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Raport i Ekspertit Kontabel Te Regjistruar 

 

Drejtuar: 

 

KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE 

Bulevardi “Deshmoret e Kombit” Pallati i Kongreseve  

Tirane 

 

Une auditova pasqyrat financiare te organizates politike Partia Demokratike e Shqiperise  

të cilat përbehen nga Bilanci kontabël me 31 Dhjetor 2013, Pasqyra e të ardhurave dhe 

shpenzimeve, pasqyra cash flow dhe pasqyra e Levizjeve ne Pasurine Neto per vitin 2013 

si dhe nje përmbledhje të politikave kontabël të shoqërisë. 

 

 

Pergjegjesite Respektive 

 

Partia Demokratike e Shqiperise dhe ekipi Drejtues i saj kane përgjegjësi të përgatisin 

pasqyrat financiare dhe informacionin plotesues qe lidhet me to në përputhje me 

Standartet Kombëtare të Kontabilitetit.  

 

Eshte pergjegjesia e Ekspertit Kontabel te Regjistruar te formoje nje opinion te pavarur 

mbi keto pasqyra duke u mbeshtetur ne normat, standartet dhe kerkesat e profesionit dhe 

t’a raportoje ate. 

 

Bazat e Opinionit  

 

Për të formuar opinionin tim që po ju raportoj, jam bazuar ne standartet profesionale te 

auditimit, Ligjin nr.8580 date 17/02/2000 “Per Partite Politike”, ndryshuar me ligjin 

nr.10374, date 10/02/2011, ne Standartet Kombëtare të Kontabilitetit dhe ne gjithe 

sistemin ligjor ne te cilen operon kjo organizate politike. Unë asnjehere dhe në asnjë rast 

nuk kam nderhyre ne procesin e vendimmarrjes te organizates. 

  

Ekspertimi ka perfshire vleresimin mbi gjykimet e vleresimet e perdorura nga ana e 

organizates ne pergatitjen e pasqyrave financiare, te metodave dhe politikave kontabile te 

ndjekura ne perputhje me vecorite specifike te saj. Ai eshte mbeshtetur ne teknikat e 

nevojshme te kontrollit, ne informacionet, spjegimet dhe gjithe dokumentacionin e vene 

ne dispozicion nga ana e organizates, ne sondazhet dhe testimet e kryera te konsideruara 

te mjaftueshme dhe te nevojsheme per mbeshtetjen e opinionit mbi pasqyrat financiare. 

 

Unë besoj se evidenca e auditimit që kam siguruar është e mjaftueshme dhe e duhura për 

të mbeshtetur opinonin tim. 
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Opinioni 

 

Duke patur parasysh sa spjeguam me siper pasqyrat financiare te Partise Demokratike te 

Shqiperse japin nje pasqyrim të vërtetë dhe te drejte te gjendjes financiare, te rezultatit 

financar, pasurise neto dhe rjedhës së parasë te periudhes ushtrimore që mbaron më 

31.12.2013 dhe janë në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. 

 

Eksperti Kontabël i Regjistruar 

 

Altin Ngjela 

Tirane me 05/06/2014 
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Partia Demokratike e Shqiperise 

Bilanci Kontabel më datë 31.12.2013 

    

 
Sqarime Viti 2013 Viti 2012 

Aktivi 
   Aktive Afatshkurtera 
      Mjete Monetare 5 76,899,660 59,794,757 

      Mjete monetare ne banka 
 

76,727,778 58,267,474 

      Mjete monetare ne arke 
 

171,882 1,527,283 

   Llogari te Arketueshme dhe te tjera 
 

904,981 966,467 

        Debitore dhe kreditore te tjere 4 904,981 966,467 

   Inventar 
 

98,140 98,140 

        Inventar dhe ambalazh imet 
 

98,140 98,140 

Totali i Aktiveve Afatshkurtera 
 

77,902,781 60,859,364 

Aktive Afatgjata 
      Aktive afatgjata materiale 3 56,053,543 192,143,866 

        Ndërtesa 
 

29,252,731 175,263,098 

        Makineri e Pajisje 
 

44,802 54,875 

        Mjete motorike 
 

15,685,267 4,083,355 

      Mobilime e orendi zyre 
 

11,070,743 12,742,538 

Totali i Aktiveve Afatgjata 
 

56,053,543 192,143,866 

Totali i Aktiveve 
 

133,956,324 253,003,230 

Pasivi dhe Kapitali 
      Llogari te pagueshme dhe te tjera 
 

6,947,612 255,728 

        Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 6 6,503,083 
        Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 

 
326,580 174,386 

       Tatim mbi të ardhurat personale 
 

117,948 81,342 

Totali i pasiveve afatshkurtera 
 

6,947,612 255,728 

Pasive afatgjata 
      Hua afatgjata 
 

- 19,260,602 

 Parapagime te arketuara 
 

- 19,260,602 

Totali i pasiveve afatgjata 
 

- 19,260,602 

Pasuria Neto 
         Totali I Pasurise Bruto 
 

116,341,906 255,428,652 

       Teperica e Burimeve te ushtritimeve paraardhes 
 

(22,107,022) (21,941,752) 

        Teperica e Burimeve per ushtrimin 
 

32,773,829 
 

Totali i Pasurise Neto 
 

127,008,712 233,486,900 

Totali i pasivit dhe pasurise neto 
 

133,956,324 253,003,230 
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Partia Demokratike e Shqiperise 

 

Pasqyra e te Ardhura - Shpenzime nga 01.01.2013 deri 31.12.2013 

 

     

     

  
Viti 2013 Viti 2012 

 A Te ardhura nga Veprimtaria Kryesore 94,084,681 65,260,007 

 i      Financime nga Buxheti Shtetit viti 2013 89,785,001 59,725,127 

 ii      Sponsorizme te tjera 
 

1,490,000 

 iii      Kuotat e Deputeteve 4,275,000 2,900,000 

 iv      Te ardhura te tjera 24,680 1,144,880 

 A Totali I te Ardhurave 94,084,681 65,260,007 

 B SHPENZIMET 
   2 Materiale dhe Mallra te konsumuara 71,191 - 

 i      Materiale 71,191 
  3 Shpenzime te tjera 38,048,592 41,944,260 

 4 Shpenzime te personelet 13,004,787 11,041,184 

 

 
       Pagat 11,273,477 9,633,578 

 

 
       Sigurime shoqerore 1,731,310 1,407,606 

 

 
Renie ne Vlere dhe amortizimi 10,271,092 12,202,411 

 

 
        Amortizmi 10,271,092 12,202,411 

 B Totali Shpenzimeve 61,395,662 65,187,855 

 7 Fitim apo humbje nga veprimtaria kryesore  32,689,019 72,152 

 

 
  Te ardhura dhe Shpenzime financiare 84,810 (72,152) 

 

 

        Fitim/Humbje nga këmbimet dhe përkthimet 
valutore 84,810 (72,152) 

 

 
Teperica e Burimeve per periudhen 32,773,829 - 

 

 
 Shpenzime te panjohura - - 

 

 
Teperica Neto per ushtrimin 32,773,829 - 
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Partia Demokratike e Shqiperise 

Cash flow nga 01.01.2013 deri 31.12.2013 

Monedha Lek 

 
Viti 2013 Viti 2012 

Cash flow nga aktivitetet operative 
  Teperica Neto per Ushtirmin 32,773,829 - 

  + Amortizim I periudhes 10,271,092 12,202,411 

Teperica neto pas amortizimit 43,044,921 12,202,411 

Rregullime te teperices neto 
     Rritje/pakesim ne aktivet afatshkurtera 61,486 33,362 

       Debitore dhe kreditore te tjere 61,486 33,362 

   Rritje/pakesim ne pasivet afatshkurtera 6,691,884 (334,222) 

        Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 6,503,084 - 

       Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 152,194 (334,222) 

        Tatim mbi të ardhurat personale 36,606 - 

Totali i rregullimeve 6,753,370 (300,860) 

Cash neto nga aktivitet operative 49,798,291 11,901,551 

Cash flow nga aktivitetet investuese 
  Perdorur per: 
     Blerje aktive afatgjata (13,432,786) (180,050) 

     Instalime teknike, makineri, pasjisje,  (13,432,786) (180,050) 

Cash neto nga aktivitete investuese (13,432,786) (180,050) 

Cash flow nga aktivitetet financiare 
     Te hyra nga: 
 

- 

    Te dala nga: (19,260,602) 17,770,602 

Parapagimet e arketuara (19,260,602) 17,770,602 

Cash neto nga aktivitetet financiare (19,260,602) 17,770,602 

Rritja/ pakesimi neto ne cash 17,104,903 29,492,103 

Permbledhje 
     Mjete monetare ne fillim 59,794,757 30,302,654 

   Mjete monetare ne fund 76,899,660 59,794,757 

Rritja/pakesimi neto ne cash 17,104,903 29,492,103 
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Partia Demokratike e Shqiperise 

 
Pasqyra e Ndryshimit te Pasurise Neto _2013 

 Monedha Lek 

 

  

 
 Pasuria Neto  

 Teperica e  
burimeve te 

ushtirmit   Totali  

Pasuria ne Celje 

       Pasuria ne Celje 2012 255,428,652 (21,941,752) 233,486,900 

Pozicioni me 31/12/2012 255,428,652 (21,941,752) 233,486,900 

Teperica e burimeve te Ushtrimit 2013 
 

32,773,828 32,773,828 

Shtim I nderteses se re 29,621,993 (165,270) 29,456,723 

Heqje e nderteses se vjeter (168,708,739) 
 

(168,708,739) 

Gjendja Ne Fund 31/12/2013 116,341,906 10,832,076 127,008,712 
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1. Informacion i Pergjithshëm 

 

Partia Demokratike e Shqipersise (PDSH) eshte themeluar me 12 Dhjetor 1990, si nje 

bashkim vullnetar i shtetesave mbi bazen e ideve dhe bindjeve te perbashketa politike. 

Veprimtaria e Partise Demokratike regullohet sipas ligjit nr.8580 date 17/02/2000 “Per 

Partite Politike”, ndryshuar me ligjin nr.10374, date 10/02/2011, nga statusi i saj dhe 

gjithe legjislacioni perkates ne fuqi. 

 

2. Përmbledhje e politikave kontabël 

 

Politikat kontabël të aplikuara në përgatitjen e pasqyrave financiare janë të pasqyruara me 

poshtë: 

 

2.1 Baza e Përgatitjes 

 

Pasqyrat financiare të organizates politike Partia Demokratike janë përgatitur në 

përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit (SKK). Ato janë përgatitur në bazë 

të parimit të kostos historike. 

 

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SKK kërkon të përdoren vlerësime 

kontabile të caktuara. Gjithashtu kërkon që menaxhimi të ushtrojë gjykimin e tij në 

pro$esin e aplikimit të politikave kontabël. 

 

2.2 Këmbimet në monedhë të huaj. 

 

a. Monedha raportuese 

 

Elementët e përfshirë në pasqyrat financiare janë matur duke pëdorur si monedhë 

raportuese lekun (lek shqiptar) e cila është monedha funksionale në mjedisin ekononomik 

ku operon kompania. 

 

b. Transaksionet dhe gjendjet 

 

Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar në monedhën raportuese lek duke 

përdorur kursin e këmbimit të datës së transaksionit. Fitim-humbjet nga kurset e 

këmbimit që rezultojnë nga këto lloj transaskionesh si dhe nga konvertimi në fund të vitit 

i gjendjeve në valutë të aktiveve dhe detyrimeve monetare me kursin e fundit të vitit janë 

njohur si të ardhura dhe shpenzime në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. 
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2.3 Aktivet afatgjata materiale. 

 

Aktivet afatgjata materiale ku janë përfshirë Toka, ndërtesa, makineri e pajisje janë të 

pasqyruara me koston historike. Për tokën nuk eshte llogaritur amortizim ndërsa për 

elementët e tjerë pasqyrimi bëhet mbi koston histrike duke i zbritur amortizimin e 

akumualuar. 

 

Amortizimi i llogaritur  mbi zerat e aktiveve afatgjata materiale është bërë sipas metodës 

së amortizimit linear. 

 

2.4 Inventarët. 

 

Inventarët janë të vlerësuar me koston e bleres. Kosto e produkeve të gatshëm dhe 

prodhimit në pro$es përfshin koston e lëndeve të para, punës direkte si dhe gjithë kostot e 

tjera indirekte që janë të lidhura me prodhimin e këtyre produketeve. 

 

2.5 Llogaritë e Arkëtueshme 

 

Llogaritë e arketueshme tregëtare njihen fillimisht në bazë të vlerës së transaksionit. 

Një provision për llogaritë e arkëtueshe krijohet kur ka evidencë të mjaftueshme se 

kompania nuk do të jetë në gjendje të arkëtojë shumat e detyrimeve sipas termave të rëna 

më parë dakort. 

 

2.6 Mjete monetare. 

 

Mjetet monetare përfshinë paratë në arkë apo në bankë si dhe investimet afatshkurter 

likuijde me afat maturimi deri në tre muaj. 

 

2.7 Të pagueshme tregëtare. 

 

Llogaritë e pagueshme tregëtare njihen fillimisht në bazë të vlerës së transaksionit. 

 

2.8. Huamarrjet 

 

Huamarrjet njihen fillimisht në bazë të vlerës së transaksionit. Huamarrjet jane 

klasifikuar si afatshkurtera përderisa shoqëria ka të drejtë të pakufizuar të shtyjë pagesën 

e huamarrjes të paktën 12 muaj pas datë së mbylljes së bilancit. 
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2.9 Detyrimet tatimore 

 

Detyrimet tatimore përfshijnë detyrimet korente dhe të shtyra ndaj organeve tatimore. 

Drejtimi i organizates politike periodikisht vlerëson pozicionet që ka organizata kundrejt 

detyrimeve tatimore në lidhje me situatat në të cilat ligjet tatimore janë subjekt i 

interpretimeve. 

 

2.10 Njohja e të ardhurave 

 

Të ardhurat përfshijnë vlerën e arkëtuar apo që pritet për tu arkëtuar nga shitja e mallrave 

dhe shërbimeve gjatë aktivitetit normal të organizates.  Organizata i njeh të ardhurat kur 

ka siguri të arsyeshme se përfitimet ekonomike do të hyjnë në shoqëri. 
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3. Aktive Afatgjata Materiale 

 

Vlerat neto te aktiveve afatgjata materiale paraqiten si me poshte: 

  
Viti 2013 Viti 2012 

   Aktive afatgjata materiale 
 

56,053,543 192,143,866 

        Ndërtesa 
 

29,252,731 175,263,098 

        Makineri e Pajisje 
 

44,802 54,875 

        Mjete motorike 
 

15,685,267 4,083,355 

      Mobilime e orendi zyre 
 

11,070,743 12,742,538 

 

Gjate vitit 2013, organizata politike Partia Demoktratike ka kryer transaksione te 

aktiveveve afatgjata materiale.  

Keshtu ne zbatim te VKM nr.651, date 16/08/2013 eshte realizuar marrja ne dorezim e 

godines 32, godina e ish-SHQUP si seli e re qendore e Partise Demokratike. Ne zbatim te 

VKM nr.714, date 28/08/2013, eshte bere akt-dorezimi i ish-godines se selise ne pronesi 

te Bashkise Tirane.  

Te dy keto transaksione jane regjistuar me kosto historike ne regjistrat kontabel dhe 

pasqyruar drejt ne pasqyrat financiare te organizates. 

4. Llogari të Arkëtueshme 

 

  
Viti 2013 Viti 2012 

   Llogari te Arketueshme dhe te tjera 
 

904,981 966,467 

        Debitore dhe kreditore te tjere 
 

904,981 966,467 

  

     

 

Debitore te tjere per shumen 904.9 mije leke.Perfaqeson debitore te pa-arketuar nga 

periudhat e meparshme. 

 

 

5. Mjete Monetare 

 

Emertimi I llogarise Monedha Shuma 

Kursi 
kembimit 
31.12.2013 Vlera ne lek 

Raiffeisen Bank lek 
      
4,164,196.00  

            
1.00  

   
4,164,196.00  

Raiffeisen Bank euro 
               
475.00  

        
140.20         66,595.00  

Raiffeisen Bank usd 
                 
72.93  

        
101.86           7,428.65  

Raiffeisen Bank chf 
             
1,105.43  

        
114.41       126,472.25  

Banka Nderkombetare Tregetare lek                   
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71,966,676.00  1.00  71,966,676.00  

Banka Nderkombetare Tregetare euro 
                 
45.01  

        
140.20           6,310.40  

Banka Nderkombetare Tregetare usd 
             
1,277.24  

        
101.86       130,099.67  

Banka Credins lek 
         
260,000.00  

            
1.00       260,000.00  

Totali I Bankave (1) lek     
 
76,727,777.96  

Arka lek 
         
148,178.00  

            
1.00       148,178.00  

Arka euro 
                   
2.70  

        
140.20              378.54  

Arka usd 
               
229.00  

        
101.86         23,325.94  

Totali I Arkes (2) lek          171,882.48  

Totali Mjeteve Monetare (1+2) lek     
 
76,899,660.44  

 

Gjendjet ne valute te llogarive bankare jane konvertuar me kursin e kembimit te dates 

31.12.2013 dhe diferencat jane regjistuar si fitim apo humbje nga kembimet. 

 

6. Llogari te pagueshme dhe te tjera 
                                                                                                  Viti 2013                 Viti 2012 

   Llogari te pagueshme dhe te tjera 
 

6,947,612 255,728 

        Furnitorë për mallra, produkte e shërbime 
 

6,503,083 
        Sigurime shoqërore dhe shëndetsore 

 
326,580 174,386 

       Tatim mbi të ardhurat personale 
 

117,948 81,342 

 

  

 

Shuma 6.947 mije leke paraqitur ne zerin Furnitore pasqyron detyrime te pa-paguara ndaj 

furnitoreve me 31 dhjetor 2013 per sherbime te ndryshme. Per keto detyrime organizata 

ka kryer rakordimet perkatese. 

 

7.Te ardhura dhe shpenzime 

 

Te ardhurat dhe shpenzimet evidentohen ne nje rrjet detajuar llogarish te cilat 

mundesojne kontrollin dhe marrjen ne kohe te informacionit. Ky sistem evidentimi i ka 

krijuar organizates mundesine per te analizuar shpenzimet sipas natyres dhe sipas 

funksionit te kryerjes se tyre. 

 Me poshte paraqitet analize e detajuar e shpenzimeve sipas natyres gjate vitit 2013. 

 

Nr. Emertimi Shpenzimit Vlera ne leke 

1 Karburant 
                
16,591  

2 Pjese Kembimi 
                
54,600  

3 Sigurim automjeti                 
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31,009  

4 Pagat e personelit 
         
11,273,477  

5 Sigurime shoqerore dhe shendetsore 
           
1,731,310  

6 Gjoba etj 
                  
1,000  

7 Udhetim e dieta 
           
2,885,384  

8 Shpenzime telefoni dhe postare 
           
1,387,572  

9 Komisione bankare 
              
116,077  

10 Shpenzime gjyqesore 
                
24,000  

11 Taksa, tarifa vendore 
                
95,258  

12 Uje 
              
111,072  

13 Kuota anteresimi ne organizma 
              
589,590  

14 Pagat e degeve 
           
7,021,000  

15 Ndihme finanaciare 
              
240,000  

16 Detergjente 
                
97,835  

17 Energji Elektrike 
              
991,597  

18 Kancelari 
              
250,021  

19 Shpenzime per abonime 
              
662,000  

20 Materiale elektrike 
                
73,019  

21 Flamuj 
                
38,500  

22 Lule 
              
162,188  

23 Auditim nga KQZ 
           
1,656,000  

24 Pagese per leje mjedisi 
                
20,000  

25 Larje tapeti 
                  
9,000  

26 Taksa kolaudimi automjete 
              
341,700  

27 Aktivetete ne salla 
              
726,245  

28 Sisteme ndrcimi 
              
179,400  

29 Konstruksione druri 
                
68,400  

30 Viza ambasade 
                
17,100  

31 Zhvillim aktiviteti 
              
774,000  

32 suvenire 
                
18,000  

33 Zbukurime viti ri 
                
14,282  

34 Mokete 
              
183,840  

35 Riparim kompjeteri 
                
21,604  

36 Fotografi dhe stampime 
                
32,000  
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37 Perditesimi I faqes se PD 
           
2,737,500  

38 Konsulence 
         
14,809,974  

39 Sherbime fonie 
              
168,000  

40 Kuote antaresimi IDU 
              
384,750  

41 Qera zyre 
           
1,094,696  

42 Pagese hipotekimi 
                  
7,150  

43 Pritje percejellje 
                  
7,830  

  Totali  Shpenzimeve 
         
51,124,571  

 

 

8. Te ndryshme 

 

Marja e fondeve nga buxheti i shtetit apo kuotatave nga antaret si dhe perdorimi i tyre 

nga Partia Demokratike, qe ka pasur te beje me fushaten zgjedhore 23 Qershor 2013, 

eshte trajtuar ne raportin e auditimit te fondeve te fushates zgjedhore. 

 

 

 

Altin Ngjela  

 

Ekspert Kontabel i Regjistruar 


