
LIRENG AUDITING  SHPK 
RAPORT AUDITIMI PER  FONDET DHE SHPENZIMET  

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

PARTIA ALEANCA DEMOKRISTIANE  
 
 

TIRANE   
 
 
 
 

RAPORT I AUDITUESIT TE PAVARUR 
 

DHE 
 
 

PASQYRA E FONDEVE TE PERFITUARA DHE  
 

SHPENZIMEVE TE KRYERA  
 

 GJATE FUSHATES ZGJEDHORE  
 

PER PERIUDHEN 
 

23  MAJ 2013  -  23 QERSHOR 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tirane,me  10 Tetor  2013 
 

 
 
 
 
 

“Lireng Auditing”Shpk : Adresa: Rruga e Dibres P 120 Tirane; Mob 068 20 79 155; E-mail: neshatmaze@hotmail.com    
  1 
 



LIRENG AUDITING  SHPK 
RAPORT AUDITIMI PER  FONDET DHE SHPENZIMET  

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

PERMBLEDHJE E LENDES 

 

• Raporti i Audituesit te Pavarur 

• Shenime mbi Deklaratat Financiare 

1. Te pergjithshme 

2. Politikat operuese 

3. Te ardhurat 

4. Shpenzimet 

5. Likuiditetet 

6. Kreditoret e palikujduar 

7. Ngjarje te mevonshme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lireng Auditing”Shpk : Adresa: Rruga e Dibres P 120 Tirane; Mob 068 20 79 155; E-mail: neshatmaze@hotmail.com    
  2 
 



LIRENG AUDITING  SHPK 
RAPORT AUDITIMI PER  FONDET DHE SHPENZIMET  

_____________________________________________________________________________________ 
 

RAPORTI I AUDITUESIT TE PAVAUR 

 

Drejtuar :  -Komisionit Qendror te Zgjedhjeve:  

             (Bulevardi: “Dëshmoret e Kombit”Pallati i Kongreseve) 

 Tirane   

  -Partise Aleanca Demokristiane   

                        (Godina Qendra e Biznesit Ferlut,kat.2 ) 

                                                              Tirane                                                

Te nderuar Zoterinj: 

 
Bazuar ne Ligjin 10019 date 29/12/2008 “Kodi Zgjedhor i RSH”i ndryshuar, ne zbatim te 
Vendimit te KQZ  Nr. 752 date 02/08/2013 si dhe Kontraten e Sherbimit Nr.6673 date 
02/09/2013 te lidhur me kete institucion ne  cilësinë e Ekspertit Kontabël të Regjistruar 
kemi audituar pasqyrat financiare bashkelidhur që lidhen me financimin e fondeve të 
përfituara dhe të shpenzuara për fushaten zgjedhore, që fillon me datë 22.05.2013 me 
regjistrimin e Partisë Aleanca Demokristiane në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (si 
subjekt zgjedhor) dhe  mbyllet me datë 22.06.2013  me përfundimin e fushates  zgjedhore  
të 23 Qershor  të vitit 2013. 
 
Pergjegjesia e Drejtimit per Pasqyrat Financiare  
 
Drejtimi mban pergjegjesi per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te ketyre pasqyrave ne 
perputhje me Ligjin Nr. 10019, date 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikes se Shqiperise” 
dhe Ligjin Nr.9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” date 29.04.2004. Detyra e 
subjektit zgjedhor ështe të përgatisë pasqyrat bashkëlidhur mbi  bazen e arketimeve  dhe 
pagesave. 
 
Pergjegjesia e Audituesit  
 
Pergjegjesia e jone eshte qe bazuar ne auditimin e kryer, te shprehim nje opinion mbi keto 
pasqyra financiare. Auditimin e kemi kryer ne pajtim me Standartet Nderkombetare te 
Auditimit, referencë të vecantë  me SNA 800. Keto standarte kerkojne qe ne te jemi ne 
perputhje me kerkesat e etikes dhe qe te planifikohet dhe te kryhet auditimi per te marre 
sigurine e arsyeshme qe pasqyrat financiare nuk permbajne anomali dhe gabime materiale.  
Auditimi përfshin shqyrtimin, mbi bazen e testeve, të fakteve që mbështesin shumat dhe 
deklarimet në pasqyrat financiare  që përfshijnë: Librin e llogarive të subjektit, regjistrin e 
posacëm të miratuar si model, me vendim nr.266 të KQZ-së, dt.01.06.2009 si dhe pasqyrën 
e arketim pagesave. Auditimi përfshin gjithashtu, vlersimin  e parimeve të kontabilitetit të 
ndjekura dhe vlersimet e rëndësishme  të bëra  nga drejtimi, si edhe  vlerësimin e paraqitjes 
së përgjithshme të pasqyrës. 
 
Ne çmojme se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e 
përshtatshme për të dhënë një bazë për opininonin tone të auditimit. 
“Lireng Auditing”Shpk : Adresa: Rruga e Dibres P 120 Tirane; Mob 068 20 79 155; E-mail: neshatmaze@hotmail.com    
  3 
 



LIRENG AUDITING  SHPK 
RAPORT AUDITIMI PER  FONDET DHE SHPENZIMET  

_____________________________________________________________________________________ 
Pasqyrat bashkëlidhur te fondeve të përfituara dhe të shpenzuara për fushatën zgjedhore të 
Partisë Aleanca Demokristiane që fillon me date.22.05.2013 dhe mbyllet me daten 
22.06.2013 është përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kërkesat e 
raportimit mbi bazën e arkëtimeve dhe të pagesave, konform ligjit nr.9228 dt.29.04.2004 
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 
 
Opinion 
 
Sipas opinionit tone, bazuar ne auditimin e kryer,me siguri te aresyeshme, shprehim 
opinionin se Pasqyrat Financiare te fondeve të përfituara dhe të shpenzuara për fushatën 
zgjedhore të Partisë Aleanca Demokristiane  që fillon me date 22.05.2013 dhe mbyllet me 
daten 22.06.2013 jane  përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kërkesat e 
raportimit mbi bazën e arkëtimeve dhe të pagesave, konform ligjit nr.9228 dt.29.04.2004 
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” duke dhene nje  nje pamje te vertete dhe te 
sinqerte. 
 

Per  “LIRENG Auditing” Shpk 

Neshat MAZE 

 

 

Ekspert Kontabel i Rregjistruar  

Lic.148 date 21/07/2006 
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SHENIME MBI DEKLARIMET FINANCIARE  
 

1 Te pergjithshme 

Partia Aleanca Demokristiane e Shqiperise  eshte rregjistruar me Vendim nr.2474    date 

18.07.2000. Kryetar i saj eshte Z. Zef BUSHATI.  

Organizimi dhe drejtimi  

Instancat dhe organet qendrore te Partise Aleanca Demokristiane   jane:  

• Kongresi  

• Keshilli kombetar  

• Kryesia e Partise  

• Kryetari i Partise 

 

Burimet e financimit te Partise jane:  

• Te ardhurat nga kuotizacionet;  

• Te ardhurat nga buxheti i shtetit ne perputhje me ligjislacionin per financimin e 

partive politike;  

• Ndihmat dhe dhuratat e antaresise dhe te perkrahesve te Partise Aleanca 

Demokristiane  ;  

• Çdo e ardhur tjeter qe nuk bie ne kundershtim me ligjislacionin per financimin e 

partive politike.  

Selia e Partise  Godina Qendra e Biznesit Ferlut,kat.2  Tirane 

 

2 Politikat operuese  

Drejtimi i Partise, ka operuar per kete periudhe qe auditojme ne ne pajtim me ligjin 10019, 

date 29.12.2009 “Kodi zgjedhor i Republikes se Shqiperise”, ligjin 8580 date 17/02/2000 

“Per partite politike” i ndryshuar, dhe ligjin Nr.9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 

Financiare” i dates 29.04.2004, dhe ne konformitet aktet nenligjore, me objektin e 

veprimtarise per te cilin eshte krijuar, dhe programit te caktuar nga organet qendrore.  
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FONDET E PERFITUARA DHE TE SHPENZUARANGA ADK NE ZGJEDHJET PER 

KUVEND 2013 
 

3 TE ARDHURAT 
 

N
R 
 

Burimet e perfitimit 
te fondeve per 

zgjedhjet 
per Kuvend 2013 

Vendi i 
depozitim

it 

Lloji i monedhes Kursi Total ne 
leke Leke Usd Euro 

I Buxheti i shtetit Banka  - - - - - 
II Burimet e veta Banka - - - - - 
III Sponsorizimet  - - - - - 
 Sponsorizimet Banka - - - - - 
 Sponsorizimet Arka - - - - - 

IV Te ardhura nga 
kuotat 

Arka - - - - - 

V Interesa bankare Banka - - - - - 
 Gjithsej te ardhura  0 0 0 0 0 

 
 
4 SHPENZIMET 

 
Nr Emertimi i shpenzimeve Menyra 

e 
kryerjes 

se 
pageses 

Nga 
AD 

qende
r 

Nga 
AD 

Deget 

Shpen
zime 

te 
papag
uara 

Totali i 
shpenzimev

e 

1 Reklama spote televizive - - - - - 
2 Pode me qera - - - - - 
3 Flamuj dhe aksesor       
4 Karburant - - - - - 
5 Qera ambjentesh salla - - - - - 
6 Kancelari,leter,fotokopje(boj

e printeri. te #) 
- - - - - 

7 Foni dhe Ndricim - - - - - 
8 Te ndryshme - - - - - 
 Gjithsej shpenzime  0 0 0 0 0 

 

Fushata per zgjedhjet per Kuvend ka filluar ne date 23.05.2013 dhe ka mbaruar ne 

23.06.2013. Pasqyrat financiare per periudhen e fushates per kete Parti, nuk jane plotesuar , 

sepse kjo Parti nuk ka ka pasur te ardhura dhe nuk ka kryer pagesa per shpenzimet e kryera 

te shoqeruara me fatura shpenzimesh , dokumenta banke etj.  

Nga auditimi ketyre dokumentave konstatova:  
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1. Kjo Parti nuk ka perfituar fonde nga buxheti i shtetit per kete fushate zgjedhore.  

2. Partia nuk ka perfituar fonde nga antaresia,donatore persona fizike, apo juridike 

vendas. 

Libri i dhuruesve nuk ishte mbajtur i vecante sipas ligjit pasi nuk kishte te hyra.  

Ne kushtet e mesiperme une formova opinionin tim si audit i pavarur se , Partia Aleanca 

Demokristiane e Shqiperise,nuk ka pasur te ardhura dhe shpenzime per fushaten e 

zgjedhjeve per Zgjedhjet per Kuvend te vitit 2013 ne baze te Kodit Zgjedhor te Republikes 

se Shqiperise si dhe vendimeve e udhzimeve te vecanta te KQZ-se.  

5 LIKUJDITETET  

 
Ne mbyllje te fushates zgjedhore gjendja e likujditeve ne llogarite eshte zero.  
 

Partia Aleanca Demokristiane   gjate fushates zgjedhore per zgjedhjet per Kuvend 2013 nuk 

ka terhequr fondet e transferuara nga KQZ per fushaten e zgjedhjeve per Kuvend te dates 23 

qershor 2013.  

 
6 KREDITORE TE PALIKUJDUAR:  
 

Nuk ka kreditor te pa likuiduar.  

 

7 NGJARJE TE MEVONSHME  

Nuk ka patur ngjarje te mevonshme qe mund te influencojne ne pasqyrat financiare te 

mesiperme.  

 

Per  “LIRENG Auditing” Shpk 

Neshat MAZE 

 

Ekspert Kontabel i Rregjistruar  

Lic.148 date 21/07/2006 

 


