
ERJON SARAÇI 
NIPT: K82230010B 
E.S.I inancial Advisory Sh.p.k 
Adresa: Rr. "Tefta Tashko Koco", Pallati no. 132; Hyrje no. 1 
Mob. +355 (0)69 6002295 
e-mail: erions@gmail.com 

Tiranë, më 21.09.2021

Lënda: Informacion për mosrealizimin e kontratës së auditimit për Partinë
Lëvizja Shqipëria e Re 

Per: Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve
Rruga "Ibrahim Rrugova", Nr. 4, Tiranë, Shqipëri 

Te nderuar zotërinj, 

Me vendimin te Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve(KQZ) nr.425, datë 12.07.2021,
jemi caktuar me cilesine e ekspertit kontabël (audituesit ligior) për auditimin e fondeve 
të përfituara dhe të shpenzuara për vitin kalendarik 2020 për 7(shtatë) Parti Politike, 
midis të cilave ishte dhe Partia Lëvizja Shqipëria e Re. 

Menjeherë pas lidhjes së kontratës me KQZ-në, më datë 23.08.2021, kërkuam të 
vendosim komunikimin zyrtar me Partinë Lëvizja Shqipëria e Re për fillimin e 
procedurave të auditimit, nëpërmjet dërgimit me poste te letrave me kthim pergjigie, 
ne adresën e selisë së partisë vënë në dispozicion nga KQZ-ja. 

Por kjo mënyrë komunikimi rezultoi pa sukses, pasi ne morem pergjigje ne lidhje me 
kete leter se kjo adrese eshte e pamjaftueshme.
Per këtë Parti u përdorën gjithashtu dhe komunikimet që mundëm të merrnim nga 
ekspertët paraardhës në misione të ngjashme, si numra telefoni apo e-maile, nga 
kerkime ne internet por dhe kjo mënyrë nuk solli rezultat. 

Ne besojmë se kemi bërë përpjekjet e duhura për të vendosur komunikimin zyrtar me 
kryetarin dhe personat e tjerë përgjegjës në Parti, por kjo qe e pamundur dhe për 
rjedhim misioni i auditimit për Partinë Lëvizja Shqipëria e Re nuk u realizua.

Bashkangjitur dokumentacioni vërtetues: Letra e dërguar me postë dhe konfirmimi i 
shërbimit postar për dërgimin e kësaj letre me kthim pergjigje. 

Ju faleminderit për mirëkuptimin!

Erjon Saraçi 
Auditués igjor 

ES.FINANCIAL ADVISORY 
-St.p k. 
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Ky lajmerim mártje 
ne adresën ti 

Tira Plotësohet nga dërguesi 
i cili duhet të tregojë drejtimin 

e tij të plotë për kthimin 

e këtij lajmërimi 

Z..ion. 
FS 

Partia Lëvizja Shqipëria e Re 
Drejtuar kryetarit: Z. Edmond Vlashaj 

Adresa e selisë: Rr. "Donika Kastrioti", Nr.1, Tiranë 
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