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R A P O R T  

 I   

FAKTEVE  TE  GJETURA 

 

 

 

 

Për :  KOMISIONIN  QENDROR  TË  ZGJEDHJEVE    

   

T I R A N Ë 

    
 

Ne kemi kryer procedurat e rena dakort ne  kontraten nr.7671 e lidhur Komisionin 

Qendror te Zgjedhjeve  ne date 23.08.2015 qe do te pershkruhen me poshte, lidhur 

me  fondet e perftuara dhe te shpenzuara gjate fushates elektorale Qershor 2015 

nga "Partia Levizja Demokratike per Ndryshim"  

 

Angazhimi yne u krye ne perputhje me Standartet Nderkombetare te Auditimit dhe 

ne veçanti me SNA 4400 te zbatueshem ne angazhimet per procedurat e rena 

dakort. 

 

Procedurat u kryen vetem per t'ju ndihmuar juve qe te percaktoni  fondet e 

perftuara dhe te shpenzuara gjate fushates elektorale te dates 21 Qershor 2015 nga 

"Partia Levizja Demokratike per Ndryshim"  te cilat jane permbledhur me poshte : 

 

1.Ne morem  nga KQZ  vendimin nr.969,date 10.08.2015 te Komisionit Qendror 

te Zgjedhjeve ,i cili shpall rezultatet e shortit per emerimin e eksperteve kontabel 

te licensuar, te cilet do te kryejne auditimin e fondeve te perfituara dhe shpenzuara 

nga subjektet zgjedhore per fushaten zgjedhore,per zgjedhjet per organet e 

qeverisjes vendore te dates 21.06.2015  per kryerjen e auditimit ligjor te fondeve 

te perftuara dhe te shpenzuara ne vitin 2015 nga  

 

 

2.Ne  morem  nga KQZ –ja Regjistrin e Perfaqesuesve te Partive ne KQZ,  

Zgjedhjet 2015  

 

3.Ne morem kontakt me perfaqesuesit e Partise Levizja Demokratike per 

Ndryshim si dhe deklarimet perkatese ne lidhje me fondet e perfituara dhe 

shpenzuara gjate fushates zgjedhore Qershor 2015.  

Deklarimi i bere nga Kryetari i "Partia Levizja Demokratike per Ndryshim" ishte 

se nuk ka perfituar fonde nga KQZ apo zponsorizime nga te tjere.Lezizjet e 

bilancit 2015  jane me zero. 
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Si konkluzion per shkak se procedurat e mesiperme nuk perbejne auditim dhe as 

rishikim te bere ne perputhje me Standartet Nderkombetare te Auditimit ne nuk 

mund te shprehim asnje opinion per fondet e perftuara dhe te shpenzuara gjate vitit 

2015 nga "Partia Levizja Demokratike per Ndryshim" .  

 

Nese do  te kishim kryer procedura shtese ose nese do te kishim bere auditim te 

Pasqyrave Financiare te vitit 2015 nga "Partia Levizja Demokratike per 

Ndryshim"  (Fondeve te perftuara dhe te shpenzuara) ne perputhje me Standartet 

Nderkombetare te Auditimit çeshtje te tjera do te kishin terhequr vemendjen tone 

per te cilat do tju kishim raportuar. 

 

Raporti yne sherben vetem per qellimin e parashtruar ne paragrafin e pare te tij 

dhe vetem per t'ju informuar juve.  

Ky raport nuk mund te perdoret per qellim tjeter dhe as t'ju shperndahet paleve te 

treta.  

Ky raport lidhet vetem me gjetjet e raportuara me siper dhe nuk shtrihet mbi 

Pasqyrat Financiare te vitit 2015 (Fondet e perftuara dhe te shpenzuara) te "Partia 

Levizja Demokratike per Ndryshim".  
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