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Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Raportimi Financiar I, shtjellon si në aspektin teorik
ashtu edhe në atë praktit të: elemeteve bilancore,
mënyrën e përgatitjes së pasqyrave financaire,
interpretimin e tyre si dhe kontrollin e të dhënave
kontabile si informacion për vendimmarje.

Fitimi i njohurive të reja të natyrës teorike dhe
praktike, nga fusha e Raportimi Financiar I. Ofrimi i
mundësive reale për krijimin e kuadrit profesional
për zbatimin e njohurive të fituara kontabile, për
njohjen, përpunimin, dhe interpretimin e
pasqyrave financiare të subjekteve afariste (fitim
prurëse) dhe subjekteve jofitim prurëse.
Pas përfundimit të kësaj lënde, studentet do të jetë në
gjendje që të:
1. Prezantojnë njohuritë e përgjithshme mbi nocionin e
raportimit financiar;
2. Bëjnë njohjen e drejtë të transaksioneve financiare si
dhe përpilimin e pasqyrave financiare dhe
dokumenteve përcjellëse;
3. Zgjërojnë njohuritë për pasqyrimin e zërave
(pozicioneve) bilancore, duke u mbështetur në
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK)
dhe në Standardet Kosovare të Kontabilitetit (SKK);
4. Thellimin e njohurive për përcjelljen kontabile të
mjeteve dhe burimeve të mjeteve;
5. Thellimin e njohurive për mënyrën e financimit të
subjektit, ruajtjes së substancës së subjektit dhe
raportimit të ndryshimeve në ekuitet, etj.
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Në përputhje me statutin e UP-së 'Hasan Prishtina'

Metodat e vlerësimit:
Literatura

Financial Accounting and Reporting, Barry Elliott and
Jamie Elliott, 13th Edition, 2009.
Financial Reporting and Analysis, Charles H. gibson,
10th Edition, 2007.is
Kontabiliteti financiar, (pjesa e parë dhe pjesa e dytë)
dr.Skënder Ahmeti.
Kontabiliteti financiar Robert Ingram, Thomas Albright
dhe Bruce Baldwin (teksti i përkthyer në shqip),
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
Nocioni dhe objektivat e raportimit financiar
Teoria bilancore dhe politikat bilancore
Lloji i raporteve financiare dhe përgatitja e tyre
Lloji i pasqyrave financiare dhe përgatitja e tyre
Pasqyrimi i zërave të bilancit të gjendjes
Pasqyrimi i zërave të aktivës së bilancit të gjendjes
Pasqyrimi i zërave të pasivës së bilancit të gjendjes
Testi i parë
Pasqyrimi i zërave të pasqyrës së të ardhurave
Pasqyrimi i zërave të shpenzimeve të pasqyrës së të ardhurave
Pasqyrimi i zërave të të ardhurave të pasqyrës së të ardhurave
Pasqyrimi i rrjedhës së parasë
Pasqyrimi i aktivitete: Operative, Financiare dhe Investive
Pasqyrimi i ndryshimeve në ekuitet
Testi i dytë
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