
RAPORT  I  AUDITUESIT  TE  PAVARUR 
 

Mbi Auditimin e Fondeve te Perfituara dhe Shpenzimet e Kryera nga 
Partia Levizja e Legalitetit per Fushaten Zgjedhore 

 
                  - KOMISIONIT QENDROR TE ZGJEDHJEVE 
                                                                                                   TIRANE 

 
Une kam kryer auditimin e fondeve te perfituara dhe te shpenzuara nga 

subjekti zgjedhor Partia Levizja e Legalitetit gjate fushates zgjedhore per 
Kuvendin e Shqiperise te dates 28 qershor 2009. Auditimi eshte bere bazuar ne 
urdherin per emrimin tim te bere me shkresen nr.4110 prot. date 16.09.2009 nga 
Z.Arben Ristani, Kryetar i KQZ. 

Pergatitja e argumentimi i pasqyres se fondeve te perfituara dhe te 
shpenzuara gjate gjithe fushates zgjedhore per Kuvendin e Shqiperise eshte 
pergjegjesi e Drejtimit te Partise Levizja e Legalitetit. 

Pergjegjesia ime eshte te shpreh nje opinion mbi keto te dhena (pasqyre) 
bazuar ne auditimin tim. 

Auditimin e kam kryer tim ne perputhje me Standartet Nderkombetare te 
Auditimit (SNA)  me reference te vecante SNA-800 (Raport i audituesit mbi 
angazhime auditimi per qellime te vecanta) mbeshtetur ne kontraten e dates 
18.09.2009. Standartet kerkojne qe te planifikojme dhe te kryejme auditimin per te 
zoteruar siguri te arsyeshme se kjo pasqyre nuk permban anomali materjale. 
Auditimi perfshin shqyrtimin mbi bazen e testeve te fakteve qe mbeshtesin shumat 
dhe deklarimet ne pasqyren financiare te arketim pagesave per fondet e perfituara 
dhe te shpenzuara.  

Auditimi perfshine gjithashtu vleresimin e parimeve te kontabilitetit te 
ndjekura dhe vleresimet e rendesishme te bera nga Drejtimi si dhe vleresimin e 
paraqitjes se pergjitheshme te pasqyres. 

Politika kontabel e ndjekur nga ana e ketij subjekti zgjedhor eshte te 
pergatise pasqyrat bashkelidhur mbi bazen e arketimeve dhe pagesave. Mbi kete 
baze, e ardhura eshte njohur kur eshte arketuar dhe shpenzimet ne momentin e 
pagesave. 

Une cmoj se auditimi perben nje baze te arsyeshme per te shprehur opinionin 
tim. 

 
Per mendimin tim, pasqyrat bashkelidhur japin nje pamje te vertete e te 

sinqerte te fondeve te perfituara dhe te shpenzuara, te deklaruara nga subjekti 
zgjedhor Partia Levizja e Legalitetit gjate fushates zgjedhore elektorale per 
zgjedhjet e dates 28 qershor 2009 per Kuvendin e Shqiperise ne perputhje me bazen 
e arketimeve e pagesave, sic pershkruhet ne shenimet bashkelidhur.                                                  
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