RAPORT I AUDITORES TE PAVARUR
PER AUDITIMIN LIGJOR TE FONDEVE TE PERFITUAR DHE TE
SHPENZUARA
PER FUSHATEN ZGJEDHORE, PER ZGJEDHJET PER ORGANET E
QEVERISJES VENDORE TE SHQIPERISE
PERIUDHA 21.05.2015 deri 21.06.2015

RAPORTI I AUDITIT TË PAVARUR PËR QËLLIME TË VEÇANTA
PËR AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFITUARA DHE TË
SHPENZUARA NGA
Z. GJERGJ NDREC NDREKA

Tirane më, 29.10. 2015

RAPORTI I EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR
Drejtuar: Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve
(Bulevardi: “ Dëshmmorët e Kombit” Pallati I Kongreseve)
Tiranë
Z. Gjergj Ndrec Ndreka, Kandidat I pavarur per Keshillin Bashkiak Lezhe

Të nderuar zotërinj,
Ne cilesine e Ekspertit Kontabel te Regjistruar, bazuar në ligjin 10019, datë 29.12.2008 “Kodi
zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, në zbatim të Vendimit të KQZ, datë
10.08.2015, si dhe Kontratën e Shërbimt nr.7709, datë 29.09.2015, kemi audituar pasqyrat
financiare që lidhen me financimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara për fushatën
zgjedhore, që fillon me datë 21.05.2015, me regjistrimin e z. Gjergj Ndrec Ndreka, në
Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve (si subjekt zgjedhor) dhe mbyllet me datë 21.06.2015, me
përfundimin e fushatës zgjedhore, të 21 qershorit të vitit 2015.
Pergatitja e ketyre pasqyrave eshte përgjegjësi e z. Gjergj Ndreka i cila eshte pergjegjes per
pergatitjen dhe paraqitjen ne menyre te sinqertë të këtyre pasqyrave në përputhje me ligjin
nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar dhe ligjin
nr.9228 “Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” datë 29.09.2004.Detyra e subjektit
zgjedhor është të përgatisë pasqyrat bashkëllidhur mbi bazën e arkëtimeve dhe pagesave.
Përgjegjësia jonë është që bazuar në auditimin e kryer, të shprehim një opinion mbi këto pasqyra
financiare. Auditimin e kemi kryer në pajtim me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit,
referencë të veçantë me SNA 800.
Këto standarte kërkojnë që ne të planifikojme dhe te kryejme auditimin per te zoteruar siguri te
arsyeshme se keto pasqyra nuk permbajne anomali materiale.Auditimi përfshin shqyrtimin, mbi
bazën e testeve, të fakteve që mbështesin shumat dhe deklarimet në pasqyrat financiare, që
përfshijnë : Librin e llogaritjeve të subjektit, Regjistrin e posaçëm, të miratuar si model me
vendim nr.266 të KQZ-së, datë 01.06.2009 si dhe Pasqyrën e arkëtim pagesave.
Auditimi përfshin gjithashtu, vlerësimin e parimeve të kontabilitetit të ndjekura dhe vlerësimet e
rëndësishme të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrës.
Në çmojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar, është e mjaftueshme dhe e përshtatshme,
për të dhënë një bazë për opinionin tonë të auditimit.

Opinion
Sipas opinionit tonë, bazuar në auditimin e kryer, me siguri të arsyeshme, shprehim opinionin se
Pasqyrat Financiare të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara, për fushatën zgjedhore të Partisë
Popullore Kristiandemokrate te Shqiperise, që fillon me datë 21.05.2015 dhe mbyllet me datën
21.06.2015, janë përgatitur në të gjitha aspektet materiale, në përputhje me kërkesat e raportimit
mbi bazën e arkëtimeve dhe pagesave, konform ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, duke dhënë një pamje të vërtetë dhe të sinqertë.

Lefteri Kushta
Ekspert Kontabël I Regjistruar
Lic. 58 date 31.01.2000

Tiranë më 29.10.2015

RAPORT I AUDITIT TE PAVARUR MBI ANGAZHIMET E AUDITIMIT
PER QELLIME TE VECANTA.

MBI AUDITIMIN E FONDEVE TE PERFITUARA NE FUSHATEN PER
ZGJEDHJET VENDORE MAJ-QERSHOR 2015,
NGA Z. GJERGJ NDREC NDREKA, KANDIDAT I PAVARUR

INFORMACIONE TE PERGJITHSHME
1. OBJEKTI I AUDITIMIT
Fondet publike dhe jo publike te perfituara dhe te shpenzuara nga subjekti per fushaten zgjedhore
per Zgjedhjet Vendore 2015.
2. SUBJEKTI I AUDITIMIT
Subjekti Z.GJERGJ NDREC NDREKA, per Zgjedhjet Vendore 2015.
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME MBI SUBJEKTIN ZGJEDHOR

Subjekti zgjedhor Gjergj Ndrec Ndreka eshte rregjistruar si kandidat I pavarur ne zgjedhjet per
antar I Keshillit Bashkiak Lezhe.
3. INFORMACION MBI AUDITIMIN
a) Auditimi eshte mbeshtetur ne dokumentacionin financiar te kesaj periudhe per
periudhen (Maj-Qershor 2015).
b) Auditimi eshte mbeshtetur
-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 subjektit zgjedhor.
4. PERIUDHA E AUDITIMIT Dhjetor 2015
5. PERSONAT E KONTAKTUAR PER AUDITIMIN
Emri Mbiemri

GJERGJ NDREC NDREKA

Pozicioni/Titulli

Personi qe ka kandiduar si subjekt zgjrdhor.

INFORMACION MBI ZBATIMIN E KUADRIT LIGJOR
Ligji nr.10019.datë 29.12.2008 ”Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”
1. Financimi i subjekteve zgjedhore nga fondet publike
OBJEKTIVI : LIGJI Nr.10 019, datë 29.12.2008 KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
i ndryshuar, Neni 87 “Shpërndarja dhe rishpërndarja e fondeve publike për subjektet zgjedhore” pika 2 e
cila shpreh se“ Sasia e fondeve publike që i shpërndahet secilit prej subjekteve zgjedhore caktohet me
vendim të KQZ-së, sipas rregullave të mëposhtme”
KONSTATIMI : Nga verifikimet e kryera rezulton se subjekti nuk ka qene perfitues i fondeve publike
per Zgjedhjet Vendore 2015 .

2. Financimi i subjekteve zgjedhore nga fondet jopublike
OBJEKTIVI : LIGJI Nr.10 019, datë 29.12.2008 KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
i ndryshuar,
-Neni 89 pika 1, I cili shpreh se “Financimi i subjekteve zgjedhore nga fondet jopublike” , I cili
shpreh:” Subjektet zgjedhore mund të marrin, për qëllime të fushatës së tyre zgjedhore, fonde vetëm nga
persona fizikë ose juridikë vendas. Për qëllim të këtij Kodi, konsiderohet person fizik vendas edhe
shtetasi shqiptar me banim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
-Neni 89 pika 2 , I cili shpreh se shuma qe cdo person fizik ose juridik mund ti jape nje subjekti
zgjedhor nuk mund te jete me e madhe se 1 miljon leke ose kundervlefta ne sende ose sherbime.
-Neni 89 pika 3 I cili shpreh se Ndalohet dhënia e fondeve nga një person juridik apo çdo
aksionar i tij nëse ndodhet në një nga kushtet e mëposhtme: a) ka përfituar fonde publike, kontrata
publike apo koncesione në 2 vitet e fundit me vlerë mbi 10 milionë lekë; b) ushtron veprimtari në fushën
e medias; c) ka qenë partner me fonde publike në projekte të ndryshme; ç) ka detyrime monetare ndaj
Buxhetit të Shtetit ose ndaj çdo institucioni public”
KONSTATIMI : Nga verifikimet e kryera rezulton se subjekti ka perfituar fonde si me poshte :
-

Fonde vetjake
Donacione me shuma nen 100.000 leke
Totali i te ardhurave

100.000 leke.
- leke
100.000 leke

Fondet e dhena jane ne perputhje me nenin 89, pika 1, 2 dhe 3.

3. Respektimi i kerkesave te Nenit 90 te Ligjit
Nenit 90 pika 1 shpreh : Çdo subjekt zgjedhor duhet të regjistrojë në një regjistër të posaçëm, miratuar si
model me vendim të KQZ-së, shumën e fondeve të përfituara për çdo person fizik ose juridik, si dhe të
dhëna të tjera që lidhen me identifikimin qartë të dhuruesit. Në çastin e dhurimit, dhuruesi nënshkruan një
deklaratë, ku zotohet se ai nuk ndodhet në një nga rrethanat e përcaktuara në nenin 89 të këtij Kodi dhe
mban përgjegjësi personale për deklarim të rremë. Forma dhe përmbajtja e deklaratës miratohet nga
KQZ-ja dhe është e detyrueshme për t’u nënshkruar në çdo rast dhurimi. Lista e personave që dhurojnë
shuma jo më pak se 100 mijë lekë, si dhe vlera përkatëse duhet të bëhen kurdoherë publike.
Neni 90 pika 2 shpreh : Dhurimi fondeve me vlere me te madhe se 100.000 leke duhet te behet vetem ne
nje llogari te posacme te hapur ne nje banke nga subjekti zgjedhor.Pergjegjsi I finances se subjektit
zgjedhor, jo me vone se tre dite nga fillimi I fushates zgjedhore, deklaron numrin e llogarise bankare te
hapur per kete qellim.Numri i llogarise bankare per cdo subjekt politik publikohet ne faqen zyrtare te
KQZ-se.

KONSTATIMI : Nga verifikimet e kryera rezulton se:
- subjekti zgjedhor nuk ka mbajtur regjister te posaçem sipas modelit te miratuar nga KQZ-ja.
- Nga verifikimet e kryera rezulton se subjekti nuk eshte zoterues i nje llogarie te vecante per
fonde per qellim te fushates zgjedhore.
-  Shpenzimet e kryera jane ne perputhje me Kodin Zgjedhor.Te analizuara sipas zerave ato
paraqiten :
-

Flet palosje
Totali shpenzimeve

100.000 leke
100.000 leke

Detyrimet, ose Shpenzimet janë njohur dhe pasqyruar mbi bazën e faturave tatimore, mandat arktimëve
dhe mandat pagesave dhe dokumentave orgjinale kontabël.
Dokumentat qe justifikojne shpenzimet e mesiperme sipas natyres nuk jane te rregullta nga pikpamja
fiskale ne perputhje me kerkesat e percaktimet e bera ne piken 3 te nenit 90 te ligjit nr.10019 date
29.02.2008”Kodi Zgjedhore i Republikes se Shqiperise”.Shpenzimet janë paguar ne cash dhe jo
nëpërmjet llogarisë bankare, nuk ka raste qe shumat e shpenzimeve te paguara ne cash arka te kalojne
kufirin i vënë nga organet fiskale . Rekomandoj që në të ardhmen veprimet te justifikohen teresisht me
dokumente fiskale dhe të kryhen nëpërmjet llogarisë bankare.
Eksperte Kontabel e Regjistruar
Lefteri KUSHTA

