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Qëllimi studimor i lëndës 

 
Rezultatet e pritshme 

Në këtë lëndë përfshihen analiza e metodave të 
financimit dhe buxhetimit të kapitalit si dhe analiza 
e pasqyrave financiare. 
Kjo lëndë ka për qëllim të ofrojë njohuri më të 
avancuara lidhur me analizat financiare të cilat janë 
më se të nevojshme dhe shërbejnë si informacion 
bazë për menaxhmentin e kompanisë me rastin e 
marrjes së vendimeve të rëndësishme. Kështu, kursi 
do të trajtojë vlerën në kohë të parasë, do të 
shqyrtojë mundësitë dhe format e financimit të 
aktivitetit ekonomik të firmave dhe mundësitë e 
investimit, si dhe analizën e pasqyrave financiare. 
Kursi u mundëson studentëve të zhvillojnë aftësi në 
përdorimin e teknikave bashkëkohore për 
analizimin dhe vlerësimin e raporteve financiare, 
rrezikut financiar dhe kthimin nga investimet. 

Pas përfundimit të kursit studenti do të jenë në 
gjendje: 

• Të shpjegojë konceptet themelore që lidhen me 
analiza në financë, si: vlerën në kohë të parasë, 
riskun dhe kthimin, raportet financiare; 

• Të analizojë kthimet e pritura dhe kthimet e 
kërkuara; 

• Të vlerësojë rrezikun në investime; 
• Të analizojë produktivitetin e investimit; 
• Të identifikojë dhe analizojë burimet e 

financimit të biznesit; 
• Të analizojë dhe interpretojë treguesit financiar. 



Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 
• Angazhimi, puna individuale dhe grupore në 

detyra 0-10%, 
• Raste studimi 0- 30 % 
• Provimi përfundimtar 0- 60 % 

 

Provimi: 0 - 100 pikë 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91 - 100 10 ( ECTS – A) 
81 – 90 9 ( ECTS - B) 
71 – 80 8 ( ECTS - C) 
61 – 70 7 ( ETCS - D) 
51 – 60 6 ( ETCS - E) 
0 - 50  5* ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 

• Vijimi i ligjëratave 
• Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë 

ligjëratave 
• Punimi-rast studimor 
- Provimi përfundimtar 

 

 
Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 30 
Punë praktike - - - 
Konsultime me mësimdhënësin 1 14 14 
Vizita pune në teren - - - 
Rast studimi 3 15 45 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 1 1 
Projekte, prezantime, etj    
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim. Ngarkesa 

totale: 
150 

 
 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Koncepte hyrёse 
• Shkenca mbi financat 
• Hyrje ne analiza financiare 
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2. Analizë e vlerës në kohë e parasë 
 
• Rëndësia e vlerës në kohë të 

parasë 
• Vlera aktuale - PV, dhe Vlera e 

ardhshme - FV 
• Vlera aktuale dhe Vlera e 

ardhshme e të përvitshmes së 
zakonshme dhe të kryer. 

   

  
3. Risku financiar dhe matja e tij 

• Llojet,burimet, dhe metodat e 
vlerësimit te riskut 

   

  
4. Analiza e regresionit 

• Përdorimi i regresionit në analiza 
financiare 

   

  
5. Analiza e pasqyrave financiare 

 
• Bilanci i gjendjes 
• Pasqyra e të ardhurës 
• Pasqyra e rrjedhës së parasë 

   

  
6. Llojet e analizave financiare 

• Analiza vertikale 
• Analiza horizontale 

   

  
7. Treguesit financiar 

 
• Treguesit e likuiditeti 
• Treguesit e aktivitetit 

   

  
8. Treguesit Financiar 

 
• Treguesit e profitabilitetit 
• Treguesit e levës 

   

  
9. Treguesit Financiar 

 
• Treguesit e mbulimit 
• Analiza Du-Pont 

   

  



10. Planifikimi financiar 
 
• Plani financiar 
• Metoda e përqindjes së shitjeve 
• Pasqyrat financiare pro-forma 
• Nevojat për mjete shtesë 

   

  
11. Analiza e burimeve afatshkurtra 

• Llojet dhe kushtet e financimit 
afatshkurtër 

   

  
12. Analiza e burimeve afatgjata 

• Borxhi afatgjatë 
• Kapitali aksionar 

   

  
13. Financimi me përdorimin e levës 

financiare 
• Leva financiare dhe efekti i levës 

në pasqyrën e të ardhurave 

   

  
14. Përbërja dhe kosto e kapitalit të 

firmës 
• Elementët përbërës të kapitalit 
• Kosto e kapitalit 

   

  
15. Teknikat e buxhetimit 

 
• Teknikat e skontimit të fluksit 

të parasë për të bërë zgjedhjen 
e investimit më fitimprurës 

• Studim rasti mbi zgjedhjen 
investuese 
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⋅ Studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore. 
· Duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore. 
· Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e ID në provim. 
· Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për 
realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 


