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Qëllimet e lendës:
 Fitimi i njohurive dhe shkathtësive për analizen financiare
 Studentët të kuptojnë rendësinë e analizes financiare si parakusht i rendësishëm për
sigurimin e informatave te sakta dhe te besueshme per marrjen e vendimeve ne
ndermarrje
 Studentët të fitojnë njohurit për analizen dhe menaxhimin e financave te ndermarrjes
Efektet e lendës
Në mbarim të mësuarit të lendës, studentët duhet të jenë të aftë të:
 Përdorin metodologjinë e përpunimit dhe shfrytëzimit te informatave financiare per
marrjen e vendimeve financiare ne ndermarrje
 Të bejnë analizen financiare te një ndërmarrjeje si dhe te shkruajnë- hartojn nje plan
financiar
 Aplikojnë metodat dhe konceptet me bashkohore te analizes dhe manaxhimit
financiar
Metodat e të mësuarit dhe të studjuarit
Mënyra e të mësuarit do të jetë përmes ligjeratave dhe ushtrimeve(me studime rasti dhe me
punime seminarike do të realizohen ushtrimet). Mësimi do të zhvillohet në grupe. Për çdo
segment të një ligjerate pregaditet prezentimi edhe në sllajde ku u prezentohet studentëve
rregullat, principet themelore të njësis mësimore. Në çdo pjesë të ligjeratës përkatëse
studentët aktivizohen me komente, pyetje dhe skjarime plotësuese si rezultat të pyetjeve.
Studentët kanë komoditet që të komentojnë, pyesin dhe të skjarojnë dilemat dhe pakjartësit
eventuale, gjithnjë me një rend dhe disciplinë adekuate.
Një ditë në javë, pra pas përfundimit të mësimit mbaj konsultime me studentët edhe pse
studentët e gëzojnë të drejtën e komunikimit permes postës elektronike.
Detalet nga instrumentet e vlerësimit
Vlerësimi i dijeve dhe aftësive të fituara bëhet permes:
 TESTI –I 30% e pikëve
 Sistemit të pjesmarrjes aktive në leksione e posaçërisht në ushtrime, që vlerësohet me
10% të pikëve
 Sistemi i vlerësimit të punimeve seminarike 20%
 Provimi përfundimtar 40% e pikëve.
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Vlerësimi i studentëve me nota bëhet në bazë të pikëve të notës.
Shkalla e vlerësimit me nota
nota
95%-100%
10
86%-94%
9
77%-85%
8
68%-76%
7
60%-67%
6
59%-e më poshtë
5
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Materiali i gjerë:

1. James C.Van Horne,John M.Wachowicz,Jr.”Fundamentals Financial
Management”Prentice Hall,2004(botimi ne gjuhen kroate)
2.

Dr.sc.Hysen ISMAJLI,”QEVERISJA FINANCIARE ne funksion te ruajtjes se pasurisë se
ndërmarrjes” IMMN, Prishtinë 2003

Programi i lëndës:
SEMESTRI I DYTË
Java e parë :


HYRJE NE ANALIZËN FINANCIARE




Ndërmarrja ne rrethinen e tregut
Menaxhimi me afarizmin e ndërmarrjes

Java e dytë :





NDËRMARRJA SI SISTEM FINANCIAR

Elemente bazë te raporteve financiare
Natyra e raporteve financiare
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Java e tretë :


MARRJA E VENDIMEVE FINANCIARE

 Objektivat e ndërmarrjes
 Politikat financiare
Java e katërt :


ANALIZA FINANCIARE DHE ANALIZA E BIZNESIT




Lojet e analizes se biznesit
Komponentet e analizes se biznesit

Java e pestë :


ANALIZA E SITUATES FINANCIARE NE BAZË TE PASQYRAVE FINANCIARE






Shqyrtimi i pozites financiare ne bazë te bilancit te gjendjes
Shqyrtimi i suksesëshmerisë se afarizmit ne bazë te pasqyres se te ardhurave
Analiza e rrjedhes se parasë
Analiza e kryegjesë -ekuitit

Java e gjashtë :


VLERA NE KOHË E PARASË





Vlera e ardhshme e një euro
Vlera aktuale e një euroje
Amortizimi i huas

Java e shtatë :


PLANIFIKIMI I NEVOJAVE FINANCIARE






Planifikimi financiar
Hapat e planifikimit financiar
Planifikimi i shitjes
Pasqyrat financiare pro-forma

Java e tetë :


TESTI - I

Java e nentë :








ANALIZA E DINAMIKËS SE AFARIZMIT

Leva operacionale dhe financiare
Analiza e pikës kritike
Analiza e pikës kritike ne vlerë
Analiza e levës operacionale
Leva financiare

Java e dhjetë :
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ANALIZA E VENDIMEVE MBI INVESTIMET KAPITALE






Buxhetimi i kapitalit
Kriteret e vendimmarrje për buxhetimin e kapitalit
Investimet
Rendësia e investimeve

Java e njëmbëdhjetë :


ANALIZA E ZGJEDHJES SE FINANCIMIT






Burimet afatshkurtera dhe afatmesme te financimit
Burimet afatshkurtera dhe format e financimit afatshkurter
Burimet afatmesme te financimit
Burimet afatgjata te financimit

Java e dymbëdhjetë :


ANALIZA E AKTIVITETIT FINANCIAR





Analiza e detyrimeve
Analiza e lizingut
Analiza e kapitalit akcionar

Java e trembëdhjetë :



ANALIZA E AKTIVITETIT INVESTUES
ANALIZA E AKTIVITETIT OPERATIV

Java e katërmbëdhjet:


ANALIZA E RRJEDHES SE PARASË




Analiza e e kthimit ne kapitalin e investuar
Analiza e kthimit ne pasuri

Java e pesëmbëdhjet:


ÇMUARJA DHE SUKSESËSHMERIA E AFARIZMIT





Definicioni i vlerës
Llojet e vlerës
Metodat e çmuarjes se vlerës

