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   Universiteti i Prizrenit  
 

KONTABILITETI FINANCIAR II 
Semestri 2, 2010/2011  
Syllabus  
 

Koha: e mërkurë 08:00 – 09:30 Ligjerata, dhe  

09:45 – 11:15 Ushtrime  

 

Koha: e mërkurë 11:30 – 13:00 Ligjerata, dhe  

14:00 – 15:30 Ushtrime ëç 

 

Klasa: Nr. 7  
 
Profesori 

Emri Roli Email  Telefoni  Zyra 

Lulzim Zeka Ligjerues dhe Tutor  lulzimzeka@yahoo.com 049 122 314  AB  

 

Përshrkimi i lëndës 
 
Kjo lëndë është dizajnuar të ofroj të kuptuar të mjaftueshëm të kontabilitetit financia dhe mbulon tema të 
ndryshme të kontabilitetit financiar. Lënda do të filloj nga të kuptuarit e pasqyrave financiare dhe atë nga 
llogaritë individuale të detyrimeve, ekutietit të pronarëve, ndryshimeve në ekutet, vlerën e parasë në kohë, 
pasqyrën e rrjedhës së parasë së gatshme, disa kontrolle të brendshme për paranë dhe do të përfundojë me 
analiza të pasqyrave financiare. Më e rëndësishme është se studentët do të mësojnë se si informatat 
financiare do të ndihmojnë shfrytëzuesit e tyre në marrjen e vendimeve.  
 

Qëllimet dhe objektivat 

 
Kontabiliteti është gjuha e biznesit, që ndihmon në komunikimin e aspekteve financiare të biznesit. Ky 
modul ofron një hyrje në degën e kontabilitetit financiar. Aktivitetet dhe ngjarjet e një entiteti biznesor 
përmbledhen nga procesi i kontabilitetit financiar në pasqyrat e publikuara financiaretë cilat do të përdoren 
nga shfrytëzuesit e jashtëm siç janë investitorët dhe kreditorët. Shfrytëzuesit e tillë duhet të kuptojnë të 
dyjat edhe procesin e kontabilitetit financiar, poashtu edhe rezultatet nga kontabiliteti në mënyrë që të 
marrin vendime për investim ose huadhënje. Prandaj, studentët do të mësojnë sit ë përgatisin pasqyra 
financiare të thjeshta dhe poashtu do të mësojnë sit ë lëxojnë, kuptojnë dhe dhe përdorin pasqyrat 
financiare për vendimmarrje. Pasqyrat financiare të publikuara për kompani të ndryshme do të përdoren si 
shembull. Ky lloj i kontabilitetit është i strukturuar dhe në të njëjtën kohë i dedikohet vendimmarrësve dhe 
do të mësohet nga perspektiva e shfrytëzuesit të pasqyrave financiare.  
 
Objektivat e lëndës janë:  

 

• Kuptimi i koncepteve bazë dhe parimeve të kontabilitetit financiar.  
• Mësimi i proceseve dhe rezultateve në pasqyrat financiare të publikuara.  
• Përgatitja e pasqyrave financiare të thjeshta.  
• Trajtimi i elementëve të zakonshëm të pasqyrave financiare.  
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• Kuptimi dhe përdorimi i informatave të zakonshme për prezentuara në pasqyrat financiare.  
 
 

Orari  
 
Ligjeratat (2 orë në javë), ku do të mbulohen temat kryesore të lëndës. Studentëve do t’u ofrohen 
prezentime, shënime dhe material shtesë nga profesori.  
 
Ushtrimet (2 orë në javë), nga studentët pritet të përfundojnë detyra dhe ushtrimet para ligjeratave dhe 
duhet të kontribuojnë në diskutime gjatë ligjeratave/ushtrimeve. Nga studentët pritet të kryejnë dhe 
dorëzojnë detyrat e shtëpisë të caktuara nga profesori.  
Ushtrimet kanë për qëllim të lejojnë studentët të ushtrojnë konceptet e mbuluara në lëndën KOntabiliteti 
financiar II. Disa tema diskutohen, por theksi do të vendoset ne aktësitë e aplikuara dhe jo vetëm në të 
kuptuarin e koncepteve themelore.  
 
Vlerësimi i lëndës 
 

Provimi i parë  25%  

Provimi përfundimtar  49%  

Pjesëmarrja  10%  

Detyrat e shtëpisë dhe prezentimi grupor 16%  

Total: 100% 

 
(A) Provimi i parë do të mbulojë të gjithë materialin nga fillimi i lëndës. Data dhe ora e provimit do të 
konfirmohet me saktësi nga profesori.  
  
(B) Provimi përfundimtar do të mbulojë të gjithë materialin nga fillimi i lëndës. Data, ora dhe detajet tjera 
rreth provimit përfundimtar do të ofrohen me kohë nga profesori i lëndës.   
 
(C) Pjesëmarrja në orët e ligjeratave dhe ushtrimeve do të vlerëohet nga profesori. Është e rëndësishme për 
studentët që të kuptojnë se pjesëmarrja nuk do të thotë vetëm pjesëmarrjen ‘fizike’ në klasë por diskutimet 
dhe kontributin e tyre gjatë ligjeratave dhe ushtrimeve.  
 
(D) Detyrat e shtëpisë do të jepen për shumicën e temave që mbulohen gjatë ligjeratave. Nga studentët 
pritet që të kryejnë detyrat e shtëpisë individualisht. Sa i përket prezentimit, studentët do të ndahen në 
grupe prej 4-5 student. Data dhe ora e prezentimeve nga grupet do të caktohet me kohë dhe do të ofrohen 
detaje më të shumta rreth këtij punimi.  
 
Teksti dhe materialet për lexim 
 
Teksti i rekomanduar është Kontabiliteti financiar – informata për vendime (botimi i 5-të) nga by Ingram, 
Albright and Baldwin (2003), i përkthyer në gjuhën shqipe dhe i publikuar nga Thomson South-Western.  
 
Bazat e kontabilitetit financiar (Cornerstones of Financial Accounting) (botimi i parë) nga Rich, Jones, 
Mowen and Hansen (2010), publikuar nga South-Western 
 
Materiali shtesë i përgatitur nga ligjeruesi   
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Studentët do të kenë kopje elektronike të prezantimeve, shënimve dhe ushtrimeve që do të ofrohen nga 
profesori.  
Tekstet tjera mësimore në gjuhën shqipe do të rekomandohen gjatë ligjeratave.  
 

Orari mësimor 

 
Java Tema Data 

 
 

1 

Vlera në kohë e parasë – kapitulli 8 

• Shpjegimi i vlerës së ardhshme dhe të tanishme   
• Llogaritja e interesit të përbërë dhe vlerës së ardhshme të fitimit vjetor  
• Shpjegimi dhe llogaritja e pagesave të borxhit dhe amortizimit të pagesave   

 

 
 
E mërkurë  
16 mars 

1 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me analizën e 
aktiviteteve financiare me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara. 

E mërkurë  
16 mars 

 
 
 

2 

Aktivitetet finaciare – borxhi: Kapitulli 9 dhe 10 

• Përshkrimi i llojeve të ndryshme të borxheve  
• Shpejgimi i raportimit financiar të borxheve  
• Shpjegimi i borxheve afat-shkurta, afat-gjata dhe transaksioneve me borxhe  
• Përshkrimi i instrumentave tjerë të borxhit  

 
 
E mërkurë  
23 mars  

2 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me aktivitetet financiare 
me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara.  

E mërkurë  
23 mars 

3 Aktivitetet finaciare – borxhi: 

• Përshkrimi i kontabilitetit për emetimin e borxhit afat-gjatë 
• Shpejgimi i regjistrimit të emetimit të bonove  
• Shpjegimi i njohjes së shpënzimit të interesit dhe pagesës së kryegjësë  
 

 
 
E mërkurë  
30 mars 

3 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me aktivitetet financiare 
me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara.  

E mërkurë  
30 mars 

 
 
 

4 

Aktivitetet financiare - ekuiteti: 

• Përshrkimi i konceptit të ekutiteti të aksionarëve dhe fitimeve të mbajtura  
• Përshkrimi dhe përgatitija e pasqyrës së ndryshimeve në ekuitet.  
• Kontabilitetit për dividend dhe emetim të aksioneve  
• Shpjegimi dhe trajtimi kontabël i aksioneve preferenciale  
• Raportimi financiar i aktiviteteve financiare  

 

 
 
E mërkurë  6 
prill  

4 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me ekuitetin me theks të 
veçantë në aftësitë e aplikuara. 

E mërkurë  6 
prill 

5 
 
 

Analiza e aktiviteteve financiare: 

• Përshkrimi i vendimeve financiare  
• Vlerësimi i strukturës së kapitalit dhe efekti i borxhit mbi ekuitetin  
• Shpjegimi i efekteve të vendimeve financiare mbi rrejdhën e parasë dhe likuiditetin  
• Përshkrimi i interpretimit të aktiviteteve financiare   

 
 
 
 
E mërkurë  
13 prill 

5 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me analizën e 
aktiviteteve financiare me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara. 

E mërkurë  
13 prill 
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6 Pasqyra e rrjedhës së parasë: Kapitulli 5 

• Shpjegimi i qëllimit dhe përdorimit të pasqyrës së rrjedhës së parasë   
• Shpjegimi se si klasifikohen transaksionet me para në pasqyrën e rrjedhës së parasë  
• Llogaritja e rrjedhave kryesore të parasë që kanë të bëjnë me aktivitetet operative . 

E mërkurë  
20 prill 

6 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me pasqyrën e rrjedhës 
së parasë (aktivitetet operative) me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara. 

E mërkurë  
20 prill 

 
 
 

7 

Pasqyra e rrjedhës së parasë: 

• Llogaritja e rrjedhës së parasë nga aktivitetet investuese dhe financuese.  
• Dallimi në mes të metodës direkte dhe indirekte të raportimit të rrjedhës së parasë  
• Shpjegimi pse fitimi neto ndryshon nga rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative  
• Llogaritja e rrjedhës neto të parasë nga aktiviteti operativ duke përdorur metodën 

indirekte 
• Diskutimi i efekteve të mundshme të strategjive të ndryshme mbi rrjedhën e parasë  
• Shpjegimi se si një fletë pune mund të jetë i dobishëm në përgatitjen e pasqyrës së 

rrjedhës së parasë.  

 
 
E mërkurë  
27 prill 

7 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me pasqyrën e rrjedhës 
së parasë (aktivitetet financuese dhe investuese) me theks të veçantë në aftësitë e 
aplikuara. 

E mërkurë  
27 prill 

8 - Provimi i parë E mërkurë  4 
maj 

 
 
 
 

9 

Kontrolli i brendshëm dhe paraja: extra 

• Diskutimi i rolit të kontrolleve të brendshme në menaxhimin e biznesit  
• Diskutimi i pesë elementeve të kontrollit të brendshëm  
• Shpjegimi dhe përgatitja e harmonizimit/rakordimit banker  

  

 
 
 
E mërkurë  
11 maj 

9 Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me kontrollin e brendshëm të 
parasë me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara 

E mërkurë  
11 maj 

 
 
 
 

10 

Kontrolli i brendshëm dhe paraja: 

• Shpjegimi dhe përgatitja e harmonizimit bankar 
• Shpjegimi se si bizneset e trajtojnë dhe e raportojnë paranë  
• Shpjegimi i parimve të menaxhimit të parasë 

 
 
 
E mërkurë  
18 maj 

10 Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me kontrollin e brendshëm të 
parasë me theks të veçantë në përgatitjen e harmonizimit bankar 

E mërkurë  
18 maj 

 
 
 

11 

Karakteristikat kualitative të informatave financiare dhe bazat themelore të kontabilitetit:  

• Shpjegimi i parimeve të kontabilitetit bazuar në kornizën e Standardeve Ndëkombëtare 
të Kontabilitetit  

 

 
 
E mërkurë  
25 maj 

11 Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me parimet e kontabilitetit  E mërkurë  
25 maj 

 
 
 
 
 
 

Të dhënat financiare jo të plota: extra 

• Kuptimi dhe zbatimi i teknikave në situate kur ka të dhëna jo të plota financiare  
• Përdorimi i ekuacionit të kontabilitetit  
• Përdorimi i llogarive nga libri kryesor në llogaritjen e të dhënave që mungojnë  
• Përdorimi i përmbledhjeve të parasë së të bankës  
• Përdorimi i përqindjes së fitimit në llogaritjen e të dhënave që mungojnë  

 
 
 
 
 
E mërkurë  1 
qershor 
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12  

12 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me të dhënat jo të plota 
me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara. 

E mërkurë  1 
qershor 

 
 
 
 
 

13 

Analiza e pasqyrave financiare: 

• Shpjegimi dhe përdorimi i ndryshimit në njësi monetare dhë përqindje, përqindje të 
trendeve, përqindje të komponentave dhe koeficientëve.  

• Diskutimi i cilësisë së fitimeve, aseteve dhe kapitalit qarkulluese të kompanisë  
• Shpjegimi i natyrës së qëllimit të klasifikimit në pasqyra financiare  
• Përgatitja e një bilanci të gjendjes të klasifikuar dhe llogaritja e masave për përdorim të 

gjëtë të likuiditetit dhe rrezikut kreditor  
• Përgatitja e pasqyrës së të ardhurave me hapa të shumëfishtë dhe një hap të vetëm dhe 

llogaritja e profitabilitetit  
 

 
 
 
 
E mërkurë  8 
qershor 

13 - Provimi i dytë: Prezentimet nga studentët  E mërkurë  8 
qershor 

 
 
 

14 

Analiza e pasqyrave financiare: extra 

• Vendosja e fitimit neto në perspektivë me shitjet, asetet dhe ekuitetin e aksionarëve  
• Llogaritja e koeficientëve të përdorur gjerësisht në analizën e pasqyrave financiare dhe 

shpjegimi i rëndësisë së secilës  
• Analiza e pasqyrave financiare nga këndvështrimi i aksionarëve, kreditorëve dhe të 

tjerëve.  

 
 
 
E mërkurë  
15 qershor 

14 - Ushtrime lidhur me konceptet e diskutura gjatë ligjeratave lidhur me analizën e pasqyrave 
financiare me theks të veçantë në aftësitë e aplikuara. 

E mërkurë  
15 qershor 

 
15 

Përgatitja për provimin përfundimtar: 

• Shpjegimi i koncepteve të diskutuara në tërë semestrin (ushtrime praktike, ushtrime 
lidhur me provimin përfundimtar, etj)  
 

 
E mërkurë  
22 qershor 

 
15 

Përgatitja për provimin përfundimtar: 

• Shpjegimi i koncepteve të diskutuara në tërë semestrin (ushtrime praktike, ushtrime 
lidhur me provimin përfundimtar, etj)  
 

 
E mërkurë  
22 qershor 

  


