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Qëllimet

Qëllimi i kësaj lënde është që të ofroje njohje te larte te menaxhimit te financave ne korporata duke perfshire, menaxhimin
e burimeve financiare, zbatimin ne praktike te koncepteve themelore financiare te vleres ne kohe e parase, buxhetimin e
kapitalit si dhe vleresimin e aseteve, rrezikut e kthimit.

Rezultatet e pritura të lëndës

Demonstrojnë kuptimin dhe zbatimin e metodave praktike të menaxhmentit financiar, metodave dhe
instrumenteve financiare lidhur me tregjet ndërkombëtare financiare, analizën e indikatorëve dhe pasqyrave
financiare, si dhe të buxhetimin dhe parashikimet e qarkullimit të parasë dhe kapitalit.

Demonstrojë kuptimin dhe zbatimin praktik të vendimmarjes menaxheriale bazuar në metodat e vlerësimit të
projekteve investive, si në metodën e vlerës së tanishme neto, të normës së brendshme të kthimit, si dhe riskut
dhe burimet e tij që lidhen me projektet investive.

Demonstrojë kuptimin dhe zbatimin praktik të letrave me vlerë në korporatë, të tilla si aksionet dhe obligacionet,
ndikimin e tyre në strukturën e kapitalit, si dhe të demonstrojë efektet praktike të burimeve të ndryshme të
financimit në strukturën e kapitalit të korporatës.

Demonstrojë kuptimin dhe zbatimin praktik të metodave për vlerësimin e vlerës së korporatës, efektet e politikave
të dividendit në strategjinë e korporatës, si dhe të demonstrojë njohjen dhe efektet e llojeve të ndryshme të
ristrukturimit të korporatës.

Programi
Java Tema Aktivitetet

1 Korporata dhe menaxheri
financiar

Roli dhe qëllimet e menaxherit financiar; Problemi i Agjencisë
(Menaxhmenti Vs Pronarët) si dhe Tregjet Financiare

2 Pasqyrat financiare-
periudha raportuese

Paraqitja e pasqyrave financiare, periudha raportuese, kerkesat per
raportim dhe nderlidhaj e pasqyrave financiare

3 Raportet financiare dhe
analiza e tyre

Përdorimi i analizave financiare; Klasifikimi dhe interpretimi i treguesve
financiar; Analiza e pasqyrave financiare; Analiza e profitabilitetit, trendit, si
dhe analizat financiare të korporatave multinacionale; Saktesia e pasqyrave
financiare

4
Politikat e kapitalit
qarkullues dhe planifikimi
financiar

Kapitali qarkullues dhe analiza e cikleve operuese; Nivelet e investimeve në
kapitalin qarkullues; Proporcionet e financimit afatshkurtër/afatgjatë;
Parashikimi financiar

Buxhetimi i kapitalit dhe
analiza e qarkullimit të

Korniza e buxhetimit kapital; Gjenerimi i propozimit të projekteve kapitale;
Principet e vlerësimit të rrjedhave të parasë; Vlera e tanishme neto; Norma



Ndërtimi i ECTS-ve

Aktiviteti Nr i oreve per
Aktivitetin

Ligjerata: 30
Ushtrime: 15

L+U: 45
Seminar/praktike.: 10

Studim i vazhdushem: 80
Pregaditja e Provimit: 50
Pjesemarrja ne teste: 4

Pjesemarrja ne provimin
final: 2

Me profesorin dhe
asistentin: 15

Total Ore: 206
ECTS: 8

5
a a a e qa u t të
parasë;Metodat
vendimmarrëse për
vlerësimi e projekteve

c pet e e ës t të jed a e të pa asë; e a e ta s e eto; o a
e brendshme e kthimit; Indeksi i profitabilitetit; Periudha e kthimit të
investimit fillestar; Racionimi i kapitalit dhe vendimi mbi buxhetimin e
kapitalit

6 Analiza e rrezikut Burimet dhe llojet e rrezikut; Matësit e rrezikut dhe Diversifikimi i rrezikut të
portfolios së investimeve

7 Letrat me vlerë Obligacionet; Aksionet; Derivatet Financiare

8 Struktura e kapitalit Përllogaritja e kostos së kapitalit; Struktura e kapitalit; Efekti i tatimit në
kosto të borxhit si dhe shqyrtime tjera në vendimet mbi strukturën e kapitalit

9
Vlerësimi i vlerës së
korporatës Politika e
Dividendit 1

Metodat e vlerësimi të korporatës: Vlera neto e aseteve; Vlerësimi bazuar
në dividend; Vlerësimi bazuar në raport çmim/fitim; Vlerësimi bazuar në
rrjedhën e ardhshme të parasë Përcaktuesit e politikës së dividendit;
Relevanca me vlerësn e firmës dhe çështjet financiare të korporatës

10 Politika e Dividendit 2
Ristrukturimi i korporatës

Politikat e dividendit për firmat multinacionale; Mënyrat e pagesës së
dividendit; Shkrirjet – Bashkimet; Dështimet biznesore; Alternativat për
bizneset e dështuara

Vlerësimi:
Nr. Lloji Përqindja Oblig. Përshkrimi

1 Provimi
Final 90 Provimi Final do te perfshij materialin e mbuluar gjate ligjeratave.

2 Prezentim 10 Vijueshmeria e rregullt, kryerja e detyrave gjate ushtrimeve si dhe
kontributi ne diskutime.

Kushtet e përsëritjes:

Kushtet e përsëritjes së lëndës janë të bazuara në rregulloren e studimeve të Kolegjit Riinvest.

Burimet:

- 1. Bedri Statovci
- Shefket Jakupi

 - Vlora Berisha,2017:Finacat e Korporatave te Avancuara. 2. Glen Arnold, 2007: Essentials of Corporate Financial
Management 3. Brealey and Myers, 2003: Principles of Corporate Finance. 4. Isa Mustafa, 2008: Menaxhmenti Financiar 


