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PASQYRA E SHPENZIMEVE (Përdorimi i fondeve sipas destinacionit)
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Referencat ligjore:
Për kryerjen e këtij misioni jemi mbështetur në përputhje me:
- Standartet Ndërkombëtare të Auditimit me referencë të veçantë SNA 800.
- Ligjin nr.10019.datë 29.12.2008 ”Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”
- Ligjin nr.10091datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të
Ekspertit Kontabël të Regjistruar dhe Kontabilistit të Miratuar”
- Ligjin Nr. 9228 datë 29.04.2004 „Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare“
- Çdo dokument ligjor të marrë pranë Partisë “Partia Aleanca Popullore”.
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Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve
Une kam audituar pasqyrën (deklaratën) bashkëlidhur të fondeve të përfituara dhe
të shpenzuara për fushatën zgjedhore të Partia Aleanca Popullore për zgjedhjet
parlametare të kuvendit të Shipërisë për periudhën 23.06.2013.
Pasqyra eshte pergjegjesi e drejtimit te subjektit zgjedhor Partia Aleanca
Popullore.
Kjo pasqyrë (deklarata) është përgatitur nga Partia Aleanca Popullore bazuar në
librin e llogarive të Partisë dhe të rregjistrit të posaçëm, miratuar si model me
vendimin e KQZ-së, të cilët janë mbajtur për të pasqyruar të gjitha transaksionet në
lidhje me fushatën zgjedhore , që kanë dhënë bazën për përgatitjen e pasqyrës së
arkëtim – pagesave.
Përgjegjësia ime është të shpreh një opinion mbi këtë pasqyrë bazaur në auditimin
tim.
Unë kam kryer auditimin në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit
në referencë të veçantë me SNA 800 “Konsiderata të vecanta – auditimet e
pasqyrave financiare të përgatitura sipas kuadrove për qellime specifike’. Këto
standarte kërkojnë që unë të veproj në pajtim me kërkesat e etikës dhe të planifikoj
e të kryej auditimin për të marrë siguri të arsyeshme për faktin që pasqyrat
financiare të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara për fushatën zgjedhore për
zgjedhjet paralamentare të kuvendit të Shqipërisë të mos përmbajnë anomali
materiale.
Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për sigurimin e të dhënave të auditimit
për shumat dhe deklarimet në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura janë

në gjykimin e audituesit, duke përfshire vlerësimin e rrezikut të anomalive
materiale, qofte si rezultat i mashtrimeve apo gabimeve.
Gjatë vlerësimit të këtyre rreziqeve , audituesi merr në konsideratë kontrollin e
brëndshem të Partisë në lidhje me prëgatitjen dhe paraqitjen e sinqertë të
pasqyrave financiare , me qëllim që ai të përcaktojë procedurat e auditimit që
janë të nevojshme për rrethanat financiare, por jo me qëlimin që të shprehë një
opinioni për efektivitetin e kontrollit të brendshëm të partisë.
Auditimi përfshin gjithashtu shqyrtimin mbi bazën e testeve, të fakteve që
mbështesin shumat dhe deklarimet në
pasqyrat financiare, vlerësimin e
përshtatshmërise së metodave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e
çmuarjeve kontabël të bëra nga drejtimi i Partisë Aleanca Popullore si dhe me
vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.
Unë çmoj se evidenca e auditimit që unë kam siguruar është e mjaftushme dhe e
përshtateshme për të dhënë një bazë opinionin tim të auditimit.
Detyra e subjektit zgjedhor Partia Partia Aleanca Popullore është të përgatisë
pasqyrën bashkëlidhur mbi bazën e arkëtimeve dhe pagesave.
Dokumentat qe justifikojne shpenzimet e mesiperme sipas natyres jane pjeserisht
te rregullta dhe ne perputhje me kerkesat e percaktimet e bera ne piken 3 tenenit
90 te ligjit nr.10019 date29.02.2008 *Kodi Zgjedhore i Republikes se Shqiperise*.
Auditimi i shpenzimeve u realizua ne analize te tyre ne krahasim me dokumentin
justifikues te paraqitur nga subjekti zgjedhore.
Për mendimin tim, pasqyra e bashkëlidhur e fondeve të përfituar dhe të shpenzuara
për fushatën zgjedhore të Partisë Aleanca Popullore e datës 23.06.2013, është
përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kërkesat e raportimit
mbi bazën arkëtimeve dhe pagesave konform me ligjin nr. 9228, datë29.04.2004 I
ndryshuar ‘Për kontabitetin dhe pasqyrat financiare’.

Vullnetare Hoxha
Eksperte Kontabile e Rregjistruar
Tiranë , më 10.09.2013

PARTIA “ALEANCA POPULLORE”
PASQYRA E ARKËTIMEVE PAGESAVE TË BËRA PËR FUSHATËN ZGJEDHORE
23.06.2013
Lekë
Përshkrimi
A- Të Ardhurat
0
61,321
Fondi financuar nga buxheti për fushatën zgjedhore
0
Fondi i dhënë në momentin e krijimit partisë
911,000
Fonde të dhuruara nga persona fizik për fushatë
Fonde të përftuara nga persona Juridik për fushatë
561,800
Totali të ardhurave, burimeve, (arkëtimeve)
1,534,121
B- SHPENZIME PËR FUSHATËN (deri më 23.06.2013)
0
1- Hapësire publicitare
56,220
2- Shpenzime telefonike e postare
296,954
3- Postera
0
4- Shtypshkrime
180,000
5- Stampime për publicitet
565,200
6- Qera ambjenti e zyre.
500,000
7- Të tjera
434,100
Totali i shpenzimeve
2,032,474
Gjendja e llogarise bankare eshte (BKT)
Kryetari I Partise ALEANCA POPULLORE

39,290

