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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR  

 

Drejtuar:  Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve (KQZ), Tiranë, 

  Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet (PDIU), Tiranë. 

  

Të nderuar zotërinj, 

 

Bazuar në Ligjin 10019 datë 29/12/2008 “Kodi Zgjedhor i RSH” i ndryshuar, 

në zbatim të Vendimit të KQZ nr. 126, datë 20.09.2016 si dhe Kontratën e 

Shërbimit nr. 3391 datë 12.10.2016 të lidhur me ketë institucion; Ne kemi 

audituar pasqyrat financiare për fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga 

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet (PDIU) për periudhën vitin 2015.   

 

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare. 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të këtyre 

pasqyrave finanaciare në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit 

të përmirësuara (SKK-të). Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe 

mbajtjen e kontrollit të brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e 

drejtë të pasqyrave financiare pa anomali materiale të shkaktuara qoftë nga 

mashtrimi apo pasaktësia; përzgjedhjen dhe aplikimin e politikave të duhura 

kontabël dhe bërjen e vlerësimeve kontabël që janë të përshtateshme për 

rrethanat. 

 

Përgjegjësia e Audituesit 

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion për këto pasqyra financiare 

bazuar në auditimin tonë. Ne kryem auditimin tonë në përputhje me 

Standartet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Këto Standarte kërkojnë që 

ne të respektojmë kërkesat e etikes dhe të planifikojmë dhe të kryejmë 

auditimin me qellim që të marrim një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat 

financiare nuk kanë anomali materiale. 

Auditimi përfshin procedura për të marrë prova auditimi për vlerat dhe 

paraqitjen në pasqyrat financiare. Procedurat e përzgjedhura varen nga 

gjykimi i audituesit, përfshirë dhe vlerësimin e riskut të egzistencës së 

gabimeve materiale në pasqyrat financiare, qofshin rezultat i mashtrimeve apo 

pasaktësira. Në bërjen e këtyre vlerësimeve, audituesi konsideron kontrollin e 

brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave 

financiare, por jo për qëllimin e shprehjes së një opinioni mbi efektivitetin e 

kontrollit të brendshëm të entitetit. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin 

për përshtatshmërinë e parimeve kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
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vlerësimeve kryesore të bëra nga drejtuesit si dhe vlerësimin e paraqitjes së 

përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Ne besojmë se evidenca e auditimit që ne kemi marrë ofron baza të arsyeshme 

për dhënien e opinionit të auditimit.  

 

Opinioni 

Sipas opinionit tonë, Pasqyrat Financiare paraqesin në mënyre të sinqertë në 

të gjitha aspektet materiale gjëndjen financiare të Partia Drejtësi Integrim dhe 

Unitet (PDIU) më datë 31 Dhjetor 2015 dhe të rezultatit të saj financiar për 

vitin e mbyllur në atë datë, në përputhje me Standartet Kombëtare të 

Kontabilitetit të përmirësuara (SKK-të). 

 
 
 

Eksperte Kontabël e Regjistruar 
Zj. Margarita  Kalemasi 
Liçensë Nr. 156, datë 08.06.2006                                            

 

 
 

 
 
 

 
Tiranë, më 20/12/2016 
 

 
Rr. Asim Vokshi,  

Nd. 14, H. 6, Ap. 27,  
Tiranë, Shqipëri  
Tel: +355 42420666 

Cel: +355 674 098 717     
email: mkalemasi@gmail.com  
 

 

mailto:mkalemasi@gmail.com
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Pasqyra Financiare 2015 
 

  

Me 31 Dhjetor  2015 

Aktivet 

 

2015  2014 

Aktivet Afatgjata 

    Aktivet Afatgjata jomateriale 

 
    

 Toka, ndertesa dhe pajisjet 

 

       565,600    
 

Totali i Aktiveve Afatgjata 

 

       565,600                  -    

  

    
 

Aktivet Afatshkurtra 
 

    
 

Debitore, Kreditore te tjere (Parapagime) 
 

    2,552,185      

Para cash dhe derivative te parase cash 
 

    1,529,643      4,146,935  

Totali i Aktiveve Afatshkurtra 
 

    4,081,828      4,146,935  

  

      

TOTALI I AKTIVEVE 
 

    4,647,428      4,146,935  

 

 

    
 

KAPITALI DHE DETYRIMET 

 

    
 

Kapitali 
 

    
 

Kapitali aksionar 
 

    
 

Rezerva statutore 
 

    
 

Rezerva ligjore & te tjera 
 

    
 

Fitime te pashperndara 
 

    
 

Fitimi (humbja) e vitit financiar  
 

      

Totali i Kapitalit 
 

                 -                    -    

  

  
  

Detyrimet  
 

  
  

Te pagueshme ndaj furnitoreve 
 

    1,500,000  
  

Detyrime te tjera afatshkurtra 
 

       488,750  
  

Detyrime tatimore 
 

       128,198  
  

Haute afatgjata (Financime) 
 

    2,530,480  
 

  4,146,935  

Totali i detyrimeve afatshkurtra 
 

    4,647,428  
 

  4,146,935  

  

  
 

  

TOTALI I KAPITALIT DHE DETYRIMEVE 
 

    4,647,428  
 

  4,146,935  
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1. Të përgjithshme  

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet (PDIU) është regjistruar pranë Gjykatës së 
Rrethit Gjyqësor Tiranë më datë 18.11.2009 me vendimin numër 9624. 
 

Kryetari i saj është Z. Shpëtim Idrizi. Partia njihet për qëllime fiskale me 
Numër Unik të Identifikimit të Subjektit NUIS L11511451N. 
 

Organizimi dhe drejtimi  

Instancat dhe organet qëndrore të PDIU janë:  

 Kongresi i PDIU 

 Këshilli Kombëtar 

 Kryesia e Partisë 

 Kryetari 

 Sekretari i Përgjithshëm 

 Nënkryetarët 

 Departamentet për çështjet e ndryshme 

Instancat dhe organet vendrore të PDIU janë:  

 Këshilli i Qarkut 

 Koordinatori i Qarkut 

 Kryesia e njësisë vendore 

 Kryetari i njësisë vendore 

 Këshilli pranë qëndrës së votimit  

 
Burimet e financimit të PDIU-së janë:  

 Të ardhurat nga kuotizacionet 

 Ndihma e dhurata të anëtarëve e përkrahësve të partisë 

 Të ardhurat nga buxheti i shtetit në përputhje me legjislacionin për 
financimin e partive politike 

 Ndihmat dhe dhuratat e organizatave partnere 

 Çdo e ardhur tjetër që nuk bie në kundërshtim me ligjislacionin për 
financimin e partive politike.  

 
Selia e Partisë është në Tiranë, pas ish ekspozitës “Shqipëria Sot”. 

Faqja e saj web: www.pdiu.al  
              e-mail: info@pdiu.al  
 

http://www.pdiu.al/
mailto:info@pdiu.al
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2. Politikat kontabël 

2.1 Bazat e pergatitjes së pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë pergatitur në përputhje me ligjin shqiptar “Për 

kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe me Standartet Kombëtare të 

Kontabilitetit. Ato paraqiten në monedhën vendase, Lek Shqiptar (lek).  

 

Në paraqitjen e pasqyrave financiare të vitit 2015 është zbatuar formati i SKK-

2 dhe për rrjedhim zërat e pasqyrave financiare të periudhes 2014 janë të 

krahasueshme me ato te ushtrimit te mbyllur me 31.12.2015. 

 2.2 Parimet kontabile që janë pëdorur nga PDIU, janë si më poshtë: 

Pasqyrat financiare te Partise per vitin e mbyllur me 31.12.2015 jane 

pergatitur ne perputhje me Ligjin Nr. 9228, date 29.04.2004 "Per 

kontabilitetin dhe Pasqyrat finaneiare" mbi bazen e arketim pagesave i 

modifikuar. Baza e arketim pagesave eshte modifikuar qe disa te drejta dhe 

detyrime te njiben kur efektet kane ndodhur (jane konstatuar). Ne bazen e 

kesaj politike te ardhurat jane njohur kur jane arketuar dhe jo kur jane fituar 

ndersa shpenzimet dhe detyrimet jane njohur kur kane ndodhur. Perfitimet e 

te mirave apo sherbimeve falas duhen pasqyruar njekohesisht ne financime 

dhe shpenzime. Regjistrimet kontabel jane kryer ne mbeshtetje te 

dokunentave justifikuese. 

Pasqyrat financiare te partise perbehen nga:  

- Pasqyra e Pozieionit Financiar;  

- Pasqyra e burimeve dhe perdorimit te fondeve, 

- Regjistri i fondeve te perfituara nga “PDIU” 

- Shenime per pasqyrat finaneiare.  

Pasqyrimet financiare jane paraqitur ne LEKE. 

 

3. Politikat kontabël 

3.1 Transaksionet ne monedhe te huaj 

- Transaksionet ne monedha te huaja konvertohen ne monedhen 

funksionale me kursin e dates se transaksionit. Diferencat nga kursi i 

kembimit qe rrjedhin nga konvertimi njihen ne shtese/(paksim). Kurset 

kryesore te kembimit LEKE / valute jane : 1 Eur = 140.14 leke. 
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- Taksat dhe Kontributet   

“PDIU” është e përjashtuar nga Tatimi mbi fitimin. “PDIU” i ka shlyer 

detyrimet në lidhje me Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore 

të punonjësve dhe detyrimet për Tatimin mbi të ardhurat personale. 

 

 

 
4. FONDET E PËRFITUARA NGA “PDIU” PËR VITIN 2015  

 

 

NR 
Burimet e perfitimit te fondeve per 

vitin 2015 
Total ne leke 

1 Buxheti i shtetit 
10 198 851 

 

2 Burimet e veta 
 

3 Sponsorizimet 
 

4 Te ardhura nga kuotat 33 000 

5 Interesa bankare 
 

TOTALI 10 231 851 

 

Nga  Buxheti i shtetit kane kaluar nepermjete BKT-se  Dega Laprake ne 
llogarine bankare te “PDIU” – se  gjithsej 10 198 851 leke  si me poshte.  

-  Date 29/05/2015 shuma prej   7 518 047 leke  

-  Date 23/06/2015 shuma prej   2 655 391 leke  

-  Date 29/12/2015 shuma prej       25 413  leke 

Nga  Individe  kane kaluar nepermjete BKT-se Dega Laprake ne llogarine 
bankare te “PDIU” – se  gjithsej 33 000 leke.  
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Këto fondje janë shpenzuar si më poshtë vijon: 

 

Pershkrimi 2015 

Financime   gjithsej 
                                    

10,231,851  

Financime  Buxhetore  2015 
                                                          

10,198,851  

Financime nga individe 
                                           

33,000  

    

Shpenzime   te tjera  
                                   

(11,576,799) 

1- Shpenzime Auditimi 
                                        

(144,000) 

2- Shpenzime siguracione  
                                          

(26,640) 

3- Shpenzime  per kontrat uji 
                                            

(7,651) 

4- Shpenzime  te tjera 
                                     

(1,941,632) 

5- Fotografi me kostume came 
                                        

(221,000) 

6- Shpenzime  telefoni 
                                          

(33,842) 

7- Shpenzime energji elektrike 
                                        

(162,245) 

8- Shpenzime  per fushaten  zgjedhjeve elektorale 
                                     

(9,039,789) 

Paga e Shperblime 
                                        

(273,371) 

    

 

4.1 Burime te Veta  

PDIU nuk ka përdorur fonde nga burimet e veta.  

4.2 Sponsorizimet.  

Për fodet e vitit 2015, PDIU ka përfituar sponsorizime  Shumen prej 33 000 

leke.  

 

4.3 Të ardhura nga kuotat e anëtarësisë.  

Për vitin 2015, PDIU nuk ka përfituar kuota anëtarësie duke qënë që edhe me 

Statut nuk e kanë këtë të drejtë përfitimi.  

 

Partia kryen transaksione nëpërmjet BKT-se Dega  Laprake   llogari ne leke nr. 

411445169. 
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  PASQYRA E FONDEVE TE PERFITUARA DHE SHPENZUARA 

 

Pershkrimi 2015 2014 

Financime  Buxhetore  2015 10,198,851 316,270 

Financime nga individe 33,000   

Interesa te perfituara 
1,864 

                                
4,263  

Financimi neto 10,233,715 320,533 

Teprica te mbartura 4,146,935 4,696,138 

Total  Mjete Monetare 14,380,650 5,016,671 

      

Shpenzime   te tjera  
                       

(11,576,799) 
                           

(765,006) 

1- Shpenzime Auditimi (144,000) (108,000) 

2- Shpenzime siguracione  (26,640) 
 

3- Shpenzime  per kontrat uji (7,651) (442,040) 

4- Shpenzime  te tjera (1,941,632) 
 

5- Fotografi me kostume came (221,000) 
 

6- Shpenzime  telefoni (33,842) 
 

7- Shpenzime energji elektrike (162,245) (214,966) 

8- Shpenzime  per fushaten  zgjedhjeve 
elektorale (9,039,789)  

Paga e Shperblime (273,371) 
 

Total Shpenzime (11,850,170) (765,006) 

Paguar detyrime afat shkurtera (2,552,185) (104,730) 

Blere Asete (565,600) 
 

Furnitore pa likuiduar 1,500,000 
 

Detyrime tatimore te palikuiduara 616,948 
 

Teprica e te ardhurave te shtyra 1,529,643 4,146,935 

 

         

 

5.  SHPENZIMET 

 
Lidhur me shpenzimet e mesiperme, u krye verifikimi dhe kontrolli i plote per 

te gjtha elementet e mesiperm, dhe u siguruam se klasifikimi i tyre dhe 

paraqitja ne pasqyren financiare eshte i sakte, duke dhene nje imazh te qarte 

mbi destinacionin e perdorimit te tyre. Ne shpenzimet jane perfshire te 

gjitha/dokumentat justifikuse qe mu vune ne dispozicion.  

Diferenca midis Financimeve  dhe shpenzimeve te kryera gjate vitit jane  

pasqyrauar ne Financime  te shtyra.  

Nga shpenzimet e kryera e te ekspozuara ne pasqyren e mesiperme, vlen te 

japim disa shpjegime te shkurtra per secilin elementet, si : 

 

Shpenzimet   operative paraqitur ne pasqyrat financiare 2015  ne 

shumen  11 576 799  Leke i analizojme si me poshte; 
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  5.1  Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit 

 - Shpenzime te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit  ne shumen  11 576 799 

leke perbehet,  
     
 - Shpenzime  auditimi fondesh per vitin 2014 ne Shumen 144 444 leke me 

fature te regullt tatimore nga Zj.Silvana Gjikdhima me nipt K32202008F 
likuidimi eshte bere me Banke.  
 

- Shpenzime siguracioni ne shumen 26 640 leke  perfaqesojne Siguracion TPL  
faturuar nga EUROSIG me nipt K41926801W . 

 
 - Shpenzime te tjera ne shumen 1 941 632 leke  perfaqesojne shpenzime per 
logo, lule Flamuj,Flet palosje etj pasqyruar ne shpenzime me fatura te regullta 

tatimore.  
 
  - Shpenzime Fotografi dhe costume Came ne shumen 221 000 leke  Te  me 

fature te regullt tatimore  nga Piro sh.p.k me Nipt K31419099E 
 

 
 
   5.2   Shpenzime pagash dhe shperblimi  

Shuma e ketij shpenzimi eshte 273 371 leke, nag ate cilat Paga 234 251leke 
dhe sigurime  39 120 leke. 

 
     -  Shpenzime te tjera ( telefoni dhe Energji ) 
 

 
5.3 Shpenzime telefoni Albtelekom Sha.  

Gjate vitit 2015 jane shpenzuar per telefon ne shumen 33 842 leke. Pagesa 

eshte bere me para ne dore, kunderjet fatures se rregullt tatimore.  

 

5.4 Shpenzime energjie dhe uje 

Shuma e ketij shpenzimi eshte 169 896 leke, pagesa eshte bere me arke 
kundrejt faturave ligjore te leshuar nga OSHEE dhe UKT. 
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6 LIKUJDITETET  

Gjendja e likujditeve ne llogarine bankare  me 31.12.2015 eshte 362 377 leke.  

Gjendja  me 01.01.2015    4 146 935  leke 

Financime   10 233 715 leke 

Pagesa  12 851 007 leke  

Gjendja  me 31.12.2015   eshte ne Shumen 1 529 643 leke. 

Levizjet dhe gjendja e likujditeteve ne P DIU.  

 Gjendja e likuiditeteve ne fund te periudhes 
 

 
Pershkrimi  Monedha  Kursi  vlera lek  Vlera eur  Totali ne 

lek  

Arka  Leke  1 167 266    
Banka     362 377            4 146 935  

Totali                        1 529 643    4 146 935  
 

 
 Parapagime te dhena  2 552 185 leke 
 

 Asete te kompanise blere gjate vitit 2015 ne Shumen 565 600 leke 
          Perfaqesojne  mobilje zyrash  blere me fature te rregullt tatimore          

 nga shoqeria Korel & Co me nipt  k733 24202J 
 

7 HUARA DHE PARAPAGIME :  

Furnitore te pa likuiduar ne Shumen 1 500 000 leke 
Sigurime shoqerore dhe tap  ne Shumen  41 948 leke 
Te tjera detyrime  ne Shumen 488 750 leke 

 
 

8 NGJARJE TE MEVONSHME  

Nuk ka patur ngjarje te mevonshme qe mund te influencojne ne pasqyrat 
financiare te mesiperme. 


