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MODELI 3:MODELI I STANDARTIZUAR PËR RAPORTIMIN E AUDITIMIT TË RAPORTIT VJETOR TË PARTISË POLITIKE. 

Auditimi i Partise “Demokristiane e Shqiperise” 

I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM 
 
A. INFORMACIONI LIGJOR 

   Baza Ligjore per kryerjen e ketij misioni: 

• Ligji Nr 8580 date 17/02/2000 “Per Partite Politike”, i ndyshuar me ligjin nr 10374 date 10/02/2011 

• Ligji 10091 date 05/03/2009 “Per auditimin ligjor,organizimin e profesionit te Ekspertit Kontabel te Rregjistruar dhe Kontabilistit te Miratuara” 

• Standartet Nderkombetare te Auditimit dhe kryesisht SNA 800 

• Standarti Kombetar i Kontabilitetit te Organizatave jo fitimprurese (SKK per OJF-te), si dhe ligji Nr 9228 date 29/04/2004 “Per Kontabilitetin dhe 

Pasqyrat Financiare” 

• Cdo document tjeter ligjor te marre nga Partia “Demokristiane e Shqiperise” 

 

B.  OBJEKTI I AUDITIMIT 

Me Vendim nr. 425, datë 12.07.2021 të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve “Për shpalljen e rezultatit të shortit për emerimin e ekspertëve kontabël të licensuar, të cilët do 

të kryejne auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partitë Politike për vitin kalendarik 2020”, unë  Sherife Hoxha, me licensë nr.338 datë 28.03.2014 jam 

emëruar ekspert kontabël i regjistruar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të  shpenzuara të Partisë “Demokristiane e Shqiperise” per vitin kalendarik 2020. 

Mbi këtë bazë në KQZ-ve  lidha kontratën e shërbimit të auditimit nr. prot 6281 datë 23.08.2021. Angazhimi do të ketë si objektiv të shprehë një opinion mbi sinqeritetin, 

vërtetësinë dhe rregullshmërinë e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partia juaj për vitin kalendarik 2020.Auditimin do ta kryejmë në bazë të formatit të 

standartizuar të raportimit të auditimit të fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partitë Politike gjatë vitit kalendarik miratuar me Vendimin nr.152 datë 11.04.2019 

të KQZ-së.Ky format i standartizuar  kërkon që ne të zbatojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat 

financiare për fondet e përfituara dhe shpenzuara për vitin kalendarik 2020 janë pa anomali materiale. 

 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, 

dhe për kontrollin e brendshëm i cili, në masën që përcaktohet nga Drejtimi, është i nevojshëm për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare pa 

anomali materiale, si pasojë e mashtrimeve apo gabimeve. 
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Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e Partisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, 

nëse është e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi 

synon ta likuidojë Shoqërinë ose të ndërpresë aktivitetin, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër. 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arësyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të 

mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e arësyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk 

është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston. Anomalitë mund të vijnë si rezultat 

i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, indiviualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arësyeshme të influencojnë 

vendimet ekonomike të përdoruesve të marra bazuar në këto pasqyra financiare. 

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar mbi auditimin tonë. Ne kryem auditimin  në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin me qëllim që të 

përfitojmë siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare nuk kanë pasaktësi materiale.Auditimi përfshin kryerjen e proçedurave për të marrë evidencë 

auditimi për shumat dhe informacionet e paraqitura në pasqyrat financiare. Proçedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, përfshirë dhe 

vlerësimin e rrezikut për pasaktësi materiale në pasqyrat financiare, si rezultat i mashtrimit apo gabimeve. Në bërjen e këtyre vlerësimeve mbi rrezikun, 

auditori konsideron kontrollin e brendshëm proçedura auditimi të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për qëllimin e shprehjes së një opinioni mbi 

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin dhe përshtatshmërinë e parimeve kontabël të përdorura dhe 

arsyeshmërine e vlerësimeve kryesore të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.Ne besojmë se evidencat 

e auditimit që kemi marrë ofrojnë baza të arsyeshme për dhënien e opinionit tonë të auditimit. 

 

 

C. PREZANTIMI I SUBJEKTIT ZGJEDHORTEK AUDITUESI LIGJOR 
Partia “Demokristiane e Shqiperise” sipas dokumentacionit te te zyres se Rregjistrimit te Partive Politike,prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, 

rezulton e rregjistruar me vendim Gjykte nr 40/3 date 11.12.1991. Sipas ketij vendimi eshte miratuar krijimi i Partise, Partia “Demokristiane e 

Shqiperise”me kryetar z.Nard  Ndoka. Partia eshte e rregjistruar prane Drejtorise rajonale te tatimeve Tirane me Nipt K72006001N. 

Veprimtaria e saj rregullohet sipas dispozitave te Ligjit Nr 8580 date 17.02.2000 “Per Partite Politike”,ligjit ne 8788 date 17.05.2001 per “Organizatat  

Jofitimprurese”, nga Statuti i saj dhe Legjislacioni ne fuqi.  

Qellimi i Krijimit.Qellimi dhe objektivat e Partise “Demokristiane e Shqiperise” jane te percaktuara ne programin dhe Statutin e saj. 
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Selia e Partise.Selia e Partise” Demokristiane e Shqiperise” eshte ne Rr ‘Abdi Toptani” ish hotel Drini ,Tirane. Keto amjente jane dhene ne perdorim me 

Vendim te Keshillit te Ministrave. 

Forma e organizimit dhe menaxhimit.  

Partia “Demokristiane e Shqiperise” eshte parti politike e organizuar permes strukturave te saj ne nivel local, bashkiak,rajonal dhe kombetar.  

Organet Drejtuese te Partise “Demokristiane e Shqiperise” jane: 

• Kuvendi i Partise 

• Grupi Kombetar i Drejtimit 

• Kryetari i Partise 

• Sekretari I Pergjithshem 

Burimet Financiare te Partise jane: 

• Te ardhurat nga Kuotat e anetaresise 

• Te ardhura nga buxheti i shtetit, ne perputhje me ligjin per financimin e partive politike. 

• Donacionet, Ndihmat dhe Dhuratat te perkrahesve te Partise “Demokristiane e Shqiperise” 

• Cdo e ardhur tjeter qe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin per financimin e partive politike. 

 
D. PREZANTIMI I RAPORTI DHE STRUKTURAT E TIJ 
i. Struktura e raportit të auditimit – kërkesat formale, të ardhurat dhe shpenzimet. 

 

II.   KËRKESAT FORMALE 

A. PËRMBLEDHJE 

 

1/ Data e dorëzimit të raportit vjetor  

 Dorëzimi fizik  Po 10/03/2021 
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2/ Nënshkrimi 

 Nënshkrimi Po 10/03/2021 

Identiteti i nënshkruesit Po Ariona  Hoxha 

 

B. CAKTIMI I AUDITUESIT LIGJOR DHE LLOGARISË BANKARE 

1/ Informacioni për partinë politike 

 Emri i partisë politike Partia “Demokristiane e Shqiperise” 

Adresa e selisë qendrore Rruga “Abdi Toptani”, ish hotel Drini ,Tirane 

Numri i telefonit të selisë qendrore Nuk ka 

Adresa e e-mailit të selisë qendrore të partisë (nëse ka) Nuk ka 

2/ Informacion për audituesin ligjor 

 Emri i audituesit ligjor të caktuar Sherife Hoxha 

Adresa e audituesit ligjor Rruga Islam Alla,Pall.51, Kati I-re,Zyra 9 

Numri i telefonit të audituesit ligjor 069 26 09 703 

Adresa e e-mailit të audituesit ligjor(nëse ka) hoxha_sherife@yahoo.com 

3/ Të dhënat e llogarisë bankare te partisë politike 

 Emri i bankës ku mbahet llogaria  Tirana Bank 

Adresa e zyrës së bankës ku mbahet llogaria Dega Pazari i ri, Tirane 
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Numri i telefonit të zyrës së bankës ska 

Adresa e e-mailit të zyrës së bankës apo zyrtarit përgjegjës 

të bankës 

ska 

Numri i llogarisë bankare AL74206111450000135382050100  (LEKE) 

Emrat dhe nënshkrimi i të gjithë personave të autorizuar 

për veprimet tek llogaria bankare 

Nard Ndoka 

 

 

 

C. AKTIVET DHE DETYRIMET 

 

1/ Kriteret e klasifikimit tëaktiveve 

 Përshkruani natyrën e secilit aktiv, pronë e partisë, në datën e vlerësimit (ska) 

Përshkruani vendndodhjen e aktivit (ska) 

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

2/ Kriteret e klasifikimit tëdetyrimeve 

 Përshkruani llojin e secilit detyrim të partisë, në datën e vlerësimit 

Shkruani emrin e kreditorit për detyrimet  

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

 

 

D. D. PËRMBLEDHJE FINANCIARE 

E.  

Përmbledhje Financiare 

 
Periudha e raportimit (data e parë dhe e fundit e periudhës 

që mbulon raporti) 
01.01.2020 – 31.12.2020 
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Shuma e parave në arkë në fillim dhe në fund të periudhës 

së raportimit (data e parë dhe e fundit e periudhës që 

mbulon raporti) 

0                         0 

Shuma e përgjithshme e të gjithë kontributeve të marra 1230 

Shuma e përgjithshme e të gjitha shpenzimeve të bëra. 
647 668 

 

Bilanci në fund të periudhës së raportimit (data e fundit që 

mbulon periudhën) 
31.12.2020 

Shuma e përgjithshme e të gjithë aktivevenë fund të 

periudhës së raportimit 
 

Shuma e përgjithshme e të gjithë detyrimeve në fund të 

periudhës së raportimit. 
0 

 

a/ Llogari bankare e veçantë e partisë politike dhe  Audituesi Ligjor 

- Llogaria bankaree posaçme? 
A është siguruar i gjithë informacioni? 

o Evidenca e hapjes së llogarisë bankare (data, dokumenti nga banka) 

o Dokumenti i lëvizjeve në llogarine bankare (bank statement)  për të gjithëvitin financiar 

- Identiteti i audituesit ligjor 
o Audituese Ligjore,Sherife Hoxha licenca nr 338 date 28/03/2014 

o Pasqyrat financiare te vitit 2020, nuk jane pergatitur ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit per OJF-te te 

hyra me fuqi me 01 Janar 2016. 

- Përgjegjësi për përgatitjen dhe nënshkrimin e raportit vjetor. 
o Raporti Vjetor eshte nenshkruar nga Financieri Ariona Hoxha dhe Kryetari i Partise Nard Ndoka. 

Paraqitja e të gjithë dokumenteve mbështetëse: vërejtja e problemeve të dukshme  

 a) bosh/mungon 

informacioni 

Po / Jo Çfarë?  

b) dokumentacioni (shqyrtim 

i shpejtë) 

  

 Të Ardhurat 
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 Financime publike  0 

Donacione nga veprimtaria e 

BLD  

 

Financim nga burimet e veta të 

partisë (Nard Ndoka derdhje ne 

arke ) 

 

1 230 

Hua/Kredi 0 

 

Shpenzime 

 Shpenzimet e qerasë 0 

Stafi / rrogat +sigurimet 

shoqerore 

480 000 

Media  

0 

Pagesa Energji elektrike 78 211 

Shpenzine telefoni, kancelari 89 456 

Shpenzimet bankare  

Administrative dhe të 

Përgjithshme  

 

Amortizimi 0 

Menaxhimi i Pronës 0 

Taksa e ndertese dhe bashkie 0 

                                                                                                                                                                                                  Totali                                                                     
647 668 

b/ Asetet/detyrimet dhe përmbledhjet financiare 

- Çdo mospërputhje / parregullsi në lidhje me deklarimin e aktiveve dhe detyrimeve. 

- Defiçit/ shpenzime të papaguara 
 

III. TË ARDHURAT 
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A. PËRMBLEDHJE 

 

 

 

 
Sipas raportit vjetor  

Sipas auditimit të 
kryer  

1/ Financimi publik 

 Shuma e granteve publike të marra 0 0 

Data e tranfertës 0 0 

2/ Donacionet private  

 Shuma e përgjithshme e raportuar   

Shuma e donacioneve në para 1230 1230 

Shuma e donacioneve në natyrë 0 0 

Paraqitja e një liste të donatorëve  ska 

Paraqitja e të gjitha deklarimeve bankare Po  

Përputhshmëria mes çdo donacioni të raportuar dhe deklarimit 

bankar (shuma) 

ska 

Përputhshmëria mes çdo donacioni të raportuar dhe deklarimit 

bankar (data) 

ska 

Përputhshmëria mes çdo donacioni të raportuar dhe deklarimit 

bankar (donatori) 

ska 

Përputhshmëria mes çdo donacioni në natyrë të raportuar dhe vlerës 

së tregut (donatori / data) 

ska 

A përputhen shifrat e përgjithshme? Po 

Respektimi i kufirit të donacionit ska 
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3/ Financimi nga burimet e vetë partisë 
 

 

 Shuma e përgjithshme e raportuar 0  

Shuma e përgjithshme e raportuar (Zyra Qendrore) 0  

Kuotat e anëtarësisë  0  

Botimet 0  

Shtypshkronja 0  

Marrje me qera 0  

Shuma e përgjithshme e raportuar (degët lokale) 0  

Kuotat e anëtarësisë  0  

Botimet 0  

Shtypshkronja 0  

Marrje me qera 0  

Përputhshmëria mes çdo të ardhure të raportuar dhe deklarimit 

bankar (shuma) 

  

Përputhshmëria mes çdo të ardhure të raportuar dhe deklarimit 

bankar (data) 

 

4/ Huatë/Kreditë  
 Shuma e përgjithshme e raportuar 0  

Shuma / shuma e huasë / kredisë (për çdo kredi / hua) 0  

Data e huasë / kredisë dhe data e shlyerjes (për çdo kredi / hua) 0  

Paraqitja e dokumenteve mbështetëse (kontratat për secilën kredi / 

hua) 

  

5/ Marrja e të ardhurave  

Të gjithë të ardhurat në para të marra / të mbledhura përmes llogarisë 

përkatëse. 

Po / Jo  
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Kontributet e Specifikuara 

Kriteret e kontributeve  

 Emri i kontribuesit  Nard Ndoka  

 Adresa e kontribuesit     Tirane 

 Profesioni i kontribuesit (nëse kontribuesit nuk ka profesion, shkruani “nuk ka profesion”)   

 Përshkrimi i kontributit (i tillë si “para në dorë” apo “çek” apo “transfertë bankare” apo “përshkrimi i kontributit në 

natyrë”)   Derdhje ne arke  (para ne dore)1230 leke 

 Vlera e kontributit (për kontributet në natyrë shkruani vlerën e tregut, që është vlera e sendit nëse shitet në atë gjendje 

aktuale) 

 Data kur është marrë kontributi  dt.18.05.2020 

B. ANALIZA 

a/ Financimi nga burimet jo publike 

- Donatorët e lejuar:  
o Nu ka donacione, vetem nje derdhje ne arke cash 1230 leke per te mbuluar shpenzimet e pages dhe faurat e enegjise, 

telefonave dhe kancelari.. 

- Burimet e palejuara (nuk ka) 
- Kontributet në natyrë  (nuk ka) 

o Kufizimet (nuk ka) 
b/ Financimi nga burimet e vetë partisë politike 

- Klasifikimi me zëra i të ardhurave nga burimet e vetë partisë 
o Kuotat e anëtarësisë (nuk ka)  

o Botimet 

o Shtypshkronjat 

o Marrja me qera..... 

- Klasifikimi në bazë të emrit të degës i të ardhurave që merren nga burimet e vetë partisë për secilin zë të deklaruar 
o Zyra Qendrore 

- Përputhshmëria mes natyrës së të ardhurave dhe shumës së deklaruar dhe deklarimit bankar 
 

c/ Huatë/Kreditë (nuk ka) 
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- Identiteti i huadhënësit/ve 

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

- Data e shlyerjes e përcaktuar në kontratën e kredisë/huasë/ve (problemi i huave të fshira– në rast dyshimi,e rëndësishme që të 

theksohet) 

- Normat e interesit 

 

IV. SHPENZIMET 

A.PËRMBLEDHJE 
Shpenzimet e kryera nga “ Partia Demokristiane e Shqiperise” jane bere cash nga arka, jo nepermjet bankes. Jane paguar paga per stafin per vitin 2020 ne 

shumen 480 000 leke. Nga kontrolli rezultoi se per stafin nuk jane paguar tatimi ne burim apo detyrimet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, pasi ata 

nuk jane deklaruar ne listepagesen e partise. Shpenzimet e tjera jane shpenzime telefoni dhe energji elektrike. Keto pagesa jne kryer nga gjendja e arkes e 

trasheguar ne fund te vitit 2019. Duhet theksuar se pasqyrat financiare nuk jane pergatitur sipas statndartit te OJF-ve.  

Shpenzimet e bëra nga Zyra Qendrore e partisë 
 

 
Shpenzimet e 
deklaruara në 
raportin 
vjetor 

Faturat e 

paraqitura 

 

Faturat e 

Përgjithshme 

Dokumentet 

mbështetëse 

që mungojnë 

Shpenzime 

të 

papaguara 

Mospërputhje 

në lidhje me 

dokumentat e 

paraqitura nga 

furnitorët  

Shuma e 
përgjithshme 
e shpenzimeve 
zgjedhore 
sipas auditimit 
 

Shpenzimet e 
qerasë  
-Qiramarrja e 

ambienteve  

- Shërbimet 

komunale: 

  -energjia 

 - uji 

 - telefoni dhe 

kancelari 

       

 

 

      

 

 

78 211 

  

 89 456 

        

      

     78 211 

    89 456 

Stafi/ 
rrogat+sigurime 

480 000   ska  ska 480 000 
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shoqerore 

Media          

Komunikimet 
- Botimet 

- Materialet 

promovuese 

-Sondazhet e opinionit 

publik/Konsulenca 

       

       

 

 

 

      

       

Transporti 
 

Automjetet me qera 

dhe karburanti 

 

Akomodimi 

 

Vaktet dhe shpenzime 

tëpaparashikuara 

       

 

 

      

 

 

      

       

Shpenzimet bankare        

Administrative dhe 
të përgjithshme 

       

Amortizim        

Menaxhim i Pronës        

Taksa e ndertese, 
bashkie 

       

 

Shpenzimet e bëra nga degët e partisë 
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Shpenzimet e 
deklaruara në 
raportin 
vjetor 

Faturat e 

paraqitura 

 

Faturat e 

Përgjithshme 

Dokumentet 

mbështetëse 

që mungojnë 

Shpenzimet 

të 

papaguara 

Mospërputhje 

në lidhje me 

dokumentet e 

paraqitura 

nga furnitorët  

Shuma e 
përgjithshme 
e 
shpenzimeve 
zgjedhore 
sipas 
auditimit 
 

Shpenzimet e 
qerasë  
-Qiramarrja e 

ambienteve  

- Shërbimet 

komunale: 

   -energjia 

- uji 

   - telefoni 

   

 

 

 

  

Stafi/ rrogat        

Media          

Komunikimet 
1- Botimet 

 

2- Materialet 

promovuese 

 

3- Sondazhet e 

opinionit 

publik/Konsulenca 

       

 

 

      

 

 

 

      

       

Transporti 
1- Automjetet me 

qera dhe karburanti 

 

2- Akomodimi 
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3- Vaktet dhe 

shpenzime të 

paparashikuara 

       

Shpenzimet 
bankare 

       

Administrative 
dhe të 
përgjithshme 

       

Amortizim        

Menaxhim i 
Pronës 

       

Shpenzime të 
tjera 

       

 

Të gjitha shpenzimet e kryera të paguara përmes një llogarie të veçantë 
 

Po / Jo 

 

A. ANALIZA 

a/ Analiza e të gjithë shpenzimeve të deklaruara dhe klasifikuara sipas degës së partisë dhe kategorisë: 
- Shpenzimet e qiramarrjes 

• Marrja me qera e ambienteve 

• Shërbimet komunale (rryma, uji, telefoni) 

- Stafi/ rrogat 480 000 leke 
- Media  

 
- Komunikimi 

• Botime 

• Materiale promovuese 

• Sondazhe të opinionit publik / konsulenca 

- Transporti 
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• Marrja me qera e automjeteve dhe karburanti 

• Akomodimi 

• Vaktet dhe shpenzimet e paparashikuara 

- Shpenzimet bankare 
- Administrative dhe të përgjithshme 
- Amortizimi 
- Menaxhimi i pronës 
- Shpenzime të tjera 167 667 leke 

 

b/ Verifikimi 

- Rrisqet nuk u identifikuan 

- Rrisqet kryesore të auditimit në lidhje me shpenzimet e partisë (nuk ka)  

V. PËRFUNDIMI 
A. SINTEZA 

 
Ceshje Kryesore te Auditimit 

 
Ceshje Kryesore te Auditimit jane ato ceshje qe, ne gjykimin tone profesional kane qene me te rendesishme ne Auditimin e Pasqyrave Financiare te 

periudhes aktuale. Keto Ceshje kane qene adresuar ne konteksin e auditimit te pasqyrave financiare ne teresi dhe te formimit te opinionit tone. 

Pa dashur te ndyshojme opinionin tone sa me siper, ne deshirojme te terheqim vemendjen per ceshjen e meposhtme: 

1. Partia “Demokristiane e Shqiperise”(OJF) nuk ka pergatitur pasqyrat financiare ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit per OJF-te 

te hyra ne fuqi me 01 Janar 2016. 

SKK per OJF-te synohet te zbatohet nga te gjitha ato organizata qe kane statusin e njesive ekonomike jo fitimprurese, vendase apo te huaja, qe kryejne 

aktivitet ne Shqiperi.Jane objekt i ketij standarti fondacionet,shoqatat,qendrat,partite politike,institucionet fetare,sindikatat dhe cdo organizate tjeter e 

papaermendur ne kete paragraf,por qe ka statusin e nje organizate jo fitimprurese, pervec atyre OJF-ve apo disa prej veprimtarive te tyre,te cilat me ligj 

te vecante,perjashtohen nga detyrimi per te ndertuar dhe raportuar pasqyrat e tyre financiare. 

2.Per shpenzimet e pagave te stafit nuk jane paguar detyrime te tatimit ne burim.  
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