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Analiza e pasqyrave financiare trajton analizën e
pasqyrave kryesore financiare si: Bilancit te
gjendjes,Pasqyrës se të ardhurave,Pasqyrës se
rrjedhes së parasë dhe Pasqyrës se kryegjes .
Analiza e këtyre pasqyrave mundëson që të
vlersohet gjendja financiare ,suksesi si dhe
përspektiva e kompanisë. Në këtë kurs trajtohen
edhe ndikimet qe kanë informatat nga pasqyrat
financiare ne marrjen e vendimeve menaxheriale
ne kompani.
Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve qe te
kuptojnë rendësinë e përpilimit dhe te analizës se
pasqyrave financiare,informatat e se cilave do t`u
sherbejn menaxherëve të ndemarrjes per marrjen e
vendimeve.
1. Të formojnë opinionin e tyre në lidhje me
pasqyrat financiare dhe nevojen e analizes se
ketyre pasqyrave me qellim te vleresimt te
gjendjes dhe suksesit te kompanisë,
2. Të vlerësojnë efektin e informatave nga keto
pasqyra financiare ne marrjen e vendimeve
menaxheriale ne kompani,
3. Të vlerësojnë efektet e informatave nga
pasqyrat financiare për shfrytezuesit e
brendshem dhe te jashetm,
4. Të prezantojnë në forme tabelare, grafike dhe
përmes modeleve të tjera opinionet e tyre mbi
problemet/rezultatet e analizës se tyre.
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Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Analizen e pasqyrave financiare
Ndërmarrja dhe rrethina e sajë financiare
Raportet financiare sipas SNRF dhe SKK1
Analiza e bilancit te gjendjes
Analiza e pasqyres se te ardhurave dhe rrjedhes se parasë
Metodat e paraqitjes , analizes dhe te vleresimit te situates
financiare
Diskutime dhe vlerësimi i parë
Analiza e struktures financiare –Treguesit financiar
Analiza e aktiviteteve afariste(operuese)
Analiza e aktiviteteve investuese dhe aktiviteteve financiare
Analiza e dinamikes financiare te firmes-Pragu i rentabilitetit
dhe Leverazhi
Konsolidimi financiar dhe shkaqet e çrregullimeve financiare
Çmuarja e pasurisë se ndërmarrjes,parimet dhe metodat
Diskutime/Seminare /Prezantime
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Java e pesëmbëdhjetë:

Diskutime dhe vlerësimi i dytë
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