorohen devijimet që konsiderohen minore dhe 

irelevante. Nisur nga kjo, vëmendja e menaxherëve  do të drejtohet ndaj atyre 

devijimeve që shfaqin parregullsi të mëdha dhe sipas të cilave gjërat nuk kryhen në 

përputhje me planet. Devijimet tjera (të rastit) do të injorohen. Në këtë mënyrë 

sigurohet funksionimi i informatës kthyese (feedback), e cila mund të thekson në 

ndryshimin e objektivave, kërkimin e mjeteve alternative, ndryshimin e proçesit 

operacional, ndryshimin e metodave të vendimmarrjes, korrigjimin e standardeve etj. 

 Planifikimi dhe kontrolli i shpenzimeve janë ngushtë të ndërlidhura, kështu që 

planifikimi pa kontroll dhe anasjelltas, pothuajse nuk kanë rëndësi. Kontrolli i 

aktiviteteve në ndërmarrje bëhet nëpërmjet matjes së rezultateve të arritura. 

Megjithatë, vlerësimi i rezultateve të fituara bëhet duke zbatuar një instrumentarium të 

veçantë planifikimi i cili është i përbërë nga plane dhe raporte të kontabilitetit dhe 

statistikore. 

 

                                                 
32 Д-р.Б.Ангелова: “Budgeting”, Економски Институт-Скопје,Скопје,2001, fq.124 
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2.5. Cilësia dhe përllogaritja e shpenzimeve për cilësi  
2.5.1 Definicioni (përkufizimi) i cilësisë 

 

 Ekzistojnë shumë përkufizime të ndryshme për cilësinë. Përkufizimi 

(Definicioni ) më i pranuar është përkufizimi  se - cilësia është tërësia e tipareve dhe 

karakteristikave të produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga ndërmarrjet, të cilat i 

referohen aftësisë së tyre për të përmbushur nevojat e identifikuara ose të shprehura të 

blerësve33. Por cilësia nuk mund të shprehet me një përkufizim, e cila vjen nga 

karakteristika e sajë multidisciplinare. Përkufizimi i saj duhet ti plotësojë në mënyrë të 

barabartë si aspektin tekniko-teknologjik ashtu edhe aspektin ekonomik - 

psikosociologjik. Kur flasim për cilësinë te produktet, cilësia ndërlidhet me 

përmbushjen e përsosur të funksioneve të një organizate. Ndërsa, kur bëhet fjalë për 

cilësinë te shërbimet, nuk është e mundur të përcaktohet saktësisht përmbushja e 

funksioneve. Për këtë arsye, zakonisht fillohet nga një shprehje thjesht subjektive e 

nocionit të cilësisë. Pra, kur flasim për cilësinë e shërbimeve, ajo mund të përkufizohet 

si tipar (veçori) që realizohet me anë të dhënies gjegjësisht ofrimit të shërbimit, ose me 

karakteristikat i plotëson kërkesat e dhe pritshmëritë e shfrytëzuesve (përdoruesve). Te 

oferta e shërbimeve, cilësia nuk mund të shprehet në vlerë apsolute. Vlera e saj , para 

se gjithash varet prej pritshmërive të përdoruesit. Sipas kësaj, nga njëra anë edhe për 

ofruesin e shërbimeve do të thotë se ai  nuk duhet të presë që të jetë në gjendje të 

ofrojë nivelin më të lartë të cilësisë, por përkundrazi pritet të përmbushë pritjet e 

konsumatorit, të cilat pritje jo gjithmonë duhet patjetër të jenë vendosura në 

maksimum. 

 Si karakteristika të shërbimeve mund të përfshijmë: 

- Shërbimet nuk mund të ruhen; 

- Shërbimet nuk mund të paketohen; 

- Shërbimet nuk mund të kontrollohen para se përdoruesi të mund t'i përdorë ato; 

- Cilësia e shërbimit zakonisht matet pas përdorimit nga përdoruesi dhe 

- Shërbimet vështirë mund të standardizohen. 

 
                                                 
33 James P. (1996): Total Quality Management: An Introductory Text, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
NJ, pp.106-220. 
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 Për konsumatorin, cilësia është ajo që konsumatori në të vërtetë mendon se 

është. Më parë, në kuptimin tradicional, cilësia përcaktohej nga ofruesi i shërbimit. Por 

në kushtet e sotme,ka një qasje të re për cilësinë, ku rolin kryesorë në definimin e 

cilësisë e ka konsumatori. 

 Sipas kësaj, sot cilësia paraqet plotësimin dhe tejkalimin e : 

- kërkesave; 

- nevojave dhe 

- pritjet e përdoruesit të fundit. 
 Në afarizmin bashkëkohorë në suaza të tregut ndërkombëtarë, ai nuk pushtohet 

më nga oferta e produkteve dhe shërbimeve me çmim të ulët, por nga oferta e 

produkteve dhe shërbimeve me cilësi shumë të lartë, çmime konkurruese dhe afat 

dërgese. 

 Pushtimi i tregut, me ndihmën e cilësisë së mirë të produkteve dhe shërbimeve, 

për kompanitë don të thotë plasman të sigurtë dhe afatgjatë të shërbimeve, çka paraqet 

një prej elementeve themelore për mbijetesën e të njejtëve në mjedisin afarist. Duke 

pasur parasyshë këtë, sigurimi i cilësisë fillon me identifikimin e të gjitha kërkesave të 

klientit. Sepse cilësia e produkteve dhe shërbimeve ka të bëj me tërësinë e proceseve 

afariste në të cilat ato realizohen. Sigurimi i cilësisë përfshin afatet e dërgesës, si dhe 

të gjitha kërkesat shtesë të klientit. Këtu, në fakt, ka të bëjë me sigurimin e cilësisë 

totale (TQM) nga kompanitë. TQM, në fakt, është një proces në të cilin faktorë të 

rëndësishëm janë të gjithë punonjësit, proceset dhe blerësit. TQM si metodë bazohet 

mbi bashkëpunimin e pashmangshëm midis të gjithë anëtarëve të organizatës. Ai 

përfshin të gjitha aktivitetet e nevojshme për prodhimin racional dhe shpërndarjen e 

produkteve dhe shërbimeve të cilat duhet të jenë me cilësi të lartë, duke marrë 

parasysh kërkesat dhe vlerësimet e klientëve. Sipas kësaj, mund të themi se në 

procesin e TQM faktor të rëndësishëm janë: 

- Punëtorët  -  gjegjësisht shëndeti, mnedisi, puna ekipore, kominukimi, 

inicijativa, motivimi, arsimimi dhe mbrojtja. 

- Proceset   -  respektivisht politika e definuar e cilësisë, kultura e ndërmarrjes, 

përdorimi i teknologjisë së re, përdorim në vazhdimësi i diturisë, 

benchmarking si dhe orientimi kundrejt proceseve. 

- Blerësi   -  gjegjësisht morojtja e tij, garancioni, servisimi, siguria, mbështetja 
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dhe përgjegjësia.34 

 TQM si koncept menaxhues, dallohet nga konceptet tjera menaxhuese, duke 

pasur parasyshë principet me të cilat udhëhiqet: 

- Përqendrimi tek konsumatorët - Ky koncept fillimisht fillon me përcaktimin e 

dëshirave të konsumatorit, nevojat e tregut dhe shkon drejt fokusimit të 

përgjithshëm mbi ato. 

- Përmirësim dhe përparim në vazhdimësi  -  ky koncept kërkon përparim në 

vazhdimësi, me qëllim të sigurimit të vazhhdueshëm të cilësisë të produkteve 

dhe shërbimeve nga njëra anë dhe rritjen e fitimeve. 

- Puna ekipore, ose participimi i plotë në të gjitha nivelet - ky koncept varet nga 

kontributi dhe bashkëpunimi i të gjithë punonjësve, edhe atë duke filluar nga 

çdo punonjës i zakonshëm, dhe deri te menaxhmenti më i lartë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13 - Parimet e menaxhimit të cilësisë totale35 
 

  

Futja në përdorim e menaxhmetit të cilësisë totale ka për qëllim  që në mënyrë 

ekonomike të arrihet cilësia e cila që do i plotësojë kërkesat dhe pritjet e 

                                                 
34 Арсов, С. (2008). Финансиски менаџмент. Економски факултет: Скопје. fq.27-28. 
35 Арсов, С. (2008). Финансиски менаџмент. Економски факултет: Скопје. fq.37. 
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blërësve.Aplikimi i menaxhmentit të cilësisë totale (TQM) mundëson uljen e 

shpenzimeve për prodhimin e shërbimeve. Që don të thotë se ka ndikim gjatë formimit 

të çmimit prodhues. Pra, në kushtet e sotme,në vend që barrierat doganore dhe 

administrative të jenë pengesat për të hyrë në tregun botëror, barrierat e cilësisë, janë 

pengesat me të cilat përballen disa kompani. Më parë, cilësia asoconte  (nënkuptonte) 

rritje të shpenzimeve dhe të investimeve.Gjegjësisht, me një fjalë mendohej se cilësia 

është e shtrenjtë. Por në kushtet e sotme, ky konstatim zëvendësohet nga një konstatim 

të ri, në të cilin cilësia dhe shpenzimet nuk janë kontradiktore, por plotësuese 

(komplementare). 

Futja në përdorim e sistemit të cilësisë së punës në organizatë, çon në hapin e 

ardhshëm, pra në standardizimin e tij. 

Përpilimi i standardeve ka për qëllim parandalimin e disa keqkuptimeve të 

caktuara. Standardi është ai që duhet t'i përgjigjet pyetjeve si: kush, çfarë, pse, si, ku, 

kur? Standardet në lidhje me cilësinë janë standardet ISO. Pra: 

 Standardi ISO 8402 përcakton të gjitha kategoritë e sistemit të cilësisë. Nevoja 

e aplikimit të tij është sepse ai përcakton më qartë dhe saktë se për çfarë bëhet 

fjalë është dhe çfarë dëshirohet të arrihet. 

 Standardi ISO 9000 përcakton standardet e sistemeve të menaxhimit të cilësisë. 

Ky standard përmban konceptin e menaxhimit të cilësisë totale36. Nëse gjatë 

mbikëqyrjes së një kompanie konstatohet se puna e saj është e standardizuar 

me ISO 9000, standardi garanton se në atë kompani implementohen disa 

procese, që do ta ndihmonjë  kompanisë të bëhet më konkurruese, nëse 

përmirëson vazhdimisht sistemin e saj për menaxhimit me cilësinë. Sidoqoftë, 

duhet të kihet parasysh se është gabim të mendosh se standardi ISO 9000 i asaj 

kompanie do të garantojë cilësinë e produkteve apo shërbimeve të saj. 

 

 

2.5.2 Llojet e shpenzimeve për cilësinë 
 
Shpenzime të cilësisë nënkuptohen shpenzimet e futjes në përdorim të sistemit 

për cilësi. Shpenzimet për cilësinë bëhen për të parandaluar aktivitetet që do të çonin 
                                                 
36 Тодоров, Т., и др. ”Меѓународен менаџмент”, Скопје, 2002 fq.177 
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në gabime, me qëllim të  kryerjes së ekzaminit të planifikuar dhe sistematik të cilësisë, 

si dhe të përcaktohen gabimet e brendshme dhe të jashtme.Respektivisht, mund të 

themi se një kompani mund të ketë shpenzime për cilësinë dhe shpenzime e cilësisë së 

dobët. E pra, sipas kësaj llojet e shpenzimeve të cilësisë ndahen: 

- Shpenzimet për cilësinë është shuma e përgjithshme që kërkohet të 

investohet në procesin e punës, në mënyrë që të sigurohet një produkt 

cilësor ose një shërbim cilësor. 

- Shpenzimet për shkak të jocilësisë janë shuma e përgjithshme e 

harxhimeve që bëhen për shkak të korrigjimit të gabimeve. 

 

 

 

Si elementë të shpenzimeve për cilësinë mund të renditim: 

- Shpenzimet për veprim parandalues(preventiv): këto janë shpenzimet e bëra 

për të minimizuar shpenzimet për shkak të lëshimeve dhe vlerësimit. Në këtë 

grup të shpenzimeve, do të përmendim: shpenzimet e planifikimit të cilësisë, 

shpenzimet e rishqyrtimit të produktit të ri, kontrollin e procesit dhe zbatimin 

e programit të cilësisë, si dhe futjen e cilësisë të furnizuesit. 

- Shpenzimet për vlerësim: këto janë shpenzimet që paraqiten në procesin e 

përcaktimit të nivelit të përputhshmërisë me standardet për cilësi. Në këtë 

grup të shpenzimeve do të përmendim: shpenzimet që bëhen për kontrollet 

dhe testimet hyrëse dhe dalëse, shpenzimet e ekzaminimit të vetë procesit, 

ekzaminimin e cilësisë së produktit, si dhe shpenzimet e ekzaminimit të 

materialeve dhe shërbimeve, vlerësimi i rezervave, etj.37 

 

 

 

2.5.3 Përllogaritja e shpenzimeve për cilësi 
 

Nëse më herët diskutuam për ate se çfarë shpenzime ekzistojnë, duhet të kemi  

parasyshë se klasifikimi dhe ndarja e tyre bëhet për shkak të shfaqjes së një nevoje të 
                                                 
37 Арсов, С. (2008). Финансиски менаџмент. Економски факултет: Скопје. fq.21. 
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përcaktuar. Me të vërtetë duhet të kihet parasysh se nëse duam që shpenzimet të japin 

sinjale të caktuara, diçka duhet ndryshuar. Duhet të kemi parasysh se: 

- Efikasiteti i sistemit për administrim me cilsësinë, duhet të matet me 

tregues të caktuar financiar, siç sugjeron edhe norma e standardit ISO 

9004-1. 

- Duhet të ekzistojnë modele të shpenzimeve  të cilësisë që do të shprehen 

me përqindje ose nëpërmjet një impakti të caktuar, si: përqindja e shitjeve 

që krahasohet me fitimet, përqindja e shpenzimeve totale në procesin e 

prodhimit, ndikimi i shpenzimeve për cilësinë në prag rentabilitetit(pika e 

mbulimit). 

 

Kjo është arsyeja pse shpenzimet për cilësinë të shprehura në numra na japin 

informacione për atë se ekzistojnë dhe sa janë ato. Por, vetëm  ajo shumë nuk jep një 

bazë për të konkluduar nëse ato janë të larta, të ulëta apo optimale.Por, nëse 

shpenzimet për cilësinë vendosen në proporcion me llojet / kategoritë e tjera të 

shpenzimeve, fitohen treguesit themelorë  të cilësisë. 

Në vazhdim të tekstit do ti shqyrtojmë dhe metodat dhe modelet e ndryshme 

për kalkulimin e shpenzimeve.Nëqoftëse duam realisht ti perceptojmë shpenzimet për 

cilësinë dhe udhëheqje efektive nga menaxhmenti, është i nevojshëm edhe monitorimi 

i vazhdueshëm dhe adekuat i tyre. Menaxhmenti i kompanisë në përputhje me nevojat 

dhe mundësitë e kompanisë përdor metoda dhe modele të ndryshme, përmes të cilave 

do të marrë  informacione mbi bazën e të cilave do të merren vendime të caktuara 

afariste. Për shkak se vendimet merren në bazë të saktësisë së informacioneve të 

marra, me rëndësi të madhe është edhe përcaktimi i modelit të përllogaritjes së 

shpenzimeve.  

Si modele të përllogritjes së shpenzimeve ekzistojnë: 

1. Metoda tradicionale e përllogaritjes së shpenzimeve 

2. Metoda ABC (Kostoja e bazuar në aktivitet) 

3. Modeli i menaxhimit të shpenzimeve për cilësinë dhe konceptet e tjera 

të menaxhimit / menaxhimi i përgjithshëm i kompanisë. 

4. Buxhetimi i bazuar në aktivitete; 
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5. Modeli i bilancit të suksesit; 

6. Shpenzimet "Kaizen"; 

7. Analiza e shpenzimeve (kostove); 

 

 Që të mund plotësisht ti ndjekin shpenzimet për cilësinë në praktikë, 

kompanitë përdorin modelin tradicional të menaxhimit të shpenzimeve dhe modelin 

ABC - Koston e bazuar në aktivitet.  Për disa nga këto modele, është diskutuar më 

lartë në këtë punim , dhe tiparet tjera do ti përpunojmë në këtë pjesë të punimit.. 

 

2.5.3.1 Buxhetimi i bazuar në aktivitete  
 

 Kur kemi të bëjmë me buxhetimin bazuar në aktivitete, themi se nuk ekziston 

një definicion të vetëm standard për buxhetimin e bazuar në aktivitete dhe 

performanse. Për më tepër, ska standardizim edhe për llojin e informacionit i cili duhet 

të jetë pjesë e tij, por edhe për fazën e procesit buxhetues kur ky koncept duhet të futet 

në përdorim. 

 Për këtë sistem ekzistojnë edhe çështje tjera të hapura, të lidhura me atë se kur 

informacioni për performancën duhet  të përdoret në vendimmarrje. Interpretimi i 

rezultateve të buxhetimit të bazuar në performancë nuk është çështje e thjeshtë38. 

Një problem shtesë është mungesa e një modeli të vetëm të buxhetit të bazuar 

në performancën. Dhe kur vendet adoptojnë modele të ngjashme të këtij koncepti, ato 

përdorin qasje të ndryshme për ta zbatuar atë, pasi ato nisen nga kapacitetet e tyre 

kombëtare, nga kultura dhe nga prioritetet. Por rëndësia e një buxheti të bazuar në 

performanca është sepse ai është një levë dhe një mekanizëm për zbatimin e pjesës 

zhvillimore të buxhetit. Pjesë nga e cila, priten rezultate të shumta dhe të mëdha, të 

cilat do të krahasohen me fondet e shpenzuara të buxhetit. 

 
 

 

                                                 
38 Треновски, Б. (2014). Потребата и предизвиците за имплементирање на буџетирање 
базирано на перформанси во Македонија.IDSCS: Скопје. fq. 4-8. 
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2.5.3.2 Modeli i bilancit të suksesit 
 

Bilanci i suksesit është pasqyrë financiare, përmes së cilës konstatohet rezultati 

financiar39.Bilanci i suksesit shpreh ballafaqimin e të ardhuravë të përgjithshme dhe të 

dalave të përgjithshme, në peridhën kohore për të cilën sajohet40. Bilancit të suksesit 

është një nga pasqyrat financiare për flukset financiare, dmth. hyrjet dhe daljet 

financiare në një periudhë të caktuar kohore. Ekziston një korrelacion i plotë midis 

bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit. Bilanci i gjendjes dhe bilanci i suksesit 

paraqesin dy pasqyra komplementare njëra me tjetrën dhe së bashku paraqesin situatën 

financiare të ndërmarrjes në një datë të caktuar. Për vetë faktin se bëhet fjalë për 

bilanc, ekziston barazbeshë që shprehet nëpërmjet ekuacionit:41 

Të hyrat = Të dalat + Fitimi 

Të hyrat + Humbja =Të dalat 

Përmes këtyre ekuacioneve, qartë pasqyrohet thelbi i bilancit të suksesit, 

respektivisht qëllimi është që të përcaktohet rezultati financiar si diferenca midis të 

hyrave dhe të dalave. Formë e veçantë është përcaktuar për bilancin e suksesit. Në 

nivel ndërkombëtar, paraqitja dhe përmbajtja e këtyre dokumenteve përshkruhet nga 

standardet ndërkombëtare të kontabilitetit 42. 

 

 

2.5.3.3 "Kaizen" shpenzimet 
 

 Menaxherët, inxhinierët, kontabilistët dhe profesionistët e tjerë në fusha të 

caktuara duhet të punojnë së bashku në mënyrë të vazhdueshme dhe të avancuar për të 

promovuar të gjitha lidhjet e drejtpërdrejta midis proceseve brenda ndërmarrjes si një 

sistem biznesi. Roli i kontabilistit është të sigurojë sqarime dhe informacione rreth 

proceseve të biznesit që do të mundësojnë kuptim dhe sqarim më të mirë në drejtim të 
                                                 
39 Po aty, shiko Iseni,E.(2010).Bazat e kontabilitetit:Tetovë.fq.229 
40  Петревски, Г. (2011). Управување со банките - второ издание, Економски факултет: Скопје: 
стр.35 
41 Shiko më gjerësisht Треновски, Б. (2014). Потребата и предизвиците за имплементирање на 
буџетирање базирано на перформанси во Македонија.IDSCS: Скопје. fq. 11-17. 
42 Арсов, С. (2008). Финансиски менаџмент. Економски факултет: Скопје. fq.27-28. 
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avancimit të tyre të vazhdueshëm (siç është filozofia Kaizen e Japonisë). Kontabilisti, 

përmes bilanceve të ndryshme, duhet të sigurojë vazhdimisht informacion mbi 

shpenzimet dhe vlerën e kompanisë.  

 

2.5.3.4 Analiza e shpenzimeve 
 

Shpenzimet mund të ekzaminohen dhe analizohen nga aspekte të ndryshme në 

varësi të asaj se çka kërkohet të përcaktohet dhe të arrihet prej asaj analize. Kështu, 

përmes analizës së shpenzimeve, mund të përcaktohet se cilat shpenzime janë bërë. 

Pastaj, kush i ka bërë ata, ku kanë ndodhur, etj. Gjithashtu, analiza e shpenzimeve 

përcakton se cilat shpenzime përfshihen në koston e efekteve, për cilat efekte janë bërë  

dhe si ndikon vëllimi i prodhimit mbi koston e efekteve(cena na çinenje). Së fundi, pas 

shqyrtimit të shpenzimeve nga aspekte të ndryshme, duhet të përcaktohet 

ekonomiciteti i punës. 

Prandaj, analiza e shpenzimeve duhet të përfshijë: 

- Analizën e shpenzimeve sipas llojit të tyre; 
- Analizën e shpenzimeve të klasifikuara sipas elementeve të kalkulimit; 
- Analizën e shpenzimeve sipas vendit që kanë ndodhur; 
- Analizën e shpenzimeve sipas bartësve për të cilët bëhen; 
- Kryqëzimi i rezultateve prej analizave të veçanta të shpenzimeve; 
- Efekti i vëllimit të prodhimit mbi koston e produkteve 
- Përcaktimi i ekonomicitetit dhe mundësive për uljen e shpenzimeve 
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3. METODAT E ANALIZËS SË SHPENZIMEVE 
 

 

 Në kushtet moderne të ndryshimeve të shpejta teknologjike dhe inovacionit, 

rritja e globalizimit dhe konkurrencës në njërën anë, si dhe ndryshimet e vazhdueshme 

në nevojat e konsumatorëve, kërkojnë që një kompani të monitorojë vazhdimisht këto 

ndryshime dhe në përputhje me to për të bërë rregullime në kushtet e tyre operative. 

Në kushtet moderne të funksionimit të një ndërmarrjeje, ka një rritje të vazhdueshme 

të shpenzimeve të përgjithshme që nuk lidhen drejtpërdrejt me procesin e prodhimit. 

Dhe, në kurriz të kësaj, ka një trend të reduktimit të vazhdueshëm të kostove të 

përgjithshme që varen nga vëllimi i prodhimit. Kompanitë moderne në kushtet e sotme 

janë organizata komplekse që kanë teknologji të shtrenjtë dhe komplekse dhe procese 

teknologjike që kërkojnë fleksibilitet të vazhdueshëm dhe ndryshime në proceset e 

prodhimit dhe ndryshime të vazhdueshme në strukturën organizative të kompanisë. E 

gjithë kjo çon në ndryshime në strukturën dhe karakterin e shpenzimeve për një njësi 

të produktit. Zhvillimi i shpejtë i teknologjisë kërkon investime të vazhdueshme dhe 

zëvendësim të një pjese të makinave për prodhim, gjë që çon në një rritje të aseteve 

fikse. Përveç kësaj, automatizimi i vazhdueshëm, nga ana tjetër, ndikon në reduktimin 

e shpenzimeve të punës direkte. Por ata punonjës që mbeten në kompani vazhdimisht 

duhet të përmirësohen me njohuri dhe shkathtësi, gjë që çon në një rritje të 

shpenzimeve të përgjithshme. Si shpenzimet e punës direkte edhe shpenzimet e 

materialeve direkte, kanë një tendencë të zvogëlimit. Diversiteti i gjerë i nevojave të 

konsumatorit çon në braktisjen e prodhimit masiv dhe kompanitë lëvizin drejt 

prodhimit të një numri të kufizuar të produkteve në një linjë prodhimi. Nga ana tjetër, 

nëse kompanitë duan të mbijetojnë në tregun botëror, ata duhet të investojnë 

vazhdimisht në pajisje dhe makina të reja, gjë që shkakton rritje të madhe të 

shpenzimeve të aseteve fikse që në mënyrë indirekte ndikojnë në rritjen e shpenzimeve 

të përgjithshme. Nga ana tjetër, shpenzimet në rritje për kërkimin dhe zhvillimin, 

dizajnimin dhe ridizajnimin, si dhe testimin e produkteve dhe pilot produkteve pilot 

gjithashtu çojnë në rritjen e shpenzimeve të përgjithshme. Monitorimi i kërkesës së 

konsumatorëve dhe konkurrencës gjithashtu kontribuon në rritjen e shpenzimeve të 

përgjithshme, siç janë kostot e marketingut, reklamat, aktivitetet promovuese, ofrimin 
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e zbritjeve, kostot që rrjedhin nga paketimi i produkteve, servisimi i tyre brenda 

periudhës së garancisë, mbrojtjen e mjedisit, etj. Metodat tradicionale të përllogaritjes 

së shpenzimeve, ku gjithçka ishte përqëndruar në përcaktimin  e shpenzimeve të bëra 

dhe të lidhura me vetë proçesin prodhues, në aktivitetin bashkëkohorë afarist të 

ndërmarrjeve  nuk janë më adekuatet për të marrë një pasqyrë realiste të shpenzimeve 

të bëra nga një ndërmarrje. Pikërisht për shkak të kësaj rritjeje të shpenzimeve të 

përgjithshme dhe përqindjes së tyre të lartë të pjesëmarrjes në shpenzimet totale, 

imponohet që përfshirrja dhe monitorimi i tyre të jetë problematika kryesore e 

kontabilitetit dhe menaxhmentit të shpenzimeve. Për shkak të kësaj, metodat 

ekzistuese tradicionale nuk janë të përshtatshme për alokimin e duhur të shpenzimeve 

të përgjithshme për një njësi produkti. Papërshtatshmëria rrjedh nga fakti se konceptet 

tradicionale janë përqendruar në mbulimin e shpenzimeve që bëhen në fazën e 

prodhimit. E më pastaj, alokimi i shpenzimeve të përgjithshme sipas çelësave të 

shpërndarrjes të lidhura me vëllimin fizik të prodhimtarisë, që nuk tregon pasqyrë të 

vërtetë të profitabilitetit dhe formimit të çmimit shitës dhe kostos së prodhimit të 

produkteve.E për shkak të kësaj papërshtatshmërie imponohet nevoja për për gjetjen e 

teknikave menaxheriale më efikase për përcjelljen dhe informimin e strukturave 

menaxheriale në lidhje me shpenzimet dhe për ndryshimet në mjedisin modern afarist 

me qëllim të menaxhimit më efikas të shpenzimeve të përgjithshme. 

 Sistemet moderne të menaxhimit(administrimit) të shpenzimeve kanë për 

qëllim (synim) përmirësimin e pozicionit konkurrues të kompanisë në tregun e 

produktev dhe shërbimeve. Si sisteme për menaxhimin e shpenzimeve në këtë punim 

masteri do të përpunojmë43: 

 Sistemi i aktiviteteve (ABC - Activity Based Costing System); 

 Menaxhmenti i cilësisë totale (Total Quality Management). 

 Sistemi i shpenzimeve të synuara (Target Costing). 

 

 

                                                 
43 Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 f.q.166. 
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3.1. Qasje dhe metoda të reja për menaxhimin me shpenzimet - 
Metoda ABC 
 

 Tejkalimi i njërit prej problemeve për paraqitjen e saktë dhe në kohë të 

shpenzimeve të përgjithshme dhe informinin e strukturave menaxheriale për 

shpenzimet e përgjithshme dhe prezantimi i tyre në kontabilitet është sistemi i bazuar 

në aktivitet. Ky sistem i mundëson menaxhmentit sigurimin e informacioneve të sakta 

për shpenzimet, duke i alokuar shpenzimet në bazë të aktiviteteve si bartës kryesorë të 

tyre. ABC sistemi mundëson paraqitje të saktë të aktivitetit ose procesit që shkakton 

shpenzime, në atë mënyrë që gjatë përcaktimit të shpenzimeve për një njësi produkti, 

mblidhen shpenzimet për të gjitha aktivitetet e kërkuara për atë prodhimtari. Me faktin 

se aktivitetet janë në qendër të vëmendjes, prandaj shkohet drejt menaxhimit të 

aktiviteteve, jo shpenzimeve.  

 Metoda ABC, respektivisht sistemi i bazuar në aktivitetet, është teknika më e 

fundit e përllogarritjes së shpenzimeve dhe si i tillë paraqet një trend bashkëkohorë në 

procesin zhvillimor të kontabilitetit të shpenzimeve. Ky sistem është mënyrë 

bashkëkohore e alokimit të shpenzimeve dhe paraqet sistem alternativ i cili paraqet 

zëvendësim të sistemeve konvencionale dhe tradicionale të cilat prëdoren dhe 

zbatohen për alokimin e shpenzimeve. Për shkak të llojeve të ndryshme të avantazheve 

të ofruara nga ky sistem, ekziston një interes në rritje dhe një tendencë e lartë për 

aplikimin e saj nga ndërmarrjet. Përveç kësaj, një nga avantazhet më të rëndësishme 

dhe më të rëndësishme të këtij sistemi është thjesht përmirësimi i masave të 

performancës, duke siguruar masa më të sakta (precize) dhe të përshtatshme për 

vendimmarrje dhe formimin e çmimeve, optimalizimin dhe racionalizimin e 

shpenzimeve të prodhimit dhe përzgjedhjen e një kombinimi të përshtatshëm 

prodhimtarisë.44 

 Sistemi i shpenzimeve të synuara (Target Costing), në fakt, mundëson 

disponueshmërinë e një numri  më të madh të informacionioneve me të cilat 

plotësohen nevojat për informacionit të menaxhmentit dhe në këtë mënyrë bëhet armë 

strategjike në të gjithë procesin e menaxhimit të shpenzimeve. Ky sistem është një nga 

modelet moderne të përllogarritjes së shpenzimeve dhe në këtë mënyrë paraqet një 

instrument të menaxhimit të shpenzimeve, të ardhurave dhe fitimit në nivelin e gjithë 

                                                 
44 Po aty, fq.167. 
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ndërmarrjes. Përmes këtij sistemi, i cili është i menaxhuar nga çmimi dhe kërkesat e 

përdoruesve, mundësohet arritja e qëllimit kryesorë për futjen në përdorim  nga ana e 

ndërmarrjeve. Qëllimi i futjes në përdorim të këtij sistemi modern është të realizohet 

fitimi i dëshiruar përmes planifikimit të shpenzimeve dhe  fitimit brenda ndërmarrjes. 

Për të arritur këtë qëllim, sistemi i shpenzimeve të synuara kryen menaxhimin e 

shpenzimeve që në fazat e para të zhvillimit të produktit, që është e justifikuar. Duke 

patur parasysh faktin se 80% e kostos totale të produktit është bërë në procesin e 

dizajnimit të tij. Në fund të fundit, vetë qëllimi është në fazën e parë. Respektivisht, 

dizajnimi të identifikon dhe zbulon nëse është e mundur të arrihen kostot e synuara. 

Në të kundërtën, nëse kjo dështon, produkti nuk duhet të dalë në treg. Kur analizohet 

menaxhmenti i cilësisë totale shqyrtohet roli dhe rëndësia e cilësisë, e cila është një 

parakusht për arritjen e diferencimit dhe përparësisë konkurruese në treg. Kjo analizë 

mundëson menaxhimin e shpenzimeve të cilësisë duke futur teknika të përmirësimit të 

cilësisë, e cila teknikë njihet si Total Quality Management (TQM). TQM është një stil 

i tillë menaxhimi që bazohet në prodhimin e produkteve dhe shërbimeve cilësore. 

Edhe atë ashtu siç janë definuar nga konsumatorët45. Përfitimet afatgjata që kompanitë 

mund të presin nga futja në përdorim i  TQM janë: produktiviteti më i lartë, rritja e 

motivimit dhe moralit në mesin e punonjësve, ulja dhe reduktimi shpenzimeve, gjë që 

gjithashtu çon në rritjen e lojalitetit të klientëve. Këto efekte ndikojnë në rritjen e 

mbështetjes publike dhe përmirësimin e imazhit të ndërmarrjes në qarqet publike. Për 

shkak të rëndësisë së sistemit TQM, në këtë kontekst,në këtë punim magjistrature do 

të analizohen efektet e aplikimit të TQM në rezultatet financiare të kompanive dhe 

mundësitë për përparimin e tyre. 

Sistemi i bazuar në aktivitete (sistemi ABC) është një nga sistemet e 

kontabilitetit të menaxhimit të shpenzimeve. Praktikisht, zhvillimi teknik dhe 

teknologjik dhe automatizimi i punës imponoi nevojën për një mënyrë të re të alokimit 

të shpenzimeve. Ne kemi informacione mbi fillimet e zbatimit praktik të këtij sistemi 

që nga viti 1980. Për futjen në përdorim dhe pranimin e sistemit të bazuar në aktivitet 

meritë më të madhe kanë autorët amerikan Dr Robert Kaplan dhe Tom Johnson, të 

cilët përmes hulumtive të tyre së pari i nxjerrin në pah dhe tregojnë mangësitë e 

sistemit tradicional të kontabilitetit. Përkatësisht, tashmë e kemi përmendur se 

                                                 
45 м-р Татјана Спасеска (2013). Сметководствено-управувачки предизвици на стратегиските 
техники на менаџерското сметководство- докторкса дисертација- Економски Факулетет- Прилеп. 
Стр. 11-12. 
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kontabiliteti tradicional i shpenzimeve bën alokimin e shpenzimeve të përgjithshme të 

prodhimit në produktet dhe shërbimet me përdorimin e bartësve të shpenzimeve 

bazuar në vëllimin e prodhimit. Megjithatë, tek kompanitë me shpenzime të 

përgjithshme të larta dhe gamë të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme, përdorimi i 

bartësve të tillë të shpenzimeve mund të rezultojë në vlerësim të gabuar të 

shpenzimeve46. Në fakt, metodat tradicionale të alokimit të shpenzimeve të 

përgjithshme prodhuese nuk janë adekuate për të rritur konkurrencën globale47. Për 

shkak të pamundësisë së sistemit tradicional të kontabilitetit për të përmbushur 

kërkesat e mjedisit modern afarist, të dy autorët zhvilluan dhe ofruan një sistem të 

bazuar në aktivitete, i cili u zhvillua dhe u adaptua me kalimin e kohës. Në këtë 

mënyrë ajo ishte baza për vendimmarrje strategjike nga njëra anë dhe përmirësimi e 

performancave profituese nga ana tjetër. Sistemi i bazuar në aktivitete në fund të 

viteve tetëdhjetë të shekullit XX ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve, 

konsulentëve dhe menaxherëve, si një mënyrë dhe një koncept i tërë që ofron 

përmirësimin e informacioneve për shpenzimet për një njësi produkti/shërbimi. Dhe 

nga ana tjetër, si një sistem që ndihmon menaxherët më lehtë të kuptojnë si duhet të 

shpenzohen mjetet për të arritur qëllimet strategjike48. Gjatë kësaj periudhe kohore, 

sistemi i bazuar në aktivitete fillon të implementohet (zbatohet) nga një numër i madh 

indërmarrjeve  prodhuese. 

 Për më tepër, të dhënat dhe përvoja kanë treguar që menaxherët që kanë futur 

në përdorim dhe implementuar këtë sistem kanë аrritur zvogëlim dhe kanë reduktuar 

shpenzimet, kanë identifikuar mundësi për përmirësim dhe rritje të fitimeve në punë. 

Me kalimin e kohës u vërtetua edhe parashikimi i  i Kaplan nga viti 1990, se 

informacionet e bazuara mbi ABC sitemin janë gjërësisht të zbatueshme edhe për 

vlerësimin e përmirësimeve të vazhdueshme edhe për monitorimin e performancës së 

proceseve. 

 Vetë thelbi i këtij sistemi (Activity-Based Costing System) përbëhet nga ajo se 

qëllimi kryesorë i këtij sistemi është që në tërësi t'i ndihmojë menaxhmentit. Ta 

monitorojë të gjithë organizatën si një sekuencë veprimtarish dhe në këtë mënyrë të 
                                                 
46 Cooper, R. and Kaplan, R. S., 1988, "How Cost Accounting Distorts Product Costs," Management 
Accounting, pp. 20-27 
47 Johnson, H. T., 1990, "Activity Management: Reviewing the Past and Future of Cost Management," 
Journal of Cost Management, Vol. 3, No. 4, pp. 4-7. 
48 Suzanne Byrne , Erle Stower, Paula Torry, Activity Based Costing Implementation Success in 
Australia, Preferred Stream: Technology, Quality and Operations Management, 2007 
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ofrojë numër të madh të informacioneve të dobishme për atë se si sillen shpenzimet. 

Zbatimi i këtij sistemi lejon identifikimin e qartë dhe të saktë të procesit ose aktivitetit 

i cili krijon shpenzime. Aktiviteti mund të definohet si ngjarje, tërësi ose njësi 

pune(njësi organizative) me qëllim saktë të definuar. Në fakt, sistemi i shpërndarrjes 

së shpenzimeve i përdor shpenzimet e këtyre aktiviteteve si bazë për alokimin e 

shpenzimeve të të gjitha objekteve shpenzuese ,siç janë: produktet, shërbimet ose 

konsumatorët. Karakteristikat themelore të sistemit ABC konfirmojnë se sistemi është 

një mënyrë krejtësisht e re për menaxhimin me aktivitetet që bëhet duke u përqëndruar 

në vetë aktivitetet. Bëhet menaxhimi me aktivitetet, e jo me shpenzimet. Gjegjësisht, 

sistemi ABC është i bazuar mbi konceptin se për prodhimin e cilit do produkt bëhen 

numër dhe lloj i ndryshëm i aktiviteteve dhe se vetë aktivitetet nënkuptojnë harxhim të 

resurseve. Prandaj,prej kësaj rrjedh se nëse menaxherët duan që produktet e tyre të 

jenë konkurruese  në treg, ata duhet të kenë informacion për: 

• të gjitha aktivitetet që janë të pashmangshme për prodhimin e produktit ose 

ofrimin e shërbimit, dhe 

• shpenzimet, d.m.th burimet dhe pajisjet që përdorin këto aktivitete. 

  

 Për shkak të kësaj marrëdhënie, nëse menaxherët duan të ulin kostot e tyre të 

prodhimit, ata duhet të bëjnë ndryshime në aktivitetet e nevojshme për prodhimin e 

produkteve. 

 Gjëja më e rëndësishme për t'u theksuar është se te ky koncept është braktisur 

lidhja e drejtpërdrejtë midis shpenzimeve direkte dhe shpenzimeve të përgjithshme. 

Respektivisht konceptin që shpenzimet direkte gjenerojnë shpenzimet e 

përgjithshme.Gjithashtu është pranuar fakti se, prodhimtaria e produkteve krijon 

nevojën për një sërë aktivitetesh indirekte. Përkatësisht, alokimi i shpenzimeve 

indirekte bëhet mbi bazën e aktiviteteve indirekte që ato krijojnë. Sa më shumë 

aktivitete të shkakton vetë produkti, aq më shumë kosto gjenerohen për ta prodhuar 

atë. Për shpenzimet e përgjithsme të identifikuara dhe të përcaktuara për secilin 

aktivitet, së pari përcaktohet kriteri për shpërndarje të shpenzimeve për aktivitetin e 

përcaktuar saktësisht. Hapi i dytë i përcaktimit të gjitha shpenzimeve për një produkt 

është mbledhja e kostove nga aktivitete specifike shkaktuar nga ai produkt. Disa 

shembuj të aktivitetit janë - vendosja e porosive dhe urdhrave për blerjen e materialeve 
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që do të përdoren për prodhimin e produktit. Pra, në atë mënyrë që të fitojmë koston e 

porosive të bëra për një produkt të përcaktuar është e nevojshme që shpenzimet totale 

për porositë e njejta të ndahen me numrin e porosive. Këtu duhet të kemi parasyshë 

dhe të potencohet se numri i njësive të produkteve nuk është  nxitës i shpenzimeve. 

Përkatësisht, duhet të kihet parasysh se ekzistojnë disa aktivitete që nuk shkaktohen 

nga një njësi e produktit, por nga vëllimi i përgjithshëm i prodhimit. Për shembull, 

kostot e përgatitjes së makinerive prodhuese nuk janë bërë për secilën njësi të 

produktit në veçanti, por janë bërë për gjithë prodhimtarinë. Prandaj për të bërë një 

selekcion të duhur të këtij lloji të shpenzimeve, është e nevojshme që së pari të 

shpenzimet e përgatitjes së makinave të shpërndahen sipas numrit të ndërrimeve. Dhe 

vetëm atëherë shpenzimet e përcaktuara për në ndërrim të ndahen me numrin e njësive 

të prodhuara për ndërrim, dhe në këtë mënyrë të përllogariten shpenzimet e sakta të 

përgatitjes së makinave për njësi produkti. Sipas kostos së bazuar në aktivitet, ky lloj i 

kostove që janë të lidhura dhe që kanë të bëjnë me tërë prodhimin (p.sh. kostot e 

përgatitjes së makinerisë) kanë karakteristika proporcionale dhe ato janë më të ulta kur 

prodhimi për ndërrim është më i lartë dhe anasjelltas.  

 Duke marrë parasysh nga ajo që u tha më sipër, mund të konkludojmë se 

informacioni mbi shpenzimet për njësi produkti të cilat fitohen me aplikimin e sistemit 

ABC, janë më të besueshëm sesa informacioni i marrë nga sistemet tradicionale të 

shpenzimeve. Ky përfundim e ka origjinën që andej se sistemet tradicionale të 

shpenzimeve japin një pasqyrë të gabuar të kostove, sepse vetë sistemet tradicionale 

nuk janë më të përshtatshmet. Dhe veçanërisht në kushte kur pjesëmarrja e 

shpenzimeve të përgjithshme brenda shpenzimeve totale është e lartë. 

 Do të përpiqemi me anë të një shembulli të shpjegojmë mënyrën e ndryshme të 

përllogaritjes së shpenzimeve përmes metodës tradicionale dhe ABC metodës.  

 Kompania "Delta" prodhon dy lloje lodrash elektrike: një produkt standard dhe 

një produkt special. Produkti standard shitet për 36 dollarë dhe produkti i veçantë për 

40 dollarë.Si informacione fillestare që i kemi në dispozicion janë vëllimi i prodhimit, 

materijalet direkte dhe puna direkte. 
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Tabela 1:Përllogaritja e shpenzimeve përmes metodës ABC .49 

  Produkti standard  
Produkti 
special 

 

Prodhimi mujor 
(njësitë e produktit)  

 

 

10.000,00 

 

 

 

2.500,00 

 

Materiale direkte(për 
një njësi të produktit) 

 

 

 

20 $ 

 

 

 

17,50$ 

Pagat direkte 0.5 orë për $ 
12 6 $ 0.25 orë për $ 

12 3 $ 

                                                 
49 Të dhënat janë marrë dhe shfrytëzuar nga kompania “X”. 
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 Si informacione që i kemi janë të dhënat se posedojmë shpenzime të 

përgjithshme totale të vlerësuara në shumë prej  101,250 $ dhe shpenzime direkte për 

paga në shumë prej 5,625 $. Ato do të përcaktohen në tabelat vijuese: 

 

Hapi 1. Përcaktimi i kostove të përgjithshme 

 

 

 

llojet e shpenzimeve të 
aktiviteteve 

 

 

 

 

Masat e 
aktiviteteve 

 

Aktivitetet e pritura  

Gjithsejtë 
shpenzimet e 
përgjithshme 

Produkti 
standard 

produktit të 
veçantë 

 

Gjithsejtë 

Furnizime Numri i 
porosive 82 118 200 12000 

Furnizimi i materialeve Numri i 
dërgesave 116 184 300 15000 

Vendosja e prodhimit nr. i përgatitjeve 50 200 250 20250 

Kontrolli Orë të kontrollit 300 500 800 16000 

 

Montimi 
Orë të montimit 

 

800 

 

800 

 

1600 

 

8000 

mirëmbajtja e 
makinerisë Orë makinerie 5000 5000 10000 30000 

Gjithsejtë shpenzime të 
përgjithshme     101250 

 

Me ç'rast norma e shpenzimeve të përgjithshme llogaritet si më poshtë: 

 

Aktivitete 

 

Llogaritje 

norma e shpenzimeve të 
përgjithshme 

Furnizim 12000/200 $ 60 për furnizim 

Dorëzimi i materialeve 15000/300 $ 50 për dorëzim 
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Vendosja e prodhimit  

20250/250 

$ 81 për ngritjen 

Kontrolli 16000/800 $ 20 kontroll 

Montazhi 8000/1.600 5 $ për instalim 

Mirëmbajtja e makinerisë 30000/10000 $ 3 për instalim 

 

 

Hapi 2. Alokimi i shpenzimeve nga secili aktivitet në të dy produktet 

Aktivitet 
norma e 

shpenzimeve të 
përgjithsme 

Shpenzimet për 
produktin standard 

Shpenzimet e produktit 
special 

furnizim 60$ për furnizim 60*82 4920 60*118 7080 

Dërgesë të materijaleve 50$ për dorëzim 50*116 5800 50*184 9200 

Vendosja e prodhimit 81$ për zgjedhje 
 

81*50 

 

4050 

 

81*200 

 

16200 

Kontrolli 20 $ kontrolli 20*300 6000 20*500 10000 

Montazhi 5$ për montim 5*800 4000 5*800 4000 

mirëmbajtjen e makinave 3$ për montim 3*5.000 15000 3*5.000 15000 

shpenzimet e përgjithshme 
totale   39770  61480 

 

 

Hapi 3 Alokimi i shpenzimeve totale për njësi të prodhimit 

 Produkti standard Produkt special 

Shpenzimet e përgjithshme totale $ 39770 61480 

numri i produkteve 10000 2500 

shpenzimet e përgjithshme për njësi 
produkti $ 

3.977 24,592 
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Hapi 4. Llogaritja e shpenzimit total për njësi të produktit 

 

 Produkti standard Produkt special 

materiale të drejtpërdrejta 20 17,50 

paga direkte 6 3 

shpenzimet e përgjithshme 3.977 24,592 

shpenzimet totale për njësi produkti 29,977 45,092 

 

 Në këtë mënyrë, bëhet shpërndarja e shpenzimeve të përgjithshme sipas 

metodës tradicionale të përllogaritjes së shpenzimeve. Por nëse e bëjmë këtë në bazë të 

metodës së shpërndarjes së shpenzimeve në bazë të aktiviteteve, atëherë duhet të 

përcaktojmë çelësin për alokimin e shpenzimeve të përgjithshme. Nëse,si çelës për 

shpërndarrjen e shpenzimeve të përgjithshme miren parasyshë orët e nevojshme për 

prodhimin e produkteve, me çka shuma e shpenzimeve të përgjithshme ndahet me 

numrin total të orëve për prodhimin e sasisë totale të të dy produkteve, dhe fitohet 

shuma e shpenzimeve për punën indirekte. 

 

Totali shpenzimeve përgjithshme - $ 101,250 

Numri i kostove të pagave direkte 

Produkti standard - 0.5 orë për produkt njësi * 10.000 produkte = 5.000 orë 

Produkt i veçantë - 0.25 orë për produkt njësi * 2.500 produkte = 625 orë 

Numri total i kostove të pagave të drejtpërdrejta në orë për prodhimin e të dy produkteve (5.000 
+ 625) = 5.626 

 

Prej kësaj rrjedh se: shpenzimet $ 101.250 / 5.625 = $ 18 për punën indirekte: 

 Produkti standard Produkt special 

numri i produkteve 10000 2500 

shpenzimet e përgjithshme për njësi 
produkt (18*5000)/10000=9$ (18*625)/2.500=4.5$ 
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Respektivisht, nëse shtojmë këtë shpenzim të përgjithshëm  shpenzimeve 
direkte, do të pasojë: 

 

 Produkti standard Produkt special 

materialet direkte $ 20 17,50 

pagat direkte$ 6 3 

shpenzimet e përgjithshme $ 9 4,5 

Gjithsejtë shpenzime për një njësi 
produkti $ 

35 25 

 

 Nëse bëjmë krahasimin e shpenzimeve për njësi të produktit sipas të dy 

modeleve të përllogaritjes do arrijmë deri te të dhënat në tabelën e mëposhtme: 

 

 Produkti standard Produkt special 

Shpenzimet totale për njësi të produktit sipas 
metodës tradicionale të përllogaritjes së 

shpenzimeve 

 

29,977 

 

45,092 

Shpenzimet totale për njësi të produktit sipas 
metodës ABC të përllogaritjes së shpenzimeve 

 

35 

 

25 

 

 Nga kjo, mund të konkludojmë se ka dallime në mes të metodës tradicionale 

dhe asaj moderne të bazuar në aktivitete. Sipas metodës tradicionale,sikur kemi rritje 

të vëllimit të prodhimtarisë, respektivisht kemi edhe ulje të shpenzimeve për njësi të 

efekteve të prodhuara. Por sipas metodës ABC kemi proporcionalitet të kundërt. Kjo 

për shkak se shuma e shpenzimeve të përgjithshme të prodhimit shpërndahet në 

mënyra të ndryshme. Te modeli tradicional, është numri i produkteve të prodhuara, 

ndërsa te modeli ABC është e nevojshme të zgjidhim një çelës të përshtatshëm 

shpërndarës. Meqenëse shuma e shpenzimeve të përgjithshme në kushte bashkëkohore 

të punës afariste është vazhdimisht në rritje, është e nevojshme ndryshimi i metodave 

në cilën mënyrë do të shpërndahen. Informacionet e marra nga ABC sistemi paraqesin 
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bazë cilësore për argumentimin e të gjitha vendimeve afariste të menaxhmentit të 

kompanisë. Përkatësisht, çelësi për përmirësimin e produktivitetit korporativ dhe 

cilësinë përmes përmirësimit të vazhdueshëm është të kuptohet ndërlidhja dhe 

ndërvarësia e aktiviteteve. Aktivitetet duhet të menaxhohen, në mënyrë që të 

zvogëlohen se të paktën të minimizohen mbeturinat dhe aktivitetet që nuk shtojnë 

asnjë vlerë. Ato paraqesin një bazë të fuqishme për menaxhimin me subjektet afariste 

pasi menaxherëve ju mundëson të ndërmarrin veprime konkrete dhe në kohë për 

përmirësimin e proceseve ose aktiviteteve afariste50. 

 Avantazhi i tillë organizativ i sistemit të aktiviteteve është për shkak të aftësisë 

së tij për të siguruar evidetim në kohë dhe të azhuruar të shpenzimeve. Dhe, në të 

njëjtën kohë, për shkak të mundësisë së shfrytëzimit të feedback-ut, të mundësohet 

kontroll më i mirë i shpenzimeve. Përfitimet kryesore të zbatimit të sistemit ABC 

janë51: 

1. Mbështetje për vendimmarrjen strategjike - sigurohen informacione objektive 

dhe të sakta, të cilat çojnë në mbështetje të përmirësuar për vendimmarrjen 

strategjike gjatë përcaktimit të strategjive për çmimet e produkteve, 

menaxhimin e linjave prodhuese, marrjen e vendimeve për blerje ose 

prodhimtari vetanake dhe racionalizimin e prodhimit; 

2. Transmetimi i informacionioneve për bartësit e punës te aktivitetet - vetë 

bartësi i punës paraqet masë i cili, në fakt gjeneron aktivitet dhe fillon procesin 

e përdorimit të burimeve nga aktivitetet. Shembuj të bartësve të punës janë: 

numri i përgatitjeve, numri i furnizimeve, numri i inspektimeve, numri i 

kontrolleve, etj. Sistemi i aktiviteteve i përdor bartësit e punës që të bën 

identifikimin e aktiviteteve që shkaktojnë punën, me qëllim të transferimit të 

resurseve në aktivitete dhe pastaj aktivitetet në produkte dhe shërbime; 

3. Efikasiteti operacional përmirësohet duke i dhënë përparësi përpjekjes për të 

përmirësuar performancën, identifikimin e aktiviteteve, duke identifikuar 

aktivitetet që i shtohen llogarisë së atyre që nuk e shtojnë vlerën, redizajnimin 

e proceseve etj. Vetë sistemi i aktiviteteve inkurajon përmirësimet e 

                                                 
50 Edward Forrest, Activity Based Management, A Comprehensive Implementation Guide, Mcgraw-Hill 
Com. Boston 1996 
51  Edward Forrest, Activity Based Management, A Comprehensive Implementation Guide, Mcgraw-
Hill Com. Boston 1996 
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vazhdueshme dhe menaxhim të cilësisë totale, pasi niveli i aktiviteteve afariste 

është i lidhur me planifikimin dhe kontrollin e shpenzimeve ; 

4. Informacione objektive - Sistemi ABC e informon menaxhmentin për punën, 

duke siguruar informacione objektive dhe në kohë për aktivitetet, bartësit e 

aktiviteteve, proceset, produktet dhe linjat e prodhimit, shërbimet, blerësit dhe 

performancat e punonjësve; 

5. Profitabiliteti i përmirësuar - me faktin se menaxhmenti në nivelet më të larta 

marrin informacione të sakta, u  mundëson atyre përzgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve që do të jenë fitimprurëse. Për më tepër, ndihmon për të 

menaxhuar rrjedhën e parave në mënyrë më të efektshme.Gjithashtu, 

mundëson të identifikohen me saktësi burimet e shpenzimeve duke identifikuar 

bartësit e aktiviteteve, të cilët nga ana tjetër gjenerojnë punë dhe bëjnë lidhjen 

e strategjisë korporative me vendimmarrjen operative; 

6.  Kontroll më i mirë i shpenzimeve - menaxherët nëpër funksione të veçanta me 

qëllim të sigurimit të kontrollit më të mirë të shpenzimeve. E përqendrojnë 

vëmendjen e tyre në burimin e shpenzimeve dhe jo në njësitë organizative, në 

të cilat paraqiten shpenzimet,  dhe kjo është pikërisht ajo që ofron sistemi 

ABC; 

7. Vendimmarrje afariste në kohë bazuar në informacionet në kohë në lidhje me 

shpenzimet. 

 

Por sistemi i aktiviteteve, përveç përparësive që i atribuohen asaj, ka disa 

mangësi dhe kritika të caktuara. Një nga kritikat më të mëdha të këtij sistemi është 

vështirësitë e futjes në përdorim, pas vetë implementimi i këtij sistemi paraqet detyrë 

komplekse që nuk mund të realizohet në një periudhë të shkurtër kohore. Në praktikë, 

ky sistem kërkon më shumë kohë dhe shpenzime për zbatimin e plotë të tij. 

Praktikisht, vetë procesi i dizajnimit të ABC sistemit kalon nëpër katër faza: 

1. Procesi i analizës së vlerave, 

2. Identifikimi i qendrave të aktiviteteve 

3. Tërheqjen e shpenzimeve deri te  qendrat e aktiviteteve dhe 

4. Selektimi i bartësve të shpenzimeve. 
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Duke analizuar fazat e mëparshme të dizajnimit të ABC sistemit, mund të 

konkludojmë se bëhet fjalë për një proçes shumë kompleks dhe afatgjatë i cili 

ndikohet nga një numër i madh faktorësh. Punonjësit dhe menaxhmenti duhet të 

edukohen për koncepte dhe terminologji të reja, prandaj vetë procesi nuk mund të 

realizohet brenda natës. Për zbatimin e saj është i nevojshëm bashkëpunimi ndërmjet 

të gjithë sektorëve që përbëjnë strukturën organizative të kompanisë (prodhimi, 

kontabiliteti, marketingu, menaxhimi, etj.) dhe nga ana tjetër është e nevojshme 

ndryshim në rregullat e kontabilitetit. Shumë shpesh në kompanitë me traditë të gjatë 

suksesi ku janë aplikuar sisteme tradicionale, është e vështirë për menaxhmentin të 

pranojë se është i nevojshëm një sistem i ri i shpenzimeve. Për shembull, në fillim 

mund të jetë e vështirë për menaxhmentin të kuptojë se si sistemi i aktiviteteve mund 

të japë sinjale se vëllimi më i vogël i prodhimtarsë shkakton humbje të caktuar të 

parave, megjithëse analiza margjinale tregon se çmimi i shitjes së një produkti tejkalon 

shumë kostot varijabile të prodhimit. Por në këtë rast duhet të kihet parasysh se analiza 

margjinale është e dobishme për marrjen e vendimeve afatshkurtra, ndërsa në afat të 

gjatë mund të çojë në humbje të mëdha. 

 Prodhimet dhe shërbimet ndryshojnë në çmim, kështu që blerësi duhet të bëj 

krahasimin e përfitimit margjinal të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme, por 

gjithashtu të bëj krahasimin e përfitimit margjinal me çmimin e produkteve dhe 

shërbimeve. Nëse bëhet një krahasim i tillë, përfitimi margjinal për denarë të 

shpenzuar do të jetë i barabartë për të gjitha produktet dhe shërbimet. Respektivisht, 

blerësi krahason raportin e përfitimit margjinal dhe shpenzimit margjinal për secilin 

produkt dhe shërbim. Shpenzimi margjinal për blerësin paraqet çmim që ai duhet 

patjetër ta paguajë për atë produkt.  Kur një konsumator barazon përfitimin margjinal 

dhe koston margjinale të çdo produkti apo shërbimi të blerë, deficitet e tij do të 

alokohen në mënyrë që të maksimizohet përfitimi i përgjithshëm. Kur ekziston 

ekuilibri, kur sasia e kërkuar është e barabartë me sasinë e blerë, çmimi i ekuilibrit 

pasqyron vlerën e njësive të fundit të produktit dhe shërbimit të blerë nga konsumatori, 

pasi të gjithë konsumatorët përballen me të njëjtin çmim në një treg të caktuar52.Në 

fakt, në tregun e konkurrencës së lirë, çmimet e produkteve dhe shërbimeve paraqesin 

                                                 
52 Пачемска, Е. (2013). Анализа и контрола на финансиското работење на ФЗОМ како 
предуслов за квалитетна здравствена заштита. Економски факултет: Штип. Стр.60 

 



73 
 

kostot e prodhimit të tyre. Nëse përdoret një sistem efikas i çmimeve gjatë 

shpërndarrjes së resurseve, përfitimi marxhinal i blerësit për njësinë e fundit të blerë 

është e barabartë me koston marxhinale për mjetet e përdorura për prodhimin e tij. 

 Nëse shumica e kostove të prodhimit klasifikohen në grupin e kostove fikse, 

atëherë ato do të jenë të parëndësishme në vendimmarrjen për të eliminuar ose shtuar 

ndonjë produkt nga miksi prodhues. Në afat të gjatë, niveli i kostove rritet vazhdimisht 

nëse rritet numri i produkteve të prodhuara. Megjithatë, ABC sistemi niset nga 

supozimi se në afat të gjatë të gjitha kostot bien në grupin e kostove varijabile, dhe për 

këtë arsye formon një bazament cilësor gjatë  planifikimin afarist strategjik  dhe 

vendimmarrjes. 

 Një problem tjetër me këtë sistem është mospërputhja e sistemit ABC me 

parimet e  pranuara përgjithësisht të kontabilitetit. Kështu, ky sistem tregon se disa 

kosto jo-prodhuese (siç janë planifikimi, hulumtimi dhe zhvillimi) duhet të alokohen 

në produkte dhe nga ana tjetër, kostot e tjera të përcaktuara tradicionalisht (amortizimi 

i ndërtesave) nuk alokohen nëpër produkte. Për shkak të kësaj, shumica e kompanive e 

zbatojnë këtë sistem në fushën e raportimit të brendshëm, ndërsa për nevojat e 

raportimit financiar të jashtëm përdorin sisteme tradicionale. 

 Sidoqoftë, edhe pse ka kritika ndaj sistemit ABC, avantazhet e mëdha që 

kompanitë i merë nga zbatimit i saj janë më të mëdha, mbizotërojnë përfitimet për 

kompanitë me zbatimin e tij, me çka për disa kompani sfiduese është zbatimi i tij edhe 

atë në kombinim me TQM, JIT dhe metodologjitë e tjera të njohura botërore. Duke 

marrë parasysh përfitimet e të gjitha këtyre sistemeve, lirisht mund të themi se ato 

kompani që mundësojnë aplikimin e tyre, vetëm ato do të jenë në gjendje t'i ofrojnë 

konsumatorit produktin, çmimin, cilësinë dhe shërbimin më të mirë. Përvoja gjatë 20 

viteve të fundit tregon se sistemi ABC mund të shtojë vlerë duke siguruar informacion 

të përmirësuar mbi kostot e prodhimit, mbi kostot e aktiviteteve dhe 

proceseve53.Gjegjësisht, vëllimi dhe cilësia e informacionit mbi kostot e prodhimit u 

ndihmon dhe u jep udhëzime menaxherëve në marrjen e vendimeve gjatë formimit të 

çmimeve, si dhe nëse do të ruhen ose të shiten prodhimet. Menaxherët e marketingut 

shpesh përcaktojnë çmime më të ulëta se ato të konkurrencës për të fituar sa më shumë 

që është e mundur nga tregu. Ose, nëpërmjet mekanizmave të tjerë, përpiqen t'i 
                                                 
53 Michael Maher, Cost Accounting-Create value for managament, Fifth edition,IRWIN,1997,p.249 
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pëtfitojë ose mbajë konsumatorët, edhe atë duke ofruar zbritje speciale,akcione, 

shërbime dhe garanci shtesë, etj. Informacionet kuantitative dhe kualitative për 

shpenzimet prodhuese ju ndihmojnë menaxherëve se sa mund të reduktohet çmimi. 

Por duke mos u rezikuar profitabiliteti. Përkatësisht,vetë implementimi i ABC sistemit 

mundëson krijimin e lakores e profitabilitetit të produkteve, grupe produktesh, blerësit 

dhe konsumatorët dhe grupet e konsumatorëve. Mbi këtë bazë, bëhet përzgjedhja dhe 

përcaktimi i zonës më të përshtatshme të shitjes.Në këtë mënyrë, të gjitha informatat e 

fituara nga sistemi i bazuar në aktivitetet fitojnë dhe kanë rëndësi të madhe në procesin 

e vendimmarrjes në prodhimtari, shitje dhe kontrollë të rezultateve prej këtyre 

vendimeve. 

  

 

3.2 Metoda e menaxhimit të shpenzimeve të cilësisë 
 

 Një analizë e plotë e shpenzimeve tëë cilësisë ofron një pasqyrë të qartë për 

rezulatatet  financiare të organizatës, duke mundësuar kështu menaxhimin e 

shpenzimeve të përgjithshme dhe arritjen e rezultateve pozitive afariste54. Minimizimi 

i shpenzimeve do të thotë se për një nivel të prodhimtarisë të produkteve nuk përdoren 

më shumë burime sesa janë të nevojshme. Për ndërmarrjet, kjo do të thotë fitime më të 

larta, pasi ka një ndryshim të madh në koston e prodhimit dhe çmimin e shitjes me 

shpenzime minimale55.  

 Por realisht, optimaliteti i shumës së shpenzimeve do të mund të bëhet edhe në 

praktikë nëqoftëse njihen: 

• nevojat e tregut; 

• çmimi të cilin blerësi është i gatshëm ta paguajë për për një nivel të caktuar të 

cilësisë dhe 

• shpenzimet e cilësisë 

                                                 
54 Chepujnoska V., Mitreva E. (2008): Methodology for optimization of the quality costs, Економски 
развој, год. 10, бр.1 стр. 213, Скопје, стр. 45-57 
55 Митрева E., Стефановска Љ. (2009): Проектирањето на систем на квалитет и оптимизација на 
деловните процеси, Годишен зборник на Економски факултет- Штип, Економски факултет – 
Штип, год.1, бр.1, Vol.1 стр. 202-213 
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 Ka shumë studime56 ku janë të përshkruara një pjesë e teknikave inovative të 

cilat përdoren në '' Ford '', ''Xerox'' , '' Tennant '' , '' Westinghouse '', " Pacific Bell" për 

analizë dhe optimizimin e shpenzimeve të cilësisë. Në kompani të tilla të mëdha dhe të 

suksesshme, analiza e kostos së cilësisë është një pjesë integrale e programit të tyre të 

përgjithshëm të cilësisë.  

 Kompania ''Xerox'' ka bërë miratimin e parimeve për analizën e shpenzimeve 

të cilësisë, dhe që në vitin e parë ka arritur të kursejë 53 milion dollarë. Ky kursim pas 

4 viteve është rritur në mbi 200 milion dollarë. 

 Të gjithë të punësuarit në kompaninë "Brothers" janë të motivuar në procesin e 

optimizimit të proceseve afariste. Dhe si rezultat, kompania ka fituar rritje të fitimit, 

çmime konkurruese dhe reputacion më të madh në treg57. 

 Në kushtet e sotme, kur ka globalizim të plotë dhe ndryshime të vazhdueshme 

në mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm, cilësia paraqet faktor kyç për ekzistencën e 

kompanisë në treg dhe sukses në konkurrencën dhe avantazhet e tij. Gjithmonë, 

konsumatorët kanë nevojë të marrin prodhime me cilësi të lartë me çmime të 

përshtatshme. Subjektet afariste që të mund tju përgjigjen kërkesave të tilla të 

konsumatorëve, duhet të mbajnë llogari për cilësinë e produkteve dhe shërbimeve, si 

dhe për shpenzimet e cilësisë. 

  Por është e nevojshme që të gjitha kompanitë të jenë të vetëdijshme se: 

"Mënyra e shpejtë dhe e sigurtë për të arritur cilësinë" brenda natës "nuk ekziston". 

Nëse kompania përmirësimin e cilësisë e bën me anë të kontrollit, rafinimit dhe 

riparimit të produkteve veçmë të përfunduara, kjo do të rezultojë në rritjen e 

shpenzimeve dhe uljen e rentabilitetit. Por, përkundër këtij sistemi joefikas të 

përmirësimit të cilësisë, e pashmangshme është paraqitja e nevojës për të futur cilësinë 

përpara se të fillojë vetë procesi i prodhimit. Edhe atë duke filluar nga faza e 

dizajnimit dhe zhvillimit të prototipit të produktit, si dhe koordinimin e punës së të 

gjithë punonjësve, edhe atë prej prodhuesit të drejtpërdrejtë deri ek menaxhmenti i 

lartë. Kjo mënyrë e përmirësimit të cilësisë sigurohet përmes sistemit të menaxhimit të 

cilësisë.Ky sistem nuk është aspak proces  i thjeshtë. Përkundrazi, është një proces 
                                                 
56Carr L., Tyson T. (1992): Planning quality/cost expenditures, Management Accounting, October, 
pp.52-56 
57 Oakland J. S., Porter, L. (1994): Cases in Total Quality Management Butterworth Heinemann, 
Oxford, pp.181. 
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kompleks që përsëritet, gjegjësisht pika ose faza fillestare është kuptimi i kërkesave 

nga ana e përdoruesit.Ndërsa faza e fundit ose ajo përfundimtare është faza e reagimit 

të përdoruesit kundrejt cilësisë së produktit. Përkatësisht, ky sistem përfshin gjashtë 

faza, edhe atë58: 

1. Kuptimi i kërkesave të përdoruesit; 

2. Vendosja e objektivave të cilësisë; 

3. Vendosjen  e proceseve të punës për të përmbushur objektivat; 

4. Ekzekutimin e punës dhe përmirësimin e rezultateve; 

5. Dorëzimin e produktit dhe vëzhgimin e përvojës së përdoruesit, blerësit të 

produktit; 

6. Analizë të burimeve. 

 Në fazën e parë të menaxhimit me cilësinë bëhet mbledhja e informacioneve 

për nevojat e konsumatorëve dhe sipas tyre kuptimi i kërkesave të përdoruesve në 

lidhje me cilësinë. Në këtë fazë bëhet hulumtimi dhe përcaktimi i asaj se çka në të 

vërtetë përdoruesit duan dhe presin në lidhje me performancat e produkteve dhe 

shërbimeve. Dhe, për të marrë këto informacione, është e nevojshme të analizohet një 

numër i madh përdoruesish. 

 Në fazën e ardhshme në sistemin e menaxhimit të cilësisë, bëhet lidhja dhe 

konvertimi i kërkesave të përdoruesve dhe konsumatorëve lidhur me performancën e 

produktit,  në një qëllim adekuat  të cilësisë. Si qëllim i cilësisë, sot shumë subjekte 

afariste e konsiderojnë përqindjen e produkteve të prodhuara pa defekt (termi "defekt" 

u referohet si produkteve ashtu edhe shërbimeve). Nën termin "defekt", në këtë rast, 

nënkupton një produkt që nuk përputhet me kërkesat e përdoruesit. Pra, nëse një 

produkt është më kompleks, që është i përbërë nga më shumë pjesë, aq më të mëdha 

janë gjasat dhe mundësitë për paraqitjen e defektit te ai produkt. Duke pasur parasysh 

këtë, një produkt i tillë do të jetë pa defekt vetëm nëse çdo pjesë ose element i atij 

produkti është pa defekt. 

 Në fazën e tretë të menaxhimit me cilësinë, sigurohemi se janë krijuar proceset 

e punës. E për këtë, do të jetë e mundur të prodhohen produkte me nivelin e kërkuar të 

cilësisë. Megjithëse janë të vendosur marrëdhëniet e punës, kërkohet mirëmbajtje e 

                                                 
58 Гордана Витанова, Татјана Спасеска, Cost Quality Management, International Scientific 
Conference - ECOTREND-2008, Targu Jiu, Romania, 2008 
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vazhdueshme e makinerive, zhvillimi i sistemeve të kontrollit, mbikëqyrjen dhe 

trajnimin e  punëtorëve, kontrolli i cilësisë së materialeve hyrëse dhe lëndëve të para 

etj. Ndërmarrja e këtyre aktiviteteve bëhet për të parandaluar defektet e mundshme. 

Dhe për këtë arsye, këto kosto hyjnë në kategorinë e kostove parandaluese. 

 Në fazën e katërt, ndërmerren veprime për të zbuluar çdo defekt ose gabim. Në 

këtë fazë, bëhen analiza për të parë nëse produktet e prodhuara plotësojnë nevojat dhe 

kërkesat e konsumatorëve.Shpenzimet e tilla përfshihen në grupin e shpenzimeve të 

vlerësimit. Nëse gjatë inspektimit përcaktohet se ka produkte të dëmtuara, ato duhet të 

ripërpunohen dhe shpenzimet që do të shkaktohen për sjelljen e tyre në një gjendje të 

duhur quhen kostot e gabimit të brendshëm. Kur produkti është gati, ai dorëzohet tek 

konsumatori dhe monitorohet reagimi i tij. E pra, ne mund të kemi rast ku produkti 

nuk i përmbush pritjet e tij. Dhe në një rast të tillë, më shpesh, produkti reklamohet 

dhe kthehet nga blerësi ose blerësi kërkon korrigjim ose një reduktim të çmimit të tij.59 

 Ky lloj i shpenzimeve që lidhen me korrigjimin e defektit të zbuluar nga 

përdoruesi i takon grupit të kostove të dështimit të jashtëm. Nga ana tjetër, nëse nuk ka 

reklamim të produktit, nënkupton se janë përmbushur pritjet e blerësit. Por procesi i 

menaxhimit me cilësinë nuk përfundon në këtë fazë. Pjesa më e madhe e kompanive, 

gjatë përvojës së tyre shumë vjeçare, kanë zbuluar që klientët presin vazhdimisht 

ndryshime dhe një produkt që do të kishte ndryshime dhe do të ishte më cilësor sesa ai 

i mëparshmi. Për këto arsye, kompanitë vazhdojnë hulumtimin e tyre në mënyrë që të 

përmirësojnë vazhdimisht performancën e produkteve / shërbimeve të tyre. 

 Në fazën përfundimtare të procesit të menaxhimit me cilësinë, bëhet analizë e 

hollësishme e arsyeve kryesore të dështimit të produktit ose shërbimit. Qëllimi i këtij 

lloj analize është të tregojë cilat janë arsyet për gjendjen aktuale, gjegjësisht mos 

përmbushja e nevojave të konsumatorëve.Të përcaktohet se cilat masa janë të 

nevojshme për t'u marrë për të plotësuar nevojat dhe kërkesat e përdoruesve të 

produkteve. Qëllimi kryesor i kësaj analize është të përcaktojë nëse disa hapa 

individule në proces që janë identifikuar shkaktojnë probleme me cilësinë dhe duhet të 

vendosen në nivele më të larta të tolerancës. 

                                                 
59 Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 f.q.168. 
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 Rezultatet e fituar nga analiza e burimeve,  mund të përdoren për të ri-

dizajnuar vetë proceset e punës me qëllim që të zvogëlohet ose të pengohet tërësisht 

përsëritja e llojeve të njëjta ose të ngjashme të problemeve. 

 Sistemi i menaxhimit me cilësinë përveç se mundëson arritjen e cilësisë më të 

lartë të produkteve, kompanitë e kanë të domosdoshme që për përmbushjen e cilësisë 

së kërkuar nga konsumatorët  të gjejnë dhe të fusin në përdorim  sistemin e përsosur të 

kontrollit. Brenda kornizës së sistemit të kontrollit, një segment veçanërisht i 

rëndësishëm është sistemi i kontrollit të shpenzimeve të cilësisë. Vetë sistemi i matjes 

së shpenzimeve të cilësisë, gjithashtu ndihmon menaxhmentin për të arritur edhe 

qëllime tjera strategjike,gjegjësisht prodhimin e produkteve me kosto të pranueshme 

dhe shpërndarjen e tyre në kohë deri te konsumatorët. Përvoja ka treguar se një sistem 

mirë i projektuar për shpenzimet e cilësisë paraqet mbështetje të mirë për menaxhimin 

efektiv të cilësisë,cilësi e cila mundëson kompanisë që të jetë më konkurrues në treg. 

 Kostot e cilësisë ndodhin për shkak të përpjekjeve të kompanive që me anë të 

prevencionit të sigurojnë produkte me cilësi më të lartë. Por, edhe si rezultat i 

prodhimit të produkteve me cilësi të dobët, të cilat mund të zbulohen gjatë procesit të 

prodhimit, para dorëzimit të blerësit dhe, në rastin më të keq, pas dorëzimit të 

produktit tek blerësi.60 

 Shpenzimet e cilësisë së dobët janë kostot që lidhen me sigurimin e produkteve 

ose shërbimeve me cilësi të dobët. Në këtë kontekst, shpenzimet e cilësisë mund të 

klasifikohen në katër grupe, dhe atë: 

1. Shpenzimet e parandalimit(prevencionit), 

2. Shpenzimet për vlerësimin e cilësisë së produkteve, 

3. Shpenzimet e dështimit të brendshëm dhe 

4. Shpenzimet e dështimit të jashtëm 

 Shpenzimet e parandalimit (prevencionit), - lindin si rezultat i përpjekjeve nga 

subjektet afariste për të parandaluar prodhimin e produkteve me cilësi të dobët në 

mënyrë që të shmangen problemet  me cilësinë. Në të vërtetë, këto kosto lindin para 

fillimit të procesit të prodhimit dhe për shkak se ato nuk dalin si pasojë e cilësisë së 

dobët, ato trajtohen si investime në cilësi. Shuma më e lartë e këtij grupi të kostove 

rezulton në kursimet e kostove nga tre grupet e tjera. 
                                                 
60 Menadzerska ekonomija – Milivoje Cvetinkovic, Belgrad 2009 f.q.169. 
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 Ato gjithashtu planifikohen si proces, kanë të bëjnë dhe janë të lidhur me61: 

• Produktin ose shërbimin - përcaktimi i specifikave të materialeve hyrëse dhe 

proceseve, 

• Planifikimi i cilësisë - krijimi i planeve për cilësinë, sigurinë, prodhim dhe 

kontrollë, 

• Sigurimi i cilësisë për krijimin dhe mirëmbajtjen e sistemit për cilësi dhe 

• Trajnim, përgatitje dhe programe për zhvillim. 

 Shpenzimet e vlerësimit të cilësisë së produktit paraqiten gjatë vetë procesit 

prodhues ose dhënies së shërbimit. Ata në të vërtetë krijohen në procesin e shqyrtimit 

nëse produkti ose shërbimi plotëson cilësinë e kërkuar nga ana e konsumatorit, 

përkatësisht me standardet për cilësi. Ato kanë të bëjnë me matjen dhe monitorimin e 

aktiviteteve të lidhura me cilësinë. Këto kosto kanë të bëjnë me furnitorët, materialet e 

blera, si dhe proceset, produktet dhe shërbimet, përkatësisht vlerësimin dhe sigurimin 

e tyre se ato janë në përputhje me specifikimet. Ato mund të përfshijnë62: 

• Verifikimi - kontrollimi i materialeve hyrëse, proceseve dhe produkteve në 

lidhje me specifikimet e miratuara, 

• Kontrollin e cilësisë, dmth vlerësimin dhe konfirmimin se sistemi i cilësisë 

funksionon si duhet dhe 

• Vlerësimi dhe miratimi i furnizuesve të produkteve dhe shërbimeve. 

 

 Shpenzimet për dështim të brendshëm - janë shpenzimet që lidhen direkt me 

produktet e zbuluara që nuk i plotësojnë standardet për cilësinë.Bëhet fjalë për 

shpenzimet që bëhen për përfundimi,riprimin, ri-testimin dhe kontrollin, shpenzimet e 

magazinimit të produkteve të dëmtuara etj. Dhe bëhet fjalë për kostot që zbulohen 

përpara se produkti të dorëzohet te konsumatori. 

 Shpenzime e dështimit të jashtëm paraqiten pasi produktet dorëzohen tek 

konsumatorët. Ato janë më shpesh pasojë e kërkesave të paplotësuara të 

konsumatorëve të pakënaqur. Për menaxhmentin ky grup i shpenzimeve ka rëndësi të 

madhe. Menaxhmenti vazhdimisht bën përpjekje për të minimizuar ato sepse ato 

                                                 
61 http://asq.org/learn-about-quality/cost-of-quality/overview/overview.html  
62 http://asq.org/learn-about-quality/cost-of-quality/overview/overview.html 

http://asq.org/learn-about-quality/cost-of-quality/overview/overview.html
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ndikojnë negativisht në vëllimin e shitjeve dhe reputacionin e organizatës. Ata mund 

të përfshijnë63: 

• Riparimet dhe servisimi i produkteve të kthyera, 

• Ndërrimi i produkteve të dëmtuara me produkte të reja, 

• Shpenzimet që lidhen me ankesat e konsumatorëve dhe 

• Kostoja e transportimit të produkteve të servisuara. 

 

 Kontrolli i të gjitha grupeve të lartpërmendura të kostove për cilësi është që ti 

ndihmojë menaxhmentit të kompanisë, duke rritur vazhdimisht vlerën që marrin 

konsumatorët e ndonjë produkti. Performanca e dobët e produktit dhe shërbimit krijon 

kosto si për subjektin afarist ashtu edhe për konsumatorin. Çdo përmirësim i 

performancës së produktit çon në kosto më të ulët për prodhuesin. Për shkak se nuk ka 

nevojë për ri-përpunimin e produkteve të dëmtuara ose të paktën ka më pak aktivizim 

të garancive të produktit dhe servisimin e tyre. Performancat e përmirësuara të 

produktit, mundësojnë uljen edhe të shpenzimeve që paraqiten te përdoruesit më vonë 

gjatë përdorimit të produktit, i ashtu quajturi shpenzim i ciklit jetësor. Ulet duke ulur 

koston e përdorimit, mirëmbajtjes dhe riparimit të produktit. 

 Sistemi i menaxhimit me cilësinë siguron  sasi të mëdha informacioni që janë 

shumë të dobishme për menaxhimin e kompanive. Menaxhimi me cilësinë mund të 

ofrojë përfitime të mëdha për kompanitë: përmes përmirësimit të cilësisë, kostove të 

reduktuara, pushtimit të shpejtë të tregut dhe rritjes së plasmanit të produkteve, duke 

çuar në rritjen e rentabilitetit të vetë kompanisë. Hulumtimet e bëra dhe të lidhura me 

këtë çështje tregojnë dhe konfirmojnë se subjektet prodhuese që implementojnë me 

sukses sistemin e menaxhimit me cilësinë kanë kosto të cilësisë prej vetëm 5% prej të 

ardhurave totale. Ndryshe nga ata, për ato kompani që ende nuk kanë një sistem të tillë 

të futur në përdorim , kostoja për  cilësinë  u kushton shumë, respektivisht, ata zënë 

nga 15% në 20% prej të ardhurave totale. Të dhëna të tilla konfirmojnë rëndësinë e 

madhe që ka një sistem i menaxhimit me cilësinë për menaxhmentin e një kompanie 

moderne. 

 

 

                                                 
63 http://asq.org/learn-about-quality/cost-of-quality/overview/overview.html  

http://asq.org/learn-about-quality/cost-of-quality/overview/overview.html


81 
 

4. HULUMTIMI EMPIRIK 
 

4.1 Shpenzimet dhe cilësia në korporatat moderne industriale 
 

 Shpenzimet në një kompani paraqesin një nga kategoritë më të rëndësishme në 

menaxhimin e organizatës dhe cilësisë.Në qasjen moderne ndaj shpenzimeve për cilësi 

kërkohet analiza e tyre konstante, me qëllim të arritjes së cilësisë optimale. Arritja e 

cilësisë optimale, do të thoshte cilësi e mirë me koston më të ulët dhe cilësi më të mirë 

pa shpenzime të tepërta. Shpenzime e përgjithshme të prodhimit përfshijnë shpenzime 

themelore të prodhimit (shpenzimet për lëndë të para, energji, etj.), shpenzimet  e 

kontrollit të cilësisë dhe shpenzimet e korrigjimit të produkteve me defekte. 

Përvojat nga vendet e zhvilluara, tregojnë se investimi në cilësi jep rezultate 

pozitive në atë mënyrë si kënaqësia e klientit, motivimi te punonjësit dhe mundësohet 

kthimi i shpejtë i investimit. Për shkak të kësaj lidhjeje të drejtpërdrejtë midis 

shpenzimeve dhe fitimeve të kompanive, shpenzimet duhet të jenë nën kontroll të 

vazhdueshëm. 

Të dhënat tregojnë se edhe në vendet e zhvilluara, pak organizata i njohin 

shpenzimet e tyre për cilësinë dhe disa prejt tyre i nënvlerësojnë ato. Befasuese janë të 

dhënat të cilat tregojnë se në fillim të viteve 1980, këshilltari i „IBM“ raportoi se 25% 

e shpenzimeve të IBM ishin për shkak të cilësisë së dobët nga humbjet e brendshme. 

Arsyeja për këtë cilësi të dobët ishte lidhja e pamjaftueshme midis funksioneve të 

cilësisë dhe bashkëpunimit të pamjaftueshëm ndër-sektorial. Pas hulumtimeve të bëra, 

është konstatuar se rreth 70% e mallit të prishur është bërë për shkak të vendosjes së 

dobët organizative të vetë punës, në organizatë prodhuese,respektivisht për shkak të 

problemeve gjatë menaxhimit.Rezultatet e fituara gjatë analizës së shpenzimeve për 

arritjen e cilësisë së famshme të kompanisë „IBM“, u konstatua se shpenzimet e 

paranalimit(prevencionit) ishin 2-7 % nga të hyrat e përgjithsme, shpenzimet e 

kontrollit 4-10%, dhe korrigjimin e produktreve me defekte 9-23%. Që do të thotë se, 

nëse i mbledhim së bashku shpenzimet për cilësinë, kanë qenë ndërmjet 15-40% e të 

hyrave, të cilat vareshin nga lloji i produktit dhe sistemi i menaxhimit. Pas një analize 

të tillë, menaxherët kryesorë të kompanisë vendosën qëllimin themelor që lidhej 

drejtpërdrejt me uljen e kostos së riparimit të produkteve me defekt. Analiza e bërë pas 

tre vjetësh tregoi se shpenzimet e korrigjimit të produkteve me defekt u ulën me 50%, 
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që do të thoshte një rritje të fitimeve.Edhe atë për një miliardë dollarë, me çka 

kompania u ngjit të vendit udhëheqës në botë. 

Por, duhet të kihet parasysh se kur bëhet fjalë për shpenzimet për sigurimit e 

cilësisë, është gjithmonë e nevojshme të kërkohet raportin optimal: cilësi / 

shpenzime.Te shumica e kompanive udhëheqëse vlerësohet se suksesi i tyre është në 

sajë të arritjes së cilësisë së lartë, e cila sigurohet përmes angazhimit të vazhdueshëm 

në procesin e zvogëlimit të përqindjes së produkteve të dëmtuara. Për më tepër, nëse 

marrim parasysh studimet e shumta nga ekspertët botërorë, të cilët lidhen me koston e 

cilësisë, ne mund të konstatojmë se: 

- Deri te cilësia nuk arrihet pa përpjekje dhe kujdes. Shpenzimet për 

cilësinë nuk janë ato që i bëjnë shpenzimet e larta, por shpenzimet që 

do të bëhen nëse produkti nuk i plotëson kërkesat e konsumatorëve që 

në herën e parë. 

- Cilësia, e cila nuk kushton shumë, por cilësi është ajo që sjell profit. 

Kjo është kështu, sepse çdo qindarkë që nuk është shpenzuar për të 

korrigjuar diçka të gabuar, e bëra kthehet në një profit të pastër. 

 

 

 

4.2 Shpenzimet dhe cilësia në kompanitë vendase 
 

Përmes analizës së shpenzimeve për cilësinë, menaxherët e kompanive mund 

ta kuptojnë plotësisht ndikimin e cilësisë së dobët mbi rezultatet financiare, fitimin dhe 

ndikimin e tyre mbi imazhin e kompanive. Analizat e tilla, do t'i ndihmojë menaxherët 

të rrisin aktivitetet e tyre në procesin e përmirësimit të cilësisë së proceseve afariste, 

produkteve dhe shërbimeve.Shfaqja(paraqitja) e shpenzimeve të cilësisë është për 

shkak të ekzistencës ose për mundësinë e ekzistencës të cilësisë së dobët.Vetë analiza 

e shpenzimeve të cilësisë duhet të jetë e thjeshtë dhe lehtësisht e zbatueshme, jo shumë 

administrative dhe kaotike. 



83 
 

Gjatë analizës së 30 (tridhjetë)64 kompanive vendore në lidhje me pyetje të 

caktuara në lidhje me cilësinë e produkteve, përgjigjet dhe konkluzionet e caktuara në 

këtë punim do të paraqiten përmes tabelave, paraqitjeve grafike ose me shpjegime 

analitike. 

Në pyetjen: Cili është faktori kyç për suksesin e një subjekti afarist? Të dhënat 

e marra tregojnë si në vijim: 

 

Cili është faktori kyç për suksesin e një subjekti afarist? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

cilësia 30 100 

tjetër_____________ 0 00 

Gjithsejtë 30 100 

Tabela 1. Cili është faktori kyç për suksesin e një subjekti afarist?65 

 

Duke pasur parasyshë tabelën mësipër- Cili është faktori kyç për suksesin e një 

subjekti afarist?- përgjigja nga të gjitha kompanitë e anketuara (30) është cilësia e 

produkteve apo shërbimeve, edhe atë në varësi të veprimtarisë që e ushtrojnë. Të gjiha 

subjektet kanë qëndrim identik dhe vlerësojnë se cilësia është çelësi i suksesit. 

 

Në pyetjen në lidhje me lojalitetin e punonjësve për kompaninë, nga tabelat 

dhe grafikët mund të përcaktojmë si vijon: 

 

A ekziston besnikëria të punonjësve për kompaninë tuaj? 

Përgjigjet e dhëna Numri i të anketuarve Përqindje 

Besnikëri e pjesshme 16 53 

Besnikëri e plotë 10 33 

Nuk ka besnikëri 4 14 

                                                 
64 Emrat e kompanive jepen në fund të punimit… 
65 Autori... 
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Gjithsejtë 30 100 

Tabela 2. A ekziston besnikëria e punonjësit tuaj ndaj kompanisë?66 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 1. A ekziston besnikëria e punonjësit tuaj ndaj kompanisë? 

  

 Besnikëria (lojaliteti) e punonjësve është rezultat i kënaqësisë së tyre me 

trajtimin e përgjithshëm dhe besimin që ata kanë në kompani. Rezultatet tregojnë se 

53% e të anketuarve deklaruan se ekziston një besnikëri e pjesshme e të punësuarve 

ndaj kompanisë, e cila në shumicën e rasteve është për shkak të mungesës së 

përpjekjeve të menaxherëve për të ndërtuar marrëdhënie të qarta e të qëndrueshme dhe 

të ndershme me punonjësit. Shqetësues është fakti që 14% e kompanive të anketuara 

                                                 
66 Autori… 
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janë përgjigjur se nuk kanë besnikëri nga të punësuarit e tyre, dhe 33% e tyre 

deklaruan se ka besnikëri nga punonjësve kundrejt ndërmarrjes. 

 Përgjigjet e pyetjes nëse kompanitë kanë njohuri për përfitimet e TQM (Total 

Quality Management) në ndërtimin e marrëdhënieve profitabile me klientët i kemi 

paraqitur në tabelën në vijim: 

 

A keni njohuri për përfitimet e TQM(Total Quality Management) në 
ndërtimin e marrëdhënieve profitabile me klientët? 

 
Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 12 40 

JO 4 13,33 

PJESËRISHT 14 46,67 

Gjithsejtë 30 100 

 
Tabela 3. A keni njohuri për përfitimet e TQM(Total Quality Management) në 

ndërtimin e marrëdhënieve profitabile me klientët?67 
 

 

                                                 
67 Autori… 
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Grafiku 2. A keni njohuri për përfitimet e TQM (Total Quality Management) 

në ndërtimin e marrëdhënieve profitabile me klientët?68 

Duhet potencuar se në kohë të konkurencës së madhe dhe prania e numrit të 

madh të entiteteve në treg, është më se e rëndësishme të vihet akcenti mbi cilësinë e 

veprimtarisë në tërësi. Pas analizës së të dhënave vijmë në konstatim se pjesa më e 

madhe e kompanive tona kanë njohuri mbi përfitimet e TQM (Total Quality 

Management) dhe si ndikon mbi cilësin e produkteve dhe shërbimeve. 

Në pyetjen: A keni njohuri për standardet ndërkombëtare për menaxhim me 

cilësinë? Paraqesim të dhënat në vijim: 

 

A keni njohuri për standardet ndërkombëtare për menaxhim me cilësinë?  

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 17 56,66 

JO 10 33,33 

PJESËRISHT 3 10 

Gjithsejtë 30 100 

 

Tabela 4 . A keni njohuri për standardet ndërkombëtare për menaxhim me 

cilësinë?69 

 

Nga të dhënat e mësipërme mund të konstatojmë se subjektet afariste kanë 

njohuri për standardet ndërkombëtare për menaxhim me cilësinë dhe rolin e tyre mbi 

suksesin e kompanive dhe konkurueshmërinë e tyre. 

                Segmenti i rradhës i anketës të kryer ka të bëjë me aplikimin e 

standardizimit dhe sigurimit të cilësisë në kompanitë tona. Nga analiza e bërë dalim 

me disa raporte si: 

 

                                                 
68 Autori 
69 Autori 
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A aplikojnë kompanitë standardet ndërkombëtare të cilësisë 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 17 54 

JO 13 46 

Gjithsejtë 30 100 

 

Tabela 5: A aplikojnë kompanitë standardet ndërkombëtare të cilësisë?70 

 

A aplikojnë kompanitë standardet 
ndërkombëtare të cilësisë

PO

JO

 

Grafikoni 2: A aplikojnë kompanitë standardet ndërkombëtare të cilësisë? 

 Përmes paraqitjes tabelare dhe grafike të të dhënave është konstatuar se 53% e 

kompanive të anketuara kanë sistem të cilësisë ISO 9001: 2008, që tregon për 

përqindje jo shumë të lartë, duke pasur parasysh se puna me standarde ndërkombëtare 

të cilësisë është e një rëndësie të veçantë për kompani që duan të konkurrojnë në 

tregjet e huaja. Për më tepër, nevoja për t'u trajnuar për të vepruar me standardet 

ndërkombëtare me qëllim të daljes të kompanive vendase në tregun global, ka detyruar 

disa menaxherë dhe pronarë të zbatojnë sistemin e cilësisë.  

                                                 
70 Autori 
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Pasi parashtruam pyetjen- Në kompaninë tuaj, a janë përcaktuara shpenzimet e 

cilësisë- morrëm të dhënat sikur në tabelën në vijim: 

 

Në kompaninë tuaj, a janë përcaktuara shpenzimet e cilësisë? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 6 20 

JO 22 73,33 

PJESËRISHT 2 6,66 

Gjithsejtë 30 100 

Tabela 5: Në kompaninë tuaj, a janë përcaktuara shpenzimet e cilësisë?71 

 

 

Grafikoni 3: Në kompaninë tuaj, a janë përcaktuara shpenzimet e cilësisë?72 

Është me rëndësi të paraqesim të dhënat nga Tabela me të dhënat nga përgjigja e 
pyetjes - A mendoni se është e nevojshme dhe e dobishme përcaktimi i shpenzimeve 
për cilësinë: 

 

                                                 
71 Autori 
72 Autori 
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A mendoni se është e nevojshme dhe e dobishme përcaktimi i 
shpenzimeve për cilësinë? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 26 86,66 

JO 4 13,33 

Gjithsejtë 30 100 

 

Tabela 6. A mendoni se është e nevojshme dhe e dobishme përcaktimi i shpenzimeve 
për cilësinë?73 

  

 

        Afër 90% e kompanive të anketuara ndajnë mendimin se është i nevojshëme dhe i 
dobishëm  përcaktimi i shpenzimeve të cilësisë 

 

        Në pyetjen: A kanë njohuri të punësuarit tjerë për kategorinë e shpenzimeve të 
cilësisë. Të dhënat e marra tregojnë si në vijim: 

A kanë njohuri të punësuarit tjerë për kategorinë e shpenzimeve të 
cilësisë? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 5 16,66 

JO 24 80 

PJESËRISHT 1 3,33 

Gjithsejtë 30 100 

Tabela 7 . A kanë njohuri të punësuarit tjerë për kategorinë e shpenzimeve të 
cilësisë? 

 

Rezultatet e hulimtimit tregojnë se në 80% të kompanive të anketuara të 
punësuarit nuk kanë njohuri për shpenzimet e cilësisë. 

           Në pyetjen: A e keni të njohur strukturën e shpenzimeve për cilësinë. Të dhënat 
e marra tregojnë si në vijim: 

 

 

                                                 
73 Autori 
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A e keni të njohur strukturën e shpenzimeve për cilësinë? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 4 13,33 

JO 26 86,66 

Gjithsejtë 30 100 

Tabela 8. A e keni të njohur strukturën e shpenzimeve për cilësinë? 

 

 Njëashtu afër 90% e kompanive të anketuara nuk e kanë të njohur strukturën e 

shpenzimeve për cilësinë. 

 Në përgjigjet e tre pyetjeve të mëparshme mund të kuptojmë se nuk është 

kuptuar sa duhet rëndësia e shpenzimeve të cilësisë, por inkurajon fakti se dita ditës 

rritet interesimi në këtë drejtim, duke treguar një prirje rritëse në njohjen e cilësisë dhe 

për rrjedhojë edhe shpenzimet për cilësinë si faktor i konkurueshmërisë. Gjendja e tillë 

është si rezultat i mospasjes së informacioneve dhe diturisë, së pari të të një pjese të 

menaxherëve , dhe pastaj edhe ekzistimi i rezistencës nga e reja që duhet të tejkalohet 

nga të punësuarit. 

 

 Vlenë të theksohet fakti se janë interesante përgjigjet e pyetjes - Implementimi 

i ISO standardeve paraqet shpenzim apo përfitim për kompaninë tuaj, ku të dhënat 

tregojnë se kompanitë janë të ndara 50%/50% në këtë drejtim. 

Implementimi i ISO standardeve paraqet shpenzim apo përfitim për 
kompaninë tuaj? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

SHPENZIM 15 50 

PËRFITIM 15 50 

Gjithsejtë 30 100 

 
Tabela 9 . Implementimi i ISO standardeve paraqet shpenzim apo përfitim 

për kompaninë tuaj?74 
 

                                                 
74 Autori gjatë hulumtimit dhe analizave që ka bërë për këtë punim masteri… 



91 
 

Në pyetjen: A i evidentoni shpenzimet për cilësinë.Të dhënat e marra tregojnë si në 

vijim: 

A i evidentoni shpenzimet për cilësinë? 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 0 0 

JO 4 23,5 

PJESËRISHT 13 76,5 

Gjithsejtë 17 kompani që kan 
implementuar ISO  

100 

Tabela 10. A i evidentoni shpenzimet për cilësinë? 

 Subjektet afariste prodhuese i evidentojnë ,i analizojnë dhe përpilojnë raporte 

që të pozicionohen në treg dhe ti ulin këto shpenzime, ndërsa subjektet tjera vetëm i 

evidentojnë reklamacionet nga ana e blerësve pa ju qasur zgjidhjes së problemit. 

 

Në pyetjen: A bën kompania analiza të shpenzimeve të cilësisë (defektet, 

reklamacionet, dëmtimet, humbjet, etj.) Të dhënat e marra tregojnë si në vijim: 

 

A e analizon kompania shpenzimet e cilësisë (defektet, ankesat, 
dëmtimet, humbjet, etj) 

Përgjigje të pyetjes Numri i të anketuarve Përqindje 

PO 9 30 

JO 21 70 

Gjithsejtë 30 100 

 
Tabela 11. A analizon kompania shpenzimet e cilësisë (defektet, ankesat, 

dëmtimet, humbjet, etj)75 
 

                                                 
75 Autori gjatë hulumtimit dhe analizave që ka bërë për këtë punim masteri… 
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A analizon kompania shpenzimet e 
cilësisë (defektet, reklamacionet, 

dëmtimet, humbjet, etj)

PO

JO

 

            Paraqitje grafike 4: A analizon kompania koston e cilësisë (defektet, 
reklamacionet, dëmtimet, humbjet etj). 

            Në këtë pyetje, 30% e kompanive të anketuara bëjnë analizë të shpenzimeve të 

cilësisë, për humbjet e realizuara nga dëmtimet dhe reklamacioneve (ankesat). Ndërsa 

70% e tyre, analizën e shpenzimeve e reduktojnë në regjistrimin e ankesave të blerësve 

/ klientëve, pa bërë paraprakisht analizë të dëmtimeve në prodhim ose evidentimin e 

vendndodhjes dhe shkaqeve. Përqindja e madhe e mosbërjes së analizave të 

hollësishme të shpenzimeve çon në humbje të mëdha, gjë që nuk realizohet rezultati i 

planifikuar financiar. Dhe kjo çon në humbjen e reputacionit të kompanive, ndërsa 

humbet edhe kohë shtesë dhe material për korigjimet. 

                 Praktika, shpesh tregon që ndërmarrjet vendore, për shkak të mosdijes dhe 

papërvojës në pjesë e analizës së shpenzimeve për cilësinë kanë humbje të mëdha, gjë 

që nga ana tjetër çon në kokurencën e ulët të prodhimeve/shërbimeve të tyre në treg.  

                Nga ana tjetër, ato kompani që bëjnë analizë të shpenzimeve të cilësisë 

(defektet, reklamacionet, dëmtimet, humbjet), kanë mundësitë të njejtat ti 

minimizojnë, me çka pozitivisht do ndikohej mbi profitabilitetin, rritjen dhe 

konkurueshmërinë e kompanisë. 
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                  Në pjesën vijuese të analizës e cila ka të bëj me pjesën e raportit të 

shpenzimeve të paraqitura dhe reale të cilësisë, e referojnë tabelën në vijim:76 

 

 
A ka ndonjë dallim midis shpenzimeve të raportuara (caktuara) dhe shpenzimeve 

reale? 
 
Përgjigje të pyetjes 

Përqindje Numri i të 
anketuarve 

nuk ka dallim dramatik midis shpenzimeve të raportuara 
dhe reale 

 

37 

 

11 

shpenzimet e raportuara janë mesatarisht më të ulëta se 
ato reale 

 

23 

 

7 

shpenzimet e raportuara janë mesatarisht më të larta se 
ato reale 

 

17 

 

5 

Shpenzimet e raportuara janë të barabarta me ato reale 13 4 

ata nuk kanë shpenzime të cilësisë 10 3 

Gjithsejtë 100 30 

 

Tabela 11: A ka dallim midis shpenzimeve të raportuara dhe atyre reale? 

                                                 
76 Autori gjatë analizave të bëra… 
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Grafiku 5: A ka dallim në mes të shpenzimeve të raportuara dhe atyre reale?77 

 

Nga tabelat dhe grafiku mund të shohim se: 

- 11 (njëmbëdhjetë) kompani ose 37%, te kompanitë ku ka  ndryshim dramatik 

midis shpenzimeve të raportuara dhe reale - ndonjëherë më të larta, ndonjëherë 

më të ulëta; 

- në 7 (shtatë) kompani ose 23%, shpenzimet e raportuara janë mesatarisht më të 

ulëta se ato reale; 

- Në 5 (pesë) kompani ose 17%, shpenzimet e raportuara janë mesatarisht më të 

larta se ato reale; 

- Në 4 (katër) kompani ose 13%, shpenzimet e raportuara janë të barabarta me 

ato reale; 

- dhe 3 (tre) kompani ose 10%, nuk kanë shpenzime të cilësisë. 

 

                                                 
77 Autori… 
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                 Kompanitë vendase duhet të shtojnë përpjekjet kundrejt shpenzimeve 

minimale, që do të thotë se për një nivel të caktuar të prodhimit, nuk përdoren më 

shumë burime sesa duhet. Për vetë kompanitë, kjo do të thotë fitime më të larta, sepse 

me shpenzimet minimale ka dallim më të madh midis kostos së prodhimit dhe çmimit 

të shitjes. 

                Pyetjes se a ndikojnë informacionet e shpenzimeve për cilësinë mbi 

zvogëlimin e numrit të produkteve ose shërbimeve me defekte nga 17 kompani që 

kanë implementuar sisteme për menaxhim me cilësinë kemi këto të dhëna: 

 nga 17 kompani që kanë implementuar sisteme për menaxhim me 

cilësinë 15 kompani u përgjigjen me PO 

 nga 17 kompani që kanë implementuar sisteme për menaxhim me 

cilësinë 2 kompani u përgjigjen me JO 

Në pyetjen nëse kompania kërkon një specifikim të caktuar për cilësinë e 

materialeve për prodhim, gjegjësisht. materialet hyrëse, nga pyetësori kemi arritur në 

rezultatet si vijojnë. 

 

A kërkon kompania juaj një specifikim të caktuar të materialeve 
hyrëse? 

 

Përgjigje të pyetjes 

Përqindje Numri i të 
anketuarve 

Gjithmonë 30 9 

Nganjëherë 70 21 

Gjithsejtë 100 30 

 

Tabela 12. A kërkon kompania juaj një specifikim të caktuar të materialeve 
hyrëse?78

 

                                                 
78 Autori 
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Grafiku 6. A kërkon kompania juaj një specifikim të caktuar të materialeve të 
dhëna? 

Është shqetësues fakti që vetëm 30% e kompanive të anketuara kërkojnë 

gjithmonë një specifikim për cilësinë e materialeve hyrëse. Madje 60% të kompanive 

kërkojnë  specifikim për cilësinë e materialeve hyrëse, vetëm nëse dyshojnë në 

cilësinë e tyre. Kërkesa për cilësinë e materialeve hyrëse është e rëndësishme, pasi 

70% e kostos së produktit janë shpenzimet për furnizim të materialeve nga njëra anë, 

ndërsa nga ana tjetër cilësia e materialeve hyrëse përcakton edhe cilësinë e produktit të 

gatshëm. 

Me implementimin e sistemeve të menaxhimit të shpenzimeve për cilësinë a janë 

zvogëluar shpenzimet tek devijimet prej cilësisë- është pyetja që njëashtu u përgjigjen 

kompanitë. Në vijim janë rezultatet e përgjigjeve: 

Me implementimin e sistemeve të menaxhimit të shpenzimeve për 
cilësinë a janë zvogëluar shpenzimet tek devijimet prej cilësisë? 

Përgjigje të pyetjes Përqindje Numri i të anketuarve 

PO 88 15 

JO 12 2 

Gjithsejtë 100 30 

Tabela 13. Me implementimin e sistemeve të menaxhimit të shpenzimeve për cilësinë 
a janë zvogëluar shpenzimet tek devijimet prej cilësisë?79 

                                                 
79 Autori 
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5. KONKLUZIONE dhe REKOMANDIME 
    

5.1.Konkluzione 

Shpenzimet si një kategori që janë të pranishme në çdo segment të ekzistimit 

afarist të secilës kompani, kërkon analizë konstante dhe të vazhdueshme.Për analizë 

më të lehtë të shpenzimeve, qasja moderne e menaxhimit të shpenzimeve, kërkon 

diferencimin e shpenzimeve në baza të ndryshme. Kategorizimi dhe ndarja e 

shpenzimeve, në fakt, miratohet me aplikimin e tyre praktik.Sot, në literaturë 

ekzistojnë ndarje të shumta të shpenzimeve, me çka ato grupohen në një mënyrë ose 

tjetër duke marrë parasysh aspekte të ndryshme. 

 Nëse marrim parasysh përvojat e vendeve të zhvilluara dhe kompanitë që 

veprojnë në to dhe në tregun global, mund të themi se konkurrueshmëria e tyre është 

arritur përmes investimit në cilësi. Investimi nnë cilësi ja vlen, sepse arrihet kënaqësia 

te blerësit, gjegjësisht plotësohen nevojat e tyre, sigurohet motivimi dhe angazhimi te 

punonjësit dhe kemi një kthim të shpejtë të investimit.  

Shpenzimet kanë rëndësi të madhe. Menaxhmenti është në procesin e marrjes 

së vendimeve afariste në ndërmarrje.  Çdo menaxher për çdo vendim kërkon një 

analizë paraprake të lidhjes së saj me shpenzimet, dmth është e nevojshme të shihet se 

si ky vendim ndikon mbi to dhe cila është efektiviteti i kostos së saj. Për shkak të kësaj 

varësie të vendimeve prej shpenzimeve, kërkohet menaxhimi i duhur i tyre. 

Prej këtu paraqitet nevoja për planifikim dhe kontrollë të shpenzimeve. Në 

procesin e planifikimit të shpenzimeve është e nevojshme të përcaktohen qëllimet 

kurse në procesin e kontrollit të sigurohet realizimi i tyre. Nëse ndërmarrja ka qëllime 

mirë të definuara, dhe njëherit u përmbahet parimeve për realizimin e tyre, rezultatet e 

kontorllit vetëm do të konfirmojnë punën e suksesshme. Në të kundërtën, nëse rezultet 

në procesin e kontrollit tregojnë për devijime prej treguesve të planifikuar, informatat 

kthyese do të këkojnë prej menaxherëve të ndërmarrin aktivitete për korrigjimin e 

devijimeve, e gjitha me qëllim që ndërmarrja të aspirojë kah përmirësimi i aktiviteteve 

të sajë.  

Për përcjelljen e shpenzimeve për cilësi në praktikë, kompanitë zakonisht e  

aplikojnë modelin tradicional të menaxhimit të shpenzimeve dhe modelin e kostos së 

bazuar në aktivitet (Activity Based Costing ABC). 
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Në ditët e sotme kur kemi rritje të shumës së shpenzimeve të përgjithshme, 

metoda ABC bën alokimin e tyre të saktë. Sistemi tradicional i përllogaritjes së kostos 

bë alokimin e shpenzimeve të përgjithshme bazuar në numrin e efekteve të prodhuara, 

ndërsa ABC sistemi alokimin e bën me anë të  çelësit adekuat të shpërndarjes. 

Shpërndarja e duhur  e shpenzimeve ka rëndësi të madhe, me qëllim të përcaktimit të  

saktë për cilin produkt sa janë bërë, që në kohë të përfshihen në çmimin e kostos së 

produkteve, në mënyrë që të përcaktohet më mirë çmimi i shitjes së produktit. Për më 

tepër, në këtë punim magjistrature u shtjellua edhe  sistemi i menaxhimit të 

shpenzimeve pët cilësinë, si edhe një nga konceptet moderne të përllogaritjes dhe 

menaxhimit të shpenzimeve. Në kushtet bashkëkohore të biznesit kur ka globalizim të 

plotë dhe konkurrencë të ashpër, cilësia është një faktor kyç për ekzistencën e 

kompanisë në treg dhe suksesin në konkurrencën dhe avantazhin e saj. Dëshirat dhe 

nevojat e konsumatorëve janë të larmishme, por të gjithë kanë nevojë për  produkte me 

cilësi të lartë me çmime të përballueshme.Subjektet afariste që të mund t'ju përgjigjen 

kërkesave të tilla të konsumatorëve duhet të kujdesen për cilësin e produkteve të veta, 

si dhe për shpenzimet për cilësinë.  

 Në kohë të globalizimit, një nga kushtet për daljen dhe konkurrencën e 

kompanive është cilësia e produkteve dhe standardizimi i tyre. Për një kompani, 

përveç se produktet e sajë duhet të kenë cilësi të lartë, duhet edhe të punojë me 

standarde për cilësi. Standardet ndërkombëtare për cilësi janë standardet ISO që 

përcaktohen nga Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit.Duke punuar në 

përputhje me këto standarde përveç ofrimit të mundësisë së paraqitjes në tregun 

global, do mundësojë edhe përmirësimin e organizimit ekzistues të ndërmarrjes, rritjen 

e kënaqësisë së konsumatorëve që do rezultojë me rritjen e efikasitetit në punë dhe 

rritjen e fitimeve. Hulumtimet e kryera në lidhje me këtë problematikë, shfaqin dhe 

tregojnë se subjektet prodhuese , të cilat në mënyrë të suksesshme implementojnë 

sistemin për menaxhim me cilësinë, kanë shpenzime për cilësi të cilat janë vetëm 5% 

prej të hyrave totale.Ndërsa, te ato kompani të cilat nuk kanë sistem të tillë, 

shpenzimet e cilësisë janë të larta, dhe përbëjnë 15% deri në 20% të të hyrave totale. 

Këto të dhëna konfirmojnë rëndësinë e sistemit të menaxhimit me cilësinë për 

menaxhmentin e një kompanie moderne.  
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 Të dhënat nga hulumtimi empirik tregojnë se kompanitë vendase kanë problem 

me vetë menaxhimin e shpenzimeve,  dhe veçanërisht me shpenzimet për 

cilësi.Respektivisht, të dhënat nga hulumtimi empirik kanë treguar se: 

- vetëm 30% e kompanive të anketuara bëjnë analizë të shpenzimeve për cilësi 

(defektet, reklamacionet, dëmtimet, humbjet etj) 

- vetëm te 17% e kompanive ka një diferencë midis shpenzimeve të raportuara 

dhe atyre reale; 

- vetëm 53% e kompanive aplikojnë standardet ndërkombëtare për cilësinë, 

- vetëm 30% e tyre kërkojnë  gjithmonë specifikime të caktuara  të materialeve 

hyrëse dhe 

- vetëm 33% e të punësuarve janë lojal ndaj kompanive të tyre. 

- në 80% të kompanive të anketuara të punësuarit nuk kanë njohuri për 
shpenzimet e cilësisë. 

- subjektet afariste kanë njohuri për standardet ndërkombëtare për menaxhim me 

cilësinë dhe rolin e tyre mbi suksesin e kompanive dhe konkurueshmërinë e 

tyre 
- afër 90% e kompanive të anketuara nuk e kanë të njohur strukturën e shpenzimeve për 

cilësinë 
 

5.2.Rekomandime 

Është e nevojshme të rritet ndërgjegjësimi i kompanive vendase për pozitivitetin e 

fituar me bërjen e një analizë e strukturuar mirë dhe të plotë të shpenzimeve. Në këtë 

mënyrë, do kemi pasqyrë reale për rezultatet financiare, me çka do mundësohet 

menaxhimi i shpenzimeve totale që çojnë në arritjen e rezultateve pozitive afariste. 

Nga ana tjetër, kërkohet investim më i madh në përmirësimin e cilësisë së produkteve 

përmes aplikimit të  menaxhimit të cilësisë totale në punën e tyre dhe aplikimin e 

standardeve për cilësi. Duke pasur parasysh rëndësinë e cilësisë së produkteve,është e 

nevojshme përdorimi i metodave moderne për përllogaritjen e shpenzimeve, sepse në 

përllogaritjet tradicionale të shpenzimeve, kostot për cilësinë nuk ekzistojnë si 

kategori. Kjo është një nga arsyet pse sot, kompanitë gjithnjë e më shumë po 

prezantojnë mënyra më bashkëkohore për përllogaritjen dhe përcaktimin e 

shpenzimeve. 
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Shtojcë nr.1- Lista e kompanive të anketuara 

 

Nr.r Emërtimi i kompanisë Veprimtaria 
1.  IZGRADBA KOMERC - Shkup Ndërtimtari 
2.  MAKMONT - Shkup Ndërtimtari 
3.  PROMEDIKA - Tetovë Tregëti me pajisje mjekësore 
4.  GOLD IVA - Gostivar Produkte tekstili 
5.  FAMAFLEKS - Shkup Produkte tekstili 
6.  REPROMEDIKA - Shkup Tregëti me produkte elektrike 
7.  MEDICAL ADVANCE - Shkup Servisim të pajisjeve mjekësore 
8.  HACAT - Shkup Prodhimtari - Produkte 

ushqimore 
9.  LITI-FARM - Kërçovë Farmaci - Tregëti me pajisje 

mjekësore 
10.  INFOSOFT SISTEMS - Shkup Pajisje informatike dhe material 

harxhues 
11.  ITD DISTRIBUCIJA - Shkup Pajisje informatike dhe material 

harxhues 
12.  EKO URBAN  - Shkup Prodhimtari të pajisjeve urbane 
13.  FILADELFIJA KOM - Koçanë Pajisje klimatike 
14.  HAMAÇI - Shtip Pajisje klimatike 
15.  EKO KLUB - Manastir Menaxhim me mbeturina 

komunale, mirëmbajtje të 
higjienës 

16.  TERMOPLAM - Shkup  Miërmbjtje dhe servisim të 
kaldajave 

17.  STARTER FON - Tetovë  Tregëti dhe servisim të teknikës 
së bardhë 

18.  INOMED TREJD - Shkup Pajisje dhe materiale harxhuese 
për laborator 

19.  FORTUNA GRUP - Shkup Tregëti me materiale për 
ujësjellës, kanalizim, sanitari 
dhe materiale kundër zjarrit 

20.  AGENS - Shkup Përpunim të vulave dhe 
mbishkrimeve 

21.  SINS SISTEMI - Shkup Hardwer dhe softwer 
22.  OFICE MEDIKAL - Shkup Prodhim të mobiljeve për zyrë 

dhe mobiljeve mjekësore 
23.  SIGURNOST DP - Shkup Prodhimtari dhe servisim të 

pajisjeve kundër zjarrit 
24.  DOGAN FRIGO - Shkup Prodhim, tregëti dhe servisim të 

paisjeve ftohëse 
25.  EUROMAK KONTROL - Shkup Kontrol të sasisë dhe cilësisë të 

produkteve 
26.  MOTIVI PLUS - Shkup Agjenci për punësime të 

përkohshme 
27.  TEHNIÇKI GASOVI Sh.A - Shkup Gazra teknike dhe medicinale 
28.  FOBAS KOMPANI - Shkup Pajisje higjienike 
29.  SVETLOST GRAFIKA - Shkup Shtypshkronjë 
30.  TOZ-MK -Shkup Shtypshkronjë 
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Shtojca nr.2 - ANKETA 

Gjatë koncipimit të përmbajtjes së pyetësorit, që të mernim rezultate relevante , 

u parashtruan këto pyetje: 

1.Emërtimi i kompanisë dhe veprimtaria? 

_____________________________________ 

 

2. Cili është faktori kyç për suksesin e një subjekti afarist? 

                        a)  cilësia 

                        b) tjetër_____________ 

 

3.  A ekziston besnikëria te punonjësit për kompaninë tuaj? 

                       a) Besnikëri e pjesshme 

                       b) Besnikëri e plotë 

                       c)  Nuk ka besnikëri 

 

4. A keni njohuri për përfitimet e TQM (Total Quality Management) në ndërtimin e 

marrëdhënieve profitabile me klientët? 

                       a) PO 

                       b) JO 

                       c) PJESËRISHT 

5. A keni njohuri për standardet ndërkombëtare për menaxhim me cilësinë? 

                       a) PO 

                       b) JO 

                       c) PJESËRISHT 

6.  A aplikojnë kompanitë standarde ndërkombëtare për menaxhim me cilësinë? 

                        a) PO 

                        b) JO 

7. Në kompaninë tuaj, a janë përcaktuara shpenzimet e cilësisë? 

                       a) PO 

                       b) JO 

                       c) PJESËRISHT 

8. A mendoni se është e nevojshme dhe e dobishme përcaktimi i shpenzimeve për 

cilësinë? 
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                       a) PO 

                       b) JO 

9. A kanë njohuri të punësuarit tjerë për kategorinë e shpenzimeve të cilësisë? 

                       a) PO 

                       b) JO 

                 c) PJESËRISHT 

 

10.A e keni të njohur strukturën e shpenzimeve për cilësinë? 

                       a) PO 

                       b) JO 

11. Implementimi i ISO standardeve paraqet shpenzim apo përfitim për kompaninë 

tuaj? 

                       a) shpenzim 

                       b) përfitim 

12. A i evidentoni shpenzimet për cilësinë? 

                        a) PO 

                       b) JO 

                       c) PJESËRISHT 

13. A bën kompania analiza të shpenzimeve për cilësinë ( defektet, reklamacionet, 

dëmtimet, humbjet etj) 

                       a) PO 

                       b) JO 

14.  A ka ndonjë dallim midis shpenzimeve të raportuara (caktuara) dhe shpenzimeve 

reale? 

                       a) nuk ka dallim dramatik midis shpenzimeve të raportuara dhe reale 

                       b) shpenzimet e raportuara janë mesatarisht më të ulëta se ato reale 

                       c) shpenzimet e raportuara janë mesatarisht më të larta se ato reale 

                       ç)shpenzimet e raportuara janë të barabarta me ato reale 

                       d)ata nuk kanë shpenzime të cilësisë 

15.A ndikojnë informacionet e shpenzimeve për cilësinë mbi zvogëlimin e numrit të 

produkteve ose shërbimeve me defekte? 

                       a) PO 

                       b) JO 
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16. A kërkon kompanija juaj një specifikim të caktuar të materialeve hyrëse ? 

                       a) Gjithmonë 

                       b) Ndonjëherë 

17. Me implementimin e sistemeve të menaxhimit të shpenzimeve për cilësinë a janë 

zvogëluar shpenzimet tek devijimet prej cilësisë? 

                       a) PO 

                       b) JO 
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