Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Ekonomik
Raportimi Financiar II
BA
Obligative
2013/14
2+1
6

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Raportimi Financiar II, shtjellon si në aspektin teorik
ashtu edhe në atë praktit objektivat e raportimit
financiar, mënyrën e përgatitjes së pasqyrave
financaire, interpretimin e tyre si dhe kontrollin e të
dhënave kontabile si informacion për vendimmarje, për
organizatat
qeveritare,
joqeveritare,
bizneset
individuale e ortakëritë, koorporatat. Raportimin e
instrumenteve financiare, paraqet qëndrueshmërinëe
bizneseve si dhe raportimin elektronik

Fitimi i njohurive të reja të natyrës teorike dhe
praktike, nga fusha e Raportimi Financiar II. Ofrimi i
mundësive reale për krijimin e kuadrit profesional
për zbatimin e njohurive të fituara kontabile.
Ngritjen e aftësive për përpunimin, interpretimin e
pasqyrave financiare të subjekteve afariste (fitim
prurëse) dhe subjekteve jofitim prurëse si dhe avancim
në aplikim e SNRF.
Pas përfundimit të kësaj lënde, studentet do të jetë në
gjendje që të:
1. Prezantojnë njohuritë profesionale mbi raportimin
financiar II;
2. Njohjen e drejtë të zërave bilancorë duke u
mbështetë në SNRF;
3. Zgjerimin e njohurive për hartimin e pasqyrave
financiare të organizatave biznisore, jobiznizore dhe
buxhetore;
4. Thellimin e njohurive për hartimin dhe interpretimin
e pasqyrave të konsoliduara financiare;
5. Ngritjen e njohurive për instrumentet financiare,
ruajtjes së substancës së subjektit dhe raportimit të
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ndryshimeve statutare të bizneseve, etj.

Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'

Metodat e vlerësimit:
Literatura

Raportimi Financiar, edicioni i 12-të nga Donald E.Kieso,
Jerry J.Weygandt, dhe Terry D.Warfield, Hoboken, Nj:
John Wiley & Sons, Inc, 2008.
Financial Accounting and Reporting, Barry Elliott and
Jamie Elliott, 14th Edition, 2011
Financial Reporting and Analysis, Charles H. gibson,
10th Edition, 2007is
Kontabiliteti financiar Robert Ingram, Thomas Albright
dhe Bruce Baldwin (teksti i përkthyer në shqip),
Fundamental Financial Accounting Concept, Thomas P.
Edmonds, Frances M. McNair, Edward E. Milam, Philip
R. Olds, 2th Editional, 1997
Kontabiliteti financiar, Meigs & Meigs
Financial accounting, Albregt, Stice, Stice, Skousen.

Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Përgjithsësisht mbi objektivat e raportimit financiar II
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)
Raportimi financiar i organizatave qeveritare - buxhetore
Raportimi financiar i organizatave joqeveritare (OJQ)
Pasqyrat e konsoliduara financiare
Pasqyrimi i ngjarjeve pas datës së raportimit financiar
Raportimi i instrumenteve financiare
Testi i parë
Raportimi i aseteve
Raportimi i detyrimeve dhe kapitalit
Raportimi i qëndrueshmërisë ekonomike dhe financiare
Raportimi për burimet minerare dhe vlerësimi i tyre
Raportimi financiar për kontratat e ndërtimit
Raportimi financiar elektronik
Testi i dytë
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