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R A P 0 R T I FAKTEVE TE GJETURA 

Per: KOMISIONIN QENDROR TE ZGJEDHJEVE 

TIRAN E 

Ne kemi kryer procedurat e rena dakort me ju ne kontraten e lidhur ndermjet paleve ne date 08.09.2021 

qe do te pershkruhen me poshte, lidhur me auditimin vjetor te detyrueshem te partive politike gjate vitit 

2020 nga Partia Aleanca Dernokristiane e Shqiperise 

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

4400 te zbatueshem ne angazhimet per procedurat e rena dakort. 

Procedurat u kryen qe te percaktojme fondet e perftuara dhe te shpenzuara gjate vitit 2020 nga 	Partia 

Aleanca Demokristiane e Shqiperise "te cilatjane permbledhur si me poshte 

1.Ne morem nga KQZ Vendimet Nr.425 te dates 12.07.2021 dhe kontraten Nr.6257 te dates 08.09.2021 

per kryerjen e auditimit vjetor te partive politike, me objekt kontrate auditimi I detyrueshem i fondeve te 

perfituara dhe te shpenzuara ne vitin 2020 nga " Partia Aleanca Aleanca Demokristiane e Shqiperise 

2.Ne morem nga KQZ adresen per" Partia Aleanca Aleanca Demokristiane e Shqiperise 

3. Une vendosa kontakt me telefon, e -mail si dhe u organizua takim pune me kryetarin e Partise z. Zef 

Bush ati 

Ne raportojme gjetjet tona si me poshte: 

Nga takimi mu konfirmua se per vitin 2020, subjekti nuk kishte pregatitur dhe dorzuar pasqyra financiare 

gjithashtu na u konfirmua se ky subjekt nuk kishte marre fonde publike dhe nuk kishte realizuar te ardhura 

nga burime te tjera 

Na u konfirmua se gjate vitit 2020 nuk kishte kryer asnje shpenzim 

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

vitit 2020 nga " Partia Aleanca Socialiste Shqiptare " (Fondeve te perftuara dhe te shpenzuara) ne 

perputhje me Standartet Nderkombetare te Auditimit ceshtje 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 

informuarjuve. 

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 2020 (Fondet e 

perftuara dhe te shpenzuara te vitit kalendarik 2020) te " Partia Aleanca Demokristiane e Shqiperise 
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