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   *               pozitive                 me rezervë              të pavolitshëm,            të përmbajtur 

Subjektet kyçe të përfshira me raportin e 
revizorit:  
Aleanca për Shqiptarët 

Lënda e revizionit: 
Revizioni i raporteve financiare bashkë me 
revizionin e pajtueshmërisë për vitin 2020. 

Qëllimi i revizionit:  
Të fitohet bindje  e arsyeshme nëse raportet financiare janë të liruara 
nga paraqitjet e gabuara materialisht, dhe nëse aktivitetet dhe 
transaksionet janë në pajtim me rregullativën ligjore. 

Gjendjet kyçe të konstatuara:     
Është kryer transferim i mjeteve nga llogaria për 
punë të rregullt nga mjetet e siguruara nga Buxheti 
i RMV-së te llogaria për fushatën zgjedhore  për 
zgjedhjet e parakohshme për zgjedhjen e 
deputetëve në Kuvendi e RMV-së, burim i cili për 
financimin e fushatës zgjedhore nuk është e lejuar 
me ligj.  
Evidentimi i një pjesës së transaksioneve dhe 
ndryshimeve afariste kryhet pa i siguruar 
dokumentacionet e kompletuara. 

 

Mendimi i dhënë*:                           
Shprehën mendim të pavolitshëm për të 
vërtetën dhe objektivitetin e paraqitur në 
raportet financiare dhe për pajtueshmërinë e 
transaksioneve financiare me rregullativën 
ligjore relevante, udhëzimet dhe politikat e 
vendosura. 
 

Rekomandimet kyçe: 
     
Të ndërmerren aktivitete dhe masa për sigurimin 
e dokumentacioneve mbështetëse si bashkëngjitje 
të faturave të furnizuesve ndërsa evidentimi i 
transaksioneve dhe ndryshimeve afariste në librat 
afariste të kryhet në bazë të dokumentacionit të 
plotë. 

Dobësitë kyçe të sistemit: 
 
Të rishikohet dispozita ligjore në pjesën e 
financimit të fushatës zgjedhore me mjete nga 
llogaria e rregullt; saktësimi në pjesën e 
donacioneve nga partia politike, në lidhje me 
limitet individuale dhe totalit të mjeteve, 
ndryshimi dhe plotësimi i akteve nënligjore 
me të cilën rregullohet mënyra e mbajtjes së 
kontabilitetit të organizatave jofitimprurëse 
dhe rregullimin e mënyrës së pagesës dhe 
evidentimit të anëtarësisë si burim i 
financimit.   
 
 

Vërejtjet e marra të draft-raportit: 
 
 
Nuk janë marrë vërejtje te draft-raporti i revizorit të 
autorizuar shtetëror. Përgjigjet e vërejtjeve të marra:     

/ 


