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Tabela e përmbajtjes 

RAPORTI I VEçANTi I AUDITIT TE PAVARUR 
PASQYRA E A ARDHURAVE (Financimet dhe Donacionet) 
PASQYRA E SHPENZIMEVE (Përdorimi i fondeve sipas destinacionit) 
INFORMACIONE TE PERGJITHSHME 

Referencat ligj ore: 

Per kryerjen e këtij misioni jemi mbështetur në perputhje me: 
- Standartet Ndërkombëtare të Auditimit me reference të vecante SNA 800. 
- Ligjin nr.10019.datë 29.12.2008 "Kodi Zgjedhor i Republikes së Shqiperise" 
- Ligjin nr.lOO9ldata 05.03.2009 "Per auditimin ligj or, organizimin e profesionit te Ekspertit 

Kontabël të Regjistruar dhe Kontabilistit të Miratuar" 
- Ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004 ,,Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" 
- cdo dokument ligjor te marrë pranë Partisë. 
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PORT I AUDITORES TE PAVARUR 
PER AUDITIMIN LIGJOR TE FONDEVE TB PERFITUAR DHE TE SHPENZUARA 

GJATE VITIT 2015 

Komisionit Qendror te Zgjedhjeve 

Une kam audituar pasqyren (deklaratën) bashkelidhur td fondeve të perfituara dhe të shpenzuara 
gjate vitit 2015 

Pasqyra eshle pergjeg/esi e drejtimit le subjektit zgjedhor Partia BASHKIMI I TE 
DREJTAVE TE NJERIUT. 

Kjo pasqyrë (dekiarata) është pergatitur nga Partia BASHKIMI I TB DREJTAVE TB NJERIUT 
bazuar në librin e ilogarive të Partisë dhe td rregjistrit td posaçëm, miratuar si model me 
vendimin e KQZ-se, të cilët jane mbajtur per td pasqyruar të gjitha transaksionet në lidhje me 
veprimtarine vjetore , qe kane dhënë bazën per përgatitjen e pasqyrës së arkëtim - pagesave. 

Pergfegjesia ime është të shpreh nje opinion mbi këtë pasqyre bazaur në auditimin tim. 

Unë kam kryer auditimin në perputhje me Standartet Ndërkombëtare td Auditimit ne reference td 
vecantë me SNA 800 "Konsiderata td vecanta - auditimet e pasqyrave financiare të përgatitura 
sipas kuadrove per qellime specifike'. Këto standarte kërkojnë që une të veproj në pajtim me 
kërkesat e etikës dhe të planifikoj e të kryej auditimin per td marrë siguri td arsyeshme per faktin 
që pasqyrat financiare td fondeve te perfituara dhe të shpenzuara gjate vitit 2016 të mos 
p&mbajne anomali materiale. 

Auditimi perfshin kryerjen e procedurave per sigurimin e td dhenave të auditimit per shumat 
dhe deklarimet në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura jane në gjykimin e audituesit, 
duke perfshire vleresimin e rrezikut td anomalive materiale, qofte si rezultat i mashtrimeve 
apo gabimeve. 

Gjatë vlerësimit të ketyre rreziqeve , audituesi men në konsideratë kontrollin e brëndshem td 
Partisë në lidhje me pregatitjen dhe paraqitjen e sinqerte të pasqyrave financiare , me qellim që ai 
të përcaktojë procedurat e auditimit që jane td nevojsbme per rrethanat financiare, por jo me 
qelimin qe te shprehe nje opinioni per efektivitetin e kontrollit te brendshem te partise. 

Auditimi perfshin gjithashtu shqyrtimin mbi bazen e testeve, të fakteve që mbështesin shumat 
dhe deklarimet në pasqyrat financiare, vlerësimin e pershtatshmerise se metodave kontabël të 
perdorura dhe arsyeshmerine e çmuarj eve kontabel td bera nga drejtimi i Partise si dhe me 
vlerësimin e paraqitjes së pergjithshme td pasqyrave financiare. 



Unë çmoj se evidenca e auditimit që unë kam siguruar ashta e mjaftuesbme dhe e 
pershtateshme per ta dhëne nje bazë opinionin tim të auditimit. 

Detyra e subjektit zgjedhor Partia BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT është të 
përgatise pasqyrën bashkëlidhur mbi bazën e arkëtimeve dhe pagesave. 

Per mendimin tim, pasqyra e bashkëlidhur e fondeve të perfituar dhe te shpenzuara per VITIN 
2015 te Partisë BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT, është pergatitur në të gjitha 
aspektet materiale, në perputhje me kërkesat e raportimit mbi bazen arketimeve dhe pagesave 
konform me ligjin nr. 9228, date 29.04.2004 i ndryshuar 'Per kontabitetin dhe pasqyrat 
financiare'. 

Eneida Rahmani (Saliaj) 

EkspertKontabi[ \Rregj istruar 

Tirtnë Neidor.2016\ 
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Tit DHENA TE PERGJITHSHME MBI SUBJEKTIN ZGJEDHOR 

Subjekti zgjedhor Partia BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT e ka fituar zotësine 
juridike per td vepruar, me vendim të Gjykates së Rrethit Tiranë me urdher nr 6/1 date 
24.02.1992. 
Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave perkatese td Ligjit Nr. 8580 data 17.02.2000 "Per 
Partitë politike" neni 9, 10, 11 e ta tjerë. 
Qellimi dhe objektivat e kësaj Partie gjejne pasqyrim td qarte në Programin dhe Statutin e saj. 
Subjekti zgjedhor Partia BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT është nje bashkim politik 
i qytetarëve shqiptare e cila e ushtron veprimtarinë e saj në td gjithe teritorin e Republikes së 
Shqiperise. 
Qendra e Partisë BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT eshte në Tiranë. 

Objekti i vepriintarisë 

Partia BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT perpiqet dhe synon ndertimin dhe 
konsolidimin e shtetit te se drejtes, barazine per te gjithe shtetasit, pa dallime etnike ,fetare 
,gjuhesore ,racore ,dhe krahinore. 
Ajo mbron te drejtat dhe lirite e te gjithe shtetasve dhe ne vecanti te drejtat e pakicave 
kombetare, me te cilat mban maredhenie te ngushta dhe bashkerendon veprimtarine me shoqatat 
dhe organizatat qe perfaqesojne keto pakica. 
Gjithashtu ne statut jane percaktuar te drej tat dhe detyrat e anetareve te partise. 

Drejtimi i Partise behet nga Kryesia e Partise 

Administrimi i saj behet nga Kryetari I Partise 

Burimet financiare jan perdorur drejtpërsedrejti per td realizuar qellimet dhe objektivat e 
subjektit zgjedhor. 

1. PERMBLEDHJE E POLITIKAVE DHE RREGULLAVE KRYESORE KONTABEL 

a. Menyra e Prëgatitjes së Pasqyrave Financiare. 

Pasqyrat Financiare jane pergatitur ne te gjitha aspektet e tyre materiale, në perputhje me Normat 
Kombetare td Raportimit Financiar, td cilat perfshijne rregullat e percaktuara në ligjin Nr. 9228 
date 29.04.2004 ,,Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare,, të miratuar me vendim të Keshillit 
td Ministrave. 
Pasqyrat e paraqitura në raportjand shprehur ne monedhën vendase në Lekë. 

a. Rregullat per vlerësimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. 



Të Ardhurat. 

Të ardhurat jane të pasqyruara mbi ba.zën e arkëtimeve të burimeve të financimit të vëna në 
dispozicion të Partisë BASHKIMI I TE DREJTAVE TE NJERIUT. 

Detyrimet, ose Shpenzimet jane njohur dhe pasqyruar mbi bazën e faturave tatimore, mandat 
arktimeve dhe mandat pagesave dhe dokumentave orgjinale kontabel. 
Shpenzimet sipas analizes jane te pasqyruara te pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve. 
Të gjitha shpenzimet jane bard nga arka dhe jo nëpërmjet liogarise bankare, megjithese shumat e 
paguara jane me te vogla se kufiri i vend nga organet fiskale dhe qe nuk perben shkelje. Do te 
ishte mire që në të ardhmen veprimet te kryhen nëpërmjet llogarise bankare. 

KRYETARI I PBDNJ 
VANGJEL DULE 


