KONTABILITETI
(Kontabiliteti për organizata financiare dhe shfrytëyuesve buxhetor)
Arsimi profesional:
Profili: Administrator financiar

AF4-

KIF-BSB

Libri është punuar në bazë planit dhe programit për drejtimin e ekonomisë, Profili: Administrator
Financiar, “Fleta zyrtare e arsimit, RS”, nr.10, viti LXI
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Moduli 1: Kontabiliteti i bankave
 Zgjatja e modulit: 22 orë
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidencimin e transaksioneve në banka dhe përpilim e pasqyrave financiare;
Rezultatet e modulit:
• Pas studimit të këtij moduli ju do të jeni në gjendje të:
• Shpjegoni specifikat e kontabilitetit në banka
• Dalloni planin kontabël të bankave nga plani kontabël i ndërmarrjeve
• Shpjego bilancin e gjendjes së bankave
• Evidentimi (kontimi) dhe regjistrimi i plasmaneve bankare
• Evidentimi (kontimi) i të hyrave në bankë
• Evidentimi i grumbullimit të mjeteve në bankë
• Evidentimi (kontimi) i të dalave bankare
• Llogaritja dhe evidenca e reyultatit afarist të bankës
• Shpjego bilancin e suksesit të bankës
Përmbajta e detyruar / rekomanduar e modulit:
• Specifikat e kontabiliteti të bankave dhe librave afariste në bank
• Përmbajtja e planit kontabël të bankës
• Bilanci i gjendjes së bankave
• Punët bankare , plasimet e parasë monetare të personave juridik dhe fizik
• Kreditimi i ekonomisë
• Kreditimi i qytetarëve
• Punët bankare-mbledhja e depozitave , ngarkesa e bankës dhe roli i kursimeve
• Punët e qarkullimit të pagesave bankare
• Të hyrat dhe shpenzimet e bankës
• Llogaritja dhe evidenca e rezultatit afarist të bankës
• Bilanci I suksesit të bankës
Aktivitetet e rekomanduara dhe mënyra e realizimit të modulit
Në fillim të modulit studuesit do të njohtohen me qëllimet dhe rezultatet,dhe të nxënit,planin e
punës dhe mënyrën e vlerësimit;
Format e mësimëdhënies
Moduli realizohet përmes këtyre formave të mësimëdhënies:
- mësimi teorik (22 orë)
Rekomandimet për realizimin e mësimëdhënies
- Mësimi realizohet si mësim aktiv i orientuar me simulimin e gjendjes reale nga
praktika ose nga jeta;
- Përpunohen ilustrime,ngjarje afariste punëve bankare personave juridik dhe
fizik,kreditimi dhe plasimet e mjeteve monetare;
- Përpilimin e bilanceve të bankave;
- Zbaton rregullat e evedencimit (regjistrimit) në llogarit e suksesit dhe gjendjes;
- Llogarit dhe regjistron rezultaton afarist të bankës fitimin/humbjen
- Realizon regjistrimin përmes librave afariste të kontabilitetit bankave
Vlerësimi:
- Përcjedhje e realizimit të rezultatit
- Testet e diturisë
- Aktiviteti (angazhimi) në orë
- Detyra kursi në shtëpi
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Moduli 2: Kontabiliteti i organizatave të sigurimit
 Zgjatja e modulit: 20 orë
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidencimin e transaksioneve në organizata të sigurimit;
Rezultatet e modulit:
• Pas studimit të këtij moduli ju do të jeni në gjendje të:
• Shpjegoni punët specifike të kompanive të sigurimit
• Dalloni planin kontabël të kompanive të sigurimit nga plani kontabël i ndërmarrjeve
• Shpjego bilancin e gjendjes së kompanive të sigurimit
• Evidentimi (kontimi) i kërkesave dhe të hyrave nga primi i sigurimeve jetësësore dhe jo
jetësore
• Llogaritja e detyrimeve dhe shpenzimeve nga primi dhe shpenzimeve tjera
• Llogaritja dhe evidentimi i rezultatit afarist të kompanive të sigurimeve
• Shpjego bilancin e suksesit të kompanive të sigurimit
Përmbajta e detyruar / rekomanduar e modulit:
• Evidentimet të afarizmit themelorë të kompanive të sigurimeve
• Të hyrat themelore të kompnive të sigurimeve
• Të dalat (shpenzimet) themelore të kompanive të sigurimit
• Përmbajtja e planit kontabël të kompanive të sigurimit
• Bilanci i gjendjes kompanive të sigurimit
• Regjistrimi (kontimi) i të hyrave të kompanive të sigurimit
o Të hyrat nga primi i sigurimeve jetësore (njerëzve) dhe jo-jetësore (pasurive)
• Regjistrimi (kontimi) i shpenzimeve të kompanive të sigurimit
• Shpenzimet nga primi i sigurimeve
• Shpenzimeve tjera
• Llogaritja dhe evidenca e rezultatit afarist të organizatave të sigurimit
• Bilanci i suksesit të kompanive të sigurimit
Aktivitetet e rekomanduara dhe mënyra e realizimit të modulit
• Në fillim të modulit studuesit do të njohtohen me qëllimet dhe rezultatet,dhe të
nxënit,planin e punës dhe mënyrën e vlerësimit;
Format e mësimëdhënies
Moduli realizohet përmes këtyre formave të mësimëdhënies:
- mësimi teorik (22 orë)
Rekomandimet për realizimin e mësimëdhënies
• Mësimi realizohet si mësim aktiv i orientuar me simulimin e gjendjes reale nga
praktika ose nga jeta;
• Përpunohen, ilustrime, ngjarje afariste nga praktika sigurimeve jetësore dhe jojetësore nga reziqet potenciale me qëllim të realizimit të fitimit nga kompania e
sigurimeve, duke pasur parsyshë kënaqësin e konsumatorit;
Vlerësimi:
- Përcjedhje e realizimit të rezultatit
- Testet e diturisë
- Aktiviteti (angazhimi) në orë
- Detyra kursi në shtëpi
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Moduli 3: Kontabiliteti buxhetor (organizatave publike)
 Zgjatja e modulit: 20 orë
Qëllimet e modulit:
 Aftësimi për evidencimin e transaksioneve në organizata buxhetore;
Rezultatet e modulit:
• Pas studimit të këtij moduli ju do të jeni në gjendje të:
• Shpjegoni evidencat kryesore të kontabilitetit buxhetor
• Dalloni shfrytëyuesit direkt dhe indirekt të mjeteve buxhetore
• Dalloni planin kontabël të organizatave publike (buxhetore) nga plani kontabël i
ndërmarrjeve
• Shpjego bilancin e gjendjes organizatave buxhetore
• Dalloni pasurinë financiare dhe jofinanciare të shfrytëzuesve buxhetor
• Evidentntoni pasurinë jofinanciare në aseteve të përheshme (fikse)
• Evidentntoni pasurinë jofinanciare në stoqe
• Evidentoni mjetet monetare dhe kërkesat
• Evidentoni detyrimet e shfrytëzuesve buxhetor
• Evidentoni shpenzimet vijuese tjera të shfrytzuesve buxhetor
• Evidentoni të hyrat vijuese tjera të shfrytzuesve buxhetor
• Shpjego bilancin e suksesit të shfrytëzuesve buxhetor
Përmbajta e detyruar / rekomanduar e modulit:
• Shpjegoni evidencat kryesore të kontabilitetit buxhetor
 Thesari
 Institucionet që ushtrojnë afarizmin buxhetor
• Shfrytëzuesit direkt dhe indirekt të mjeteve buxhetor
• Specifikat e kontabilitetit dhe librave afariste të shfrytëzuesve buxhetor
• Përmbajtja e planit kontabël të sistemit buxhetor
• Bilanci i gjendjes të shfrytëzuesve buxhetor
• Pasuria jofinanciare dhe financiare e shfrytëzuesve buxhetor
• Pasuria jofinanciare të mjeteve të përhershme (asete fikse)
• Pasuria jofinanciare në stoqe
• Mjetet monetre dhe kërkesat
• Detyrimet e shfrytëzuesve buxhetor
• Shepnimet vijuese të shfrytëyuesve buxhetor
• Të hyrat vijuese të shfrytëyuesve buxhetor
• Bilanci i të hyrave dhe shpenzimeve të shfrytëzuesve buxhetor.
Aktivitetet e rekomanduara dhe mënyra e realizimit të modulit
• Në fillim të modulit studuesit do të njohtohen me qëllimet dhe rezultatet,dhe të
nxënit,planin e punës dhe mënyrën e vlerësimit;
Format e mësimëdhënies
Moduli realizohet përmes këtyre formave të mësimëdhënies:
- mësimi teorik (22 orë)
Rekomandimet për realizimin e mësimëdhënies
• Mësimi realizohet si mësim aktiv i orientuar me simulimin e gjendjes reale nga
praktika ose nga jeta;
• Përpunohen simulime ngjarje reale afariste nga praktik e shfrytëzuesve buxhetor
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•

Përpunoni një shembull në bazë të transaksioneve afariste të shfrytëzuesve
buxhetorë indirekt (shkollës)

Vlerësimi:

-
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Përcjedhje e realizimit të rezultatit
Testet e diturisë
Aktiviteti (angazhimi) në orë
Detyra kursi në shtëpi

