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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR  

 

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

  Partisë Demokristiane të Shqipërisë (PDK), 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 Demokristiane e Shqipërisë  (PDK) 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  





1. Të përgjithshme  

Partia Demokristiane e Shqipërisë (PDK) është regjistruar pranë Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë më datë 11.12.1991 me vendimin numër 40/3. 
 
Kryetari i saj është Z. Nard Ndoka. Partia njihet për qëllime fiskale me Numër 

Unik të Identifikimit të Subjektit NUIS K72006001N. 
 
Organizimi dhe drejtimi  

Instancat dhe organet qëndrore të PDK janë:  

 Kuvendi i Partisë  

 Këshilli Kombëtar  

 Kryetari dhe zëvendësit e tij  

 Kryesia  

 Sekretari i përgjithshëm 

 
Burimet e financimit të PDK-së janë:  

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

 Ndihmat dhe dhuratat e anëtarësisë dhe të përkrahësve të PDK 

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

 
Selia e Partisë është në Tiranë, në adresën Rr. Abdi Toptani, Tiranë. 

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

2. Politikat operuese  

  Drejtimi i Partisë, ka funksionuar për periudhen qe auditojme ne ne pajtim 

me ligjin 10019, date 29.12.2009 “Kodi zgjedhor i Republikes se Shqiperise”, 

ligjin 8580 date 17/02/2000 “Per partite politike” i ndryshuar, dhe ligjin 

Nr.9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” i dates 29.04.2004, dhe 

ne konformitet aktet nenligjore, me objektin e veprimtarise per te cilin eshte 

krijuar, dhe programit te caktuar nga organet qendrore. 

3. Rregullat e vlerësimit  

- Mënyra e përgatitjes së Pasqyrave Financiare  

Bazuar ne auditimin e kryer, rezulton se te ardhurat jane evidentuar e 

deklaruar ne baze te arketimeve faktike, kontabiliteti eshte ndertuar mbi 

bazen e parimeve te konstatimit, duke zbatuar parimin e kujdesit, nderkohe 

qe shpenzimet jane evidentuar e deklaruar ne ne momentin e kryerjes se tyre. 

http://www.pdk.al/
mailto:info@pdk.al
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- Monedha raportuese  

Drejtimi financiar i Partise ka përdorur si monedhë bazë raportimi monedhën 

kombëtare Lekë. Fondet e përfituara dhe shpenzimet e kryera janë mbartur në 

dokumentacionin fillestar në monedhat All, Usd dhe Euro ose në kontribute 

në natyrë. Pasqyrat jane pergatitur në Lekë.  

- Taksat dhe Kontributet   

PDK është e përjashtuar nga Tatimi mbi fitimin. PDK 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 PDK PËR VITIN 2015  

 

 

NR 
Burimet e perfitimit te fondeve per 

vitin 2015 
Total ne leke 

1 Buxheti i shtetit 3,568,436 

2 Burimet e veta 
 

3 Sponsorizimet 
 

4 Te ardhura nga kuotat 
 

5 Interesa bankare 
 

TOTALI 3,568,436 

 

Nga  Buxheti i shtetit kane kaluar ne llogarine PDK- se me date 09/03/2015 
shuma prej 3 568 436 leke. 

Ne daten 09.04.2016 PDK ka kthyer ne buxhetin e Shtetit shumen prej 26 165 
leke si demshperblim. 

Ne daten 25.09.2016 PDK ka kthyer ne buxhetin e shtetit  shumen prej 1 091 

229 leke Kthim Fondesh.   
Te Ardhura Neto Nga Buxheti i shtetit per PDK gjate vitit 2015 jane  2 451 042 
leke.  

Gjatë vitit 2015 PDK gjithashtu ka përfituar fonde nga buxheti i shtetit për 

fushatën e zgjedhjeve vendore në shumën 2 006 636 lekë. 
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Këto fondje janë shpenzuar si më poshtë vijon: 

 

Pershkrimi   

Ambiente me qira          723,000  

Pajisje informatike          247,920  

Sherbime telefonike          106,740  

Sherbime personeli          292,000  

Karburant          400,000  

Te tjera shpenzime operative          163,441  

    

Totali I shpenzimeve 1,933,101 

 

Gjendja e likujditeteve te fondeve te perfituara per fushaten zgjedhore te vitit 

2015 eshte 73 535 lekë. 
 
 

4.1 Burime te Veta  

PDK nuk ka përdorur fonde nga burimet e veta. Ajo ka përdorur vetëm fondet 

e përfituara nga buxheti i shtetit.  

 

4.2 Sponsorizimet.  

Për fodet e vitit 2015, PDK nuk ka përfituar sponsorizime.  

 

4.3 Të ardhura nga kuotat e anëtarësisë.  

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

Statut nuk e kanë këtë të drejtë përfitimi.  

 

Partia kryen transaksione nëpërmjet Tirana Bank me numër llogarie nr.0135-

382050-100 cb. 
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  PASQYRA E FONDEVE TE PERFITUARA DHE SHPENZUARA 
     

Pershkrimi 2015 2014 

Financime  Buxhetore  2015               3,568,436                1,973,231  

Kthim   Fondi        (1,117,394)   

Financimi neto          2,451,042           1,973,231  

Teprica te mbartura                 3,310                  6,561  

Total  Mjete Monetare          2,454,352           1,979,792  

      

Shpenzime   te tjera            (188,006)         (1,055,369) 

1- Shpenzime Auditimi             (36,000)   

2- Shpenzime riparimi           (151,326)   

3 -Shpenzime te tjera                  (680)   

      

Shpenzime te tjera                  (403,119)            (303,191) 

1- Shpenzime  telefoni           (261,664)            (182,521) 

2- Shpenzime energji elektrike           (141,455)            (120,670) 

      

Paga e Shperblime           (544,000)            (600,200) 

Taksa Vendore           (151,210)              (13,872) 

Komisione bankare               (4,870)                (3,850) 

Shpenzime karburanti           (113,930)   

      

Total Shpenzime        (1,405,135)         (1,976,482) 

      

Teprica e te ardhurave te shtyra     1,049,217                  3,310  

 

         

 

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 pamvarsishte se nje 

pjese e fatuarave te shpenzimeve te tyre nuk jane fatura te rregullta tatimore 

por jane vetem me kupon tatimor fiscal,dhe nuk permbajne Niptin e shitesit .  

Diferenca midis te ardhurave dhe shpenzimeve te kryera gjate vitit duhet 

pasqyrauar ne te ardhura te shtyra dhe jo ne fitimin e vitit ushtrimore .  

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  1 405 137  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  188 006 

leke perbehet nga  shpenzime per  riparim mjeti trasporti  tip Benz  faturuar 
nga   shoqeria Autostar Albania me nipt J62023007G  ne Shumen 151 326 
leke  me fature te regullt tatimore pagesa eshte bere cash me kupon tatimor,      

 - Shpenzime  auditimi fondesh per vitin 2014 ne Shumen 36 000 leke me 
fature te regullt tatimore nga Zj.Vullentare Cela me nipt K71527001Q 
likuidimi eshte bere me Banke.  

- Shpenzime te tjera ne shumen 680 leke  perfaqesojne shpencime per 
solucion lares te bler me kupon  kase te pa shoqeruar me  fature tatimore. 

  
   5.2   Shpenzime pagash dhe shperblimi  

Shuma e ketij shpenzimi eshte 544 000 leke, pagesa eshte bere me arke 

kundrejt listepagesa te hartuara nga organizata.  

  5.3   Shpenzime takse vendore  

Shuma e ketij shpenzimi eshte 151 210 leke, pagesa eshte bere me arke 

kundrejt mandat arketimit leshuar nga Bashkia Tirane. 
 

 
5.4 Shpenzime komisione bankare ne Shumen 4 872 leke. 
  

 
     -  Shpenzime te tjera ( telefoni dhe Energji ) 

 
5.5 Shpenzime telefoni vodafon etj.  

Gjate vitit 2015 jane shpenzuar per telefon ne shumen 224 753 leke. Pagesa 

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

5.6 Shpenzime telefoni albtelekom  

Jane paguar 27 265 leke per shpenzime albtelekom. Pagesa eshte bere me 

para ne dore kundrejt faturave te leshura nga albtelekomi.  

5.7 Shpenzime energjie  

Shuma e ketij shpenzimi eshte 141 455 leke, pagesa eshte bere me arke 
kundrejt faturave ligjore te leshuar nga OSHEE. 
 

5.8 Shpenzime Karburanti  

Shpenzime nafte ne shumen 113 930 leke , pagesat jane bere cash me kupon 

kase  pa fature tatimore.  
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6 LIKUJDITETET  

Gjendja e likujditeve ne llogarine bankare  me 31.12.2015e shte 1 049 215 

leke.  

 

Gjendja  me 01.01.2015    3 310  leke 

Derdhur nga  Buxheti I Shtetit  2 451 042 leke 

Shpenzime    1 405 137  

Gjendja  me 31.12.2015   eshte ne Shumen 1 049 215 leke. 

 

Levizjet dhe gjendja e likujditeteve ne PDK.  

 

 Gjendja e likuiditeteve ne fund te periudhes 
 

 
Pershkrimi  Monedha  Kursi  vlera lek  Vlera eur  Totali ne 

lek  

Arka  Leke  1  0  0  0  
Banka  1 049 215           1 049 215  

Totali                        1 049 215  0  1 049 215  
 

 
 

7 KREDITORE TE PALIKUJDUAR:  

Nuk ka kreditor te pa likuiduar. 
 

 
 
8 NGJARJE TE MEVONSHME  

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


