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Lënda: Raporti financiar vjetor 2013 
 
 
KOMISIONIT QËNDROR TË ZGJEDHJEVE 
 
                                                                             T I R A N Ë 
 
 
 
Mbështetur në Vendimin  tuaj  me nr.3 datë 18.01.2011 po ju parashtrojmë sipas  
Lidhjes 2 të këtij vendimi Raportin Financiar Vjetor të  2013. 
 
1.1 Informacion i përgjithshëm 
    
      I- Antarësia e  PS deri 31 Dhjetor   është                  105.160 anëtar 
       
      II- STRUKTURA e PS 
          

A) ORGANET VENDORE 
 

• Organizata socialiste.......................................4920 
• Asamble të Bashkive dhe Komunave.... ..........385 
• 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 
        

1. Financimi i buxhetit  për 2013 72.787.063 
2. Financim   Fushate 23 Qershorit 26.114.596 
3. Over  Draft                      10.000.000 
4. Qera  ambjenti 4.203.973 
5. Kuotat e deputetëve dhe të anetarsise  8.909.000 
6. Donacione                      44.497.170 

 Nga keto per fushaten 43.497.170 lek  

 Karburant per fushaten 1.811.480lek  
(kupona)  

  7. Interes bankar  349.28 
Shuma  166.512.151 
 
Siç  shihet  edhe nga të dhënat e mësipërme  financimi nga  buxheti i  shtetit përbën  
rreth 60%  të të ardhurave,  ndërkohë që  donacionet zënë 27%, kuotat e deputetëve  
dhe të tjerë 5.3%  dhe të tjerat 7.7%.    
 
Në fillim të vitit  2013 gjendja jonë financiare në banka dhe në arkë ishte  
1.169.645 lek  ndërsa  gjëndja në fund të vitit është  me minus 8.829.500lek  
pasi kemi mare Over Draft ne banken CREDINS (10.000.000lek) 
Pra kjo situate tregon edhe më shumë domosdoshmërinë e çeljes së fondeve për  
vitin 2014. 
 
 
1.2.1 Raportimi i dhurimeve 
 
 

• Për donatorët  gjatë vitit 2013  kemi listën  e mëposhtme:   
 

Nr. Emri dhe 
mbiemri 

Shuma 
ne leke Data e dhurimit Llogaria ku janë 

derdhur parate 
1. Florian  Alija 500.000 Shkurt 2013 CREDINSI llog.112879 
3. Ejona   Isufaj 500.000 Shkurt 2013 CREDINSI  llog. 112879 

Shuma gjithsej 1.000.000 x x 
 
• Për donatorët e fushatës së 23 Qershorit është raportuar nga auditi në 

KQZ sipas listës së dhurimeve. 
 
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.  

 
Nuk kemi sponsorizime në para nga persona juridik vendas apo të huaj. 



 
 
 
1.3  Shpenzimet 
 

1. Shpenzime e përditshme për stafin/personelin 35.913.152 
2. Shpenzime  për Energji Elektrike 1.285.320 
3. Shpenzime  për Uje 196.440 
4. Shpenzime për Telefon e cel. 3.115.597 
5. Shpenzime Postare 28.918 
6. T.VSh. për ambjentet me qera e tjere 682.820 
7. Kancelari 1.796.470 
8. Hotele e djeta, udhetime 12.039.834 
9. Karburant 1.679.652 
10. Kuota anëtarsimit në PS Europiane 689.500 
11.  Fushata 187.183.914 
12. Salla me qera 2.940.000 
13. Pages kompanive te celularve 2.140.135 
14. Abonime 1.010.700 
15. Shpenzime të ndryshme 28.203.622 
16. Komision bankar 614.346 

Shuma 279.520.420 
 
 

Për të gjitha shpenzimet vetëm 5.6% janë likujduar nëpërmjet  
arkës dhe janë të dokumentuara me fatura tatimore dhe kuponin e kasë.  Ndërsa 94.4% e 
shpenzimeve jane  likujduar me bankë me dokumentacion të rregullt tatimor. 
Siç shihet shpenzimet janë  të pa paguara  në vlerën 123.008.270 lek.  
Nga materiali i auditit të fushatës i cili është pranë KQZ  rezulton se 107.105.373 lek janë 
të pa paguara.  
Pra përveç 10.000.000 lek që kemi overdraft në bankë kemi shpenzime të pa paguara 
5.908.897 lek. Këto  jane kryesisht shpenzime telefonike të Albtelekomit,kancelari e të 
tjera. 
 
 
Në zërin shpenzime të ndryshme që zënë  10 % të të gjithë shpenzimeve janë  përfshirë: 
sig.makine  dhe riparime, detergjent, blerje uji e kafe, pritje të ndryshme,kurora 
dhe lule,karta antarsie,   blerje paisje,  sherbime IT.  e të tjera. 
 
 
 
1.4   Aktivet dhe Pasivet 
 
1. Ndërtesën e kemi në përdorim me vlerë në kontabilitet 1.643.389
2. Mjetet e transportit  kanë vlerën fillestare në kontabilitet 5.737.540
3. Ku amortizimi në vite  kap vlerën 4.825.100
4. Inventari ekonomik 8.550.685
 



 
 
 
 
 
1.4.1 Hua dhe linjat e kreditit 
 

Gjatë gjithe vitit kemi praktikuar Overdraft prane bankes CREDINS dhe siç 
shihet edhe nga te dhenat e raporuar me lart edhe sot kemi 10.000.000lek. 
 
Pas kesaj gjatë gjithë aktivitetit tonë nuk e kemi praktikuar procesin e hua marrjes 
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 2014 

 
 

 
KRYEFINANCIER 
 
Genti GAZHELI 
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