
VIOLETA MULLA 
Audituese Ligjore 

Modeli 3:MODELI I STANDARTIZUAR PER RAPORTIMIN E AUDTIMIT TE RAPORTIT 
VJIETOR TE PARTISE POLITIKE 

Auditimi I Partise Levizja Socialiste Per Integrim 

I. INFORMACION I PERGJTTHSHEM 

A. INFORMACIONI LIGJOR 

i. Kuadriligjor 
Kuadri ligjor referohet dhe në kontratën e shrbimit te auditimit ligjor të raporteve vjetore financiare të 
partive politike sipas ligjit nr. 8580, date 17.02.2000 "P& partite politike" i ndryshuar dhe procesi i 
realizimit te tij bazohet në, ligjin nr.10091, date 05.03.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e 
profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe te kontabilistit të miratuar", legjislacionin e fushës 
fiskale, si dhe në aktet nenligjore të KQZ-se të miratuara per këtë qellim. 

ii. Standardet e kontabilitetit të zbatueshme 
Ne perputhje me ligjin Nr. 25/20 18, date 10.05.2018, "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", 
partitë politike kane statusin e njesive jofitimprurese dhe jane objekt i Standardeve Kombëtare të 
Kontabilitetit (SKK-të) dhe specifikisht i Standardit Kombëtar të Kontabilitetit të Organizatave Jo 
Fitimprurese (SKK per OJF-të) 

B. OBJEKTI I AUDITIMIT 

i. Kontrata e shërbimit 

Sipas kontratës së shërbimit NR 6257 të dates 08.09.202 1 me palen angazhuese KQZ-ne,objekti i 
misionit të auditimit eshtë: 
'Kryerja e auditimit ligjor te detyrueshem t6 fondeve të perftuara dhe të shpenzuara gjate vitit 
kalendarik 2020 , pr partitë politike në perpthje me ligjin nr.8580 date, 17.02.2000,"Per partitë 
politike"i ndryshuar,aktet nenligj ore të KQZ të miratuara per kete qellim,ligjin nr. 1009 1,datë 
05.03.2009 "Per Auditimin Ligjor,Organizimin e Profesionit të Ekspertit Kontabël th Regjistruar 
dhe Kontabilistit te Miratuar" dhe ligjin nr.9228,datë 29.04.2004"Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat 
Financiare",i ndryshuar,si dhe aktet nenligjore to nxjerra ne bazë dhe per zbatim të tyre. 

ii. Vendimi I KQZ-së 

Vendimi nr.425,datë 12.07.2021 ,"Për shpalljen e rezultatit te shortit per emërimin e eksperteve 
kontabël te licensuar,te cilet do te kryejne auditimin e fondeve te perfituara dhe t6 shpenzuara nga 
partitë politike, per vitin kalendarik 2020. 
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iii. Përgjegjesite perkatese të subjektit zgjedhor dhe audituesit Ligjor 

Pergjegjesitë e Audituesit Ligjor 

Auditimin do ta kryejmë në perputhje me Standardet Ndërkombëtare td Auditimit (SNA-td). Këto 
standarde kërkojnë që ne të respektojme k&kesat etike. Si pjesë e një auditimi sipas SNA-ve, ne do të 
ushtrojmd gjykimin profesional dhe do te mbajmë skepticizmin profesional gjate gjithë auditimit. Na 
gjithashtu do td: 

- Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale në pasqyrat financiare, nga mashtrimin 
apo nga gabimin, do të hartojme dhe kryejme procedurat e auditimit që ju pergjigjen këtyre rreziqeve 
dhe do td sigurojmë evidencen e auditimit, te mjaftueshme dhe te pershtatshme, per te dhënë një bazë 
per opinionin tone. Rreziku i mos zbulimit td nje anomalie materiale që rrjedh nga mashtrimi eshte 
me i lartë se rreziku i nje anomalie qe rrjedh nga gabimi, pasi mashtrimi mund te perfshije fshehjen, 
falsifikimin, mungesat e qellimshme, keq paraqitjet, ose shmangiet e kontrollit te brendshem. 

- Sigurojme njohjen per kontrollin e brendshem që lidhet me auditimin, me qellim që td hartojmë 
procedurat e auditimit te pershtatshme per rrethanat, por jo per qellime te shprehjes së nje opinioni 
mbi efektivitetin e kontrollit te brendshëm td partise. Megjithate, ne do te komunikojme me ju me 
shkrim, per ndonjë mangësi të konsiderueshme ne kontrollin e brendshem që lidhet me auditimin e 
pasqyrave financiare, te cilat i kemi identifikuar gjate auditimit. 

- Vlerësojme pershtatshmerine e politikave kontabël te perdorura dhe arsyeshmerise së cmuarjeve 
kontabel, si dhe informacionet perkatese shpjeguese, te bëra nga drejtimi dhe paraqitjen e 
pergjithshme te pasqyrave financiare. 

- Konkludoje mbi pershtatshmerine e perdorimit nga drejtimi të bazes kontabël td vij imësisë dhe, bazuar 
ne evidencën e auditimit te siguruar, do te vleresojme , nese ka ndonje pasiguri materiale per ngjarjet 
ose kushtë, e ella mund te hedhë dyshime te medha në lidhje me aflësitë e shoqerise tregtare per te 
vazhduar aktivitetin në vijimesi. Nëse ne arrijme ne perfundimin se ka një pasiguri materiale td madhe, 
jemi te detyruar të terheqim vemendjen në raportin tone td audituesit per informacionet perkatese 
shpjeguese ne pasqyrat financiare, ose nëse këto informacionë nuk jane te mjaftueshme, per td 
modifikuar opinionin tone. Konkluzionet tona bazohen në evidencen e auditimit te siguruar deri ne 
daten e raportit td audituesit. Megjithate, ngjarjet ose kushtet e ardhshme mund të bejne qe shoqeria 
te mos e vijoje ne vazhdimesi aktivitetin e saj. 

- Vleresojme paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe permbajtjen e pasqyrave financiare, përfshire 
informacionët shpjeguese dhe, nëse pasqyrat financiare paraqesin transaksionët dhe ngjarjet baze ne 
nje mënyre td atille qe arrihet paraqitja e drejtë. 

Si rrjedhoje e kufizimeve te vetvetishme te nje auditimi, se bashku me kufizimet e vetvetishme td 
kontrollit te brendshem, ekziston nje rrezik i pashmangshem qe disa nga anomalite materiale te mbeten 
të pazbuluara, edhe pse auditimi eshte planifikuar sic duhet dhe kryer ne perputhje me SNA-te. 

Pergjegjesite e Subjektit Zgjedhor 

Auditimi yne do te kryhet bazuar ne faktin që drejtimi( personi pergjegjes per financat ne partine politike 
ose personi i percaktuar sipas statutit te partise), te pranojne dhe kuptojne se kane pergjegjesi: 

Per pergatitjen dhe paraqitjen e drejte te pasqyrave financiare ne pajtim me Standardin Kombetar te 
Kontabilitetit per Organizatatjo-Fitimprurese (SKK per OJF-td) dhe me kerkesat specifike te ligjit "Per 
Partitë Politike" i ndryshuar, dhe ne udhezimet e Komisionit Qendror td Zgjedhjeve (KQZ-se); 
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a)Për kontrollet e brendshme të atilla që drejtimi i konsideron të nevojshme per të bërë të mundur 
përgatitjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale nga mashtrimi apo gabimi; dhe 

b)T'i japin audituesit: 
- Të drejtën e hyrjes në të gjitha informacionet per të cilat drejtimi ka dijeni sejane të nevojshme per 

përgatitjen e pasqyrave financiare, siçjanë regjistrimet, dokumentacioni dhe ceshtje të tjera; 
- Informacion shtësë, të cilin audituesi mund ta kërkojë nga drejtimi per qellime të auditimit; dhe 
- Të drejtën e komunikimit pa kufizim me personat brenda partise nga të cilët audituesi e gjykon te 

nevojshme per të marrë evidence auditimi. 

C. PREZANTIMI I SUBJFKTIT ZGJTED}IOR TEK AUDITUESI LIGJOR 

i. Prezantimi I subjektit zgjedhor 

Pas nënshkrimit te kontratës me KQZ-ne, morëm kontakt me drejtuesit e subjektit politik ku i 
pershkruam në menyre te shkurtuar misionin dhe objektin e auditimit si dhe nenshkrimin e kontratës 
me subjektin politik.Nga ana e subjektit politik na u be nje pershkrim mbi strukturen e organizimit 
te subjektit politik,si dhe nga ana e finances na u prezantua metodat e mbajtjes së kontabilitetit dhe 
të financave te subjektit politik. 

ii. Forma e organizimit dhe menaxhimit (qendra dhe degët rajonale): numri i anëtarëve, 
struktura dhe numri i degëve në qark dhe organizatat që kane lidhje të drejtpërdrejtë apo të 
tërthortë me partine (per shembull, fondacionet, organizatat e rinise, etj.) 

Sipas statutit, subjekti politik "Levizja Socialiste per Integrim" me iniciale LSI, eshtë e organizuar 
në dy nivele,në nivel vendor dhe në nivel qendror. 

Ne nivel vendor ka ketë organizim: 
Organizata pranë qendres se votimit 
Kryesia e LSI-se në Njesinë Administrative, 
Konventa e Bashkisë, 
Kryesia e LSI-se në Bashki, 
Kryesia e LSI-se ne Qark 

Ne fivel qendror ka ketë organizim: 
Konventa Kombetare, 
Komiteti Drejtues Kombëtar, 
Kryesia, 
Kryesia Ekzekutive, 
Kryetari, 
Zevendeskryetari, 
Nënkryetaret, 
Sekretari i Pergj ithshem, 
Departamenti i Organizimit, 
Keshilli Ankimor Kombetar, 
Bordi i Auditimit te Brendshem. 



Organizata që kane lidhje të drejtperdrejte me LSI-në jane;Levizja Rinore per Integrim ( 
LRI) dhe Lëvizja e Gruas per Integrim (LGI). 
LSI-ja bashkpunon me të gjitha ato organizata politike e shoqerore që synojnë një shoqëri 
demokratike e drejtesi shoqerore si dhe me organizatat shoqërore , të angazhuara në 
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut. 

D. PREZANTIMI I RAPORTI DHE STRUKTURAT E TIJ 

i. Struktura e raportit të auditimit - kërkesat formale, të ardhurat dhe shpenzimet. 
Struktura e Raporti te auditit- kerkesa formale, te ardhura dhe shpenzimet. 

• Kerkesa formale kujepet nje pasqyrim i pergjithshem i pasqyeave 
finanaciarene daten e dorzimitdhe nenshkrimit te saj, te aktiveve dhe 
detyrimeve te partise ne dt 31.12.2020. 

• Te ardhura te partise te realizuara gjjate periudhes 01.01.2020-31.12.2020 si 
dhe nje informacion i plote mbi burimin e ketyre te ardhurave. 

• Te shpenzimeve te kryera nga partia gjate periudhes 1 vjecare dhe analizen 
perkatese sipas liojit te shpenzimeve dhe perkatesise. 

• Nje sinteze per gjetje gjate procesit te audititmit dhe dhenje opinionit te 
certifikimit. 

ii. Permenden takimet dhe komunikimet e mundëshme midis audituesit dhe subjektit zgjedhor 
dhe çdo përsoni tjetër të tretë. 
Takimin e pare u be në zyrat qendrore td LSI-së,takim me Sekretarin e Pergjithshem z. Endri 
Braimliari si dhe me degen e finances ku i prezantuam referencat Iigjore per auditimin e fondeve të 
LSI-së si dhe kontratën e lidhur me KQZ-ne , ku i bëmë prezent nga ana e jonë dhe letren e 
Angazhimit si auditorë. 
Takimet të shpeshta pastaj jane mbajtur me degen e finances me të cilën kemi komunikuar me 
emai!,me sms, telefon por dhe takime td drejtperdrejta per td mane td dhënat dhe informacionet per 
kryerjen e misionit td auditimit. 

iii. Paraqitje e pergjithshme në Iidhje me raportin vjetor të partise politike: nëse është ose jo në 
përputhje me kërkesat e raportimit. 
Ne vieresuam paraqitjen e pergjithshme, strukturen dhe permbajtjen e raportit vjetor 
(pasqyrat financiare) ne se ato paraqesin transaksione dhe ngjarjet ne menyren qe te japin paraqitjen 
e drejte. 

II. KERKESAT FORMALE 



A. P1RMBLEDIUE 

1/ Data e dorëziinit të raportit vjetor 

Dorëzimi fizik Po Date 19.01.202021 

2/ Nënshkrimi 

NCnshkrirni Po Date 19.01.202 1 

Identiteti i nënshkruesit Po Endrit Braimilari dhe Flobens 
Dilaveri 

B. CAKTIMI I AUDITUESIT LIGJOR DHE LLOGARISF BANKARE 

1/ Informacioni per partine politike 

Emri i partise politike LEVIZJA SOCIALISTE PER INTEGRIM (LSI) 

Adresa e selisë qendrore RRUGA"SAMI FRASHRI",GODINA 
20/1 0,TIRAN 

Numri i telefonit të selisë qendrore 044504178 

Adresa e e-mailit të selisë qendr9re të 
partisë (nëse ka) 

info@lsi.al  

2/ Informacion per audituesin Iigjor 

Ernri i audituesit ligjor te caktuar Violeta MULLA 

Adresa e audituesit ligjor Rruga"Pjeter Budi",Pa1161/1, Ap.14,Tirane 

Numri i telefonit th audituesit ligjor 0699907937 

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

vio 1etamu 11a@yahoo.com  

31 Te dhenat e liogarise bankare te partise politike 

Emri i bankës ku rnbahet liogaria CREDINS BANK 

Adresa e zyres së bankës ku mbahet 
liogaria  

Rruga"Ismail Qema!i",Tirane 

Numri i telefonit të zyrës së bankës 042234096 

Adresa e e-mailit të zyres së bankes apo 
zyrtarit pergjegjes të bankës 

Entela.haxhialiu@bankacredins.com  

Numri i llogarise bankare 105129 

Emrat dhe nenshkrimi i të gjithë 
personave të autorizuar per veprimet 
tek ilogaria bankare 

Endrit Braimllari,Flobens Dilaveri 



C. AKTIVET DHE DETYRIMET 

1/ Kriteret e kiasifikimit të aktiveve 

Përshkruani vendndodhlen e aktivit 

Aktivet ndodhen në selinë qendrore td partise Lëvizja Socialiste per Integrim:Rruga"Sami 
Frashëri",Godina 20/1 0,Tiranë 

Shkruani vlerën e treut të aktivit, ne datën e vlerësimit nëse është bërë vlerësim, ose vlerën 
kontabël të mbetur 

Viera e mbetur kontabel e aktiveve me 31.12.2020 eshtë: 

1-Mjete Transporti........................3.262.572 Lek 

2-Paisie zyre 	 746.251 Leke 

3- Paisje informatike......... 530.493 Lek 

SHUMA....................................4.539.316 	Leke 

2/ Kriteret e kiasifikimit te dctyrimeve 

Përshkruani Ilojin e secilit detyrim të partisë, në datën e vlerësimi 

-Detyrime per rekiama ,publicitet dhe aktivitetë politike (sherbim I ofruar nga MEDIA,Top 
Channel) të subjektit politik. 

-Detyrime per blerje pies këmbimi per autoveturat. 

-Detyrim per kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore. 

-Detyrim per tatimin në burim (tatimin mbi qirane dhe tatimin mbi pagat). 

Shkruani emrin e kreditorit per detyrimet 

-MEDIA TOP CHANNEL 

-AUTO TIRANA 

-DREJTORIA E TATIM TAKSAVE 

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

2/Kriteret e 
kiasifikimit të 
detyrimeve  
B DETYRIMET  

Shuma në Data e 
I Detyrime Afatshkurtëra  Lek krij imit 

TOP 
MEDIA CHANNEL 2,987,000 21.05.2015 

TOP 
MEDIA CHANNEL 464,000 21.05.2015 

TOP 
MEDIA CHANNEL 1,734,000 24.06.2015 (Tfr 



MEDIA 
TOP 
CHANNEL 2,799,250 30.06.2015 

MEDIA 
TOP 
CHANNEL 7,236,100 23.06.2017 

MEDIA 
TOP 
CHANNEL 1,969,500 23.06.2017 

Shuma Top Chanel  17.189.850  

Detyrime per sigurimet e 
punonjesve +tatjm page 
dhjetor 2020  133.627 31.12.2018 
Detyrim tatim në burim( 
tatim qeraje)  483.475 3 1.12.2018 
Detyre te Tjera  129.750  

TOTALI  17.936.702  
- II 1 Detyrime Afatgjata  

D. PERMBLEDHJE FINANCIARE 

Përmbledhje Financiare 

Periudha e raportimit (data e pare dhe e 
fundit e periudhes që mbulon raporti) 
Shuma e parave në arkë në fihlim dhe në 
fund të periudhes së raportimit (data e pare 
dhe e fundit e periudhes qe mbulon 

01 Janar 2020 deri 31 Dhjetor 2020 

Nuk ka te dekiaruara para ne arke. Te gjitha 
transaksionët i kryen me banke. 

Shurna e pergjithshme e te gjitha 
24.949.403 Lek kontributeve te marra 

Shumae pergjithshme e te gjitha 
28.740.025 Lek shpenzimeve te bera. 

Bilanci në fund të periudhes se raportimit Të Ardhura-Shpenzimet(A-SH)=3.790.622 
(data e fundit që mbu!on periudhen) Lek 
Shuma e pergjithshme e te gjithe aktiveve 

40.527.440 Lek në fund te periudhes se raportimit  
Shuma e pergjithshme e te gjithe 
detyrirneve në fund të periudhes se 17.936.702 Lek 

a! Llo!ari bankare e veyanti e partisë politike dhe Audituesi Ligjor 

Liogaria bankare e posacme? 
A është siguruar i gjithe informacioni? 

• Evidenca e hapjes se liogarise bankare (data, dokumenti nga banka) 
• Dokumenti i levizjeve në llogarine bankare (bank statement) per të gjithe vitin financiar 

Subjekti politik ka t hapur Ilogari te posacme bankare gjate vitit 2020 per Ilogari te 
fushates zgjedhore 2021. 

- Identitëti i audituesit ligjor 
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o Kush? 
Violeta MULLA 
o ceshtja e mosperputhj eve të mundëshme. 

Nuk ekziston ndonje mosperputhje të mundeshme dhe as ndonjë konflikt intëresi 
ndermjet paleve. 

- Pergjegjësi per përgatitjen dhe nënshkrimin e raportit vjetor. 
o Nënshkrimi i raportit vjetor 

Raporti Vjetor I subjektit politik eshtë nënshkruar nga sekretari I përgjithshem z. Endrit 
Brahimliari dhe nga financieri I subjektit politik z.Flobens Dilaveri. 

o Paraqitja e t gjithë dokumentëve mbështetëse: vërejtja e problemeve te dukshme (shiko 
me poshte) 

a) boshlmungon 
informacioni 

Jo informacioni eshtë i p!otC 24.949.403 

b) dokumentacioni 
(shqyrtim i shpejte)  

Të Ardhurat 
Financime publike 20.012.797 

Lek 
Donacionë nga WFD 1.389.420 Lek 
Financim nga burimet e veta të 
partise(Kuatat+karte anetarsie)  

2.9 13.700 Lek 

Hua/Kredi(Intëresa të 
Depozitave) 

Te Ardhura ne natyre 

374.896 Lek 

258.590 Lek 

Shpenzime  
Shpenzimet e qerasë 13.397.358Lek 
Stafi / pagat+sigurimet 5.73 9.695 Lek 
Media 

Komunikimi 2.137.105 lek 
Transporti 1.201.235 lek 
Shpenzimet bankare 19.350 Lek 
Administrative dhe të 
Pergjithshme  

3.771.829 lek 

Amortizimi, 1.134.829 Lek 

Udhetim e Djeta 

Subvesion ne natyre (Qera) 

I .080.0341ek 

258.590 Leke 
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b/ Asetet/detyrimet dhe përmbledh jet financiare 

- cdo mosperputhje / parreguilsi në lidhje me dekiarimin e aktiveve dhe detyrimeve. 
- Deficit! shpenzime të papaguara 

III. TE ARDHURAT 

A. PERMBLEDHJE 

Sipas raportit 
vjetor 

Sipas auditimit 
të kryer 

1/ Financimi publik 

Shuma e granteve publike të marra 20.0 12.797 20.0 12.797 Lek 

Data e tranfertës 28.05.2020 28.05.2020 

2/ Donacionet private 

Shuma e pergjithshme e raportuar 1.389.420 lek 1.389.420 lek 

Shuma e donacioneve në para 1.389.420 Lek 1.389.420 Lek 

Shuma e donacioneve në natyre 258.590 Lek 258.590 Lek 

Paraqitja e nje listë të donatorëve 
Nuk ka liste, pasi nuk ka donatore 

Po Po 

Paraqitja e të gjitha dekiarimeve bankare P0 

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

P0 

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

Po 

Perputhshmeria mes çdo donacioni të raportuar dhe 
dekiarimit bankar (donatori)  

Po 

Perputhshmeria mes çdo donacioni në natyrë të 
raportuar dhe vlerës së tregut (donatori / data)  

PO 

A perputhen shifrat e pergjithshme? P0 

Respektimi i kufirit të donacionit Po 

3/ Financimi nga burimet e vetë partist 

Shuma e prgjithshme e raportuar 2.9 13.700 Lek 2.9 13.700 Lek 

Shuma e pergjithshme e raportuar (Zyra Qendrore) 2.9 13.700 Lek 2.9 13.700 Lek 

Kuotat+ karta antaresie e anëtarësisë 2.9 13.700 Lek 2.913.700 Lek 

Botimet 0 0 

Shtypshkronja ( Intëresa nga Depozitat Bankare) 374.896 Lek 374.896 Lek 

Marrje me qera 0 Lek 0 Lek 

Shuma e pergj ithshme e raportuar (deget lokale) 0 Lek 0 Lek 

Kuotat e anëtarësisë 0 Lek 0 Lek 



Botimet 0 Lek 0 Lek 

Shtypshkronja 0 Lek 0 Lek 

Marrje me qera( ne natyre) 258.590 Lek 25 8.590 Lek 

Perputhshmeria mes çdo të ardhure td raportuar dhe P0 
dekiarimit bankar (shuma) 24.949.403 Lek 

- 	Të ardhurat e raportuara nga subjekti politik 
dhe td audituara nga auditori perputhen dhe 
nuk ka diferenca. Gjithashtu këto të ardhura 
të dekiaruara dhe te audituara perputhen dhe 
me td dhenat bankare.,ne kete viere jane 
pershire dhe te ardhuart ne natyre te ardhurat 
ne_natyre.  

Perputhshmeria mes çdo të ardhure të raportuar dhe 31.12.2020 
dekiarimit bankar (data) 

4/ Huate/Kredite 

Shuma e pergjithshrne e raportuar 0 0 Lek 

Shuma / shuma e huasë / kredise (per çdo kredi / 0 0 
hua)  
Data e huasë / kredisë dhe data e shlyerjes (per çdo 0 0 
kredi / hua) 

Paraqitja e dokumentëve mbështetëse (kontratat per 
secilën kredi / hua). 

5/ Marrja e të ardhurave 

Të gjithe të ardhu rat në para të marra / të mbledhura P0 P0 
përmes Ilogarise perkatëse.  

Konlributët e Specfikuara 

Kriteret e kontributeve 

Emri i kontribuesit: Westminster Fondation FOR Democracy Angli 

Adresa e kontribuesit: Dega Shqiperi , rruga Donika kastrioti. 

Profesioni i kontribuesit - Fondacion. 

Përshkrimi i kontributit (i til!ë si "para në dorë" apo "çek" apo "transfertë bankare" apo 
"pershkrimi i kontributit ne natyre"): Trasferte bankare 

Viera e kontributit (per kontributët në natyre shkruani vlerën e tregut, që është viera e 
sendit nëse shitët në ate gjendje aktuale): 1.389.420 leke, 
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Data kur është marrë kontributi ne date 30.09.2020 

B. ANALIZA 
at Financimi nga burimet jo publike 

- Donatorët e lejuar: 

o Kontrolli i identitetit të donatorëve dhe Iejueshmëria e çdo donacioni te dekiaruar; 

Disponojme fotokopje Kontrates në dosjen e auditimit. 

o Kontrolli i shumës së pergjithshme të donacionëve nga i njejti donator, në veçanti nëse 
disa donacionëjanë bërë në nivel qendror dhe nga nje dege e partise; 

Donacioni eshtë bere në nivel qendror,vetem nga nje donator Westeninser Fondation For 
Democracy England dhe vetëm në dy transaksione bankare te dates 30.09.2020 në BKT në 
shumen 1.389.420 Lek= 11.205 euro 

1-Nuk konstatohen donacione me vlerën me pak se 100,000 Lek. 

- Burimet e palejuara 
- Kontributët në natyre 	- 

o Vieresimi: 
Dallimi mes kontributit në natyre (dhe mundesisht) financimit dhe veprimtarise 
vu!!nëtare 

• Vlerësimi (rregul!i 1 10% me të ulët se cmimi I tregut apo malirave I shërbimeve 
që arrijnë v!erën me shumë se 50,000 Lek) -* kur partise i ofrohen malira apo 
shërbime falas në një cmim që ështe 10% me i ulët se cmimi i tregut, dallimi mes 
cmimit të tregut dhe pagesës së paguar nga partia duhet të pasqyrohet si donacion 
(se bashku me emrat e donatorëve nëse ky dallim e kalon shumën 100,000 Lekë). 

• cmimi 1 tregut të malirave dhe shërbimeve duhet të percaktohet nga referenca e 
indeksit të çmimeve mujore të botuar nga INSTAT në kohën kur jane 
dhënë/ofruar ma!!rat/shërbimet. Ne rast se indeksi nuk perfshin mallrat/shërbimet 
e ofruara, partia politike duhet të llogarise cmimin e tregut duke u bazuar në 
mesataren e çmimeve të tre ofruesve të ndryshëm te malirave/sherbimeve në 
kohën kur ato jane ofruar. 

-Subjekti politik ka të dekiaruar kontributë në natyre në pasqyrat financiare per 
ushtrimin 2020 per vieren e perdorimit te ambjetit ne vleren 258.590 leke. 

• ''11iJL- 	
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o Kufizimet 
• Kontrolli I shumës se pergjithshme nga i njejti donator, në veçanti nëse disa 

donacionë jane bërë në nivel qendror nga një dege e partise; 
• Kufizimet (pragu i raportimit dhe dekiarimit zbatohet si per kontributët në para 

ashtu edhe per ato në natyrë). 

b/ Financimi nga burimet e vetë partisë politike 

- Kiasifikimi me zëra I td ardhurave nga burimet e vetë partise 
a Kuotat e anëtarësisë: shuma e përgjithshme dhe ndarja e shumave të marra 

1-Kuatat+ kartat e antarsisë ..................2.913.700 Lek. 
• 	Botimet..................................................... 0 	Lek. 
• 	Qeraja ................................................. 258.590 Lek. 
• Interesa Depozita 	 374.896 Lek. 

- Kiasifikimi në bazë td emrit td deges i td ardhurave që merren nga burimet e vetë partise per 
secilin zë td dekiaruar 

• Zyra Qendrore ......................................3.547.186 Lek. 
• 	Deget lokale ....................................................... 0 Lek. 

- Perputhshmëria mes natyrës së të ardhurave dhe shumës se dekiaruar dhe dekiarimit bankar 

1-Të ardhurat sipas natyrës përputhen me shumat e deldaruar në pasqyrat financiare dhe 
dekiarimet bankare. 

ci HuatëiKreditë 

- Identiteti i huadhënësit/ve 

Nuk është konstatuar huadhenje 

IV. SHPENZIMET 

A.PERMBLEDHJF 

Shpenzimet e hera nga Zyra Qendrore e partisë 

Shpenzimet 
Doku 

Shpen Mosperputhj Shuma e 
e dekiaruara Faturat e Faturat e mente 

zime e në lidhje pergjithshme 

0 raportin paraqitura Pergjiths 
mbës 

R! me e 

vjetor 
hme 

htetës papag dokumentat shpenzimeve 
uara e paraqitura zgjedhore 

e që  
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mung nga sipas 
ojnë furnitorët auditimit 

Shpenzimet e 13.397.358 . 13.397.358 
qerase 
-Qiramarrja e 13.397.358 Kontratë . 	. Pagesat Efekt i . 13.397.358 

ambientëve qiraje me rikiasifikimit  

Sherbimet ____________  banke  - 
komunale Me fatura Pagesat Nuk ka 

1,845.873 nga me mosperputhj 1,845.873 -ener 
1.029.809 OSHE,Ujs banke e midis 1.029.809....... Uji- 

- telefoni .78.3 10 jel!si,Albte faturave dhe 78.310 

- Interneti ....!30.810 lekom,Abc pagesate ....130.810 
....606.944 om etj kryera në ....606.944 

banke  
Stafi/Pagat+Sigu List- Pagesat Siguri Efekti i ...5.739.695 
rime shoqerore 5.739.695 pagesat me me rikiasifikimit 

banke Dhjet të 
or shpenzimeve 

. 

2018  

Komunikimet .2.137.105 Me faturë Pagesat Nukka 2.137.105 
- Botimet si per me mosperputhj 
- Materialet ...1.964.188 botimet banke e midis 1.964.188 
promovuese 172.917 dheper faturave dhe 172.917 
-Abonim në shtyp abonimet pagesave me 
publik/Konsulenc  banke  
a 

Transporti 1.201.235 1.201.235 

Me faturë Pagesat Efekti i 
-Automjetet me me rikiasifikimit 
qeradhe banke sipas 154.527 154.527.. 
karburanti struktures 
-Shpenzime 
karburant .467.000 .467.000....... 
-Taksa+Sig 440.908 

makinat 
-Shërbim e Rip 440.908  

Me faturë Pagesat Nuk ka 138.800 makina 
138.800 me mosperputhj 

-Udhetim e Dieta banke e 

Shpenzimet Sipas Efekti i 
. ... 19.350 ...... . ...19.350......... bankaredhe statementit rikiasifikimit 

......... diferenca kursi 
.

bankare të 
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shpenzimjev 
e 

Administrative 3.771.829 Me faturë Efekti i 3.771.829 
dhe të rikiasifikimit 
pergjithshme  
Amortizim ...1.134.829 Sipas Tabelae Nukka ...1.134.829 

normave Aktivev mosperputhj 
fiskale e e 

Material 
e 

Menaxhim i 
Pronës  
Shpenzime të 258.590 Me faturë Efekti i 258.590 
tjera( Kontribut rikiasifikimit 

. 

ne natyre)  

Shpenzimet e bëra nga degët e partisë 

Shuma e 

Shnenzimet Faturat Dokume Mosperputhj 
.. pergjithshine 

Faturat ntet Shpenzi e ne Iidhje e 
e dekiaruara e 

paraqit 
e mbështet met td me shpenzimeve 

0 raportin Pergjit ese që papagu dokumentet e zgjedhore 
vjetor 

ura  
hshme mungojn ara paraqitura sipas 

e nga furnitorët auditimit 

Shpenzimet e Kontratë qiraje. 	 Efekti i rikiasifikimit të 
qerase  shpenzimeve 
-Qiramarrja e 
ambientëve 
- Sherbimet 
komunale: 

-energj ia 
- uji 
- telefoni 

Stafi/ rrogat  
Media 

Komunikimet 
1-Botimet 

2- Materialet 
promovuese 

(1hr 	14 



3- Sondazhet e 
opinionit 
publik/Konsulenca  
Transporti 
1- Automjetet me  
qera dhe 
karburanti 

2- Akomodimi  

3- Vaktet dhe 
shpenzime të 
paparashikuara  
Shpenzimet 
bankare  
Administrative 
dhe të 
pergjithshme  
Amortizim 

Menaxhim i 
Pronës 
Shpenzime të 
tj era  

Të gjitha shpenzimet e kryera të paguara permes një liogarie të veçantë 	 Po 

A. ANALIZA 

a! Analiza e të gjithe shpenzimeve te dekiaruara dhe kiasifikuara sipas deges së partisë dhe 
kategorise: 

- Shpenzimet e qiramarrjes 

Marrja me qera e ambientëve 

• 	Dega Elbasan shuma ..................... 240,000 Lek. 
• 	Dega Glirokastër shuma 	240,000 Lek. 
• 	Dega Durres shuma.................... 148.800 Lek. 

• 	Dega Devoll shuma 20.000 Lek. 
• 	Dega Kavaje shuma ..................... 24,000 Lek. 
• 	Niesia 11 Tirane shuma ................ 21.000 Lek. 
S 

Shuma ................................. 693,800 Lek. 

Shërbimet komunale (rryma, uji, telefoni 
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• Të gjitha shërbimet e tjera jane paguar nga qendra per energji dhe uje. Po kështu 
kontratat e qirave jane lidhur nga administrata qendrore ,dhe pagesat jane bërë p0 

nga qendra. 
Stafi/ rrogat 

- Media 
- Komunikimi 

• Botime 
• Materiale promovuese 
• Sondazhe td 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 prones 
- Shpenzime të tjera 

h/ Verifikimi 

Rrisqet 
Rrisqet kryesore të auditimit në lidhje me shpenzimet e partisejane Se: 
• Shpenzimet dekiarohen me të ulëta 
• Shpenzimet nuk shoqerohen nga një faturë e vërtëtë 
• Informacioni per shpenzimet e partise perfshin jo vetëm aktivitetët e perditshme td partise 

por gjithashtu edhe shpenzimet që kane të bejne me nje fushatë zgjedhore në vitët zgjedhore. 
Ne mënyre që të dokumentohen mire financat e partisë politike nevojitet perdorimi i metodave 
standarde td auditimit. N6 kontekstin e financave të partise politike, metodat e meposhtme jane 
shembuj i hartimit te metodave td tilla per specifikat e financave të partive politike: 

• Shqyrtoni nje kategori te dekiaruar të perzgjedhur te pagesave (per shembull per 
komunikimet) te krahasuar me dokumentacionin mbështetës/evidencat (faturat); 

• Raportimi i shpenzimeve ne natyre. Duhet te kete nje perputhje me donacionet në natyre. 

0 	 (h 
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PERFUNDIMI 

OPINION! 

I.OPINIONI MB! AUDITIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE 2020 

A. OPINIONI 

I. Opinioni mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare 2020 

Opinioni me Permirsime 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Partise Levizja Socialiste Per !ntegrim (si pala pergjegjese 
e raportimit ), te chat perfshijne pasqyrën e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2020, 
pasqyren e aktiviteteve dhe pasqyren e flukseve te parase per vitin qe mbyllet me kete date, si edhe 
shenimet per pasqyrat financiare, perfshire nje permbledhje t6 politikave kontabël me te 
rendësishme. 

Sipas opinionit tone, , pasqyrat financiare paraqesin dreft, ne të gjitha aspektet materiale, 
pozicionin financiar to Partisë Levizja Socialiste Per Integrim me datën 31 Dhjetor 2020, dhe 
performancenfinanciare dhe flukset e parase per vitin qe mbyllet ne këte date, në perputhje me 
Standardet Kombëtare të Kontabilitetit(SKK-tè) 

Baza per opinionin me permirsime 

Pasqyrat financiare 2020 të dorëzuara ne KQZ-e dhe të publikuara prej Saj, jane pergatitur mbi 
parimet dhe rregullat e pergjithshrne te SKK-ve dhe jane paraqitur sipas setit te pasqyrave 
financiare që aplikohen per organizatat fitimprurese. Por, partite politike, kane statusin e 
organizatave jofitimprurese dhe duhet te paraqitin pasqyrat financiare sipas stukturës dhe 
permbajtjes se kërkuar prej SKK-se per OJF-te. Duke vlerësuar ktë ndryshimin ne paraqitje, me 
efekt ne kuptimin e drejte te pasqyrave financiare nga perdoruesit, opinioni yne eshte me 
permirsim 

Ii. Opinioni mbi kërkesat të tjera ligjore dhe rregullatore 

Ne pefundim të verifikimeve dhe informacioneve të marra, në reference me kërkesat, kufizimet 
dhe detyrimet specifike te kërkuara prej ligjit "Per Partitë Pohitike", I ndryshuar dhe udhezimeve 
te KQZ-se, per cështjet qe gjejne zbatim në aktivitetin e kryer per ushtimin 2020, opinioni yne 
eshte si vijon: 

Burimet e financimit të aktivitetit politik te Partise Levizja Socialiste Per Integrim per periudhen 
raportuese 2020, kane ardhur nga tarifat e antaresise dhe buxheti i shtetit. Të ardhurat realizuara 
dhe të dekiaruara jane ne perputhje me burimet e lejuara nga ligji "Per Partite Politike". 
Nuk u evidentuan parreguilsi dhe anomali materiale në zbatimin e kerkesave te legjislacionit 
kontabel dhe atij tatimor, per dokumentimin, merrjen ne hogan, matjen, kiasifikikimin dhe 
dekiarimin e veprimeve dhe faktet ekonomike qe I perkasin partise, te hidhura me aktivet, 
detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet. 

Audituese Ligjore 
Tirarne 18.10.2021 
	

Violéta MULLA 


