RAPORT
I
AUDITUSIT TË PAVARUR
për

FONDET E PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA

NGA PARTIA DEMOKRISTIANE
NË FUSHATËN E ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE TË QEVERISJES VENDORE ,
( 8 MAJ 2011 )

Drejtuar : - KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE
- PARTISË DEMOKRISTIANE TË SHQIPËRISË
TIRANË

Të nderuar zotërinj,
Bazuar në vendimin Nr.1232, datë 07.11.2011 të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve si dhe
në Kontratën e Shërbimit datë 16.11.2011 të lidhur me këtë institucion kryem auditimin e
pasqyrës financiare, bashkelidhur, për fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga Partia
Demokristiane gjatë fushatës zgjedhore për organet e qeverisjes vendore, te zhvilluar më 8
Maj 2011.
Pergjegjesia e Drejtimit te Partisë Demokristiane
Përgatitja e Pasqyrave Fnanciare për fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga Partia
Demokristiane gjatë fushatës zgjedhore për organet e qeverisjes vendore është përgjegjësi e
drejtimit të saj.
Pergjegjesia e Audituesit
Përgjegjësia e Audituesit është të shprehë një opinion mbi këto pasqyra,

bazuar në

auditimin e kryer në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit , në koherencë të
plotë me SNA 800 ( Mbi angazhimet e auditimit për qëllimet e veçanta).
Këto standarte kërkojnë që auditimi të planifikohet dhe të kryhet për të zotëruar siguri të
arsyshme, se këto pasqyra nuk përmbajnë anomali materiale. Auditimi përfshin shqyrtimin,
mbi bazën e testeve, të fakteve e dokumenteve që mbështesin shumat dhe deklarimet ne
Pasqyrat Financiare të deklaruara.
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Auditimi përfshin gjithashtu, vlersimin e parimeve kontabile të ndjekura, vlersimet e
rëndësishme të bëra nga drejtimi, si dhe vlersimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave
të fondeve të arkëtuara dhe të shpenzuara për fushatën zgjedhore
Nga verifikimet e bëra u konstatua se Partia Demokristiane nuk dispononte dokumentacion
të plotë dhe as llogari bankare të posaçme për fondet e përfituara dhe të shpenzuara prej saj
në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, zhvilluar më 8 Maj 2011. Kjo e bëri të
pamundur shprehjen e opinionit të audituesit me siguri te arsyeshme sipas SNA 800 ,
prandaj ky opinion jepet i modifikuar dhe me rezervë.
Opinioni :
Me përjashtim të efekteve që mund të lindin nga rezerva e lartëpërmendur, Deklarata
bashkëlidhidhur, jep një pamje të vërtetë e të sinqertë të fondeve të përfituara dhe të
shpenzuara nga subjekti zgjedhor Partia Demokristiane e Shqipërisë, në fushatën
elektorale për zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore , zhvilluar më 8 Maj 2011.

Tiranë, më 16.01.2012

Ahmet STOJNA
Ekspert Kontabël i Regjistruar
Nr. 6 i Regjistrit Publik të IEKA-s
Adresa: Rruga e Elbasanit, P.”Radovani” Nr.5/5 Tirane
Tel 2468748 Mob 0684040661
E-mail : ahmetstojna@yahoo.com

PERMBAJTJA

RAPORTI I VEÇANTE I AUDITIT TE PA VARUR
I . INFORMACIONE TE PERGJITHSHME
II. MARJA E MISIONIT
III .PASQYRA E TE ARDHURAVE (Financimet dheDonacionet)
IV .PASQYRA E SHPENZIMEVE (Perdorimi i fondeve sipas destinacionit)

Referencat ligjore:
Per kryerjen e ketij misioni jemi mbeshtetur ne perputhje me ;
- Standartet Nderkombetare te Auditimit me reference te veçante SNA 800.
- Ligjin nr.10019.date 29.12.2008 ”Kodi Zgjedhor i Republikes se Shqiperise”
-Ligjin nr.10091date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Ekspertit
Kontabel te Regjistruar dhe te Kontabilistit te Miratuar”
- Ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004 „Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Finnciare“
-Cdo dokument ligjor te mare prane Partise Republikane

1. TE DHENA TE PERGJITHSHME MBI SUBJEKTIN ZGJEDHOR
Subjekti zgjedhor « Partia Republikane” e ka fituar zotesine juridike per te vepruar , me vendim Nr.16/2 date
10.01.1991te Gjykates se Rrethit Tirane. Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese te Ligjit Nr.
8788 date 07.05.2001 “Per Organizatat Jofitimpruese » te Ligjit 8779 date 07.05.2001 »Per Rregjistrimi e
Organizatave Jofitimpruese », nga statuti i saj dhe legjiacioni ne fuqi.
Subjekti zgjhor partia Republikane eshte nje organizate shqiptare e cila e ushon veprimtarine e saj ne te gjithe
teritorin e Republikes se Shqiperise. Kapitalit themeltar i Qendres eshte shuma pej 100.000 leke (njeqindmije)
Qendra e shoqerise eshte ne rrugen « Abdi Toptani», Tirane. Kjo shoqeri eshte rregjistruar prane organeve
tatimore te rrethit Tirane me numer Nipti K 52428003 L
Objekti i veprimtarise :
Qellimi i Partise Republikane eshte te forcoje eksperiencen politike demokratike ne Shqiperi duke
promovuar vlera demokratike.
Burimet e financimit jane :
-Buxheti i Shtetit 10 695 140 leke
-Donacionet dhe dhuratat. 500 000 leke.
-Si dhe burime te tjera te ligjshme sipas legjislacionit shqiptar. Zero.( 0)
Te gjitha burimet financiare do te perdoren drejtpersedrejti per te realizuar qellimet dhe objektivat e subjektit
zgjedhor
Organet drejtuese te Qenders jane :
keshilli Drejtues ;
Kryetari
Kryetar eshtezgjedhur Z.Fatmir Mediu ,i cili eshte autorizuar te ndjeke te gjitha procedutat e nevojshme per
aktivitetin normal te «Partise Republikane »
1. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE DHE RREGULLAVE KRYESORE KONTABEL

a. Menyra e Pregatitjes se Pasqyrave Financiare
Pasqyrat Financiare jane pregatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, ne perputhje me Normat
Kombetare te Raportimit Financiar (NKRF), te cilat perfshijne rregullat e percaktuara ne ligjin Nr. 9228
date 29.04.2004 „Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Finnciare“ dhe „Planin Unik Kontabel“, te miratuar me
vendim te Keshillit te Ministrave.
Pasqyrat e paraqitura ne raport jane shprehur ne monedhen vendase ne Leke dhe ne euro.

b. Rregullat per vleresimin e kerkesave per arketim dhe te detyrimeve
Kerkesat per arketim jane te pasqyruara mbi bazen e vleres se faturave origjinale te leshuara nga klientet
apo te dokumentave te tjere kontabel.
Detyrimet jane njohur dhe pasqyruar mbi bazen e faturave dhe dokumentave orgjinale kontabel.
c. Rregullat e vleresimit te likujditeteve
Gjendjet e likujditeteve perfshijne gjendjen e parave ne arke dhe ne llogarite rrjedhese ne banke ne leke.
U kontrolluan veprimet e kryera ne arke dhe banke dhe u konstatuan se rregjistrimet ne librat e llogarive dhe
ne ditaret perkates ishin kryer sipas normave kontabel. Terheqet nga banka perputheshin me hyrjet ne arke.
d. Te Ardhurat
Te ardhurat regjistrohen sipas mases se realizimit te tyre nga dontoret dhe perdorimi i tyre eshte sipas planit
te buxhetit te financuar .
ORGANIZIMI I KONTABILITETIT

Kontabiliteti eshte i organizuar ne perputhje me ligjin “Mbi Kontabilitetin”.

“KONTALBA AUDITING”
SH.P.K (Semiha Dollani)

Adresa Rr. Muhamet
Gjollesha
Pall. 1/1 Ap.14
Tirane, Albania

Phone:

(+355 4) 240 191

Mob:

069 23 90978

RAPORTI I AUDITIT TË PAVARUR PËR
QËLLIME TË VEÇANTA
PËR AUDITIMIN E FONDEVE TË
PËRFITUARA DHE TË SHPENZUARA NGA
PARTIA REPUBLIKANE

Tetor 2009
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SHËNIME
TË
AUDITUESIT TË PAVARUR
MBI
DEKLARIMET FINANCIARE TË PARTISË DEMOKRISTIANE
PËR
FUSHATËN E ZGJEDHJEVE TË ORGANEVE VENDORE 8 MAJ 2011

Më datën 25.11.2011, në selinë e Partisë Demokristiane zhvilluam një takim me
Kryetarin e Partise në të cilin prezantuam Letrën tonë të Angazhimit. Sipas
deklarimeve të bëra nga Kryetari i Partisë ne këtë takim, për fushatёn elektorale tё
Partisё Demokristiane për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore nuk janë
përfituar fonde, qoftë nga buxheti i shtetit dhe as nga persona të ndryshëm fizikë e
juridikë brenda apo jashtë vendit.
Deklarimet financiare të Partisë Demokristiane që i përkasin fondeve të siguruara
dhe të shpenzuara

për fushatën

e zgjedhjeve pёr organet e qeverisjes vendore

përfshijnë aktivitetin financiar kryesisht të periudhës 31 Mars deri më 8 Maj 2011
dhe ato përbëhen vetëm prej arkёtimeve të realizuara nga kuotat e antarëve të Partisë
Demokristiane.
Për veç Tabelës së fondeve të përfituara nga Partia Demokristiane, hartuar sipas
formatit të miratuar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve me vendimin nr. 266 datë
01.06.2009, Drejtimi i Parisë nuk na vuri në dispozicion dokumenta kontabile apo
regjistra të tjerë të mbajtur për aktivitetin e fushatës. Sipas spjegimeve të Kryetarit të
Partisë për arsye të mungesës së fondeve financiare , pranë kësaj Partie nuk
funksionon sektori i financës dhe ky shërbim realizohet nga persona të jashtëm me
“Part- time”, me të cilët ne nuk mundëm të merrnim ndonjë takim.
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Në këto kushte Auditimi ynë u kufizua vetëm në Deklaratën Financiare të
lartëpërmendur. Kjo bëri të pamundur shprehjen e opinionit të Adituesit të Pavarur
sipas SNA 800 , por të një opinioni të modifikuar dhe me rezervë, sipas të cilit ne
nuk mund të japim siguri te arsyeshme në lidhje me fondet e përfituara dhe të
shpenzuara nga Partia Demokristiane për fushatën e zgjedhjeve të organeve të
qeverisjes vendore, zhvilluar më 8 Maj 2011.

Tiranë, më 16 Janar 2012

Ahmet STOJNA
Ekspert Kontabël i Regjistruar
Nr. 6 i Regjistrit Publik të IEKA-s
Adresa: Rruga e Elbasanit, P.”Radovani” Nr.5/5 Tirane
Tel 2468748 Mob 0684040661

