
Raporti i auditoreve te pavarur 
Mbi perdorimin e fondeve te perfituara 

per fushaten e zgjedhjeve per  Kuvendin e Shqiperise 2009 
 
DREJTUAR:  
 

1. Komisionit  Qendror te Zgjedhjeve  : 
 
             Adresa : Pallati i Kongresit 
                                                                      Tirane 

2. Partise  Gjelber   
      Adresa : Rruga Bajram Curri” Pall.31.Shk.1,Ap 4,Tirane 

 
                                                                             
                                                                 Tirane  
 

 
Të nderuar zotërinj, 
 
                Duke ju falenderuar për besimin që na dhatë duke na ngarkuar të kryejmë 
kontrollin  ligjor mbi perdorimin e fondeve te perfituara gjate fushates zgjedhore te Partise 
se Gjelber   Tirane per periudhne deri ne 29 qershor 2009, me anë të këtij relacioni kemi 
nderin të paraqesim raportin tonë “Mbi auditimin e fondeve te perfituara dhe te shpenzuara 
per fushaten zgjedhore te 29 qershorit 2009. 
 
Kontrolli është kryer mbi bazën e testimit të dokumentacionit të pëdorur dhe të gjetur në 
zyrat e subjektit zgjedhor  për transaksionet ekonomiko-financiare të kryera gjatë fushates 
zgjedhore  dhe që gjejnë pasqyrim në shumat e paraqitura në llogaritë financiare ( Bilanc 
dhe anekset e tij ).  
 
Për përmbushjen e misionit tim, kam vlerësuar metodat dhe parimet e përdorura për 
mbajtjen e kontabilitetit si edhe të paraqitjes së deklarimeve financiare. 
 
Pergatitja e ketyre pasqyrave financiare eshte pergjegjesi e Drejtimit te subjektit zgjedhor . 
Pergjegjesia jone eshte qe  bazuar ne auditimin e kryer, te shprehim nje opinion mbi keto 
pasqyra financiare. Ne besojme se auditimi i kryer jep nje baze te arsyeshme per opinionin. 
 
 
1. PASQYRAT FIANCIARE  
 
Kontrolli i bilancit  financiar ne pergjithesine:  
 

 njohjen e Subjektit zgjedhor  , (Dokumentat ligjore, dhe ekonomike. Aktivitetit te 
zgjerimi i tij ne rrethet te tjera) 

 rakordimin me te dhenat e kontabilitetit 
 reflektimin ne menyre besnike te gjendjes financiare te subjektit deri ne  daten 29 

Qershor 2009.  
 paraqitjen ne perputhje me Legjislacionin Shqipetar “per kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” . 
 marrjen parasysh te ngjarjeve me rendesi te vecante qe kane ndodhur pas dates 29 

Qershor 2009. 
 
 



 
1.1 Baza ligjore  
 
Per kontrollin e dhenave financiare u bazuam ne dispozitat ne fuqi,  ligji nr 10019 date 
29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikes se Shqiperise”, ligji nr 10092 date 05.03.2009 ‘Per 
Auditimin Logjor,Organizimin e Profesionit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar dhe 
Kontabilitetit te Miratuar “ dhe ligjit nr 9228 date 29.04.2004 “Per Kontabilitetin dhe 
Pasqyrat Financiare” si edhe aktet nenligjire te nxjerra ne baze dhe per zbatim te tyre. 
Situata financiare e paraqitur nga subjekti ne Pasqyrat Finaciare mendoj se rakordon me te 
dhenat e kontabilitetit dhe paraqet ne menyre besnike gjendjen e subjektit  ne daten e 
mbylljes. Ne pergjithesi PF  karakterizohen nga nje rregullsi e pozicioneve te llogarive.  
 
1.2 Statusi i shoqerise. 
 
“Partia e Gjelber”  eshte I krijuar mbi bazen e ligjit nr 8560 dt 17.02.2000 “ Per Partite 
Politike “. rregjistruar si person juridik me vednimin nr 3775 dt 08.11.2001 te Gjykates se 
Rrethit Tirane me emertimin Partia e Gjelber me Kryetar z. Edlir Petanaj . Kjo parti  nuk 
eshte I rregjistruar ne  organet  tatimore   
Drejtimi i  partise   behet nga Kryesia e Partise. 
Administrimi i saj behet nga  Kryetari i Partise. 
 
 
1.3 Auditimi i deklaratave financiare  te parashikuara nga ligji. 
 

• Auditimin e sinqeritetin e informacioneve te tipit kontabel qe figurojne ne raportin e 
drejtimit e kemi kryer ne zbatim te ligjit nr 10019 date 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i 
Republikes se Shqiperise me konkretisht ne keto drejtime :   

 
1. Zbatimi  i nenit 87 te ligjit nr 10019 date 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i 

Republikes se Shqiperise”, 
 
Nga auditimi qe ju krye zbatimit te nenit 87 rezultoi se per periudhen e kontrolluar subjekti 
zgjedhor nuk kishte perfituar fonde publike dhe per rrjedhoj  nuk  i nenshtrohet detyrimit  
per kthimin e fondeve ne zbatim te pikes 3 te nenit 87.(deklarata e subjektit) Gjthashtu nga 
ana jone u verifikuan te keto dhena edhe ne celjet e fondeve te kryera nga Ministria e 
Fianacave per llogari te subjektit zgjedhor. 
 

2. Zbatimi i nenit 88 te ligjit nr 10019 date 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i 
Republikes se Shqiperise”. 

 
Nga te dhenat qe na u vune ne dipozicion te auditimit rezultoi se per periudhen e kontrolluar 
nuk rezultuan fonde publike në nivel qendror ose vendor, apo çdo lloj enti tjetër ku shteti 
zotëron kapitale qe te mund te përdoreshin ose të viheshin ne  mbështetje të kandidatit, te 
subjektit zgjedhor. Kjo eshte e vertetuar nga subjekti me deklaratene dt 22..10.2009.  

3. Zbatimi i nenit 89 te ligjit nr 10019 date 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i 
Republikes se Shqiperise”. 

 
Nga auditimi qe ju krye formes dhe permbajtjes se informacioneve specifike  rezultoi , se 
per fushaten zgjedhore subjekti nuk kishte perfituar fonde jo publike nga persona fizikë ose 
juridikë vendas, qe  te kene kaluar kufirin 100.000 leke, duke respektuar ne kete menyre 
piken 2 te nenit 89. Gjthashtu ne verifikimi nuk rezultoi qe te subjekti te kete perfituar fonde 
nga  persona juridik apo çdo aksionar te tij, sipas kufizimeve te  percaktuara ne piken 3 
germa (a,b,c,c) te nenit 89 te ligjit ( deklarata e subjektit ) 



 
4. Nga Nga auditimi qe ju krye formes dhe permbajtjes se informacioneve 

specifike  rezultoi ,gjendjen financiare dhe llogarite e subjektit zgjedhor  ka 
sinqeritet dhe paraqitje  korrekte te tyre. Nuk kemi ndonje parregullsi, 
pasaktesi dhe shkelje te konstatuara ne zbatimin e parimeve e normave 
kontabel, dispozitat e statuteve, te subjektit  ,vendimet e drejtimit.Nuk kemi 
ndonje ngjarje ose informacion te rastit qe te kete ndikim ne deklarimet 
financiare te subjektit zgjedhor. 

 
5. Auditimi I fondve te perfituara nga kuotat e antaresise. 

 
Ne zbatim te  ligjit nr 8560 dt 17.02.2000 “ Per Partite Politike “. anetaret e parties derdhin 
kuota antaresie ne perputhje, te cilat perdoren per shpenzimet e e subjektit zgjedhor. Nga 
auditimi I qe ju krye zbatimit te ligjit dhe statutit te partise mbi bazen e dokumentave qe na 
afruan dhe investigimeve  me te anetaret  , nuk rezultoi qe ndonje anetar te kete derdhur 
kuota apo te jete perdorur  ne favor te subjektit zgjedhor,   
 
Per keto nuk  ka verejtje nga ana jone  
 
Ne perfundim te verifikimeve dhe kontrolleve, jam ne gjendje te vertetoj se deklaratat e 
informacionet fianaciare qe i aneksohen ketij raporti jane te sinqerta dhe te rregullta dhe 
japin nje pamje besnike te situates financiare dhe gjendjes pasurore te Subjektit zgjedhor 
me date 29 Qershor 2009. 
 
 
 
 
                                                                                                 Audituesi 

 
                                                                         Dashnor ÇARÇANI 

 
Adresa : Rr “Kavajes” Pallati 8/1, 

                                                                               Tirane, Albania 
Tirane,  Tetor 2009                                                                          

 
 
 

 
 


