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MODEL! 3: MODEL! I STANDARTIZUAR PER RAPORTIMIN E AUDITIMIT TE 
RAPORTIT VJETOR TE PARTISE POLITIKE. 

Auditimi i Partise Socialiste 

I. INFORMACION I PERGIITHSHEM 
Jam angazhuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve(KQZ) në misionin e auditimit ligjor td 
detyrueshem, td fondeve td perfituara dhe të shpenzuara gjate vitit kalendarik 2020 nga Partia 
Socialiste e Shqiperise , td raportuara prej saj në raportin vjetor financiar (Pasqyrat financiare), 
td depozituara në KQZ-e. 

Me përfundimin e procesit te auditimit, p0 ju paraqes raportin e hartuar sipas formatit td 
standartizuar td miratuar nga KQZ-ja. 

A. INFORMACIONI LIGJOR 
i.Kuadri Iigjor. 
Kuadri ligjor referohet dhe në kontratën e sherbimit td auditimit ligjor td raporteve vjetore 
financiare te partive politike sipas ligjit nr. 8580, date 17.02.2000 "Per partite politike" i ndryshuar 
dhe procesi i realizimit te tij bazohet në, !igjin nr.10091, date 05.03.2009 "Per auditimin ligjor, 
organizimin e profesionit td ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", 
legjis!acionin e fushës fiskale, si dhe në aktet nenhigjore td KQZ-se td miratuara per kete qellim. 
i. 

ii. Standartet e kontabilitetit të zbatueshme 

Pasqyrat financiare jane pergatitur bazuar ne standartet kombëtare td kontabilitetit per ON i 
shpa!Iur nga ministri i finacave me urdherin Nr.62 date 17.09.2015 në mbështetje td pikes 1 te 
Ligjit Nr.9228 date 29.04.2004" Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", i ndryshuar me 
!igjin Nr. 9477 date 09.02.2006 dhe td VendimitNr 2 date 27.07.2015 te Keshillit Kombetarte 
Kontabilitetit" Per miratimin e Standartit Kombetar td OJF", i detyrueshem per Vu zbatuar 
nga data 01.01.2016. 

Pasqyrat financiare te konsoliduara td PS jane pergatitur mbi bazen e te drejtave dhe detyrimeve 
te konstatuara.Sipas kësaj metode efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve të tjera njihen ne 
pasqyrat financiare kur ato ndodhin dhejo kur arketohen ose paguhen e, njihen ne kontabilitet 
dhe raportohen ne pasqyrat financiare td periudhes kontabel te cilave ju perkasin. 

Auditimi i pasqyrave financiare te periudhes 01.01.2020 deri 3 1.12.2020 te Partisë Socialiste 
u kryen ne mbeshtetje td SNA 800 



B. OBJEKTI I AUDITIMIT 

1. Kontrata e shërbimit 
Kontrata e shrbimit është lidhur në data 08.09.202 1 me Nr. Protokolli 6257 me KQZ dhe ka 
per objekt kryerjen e auditimit ligjor të detyrueshem të fondeve dhe të shpenzuara gjate vitit 
kalendarik 2020 per partite politike në perputhje me Ligjin Nr.8580 data 17.02.2000 "Ligji 
per Partitë Politike" indryshuar aktet nenligjore te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve te 
miratuara per këtë qellim, me Ligjin Nr.10091 data 05.03.2009 " Per auditimin ligjor 
organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te rregj istruar dhe të kontabilistit te miratuar" 
dhe Ligjin Nr.9228 data 29.04.2004 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare " ndryshuar, 
si dhe aktet nenligjore te nxjerra në bazë dhe per zbatim të tyre. 

H. Vendimi I KQZ-se 

Vendimi Nr. 425 data 12.07.202 1 i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve " Per shpalljen e 
rezultatit te shortit per emërimin e eksperteve kontabël te licensuar ( Audituesit ligjore), te cilët 
do te kryejne auditimin e fondeve te përftuara dhe të shpenzuara nga partite politike per vitin 
kalendarik 2020. 

W. Pergjegjesite përkatëse të subjektit zgjedhor dhe audituesit Iigjor. 

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i detyruar të njoftojë menjëhere audituesin dhe te 
jape të dhënat e partisë që auditohet ku perfshihen: 
a.-Adresa, Sipas te dhënave në rregjistrin e partive politike të rregj istruar në Gjykaten e Rrethit 
Gjyqesor Tiranë 
b. Emrin /mbiemrin dhe adresen e kryetarit dhe të financierit të partise. 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është i detyruar te paguajd cmimin perkates te percaktuar 
në nenin 4 te kesaj kontrate. 

Drejtimi është pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te ketyre pasqyrave 
financiare ne perputhje me Standartet Kombetare të Kontabilitetit, "Kodin zgjedhor te 
Republikes së Shqiperise " i miratuar me Ligjin Nr.10019 data 29.12.2008 i ndryshuar me 
Ligjin Nr.74/2012 data 19.07.2012 dhe Ligjin Nr.31/2015 data 02.04.2015 si dhe Ligjin Nr. 
8580 date 17.02.2000 " Per Partitë Politike" i ndryshuar me Ligjin Nr.10374 date 10.02.2011 
Ligjin Nr.17/2014 data 20.12.2014 dhe Ligjin 25/2014 data 25.09.2014 dhe per ato kontrolle 

te brendeshme qe drejtimi i gjykon te nevojshme per te mundësuar përgatitjen e pasqyrave 
financiare pa gabime materiale, per shkak te mashtrimit apo te gabimit. 
Ne pergatitjen e pasqyrave financiare drejtimi eshte pergjegjes per vieresimin edhe të aftesise 
te partise per te vazhduar ne vijimësi , duke dhënë informacion shpjegues kur eshte e 
aplikueshme, ceshtjet që When me vijimesine duke perdorur bazën kontabël te vijimesise nese 
menaxhimi nuk synon likuidimin ose të nderprese operacionet , ose kur nuk ka ndonje 
alternative tjeter realiste por vetem te 'veproje ne kete menyre. 

- I 



Kjo pergjegjesi perfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e kontrollit te brendshëm të 
pershtatshem mbi paraqitjen e sinqertë te pasqyrave financiare pa anomali materiale të 
shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi, zgjedhjen dhe zbatimin e metodave td pershtatshme 
kontabë!, dhe kryerjen e cmuarjeve kontabël td asyeshme per rrethanat. 

Personat e ngarkuar me qeverjen jane pergjegjes per mbikqyrjen e procesit td raportimit 
financiar të partise. 

Audituesi Iigjor merr persiper kryerjen e shërbimeve td percaktuara ne nenin 1 td kontratës së 
sherbimit të lidhur me Komisionin Qëndror td Zgjedhjeve , ne ambjentet e partisë politike që 
auditohet. 
Audituesi ligjor duhet td verifikojë çdo dokument, informacion, Ilogari bankare apo te dhënë 
që ka td beje me financimin dhe shpenzimet e kryera nga partia politike si dhe td marre 
dekiarata nga drejtuesit e partise politike që auditohet per ceshtjet që nevojiten per të kryer 
sherbimin. 
Audituesi !igjor duhet te kryeje kontrolle td dokumetave financiare e te liogarive kontabël si 
dhe të subjekteve të lidhura drejtperdrejt apo tërthorazi me partine politike apo që ndodhen nën 
kontrollin e tyre. 
Audituesi ligjor duhet të depozitoje në Komisionin Qendror td Zgjedhjeve raportin e auditimit 
brenda 30 ditëve nga data e hidhjes se kontrates , Si dhe td depozitohet edhe në format 
e!ektronik. 
Audituesi higjor duhet të dorëzojë se bashku me raportin edhe pyetesorin udhezues së bashku 
me kontratën. 	 - 
Audituesi ligjor duhet te hartojë raportin e auditimit me profesionalizem sipas formatit td 
standartizuar td miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me vendimin Nr.152 date 
11.04.2019 në perputhje me higjin Nr. 8580 date 17.02.2000 " Per Partitë Politike" i ndryshuar 
Ligjin Nr. 10091 date 05.03 .2009 " Per auditimin higjor organizimin e profesionit td ekspertit 
kontabël td rregjistruar dhe te kontabihistit të miratuar " , dhe Ligjin Nr.9228 date 29.04.2004 
"Per kontabihitetin dhe pasqyrat financiare "ndryshuar si dhe aktet nenhigjore të nxjerra në 
bazë dhe per zbatim te tyre. 
Audituesi higjor nuk mund të perfshije në raportin e auditimit të dhenat personale td personave 
që i kane dhuruar partise shuma me pak se 100.000 Ieke. 
Audituesi ligjor duhet td paraqitet në Komisionin Qendror td Zgjedhjeve sa here kjo e fundit e 
kerkon per sqanime td mëvonëshme pas depozitimit të raportit perfundimtar. 
Audituesi ligjor ne çdo rast duhet te njoftojë per kryerjen e auditimit ligjor partine politike me 
shkrim nepermjet postës shqiptare sipas adresës së dhene nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

Pergjegjesia jone eshte td shprehim një opinion mbi keto pasqyra financiare bazuar ne 
auditimin tone. 
Ne raportin e auditimit audituesi perfshin opinionin e tij bazuar ne sigurine e arsyeshme nëse 
pasqyrat financiare td konsohiduara ne teresi jane pa gabime materiale qofte per shkak 
mashtnimi apo gabimi.Siguria e arsyeshme eshte nje nivel i lartë i sigurise por nuk eshte nje 



garanci që një auditim i kryer në perputhje me SNA gjithmone do të zbulojë nje anomali 
materiale kur ajo ekziston. Anomalitë mund te shkaktohen nga mashtrimi apo gabimi dhe 
konsiderohen materiale nëse, individualisht ose së bashku, ato mund të pritet nu mënyre të 
arsyeshme te ndikojnë vendimet ekonomike të perdoruesve, te marra mbi baza th ketyre 
pasqyrave financiare. 

C. PREZANTIMI I SUBJEKTIT ZGJEDHOR TEK AUDITUESI LIGJOR 

i. Prezantimi i subjektit zgjedhor 

Partia Socialiste e Shqiperise është rregj istruar në rregj istrin e Partive politike pranë Gjykates 
se Rrethit Gjyqesor Tiranë me urdhër të Ministrisë së Drejtesise Nr. 36/1 date 15.08.1991 me 
emrin " Partia Socialiste e Shqiperise" me iniciale "PS ". 
Kryetari i saj është Zoti Edi Rama. 
Ajo është e rregjistruar në organet tatimore në datën 29.01.2007 me NIPT K 71329002 F 
Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave të Ligjit Nr. 8580 date 17.02.2000" Per Partitë 
Politike" , Ligji Nr. 8788 date 07.05.2001 "Per organizatatjo fitimprurese", Ligji Nr.8779 
date 07.05.2001 " Per rregjistrimin e organizatave jo fitim prurëse " , nga statuti i saj dhe 
leg] islacioni në fuqi. 
Selia e partise eshtë në adresën: Sheshi " Austri "Nr. 91 Tiranë. 

ii. Forma e organizimit dhe menaxhimit (qendra dhe deget rajonale): numri i anëtarëve, struktura 
dhe numri i degeve në qark dhe organizatat që kane lidhje të drejtperdrejte apo te tërthortë me 
partine (per shembull, fondacionet, organizatat e rinisë, etj.) 

Organet drejtuese në udheheqjen qendrore te Partisë Socialiste jane: 

Kongresi i Partise - organi me i larte vendim marrës i Partisë 

Asambleja Kombëtare - organi me i land midis dy kongreseve 

Kryetari i partise - drejtuesi me i lartë politik i Partisë 

Kryesia e partise 

Organet drejtuese në rrethe të cilatjane percaktuar në statutin e partisë: 

Asambleja socialiste e bashkisë 
Kryetari i partise i asamblesë socialiste te bashkisë 

Organet vendore te Partise Socialiste jane: 

Organizata socialiste 

-- 



Kshi11a socialiste to njësive administrative 
Keshilli koordinues te partise socialiste ne qarqe 

D. PREZANTIMI I RAPORTI DHE STRUKTURAT E TIJ 

1. Struktura e raportit to audtimit - kërkesat formale, to ardhurat dhe shpenzimet. 

Struktura e raportit to auditimit perbehet nga: 

• Kërkesa formale kujepet nje pasqyrim i pergjithshem i pasqyrave financiare no 
datën e dorëzimit dhe to nënshkrimit tësaj , to auditit, to aktiveve dhe 
detyrimeve to Partisë no datën 31.012.2020 

• Të ardhurat e Partisë to realizuara gjate periudhes 01.01.2020 deri no 31.12.2020 
si dhe nje informacion me i plote per burimin e ketyre to ardhurave. 

• Th shpenzimeve to kryera nga Partia gjate periudhes një vjecare që fihlon nga 
01.01.2020 deri no 31.12.2020 so bashku me analizën perkatese to tyre sipas 
liojit to shpenzimeve dhe perkatesise. 

• Se fundi një sinteze ku permblidhen to gjitha gjetjet gjat procesit to auditimit dhe 
dhënia e opinionit to çertifikimit. 

ii. Permenden takimet dhe komunikimet e mundëshme midis audituesit dhe subjektit zgjedhor 
dhe çdo personi tjeter to tretë. 

No punen tone per auditimin e fondeve dhe to shpenzimeve to kryera gjate vitit kalendarik 
2020 kemi marrë kontakt me Znj Dhurata Isufaj Kryefinancierja e Partisë Socialiste dhe Znj. 
Zeneida Ilnica financierja e Partisi Socialiste. 

iii. Jepet nje paraqitje e pergjithshme në lidhje me raportin vjetor të partise politike: nëse është ose 
jo no perputhje me kërkesat e raportimit. 

Raporti vjetor i Partise Socialiste eshte dorëzuar no Komisionin Qendror to Zgjedhjeve ne 
date 04.03.2021 
Pasqyra financiare jane pergatitur dhe paraqiten no perputhje me Standardin Kombëtar to 
Kontabilitetit per Organizatatjo Fitimprurese (SKK per OJF-te),. 

Pasqyrat financiare jane pergatitur duke perdorur bazen e to drejtave dhe detyrimeve to 
konstatuara to kontabilitetit. Mbi bazën e to drejtave dhe detyrimeve to konstatuara, elementet 
njihen si aktive, detyrime, aktive neto, to ardhura apo shpenzime kur ato plotesojne 
perkufizimet dhe kriteret e njohjes per këto zera. 

Per matjen e vierave monetare to aktiveve, detyrimeve, to ardhurave dhe shpenzimeve, no 
pasqyrat e saj financiare, Partia Socialiste ka zgjedhur si bazë matjeje kosto historike. 



Transaksionet në monedhe të huaj konvertohen në lekë, me kursin zyrtar të kmbimit t6 Banks 
se Shqiprise nd datn e kryerjes së transaksionit. Ne çdo data bilanci , zerat monetarë të 
bilancit të shprehur në monedhë të huaj rivleresohen me kursin zyrtar te këmbimit në datën e 
bilancit. 

Matja fihlestare e të arkëtueshmëve dhe pagueshmeve behet me vlerën e drejtë dhe me pas 
njihen me koston e amortizuar, duke perdorur metodën e interesit efektiv minus provizionet 
per zhvlerësim. Interesithbi të arkëtueshmet e pakthyera njihet mbi bazën e kontabilitetit të të 
drejtave të konstatuara. 

Inventarët njihen, në perputhje me përcaktimet e bëra në SKK 04- Njohja e inventarëve bëhet 
zakonisht në momentin e perfitimit. Vlerësimi i mepastaj shëm, pas njohjes fihlestare, matet me 
vlerën me te ulët midis kostos dhe çmimit te vlerësuar të shitjes pakesuar me kostot per t'u 
perfunduar dhe shitur. 

Aktivet afatgjata materiale (AAM-te) njihen si nje aktiv vetem nëse: aktivi kontrollohet nga 
partia, është e mundur që perfitime te ardhshme ekonomike nga perdorimi i aktivit te hyre dhe 
kostoja e aktivit mund të matet me besueshmeri. Regjistrimi fihlestar i aktiveve afatgjata 
materiale bëhet zakonisht në momentin e perftimit te tij nga blerja apo prodhimi dhe matet me 
kosto. 

Ne pasqyren e pozicionit financiar nje element i aktivit afatgjate material paraqitet me kosto 
minus amortizimin e akumuluar dhe ndonje humbje të akumuluar nga zhvlerësimi. 

Kostot qe kane të bejne me permiresimet e mepastajshme i shtohen kostos se aktiveve afatgjata 
materiale vetëm nëse ato pënnbushin kriteret e perkufizimit te ketyre aktiveve dhe kriteret per 
njohjen e tyre në pasqyrën financiare. Kostot që hidhen me mirëmbajtjet dhe riparimet e 
vazhdueshme njihen si shpenzime gjate vitit ushtrimor. 

Amortizimi llogaritet mbi bazën e metodës së vlerës se mbetur per të gj itha vitet e jetes 
ekonomike te aktivit, me norma vjetore, per ndërtesat nuk është liogaritur amortizim dhe per 
paisje zyre me 20% e informatike 25 %. 

II. KERKE SAT FORMALE 

A. PERMBLEDHJE 

1/ Data e dorëzimit të raportit vjetor 

Dorëzimi fizik P0 Date 
04.03.2021 

2/ Nënshkrimi 

Nënshkrimi P0 Date 
04.03.2021 

Identiteti I nënshkruesit P0 Emër 
Taulant Balla dhe Dhurata 

Isufaj 

- 



B. CAKTIMI I AUDITUESIT LIGJOR DHE LLOGARISE BANKARE 

1/ Informacioni per partine politike 

Emri I partisë politike Partia Socialiste e Shqiperise 

Adresa e selisë qendrore Sheshi "Austria " Nr. 91 , Tiranë 

Numri i telefonit të selisë qendrore 00 355 42 224 738 

Adresa e e-mailit të selise qendrore të 
partisë (nese ka) 

S ka 

2/ Informacion per audituesin Iigjor 

Emri i audituesit ligjor të caktuar Violeta MULLA 

Adresa e audituesit Iigjor Rruga Pjeterr Budi, Pall 61/1 Ap.14,Tirane 

Numri i telefonit të audituesit 
I igjo r 

0699907937 

Adresa e e-mailit te audituesit 
ligjor (nëse ka) 

violetamulla@yahoo.com  

3/ Td dhënat e Ilogarisë bankare te partisë politike 

Emri i bankés ku mbahet Ilogaria Credins Bank ne ALL 

Adresa e zyrës Se bankës ku 
mbahet Ilogaria 

Banka Credins Dega Tirana 1,Tiranë 

Numri I telefonit té zyres së 
bankës 

042234096 

a -- 

Adresa e e-mailit të zyrës së 
bankës apo zyrtarit pergjegjes të 
ban kës 

Entela.haxhialiu@bankacredins.com  

Numri I Ilogarise bankare 00000112879 

Emrat dhe nënshkrimi i té gjithë 
personave té autorizuar per 
veprimet tek Ilogaria bankare 

Dhurata Isufaj, Zeneida Ilnica 

b. Emri I bankës ku mbahet Ilogaria Credins Bank ne € 

Adresa e zyrës së bankës ku 
mbahet Ilogaria 

Banka Credins Dega Tirana 1,Tiranë 

Numri i telefonit të zyrës së 
ban kës 

042234096 

Adresa e e-maiIit té zyrës së 
bankés apo zyrtarit pergjegjes té 
bankës 

Entela.haxhialiu@bankacredins.com  

Numri I Ilogarise bankare 00000456908 

Emrat dhe nënshkrimi i te gjithe 
personave të autorizuar per 
veprimet tek Ilogaria bankare 

Dhurata Isufaj , Zeneida Ilnica 

C. Emri i bankës ku mbahet Ilogaria Credins Bank ne $ 

HL 



Adresa e zyrës sé bankés ku Banka Credins Dega Tirana 1,Tiranë 
mbahet flogaria 

Numri I telefonit té zyrës sé 042234096 
bankës 

Adresa e e-maiIit të zyrés së Entela.haxhialiu©bankacredins.com  
bankës apo zyrtarit pergjegjes te 
bankés 

Numri I Ilogarise bankare 00000288407 

Emrat dhe nënshkrimi I te gjithe Dhurata Isufaj , Zeneida Ilnica 
personave te autorizuar per 
veprimet tek Ilogaria bankare 

d. Emri I bankés ku mbahet Ilogaria Credins Bank ne ALL 

Adresa e zyrés sé bankés ku Banka Credins Dega Tirana 1,Tirané 
mbahet Ilogaria 

Numri I telefonit të zyres së 042234096 
bankës 

Adresa e e-maiIit te zyres së Entela.haxhialiu@bankacredins.com  
bankés apo zyrtarit pergjegjes te 
ban kës 

Numri I Ilogarise bankare 00000288405 

Emrat dhe nënshkrimi i te gjithe Dhurata Isufaj , Zeneida Ilnica 
personave te autorizuar per 
veprimet tek Ilogaria bankare 

e. Emri I bankës ku mbahet Ilogaria Credins Bank ne £ 

Adresa e zyres Se bankës ku Banka Credins Dega Tirana 1,Tiranë 
mbahet Ilogaria 

Numri I telefonit të zyres Se 042234096 
ban kës 

Adresa e e-mailit të zyres Se Entela.haxhialiu@bankacredins.com  
bankës apo zyrtarit pergjegjes të 
ban kës 

Numri I Ilogarise bankare 00000283718 

Emrat dhe nënshkrimi I te gjithe Dhurata Isufaj , Zeneida Ilnica 
personave të autorizuar per 
veprimet tek Ilogaria bankare 

f. Emri I bankës ku mbahet Ilogaria BKT ne ALL 

Adresa e zyres Se bankés ku Dega qendrore sheshi Italia prane hotel 
mbahet Ilogaria Sheraton,Tiranë 

Numri I telefonit të zyres Se +35542266277 
ban kes 

Adresa e e-mailit të zyres Se info@bkt.com.al  
bankes apo zyrtarit pergjegjes te 
bankës 

Numri I Ilogarise bankare 110000601 

Emrat dhe nënshkrimi I te gjithe Dhurata Isufaj , Zeneida Ilnica 
personave te autorizuar per 
veprimet tek Ilogaria bankare 



C. AKTIVET DHE DETYRIMET 

1/ Kriteret e kiasifikimit td aktiveve 

Prshkruani natyrin e secilit aktiv, prone e partist, ne datin e vterisimit 

Ndërtesa 

Mjete transporti 

Inventar ekonomik ( paisje dhe orendi zyre) 

Paisje e programe informatike 

Përshkruani vendndodhjen e aktivit 	Ne selinë qëndrore të Partisë Socialiste 

Shkruani vlerën e tregut të aktivit, në daten e vlerësimit nëse është bërë vlerësim, ose vlerën kontabël të 
mbetur 

Ndertesa 	......................................................1.643.389 vlerë fillestare 

Mjete transporti .............................................. 	.1.303.276 vlerë kontabël e mbetur 

Inventar ekonomik 
( 

paisje dhe orendi zyre )......2.763.929 vlerë kontabël e mbetur 

Paisje e programe informatike .......................1.129.621 	vlerë kontabël e mbetur 

2/ Kriteret e klasifikimit tC detyrimeve 

Përshkruani liojin e secilit detyrim tC partisë, në datCn e vlerCsimit 

NE datën e vlerësimit detyrimet e Partisë Socialiste jane detyrime per sigurime shoqërore e shëndetësore, 
detyrime per tatimin mbi të ardhurat personale si dhe detyrime per rekiama e shërbime të tjera 

Ndersa ne te ardhura te shtyrajane te ardhura te krijuara ne vitin 2019 ne fushatn e pushtetit lokal si kuota 
te anatareve te 61 bashkive ku këto td fundit zënë 9.62% td shumës se detyrimeve afat shkurtra NE VLERE 
13.640.969 LEKE. 

Shkruani emrin e kreditorit per detyrimet 

Kreditorët per detyrime jane: 

Top Albania Radio, Synclab, Prosound shpk, Media vizion sha, A 1 Report, Ora sha, Top Chanel, 
Shqiptarja.com , Elda shpk, Dixhi Print, Drejtoria e sigurimeve shoqerore e shendëtësore Tirane dhe 
Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave Tiranë, 

Shkruani vlerën e detyrimit në datën e vlerësimit dhe kushtet e shlyerjeve 

Furnitorët gjëndje e mbartur nga vitet: 

Top Albania Radio.........................500.000 
Synclab.......................................26.150 	likuj janar 2021 
Prosound shpk..............................696.000 
Media vizion sha.........................7.714.033 
A 1 	Report.................................6.306.241 
Ora 	sha...................................27.196.452 
Top Chanel..............................80.743.325 
Shqiptarja.com .........................3.338.290 
Elda 	shpk....................................285.500 
Dixhi 	Print...................................208.355 	likuj janar 2021 
Vodafon Albania 	sha 	................18.294 	' 	 /r 

_____ AMC 	SHA 	 30.237 Ilk janar 2021 



Ujsjelles Kanalizime sha 	 20.640 " 
Albtelecom sha 	.. ................ 	 51.174 
FSHU 	 76.036 " 
dhe 

Drejtoria Rajonale e tatim taksave Tiranë ( sig.shoq.shëndet.) ........... 	 606.248 
Drejtoria Rajonale e tatim taksave Tiranë (tatim page ).......................258.798 

-Ic- 



D. PERMBLEDHJE FINANCIARE 

Përmbledhje Financiare 

Periudha e raportimit (data e pare dhe e fundit e periudhës 
01.01.2020 	deri me 31.12.2020 

që mbulon raporti)  

Shuma e parave në arkë në fillim dhe në fund të periudhes 
së raportimit (data e pare dhe e fundit e peniudhes që 01.01.2020 - 207.952 lek 	31.12.2020-1.501.265 leke 
mbulon raporti)  

Shuma e pergjithshme e të gjithë kontributeve të marra 67.393.282 

Shuma e pergjithshme e të gjitha shpenzimeve te bëra. 58.456.981 

BUanci në fund te pehudhes Se raportimit (data e fundit qe 
31.12.2020 

mbulon periudhen)  

Shuma e pergjithshme e te gjithe aktiveve në fund te 
78.317.741 

peniudhes Se rapontimit  

Shuma e pergjithshme e te gjithe detynimeve ne fund të 
141.7 16.742 

periudhës Se raportimit.  



a! Liogari bankare e vecantë e Dartisë øolitike dhe Audituesi Licilor 

- Liogaria bankare e posaçme? 

A është siguruar i gjithe informacioni? P0. 

o Gjate vitit 2020 nuk eshte hapur Ilogari e posacme 

- Identiteti i audituesit Iigjor 

Kush? 

Violeta MULLA , Audit Ligjor me Nr. License 38 date 10.02.2000 Iëshuar nga 
I E KA. 

o ceshtja e mosperputhjeve të mundëshme. 

Nuk ka 

- Pergjegjësi per pergatitjen dhe nënshkrimin e raportit vjetor. 

o Nënshkrimi i raportit vjetor. 

o Nënshkrimi i raportit vjetor ështe bërë nga Sekretari i Pergjithshem z. Taulant 
Balla dhe kryefinancierja Znj.Dhurata Isufaj. 

o Paraqitja e të gjithe dokumenteve mbështetëse: vërejtja e problemeve të 
dukshmë (shiko me poshtë 

a) bosh/mungon P0 / Jo (;fare? 
informacioni  
b) dokumentacioni 
(shgyrtim i shpejte)  

Të 67.393.282 
Ardhurat  eke 

Financime publike 63.417.047 
eke 

Donacione private 
(Qira ) 
Financim nga 3.976.235 
burimet e veta té leke 
pantisë  
Hua/Kredi, Te 
tjera  

58.456.981 
Shpenzime 

•- ' 



Shpenzimet e 
gerasë  

1.061.000 

Stafi / rrogat 37.957.748 

Media 

Ko mu n I kim I 

Transporti 278.100 

Shpenzimet 
ban ka re  

2.543 

Administrative dhe 
të Përgjithshme  

13.993.970 

Amortizimi 1.157.170 

Menaxhimi i 
Pro n ës  
Shpenzime té 
tjera  

4.007.250 

b/ Asetet/detyrimet dhe rërmbledhiet financiare 

- (;do mosperputhje/ parregulisi në Iidhje me dekiarimin e aktiveve dhe detyrimeve. 

Gjatë auditimit të aktiveve dhe detyrime nuk është vërejtur asnjë parregullsiapo 
mosperputhje të dhënash 

- Deficit/ shpenzime të papaguara 

Gjatë vitit ushtrimor 01.01.2020 deri në 31.12.2020 jane 1.061.426 Iekë shpenzime të 
papaguara. 

III. TE ARDHURAT 

A PERMBLEDH)E 

Sipas 
raportit 
vjetor  

- 
Sipas auditumit 

te kryer 

1/ Financimi publik 

Shuma e granteve publike të marra 
63.4 17.0471ek  

63.417.047 lek 

Data e tranfertës 04.05.2020 
19.06.2020 

04.05.2020 
19.06.2020 

2/ Donacionet private 

Shuma e pergjithshme e raportuar 0 0 

Shuma e donacioneve né para 0 0 

Shuma e donacioneve né natyre 0 0 

Paraqitja e nje liste té donatoréve 

Paraqitja e té gjitha dekiarimeve bankare 



Paraqitja e nje liste të donatorëve 

Paraqitja e të gjitha dekiarimeve bankare 

Perputhshmeria mes cdo donacioni të 
raportuar dhe dekiarimit bankar (shuma)  
Perputhshmeria mes çdo donacioni të 
raportuar dhe dekiarimit bankar (data) 

Perputhshmeria mes cdo donacioni te 
raportuar dhe dekiarimit bankar (donatori)  

Perputhshmeria mes cdo donacioni né natyrë 
te raportuar dhe vlerës Se tregut (donatori I 
data)  
A perputhen shifrat e pergjithshme? 

Respektimi I kufirit të donacionit 

3/ Fin ancimi nga burimet e vetë partisë 

Shuma e pergjithshme e raportuar 3.976.235 3.976.235 

Shuma e përgjithshme e raportuar (Zyra 
Qendrore)  

3.976.235 3.976.235 

Kuotat e anëtarësisë 3.976.235 3.976.235 

Botimet 

Shtypshkronja 

Marrje me qera 

Shuma e pergjithshme e raportuar (degët 
lokale)  
Kuotat e anëtarësisë 

Botimet 

Shtypshkronja 

Marrje me qera 

Perputhshmeria mes cdo të ardhure të 
raportuar dhe deklarimit bankar (shuma) 

3.976.235 

Perputhshmeria mes cdo te ardhure të 
raportuar dhe dekiarimit bankar (data) 

01.01.2020 	den 
31.12.2020 

4/ Huatë/Kreditë 

Shuma e pergjithshme e raportuar 0 

Shuma I shuma e huasë / kredisë (per cdo 
kredi I hua)  

0 0 

Data e huasé / kredisë dhe data e shlyerjes 
(per cdo kredi I hua)  

0 

Paraqitja e dokumenteve mbeshtetese 
(kontratat per secilen kredi / hua)  

5/ Marrja e të ardhurave 

.. 	
.. 	.. 

Te gjithe te ardhurat ne para te marra / te 
mbledhura permes Ilogarise perkatese. 

P0 
Nuk 	u 

kostatuan 
parreguilsi 



Kontributet e Specifikuara 

Kriteret e kontributeve 

Emri i kontribuesit 	- 

Nuk ka 

Adresa e kontribuesit - 

Nuk ka 

Profesioni i kontribuesit (nese kontribuesit nuk ka profesion, shkruani "nuk ka profesion") 	- 

Nuk ka 

Përshkrimi i kontributit (I till 	si "para në dorë" apo "cek" apo "transfertë bankare" apo "pershkrimi I kontributit në 
natyrë") 	- 

Nuk ka 

Viera e kontributit (per kontributet në natyrë shkruani vlerën e tregut, që është v!era e sendit nëse shitet né ate gjendje 
aktuale) 	- 

Nuk ka 

Data kur eshtë marrë kontributi - 

Nukka 

7' 

N 



B. ANALIZA 
a! Financimi nga burimet jo publike 

- Donatorët e lejuar: 

o Kontrolli I identitetit të donatorëve dhe lejueshmëria e cdo donacioni të 
deklaruar; 

Donatorët e lejuar 

Ne raportin vjetor të partisë Jane eviderituar të ardhura nga donacionet dhe p0 ashtu dhe nga 
procesi i auditimit. 

Burimet e palejuara 

Ne raportin vjetor të partisë nuk jane evidentuar të ardhura nga burime të palejuara dhe pa ashtu 

dhe nga procesi i auditimit. 

Kontributet në natyrë 

Ne raportin vjetor të partisë nuk jane evidentuar të ardhura nga kontribute në natyrë dhe pa ashtu 

dhe nga procesi i auditimit. 

b.Financimi nga burimet e vetë partisë politike 

Kiasifikimi me zëra I të ardhurave nga burimet e vetë partisë 

b/ Financimi nga burimet e vetë partisë politike 

Kiasifikimi me zëra I të ardhurave nga burimet e vetë partisë 

• Kuotat e anëtarësisë: shuma e pergjithshme dhe ndarja e shumave të marra 
3.976.235  

• 	Botimet......................0 

• 	Shtypshkronjat...........0 

• 	Marrja me qera ............ 0 

- Kiasifikimi ne bazë të emrit të deges i të ardhurave që merren nga burimet e 
vetë partisë per secilin zë të dekiaruar 

• 	Zyra Qendrore ..........3.976,235 
• 	Deget lokale..............0 

- Përputhshmëria mes natyres së të ardhurave dhe shumës së dekiaruar dhe 
dekiarimit bankar 

Të ardhurat e raportuara në pasqyrat financiare per vitin ushtrimor 01.01.2020 den 

31.12.2020 jane plotesisht të perputhura me natyrën e tyre , me raportimin financiar vjetor të 
hartuar nga Partia Socialiste dhe me dekiarimet bankare. 
c/ Huatë/Kreditë 

Identiteti I huadhënësit/ve 

Huadhënësi I kredisë ka qene Shoqëria Autostar Albania sh.p.k Tiranë 

- Shuma dhe data e huasë/ve (paraqitja e kontratës së kredisë / huasë). 

Shuma e huasë është 3.456.000 vlera fillestare 
Kjo hua eshte shlyer plotesisht ne mars 2020 

IV SHPENZIMET 	A. PERMBLEDHJE 



Shpenzimet e bëra nga Zyra Qendrore e partisë PS 2020  

Shpenzimet 

e 

dekiaruara 

ne raportin 

vjetor 

Faturat e 

paraqitura 

Dokumentet 
.. 

mbeshtetese 

qe 

mungojne 

Shpenzime 

te 

papaguara 

Mosperputhje 

ne Iidhje me 

dokumentat e 

paraqitura 

nga furnitoret 

Shuma e 

pergjithshme 
 

e 

shpenzimeve 

zgjedhore 

sipas 

auditimit 

Shpenzimet e qerasë (Qiramarrja e 
ambienteve) 1,061,000 Me fatura ska ska ska 1,061,000 

Shërbimet komunale 6,780,104  - " 6,780,104 

Energjia elektrike 844,523 Me fatura " 844,523 

Up 270,959 Me fatura  270,959 

Shpenzime teleforiike,facebuk 5,664,622 Me fatura " 5,664,622 

Stafi/ rrogat 37,957,748 ' - 
to 
 37,957,748 

Pagat 33,615,298 Listpagesat ' -  33,615,298 

Sigu rime shoqerore dhe 
shendetesore 4,342,450 Listpagesat " -  4,342,450 

Pritje percjellje 195,500 ' -  195,500 

Komunikimet 5,348,061 Me fatura -  5,348,061 

Montazh, printim, bandera 1,928,301  -  1,928,301 

Materialet promovuese  Me fatura 

/Konsulenca 3,419,760 to   3,419,760 

Shpenzime udhetimi,dieta, 
transporti 365,100  -  365,100 

Automjetet me qera dhe 
karburanti - 

Akomodimi  

Vaktet dhe shpenzime të 
paparashikuara(katering) - 

Shpenzimet bankare 2,543 
State. 
banka " -  2,543 

Administrative dhe të pergjithshme - 

Amortizim 1,157,170 
Flete 

kontabilizimi " - ' 1,157,170 

Aktivtete kongresi 2,731,760 Me fatura to 
 2,731,760 

Shpenzime të tjera, pastrimi 2,132,359 Me fatura -  2,132,359 

AOl jashteperdorimit 60,000  60,000 

Gjoba 3,779  3,779 

Komisione Bankare 74,367  74,367 

Taka vendore, noteriale,trasporti 
tetjera 587,490   587,490 

Shuma 58,456,981 1 	- - - - 58,456,981 

•-' 



Te gjitha shpenzimet e kryera te paguara përmes nje Ilogarie te vecantë P0 

A. ANALIZA 

a! Analiza e të gjithe shpenzimeve të dekiaruara dhe kiasifikuara sipas deges se 
partise dhe kategorise: 

Nuk ka te dhëna per shpenzimet e bëra nga deget e partisë në rrethe. 

- Shpenzimet e qiramarrjes 

• Marrja me qera e ambienteve 
• Sherbimet komunale (rryma, uji, telefoni) 

- Stafi! rrogat 
- Media 

- Komunikimi 
• Botime 
• Materiale promovuese 
• Sondazhe të opinionit publik / konsulenca 

- Transporti 
• Marrja me qera e automjeteve dhe karburanti 
• Akomodimi 

• Vaktet dhe shpenzimet e paparashikuara 
- Shpenzimet bankare 
- Administrative dhe të pergjithshme 
- Amortizimi 
- Menaxhimi i pronës 
- Shpenzime të tjera 

b/ Verifikimi 

Te gjitha shpenzimet e kryera gjate ushtrimit 2020 jane të autorizuara dhe të kontrolluara nga 
nga qendra e partisë. Autorizimi i shpenzimeve, dokumentimi, regjistrimi, klasifikimi dhe 
raportimi bëhen nga qendra e partise. Kjo ndodh sepse sipas organizimit te partise deget në qarqe 
nuk kane kopetenca pavarura që të perdorin fonde dhe të administrojne pasuri.,gj ithca eshte e 
perqendruar. 

- Rrisqet 
- Rrisqet kryesore të auditimit në Iidhje me shpenzimet e partisëjane Se: 

• Shpenzimet dekiarohen me të u!ëta 



Shpenzimet dekiarohen me dokumenta td miratuara nga Drejtoria e Pergjithshme e 
Tatim Taksave dhejo me te ulta. 

Shpehzimet nuk shoqerohen nga një faturë e vërtetë 

cdo shpenzim i kryer shoqerohet nga një faturë e miratuara nga Drejtoria e Pergjithshme 
e Tatim Taksave. 

Informacioni per shpenzimet e partise perfshin jo vetëm aktivitetet e perditshme të 
partise. 

Gjate periudhes ushtrimore 01.01.2020 deri në 3 1.12.2020 nuk ka patur asnje fushatë 
zgjedhore gje që ben që pasqyrat financiare të hartuara per këtë periudhe nga Partia 
Socialiste td perfshijne vetëm aktivitetin e perditshem td saj. 

Gjatë periudhes 01.01.2020 deri në 31.12.2020 Partia Socialiste nuk ka bard asnjë 
shpenzim në natyre. 

V. PERFUNDIMI 

.OPINIONI MB! AUDITIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE 2020 

A. OPINION! 

1. Opinioni mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare 2020 

Opinioni me Permirsime 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Partisë , Partia Socialiste (si pala pergjegjese e 
raportimit), td cilat perfshijne pasqyrën e pozicionit financiar me daten 31 Dhjetor 2020, 
pasqyren e aktiviteteve dhe pasqyrën e flukseve td parase per vitin që mbyllet me kete date, si 
edhe shënimet per pasqyrat financiare, perfshire një permbledhje të politikave kontabël me te 
rëndësishme. 

Sipas opinionit tone, , pasqyratfinanciare paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, 
pozicionin financiar të Partisë , Partia Socialiste me datën 31 Dhjetor 2020, dhe 
performancenfinanciare dheflukset e parase per vitin që mbyllet në këte date në perputhje 
me Standardet Kombetare të Kontabilitetit('SKK-M) 
Baza per opinionin me permirsim.e 

Pasqyrat financiare 2020 td dorëzuara në KQZ-ë dhe te publikuara prej saj, jane përgatitur 
mbi parimet dhe rregullat e pergjithshme të SKK-ve dhejanë paraqitur sipas setit të pasqyrave 
financiare që aplikohen per organizatat fitimprurese. Por, partitë politike, kane statusin e 
organizatave j ofitimprurese dhe duhet td paraqitin pasqyrat financiare sipas stukturës dhe 
permbajtjes se kerkuar prej SKK-se per OJF-td. Duke vieresuar kete ndryshimin ne paraqitje, 
me efekt në kuptimin e drejtë te pasqyrave financiare nga perdoruesit, opinioni yne eshte me 
permirsim 

/ 



II. Opinioni mbi kërkesat të tjera ligjore dhe rregullatore 

Nd pfundim te verifikimeve dhe informacioneve të marra, në reference me kërkesat, 
kufizimet dhe detyrimet specifike të kërkuara prej ligj it "Per Partitë Politike", i ndryshuar dhe 
udhëzimevë të KQZ-se, per ceshtjet që gjejne zbatim në aktivitetin e kryer per ushtimin 2020, 
opinioni ynë është si vijon: 

Burimet e financimit te aktivitetit politik te Partisë , Partia Socialiste per periudhen 
raportuese 2020, kant ardhur nga tarifat e antaresise dhe buxheti i shtetit. Të ardhurat 
realizuara dhe ta dekiaruara jane në perputhje me burimet e lejuara nga ligji "Per Partitë 
Politike". 
Nuk u evidentuan parregullsi dhe anomali materiale ne zbatimin e kërkesave te legjislacionit 
kontabël dhe atij tatimor, per dokumentimin, merrjen në hogan, matjen, kiasifikikimin dhe 
dekiarimin e veprimeve dhe faktet ekonomike që i përkasin partise, të lidhura me aktivet, 
detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet. 

Audituese Ligj ore 

VIOLETA MULLA 

Adrea: Rruga e "Pjeter Budi" PaMapmenri 
NV 

mob.069 99 07 93 7 
e-mail: violetamulla€yahoo.com  

Nr. heMe 038 date 10.02.2000 
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