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KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE 
 
                                                  T I R A N Ë 
 
 
 
Mbështetur në Vendimin  tuaj  me nr.3 datë 18.01.2012 po ju parashtrojmë sipas  
Lidhjes 2 të këtij vendimi Raportin Financiar Vjetor të  2011. 
 
1.1 Informacion i përgjithshëm 
    
      I- Antarësia e  PS deri më 31 Dhjetor   është        79.886 anëtar 
       
     II- STRUKTURA e PS 
          

A) ORGANET VENDORE 
 

• Organizata socialiste                                       4848 
• Asamble të Bashkive dhe Komunave               384 
• Degë të PS në rrethe                                           37 
• Këshilli koordinues i PS ne qark                        12 

  
B) ORGANET QËNDRORE 
 

• Asambleja Kombëtare e PSSH   Organi më i lartë midis dy kongreseve 
• Kryetari  i  PSSH                        Drejtuesi më i lartë politik i Partisë 
• Kongresi i PSSH                         Organi më i lartë vendimmarrës i Partisë 

 
 
 



 
 
1.2 Të ardhurat 
        

• Financimi i buxhetit  për 2011 80.677.253 
• Financimi i buxhetit për fushatën 30.547.726 
• Donacion për fushatën 3.900.000 
• Donacin nga donator të ndryshëm 1.650.000 
• Qera  ambjenti 5.260.000 
• Kuotat e deputetëve 3.702.000 
• Interes bankar 23.328 
• Të tjera 7.565 

 Shuma 125.767.872   
 
 
Siç  shihet  edhe nga të dhënat e mësipërme  financimi nga  buxheti i  shtetit përbën  

      rreth 88%  të të ardhurave,  ndërkohë që  donacionet zënë 4.4%, kuotat e deputetëve  
      2.9%  dhe të tjerat 4.7%.    
 
      Në fillim të vitit  2011 gjendja jonë financiare në banka dhe në arkë ishte  
      29.553.130 lek  ndërsa  gjëndja në fund të vitit është 1.066.636 lek. 
       Pra kjo situate tregon edhe më shumë domosdoshmërinë e çeljes së fondeve për  
       vitin 2012. 
 
 
1.2.1 Raportimi i dhurimeve 
 

• Për donacinet e fushatës keni informacion të detajuar nga auditimi. 
Për donatorët e tjerë gjatë vitit 2011  kemi listën  e mëposhtme:   

 

Nr. Emri dhe mbiemri  
Shuma 
ne leke  Data e dhurimit  

Llogaria ku janë 
derdhur parate  

1 Genti Gazheli  40.000 M.A. 20.09.2011 Arke 
2 Genti Gazheli 675.000  31.10.2011 CREDINSI llog.112897 
3 Agron    Tare 100.000   AutorizuarGent Gazhelin 
4 Etjen  Xhafaj 100.000                     “ 
5 Arber  Mazniku 100.000                     “ 
6 Genc   Kodheli 100.000                     “ 
7 Vjola Sterjo 100.000                     “ 
8 Maklen   Misha 100.000                     “ 
9 Florian   Pullazi 100.000                     “ 

10 Gerta    Lubonja 135.000                     “ 
11 Alketa  Hila  100.000                     “ 

12 
Genti Gazheli 
shuma (3-11) 935.000  30.11.2011 CREDINSI llog.112897 

  Shuma gjithsej 1.650.000 x x 
 
 
 



 
 
 
 
Të gjithë dhuruesit kanë nënshkruar deklaratën  e  mospasjes  konflikt  interesi  në 
 përputhje me nenin 89 të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008  të “Kodit zgjedhor të  
Republikës së Shqipërisë”  
Në të gjitha rastet dhuruesit kanë respektuar kërkesën ligjore sipas së cilës dhurimi nuk 

      mund te jetë më shumë se 1.000.000 lekë për çdo rast. Përveç  40.000 lek të derdhur  
në arkë e gjithë sasia tjetër e donacionit është derdhur nëpërmjet bankës CREDINS në 
llogarinë me nr.112897. 
 
Nuk kemi sponsorizime në para nga persona juridik vendas apo të huaj. 
 
 

 
1.3  Shpenzimet 
 

1 Fushata e 8 majit 2011 108.916.107 
2 Shpenzime e përditshme për stafin/personelin 18.224.092 
3 Shpenzime  për Energji Elektrike 1.137.789 
4 Shpenzime  për Uje 223.632 
5 Shpenzime për Telefon e cel. 4.486.161 
6 Shpenzime Postare 41.916 
7 T.VSh. për ambjentet me qera 542.000 
8 Detyrime  per pastrimin Bashkis 10.220 
9 Hotele e djeta 294.600 
10 Reklama 6.317.528 
11 Kuota anëtarsimit në PS Europiane 648.810 
12 Konsulenc e përkthime 2.312.379 
13 Salla me qera 716.620 
14 Kurora dhe lule 1.016.281
15 Shpenzime të ndryshme 9.250.398 
16 Komision bankar 64.831 

 Shuma                      154.252.365 
   
 
 

  Për të gjitha shpenzimet duke përfshirë edhe fushatën vetëm 5.5% janë likujduar nëpërmjet  
  arkes dhe janë të dokumentuara me fatura tatimore.  Ndërsa 94.5% e shpenzimeve jane   
  likujduar me bankë me dokumentacion të rregullt tatimor. 
 
Në zërin shpenzime të ndryshme që zënë  7.4 % të të gjithë shpenzimeve janë  përfshirë: 
kancelari, karburant, sig.makine  dhe riparime, detergjent, blerje uji e kafe, pritje të 
ndryshme, blerje paisje,  shërbime fonie, ndriçimi, fotografie e të tjera. 
 
 
 
 



 
 
1.4   Aktivet dhe Pasivet 
 
 

• Ndërtesën e kemi në përdorim me vlerë në kontabilitet      1.643.389 
• Mjetet e transportit  kanë vlerën fillestare në kontabilitet      5.787.540  

 ku amortizimi në vite  kap vlerën  4.154.071 
• Inventari ekonomik      8.158.139 

   
 
 
 

Per vitin 2011 kemi detyrime të pa shlyera 
 

• Mediave nga fushata e 8 Majit 2011        27.582.159 
• Shpenzime telefonike(Tetor-Nëntor)        865.273 
• Abonimi në median e shkruar        280.000 
• Prodhim karta anëtarësie       300.000 
• Hotele e bileta avjoni       780.000      

   
  

 
 

 

1.4.1 Hua dhe linjat e kreditit 
                                    

     Gjatë gjithë aktivitetit tonë nuk e kemi praktikuar procesin e hua marrje si dhe  
     të  linjës së kredit. 
     Shpresojmë që tja kemi arritur tju përgjigjemi të gjitha pikave të kërkuar  në Lidhjen Nr.2.  
 
Megjithatë jemi të hapur për çdo shpjegim të kërkuar nga ana  juaj. 
Jemi në pritje të çeljes së fondeve të buxhetit  për vitin 2012. 
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