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Tabela e përmbajtjes 

RAPORTI I VEçANTE I AUDITIT TIE PAVARUR 
PASQYRA E TE ARDHURAVE (TABELA E FONDEVE TE PERFITUARA NGA 
PARTIA) 
PASQYRA E SHPENZIMEVE (DEKLARATE E ARKETIMIT DHE PAGESAVE TE 
PARTISE) 
DEKLARATE MB! KONFLIKTIN E INTERESAVE PER FINANCIMIN E 
SUBJEKTEVE ZGJEDHORE 

Referencat ligjore: 

Per kryerjen e këtij misioni jemi mbështetur ne perputhje me: 
- Standartet Ndërkombëtare të Auditimit me reference të vecante SNA 800. 
- Ligjin nr.10019.datë 29.12.2008 "Kodi Zgjedhor i Republikes së Shqiperise" 
- Ligjin nr. 1009 Idatë 05.03.2009 "Per auditimin Iigjor, organizimin e profesionit te Ekspertit 

Kontabël të Regjistruar dhe Kontabilistit te Miratuar" 
- Ligjin Nr. 9228 date 29.04.2004 ,,Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" 
- cdo dokument Iigjor të marrë prane Partisë "PARTIA UNITETIT KOMBETAR 

"(PUK) ,me Kryetar Z.IDAJET BEQIRI 
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RAPORT I AUDITORES SE PAVARUR 
PER AUDITIMIN LIGJOR TE FONDEVE TE PERFITUAR DHE TE 

SHPENZUARA 
FUSHATA ZGJEDHORE PER KUVENDIN E SHQIPERISE 2013 

PERIUDHA 23.06.2013 

Komisionit Qendror te Zgjedhjeve 

tine kam audituar pasqyrën (deklaratën) bashkëlidhur td fondeve të perfituara dhe të shpenzuara 
per fushatën zgjedhore td "PARTIA UNITETIT KOMBETAR" 

per zgjedhjet parlamentare td Kuvendit td Shiperise per periudhen 23.06.2013. 

Pasqyra eshle pergjegjesi e drejtimil le subjektit zgjedhor "PARTIA UNITETIT 
KOMBETAR". 

Kjo pasqyre (deklarata) është përgatitur nga Partia bazuar në librin e Ilogarive të Partisë dhe td 
rregjistrit te posacem, miratuar si model me vendimin e KQZ-se, td ci!ët jane mbajtur per te 
pasqyruar te gjitha transaksionet në lidhje me fushatën zgjedhore , qe kane dhënë bazën per 
përgatitjen e pasqyrës se arketim - pagesave. 

Pergjegjesia ime eshte te shpreh nje opinion mbi këtë pasqyre bazuar në auditimin tim. 

tine kam kryer auditimin në perputhje me Standartet Ndërkombëtare te Auditimit ne reference te 
vecante me SNA 800 "Konsiderata te vecanta - auditimet e pasqyrave financiare td pergatitura 
sipas kuadrove per qellime specifike'. Këto standarte kërkojnë qe une të veproj në pajtim me 
kërkesat e etikes dhe te planifikoj e te kryej auditimin per te marre siguri të arsyeshme per faktin 
që pasqyrat financiare te fondeve te perfituara dhe te shpenzuara per fushatën zgjedhore per 
zgjedhjet paralamentare te Kuvendit te Shqiperise td mos permbajne anomali materiale. 

Auditimi perfshin kryerjen e procedurave per sigurimin e td dhënave td auditimit per shumat 
dhe dekiarimet në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura jane në gjykimin e audituesit, 
duke perfshire vieresimin e rrezikut te anomalive materiale, qofte si rezultat I mashtrimeve 
apo gabimeve. 

GjatC vieresimit te ketyre rreziqeve , audituesi merr ne konsideratë kontrollin e brendshem të 
Partisë në lidhje me pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te pasqyrave financiare , me qellim qC ai 
të percaktoje procedurat e auditimit qejane te nevojshme per rrethanat financiare, porjo me 
qelimin që te shprehe një opinion per efektivitetin e kontrollit td brendshëm te partisë. 
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Auditimi perfshin gjithashtu shqyrtimin mbi bazën e testeve, të fakteve që mbështesin shumat 
dhe dekiarimet në pasqyrat financiare, vlerësimin e pershtatshmerise se metodave kontabël të 
perdorura dhe arsyeshmerine e cmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi i Partisë si dhe me 
vlerësimin e paraqitjes së pergjithshme të pasqyrave financiare. 

line çmoj se evidenca e auditimit që unë kam siguruar është e mjaftushme dhe e 
përshtateshme per të dhënë nje bazë per opinionin tim të auditimit. 

Detyra e subjektit zgjedhor "PARTIA UNITETIT KOMBETAR " është të përgatisë 
pasqyrCn bash këlidhur mbi bazën e arkëtimeve dhe pagesave. 

Siihjekti dekiaron se nuk ka perfituar asnje fond dhe nuk ka bere shpenzime. 

Per inendimin tim, pasqyra e bashkëlidhur e fondeve të perfituar dhe të shpenzuara per fushatën 
zgjedhore të Partisë e dates 23.06.2013, është pergatitur në të gjitha aspektet materiale, në 
perputhje me kërkesat e raportimit mbi bazën arkëtimeve dhe pagesave konform me ligjin nr. 
9228, datë29.04.2004 i ndryshuar 'Per kontabitetin dhe pasqyrat financiare'. 

Eneida Rahmani (Saliaj) 

Eksperte Kontabile e 
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Telefon 0682051 151 
'c.Nr. 
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Dekiarate e arketimit dhe paesave e Partise "PARTIA E UNITETIT KOMBETAR 
per periudhen zjedhore 23/05/2013 den 23/06/2013 

Pershkrimi sipas burimit dhe natyres se shpenzimit Periudha 

Burimet(te ardhurat) nga: 

Kuota e antaresise 0 lek 

Fonde publike nga shteti 0 lek 

Dhurime nga persona fizike dhe persona juridike 0 lek 

Burime te tjera 0 lek 

Totali I burimeve 0 lek 

Shpenzime(perdorime) 0 lek 

Marrje salla me qira 0 lek 

Rekiama televizive 0 lek 

Rekiama ne radio 0 lek 

Shpenzime telefonike 0 lek 

Shpenzime per postera, fletevolante, fletepalosje 0 lek 

Shpenzime kancelarie 0 lek 

Shpenzime per karburant 0 lek 

Totali I shpenzimeve 0 lek 

Teprica e burimeve neto 0 lek 

PARTIA E UNITETIT KOMBETAR 

T BEQIRI ID 	

KOJII 



Deklaratë 

Mbi konfliktin e interesave per financimin e subjekteve zgiedhore 

îë personit juridik vendas ose aksionerit të subjektit juridik per fushatën 

zgjedhore në zgjedhjet per kuvendin 2013 "PARTIA E UNITETIT 

KOMBETAR " PUK 

Neni 89 / kodit zgjedhor 

Nalohet dhënia efondeve nga një person juridik apo cdo aksioner / tij nëse ndodhet 
ne nje nga kushtet e meposhtme: 

1.Ka perfituar fonde publike, kontrata pune apo koncesione ne 2 vitet e fundit me 

viere mbi 10 milion Iekë 

2.Ushtron veprimtari në fushën e medias 

3.Ka qenë partner me fonde publike në projekte te ndryshme 

4.Ka detyrime monetare ndaj Buxhetit te Shtetit ose ndaj cdo institucioni publik 

Unë i nënshkruari IDAJET BEQIRI, me cilësinë e personitjuridik/aksioner I 

personit juridik PARTIA E UNITETIT KOMBETAR, deldaroj nën përgjegjësinë time 

personage Se: 

Jam në dijeni të ndalimeve të përcaktuara në nenin 89 të Iigjit nr.10019, date 

29.12.2008 Kodi Zgjedhor dhe deklaroj se nuk jam në asnjë nga rrethanat e 

përcaktuara në dispoziten e mësipërme. 

Data e dorëzimit të deklaratës 25 TETOR 2013 

Dekiaruesi 

BEQIRI 

Miratuar me vendimine KQZ4€ nr.266 
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