
Eneida Rahmani (Saliaj) 
Audituese Ligjore 

INFORMACION 
PER AUDITIMIN LIGJOR TE FONDEVE TE PERFITUAR DHE TE 

SHPENZUARA PER VITIN KALENDARIK 2020 
"PARTIA ALEANCA POPULLORE PER DREJTESI 

Drejtuar : Komisionit Qendror lë Zgjedhjeve 

Me cilesine e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabël te Regjistruar), td caktuar me Vendimin 
nr.425 data 12/07/2021 td Komisionit Qendror td Zgjedhjeve " Per shpalljen e rezultatit të 
shortit per emërimin e eksperteve kontabël per td kryer auditimin e fondeve td perfituara dhe 
shpenzuara nga Partitë politike per vitin kalendarik 2020, per realizimin e auditimit kemi kryer 
proceduren e meposhtme: 

Was nënshkrimit të Kontratës nr.6232 Prot date 03/09/2021 lidhur me KQZ per auditimin e 
fondeve te perfituara dhe shpenzuara nga Partitë politike per vitin kalendarik 2020, derguam 
njoftim zyrtarisht nepermjet sherbimit postar numer 1010 date 28/09/2021 , per Subjektin 
"Partia Aleanca Popuiore per Drejiesi " Zotit Ilir Cunaj , ne adresen e dhene nga 
KQZ , (bashkangjitur) , per të fihluar procedurat e auditimit. 

Nga sherbimi postar Posta Shqiptare na ka ardhur Njoftim marrje RR633111045AA, 
KTHEHET i panjohur (bashkangjitur) 

Nga Subjekti nuk kemi asnje komunikim qofte ky telefonik apo zyrtar apo te ndonje 
forme tjeter ,megjithe interesimin tone si nepermjet rrjeteve sociale ashtu dhe ne 
komunikimet me Kryetaret e partive te tjera te cileve u kemi kerkuar ndonje numer 
kontakti. 

Si konkluzion per sbkak se procedurat e mesiperme ( informacionet e mesiperme ) nuk 
perbëjne auditim dhe as rishikim td bërë në perputhje me Standartet Ndërkombëtare td auditimit 
ne nuk mund te shprehim asnje opinion per fondet e perfituara dhe td shpenzuara gjate vitit 2020 
nga "Parlia Aleanca Popullore per Drejtesi " , Tirane. 

Eneida Rabmani (Saliaj) 
Eksperte Kontabile e Rregjistruar 

Tirane, me 04/10/2021 



A
E KA 	EKSPER TE KONTABEL E REG3ISTRUAR 

ENEIDA RAHMANI 
wjw 	 NR LICENCE 158 date 1910512006 

Hr: 	PARTIA ALEANCA POPULLORE PER DREJTESI 
Z. ILIR CUNAJ 
RRUGA E DIBRES ,NR 213, VILA 2 KATESHE , KATI II, 
TIRANE 

Lënda: 	 Kërkesë per dergim tC tC dhCnash 

MeVENDIM 
PER SHPALLJEN E REZULTATIT TE SHORTIT PER EMERIMIN E 

EKSPERTEVE KONTABEL TE LIcENsuAR, TE CILET DO TV, KRYEJNE 
AUDITIMIN E FONDEVE TE PERFTUARA DHE TE SHPENZUARA NGA 

PARTITE POLITIKE PER VITIN KALENDARIT 2020 
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me Vendimin nr 425 date 12/07/2021 
Me ka emëruar, me cilësine e Ekspertit Kontabël td Regjistruar, të auditoj fondet e 
perfituara dhe td shpenzuara nga Ju si subjekt jr_ vitin 2020. 
Me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve eshte lidhur Kontrata Nr 6232/Prot date 
03/09/2021 per realizimin e Auditimit L.igjor, 

Ne pamundesi td lidhjes direkte me ju, kërkoj të me Krijoni mundësinë e takimit me Ju, në 
menyre që të mundësohet fihlimi sa me i shpejte 1 procedurave te misionit tim. 
Ju lutem percaktoni daft dhe vendin e takimit ,ku te marre pjese dhe personi i 
ngarkuar nga ju per problemet finaciare to partise stzaj. 

Sipas vendimit standart te miratuar me vendi run' cir.266 date 01.06.2009 te Komisionit 
Qendrore te Zgjedhjeve Ju duhet te paraqilri perpara espertit. rreiistrin e fondve t 

perfituara dhe të shpenzuara gjate vitit 2020.  
Duke j  falendt.ruar, 

Rr. "Ali Demi "nr 16 , Tiranë 
Mob. 0682051151 
Home: 042342376 
e-mail: eneidarahmani@yahoo.  corn 

Tirane , me 27/09/2021 

EKSPERT L KONTAI 
ENE JDS4 R?HMAI 

Nr: 	 ftiio  
DEFTESE 	70972021 11 : 31:19 

PRANIMI E OBJEKTEVE POSTARE 

Objekti 	Letra 	Leter 

KOD-BAR 	RR6343761 7IAA 

DergLlesi 	ENEIDA RRAHMANI 

Marresi 	ALEANCA 
POPULLORE PER 
DREJTESI 

an 	31i (Der,:, :tJô ,7tiit c 4 f 1 ' 	H H 	'/H?OHH1 ! 	
'v'end Fvlberritja TIRANA 

Pesha 30 gr 
&H4QAA 

Sherbime te v' .... 

\ 	50 

Tarifa Shtese 50 
7: 80 Tarifa Postare 

Tarifa Totale ' 	130 

Nenshkrimi: ".. 	Majt1a Tilko 
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DATA  KmIMrF_____- 

• 	(Lv\) 
HZ 
POSTA SHQIPTARE sh.a. 
Zyra Postare 	

iérimit 
RR 633 111 045 A 

Er 	

l ) 
LAJM iivi iviitmj i i r....................... 

Plotësohet nga derguesi 
i ciii duhet të tregojë drejtimin 
e tij të piote per kthimin 
e këtij lajmërimi 

Mod P6 

Ky lajmerim - marrje dOte kthehet 
ne adresën time sFrnë poshte: 

. 	 4W 

III 	1 IIli 	U 
RR 634 376 171 IA 


