
Titulli i lëndës : “Kontabilitetit Financiar” 

Përshkrimi i 
lëndës 

 Lënda kontabilitet financiar ka synim kryesor te pajise studentet e dy 
programeve te Fakultetit te Ekonomise me njohuri te reja me te thelluara ne 
fushen e kontabilitetit financiar. Mbeshtetur ne faktin qe studentet kane marre 
tashme njohurite baze mbi kontabiltetitn, programi synen ne dhenien e njohurive 
studenteve ne lidhje me raportimin kontabel dhe rregullat baze te organizmit te 
evidences kontabel te njesise ne raport me te tretet dhe te hartimit te pasqyrave 
financiare te vlefshme ne vendimerrje per perdoruesit kryesisht te jashtem te 
informacionit kontabel. Per kete qellim programi perfshin dhenien e njohurive 
ne lidhje me kuadrin konceptual baze te pergatitjes se pasqyrave financiare te 
publikueshme, me perbejren dhe ndertimin e kater pasqyrave baze te 
publikueshme, me njohjen, vleresimin dhe regjistrimet kryesore kontabel ne 
lidhje me elementet baze te pasqyrave financiare si te aktiveve, detyrimeve, 
kapitalit, te te ardhurave dhe shpenzimeve.  

Objektivat e 
lendes 

 Te perforcohen dhe stabilizohen njohurite per perberjen dhe ndertimin e PF 
individuale dhe te konsoliduara sipas rregullave te caktuara kontabel,  

 Te thellohen njohurite dhe merren njohuri te reja ne lidhje me vleresimin, njohjen 
dhe regjistrimin e veprimeve kryesore ne lidhje me aktivet, detyrimet, kapitali i 
pronarit, te ardhurat dhe shpenzimet, 

 Do te mundet të sigurohen aftesite per organizimin e kontabilitetit per shoqeri te 
mesme dhe te medha si dhe per ndertimin e PF te tyre 

 Do mundeni të kuptohet informacionin që japin PF 

 Forcohen dhe krijohen te reja bazat e nevojshme për lendët e tjera të 
kontabilitetit, analizës, auditimit dhe financës 

Rezultatet e 
pritshme 

Ne fund te ketij kursi studentet do te jene ne gjendje: 

 te kene fituar njohurite baze ne lidhje me rolin, nevojen dhe perberjen e 
pasqyrave financiare, me rregullat baze te njohjes se elementeve te vecante te 
PF, me rregullat e vleresimit te ketyre elementeve ne momentin e njohjes, ne 
paraqitjen ne bilanc dhe ne momentin e cregjistrimit nga kotabiliteti i njesise 
ekonomike 

 te plotesojne njohurite ne lidhjen me kontabilteitin e veprimeve tregtare, si 
dhe do te jene ne gjendje te njohin trajtimin kontabel te tatimeve dhe taksave 
te ndryshme,  

 te kuptojne konsolidimin e bizneseve, metodave kontabel te regjistrmit te tyre 
si dhe do te zoterojne parimet baze per ndertimin e PF te konsoliduara. 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  0% 
 Provim i ndërmjetëm 20 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

 “Kontabiliteti financiar ,S.Dhamo, Tiranë, 2007 
 Leksione të kontabilitetit financiar 

Literatura e 
rekomanduar 

 Ligji për shoqëritë tregëtare 
 Ligji “ Për kontabilitetin dhe PF” 
 Financial accounting, Albregt, Stice, Stice 

JAVA LEKSIONE/SEMINARE 



1 
Kontabiliteti financiar, roli dhe karakterisitikat e tij  (3 L) 
Seminar  mbi Kontabilitetin financiar, roli dhe karakterisitikat e tij (2S) 

1.  

Kuadri Konceptual per pergatitjen e PF. Standartet nderkombetare dhe kombetare 
te kontabilteti (3 L) 
Seminar  mbi Kuadrin Konceptual per pergatitjen e PF. Standartet nderkombetare 
dhe kombetare te kontabiltetit  (2S 

2.  
Raportimi financiar – PF dhe IAS1 për PF   (3 L) 
Seminar  mbi Raportimin financiar – PF dhe IAS1 për PF    (2S) 

3.  
Aktivet afatgjata  (3 L) 
Seminar  mbi Aktivet afatgjata  (2S) 

4.  
Aktivet afatgjata (3 L) 
Seminar  mbi Aktivet afatgjata  (2S) 

5.  
Detyrimet afatshkurtëra (3 L) 
Seminar  mbi Detyrimet afatshkurtëra  (2S) 

6.  
Kontabiliteti i kapitalit sipas formave te organizimit te biznesit (3 L) 
Seminar  mbi Kontabilitetin e kapitalit sipas formave te organizimit te biznesit  (2S) 

7.  
Trajtimi kontabël i të ardhurave dhe shpenzimeve (3 L) 
Seminar  mbi Trajtimin kontabël i të ardhurave dhe shpenzimeve  (2S) 

8.  
Kontabiliteti i tatimeve dhe taksave (3 L) 
Seminar  mbi Kontabilitetin e tatimeve dhe taksave  (2S) 

9.  
Kontabiliteti i veprimeve tregtare. (3 L) 
Seminar  mbi Kontabilitetin e veprimeve tregtare. (2S) 

10.  
Analiza e Pasqyrave financiare (3 L) 
Seminar  mbi Analizen e Pasqyrave financiare  (2S) 

11.  
Kontabiliteti i konsolidimit te bizneseve dhe PF te konsoliduara (3 L) 
Seminar  mbi Kontabilitetin e konsolidimit te bizneseve dhe PF te konsoliduara  

(2S) 

12.  
Kontabiliteti i konsolidimit te bizneseve dhe PF te konsoliduara (3 L) 
Detyrë kursi       (2S) 

13.  DETYRË   KURSI – DETYRIM   

14.  Analizë financiare  e një biznesi 

 


