
Titulli i lëndës: “Bazat e kontabilitetit” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Lënda Bazat e kontabilitetit ka synim kryesor të pajisë studentët e Fakultetit të 
Ekonomisë me njohuritë bazë në këtë fushë, të cilat krijojnë themelin e njohurive të 
nevojshme për lëndet e tjera si kontabiliteti financiar, etj. Për këtë,  programi përfshin 
dhënien e njohurive në lidhje me kuptimin dhe rëndësinë e kontabilitetit si sistem 
informacioni, me organizimin e këtij sistemi, me sistemin e kontrollit të brëndshëm, me 
pasqyrat financiare që përgatiten nga  ky sistem, me mjetet dhe metodat bazë të 
përpunimit të të dhënave, me regjistrimin e veprimeve ekonomike në librat kontabël, me 
ndërtimin e pasqyrave financiare kryesore si dhe njohuritë bazë në fushën e kontabilitetit 
të drejtimit dhe kostos. 

Objektivat e 
lendes 

 Marrja e  njohurive bazë të kontabilitetit si sistem informacioni në të tre llojet e tij: 
financiar, kostos dhe drejtimit  

 Marrja e njohurive bazë të organizimit të kontabilitetit për njësitë ekonomike 
fitimprurëse  

 Kuptimi i informacionit që japin PF 

Rezultatet e 
pritshme 

 njohuritë bazë mbi rolin e kontabilitetit, me mjetet dhe metodat ëe ai përdor për të 
përpunuar efektet e veprimeve ekonomike,  

 metodën e regjistrimit të dyfishtë, librat dhe dokumentet kontabël,  

 sistemin e kontrollit të brendshëm,  

 pasqyrat financiare kryesore  

 njohuritë bazë për kontabilitetin e kostos dhe të drejtimit. 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

Kontabiliteti Financiar, Sotiraq Dhamo, viti 2004 

Literatura e 
rekomanduar 

Fundamental Financial Accounting Concepts –Edëarts-Merbis-Milaë-Olds- Mc.Groë 
Hill 2005 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratorë 

1 

Roli i kontabilitetit në shoqëri dhe në biznes.Teoria dhe përkufizimi i kontabilitetit. Vështrim mbi 
historinë e zhvillimit të kontabilitetit.Sistemi informativ i drejtimit, kontabiliteti dhe marrja e 
vendimeve.L 
Sistemi informativ i drejtimit, kontabiliteti dhe marrja e vendimeve.  S 
Kontabiliteti financiar, qëllimet e tij dhe pasqyrat financiare. Llojet e profesionit kontabël dhe 
mundësitë e karrierës profesionale.L 
Kontabiliteti financiar, qëllimet e tij dhe pasqyrat financiare.S 
 



2 

Pasqyrat financiare kryesore, BK, PASH, KF, dhe PK dhe ekuacioni kontabël. Veprimet 
ekonomike dhe klasifikimi i tyre sipas efekteve që kanë në BK dhe në kapitalin e pronarit. L 
Veprimet ekonomike dhe klasifikimi i tyre sipas efekteve që kanë në BK dhe në kapitalin e 
pronarit.S 
Karakteristikat cilësore të informacionit të PF. Politikat kontabël dhe SNK. Kontabiliteti dhe 
kompjuterizimi L 
Kontabiliteti dhe kompjuterizimi.S 

3 

BK dhe roli, ndërtimi e funksionimi i llogarisë në formë T-je. Klasifikimi dhe funksionimi i 
llogarive. Veprimet, dokumentet dhe llojet e tyre në kontabilitet. Parimi i regjistrimit të dyfishtë 
dhe regjistrimi i veprimeve në llogari me debitime e kreditime.  L 
Veprimet, dokumentet dhe llojet e tyre në kontabilitet dhe regjistrimi i dyfishtë.S 
Libri i llogarive dhe analiza e veprimeve për regjistrimet në llogari dhe lidhja e tyre me pasqyrat 
financiare. Ditari, libri i madh i llogarive, bilanci vërtetues, gabimet dhe korigjimi i tyre. Mbyllja e 
llogarive dhe artikulli i çeljes. L 
Ditari, libri i madh i llogarive, bilanci vërtetues, gabimet dhe korigjimi i tyre. Mbyllja e llogarive 
dhe artikulli i çeljes.S 

4 

Sistemi dhe parimet kryesore kontabël. Kontabiliteti monetar dhe kontabiliteti rritës. Qëllimi dhe 
nevoja e rregullimit të llogarive. Ndërtimi i PF dhe veprimet rregulluese. Rëndësia e veprimeve 
rregulluese në llogaritjen e rezultatit dhe të situatës financiare të njësisë ekonomike. L 
Ndërtimi i PF dhe veprimet rregulluese.S 
Llogaritë e përkohshme dhe të përhershme, pasqyrat e xhiros, llogaritë kontrolluese dhe analitike. 
Libri i madh i llogarive dhe librat ndihmës. Veprimet e mbylljes, BV pas mbylljes dhe ndërtimi i 
PF. Ndërtimi dhe klasifikimi i elementëve të bilancit kontabël dhe i pasqyrës së të ardhurave dhe 
shpenzimeve.L 
Pasqyrimi i llogarive ne libra dhe  Veprimet e mbylljes, BV pas mbylljes dhe ndërtimi i PF.S 

5 

Raportimi i aktivitetit tregtar, cikli operativ, sistemi i inventarëve, llojet e inventarëve. Kontabliteti 
për veprimet tregtare: shitjet, kthimet dhe uljet, zbritjet nga shitjet, blerjet, kthimet dhe uljet 
zbritjet nga blerjet. L 
Kontabliteti për veprimet tregtare: shitjet, kthimet dhe uljet, zbritjet nga shitjet, blerjet, kthimet 
dhe uljet zbritjet nga blerjet.S 
Inventari i mallrave në binzesin tregtar. Vlerësimi i mallrave dhe metodat e vlerësimit të gjendjes 
së mallrave. Metodat e vlerësimit të inventarit. Metodat kontabël të regjistrimit të inventarit L 
Inventari, vlerësimi i mallrave dhe metodat kontabël të regjistrimit të inventarit.S 

6 

Parimet bazë të ndërtimit të sistemit. Përbërësit e sistemit kontabël. L 
Parimet bazë të ndërtimit të sistemit. Përbërësit e sistemit kontabël.S 
Librat kontabël specialë. L 
Librat kontabël specialë. S 

7 

Sistmet kontabël: sistemi klasik, sistemi i librave ndihmës, sistemi i ditarëve analitikë, sistemi 
amerikan.L 
Sistmet kontabël.S 
Kontabiliteti, informatizimi dhe shkollat e  tij. L 
Kontabiliteti, informatizimi dhe shkollat e  tij.S 



8 

Kontrolli i brendshëm, qëllimi, parimet dhe kufizimet e tij. Kontrolli i arkës, i MA, MP dhe 
kontrolli i pagesave nga arka. L 
Kontrolli i brendshëm, qëllimi, parimet dhe kufizimet e tij.S 
Aktiviti bankar dhe kontrolli. Shërbimet bazë bankare. L 
Detyrë kursi. Bankat  në Shqipëri, parimet dhe qëllimi i tyre 2S 

9 

Kuptimi dhe klasifikimi i AAGJ.   L 
Kuptimi dhe klasifikimi i AAGJ.   S 
Koncepte te Funksionimt te llogarise se AAGJ – materiale, jo materiale dhe Financiare L 
Koncepte te Funksionimt te llogarise se AAGJ – materiale, jo materiale dhe Financiare.S 

10 

Kuptimi dhe klasifikimi i AAGJ - likuide, financiare.L 
Kuptimi dhe klasifikimi i AAGJ - likuide, financiare.S 
Kuptimi dhe klasifikimi i AAGJ - materiale (Inventarët). L 
Kuptimi dhe klasifikimi i AAGJ - materiale (Inventarët). S 

11 

Detyrimet:  kuptimi, përbërja e klasifikimi. L 
Detyrimet:  kuptimi, përbërja e klasifikimi.S 
Funksionimi i llogarisë së detyrimeve afatshkurtëra dhe detyrimet kryesore. L 
Funksionimi i llogarisë së detyrimeve afatshkurtëra dhe detyrimet kryesore. S 

12 

Detyrimet për huat afatgjata bankare, obligacionet afatgjata dhe regjistrimet kryesore në lidhje me 
to. L 
Detyrimet për huat afatgjata bankare, obligacionet afatgjata dhe regjistrimet kryesore në lidhje me 
to.S 
Kontabiliteti i bashkëpronësisë (krijimi, ndarja e fitimit, pasqyrat financiare të BP) L 
Kontabiliteti i bashkëpronësisë (krijimi, ndarja e fitimit, pasqyrat financiare të BP) S 

13 

Shoqëritë e kapitalit dhe vecorite e kontabiltetit të krijimit të tyre dhe të ndarjes së fitimit. L 
Shoqëritë e kapitalit dhe  vecorite e kontabiltetit të krijimit të tyre dhe të ndarjes së fitimit.S 
Pasqyrat finacniare L 
Pasqyrat finacniareS 

14 
Kontabiliteti i drejtimit, raportimi në aktivitetet prodhuese.  2L 
Kontabiliteti i drejtimit, raportimi në aktivitetet prodhuese.  2S 

15 
Koncepte te kontabilitetit të kostos, parimet e drejtimit të prodhimit 2 L 
Koncepte te kontabilitetit të kostos, parimet e drejtimit të prodhimit 2 S 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

VIII  Bankat   në Shqipëri, parimet dhe qëllimi i tyre  

 


