
PER 
AUDITIMIN E RAPORTIT VJETOR FNANCIAR 2020 

TE PARTISE ORA E SHQIPERISE 
(Iatuar sipas formatit te standartizuar nga KQZ-ja) 

Per Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 
Rruga 'Ibrahim Rrugova', Ni. 4, Tiranë, Shqiperi 

I. INFORMACION I PiRGJITHSHEM 

Jam angazhuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve(KQZ) ne misionin e auditimit 
ligjor te detyrueshem, te fondeve te përfituara dhe të shpenzuara gjatë vitit 

kalendarik 2020 nga Partia ORA E SHQIPERISE / të raportuara prej saj në raportin 
vjetor financiar (Pasqyrat financiare) ,të depozituara ne KQZ-ë. 

Me perfundimin e procesit të auditimit, pa ju paraqes raportin e hartuar sipas 

formatit të standartizuar të miratuar nga KQZ-ja. 

IItIIt1[i1hIIu1CII.1ti 

i. Kuadri Iigjor 

Ashtu sic referohet dhe në kontratën e shërbimit, auditimi Iigjor I raporteve vjetore 

financiare të partive politike kërkohet dhe realizohet ne zbatim të kerkesave të: 

- 	Ligjit nr. 8580, date 17.02.2000 "Per partitë politike", I ndryshuar 

- 	Ligjit nr. 10091, date 05.03.2009 "Per auditimin Iigjor, organizimin e profesionit të 

ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratur", i ndryshuar, 

- 	Ligjit nr. 25/2018, date 10.05.2018 "Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", 

- 	Legjislacionit në fushës fiskale, si dhe 

- Akteve nënligjore të KQZ-s6 të miratuara per këtë qeIIim. 
Nga pikepamja profesionale kryerja e auditimit Iigjor bazohet në Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-t6) të miratuara dhe të publikuara nga bordi i 

standardeve ndërkombëtare të auditimit dhe të dhënies se sigurisë te Federates 

Ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK), të detyrueshme per zbatim nga !igji per 

auditimin i sipercituar. 
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ii. Standartet e kontabUitetit td zbatueshme 

Ne perputhJe me Iigjin, Nr.25/2018, date 10.05.2018 ,"Për Kontabilitetin dhe 

Pasqyrat Financiar&', partitë politike kane statusin e njësive jofitimprurese dhe jane 

objekt i Standardeve Kombëtare te Kontabilitetit (SKK-te) dhe specifikisht I 

Standardit Kombëtar te Kontabilitetit të Organizatave Jo Fitimprurëse (SKK per OJE-

të). 
Sipas këtij standardi organizatat Jo fitimprurëse duhet te paraqesin pasqyrat 

financiare që perbeheri nga: pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e aktiviteteve, 

dhe pasqyra e fluksit te mjeteve monetare, si dhe japin shënime shpjeguese e 

informacione te tjera shtesë te nevojshme per te kuptuar Ilojin e aktiviteteve që 

kryej n e. 

Partia e Ora e Shqiperise kategorizohet në grupin e siperpermendur dhe duhet te 

përgatisë pasqyrat financiare (raporte vjetore) sipas këtyre kërkesave. 

H. OBJEKTI I AUDITIMIT 

i. Kontrata e shërbimit 

Per permbushjen e misionit te auditimit, me palen angazhuese KQZ-n6, u Iidh 

kontrata e shërbimit nr 6257 me date 08.09.2021, me objekt: "Kryerja e auditimit te 

detyrueshem te partive politikete fondeve te perfituara dhe te shpenzuara gjatë vitit 

kalendarik 2020, në përputhje me Iigjin nr. 8580, date 17.02.2000 "Per Partitë 

Politike" , ndryshuar, dhe /ose aktve nenhigjore te nxjerra ne zbatim te tij ne lidhje 

me me fondet e perfituara dhe shpenzimet e kryera nga partia politike gjate vitit 

kalendarik pararendes, Iigjin nr. 10091, date 05.03.2009 "Per Auditimin Ligjor, 
Organizimin e Profesionit tëEekspertit Kontabël te Regjistruar dhe te Kontabilistit të 

Miratur", I ndryshuar dhe Iigjin nr. 25/2018, date 10.05.2018 "Per Kontabilitetin dhe 

Pasqyrat Financiare", si dhe aktet nenligjore te nxjerra në bazë dhe per zbatim te 

tyre". 

Perveç kontrates së mësiperme, ne daten 17.09.2021 eshte lidhur kontrata me 

partine politike "Partia ORA E SHQIPERISE ", me qellim që te dokumentoje dhe 

konfirmojë pranimin dhe kushtet e angazhimit, si pale pergjegjese e raportimeve 
financiare qe do te auditohen. 

ii. Vendimi i KQZ-s6 

Ne perputhje me kuadrin rregullator te perzgjedhjes dhe emerimit te ekperteve 

kontabel te licencuar per auditimin e partive politike, KQ.Z-ja me vendimin 6257 date 

08.09.2021 me ka emeruar si auditues te Partise ORA E SHQIPERISE 

iii. Përgjegjësitë përkatëse të subjektit zgjedhor dhe audituesit Iigjor 
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Përgjegjësitë e drejtimit té partisë 

Auditimi do të kryhet bazuar në faktin që drejtimi (personi përgjegjës per financat në 

partinë politike ose personi i përcaktuar sipas statutit té partise), pranon dhe kupton 
se ka përgjegjësi: 

a) Per përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë té pasqyrave financiare (raportit vjetor) në 

pajtim me Standardin Kombétar të Kontabilitetit per Organizatat jo-Fitimprurese 

(SKK per OJF-te) dhe me kërkesat specifike te Iigjit "Per Partitë Politike" I ndryshuar, 

dhe në udhëzimet e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve (KQZ-se); 
b) Per kontroflet e brendshme të atilla që drejtimi partisë I konsideron të nevojshme 

per te bërë té mundur përgatitjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale nga 
mashtrimi apo gabimi; dhe 

c) T'i japë audituesit: 

- Te drejtën e hyrjes në të gjitha informacionet per të cilat drejtimi ka dijeni se jane të 
nevojshme per përgatitjen e pasqyrave financiare, sic Jane regjistrimet, 
dokumentacioni dhe cështje të tjera; 

- Informacion shtesë, te cilin audituesi mund ta kërkojë nga drejtimi per qellime të 
auditimit; dhe 

- îë drejtën e komunikimit pa kufizim me personat brenda partisë nga te diet audituesi 
e gjykon të nevojshme per te marrë evidence auditimi. 

Si pjese perberese e procesit te auditimit, do të kërkoj nga drejtimi i partise dhe, kur 
të jetë e përshtatshme, edhe nga personat e ngarkuar me administrimin qe te marr 

prej tyre konfirmime me shkrim lidhur me dekiarimet me goje që do te behen në 
Iidhje me auditimin. 

Përgjegjësitë e audituesit 

Auditimi dote kryhet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-

të). Kéto standarde kerkojne qe te respektoj kërkesat etike. Si pjesë e një auditimi 

sipas SNA-ve, do të ushtroj gjykimin profesional dhe do te mbaj skepticizmin 
profesional gjate gjithe auditimit. 

Objektivat jane qe të arrij një siguri të arsyeshme lidhur me faktin nese pasqyrat 

financiare (raporti vjetor financiar), në teresi, nuk kane anomali materiale, per shkak 

te mashtrimit apo gabimit, dhe te Ieshoj një raport auditimi qe perfshin opinionin 

tim. Siguria e arsyeshme eshte nje siguri e nivelit të larte, por nuk ështe garanci qe 

nje auditim i kryer sipas SNA-ve do te identifikoje gjithmone një anomali materiale 

kur ajo ekziston. Anomalite mund te vijne si rezuitat i gabimit ose i mashtrimit dhe 
konsiderohen materiale nëse, indivivalisht ose te marra se bashku, pritet që ne 

menyre te arsyeshme te infIuencojne vendimet e perdoruesve, te marra bazuar ne 
keto pasqyra financiare. 

Gjithashtu kam dhe pergjegjesi te tjera raportuese, qe burojne nga termat e 

kontrates, per te vieresuar perputhshmerine e veprimeve ekonomike dhe financiare 

qe lidhen me kerkesat specifike te Iigjit nr. 8580, date 17.2.2000, "Per Partite 

Politike", i ndryshuar dhe udhezimet e KQZ-se, me burimet e financimit, procedurat 
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e marrjes së donacioneve jopublike, dokumentimit dhe regjistrimit të tyre, 

identifikimin e dhuruesve, publikimin e tyre, etj. 

C. INFORMACION MBI SUBJEKTIN POUTIK 

I. Prezantimi i sI.ibjektit politik 

Partia Ora e Shqiperise , është themeluar me Vendim Gjykate nr 8379 date 

23.11.2007dhe vepron në përrputhje me iigjin nr.8580 date 17.02.2000 "Per Partitë 

Politike", I ndryshuar, statutin e saj dhe kuadrin Iigjor shqiptar. 

Partia Ora e Shqiperise është një organizim politik i qytetarëve, të grupuar me vuilnet 

të lire mbi bazën e ideve, bindjeve dhe interesave politike, me struktura të 

organizuara mbi bazën e ndarjes territoriale, të cilët synojnë të ndikojnë në jetën e 

vendit nëpërmjet pjesmarrjes në zgjedhje dhe përfaqesimit në organet e pushtetit. 

Partia Ora e Shqiperise si person juridik, është e regjistruar ne sistemin tatimor me 
NIPT-in K 91815451D dhe ka adrese te selise ne Rr. Irfan Tomini . pail 130 shk.1 ap. 

54 N.R RAK 

ii. Forma e organizimit dhe menaxhimit të partisë 

Sipas statutit struktura e organizimit dhe e drejtimit të Partisë ora e Shqiperise eshte 

- 	Kongresi i Partise 
- 	Kryesia 

- 	Keshilli Kombetar 

- Deget e Partise ne qarqe 

Veprimtaria ekonomike e partisë administrohet nga Kryetari i Partisë, i ciii kontroilon 

burimet dhe perdorimin e fondeve financiare në funksion të aktiviteteve të dhe 

qellimeve të partisë, si dhe shqyrton raportet financiare para dorëzimit të tyre në 

organet kompetente shtetërore dhe të partisë. 

Sistemi i kontabilitetit është i organizuar në seiinë qendrore të partisë dhe realizohet 
nga shërbime vulinetare. 

D. PREZANTIMI I RAPORTIT VJETOR DHE STRUKTURA E TIJ 

I. Struktura e raportit— kërkesat formale, te ardhurat dhe shpenzimet. 

Stuktura e raportit vjetor financiar (Pasqyrat financiare) te Partisë Ora e Shqiperise 

te publikuara në KQZ, perbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e 
performanes (pasqyra e aktiviteteve) dhe pasqyra e fiukseve te parasë, si edhe 

shënimet shpjeguese per pasqyrat financiare. 
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ii. Takimet dhe komunikimet midis audituesit dhe subjektit zgjedhor dhe çdo 
personi tjetër të tretë. 

Menjëherë pas firmosjes se kontratës me KO,Z-n6, në datën 17.09.2021 u vendosën 

kontaktet me Kryetarin e partise, dhe pa ne këtë date u nënshkrua kontrata me 

Kryetarin e partisé, z. Zef Shtjefni , kontratë në të cilën u percaktuan termat e 
angazhimit dhe përgjegjësitë reciproke të paleve. 

Ne vijim u bashkëpunua në vazhdimësi me personin që merret me çështjet 

ekonomike dhe të shërbimit kontabël, prej të cult sigurova raportin vjetor financiar 

per vitin 2020, 

iii. Paraqitje e pergjithshme e raportit vjetor te partisë politike, perputhshmëria e 
tij me kërkesat e raportimit. 

Kam vlerësuar paraqitjen e pergjithshme, strukturën dhe permbajtjen e raportit 
vjetor (pasqyrave financiare), përfshire informacionet shpjeguese te dhëna, të 

publikuar nga Partia Ora e Shqiperise per vitin 2020. 
Raporti vjetor financiar, I paraqitur dhe publikuar në KQZ, është hartuar sipas SKK-ve, 

sipas formës sé pasqyrave të kërkuara prej SKK-s6 per OJF-të, sic pershkruhet në 

piken "Standartet e kontabilitetit te zbatueshme" të këtij raporti. 

II. KERKESAT FORMALE TE RAPORTIT VJETOR 

1. Data e dorëzimit td raportit vjetor 

Dorëzimi fizik P0 Dorzuar 

2. Nënshkrimi 

Nënshkrimi P0 Dtë, 31.03.2021 

Identiteti i nënshkruesit Po Zef Shtjefni, Kryetari Partisë 

Etleva TRESKA 

B. INFORMACION MBI PARTI NE, AUDITUESIN DHE LLOGARITE BAN KARE 

1. Informacioni per partinë politike 

Emri i partisë politike Partia Ora e Shqiperise 

Adresa e selisë qendrore Rruga "Irfan Tomini", Pall 130, Shkl, Ap54, N. R 

RAK Tiranë. 

Numri i telefonit të selisë qendrore 0692060400 

S I Faqe 

M 



Adresa e e-maiIit te selisë qendrore te 

partisë (nése ka) 

2. Informacion per audituesin Iigjor 

Emri i audituesit ligjor të caktuar Violeta Mulla 

Adresa e audituesit Iigjor Rr, Pjeter Budi, paII.61/1, ap.14 tirane 

Numri I telefonit të audituesit Iigjor 069 99 07 937 

Adresa e e-mailit të audituesit Iigjor. violetamulla@yahoo.com  

3. Të dhënat e Ilogarisë bankare të partisë politike 

Emri I bankës ku mbahet Ilogaria -CREDINS BANK- 

Adresa e zyrës së bankës ku mbahet 

Ilogaria  
Tirana 16 

Numri i telefonit të zyrës se bankës 

Adresa e e-mailit të zyrës se bankës 

apo zyrtarit përgjegjës të ban kës. 

Numri i llogarise bankare 00001274627 - ALL 

Emrat dhe nënshkrimi i të gjithë 

personave të autorizuar per veprimet 

tek Ilogaria bankare  

KRYETARI 

C. AKTIVET DHE DETYRIMET 

1.Kriteret e kiasifikimit td aktiveve 

Përshkrimi natyrës së secilit aktiv, prone e partisë, në datén e vierésimit 

Sipas natyrës, aktivet né datën e mbylljes së pasqyrave financiarem, 31.12.2020 përbëhen: 

- Mjete monetcire ne arkë dhe në banke 
- Aktive afatêgjata materiale, mobilje dhe pajisje zyre 
Përshkrimi I vendndodhien e aktivit 

- Vendndodhja e aktiveve materiale eshte pranë selisë qendrore. 
- Nuk ka aktive td administruara nga deget e partisé ne qarqe dhe bashki, pasi ato nuk 

kane zvra dhe detvra administrimi. 
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Vierat e tregut të aktivit, në datën e vierésimit nése është bërë vlerësim, ose vierén kontabël 

të mbetur. 

- 	 Mjete monetare né arkë dhe ë bankë 31.12.2020. 
Liogaria bankare pranë RAIFFEISEN BANK ALL ............ 0 Iekë 
Liogaria bankare pranë RAIFFEISEN BANK EUR ................................................................ 0 
Mjete monetare ne arke ....................................................................... 0 Iekë 
Shuma mjete monetare 	 0 Iekê 

- 	 Aktive afatëgjata materiale 

Aktive afategjata materiale,me koston e blerjes dhe të krijimit. ..... 0 Iekê 
Amortizimi I akumuluar ........................................................... Olekë 

Aktive afategjata materiale neto ............. .................................. 0 lek6 

2.Kriteret e kiasifikimit td detyrimeve 

Përshkrimi I Ilo 4 it të secilit detyrim të partisë, në datén e vlerësimit 

Sipas Ilojit, detyrimet në datën e mbylljes sé pasqyrave financiare, 31.12.2020 perbehen: 

- 	 Detyrime per paga 
- 	 Detyrime per sigurime shoqerore dhe tatim në burim 
- 	 Grantemekusht. 
Shkruani emrin e kreditorit per detyrimet 

-. 	Furnitore per malira e sherbime 

OSHEEsh.a ..................................................................................... 0 	IeW 

Alblelecomsh.a ............................................................................... 0 lek6 

UKT Tiranë sh.a 	............................................................................... 0 Iekë 

Paga të pagueshme ................................................................... 0 	lekë 

Sigu rime shoqerore dhe shëndetësore ....................................... 0 	lekë 

Tatimnë 	burim .......................................................................... 0 	IeU 
Grante me kusht (fonde të papërdorura) 	 0 lekë 

Vlera e detyrimit në datën e vlerësimit dhe kushtet e shlyerjeve 

D. PERMBLEDHJE FINANCIARE 

Përmbledhje Financiare 

Periudha e raportimit (data e pare dhe e 

fundit e periudhes që mbulon raporti). 01 Janar 2020-31 Dhjetor 2020 

Shuma e parave në arkë në fillim dhe né Gjendja e arkês 01.01.2020 	0 Iekë 
fund të periudhes se raportimit (data e pare Gjendja e arkës 31.12.2020........ 0 Iekë 
dhe e fundit e periudhes që mbulon raporti). 

Shuma e pergjithshme e të gjithe 

kontributeve të marra Të perfituara gjithsej 	 0 !ekë 
Të ardhura nga grantet gjithsej 

Shuma e perdorur per vitin 2020 0 !ekë 
Shu ma e pergjithshme e te gjitha 

. 

shpenzimeve të bëra. Shpenzime gjithsej ........................ 0 	lekë 
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Bilanci në fund të periudhes se raportimit 

(data e fundit që mbulon periudhen). 31 Dhjetor 2020 

Shuma e përgjithshme e té gjithe aktiveve në 

fund të periudhës së raportimit. Aktivi 31.12.2020 ........................ 0 lekë 

Shuma e përgjithshme e të gjithë detyrimeve 

në fund të periudhes së raportimit. Detyrime 31.12.2020 ........................ 0 	Iekë 

a.Vlerësimi i informacionit dokumentar mbi Ilogaritë bankare 

Nga auditimi rezultoi se nuk ka transaksionet gjate viti 2020 

b.Vleresimi i dokumentacionit mbështetës të pasqyrave financiare 

Kërkova dhe sigurova nga partia dokumentat mbështetës mbi të cilat jane hartuar 

pasqyrat financiare sipas funksionimit të cikieve dhe Ilogarive Si; mjetet monetare 

/financimet (statement bankare dhe dokumentet arkës), blerjet/kreditorët (faturat e 

blerjes së malirave dhe shërbimeve), aktivet afatgjata materiale (inventarin fizik dhe 
pasqyrat Ilogaritese të amortizimit), pagat dhe sigurimet (Iistepagesat, kontratat e 

punes), tatimet (dekiarimet per tatimin në burim dhe TAP), si dhe dokumente të tjera 
kontabël, bazë dhe permbledhës, lidhur me kontribute në natyrë, etj. 

Nga verifikimi u konstatua se nuk eshte jryer asnje veprim per per periudhen 
01.01.2020 - 31.12.2020. 

c.Kontrolli i etementeve të aktiveve dhe detyrimeve në Pasqyrën e Pozicionit 
Financiar 

Mjetet monetare 

Nga auditimi i mjeteve monetare në bankë dhe arkë, verifikimi i gjendjeve në fillim 

të ushtrimit dhe Iëvizjeve të ndodhura gjatë vitit rezultoi se gjendjet e tyre në fund 

të ushtrimit të paraqitura në aktivin e pasqyrës se pozicionit financiar jane të 

rregullta. Ato konfirmohen me nxjerrjet e Ilogarive bankare dhe inventarin fizik të 
arkës në fund të ushtrimit dhe paraqiten si vijon: 

Gjendja e mjeteve monetare në arkë dhe në bankë 31.12.2020( Statement bankare 
dhe inventari fizik i arkës). 

Liogaria bankare pranë Credins bank ................................0 lek6 

Liogaria bankare pranë Credins bank ......................................0 euro 

Mjete monetare në arke ............................................................................. 0 lek6 

Shuma e mjeteve monetare 	 0 Iekë 
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Aktivet afatgjata materiale 

Po ashtu u verifikuan dhe gjendjet dhe Iwvizjet e aktiveve afatgjata materiale nga ku 

rezultoi se pasqyrimi I tyre në aktiv të pasqyrës së pozicionit ne daten 31.12.2020 

eshte 0 leke 

Gjendja e aktive afatgjata materiale 31.12.2020 është: 
Aktive afatgjata materiale, me koston e blerjes dhe të krijimit...........0 Iekë 

Amortizimi akumuluar........................................................ 0 Iekë 

Aktive afategjata materiale neto .................................................... .... 0 lekE' 

T6 pagueshmet 

Edhe nga verifikimet e gjendjeve dhe Ievizjeve te Ilogarive të pagueshme rezultuan 

me zero leke. 

Furnitore per ma/Ira e shêrbime 

Sigurime shoqwrore dhe shwndetësore...........................0 Iekë 
Tatim në burim ................................................. 	.......... 0 Iekë 

Grante me kusht (fonde të paperdorura) 	 0 !ekë 

III. 	TE ARDHURAT 

Sipas raportit vjetor 
Sipas auditimit të 

 
kryer 

1. Financimi publik 

Shuma e granteve jopublike te marra 0 0 

Data e tranfertës( Ilogaria bankare ne BKT) 0 0 

2. Donacionet private 

Shuma e përgjithshme e raportuar 0 0 lekb 

Shuma e donacioneve në para 0 0 lek6 

Shuma e donacioneve nd natyrë 0 0 

Paraqitja e një liste të donatorëve 0 

Paraqitja e të gjitha dekiarimeve bankare 

Perputhshmëria mes cdo donacioni të 

raportuar dhe dekiarimit bankar (shuma)  

Perputhshmëria mes çdo donacioni të 

raportuar dhe dekiarimit bankar (data) 
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- Perputhshmëria mes cdo donacioni të 
raportuar dhe dekiarimit bankar (donatori) 

Perputhshmeria mes cdo donacioni né natyrë té 

raportuar dhe vierés së tregut (donatori / data) 
Nuk ka 

A perputhen shifrat e pergjithshme? 

Respektimi I kufirit té donacionit 

3. Financimi nga burimet e vetë partisë 

- Shuma e pergjithshme e raportuar 0 0 

Shuma e pergjithshme e raportuar (Zyra 
Qendrore)  

0 0 

Kuotat e anëtarësisë 0 0 

Botimet 0 0 

Shtypshkronja 0 0 

Marrje me qera 0 0 

Shuma e pergjithshme e raportuar (deget 
lokale)  

Kuotat e anëtarësisë (jane arketuar me arke nga 

deget)  
0 0 

Botimet 0 0 

Shtypshkronja 0 0 

Marrje me qera 	 - 0 0 

Përputhshmëria mes cdo té ardhure të 
raportuar dhe dekiarimit bankar (shuma) 

Përputhshmëria mes cdo të ardhure të 
raportuar dhe dekiarimit bankar (data) 

4 Huate/Kredite 

- Shuma e përgjithshme e raportuar 0 0 

Shuma / shuma e huasë / kredisë (per cdo kredi 

/hua)  
0 0 

Data e huasë / kredisë dhe data e shlyerjes (per 
cdo kredi / hua)  

0 0 

Paraqitja e dokumenteve mbështetëse 
(kontratat per secilën kredi / hua) 

0 0 

S. Marrja e td ardhurave 

Të gjithe të ardhurat në para te marra / të 
mbledhura permes Ilogarise perkatese. 
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Kontributet e Specifikuara 

Nuk jane evidentuar dhe dekiaruar të ardhura të tjera 

LWMUPi11flhJ1hY4I*Vj 

a.Financimi nga burmet Jo publike 

Donatorët e tejuar 
Nuk Jane evidentuar te ardhura nga donatore te huaj. 

Burimet e patejuara 
Ne raportin vjetor të partisë nuk Jane evidentuar të ardhura nga burime të palejuara 

dhe p0 ashtu dhe nga procesi i auditimit. 

Kontributet në natyrë 
Ne raportin vjetortë partisë nuk Jane evidentuartë ardhura nga kontribute në natyrë 

dhe p0 ashtu dhe nga procesi i auditimit. 

b.Financimi nga burimet e vetë partisë potitike 

Kiasifikimi me zëra i të ardhurave riga burimet e vetë partisë 

Nuk ka të ardhura te ardhura të realizuara nga burimet e vetë partisë. 

c. Huatë/Kreditë 

Ne raportin vjetortë partisë përvitin 2020 nuk Jane evidentuartë ardhura nga huatë 

dhe kreditë dhe pa ashtu dhe nga procesi I auditimit. 

IV. SHPENZIMET 

A. PRMBLEDHJE SIPAS NATYRES 

Shuma e 

pergjithshme 
4-. :uJ = e 0 

shpenzimeve 'I) 

CU 	CU E zgjedhore ° 
aj  E = 	b 

. 	E 	E 	° 
CL) 	C4- sipas 

9 
0 -0 auditimit 
oEE 

(t3
CL 2 	-c c 

Shpenzime per 
Të gjitha Nuk u Nuk u 

aktivitete (qira 
0, faturat e kostatuan - kostatuan 0 

salle, logjistikë, 
regjistruara mungesa mosperputhje 

catering)  

Shpenzime 

administrimi  
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Té gjitha Nuk u Nuk u 

Qira 0 faturate kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Të gjitha Nuk u Nuk u 

Kancelari 0 faturat e kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Té gilt ha Nuk u Nuk u 

Telefoni,internet 0 faturate kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Te gjitha Nuk u Nuk u 

Komisione Bankare 0 faturat e kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Td gilt ha Nuk u Nuk u 

Taksa vendore 0 faturat e kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara m ungesa  mosperputhje  

• 

me Shpenz, 
Td giitha Nuk u Nuk u 

0 faturat e kostatuan - kostatuan 0 
amortizimi 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Kuota vjetore e îë gjitha Nuk u Nuk u 

anëtarësisë në Org fatu rat e kostatuan - kostatuan 0 

te huaja  regjistruara mungesa  mosperputhje  

Të gjitha Nuk u Nuk u 

Shpenzimi Auditimi 0 faturat e kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Paga dhe 
shperblime  

Tëgiitha Nuku Nuku 

Shpenzime page 0 faturate kostatuan - kostatuan 0 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Td gilt ha Nuk u Nuk u 
Shpenzime 

0 faturat e kostatuan - kostatuan 0 
sigurimesh 

regjistruara mungesa  mosperputhje  

Komunikimet 0 

Tegiitha Nuku Nuku 

Botimet 0 faturate kostatuan - kostatuan 0 

regiistruara mungesa  mosperputhje  

SHUMA 0  0 

ANALIZA 
a.Analiza e te gjithë shpenzimeve td dekiaruara dhe kiasifikuara sipas degës së 
partisë dhe kategorisë. 

Nuk ka analize te shpenzimeve, pasi nuk eshte bere asnje shpenzim. 

b.Verifikimi 

Verifikimet e transaksioneve që lidhen me shpenzimet per ndodhjen, plotesine, 

saktësinë, prerjen e periudhës dhe kiasifikimin u kryen mbi bazën e vlerësimit të 

rrisqeve, që jane karakteristikë per aktivitetin e partive politike. 

Bazuar në faktin se viti 2020 nuk kishte aktivitete zgjedhore par dhe per vitin nuk 

ishin kryer. 
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V. 	SINTEZA DHE OPINIONI AUDITIMIT 

A. SINTEZA 

a. Përmbledhja e gjetjeve dhe përfundimeve. 

- Përfundova procesin e auditimit bazuar në vlerësimin e rreziqeve te anomalisë 

materiale, mora evidence të mjaftueshme dhe të përshtatshme, perdora procedurat 
që gjykova të nevojshme dhe nuk evidentova anomali materiale si rezultat i gabimit, 

mashtrimit, perjashtime të qellimshme apo informacione të deformuara në pasqyrat 

financiare 2020 të dekiaruara nga Partia e Ora e Shqiperise në KQZ, në të gjitha 

elementet, aktivin, detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet. 

- Pa ashtu vlerësuam politikave kontabël të perdorura, arsyeshmerine e çmuarjeve 

kontabël dhe të shpjegimeve perkatese të bëra nga drejtimi në pjësen e shenimeve 

të PE-ve, dhe arritëm ne konkluzionin se ato jane te drejta dhe të pershtateshme per 
aktivitetin që zhvillon një parti politike. 

- 	Lidhur me kërkesat specifike te Iigjit nr. 8580, date 17.2.2000, "Per Partitë 

Politike" dhe udhëzimet e KQZ-së si, burimet e financimit, procedurat e marrjes se 

donacionevejopublike, burimet e lejuara, kufizimet, dokumentimit dhe të regjistrimit 

të tyre, identifikimin e dhuruesve, zbatimin e rregulave të publikimit te tyre, etj., nuk 
u gjetën parregulisi dhe shkelje Iigjore. 

b. Lista e parregulisive te gjetura gjatë procesit të auditimit. 

- Ne vazhdim të çeshtjeve të shpjeguara me sipër gjatë procesit te auditimit nuk 

jane konstatuar gabime materiale, në te gjithe elementet e aktivit, detyrimeve, të 

ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe perjashtime të qëllimshme apo informacione të 

deformuara në pasqyrat financiare. 

MOTION [e]II 

I. Opinioni mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare 2020 
Opinioni pa rezervë 

Kam audituar pasqyrat financiare te Partisë së Ora e Shqiperise , te cilat përfshijnë 

pasqyren e pozicionit financiar me datën 31 Dhjetor 2020, pasqyrën e aktiviteteve 

dhe pasqyren e flukseve te parasë per vitin qe mbyllet me kete date, si edhe shenimet 

per pasqyrat financiare, perfshire nje permbledhje te politikave kontabel me te 
rend e si s h me. 

Sipas opinionit tone, pasqyrat financiare bashkêlidhur paroqesin drejt, nê tê gjitha 
aspektet materiale, pozicionin financiar të Partisë sê Ora e Shqiperise me datên 31 
Dhjetor 2020, performancen financiare dhe flukset e parasë per vitin qé mbyllet nê 

13 1 Faqe 



kêtë date, nê përputhje me Standardet Kombêtare tê Kontabilitetit(SKK-tê), Standardi 
Kombétar / Kontabilitetit per Organizatat Jofitimprurese.) 

Baza per opinionin pa rezervë 

Pasqyrat financiare 2020 të dorëzuara në KQZ dhe të publikuara prej saj, jane 

përgatitur mbi parimet dhe rregullat e pergjithshme të SKK-ve dhe jane paraqitur 

plotesisht sipas 3etit të pasqyrave financiare që aplikohen per organizatat 
jofitimprurëse. 

H. Opinioni mbi kërkesat te tjera ligjore dhe rregullatore 

Ne perfundim të verifikimeve dhe informacioneve të marra, në reference me 

kërkesat, kufizimet dhe detyrimet specifike të kërkuara prej Iigjit "Per Partitë 

Politike", i ndryshuar dhe udhëzimevë të KQZ-së, per çeshtjet që gjejnë zbatim ne 

aktivitetin e kryer per ushtimin 2020, opinioni ynë është si vijon: 

- 	Nuk u evidentuan marrje të fondeve jopublike, në para apo në natyrë, nga 

dhurues të identifikuar dhe të paidentifikuar, me shuma mbi 100 mijë Iekë dhe të 
papublikuar. 

Violeta MULLA 

Audituese Ligjore 

Tiranë, me 08.10.2021 

14 1 Faqe 


