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RAPORT I AUDITIMIT TE FONDEVE TE PERFITUARA DHE TE SHPENZUARA GJATE VITIT KALENDARIK 2020 

NGA PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR 

 

I. INFORMACION I PERGJITHSHEM 

 

A. INFORMACIONI LIGJOR  

i. Kuadri ligjor i kryerjes se ketij misioni: 

 

a) Kodi Zgjedhor i Republikes se Shqiperise i ndryshuar. 

b) Ligji nr.8580, date 17.02.2000 “Per Partite Politike” i ndryshuar. 

c) Ligji nr.10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe 

kontabilistit te miratuar” i ndryshuar. 

d) Standartet Nderkombetare te Auditimit (SNA-te) 

e) Ligji 25/2018 “Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” 

f) Standartet Kombetare te Kontabilitetit per OJF-te (SKK10) 

g) Udhezimi nr.10 date 21.04.2021, te Komisionerit Shteteror te Zgjedhjeve ,”Per caktimin e rregullave per raportimin financiar 

vjetor te partive politike, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve te tyre dhe menyren e pageses se audituesve 

 

 

B. OBJEKTI I AUDITIMIT 

Me vendim te KQZ-se nr.425 date 12.07.2021 “Per shpalljen e rezultatit te shortit per emerimin e eksperteve kontabel te 

licensuar(auditues ligjor), te cilet do te kryejne auditimin e fondeve te perfituara dhe te shpenzuara nga partite Politike per vitin 

kalendarik 2020, une Enkelejda Alite, Auditues Ligjor, me License nr.309 date 28.03.2014, jam emeruar per auditimin e fondeve te 

perfituara dhe te shpenzuara per vitin kalendarik 2020 te Partise Socialiste te Moderuar. 
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Referuar Vendimit nr.425 te KQZ-se lidha kontraten e sherbimit te auditimit nr.6282 prot.date 23.08.2021.  

 

Pergjegjesia e audituesit eshte te kryeje sherbimin e auditimit bazuar ne Standartet Nderkombetare te Auditimit.Auditimi do të ketë si 

objektiv të shprehë një opinion mbi sinqeritetin, vërtetësinë dhe rregullshmërinë e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga Partia 

Socialiste e Moderuar për vitin kalendarik 2020. 

Auditimi përfshin shqyrtimin mbi bazën e testeve të fakteve që mbështesin shumat dhe deklarimet në pasqyrat financiare që përfshijne 

librin e llogarive të subjektit, regjistrin e dhuruesve sipas udhezimit nr.10 date 21.04.2021 te Komisionerit  Shteteror te Zgjedhjeve si 

dhe pasqyrën e arkëtim pagesave. Auditimi përfshin gjithashtu vlerësimin e parimeve të kontabilitetit të ndjekura dhe vlerësimet e 

rëndesishme te bera nga drejtimi i Partise, si edhe vleresimin e paraqitjes se pergjithshme të pasqyrave financiare. 

Në berjen e këtyre vleresimeve te rrezikut, ne do të vleresojme kontrollin e brendshem qe ka të beje me pergatitjen dhe paraqitjen 

me sinqeritet te pasqyrave financiare ne menyre qe te percaktojmë ato procedura te auditimit qe jane te pershtatshme per rrethanat, 

por jo per qellim te shprehjes se opinionit ne lidhje me efektivitetin e kontrollit të brendshem te Partisë Politike. 

 

Drejtimi eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e drejte te pasqyrave financiare ne përputhje me Standardet Kombetare te 

Kontabilitetit (SKK10), dhe per kontrollin e brendshem i cili, ne masen qe percaktohet nga Drejtimi, eshte i nevojshem per te bere te 

mundur pergatitjen e pasqyrave financiare pa anomali materiale, si pasoje e mashtrimeve apo gabimeve. 

Ne pergatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi eshte pergjegjes per te vleresuar aftësine e Partise Socialiste te Moderuar, per te 

vazhduar ne vijimesi, duke dhene informacion, nese eshte e zbatueshme, per çeshtjet qe kane te bejne me vijimesine dhe duke 

perdorur parimin kontabel te vijimesise perveç se ne rastin kur drejtimi synon  te nderprese aktivitetin, ose nese nuk ka alternative 

tjeter reale perveç sa me siper. 
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C. PREZANTIMI I SUBJEKTIT ZGJEDHOR TEK AUDITUESI LIGJOR 

 

Partia Socialiste e Moderuar eshte themeluar me Vendimin nr.420 date 28.01.2011 nga Gjykata e Shkalles se Pare Tirane, nr.akti 

4603. Partia Socialiste e Moderuar (PSM) eshte nje bashkim vullnetar i shtetasve shqiptare mbi bazen e grupimeve sociale, personave 

te moshes se trete(pensionistet), te papunet, jetimet dhe te tjera grupe sociale ne risk per tu bere faktor te vetvetes ne krijimin e nje 

partie te re politike, te bindjeve, te pikepamjeve dhe interesave te perbashketa te cilat synojne te ndikojne ne jeten e vendit nepermjet  

pjesemarrjes ne zgjedhjet dhe perfaqesimit te popullit ne organet e zgjedhura te pushtetit. 

 

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 dhe objektivat e Partise Socialiste te Moderuar jane te percaktuara ne programin dhe Statutin e saj. 

Selia e Partise eshte Bulevardi Zogu I I-re, Qendra Tregtare Tirane, kati i pare, te stacioni I trenit,Tirane. 

 

PSM-ja eshte krijuar, organizuar dhe funksionon mbi bazen e disa parimeve te saj kryesore qe jane: 

 

 Organizimi vertikal nga baza ne qender; 

 Liria e shprehjes se cdo anetari per cdo problem qe ka te beje me performance e partise; 

 Pacenueshmeria e personalitetit dhe dinjitetit te cdo anetari te saj; 

 Demokracia e brendshme; 

 Kolegjialiteti dhe transparenca ne vendimarrje dhe ne drejtimin e cdo structure te parties 

 Shtrirja e perfqesimit dhe vleresimi I gjithsecilit ne baze te kontributeve. 
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Te ardhurat financiare te Partise vijne: 

 nga kuotat e anetaresise 

 nga kontributet e perkrahesve dhe anetareve te Partise 

 nga buxheti i posacem shteteror 

 Nga burime te tjera te ligjshme 

 

 

 

D. PREZANTIMI I RAPORTI DHE STRUKTURAT E TIJ 

i. Struktura e raportit të auditimit – kërkesat formale, të ardhurat dhe shpenzimet. 

ii. Përmenden takimet dhe komunikimet e mundëshme midis audituesit dhe subjektit zgjedhor dhe çdo personi tjetër të tretë. 

iii. Jepet një paraqitje e përgjithshme në lidhje me raportin vjetor të partisë politike: nëse është ose jo në përputhje me kërkesat e 

raportimit. 

Pasqyrat Financiare te vitit 2020 te Partise Socialiste te Moderuar jane ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit per 

OJF-te(SKK10). 
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II.   KËRKESAT FORMALE 

A. PËRMBLEDHJE 

 

1/ Data e dorëzimit të raportit vjetor  

 Dorëzimi fizik  Po Datë 27/09/2021 

2/ Nënshkrimi 

 Nënshkrimi Po Datë 27/09/2021 

Identiteti i nënshkruesit Po Myrind Guri 

 

B. CAKTIMI I AUDITUESIT LIGJOR DHE LLOGARISË BANKARE  

1/ Informacioni për partinë politike 

 Emri i Partise Politike Partia Socialiste e Moderuar 

Adresa e selisë qendrore Bulevardi Zogu i I-re, Qendra Tregtare Tirana, kati i I-re, te 

stacioni i trenit, Tirane 

Numri i telefonit të selisë qendrore +355(0)672000977 
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Adresa e e-mailit të selisë qendrore të partisë gurimyrind@yahoo.com 

2/ Informacion për audituesin ligjor 

 Emri i audituesit ligjor te caktuar   Enkelejda Alite 

Adresa e audituesit ligjor Rr.Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 0, Zyra 19, Tirane 

Numri i telefonit të audituesit ligjor   +355(0)672005022 

Adresa e e-mailit të audituesit ligjor enkealite@yahoo.com 

3/ Të dhënat e llogarisë bankare te partisë politike 

 Emri i bankës ku mbahet llogaria Banka Kombetare Tregtare sh.a. 

Adresa e zyrës së bankës ku mbahet llogaria Rruga Aleksander Moisiu, Godina nr.21 

AL/TIRANE/1007 

Numri i telefonit të zyrës së bankës 04 223 9418 

Adresa e e-mailit të zyrës së bankës apo zyrtarit 

përgjegjës të bankës 

 

Numri i llogarisë bankare 

IBAN 

 

434933761 

AL3720511344933761CLOTCLALLU 

Emrat dhe nënshkrimi i të gjithë personave të autorizuar 

për veprimet tek llogaria bankare:  

 

Gjergj Koja, Myrind Guri 
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C. AKTIVET DHE DETYRIMET 

 

1/ Kriteret e klasifikimit të aktiveve 

 Përshkruani natyrën e secilit aktiv, pronë e partisë, në datën e vlerësimit 

Përshkruani vendndodhjen e aktivit:Ne seline Qendrore te Partise 

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

 

Aktive afatgjata Materiale                             Vlera e mbetur 

 Kompjuter                      50.000 leke 

 Tavolina                         20.000 leke 

 Karrige                           30.000 leke 

Totali i Aktiveve Afatgjata Materiale     100.000 leke 

 

2/ Kriteret e klasifikimit të detyrimeve 

 Përshkruani llojin e secilit detyrim të partisë, në datën e vlerësimit: Detyrime ndaj paleve te treta(furnitoret) 

Shkruani emrin e kreditorit për detyrimet     

Shkruani vlerën e detyrimit në datën e vlerësimit dhe kushtet e shlyerjeve  111.700 leke 
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D. PËRMBLEDHJE FINANCIARE 

 

Përmbledhje Financiare 

 

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

që mbulon raporti) 
01.01.2020-31.12.2020 

Shuma e parave në arkë dhe banke në fillim dhe në fund të 

periudhës së raportimit (data e parë dhe e fundit e 

periudhës që mbulon raporti) 

Date 01.01.2020      512.526 lek 

Date 31.12.2020      286.827 lek 

Shuma e përgjithshme e të gjithë kontributeve të marra 50.000 

Shuma e përgjithshme e të gjitha shpenzimeve të bëra. 275.699 leke 

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

mbulon periudhën) 
31.12.2020 

Shuma e përgjithshme e të gjithë aktiveve në fund të 

periudhës së raportimit 
386.827 leke 

Shuma e përgjithshme e të gjithë detyrimeve në fund të 

periudhës së raportimit. 
111.700 leke 

 

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

- Llogaria bankare e 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 gjithë vitin financiar. 

Po eshte siguruar informacioni ne lidhje me levizjet bankare per vitin kalendarik 2020.  

- Identiteti i audituesit ligjor 
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o Enkelejda Alite, Auditues Ligjor, License nr.309, date 28.03.2014  

o Pasqyrat financiare te vitit 2020 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 Nënshkrimi i raportit vjetor eshte bere nga Z. Gjergji Koja dhe Z. Myrind Guri 

o Paraqitja e të gjithë dokumenteve mbështetëse: vërejtja e problemeve të dukshme (shiko më poshtë) 

 

 

 a) bosh/mungon informacioni           Jo   

 

 

 

50,000 

b) dokumentacioni (shqyrtim i 

shpejtë) 

  

 Të Ardhurat 

 Financime publike  0 

Donacione private  0 

Financim nga burimet e veta 

të partisë 

50,000 

Hua/Kredi 0 

                                                                        

                                                           275,699 Shpenzime 

 Shpenzimet e qerasë 141.000 

Stafi / rrogat 0 

Media 0 

Komunikimi 0 

Transporti 0 
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Shpenzimet bankare 4.715 

Administrative dhe të 

Përgjithshme 

0 

Amortizimi 0 

Menaxhimi i Pronës 0 

Shpenzime të tjera 129,984 

  

b/ Asetet/detyrimet dhe përmbledhjet financiare 

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

- Defiçit/ shpenzime të papaguara 

 

 

III. TË ARDHURAT 

 

A. PËRMBLEDHJE 

 

 

 

 
Sipas raportit vjetor  

Sipas auditimit të 

kryer  

1/ Financimi publik 

 Shuma e granteve publike të marra 0 0 

Data e tranfertës   

2/ Donacionet private  
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 Shuma e përgjithshme e raportuar 0 0 

Shuma e donacioneve në para 0 0 

Shuma e donacioneve në natyrë 0 0 

Paraqitja e një liste të donatorëve   

Paraqitja e të gjitha deklarimeve bankare  

Përputhshmëria mes çdo donacioni të raportuar dhe deklarimit 

bankar (shuma) 

 

Përputhshmëria mes çdo donacioni të raportuar dhe deklarimit 

bankar (data) 

 

Përputhshmëria mes çdo donacioni të raportuar dhe deklarimit 

bankar (donatori) 

 

Përputhshmëria mes çdo donacioni në natyrë të raportuar dhe 

vlerës së tregut (donatori / data) 

 

A përputhen shifrat e përgjithshme?  

Respektimi i kufirit të donacionit  

3/ Financimi nga burimet e vetë partisë 

 

 

 Shuma e përgjithshme e raportuar 50,000 50,000 

Shuma e përgjithshme e raportuar (Zyra Qendrore) 50,000 50,000 

Kuotat e anëtarësisë  50,000 50,000 

Botimet 0  
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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)   

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 

perkatese 

 

PO  
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Kontributet e Specifikuara 

Kriteret e kontributeve  

 Emri i kontribuesit 

 Adresa e kontribuesit 

 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”) 

 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 

 

 

B. ANALIZA 

a/ Financimi nga burimet jo publike 

- Donatorët e lejuar:  

o Kontrolli i identitetit të donatorëve dhe lejueshmëria e çdo donacioni të deklaruar; 

o Kontrolli i shumës së përgjithshme të donacioneve nga i njëjti donator, në veçanti nëse disa donacione janë bërë në nivel 

qendror dhe nga një degë e partisë; 

o Të paraqitet një listë e të gjithë donatorëve shuma e përgjithshme e të cilëve është më e madhe se 100,000 Lekë në raportin 

vjetor, së bashku me shumën e përgjithshme të dhuruar; 

o Të paraqitet shuma e donacioneve që kanë vlerën më pak se 100.000 Lekë, dhe shuma totale e këtyre donacioneve; 

- Burimet e palejuara 

- Kontributet në natyrë  
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o Vlerësimi:  

 Dallimi mes kontributit në natyrë (dhe mundësisht) financimit dhe veprimtarisë vullnetare 

 Vlerësimi (rregulli i 10% më të ulët se çmimi i tregut apo mallrave / shërbimeve që arrijnë vlerën më shumë se 50,000 

Lekë) → kur partisë i ofrohen mallra apo shërbime falas në një çmim që është 10% më i ulët se çmimi i tregut, dallimi 

mes çmimit të tregut dhe pagesës së paguar nga partia duhet të pasqyrohet si donacion (së bashku me emrat e 

donatorëve nëse ky dallim e kalon shumën 100,000 Lekë). 

 Çmimi i tregut të mallrave dhe shërbimeve duhet të përcaktohet nga referenca e indeksit të çmimeve mujore të botuar 

nga INSTAT në kohën kur janë dhënë/ofruar mallrat/shërbimet. Në rast se indeksi nuk përfshin mallrat/shërbimet e 

ofruara, partia politike duhet të llogarisë çmimin e tregut duke u bazuar në mesataren e çmimeve të tre ofruesve të 

ndryshëm të mallrave/shërbimeve në kohën kur ato janë ofruar. 

o Kufizimet 

 Kontrolli i shumës së përgjithshme nga i njëjti donator, në veçanti nëse disa donacione janë bërë në nivel qendror 

nga një degë e partisë; 

 Kufizimet (pragu i raportimit dhe deklarimit zbatohet si për kontributet në para ashtu edhe për ato në natyrë). 

 

b/ Financimi nga burimet e vetë partisë politike 

- Klasifikimi me zëra i të ardhurave nga burimet e vetë partisë 

o Kuotat e anëtarësisë: shuma e përgjithshme dhe ndarja e shumave të marra 

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 

o Degët lokale 

- Përputhshmëria mes natyrës së të ardhurave dhe shumës së deklaruar dhe deklarimit bankar 
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c/ Huatë/Kreditë 

- 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 bëra nga Zyra Qendrore e partisë 

 

 

Shpenzimet e 

deklaruara 

në raportin 

vjetor 

Faturat e 

paraqitura 

 

Faturat e 

Përgjithsh

me 

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 

       

141,000 Kontrata e 

qerase 

 ska ska ska 141,000 
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  - uji 

  - telefoni 

Stafi/ Pagat        

Sigurimet 

shoqerore 

       

Media          

Komunikimet 

- Botimet 

- Materialet 

promovuese 

-Sondazhet e opinionit 

publik/Konsulenca 

       

       

       

       

Transporti 

 

Automjetet me qera 

dhe karburanti 

 

Akomodimi 

 

Shpenzime pritje-

percjellje 

       

       

       

       

Shpenzimet 

bankare 

4,715 Bank 

Statement  

 ska ska ska 4,715 

Taksa dhe tarifa 

vendore 

       

Administrative dhe 

të përgjithshme 

       

Amortizim        
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Menaxhim i Pronës        

Shpenzime të tjera 129,984 Nr.ser.68829

249 date 

15.08.2020 

 ska ska ska 129,984 

 

Shpenzimet e bëra nga degët e partisë 

 

 

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        
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1- Botimet 

 

2- Materialet 

promovuese 

 

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 

përgjithshme 

       

Amortizim        

Menaxhim i 

Pronës 

       

Shpenzime të 

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

 

Po 

 

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 

- Media  

 

- Komunikimi 

 Botime 

 Materiale promovuese 

 Sondazhe të opinionit publik / konsulenca 

- Transporti 

 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 

 

b/ Verifikimi 
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- Rrisqet  

- Rrisqet kryesore të auditimit në lidhje me shpenzimet e partisë janë se: 

 Shpenzimet deklarohen më të ulëta 

 Shpenzimet nuk shoqërohen nga një faturë e vërtetë 

 Informacioni për shpenzimet e partisë përfshin jo vetëm aktivitetet e përditshme të partisë por gjithashtu edhe shpenzimet që 

kanë të bëjnë me një fushatë zgjedhore në vitet zgjedhore. 

- Në mënyrë që të dokumentohen mirë financat e partisë politike nevojitet përdorimi i metodave standarde të auditimit. Në kontekstin 

e financave të partisë politike, metodat e mëposhtme janë shembuj i hartimit të metodave të tilla për specifikat e financave të 

partive politike: 

 Shqyrtoni një kategori të deklaruar të përzgjedhur të pagesave (për shembull për komunikimet) të krahasuar me 

dokumentacionin mbështetës/evidencat (faturat); 

 Raportimi i shpenzimeve në natyrë. Duhet të ketë një përputhje me donacionet në natyrë. 

 

 

V.  PËRFUNDIMI 

A. SINTEZA 

 

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, ne deshirojme te terheqim vemendjen per ceshtjet e meposhtme: 

1) Gjate procesit te auditimit u konstatua se subjekti politik Partia Socialiste e Moderuar nuk ka perllogaritur shpenzime amortizimi per 

aktivet afatgjata materiale sipas SKK 5 “Aktivet Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jomateriale”. 

 

 







Shtojca 1

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre 286.827                    512.526                    

Të drejta dhe interesi i arkëtueshëm

Kontribute të arkëtueshme

Investime financiare afat gjata

Aktive të kufizuara për investime në toka, ndërtesa dhe pajisje

Toka, ndërtesa dhe pajisje 100.000                    100.000                    

Investime të tjera afat gjata

Totali   Aktiveve 386.827                    612.526                    

D E T Y R I M E T
Të pagueshme 111.700                    111.700                    

Dëftesa të pagueshme

Kontribute të marra në avancë

Grante

Premtime të kushtëzuara për të dhënë

Hua afat gjatë

Totali   Detyrimeve 111.700                    111.700                    

A K T I V E T     N E T O
Të kufizuara

a) Tokë ose vepra arti të dhuruara për t'u përdorur për qëllime

specifike me përcaktimin që të ruhen apo të mos shiten

b) Aktive të dhuruara me qëllimin për t'u investuar dhe siguruar

prej tyre burime të përhershme të ardhurash

Të pakufizuara 275.127                    500.826                    

Totali   Aktiveve  Neto 275.127                    500.826                    

A K T I V E T

Pasqyra  e  Pozicionit  Financiar  te  Vitit  2020

Nr



Shtojca 2

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Ndryshimi në aktivet neto të pakufizuara:

Te ardhurat 50.000                    1.909.672             

Të ardhura nga tarifat e anëtarësimit

Të ardhura nga donacionet dhe kontributet vullnetare 50.000                    200.000                

Të ardhura nga programe 1.558.272             

Të ardhura nga Konferencat dhe ekspozita

Të ardhura nga donacione (projekte)

Të ardhura të tjera 151.400                

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara 50.000                    1.909.672             

Aktive neto të çliruara nga kufizimet:

Aktive neto të çliruara nga kufizimet:

Realizimi i kufizimeve të programit

Realizimi i kufizimit për blerjen e pajisjeve

Përfundimi i kufizimit të afatit

Totali i aktiveve neto të çliruara nga kufizimet

Totali i të ardhurave nga aktivet neto të pakufizuara: 50.000                    1.909.672             

Shpenzime për aktivitetet 275.699-               1.408.846-         

Aktiviteti A

Aktiviteti B

Aktiviteti C

Shpenzime administrimi dhe të tjera të përgjithshme 275.699-                  1.408.846-             

Krijim dhe rritje fondesh

Totali i shpenzimeve (275.699) 1.408.846-             

Rritja/Rënia në aktivet neto të pakufizuara (A) 225.699-                  500.826                

Ndryshimi në aktivet neto të kufizuara:

Kontributet

Të ardhurat nga investimet afat gjata

Fitimi i realizuar dhe i parealizuar nga investimet afatgjata

Humbja aktuariale nga obligacioni vjetor

Aktivet neto të çliruara nga kufizimet (me shenjë minus)

Rritja/Rënia në aktivet neto përkohësisht të kufizuara (B)

Ndryshimi në aktivet neto (A + B) 225.699-                  500.826                

Aktive neto në fillim të vitit 500.826                  -                            

Aktive neto në fund të vitit 275.127                  500.826                

Pasqyra  e  Performaces   31.12.2020

Nr Pershkrimi i zerit

(Shpenzimet të paraqitura sipas funksionit)



Shtojca 3

PARTIA SOCIALISTE E MODERUAR

Periudha Periudha

Raportuese Para ardhese

Ndryshimet në aktivet neto 225.699-                   

Rregullimet për përputhjen e ndryshimeve në aktivet neto me flukset neto nga

aktivitetet e shfrytëzimit:

Amortizimi dhe zhvlerësimi

Humbjet e realizuara dhe të parealizuara në investime

Humbjet nga dalja jashtë përdorimit e makineri pajisjeve

Kontributet jo në para

Rritjet / Rëniet jo në para të inventarëve

Kontributet e kufizuara për investime në dhurime / ndihma

Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet afatshkurtra:

Të tjera të arkëtueshme

Shpenzime të parapaguara

Bamirësi në mirëbesim të arkëtueshme

Të pagueshme

Bamirësi mbi baza vjetore

Flukse neto nga aktivitetet e shfrytëzimit

AKTIVITETET INVESTUESE

Blerje / Shitje investimesh

Blerje / Shitje e Aktiveve afatgjata

Principal i arkëtuar nga dëftesat e arkëtueshme

Të arkëtuara në avancë nga dëftesa të arkëtueshme

Flukse neto nga aktivitetet investuese

AKTIVITETET FINANCUESE

Arkëtime nga kontributet e kufizuara për investime në dhurime / ndihma

Principal i paguar për dëftesat e pagueshme

Flukse neto nga aktivitetet financuese

Rritje / Rënie neto e mjeteve monetare dhe ekuivalentëve të tyre 225.699-                   

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të periudhës 512.526                   

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të periudhës 286.827                   

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për interesa

Mjete monetare të paguara gjatë periudhës për tatim taksa

Pasqyra  e  Flukseve te Mjeteve Monetare  31.12.2020

Metoda Indirekte

Nr Pershkrimi i zerave



Sqarim:
     Dhënia e shënimeve shpjeguese në këtë pjesë është e detyrueshme sipas SKK 10

     Plotesimi i te dhenave të kësaj pjese duhet të bëhet sipas kërkesave dhe strukturës standarte te 

percaktuara ne SKK 10 Grantet dhe format e tjera te ndihmes   miratuar nga KKK dhe I shpallur nga MF

               a) Objektivi dhe baza e pergatitjes

               b)Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

               c) Njohja dhe matja e granteve

A I OBJEKTIVI DHE BAZA E PERGATITJES

Objektivi I SKK 10 eshte dhenia e parimeve te njohjes, matjes dhe vleresimit te mepasshem 

te granteve dhe formave te tjera ne ndihmes ne PF te pergatitura ne perputhje me SKK-te.

Keto standarte bazohen ne parimet e kontabilitetit dhe raportimit te pranuara ne shkalle

nderkombetare, kerkesat e pergjithshme te te cilave pershkruhen ne Ligjin nr.9228 

date 29.04.2004"Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", publikuar ne prill 2004, I ndryshuar

Objektivi PF eshte dhenia e informacionit rreth pozicionit financiar , performances dhe fluksit 

te mjeteve monetare te OJF-ve te dobishem per qellime te pergjegjesise dhe vendimarrjes se 

perdoruesve te ketyre PF.

PF japin nje pamje te vertete dhe te drejte te pozicionit financiar, performances dhe fluksit te

mjeteve monetare te OJF-se, vetem dhe vetem nese:

a) ato jane te sakta dhe te plota ne pasqyrimin e permbajtjes se ngjarjeve ekonomike;

b)pergatitja e tyre bazohet ne vleresime te arsyeshme e te bazuara;

c)shenimet ne PF jane pergatitur me detaje te mjaftueshme per te dhene nje pamje te 

pergjithshme te pozicionit fianaciar, performances dhe fluksit te mjeteve monetare te OJF-se.

B I SHENIMET QE SHPJEGOJNE ZERAT E NDRYSHEM TE PASQYRAVE FINANCIARE(PF)

Ne shenimet shpjeguese paraqitet informacioni i meposhtem ne lidhje me grantet dhe ndihma 

te tjera:

a)natyra dhe shuma e granteve te njohura ne PF;

b)kushtet e papermbushura dhe detyrimet e kushtezuara te lidhura me grantet qe nuk kane 

qene te njohura ne te ardhmen;

c)nje pershkrim te formave te tjera te ndihmes qeveritare ose joqeveritare nga te cilat njesia 

ekonomike ka perfituar drejtpersedrejt

C I NJOHJA DHE MATJA E GRANTEVE

Njesia ekonomike I njeh grantet si vijon:

a)nje grant qe nuk imponon kushte te specifikuara te performances ne te ardhmen mbi 

perfituesin njihet ne te ardhura kur granti eshte arketuar;

b)nje grant qe imponon kushte te specifikuara te performances ne te ardhmen mbi perfituesin 

njihet ne te ardhura kur kushtet e performances jane plotesuar;

c)Grantet e marra para se te plotesohet kriteri i njohjes se te ardhurave  njihen si detyrim

1

S H E N I M E T       Sh P J E G U E S E



Shënimet qe shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

Informacioni  I pergjithshem dhe politikat

* bilanci eshte hartuar ne baze te Standarteve Kombetare te Kontabilitetit

* aktivet e qendrueshme te trupezuara paraqiten ne bilanc me kosto historike 

minus amortizimin e akumuluar e llogaritur per kohen e shfrytezimit te tyre.

* amortizimi eshte llogaritur me metoden lineare ne baze te grupimit te Aktiveve te

Qendrueshme bazuar ne ligjin nr 8438 dt 28/12/1998 " per tatimim mbi te ardhurat"

Aktivet  monetare

1,1

Vlera ne Kursi Vlera ne

valute fund vitit leke

1 ALL 286.827,00

Toatli I aktiveve Monetare 286.827,00

Totali 286.827,00

Tabela eshte bashkangjitur ketij relacioni

Shënime të tjera shpjegeuse

Ngjarje te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te 

ndodhura pas dates se bilancit per te cilat nuk behen rregulline  nuk ka.

Gabime materiale te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate

periudhes rraportuese dhe qe korigjim nuk ka.

Ne zerin Toka, ndërtesa dhe pajisje qe jane 100.000 leke paraqiten paisjet informatike dhe te zyres. 

Te detyrimet ne zerin te pagueshme jane detyrimet nda furnitoreve ne shumen 117.000 leke.

Llogari 434933761

Te ardhurat jane nga kuotizacionet e anetareve te partise te cilat jane derdhur ne llogarine bankare te deklaruar nga 

PSM,

Shpenzimet te tjera administrimi jane: Interesa bankare ne vleren 4.715 leke, shpenzime qera ambienti ne vleren 

141.000 leke, 

shpenzime per organizimin e kongresit te Partise Socialiste te Moderuar ne vleren 129.984

ku mblidhen kontributet dhe te gjitha llojet e tjera te te ardhurave te PSM. Kjo llogari eshte prane bankes BKT

Emri i Bankes Monedha Nr llogarise

B.K.T

C

Hartuesi i Pasqyrave Financiare Per Drejtimin  e Njesise  Ekonomike

S H E N I M E T          S P J E G U E S E

B

Nr

Banka



INVENTARI EKONOMIK

NR Emertesa Sasia Cmimi Vlera

1 Kompjuter Desk Top 1 50.000       50.000   

2 Tavolin Pune 1 20.000       20.000   

3 Karrike Salle 10 3.000         30.000   

4 TOTALI 100.000 
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