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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Kjo lende  mundëson kompletimin  dhe te 
kuptuarit e Raportimit Financiare dhe njëherit  
diskuton teorinë dhe praktiken e përpilimit te 
raporteve financiare për nevoja të 
përgjithshme. Gjegjësisht,kjo lende fokusohet 
se si pasqyrat financiare reflektojnë ngjarjet 
ekonomike të kompanisë. 
Do të diskutohen Standardet Kosovare të 
kontabilitetit për këto ngjarje, alternativat e 
tyre dhe kufizimet e tyre. 

Studentët do të përfitojnë njohuri të 
konsiderueshme për raportimin financiar 
dhe sistemin e tyre. 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, 
studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe 
do të jenë në gjendje të: 
1. Përshkruajnë qëllimin kryesor të 
kontabilitetit dhe rolin e saj zakonisht për 
përdoruesit ekstern. 
2. Përmbledhë parimet themelore të 
kontabilitetit Standardet Kosovare të 
Kontabilitetit (SKK) dhe Standardet 
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) 
në mënyrë që të regjistroj dhe përgatisë 
pasqyrat financiare mbi bazat e këtyre 
parimeve dhe supozimeve. 
3. Demonstrojnë të kuptuarit e kornizës 
konceptuale dhe parimeve kryesore të 
kontrollit të brendshëm dhe të zbatojnë 
këto në menaxhimin e keshit. 
4. Të demonstrojë përpilimin e saktë të 
raporteve financiare  zakonisht për 
përdoruesit ekstern. 
5. Të llogarisë dhe diskutojë rëndësinë e 
vlerës në kohë të parasë. 
6. Të diskutojë rëndësinë e investimit të 
kapitalit aksionarë në rritjen e 
qëndrueshme të ndërmarrjes. 
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Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive ,konsultime,punime seminarike . 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
 
Një punimi seminarik 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
Deri në 10% të 
pjesëmarrjes në notën 
përfundimtare 

 

 
Kollokviumi 

20% të pjesëmarrjes 
në notën 
përfundimtare 

 

 
Testi përfundimtar për provim 

70% të pjesëmarrjes 
në notën 
përfundimtare 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshinë të 
tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 20%; Provimi final – 70%) 
gjithsej 100%). 

 51%-60% 6 
61%-70% 7 
71%-80% 8 
81%-90% 9 
91%-100% 10 

  

  

  

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata 
dhe ushtrime ,të shfrytëzoj të gjitha 
mundësitë për nxënie të dijes,të përdorë 
literaturën e obliguar dhe më të gjerë, të jetë 
aktiv dhe të respektoj rregullat mbi 
shkollimin e lartë të etikës në mirësjellje dhe 
për bashkëpunim . 

 Ushtrime 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 
reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa,ide 
dhe demonstrim të njohurive të marra në 
ligjërata. 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 javë 30 orë 
Ushtrime 2 15 javë 30 orë 
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 15 javë 15 orë 
Seminare 1 15 javë 15 orë 
Koha e studimit vetanak 2 15 javë 30 orë 
Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 javë 30 orë 
    

    

    

    



    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
150 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Njohje me lëndën: Sistemi i 

Raportimit Financiar, teoria dhe 

praktika e sistemeve raportuese 
financiare, të jashtme dhe të 

brendshme. 

2 Ushtrim dhe pyetje praktike 2 

  

2. Korniza konceptuale dhe kuptimi i tyre  

 Koncepte bazë mbi 
kontabilitetin 

 Njohja mbi raportet financiare 

2 Ushtrime dhe pyetje  konceptuale  2 

  

3. Analiza e raporteve financiare 

Vlerësimi i përformancës financiare 

Vlerësimi i ekuitetit në kontabilitet 

2 Ushtrime  rreth analizes se 

raporteve financiare,vlerësimit të 

përformancës  dhe të ekuitetit në 

kontabilitet 

2 

  

4. Letrat me vlerë dhe aksionet 2 Ushtrime  rreth letrave me vlerë 

dhe aksionet 

2 

  

5. Letrat me vlerë dhe aksionet-

vazhdim 

2 Ushtrime –vazhdim  

  

6. Investimet dhe derivativet 2 Ushtrime  rreth investimeve  

  

7. Investimet dhe derivativet-vazhdim 2 Ushtrime  rreth derivateve  



  

8. Kollokviumi dhe konsultime 2 Ushtrime  rreth detyrave te 
kollekviumit dhe pyetje  

 

  

9. Të hyrat dhe njohja 2 Pyetje dhe ushtrime  rreth  të hyrat 

dhe njohja 

 

  

10. Tatimi në fitim 2 Pyetje dhe ushtrime  rreth  tatimit  

në  fitim me shembuj 

 

  

11. Tatimi në fitim -vazhdim  Pyetje dhe ushtrime  rreth  tatimit  

në  fitim me shembuj -vazhdim 

 

  

12. Pensionet dhe përfitimet tjera 
pensionale 

2 Pyetje dhe ushtrime  për pensionet 

dhe përfitimet tjera pensionale 
 

  

13. Qiratë/ Lizingjet 2 Pyetje dhe ushtrime  për  qiratë/ 

lizingjet 

 

  

14. Qiratë/ Lizingjet 2 Pyetje dhe ushtrime  për  qiratë/ 

lizingjet-vazhdim 

 

  

15. Shpalosjet (zbardhjet) e raporteve 

financiare 

2 Pyetje dhe ushtrime  për zbardhjet 

e raporteve financiare 
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