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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“BARAZIMI DHE MBYLLJA E AVANCEVE SIPAS PROCEDURAVE TË THESARIT” 
Nga data 26  - 29 Shkurt  2020, në Stamboll, Turqi 

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
 

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen tema që kanë të bëjnë me analizen financiare duke përfshi: 

 Raportet financiare; 

 Paraqitja e bilancit te  gjendjes ; 

 Barazimi i llogarive; 

 Barazimi  dhe mbyllja e avanceve; 

 Procedimi I avanceve pe r para te   ime  ta (petty cash); 

 Te rheqja dhe shpenzimi i fondeve te  parase  se  ime t (petty cash); 

 Procedimi I avanceve pe r udhe time zyrtare; 

 Avancet e pa arsyetuar ne  fund te  vitit,  etj; 

 
Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Te  gjithe  drejtore ve te  udhe heqe sve, menaxhere ve, drejtore ve ose zyrtare ve financiar dhe zyre tare ve 
tjere  qe  ne  nje  forme  apo tjete r kane  te  be jne  me financa publike respektivisht me barazimin dhe 
mbylljen e avanceve. 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 Euro 

Ne  koston e trajnimit pe rfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtine s ne  Aeroportin e Stambollit ne  Turqi 
dhe anasjelltas, transferi nga Aeroporti deri ne  Hotel ne  Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi ne  Hotel 4* ne  
Stamboll me me ngjes, dreke dhe darke , materjali i trajnimit, trajnimi dhe nje  vizite  me anije ne  Bosfor sipas 
programit dhe agjende s se  qe ndrimit ne Stamboll.  

Imformata shtesë: 

Pe r te  marre  pjese  ne  trajnim, pe r shkak te  rezervimit te  biletave  dhe akomodimit ne  Stamboll Turqii, te  gjithe  

të   interesuarit    janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në tra-

jnim ta bëjnë gjithsesi deri me  18/02/2020 në ora 12.00.  Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet 

të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!                          

Megjithate , pe r cfare do informate shtese  lidhur me trajnimin relevant mund te   kontaktoni ne  kontaktet e 

me poshtme:  Tel: 038 24 77 42; Mob: 045 49 77 77, apo pe rmes e-mailit: info@kmi-rks.com &                          

aajvazi@kmi-rks.com apo web faqe s: www.kmi-rks.com ose ne zyre:    Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, 

Kati IV-re, Nr 9, afe r restaurant “Pishat”,  Prishtine,  10 000, Republika e Kosove s. 


