Raport i Audituesit të Pavarur
Për Auditimin Ligjor te Fondeve te perfituara dhe te shpenzuara per fushaten
zgjedhore Qershor 2009 nga Partia FORCA ALBANIA
Drejtuar: KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE
Adresa: Pallati i Kongreseve , bl. Deshmoret e Kombit
TIRANE
Ne audituam Deklarimet Financiare te Partise FORCA ALBANIA Tirane , të
datës 30.09.2009 te cilat perbehen nga Deklarata per konfliktin e interesave per
financimin e subjekteve zgjedhore ,Tabela e fondeve te perfituara si dhe nxjerrja e
llogarise Bankare me shenimet shpjeguese si dhe politikat kontabel te ndjekura gjate
kesaj periudhe , bazuar nenet 21 , 89 dhe 90 te Ligjit Nr. 10019 date 29.12.2008 “ Per
Kodin Zgjedhor ne Republiken e Shqiperise “ .
Drejtimi i Partise

FORCA ALBANIA eshte pergjegjes per pergatitjen e ketyre

Deklarimeve Financiare e tjerat, te cilat perfshin paraqitjen e pershtateshme, mbajtjen e
regjistrimeve te duhura kontabel, kontrollet e brendeshme, zgjedhja dhe zbatimi i
politikave kontabel kryerja e cmuarjeve kontabel, paraqitja e sinqerte e pa anomali
materiale te shkaktuara nga mashtrimi apo gabimet si dhe ruajtja e aktiveve te shoqerise.
Përgjegjësia jone është, të paraqesm një opinion mbi këto Deklarime financiare,
të bazuar në auditimin e kryer. Auditimi u krye në bazë të Standarteve Ndërkombëtare të
Auditimit dhe konkretisht Standarti 800 . Këto standarte kërkojnë që ne të respektojme
kerkesat e etikes, te planifikojme dhe zbatoj auditimin për të përfituar siguri të
arsyeshme në atë nëse deklarimet financiare nuk përmbajnë anomali materiale. Një
auditim përfshin prova mbi baza testi, per mbajtjen e evidencave për shumat , sasitë dhe
nxjerrjen e të fshehtave në pasqyrat financiare. Një auditim gjithashtu përfshin vlerësimin
e politikave të financiare të përdorura dhe vleresim per cmuarjet të bëra nga menaxhim
dhe administrimi, për mirë vlerësimin e përgjitheshëm të prezantimit të pasqyrave
financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi dhe vleresimi i bere, i rrezikut per
ekzistencen e anomalive materiale . Une besoj se auditimi jone përmban një evidence te
arsyeshme dhe te pershtatshme për opinionin qe do te shprehim .
Sipas opinionit tone , deklaratat financiare japin një pamje të vërtetë ne te gjitha
aspektet materiale për gjendjen financiare të Partise FORCA ALBANIA Tirane
të
datës 30.09.2009 , si Tabela e fondeve te perfituara si dhe nxjerrja e llogarise Bankare
me shenimet shpjeguese, për periudhen ne fjale , në pajtim me Standartet Kombetare te
Kontabilitetit dhe Ligjin e Kontabilitetit.
Tirane , 30 Tetor 2009
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