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Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

Raportimi Financiar ka për qëllim të zhvillojë 

njohuritë dhe kuptimin për konceptet dhe parimet 

themelore të raportimit financiar, si në aspektin 

teorik po ashtu edhe në aspektin praktik. Lënda në 

fjalë shtjellon elementet e pasqyrave financiare, 

vlerësimin, njohjen dhe regjistrimin e veprimeve 

kryesore në lidhje me pasuritë, detyrimet, ekuitetin, 

të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe mënyrën e 

përgaditjes dhe përpilimit të pasqyrave financiare të 

entiteteve, duke përfshirë grupet dhe mënyrën e 

analizimit dhe interpretimit të atyre pasqyrave 

financiare. Lënda ka për qëllim ngritjen dhe fitimin 

e njohurive e cila mbështetet në parimet dhe 

standadet ndërkombëtare të kontabilitetit (SNK) 

dhe raportimit financiar (SNRF).  

 

Për më tepër studentët në fund të këtij kursi do të 

kenë zhvilluar aftësitë e mëposhtme: 

 Të pajisen studentët me njohuri bazë dhe të 

thelluara në fushën e kontabilitetit dhe 

raportimit financiar, 

 Të përforcojë dhe të stabilizojë njohuritë për 

përbërjen dhe përgatitjen e PF sipas 

standardeve të caktuara kontabël SNK 

respektivisht SNRF. 

 Të merren njohuritë në lidhje me 

vlerësimin, njohjen dhe regjistrimin e 

veprimeve kryesore në lidhje me pasuritë, 

detyrimet, ekuitetin, të ardhurat dhe 

shpenzimet. 

 Të thellojë njohuritë në trajtimin kontabël të 

veprimeve tregtare, si dhe njohurive mbi 

konsolidimin e bizneseve. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 



Tabela, kompjuteri, projektori dhe mjete të tjera të nevojshme për mësim dhe ushtrime. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 
-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 45 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

-  Kolokuiumi i dytë: 0- 45 pikë  

 

 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) 

40 -  50   5*       ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata  Ushtrime                 

- Vijimi i ligjëratave, 

- Pjesëmarrja në debate, 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

-  Vijimi i orëve të ushtrimeve 

-  Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime, punë praktike 2 15 30 

Konsultime me mësimdhënësin 1 10 10 

Kolokviume, seminare, projektet, prezantimet 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 1 10 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 30 30 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë 125 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

125 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje, Nocioni dhe Objektivat e 

Raportimit Financiar  
 

 Shqyrtime të pyetjeve për diskutim 

dhe rasteve konkrete 

 

  

2. Korniza Rregullative dhe 

Organizmat Profesional për 

Raportim Financiar Cilësor 

 Shqyrtime të pyetjeve për diskutim 

dhe rasteve konkrete 

 

  

3. Korniza Konceptuale për 

Përgatitjen e Pasqyrave Financiare  

 

 Shqyrtime të pyetjeve për diskutim 

dhe rasteve konkrete 

 

  

4. Struktura e Pasqyrës së Pozitës 

Financiare dhe Pasqyrës së të 

Ardhurave 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

5. Pasqyra e Rrjedhës së Parasë së 

Gatshme 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 



  

6. Stoqet dhe Llogaritë e 

Arkëtueshme 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

7. Pasuritë themelore – Prona, 

Fabrika dhe Pajisjet 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

8. Kollokvium 

 

 

 Kollokvium  

  

9. Kombinimi i Bizneseve dhe 

Llogaritë e Grupit 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

10. Pasqyrat Financiare të 

Konsoliduara dhe Përgatitja e tyre 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

11. Pasuritë Financiare dhe Detyrimet 

 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

12. Njohja e të Ardhurave dhe 

Trajtimi Kontabël 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

13. Provizionet, Detyrimet Kontigjente, 

dhe Pasuritë Kontigjente 

 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

14. Analizimi dhe Interpretimi i 

Pasqyrave Financiare 
 

 Shqyrtime të problemeve dhe rasteve 

konkrete 

 

  

15. Punimet Seminarike dhe 

Përmbledhje e Ligjëratave dhe 

Përgatitje për Provim 

 

 Punimet seminarike dhe përgatitje për 

provim 
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Vërejtje:  

 Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe. 

 Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast 

studimi lidhur me temën e ligjëruar, rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet 

ti prezantojë dhe t’i diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 

 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat 

shkollore. 

 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore. 

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim. 

 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 

mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 

 


