
Eneida Rahmani (Sahaj) 
Audituese Ligjore 

INFORMACION 
PER AUDITIMIN LIGJOR TE FONDEVE TE PERFITUAR DHE TE 

SHPENZUARA PER VITIN KALENDARIK 2020 
"PARTIA SHQIPERIA E RE 

Drejtuar : Komisionit Qendror te Zgjedhjeve 

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

Mbas nënshkrimit te Kontratës nr.6232 Prot data 03/09/2021 lidhur me KQZ per auditimin e 
fondeve te perfituara dhe shpenzuara nga Partite politike per vitin kalendarik 2020, derguam 
njoftim zyrtarisht nepermjet sherbimit postar numer 1010 date 28/09/2021 	per Subjektin 
"Partia Shqiperia e Re " Zotit Oltion Kordha , ne adresen e dhene nga KQZ 
(bashkangj itur ) , per td fihluar procedurate auditimit. 

Nga sherbimi postar Posta Shqiptare na ka ardhur Njoftim marrje RR634230809AA, 
KTHEHET adrese e pamjaftueshme (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 shkak se procedurat e mesiperme ( informacionet e mesiperme ) nuk 
perbejne auditim dhe as rishikim te bard ne perputhje me Standartet Ndërkombëtare td auditimit 
ne nuk mund te shprehim asnje opinion per fondet e i:ërfituara dhe td shpenzuara gjate vitit 2020 
nga "Partia Shqiperia e Re "Tirane. 

Eneida Rahmani (Saliaj) 
Eksperte Kontabile e Rregjistruar 

Tirane, me 04/10/2021 
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y 	 E KA 	EKSPER TE KONTABEL if REGJISTRUAR 

ENEIDA RAHM4NI 
wjw 	 NR LICENCE 158 date 1910512006 

Per: 	PARTIA SHQIPERIA ERE 
Z. OLTION KORDHA 

RRUGA ABDYL FRASHERI , NR 2, TIRANE 

Lënda: 	 Kërkesë per dergiin tC të dhCnash 

Me VENDIM, 
PER SHPALLJEN E REZULTATIT TE SHORTIT PER EMERIMIN E 

EKSPERTEVE KONTABEL TEA LIçENsuAR, TE CILET DO TE 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 12/07/202 1 
Me ka emëruar, me cilësine e Ekspertit Kontabël te Regjistruar, të auditoj fondet e 
perfituara dhe te shpenzuara nga Ju si subjekt per vitin 2020. 
Me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve eshte lidhur Kontrata Nr 6232/Prot date 
03/09/2021 , per realizimin e Auditimit Ligj or. 

Ne pamundesi të lidhjes direkte me ju, kërkoj të rn Krijoni mundësinë e takimit me Ju, në 
menyre qe të mundësohet fihlimi sa me i shpejte i procedurave të misionit tim. 
Ju Intern percaktoni daft dhe vendin e takiniit ,ku te marre pjese dhe personi i 
ngarkuar nga ju per problemet finandar t partise suaj. 

Sipas vendimit standart te miratuar me vendirnir, nr.266 date 01.06.2009 te Komisionit 
Qendrore te Zgjedhjeve Ju duhet te paraqi.rL ipara espertit, rregjistrin e fondeve te 
perfituara dhe të shpenzuara gjate vitit 2020. 

Duke ju falenderuar, 

Rr. "Ali Demi "nr 16 , Tirane 

Mob. 0682051151 
Home: 042342376 
e-mail!: eneidarahmani@yahoo.com  
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Tirane , me 27/09/221 	
Nr: 	 fto 
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KOD-BAR 	RR64230809AA 

Derguesi 	ENEIDA RFAHMANI 

Marresi 	: TtA SHIPERIA E 

Vend rAber1% 1 N?A1' 
Pesha 	3Ogr 
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