
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     RAPORT I AUDITUSIT TE PAVARUR  

                     (BASHKENGJITUR PASQYRAT FINANCIARE TE AUDITUARA) 

                            PARTIA   ’’ PARTIA DEMOKRACIA  SOCIALE ’’-TIRANE. 

 

                                      (Ushtrimi i mbyllur me 31.12. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirane, 15.10.2015 

 

  Lumturi BRAHAJ 

   Eksperte Kontabel  e Autorizuar 

   Rr. Asim Vogshi, Pallati 13 katesh,shkalla nr.25 ,ap.6 

  Tel ++ 355 4  2403 910 cel. 069.21.58.344,  069.20.69.881 

  -----------------------------------------------------------------------------------------   



 2 

1  Raporti i audituesit te pavarur per 

 

 

PARTINE   ’’ PARTIA DEMOKRACIA SOCIALE’’ 

 ( Nga faqia  1 e 2-4) 

 

Pasqyrat  financiare  te vitit 2014, Bilanci, Pasqyra e te ardhurave  dhe shpenzimeve,Pasqyra e 

fluksit Monetar, faqia 5-7. 

 

 

Shenime per pasqyren financiare te vitit 2014. 

 

 

 

1.1  Iformacone Te pergjithshme                                                                          8 

1.2  Te ardhurat 9 

-  Fondet Publike                                                          9 

-  Dhurimet nga persona  fizike                  9 

- Dhurimet nga  persona Juridik                                                                    9 

- Kuota e antarsise                                         9 

- Te ardhura te tjera.  9 

1.3  Shpenzimet e kryera . 10 

A Shpenzime  operative,Paga,qera,uje energji,telefon e tjer. 

 
10 

B  Shpenzime te administrimit te pasurise, 10 

C Shpenzime te tjera. 

 
10 

1.4  Aktivet dhe Pasivet 11 

1.4.1 Huat  dhe linjat e kredit.  11 

 Vijushmeria 11 

 Ngjarjet e me vonshme 11 
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                             RAPORTI I AUDITUESIT TE PAVAUR 
 

 

Drejtuar :  

-Partia Demokracioa Sociale : 

 Bulevardi’’Zogu i I’’Klinika Dentare,kati 3. 

-Komisionit  Qendror  te  Zgjedhjeve: 

 Pallati i Kongreseve , 

                                                                                              T i r a n e . 

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkelidhurte Partise ”Partia Demokracia Sociale” (PDS), 

te cilat permbajne  Bilancin Kontabel me date 31.12.2014, pasqyren e te ardhurave  dhe 

shpenzimeve, pasqyren e  ndryshimeve ne pasurine  neto  dhe pasqyren e  e fluksit te parase per 

ushtrimin e mbyllur ne kete date, dhe permbledhje te politikave te rendesishme kontabel si dhe 

shenimeve te tjera sqaruse. 

 

Pergjegjesia e Drejtimit per Pasqyrat Financiare  

 

Drejtimi eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te ketyre pasqyrave financiare  

ne perputhje me ligjin Nr.9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” date 29.04.2004.Ai 

eshte  pergjegjes per kontrollet e brendshme, te cilat drejtimi i percakton si te nevojshme  per te  

mundesuar pregaditjen e pasqyrave financiare qe jane pa gabime materjale, qofte per shkak te 

mashtrimit ose te gabimeve. 

 

Pergjegjesia e Audituesit  

 

Pergjegjesia e jone eshte qe bazuar ne auditimin e kryer, te shprehim nje opinion mbi keto 

pasqyra financiare. Ne e kryem  auditimin tone ne pajtim me Standartet Nderkombetare te 

Auditimit. Keto standarte kerkojne qe ne t u permbahemi  kerkesave  etike te pershtatshme , dhe 

te planifikojme dhe te kryejme auditimin  per te fituar siguri te arsyeshme qe pasqyrat financiare 

nuk permbajne anomali materjale. 

Auditimi perfshin kryerjen e proçedurave per te siguruar evidence qe mbeshtet  tepricat dhe 

iformacionet e dhena  ne pasqyrat financiare.Proçedurat e perzgjedura jane  ne varesi te gjykimit 

tone, perfshire ketu vlersimin e rreziqeve te anomalive materjale ne pasqyrat  financiare,  prej 

mashtrimit apo gabimit.Ne kryerjen e ketyre  vlersimeve te rrezikut, ne shqyrtojme kontrollin e 

brendshem i cili eshte i rendesishem per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte  te pasqyrave 

financiare,  me qellim hartimin e proçedurave  te auditimit qe jane te pershtatshme per rrethanat, 

por qe nuk  kane per qellim shprehjen e nje opinjoni per efektivitetin e kontrollit te  te brenbshem 

te entititetit .Auditimi perfshin gjithashtu ,  vlersimin e pershtatshmerise se parimeve kontabel te 

perdorura dhe te  çmuarjeve te rendesishme te bera nga drejtimi, si dhe vlersimin e paraqitjes se 

pergjithme te pasqyrave financiare. 

 

 

 

Ne besojme qe evidenca e auditimit qe kemi marre eshte e mjaftueshme dhe e pershtatshme per 

tu perdorur si baze ne dhenien e opinionit tone . 
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Opinion  

 

Sipas opinionit tone, pasqyrat Financiare , te marra ne teresi dhe ne te gjithe aspektet 

materiale, japin nje pamje te vertete dhe te sinqerte per gjendjen financiare te Partise  

Demokracia Sociale (PDS)   me date 31/12/2014 ,  per ushtrimin e mbyllur, ne perputhje  

me politikat kontabel siç pershkruhen ne shjegimet  per pasqyrat financiare. 

 

 

 

  Lumturi BRAHAJ  ,  

Eksperte Kontabel  e Autorizuar   

 
Rr.Asim Vogshi ,Pallati 13 katesh,shkalla nr.25,ap.6 Tiranë.         

tel 2 403 910,   cel.0692158344,069.20.69.881 

 E-mail:lumturi.brahaj@shqiperia.com.   WEB: www.brahajauditing. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brahajauditing/
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PASQYRAT FINANCIARE TE  USHTRIMIT KONTABEL  2014 
 

     PARTIA : "DEMOKRACIA SOCIALE"   TIRANE 

    Shënime 
Viti 

Raportues 
31.12.2014 

Viti 
Paraardhes 
31.12.2013 

A AKTIVET       

I Aktive Afatshkurtera       

  Aktive monetare   
                 

839,819  
                      

15,789  

  Derivativë dhe aktive të mbajtura për tregtim                              -                                 -    

  Aktive të tjera financiare afatshkurtra                              -                                 -    

  Inventari                              -                                 -    

  Aktivet afatshkurtra të mbajtura për shitje                              -                                 -    

  Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra                              -                                 -    

  Totali i Aktiveve Afatshkurtera(I)   
                 

839,819  
                      

15,789  

II Aktive Afatgjata       

  Investimet financiare afatgjata                              -                                 -    

  Aktive afatgjata materiale                              -                                 -    

  Aktivet afatgjata jomateriale                              -                                 -    

  Kapital aksionar i papaguar                              -                                 -    

  Aktive të tjera afatgjata                              -                                 -    

  Totali i Aktiveve Afatgjata(II)                              -                                 -    

  TOTALI I AKTIVEVE (I + II)   
                 

839,819  
                      

15,789  

B DETYRIMET DHE KAPITALI       

I Detyrime Afatshkurtera       

  Huamarrjet                              -                                 -    

  Detyrime ndaj shtetit,sigurime shoqerore,tatimpage e tatim ne burim                              -                                 -    

  Grantet dhe të ardhurat e shtyra                              -      

  Provizionet afatshkurtra                              -                                 -    

  Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)                              -                                 -    

II Detyrime Afatgjata       

  Huatë afatgjata,kredi  per automjete Lesing                              -                                 -    

  Huamarrje të tjera afatgjata                              -                                 -    

  Grantet dhe të ardhurat e shtyra ose te pa shpenzuara   
                 

839,819  
                      

15,789  

  Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)   
                 

839,819 
                      

15,789  

  Totali i Detyrimeve (I+II)   
                 

839,819 
                      

15,789  

III Kapitali       

  Kapitali i rregjistruar (aksionar)                              -                                 -    

  Rezerva statutore                              -                                 -    

  Rezerva ligjore                              -                                 -    

  Fitimet(humbja) te pashpërndara                              -                                 -    

  Fitimi (humbja) e vitit financiar                              -                                 -    

  Totali i Kapitalit (III)                              -                                 -    

  TOTALI I DETYRIMEVE E KAPITALIT (I,II,III)   
                 

839,819 
                      

15,789  
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(Bazuar në klasifikimin e Shpenzimeve sipas Natyrës) 
   

PARTIA : "DEMOKRACIA SOCIALE"   TIRANE 

 
PASQYRA  E TE ARDHURAVE  DHE SHPENZIMEVE    

             

Nr. Përshkrimi i Elementëve 
Referencat 

Nr.llog. 

Viti 
Raportues 
31.12.2014 

Viti 
Paraardhes 
31.12.2013 

1 Te ardhura  nga donatore nen 100 000 leke. 754 
                           

-                                 -    

2 Te ardhura nga donator mbi 100 000 leke 755 
                           

-                                 -    

3 Te ardhura  donator media televizive ,reklama. 756 
                           

-                                 -    

4 Te ardhura tjera,abonime  shitje gazete e interesa banke 782,788 
                           

-                                 -    

5 Te ardhura  nga kuotat e antarsise 75 
                           

-    76,500    

6 Te ardhura nga buxheti shtetit 71… 
              

1,973,231  477,718 

I Totali I te ardhurave           1,973,231  554,218 

1 Kosto e punës 641-648.. 
                           

-    -  

  Pagat e personelit 641   -  

  Shpenzimet  sigurimet shoqërore e shëndetsore 644   -  

2 Qera  selie qendrore e tjer 613   -  

3 
Shpenzime të tjera, telefon,internet,uje energji 
elektrike,reklam,kanceleri,kom banke 61-63 

              
1,156,028   547,289 

4 Amortizimi 681 
                           

-    -  

II Totali i shpenzimeve (shuma 1 - 4) 19             1,156,028  547,2809 

          

  Te  ardhura te shtyra per periudhen e ardhshme I-II                817,203  6,629 

1  Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njësitë e kontrolluara 761,661 
                           

-                                 -    

2  Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesëmarrjet 762,662 
                           

-                                 -    

3 Të ardhurat dhe shpenzimet financiare   
                           

-                                 -    

4 
Të ardhurat dhe shpenzimet financiare nga investime të tjera 
financiare afatgjata 

763 764 
765 664 

665                                -    

5 Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat  767, 667     

6 Fitimet (humbjet) nga kursi i këmbimi  769, 669     

7 Të ardhura dhe shpenzime të tjera financiare 768, 668 768, 668 6,827  8,860  

III 
Totali i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare 
(1+2+3+4+5+6+7) 19 

                                          
-    

                                              
-    

  Te  ardhura te shtyra per periudhen e ardhshme   

 
                             -    

  Shpenzimet e tatimit mbi fitimin 69 69                    -                         -    

  Te  ardhura te shtyra per periudhen e ardhshme                  824,030  15,789 

  Elementët e pasqyrave të konsoliduara                      -                         -    
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PARTIA : "DEMOKRACIA SOCIALE"   TIRANE       

  

Pasqyra e fluksit monetar – Metoda idirekte  

Viti 
Raportues 
31.12.2014 

Viti 
Paraardhes 
31.12.2013 

          

  Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit       

  Te ardhura  te shtyra  (Te ardhura ne avance =ardhur-shpenzime)                824,030 15,789 

  Rregullime për:       

  Amortizimin   0  0  

  Humbje nga këmbimet valutore   0  0  

  Të ardhura nga investimet   0  0  

  Shpenzime për interesa   0  0  

  
Rritje/rënie në tepricën e kërkesave të arkëtueshme nga aktiviteti, si dhe kërkesave të 
arkëtueshme të tjera 0  0  

  Rritje/rënie në tepricën inventarit   0  0  

  Rritje/rënie në tepricën e detyrimeve, për t’u paguar nga aktiviteti       

  Mjete monetare të përfituara nga aktivitetet       

  Interesi i paguar   0  0  

  Tatim mbi fitimin i paguar   0  0  

  Mjete monetare (MM) neto nga aktivitetet e shfrytëzimit                  824,030 15,789  

          

  Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese       

  Blerja e shoqërisë së kontrolluar X minus paratë e arkëtuara   0  0  

  Blerja e aktiveve afatgjata materiale   0    

  Të ardhura nga shitja e pajisjeve       

  Interesi i arkëtuar   0  0  

  Dividendët e arkëtuar   0  0  

  Mjete monetare (MM) neto e përdorur në aktivitetet investuese 0    

          

  Fluksi monetar nga veprimtaritë financiare       

  Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksioner       

  Të ardhura nga huamarrje afatgjata   0  0  

  Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare   0  0  

  Dividendët e paguar   0  0  

  Mjete monetare (MM) neto e përdorur në aktivitetet financiare 0  0  

          

  Rritja/rënia neto e mjeteve monetare                  824,030 15,789 

  Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël   15,789  0  

  Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël   839,819 15,789  
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       PARTIA DEMOKRACIA  SOCIALE –PDS-ja 

 
Shpjegime per pasqyrat financiare te vitit 2014 

 

1.1 Informacione  Te pergjithshme 

 

Ne dokumentacionin , Zyren e Regjistrimit te Partive Politike, prane Gjykates se Rrethit 

Gjyqesor Tirane, rezulton se me Vendimin e Gjykates Nr.1965 date 07.05.1949 i ndryshuar eshte  

regjistruar Partia  Demokracia Sociale- PSD-ja. 

 

Selia qendrore e kesaj partie eshte ne Tirane ne adresen : Bulevardo “  Zogu  i  I “ ish Klinika 

dentare , kati 3,  Tirane. 

Ajo eshte  regjistruar   ne Drejtorine  e Tatimeve   me  NIPT  - K. 72127451 T 

 

Veprimtaria  e Partise  Demokracia Sociale , rregullohet sipas  dispozitave perkatese te Ligjit nr. 

8580  date 17.02.2000 “Per  partite Politike” 

 

Qellimi dhe objektivat e kesaj Partie gjejne pasqyrim te  qarte  ne Programin dhe Statutin e  saj. 

Ne kete statut ajo ka rregulluare menyren e organizimit dhe funksionimit te saj , ka percaktuar 

organet drejtuese ne nivel qendror dhe lokal .Po ne kete statut jane percaktuar te drejtat dhe 

detyrimet e antarsise se saj , burimet e financimit te cilat duhet te jene ligjore si dhe rregullat e 

perdorimit te ketyre fondeve ve dobi te aktivitetit politik te kesaj Partie.  

 

Burimet e financimit te kesaj Partie jane :  

 

1. Financime nga Buxheti i shtetit .  

2. Ndihmat dhe dhuratat e antaresise dhe simpantizantve te saj.  

3. Ndihma dhe dhurata te organizatave partnere.  

4. Te ardhura nga Kuotizacionet e antarsise .  

5. Te gjitha te ardhurat e tjera burimi i te cilave eshte ne pajtueshmeri te plote me legjislacionin 

shqiptar per partite politike.  

 

Baza ligjore per kryerjen e ketij misioni,auditimi,  eshte: 

 

- Ligji Nr.8580 date 17.02.2000 “Per partite politike” i ndryshuar.  

- Ligji Nr.10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor Organizimin e profesionit te ekspertit  

  Kontabel te Regjistruar dhe kontablit te miratuar.  

- Standartet Nderkombetare te auditimit dhe kryesisht (SNA) .  

- Ligji Nr.9228 date 29.04.2004 “Per kontabilitetin dhe Pasqyrat financiare”  

-Gjithe dokumentacioni ligjor i marre prane Partise Demokracia Sociale. 

 

1.1.Baza  e pergaditjes  se pasqyrave financiar eshte . 

a. Kontabiliteti  mbi bazen e te drejtave  te konstatuara: 
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Pasqyrat  financiare jane pergaditur  bazuar ne politikat kontabël te te drejtave te konstatuara.Ne 

baze te kësaj politike  te ardhurat  jene njohur kur eshte kryer arketimi dhe shpenzimet  kur eshte  

pranuar fatura  e shpenzimeve. 

b.Elementet  ne pasqyrta financiare jane njohur me kosto historike. 

c.Vijushmeria. 

Pasqyrat financiare  hartohen mbi bazen e vijushmerise,  qe do te thote se Partia  do te kete 

vijimesi,  dhe nuk ka ne plan ose  nuk do ta kete te nevojshme ta nderprese aktivitetin e saj. 

 

d. Monedha   baze    me te cilat  paraqiten pasqyrat eshte leke. 

 

1.2 Te ardhurat ,Burimet e financimit te Partise jane: 

A. Te ardhura  te selis qendrore  ne Tirane. 

  
Burimet e te ardhurave per 

vitin  ushtrimore 2014.   Vendi i 
 

  KURSI  Total 

NR  Shenime depozi- Leke GBP EURO  Ne 

     timit       Leke 

A PDS-Selia qender              

I Buxheti i shtetit,fonde public 1.a Banka 1,973,231 
               

0     1,973,231 

II Dhurime  nga persona fizike 2.a Banka 0 - -  0 

III Dhurime persona Juridik 3.a Banka 0 0 0  0 

IV  Kuota e antarsise 4.a. Banka 0 0    140 0 

V  

Te ardhura nga veprimtari 
ekonomike, abonim e shitje 
gazete  5.a Banka 0 

 
 

0 0  0 

VI Te ardhura  te tjera 6.a Banka 6,827 0 0  6,827 

VII Interesa bankare  7.a Banka 0 0 0  0 

  Total  PDS -Selia qender Leke   1,980,058 0   1,980,058 

 

1.a Fondet Publike 

Partia   Demokracia Sociale ka përfituar fonde  publike  nga buxheti  i shtetit per  te  përballuar 

shpenzimet e saja vjetore   gjithsej 1,973,231  leke.Ato  kan  kaluar  ne llogarin bankare te PDS-se 

nga thesari . 

 

2.a ,dhe 3.a –Dhurime. 

 

Nuk  ka patur  asnje dhurim  nga persona  juridik apo fizik  gjate vitit 2014. 

 

4.a Te ardhura  nga kuota e  e karta e antarsise jane   zero  leke  . 

5.a  Te ardhura nga  veprimtari ekonomike jane   zero  Leke. 
6.a   Nuk ka te ardhura te tjera jane 6,827 leke. 

 

7.Te ardhura  nga  interesat jane  zero  leke. 

 

1.3 SHPENZIMET E KRYERA  ne  vitin  ushtrimore 2014. 

 

- Shpenzimet e kryera nga Selia Qendrore  ne  Tirane. 
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      Menyra e Nga  Detyrime  Totali 

NR 

Emertimi i shpenzimeve  

Te  vitit  2014 Shenime kryerjes 

PDS –JA 

 te pa  I 

      

se 

pageses   paguara  pagesave 

* Shpenzime  operative A     

- Shpenzime  telefonike  Bank 40,558 0 40,558 

- Per  personelin,paga e sigurime   Bank 0 0 0 

- Shpenzime te  tjera  Bank 628,800 0 628,800 

- Energji elektrike  Bank 20,047 0 20,047 

- Shpenzime  sherbime te tjera  Bank 63,652 0 63,652 

-  Shpenzime tjera,kanceleri,,ksrburant,materjale ndimse  Bank 252,670 0 252,670 

- Shpenzime  bankare dhe interesa leasing  Bank 4,201 0 4,201 

- Shpenzime ,postera  flamuj dekor  Bank 146,100 0 146,100 

- Amortizimi  I makines dhe i paisjeve te zyrave   0 0 0 

I Total      1,156,028 0 1,156,028 

 

Totali  i shpenzimeve  eshte 1 156 028 leke.  Te gjitha shpenzimet  e me siperme  jane  jane te 

mbeshtura ne fatura te rregullta, te cilat  mu  vune  ne dizpozicion. 

Ne detyrime  te pa paguara   jane  zero.  

 

 

Diferenca   midis  te ardhurave  dhe shpenzimeve  te kryera  gjate vitit eshte pasqyrauar  

ne te ardhura  te shtyra  ose ne te ardhura te periudhave te ardhshme .Kjo shume  eshte                

824,030 leke qe eshte pasqyruar  ne  pasiv te bilancit  se bashku me shumen e mbartur nga 

viti kaluar eshte 839,819 leke.Keto  jane  te ardhura te siguruara  nga financimet  e 

buxhetit qe nuk  jane shpenzuar deri ne fund te vitit ushtrimore  2014, qe mund  te 

perdoren  ne periudhat  e ardhshme per  fushata  zgjedhore  ose  per blerje aktivesh. 

  

1.4 Aktivet  dhe Pasivet. 

a-Likujditet. 

Ne mbyllje te vitit  financiare 2014 gjendja e likujditeve ne llogarite  eshte  839,819 
Leke.Gjendja  e tyre  ne banke  perputhet   me shifren e raportuar ne fund te vitit ushtrimore . 

 

A       A K T I V E T Ref.llog 
Viti Raportues 

31.12.2014 
Viti.Paraardhës 
    31.12.2013  

1 Aktive  Monetare                    839,819                        15,789  

 Totali 512, 

                 
839,819 

                      
15,789  

 

Jane kontrolluar   veprimet  e kryera  ne  banke gjate vitit dhe  me rezultijne  te rregullta si hyrjet  

edhe daljet e tyre.Gjendjet ne çelje dhe ne fund  te vitit  perputhen  me  konfirmimet nga bankat. 

si me poshte: 

Nr Llogarit  sipas  bankave 
Ref.llog. 

Nr. 
Viti Raportues 

31.12.2014 
Viti.Paraardhës 
    31.12.2013  

1 Tirana  Banke  gjendja  ne fund te vitit 302504, 839,819 15,789 

  Hyrjet   ne leke  gjate vitit 302504, 1,973,231 477,718 

 Daljet  ne Leke gjate vitit 302504, 1,149,201 461,929 
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b-Ka  aktive te tjera ne pronesi  ose ne perdorim te saje , qe jane paisje  zyre e orendi, te pa   

pasqyruara  ne bilanc . Keto  jane paisje  te selise qender si  tavolina karrike 

biblotek,kompjutra  printer e te tjera,te cilave  nuk  u eshte  vene  nje  vlere  per tu pasqyruar  ne  

bilancin e e PDS-se. 

Ne lidhje  me sa me siper ju sygjeroj: 

Duhet  te behet inventari  ketyre  paisjeve  dhe te pasqyrohen  ne aktivin  e bilancit ne vitin 

pasardhes. 

 

Pasivet  pasqyrohen si me poshte: 

       Pasivet Ref.llog 
Viti Raportues 

31.12.2014 
Viti.Paraardhës 
    31.12.2013  

I Detyrime Afatshkurtera       

  Huamarrjet                              -                                 -    

  
Detyrime ndaj shtetit,sigurime shoqerore,tatimpage e 
tatim ne burim 

  - - 

  Grantet dhe të ardhurat e shtyra                              -      

  Totali i Detyrimeve Afatshkurtera (I)   - - 

II Detyrime Afatgjata       

  Huatë afatgjata,kredi  per automjete Lesing   - - 

  Huamarrje të tjera afatgjata                              -                                 -    

  Provizionet afatgjata                              -                                 -    

  Grantet dhe të ardhurat e shtyra ose te pa shpenzuara   
                 839,819                       15,789  

  Totali i Detyrimeve Afatgjata (II)                    839,819                        15,789  

  Totali i Detyrimeve (I+II)                    839,819                       15,789  

 

 Ne detyrimet  Afatgjata  jane  pasqyruar  : 

- Te ardhurat e pa shpenzuara qe  i perkasin  periudhave te ardheshme ,qe jane  te  barabarta   

me te ardhurat  e mbartura nga viti kaluar te shtuara dhe me  te ardhurat e pa shpenzuara te 

vitit  ushtrimore  15,789+824,030=839,819 leke. 

 

 

Ngjarjet e me vonshme. 

Perllogaritjet dhe refletimi i tyre si ngjarje te mevonshme , eshte reflektuar  ne pasqyrat 

financiare te mesiperme. 

 

Vijushmeria: 

Vijushmeria  ne Partine Demokracia Sociale eshte e garantuart edhe ne vitet pasardhëse. 

 

Auditoi  pasqyrat  financiare    e shpjegimet e me siperme. 

Eksperte Kontabel e Autorizuar 

 

Lumturi Brahaj                                       Tirane ,me 15/10/2015 
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