
Titulli i lëndës : “Drejtim Financiar” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul synon t’u japë studentëve njohuritë e nevojshme në fushën e drejtimit financiar 
të shoqërive tregtare. Njohuritë që jep ky modul janë të mjaftueshme për t’i bërë studentët 
të aftë për të punuar si menaxherë të kompletuar edhe me anën financiare drejtimin të 
shoqërive tregtare. Boshtin e modulit, e përbëjnë problemet që lidhen, të tilla si: vendimet 
e investimeve, vendimet e strukturës financiare dhe të burimeve të financimit dhe vendimet 
e politikës së dividendëve, drejtimi i aktiveve qarkulluese, format e ndryshme të burimeve 
të financimit afatmesëm dhe afatgjatë, shkrirjet dhe blerjet dhe falimentimi i shoqërive. 

Objektivat e 
lendes 

 Përftimi i njohurive mbi konceptet bazë të drejtimit financiar të  shoqërive, dhe kuptimi 
i rëndësisë që kanë për ecurinë e shoqërisë tregtare, vendimet e investimeve afatgjata dhe 
afatshkurtra, 

 Aftësimi për të ndërtuar një buxhet optimal të kapitalit, i cili të përmbushë kërkesën për 
maksimizimin e pasurisë së aksionerëve dhe aftësimi për të llogaritur me saktësi koston e 
kapitalit dhe koston mesatare të ponderuar të kapitalit, 

 Aftësimi për të ndërtuar një strukturë optimale të kapitalit, e cila të përmbushë kërkesën 
për maksimizimin e pasurisë së aksionerëve dhe aftësimi për të ndërtuar një politikë 
optimale të dividendëve, e cila të përmbushë kërkesën për maksimizimin e pasurisë së 
aksionerëve. 

 Aftësimi për të marrë një vendim për një politikë të re të kredisë tregtare  dhe aftësimi 
për të përcaktuar me saktësi se çfarë alternative financuese duhet të zgjedhë një shoqëri 
tregtare, 

 Aftësimi për të marrë një vendim për financimin e shoqërisë me aksione të zakonshme 
apo me obligacione.  

Rezultatet e 
pritshme 

 Kuptimi logjik i koncepteve bazë të drejtimit financiar të shoqërive. Kuptimi teorik dhe 
praktik i mënyrës së përcaktimit të rrjedhave të arkës që gjenerojnë projektet e investimeve. 

 Kuptimi teorik dhe praktik i teknikave që përdoren për përzgjedhjen e projekteve të 
investimeve, i drejtimit të klientëve, të rezervave dhe të thesarit. 

 Njohja e konceptit të kostos së kapitalit dhe të strukturës financiare, si dhe aftësimi për 
të ndërtuar një strukturë optimale të kapitalit, të politikës së dividendëve, e shkollave dhe 
llojeve të ndryshme të kësaj politike dhe e ndërtimit të një politike optimale dividendësh. 

 Kuptimi i teknikave që përdoren për drejtimin e aktiveve qarkulluese dhe  kuptimi i 
shkaqeve dhe i pasojave të shkrirjes dhe të bashkimit të shoqërive tregtare, 

 Njohja e burimeve të ndryshme të financimit të shoqërive, sidomos ato afatmesme dhe 
afatgjata dhe njohja e shkaqeve të falimentimit të shoqërive tregtare dhe e procedurave që 
ndiqen për likuidimin e tyre.  

Mënyra e 
vlerësimit 

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

Provimi përfundimtar 70 %. 
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PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Financa si fushë studimi.  Funksioni i drejtimit financiar dhe i drejtuesit financiar L  
Qëllimi i drejtimit financiar. Format bazë të organizimit të biznesit dhe veçoritë e drejtimit financiar 
të tyre L  
Marrëdhëniet financiare të shoqërisë tregtare. Sjellja ndaj politikave fiskale L  
Seminar  mbi Financa si fushë studimi.  Funksioni i drejtimit financiar dhe i drejtuesit financiar. 
Qëllimi i drejtimit financiar. S  
Seminar mbi Format bazë të organizimit të biznesit dhe veçoritë e drejtimit financiar të tyre. 
Marrëdhëniet financiare të shoqërisë tregtare. Sjellja ndaj politikave fiskale S  

2 

Përdorimet dhe burimet e analizës financiare L  
Raportet e likuiditetit. Raportet e menaxhimit të borxhit. L  
Raportet e rrotullimit të aktiveve. Raportet e tregut. L  
Seminar mbi Përdorimet dhe burimet e analizës financiare Raportet e likuiditetit. Raportet e 
menaxhimit të borxhit. S 
Seminar mbi Raportet e rrotullimit të aktiveve. Raportet e tregut. S  

3 

Arsyet dhe kuptimi i shpenzimeve kapitale L  
Hapat e buxhetimit të kapitalit. Fjalori i buxhetimit të kapitalit L  
Përbërja dhe përcaktimi i rrjedhave të arkës. Përcaktimi i hyrjeve operative  L   
Seminar mbi Arsyet dhe kuptimi i shpenzimeve kapitale  
Hapat e buxhetimit të kapitalit. Fjalori i buxhetimit të           kapitalit S ( 
Seminar mbi Përbërja dhe përcaktimi i rrjedhave të arkës. Përcaktimi i hyrjeve operative  S   

4 

Pamje e thjeshtuar e buxhetimit të kapitalit L  
Teknikat e përzgjedhjes së projekteve të investimeve. Përzgjedhja e projekteve me jetëgjatësi të 
ndryshme. L  
Racionimi i kapitalit L  
Seminar mbi Pamje e thjeshtuar e buxhetimit të kapitalit S 
Seminar mbi Teknikat e përzgjedhjes së projekteve të investimeve. Përzgjedhja e projekteve me 
jetëgjatësi të ndryshme. Racionimi i kapitalit S  

5 

Koeficientët e sigurisë L  
Normat e skontimit të korrigjuara me riskun L  
Koeficientët e sigurisë dhe normat e rregulluara me risk të projekteve L  
Seminar mbi Koeficientët e sigurisë. Koeficientët e sigurisë dhe normat e rregulluara me risk të 
projekteve S  
Seminar mbi Normat e skontimit të korrigjuara me riskun S  

6 

Kuptimi dhe rëndësia e kostos së kapitalit. L  
Kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit.L  
Kostoja e përbërsve të kapitalit dhe kostoja mesatare e tij. L  
Seminar  mbi Kuptimi dhe rëndësia e kostos së kapitalit S  
Seminar mbi Kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit. Kostoja e përbërsve të kapitalit dhe 
kostoja mesatare e tij. S 

7 
Kostoja marzhinale e kapitalit. Vendimi i investimit L  
Ç’është leva financiare dhe efekti levë. Matja e shkallës së levës financiare.L 
Prezantim i detyrës së kursit: Politikat e reja të kredisë tregtare   për bizneset  në Shqipëri. 2S 



8 

Leva financiare dhe risku L  
Leva operative, leva financiare dhe leva totale. Struktura e kapitalit të shoqërisë. L  
Struktura optimale e kapitalit. Risku dhe struktura e kapitalit. Zgjedhja e një strukture optimale të 
kapitalit. L  
Seminar mbi Ç’është leva financiare dhe efekti levë. Matja e shkallës së levës financiare. Leva 
financiare dhe risku. Leva operative, leva financiare dhe leva totale. Struktura e kapitalit të 
shoqërisë.S  
Seminar mbi Struktura optimale e kapitalit. Risku dhe struktura e kapitalit. Zgjedhja e një 
strukture optimale të kapitalit. S 

9 

Kuptimi dhe rëndësia e politikës së dividendëve. Shkollat kryesore të politikës së dividendëve.  L  
Modeli i skontimit në politikën e dividendëve. Llojet e politikave të dividendëve në para. Teoria e 
dividendëve të mbetur. L  
Dividendët në formë aksioni dhe copëzimi i aksioneve. Riblerja e aksioneve. Faktorët që ndikojnë 
në politikën e dividendëve. L  
Seminar mbi Kuptimi dhe rëndësia e politikës së dividendëve. Shkollat kryesore të politikës së 
dividendëve.  Modeli i skontimit në politikën e dividendëve. Llojet e politikave të dividendëve në 
para. Teoria e dividendëve të mbetur. S  
Seminar mbi Dividendët në formë aksioni dhe copëzimi i aksioneve. Riblerja e aksioneve. 
Faktorët që ndikojnë në politikën e dividendëve. S   

10 

Rëndësia e drejtimit të aktiveve qarkulluese. Drejtimi i kredisë tregtare L  
Vendimi për ndryshimin e politikës së kredisë tregtare. Kontrolli i investimeve në kredinë tregtare 
L  
Drejtimi i rezervave. Drejtimi i likuiditeteve L  
Seminar mbi Rëndësia e drejtimit të aktiveve qarkulluese. Drejtimi i kredisë tregtare. Vendimi për 
ndryshimin e politikës së kredisë tregtare. Kontrolli i investimeve në kredinë tregtare. S 
Seminar mbi Drejtimi i rezervave. Drejtimi i likuiditeteve. S 

11 

Kuptimi dhe rëndësia e burimeve të financimit afatmesëm. Financimi me hua me afatshlyerje të 
zgjatur. L  
Financimi me kontratat e shitjes së kushtëzuar. Financimi me anë të kontratave të qirasë. L  
Kontratat e qirasë në këndvështrimin e qiradhënësit. Kontratat e qirasë në këndvështrimin e 
qiramarrësit. Disa faktorë që ndikojnë në financimin me kontratat e qirasë. L 
Seminar mbi Kuptimi dhe rëndësia e burimeve të financimit afatmesëm. Financimi me hua me 
afatshlyerje të zgjatur. Financimi me kontratat e shitjes së kushtëzuar. Financimi me anë të 
kontratave të qirasë. S  
Seminar mbi Kontratat e qirasë në këndvështrimin e qiradhënësit. Kontratat e qirasë në 
këndvështrimin e qiramarrësit. Disa faktorë që ndikojnë në financimin me kontratat e qirasë. S 

12 

Aksionet dhe aksionerët e zakonshëm.  E drejta e votimit dhe e drejta e zgjedhjes. L 
Vleresimi i aksioneve te zakonshme si burim financimi per shoqeritë. L  
Përdorimi i të drejtave të zgjedhjes në financim. L  
Seminar mbi Aksionet dhe aksionerët e zakonshëm.  E drejta e votimit dhe e drejta e zgjedhjes. S  
Seminar mbi Vleresimi i aksioneve te zakonshme si burim financimi per shoqeritë. Përdorimi i të 
drejtave të zgjedhjes në financim. S  

13 

Fjalori dhe dokumentet e borxhit afatgjatë. L  
Llojet  dhe karakteristikat e obligacioneve. Vlerësimi i obligacioneve si burim financimi. L 
Kur duhen përdorur aksionet e parapëlqyera si burim financimi. Shlyerja (tërheqja) e një emisioni 
obligacionesh para afatit të maturimit. L  
Seminar mbi Fjalori dhe dokumentet e borxhit afatgjatë. Llojet  dhe karakteristikat e 



obligacioneve. Vlerësimi i obligacioneve si burim financimi. S  
Seminar mbi Kur duhen përdorur aksionet e parapëlqyera si burim financimi. Shlyerja (tërheqja) e 
një emisioni obligacionesh para afatit të maturimit. S  

14 

Procesi i bashkimit të dy shoqërive. L  
Zgjedhja ndërmjet blerjes së aktiveve dhe blerjes së aksioneve. Problemet fiskale të bashkimit. L  
Shkaqet që çojnë në bashkimin e shoqërie. Problemet financiare të bashkimit të dy shoqërive. L  
Seminar mbi Procesi i bashkimit të dy shoqërive. Zgjedhja ndërmjet blerjes së aktiveve dhe 
blerjes së aksioneve. Problemet fiskale të bashkimit. S  
Seminar mbi Shkaqet që çojnë në bashkimin e shoqërive. Problemet financiare të bashkimit të dy 
shoqërive. S 

15 

Pse falimenton një shoqëri tregtare. Masat për shtyrjen e falimentimit. L  
Likuidimi i shoqërive tregtare. L  
Riorganizimi (rishëndoshja) e shoqërive tregtare L  
Seminar mbi Pse falimenton një shoqëri tregtare. Masat për shtyrjen e falimentimit. S 
Seminar mbi Likuidimi i shoqërive tregtare. Riorganizimi (rishëndoshja) e shoqërive tregtare S 

VII DETYRË   KURSI - DETYRIM 

VIII Politikat e reja të kredisë tregtare për bizneset  në Shqipëri 

 


