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Banka e Bashkuar e Shqiperise 
 

MESAZH I KRYETARIT TE KESHILLIT DREJTUES 

 

Është me të vërtetë një kënaqësi dhe privilegj i madh për të paraqitur, në emër të Këshillit Drejtues, 

Raportin Vjetor dhe Pasqyrat Financiare të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë (BBSH) për fund vitin më 31 

dhjetor 2018. BBSH ka përfunduar një vit tjetër të suksesshëm me fitim dhe ka arritur të ruajë trendin e 

rritjes të regjistruar në vitet e mëparshme. 

Të udhëhequr nga vlerat tona, pavarësisht sfidave me të cilat mund të hasim në të ardhmen, BBSH do t'i 

shtojë më shumë vlerë Industrisë Bankare dhe Ekonomise Shqiptare gjatë vitit 2019. Ne parashikojmë një 

rritje të shëndetshme të BBSH, e cila do të mundësojë forcimin e bazës ekzistuese të klientëve, zgjerim te 

metejshem në tregun shqiptar, dhe kjo përbën një moment historik në zhvillimin e veprimtarise bankare 

mbeshtetur ne parimet Islamike në Shqipëri.  

BBSH do të vazhdojë të përqëndrohet në përmirësimin dhe zgjerimin e gamës së shërbimeve dhe 

produkteve të ofruara për konsumatorët dhe të mbajë një nivel të kënaqshëm marrëdhëniet afatgjata me 

klientët. BBSH do të vazhdojë aktivitetin e saj të biznesit me përgjegjshmeri sociale duke i shërbyer nevojave 

dhe dëshirave te komunitetit në përgjithësi, si edhe duke iu përmbajtur parimeve tona etike. 

Në emër të Keshillit Drejtues, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për të gjithë aktorët tanë, sidomos 

kolegëve dhe ekipit menaxhues, për kontributin e tyre të rëndësishëm në arritjet tona. Falënderime dhe 

mirënjohje ndaj Institucioneve Qeveritare dhe Bankës së Shqipërisë për mbështetjen dhe bashkëpunimin e 

vazhdueshëm. 

Së fundi, një falenderim të veçantë për klientët tanë të çmuar për kontributin e tyre të pafund, si dhe për 

Aksionerët tanë të cilet na kanë qëndruar pranë pa kushte gjatë këtyre viteve, gjë e cila  na bën të shohim 

me shpresë të ardhmen përpara. 

 

 

 

Kamil Gökhan Bozkurt  

KRYETAR I KESHILLIT DREJTUES 
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MESAZH I DREJTORIT TE PERGJITHSHEM 

 

Viti 2018 ishte sfidues për mjedisin bankar në Shqipëri, gjë që tregon se ekonomia shqiptare është duke u 

rikuperuar dhe duke ofruar më shumë mundësi. Banka e Bashkuar e Shqipërisë e përqafoi këtë mundësi dhe 

ka vazhduar të regjistrojë zhvillime pozitive dhe prirje rritëse në shumicën e segmenteve të aktiviteteve të 

biznesit. 

Qasja unike për klientët tanë rezultoi në besim të vazhdueshëm të qytetarëve dhe bizneseve shqiptare, të 

demonstruar nëpërmjet kanalizimit të aktiviteteve të tyre të biznesit dhe vendosjes së depozitave me ne. 

BBSH ka vazhduar te siguroje lehtësira financiare për subjektet e biznesit dhe individët në të gjithë 

Shqipërinë, duke bërë të mundshme projekte dhe transaksione të ndryshme. Fokusi ynë, në vitin 2019, do të 

jete mbështetja e sektorëve reale te ekonomisë me theks të veçantë tek individët dhe projektet e reja të 

shëndetshme të biznesit dhe investimet. 

Të angazhuar për të ruajtur parimet bankare te Sheriatit, shërbimin cilësor dhe praktikat bankare etike, 

BBSH planifikon të vazhdojë zgjerimin si edhe shumëllojshmërinë e produkteve dhe shërbimeve të saj në 

vitin 2019. 

Unë do të doja të përfitoj nga ky rast për të falënderuar sinqerisht aksionarët tanë të nderuar, veçanërisht 

Bankën Islamike për Zhvillim (IDB) dhe Bordin e Drejtorëve për besimin dhe mbështetjen e tyre të 

vazhdueshme, për vizionin e qartë që na japin në ketë industri konkurruese. 

Së fundi, dua të shpreh mirënjohjen time për kolegët e mi të çmuar për punën e tyre të jashtëzakonshme 

dhe për Këshilltarin e Sheriatit për udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e tij. Një vlerësim i veçantë i takon 

klientëve tanë dhe partnerëve të biznesit për besimin e tyre dhe bashkëpunimin e frytshëm. 

 

 

 

Muhamed Prlja 

DREJTOR I PERGJITHSHEM 
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Misioni  

“Promovimi i parimeve dhe produkteve islamike bankare ne Shqiperi, ofrimi ne menyre te vazhdueshme te 

sherbimeve te cilesise se larte ne te gjithe segmentet e aktiviteteve dhe operacioneve te bankes, ne perfitim 

te klienteve tane, te komunitetit, te aksionereve tane si edhe te punonjesve te bankes”. 

 

 

Objektivi madhor  

“Te jemi nje banke islamike e qendrueshme, progresive dhe moderne duke ofruar sherbime dhe produkte 

cilesore dhe konkurruese”. 
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Përmbajtja 
I. Veshtrim i pergjithshem mbi BBSH 

II. Banka e Bashkuar e Shqiperise dhe parimet e Bankingut Islamik 
III. Arritjet e BBSH ne vitin 2018 
IV. Struktura Organizative 
V. Rrjeti i Degeve  

VI. Burimet Njerezore dhe Trajnimet 
VII. Menaxhimi i Rrezikut 

VIII. Qeverisja Korporative  
IX. Objektivat Strategjike 2018-2019  
X. Përgjegjësia Sociale 

XI. Raporti i Auditorit te Pavarur per vitin 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

5 

 

I. VESHTRIM I PERGJITHSHEM MBI BBSH 

Struktura e Aksionereve 

Nr. Aksioneret  Pjesemarrja (%) Vendi 

1 Banka Islamike per Zhvillim, Jeddah 86.70% Arabia Saudite 

2 Ithmaar Bank B.S.C. 4.63% Bahrain 

3 DallahAlbaraka Holding Co 2.32% Bahrain 

4 Business Focuss SDN BHD 1.47% Malajzi 

6 Të tjerë 4.88% Arabia Saudite 

 

Islamic Development Bank (IDB), është aksioneri kryesor me pothuaj 87% të aksioneve pjesëmarrëse, 

ndjekur nga Ithmaar Bank B.S.C, Dallah Albaraka Holding Co,dhe të tjerë individë të cilët përbëjnë pjesën e 

mbetur të kapitalit të bankës. 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë është themeluar si Banka e parë në Shqipëri, qellimi i së cilës është të operoje 

në përputhje me parimet islamike bankare. 

Aksioneri i saj kryesor është vlerësuar në kategorinë AAA prej tre nga agjensitë më të mëdha ndërkombëtare 

të rankimit (Standard & Poor’s, Moody’s and Fitch), dhe i është “Ponderuar Risku ZERO si Bankë për Zhvillim 

Multilateral” nga Komiteti i Bazelit për Mbikqyrjen Bankare dhe Komisionit te Komuniteteve Evropiane. 

Qëllimi kryesor i tij është të përshpejtojë zhvillimin ekonomik dhe progresin shoqëror të vendeve anëtare 

dhe komuniteteve Islamike, në mënyrë individuale si edhe bashkarisht, në përputhje me parimet e Ligjit 

islamik te Sheriatit. 

 

Banka e Bashkuar e Shqiperise drejtohet nga Keshilli Drejtues dhe Drejtoria. 

Keshilli Drejtues perbehet nga pese (5) anetaret e meposhtem: 

Gokhan Gozkurt -Kryetar 

Amer Bukvic                                         -Nënkryetar 

Emina Sisic                                           -Anëtar 

Mohamad Al Midani -Anëtar 

Areef Suleman -Anëtar 
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Gokhan K. BOZKURT (Kryetar) 

I diplomuar në Ekonomi në Universitetin Bilkent në Ankara – Turqi; Fituar titullin Master of Arts ne 

Universitetin Johns Hopkins – Baltimore, MD USA. Eksperiencë e gjatë në sektorin bankar dhe atë të 

komunikacionit, drejtues i departamenteve te ndryshme deri ne Drejtor i Pergjithshem; anëtar i Keshillit 

Drejtues te institucioneve te rendesishme. 

 

Amer BUKVIC (Zv. Kryetar) 

Ka përfunduar Universitetin Ndërkombetar Islamik të Malajzisë, mban titullin BHSC në Shkencat Politike; 

Master i Arteve ne Marrëdhenie Ndërkombëtare, Universiteti Ndërkombëtar i Japonisë. Z. Bukvic ka 

eksperiencë të gjatë akademike. Aktualisht është Drejtor i Përgjithshëm i Bosna Bank International (BBI), 

ndër më të mirat në Federaten e Bosnje Hercegovines. 

 

Emina SISIC (Anetare) 

Ka përfunduar studime Bachelor në Ekonomi ne Universitetin e Sarajeves. Gëzon titullin Ekspert Kontabël i 

Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Federatës së Bosnje Hercegovines. Znj. Sisic, 

gëzon titullin Mastër në Drejtim nga Universiteti i Sarajeves si dhe Mastër në Administrim Biznesi 

Ndërkombetar nga Griffith College, Dublin. Znj. Sisic ka eksperiencë të gjatë në sektorin bankar duke 

mbuluar pozicione të ndryshme drejtuese.  

 

Mohamad Al MIDANI (Anetar) 

I diplomuar në Kontabilitet në Universitetin e Konkordias, ka shërbyer për një periudhë 18-vjecare prane 

Bankës Islamike për Zhvillim, prej të cilave 10 vjet si Drejtor I Departamentit të Investimeve, Equity Division, 

duke drejtuar një ekip prej 10 profesionistësh dhe një portofol investimesh 1.3 miliardë dollarë amerikanë. 

Gjatë gjithë periudhes së punës në B.I.Zh, midis shumë funksioneve të tjera, ai ka luajtur rol të rëndësishëm 

edhe në ushtrimin e kontrollit mbi investimet dhe vendimarrjen e përshtatshme sipasit stadit dhe ecurisë 

per secilin investim. Gjithashtu, përgjatë tre viteve të fundit ai ka përfaqësuar B.I.Zh. në Këshillin Drejtues të 

Kuwait Turk Participation Bank. Në të kaluarën ai ka përfaqësuar B.I.Zh. në këshillin drejtues të disa 

kompanive të tjera ku B.I.Zh. ka investime.  

 

Areef SULEMAN (Anetar) 

I diplomuar në Udhëheqje Biznesi në Universitetin e Afrikës së Jugut, mban titullin PHD në Ekonomi. Ju 

bashkua B.I.Zh në Shkurt te vitit 2007. Si pjesë e punes së tij ai është përgjegjës për hartimin e programeve 

dhe nismave me efekt të lartë të IDB të cilat promovojne rritje gjithëpërfshiresë dhe qëndrueshmëri. Në 

2013 u emërua nga IDB në Këshillin Drejtues të IBBL, e për shkak të performancës së tij, së fundmi ai u 

emërua gjithashtu për të kryer funksionin e Presidentit të degës së IBBL,Islamic Bank Securities 

Limited( IBSL). Aktualisht është Drejtor I Kërkimeve Ekonomike dhe Studimeve Institucionale pranë Bankës 

Islamike për Zhvillim. 
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Komiteti i Auditimit perbehet nga tre (3) anetaret e meposhtem: 

 

Emina Sisic   -Kryetar 

Albana Ferraj   -Anetar 

Joana Pano   -Anetar 

 

Emina SISIC  

Ka perfunduar studime Bachelor ne Ekonomi ne Universitetin e Sarajeves. Gezon titullin Ekspert Kontabel i 

Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilisteve dhe Auditoreve te Federates se Bosnje Hercegovines. Znj. Sisic, 

gezon titullin Master ne Drejtim nga Universiteti i Sarajeves si dhe Master ne Administrim Biznesi 

Nderkombetar nga Griffith College, Dublin. Eksperience e gjate ne sektorin bankar duke mbuluar pozicione 

te ndryshme drejtuese. 

 

Albana Ferraj 

Znj. Ferraj ka perfunduar studimet universitare prane Fakultetit te Ekonomise – Universiteti i Tiranes (1996). 

Po prane ketij fakulteti ajo ka perfunduar, studimet pasuniversitare ne programin e perbashket Master ne 

Administrim Biznes, me Universitetin e Nebraskes SHBA  (2003). Gjate vitit 1997 e ne vazhdimesi ajo ofron 

sherbimet e saj si pedagoge e jashtme e Departamentit te Kontabilitetit prane UT.  

Znj. Ferraj, cilesohet si profesioniste me njohuri te thelluara ne fushen e kontabilitet finances dhe ka fituar 

Liçensen Profesionale si Kontabilisti Miratuar dhe Ekspert Kontabel i Regjistruar. Gjate eksperiences se saj ka 

perfituar cilesi dhe kualifikime te rendesishme ne fushen e drejtimit financiar, sistemet e kontrollit te 

brendshem, kontabilitet kosto e drejtimi, standarte kombetare e nderkombetare te raportimit financiar, 

kuadri rregullator mbikqyres se institucioneve financiare etj. 

 

Joana Pano 

Eshte diplomuar ne Universitetin e Tiranes, Dega Finance Kontabilitet (2008). Gjithashtu Znj. Pano ka 

perfunduar studimet dhe ka marre Diplome Master te Nivelit te Dyte ne Kontabilitet po prane Universitetit 

te Tiranes (2010). Nga viti 2013 ka fituar titullin Ekspert Kontabel i Autorizuar. 

Ka eksperience dhe angazhime te ndryshme ne fushen e auditimit si dhe ne fushen e konsulencave 

financiare, duke kontribuar ne rritjen e vlerave te kompanive ku ka punuar me ane te ekzpertizes se saj 

profesionale si dhe pergjegjshmerise dhe etikes qe  karakterizon marredheniet e saj te punes. 

 

Drejtoria 

 

Muhamed Prlja   - CEO 

Eshte diplomuar ne vitin 1999 ne profilin Administrim Biznesi ne Universitetin Nderkombetar te Malajzise. 

Me pas ka ndjekur studimet Master degree ne Islamic Finance ne Fakultetin Ekonomik – Universiteti i 

Sarajeves. Pjesmarres ne trajnime te avancuara ne institucione te rendesishme bankare dhe financiare. Pas 

nje experience te sukseshme 15 vjecare ne pozicione drejtuese ne institucione te rendesishme bankare dhe 

financiare, ne Mars te vitit 2015 Z. Prlja u emerua Drejtor i Pergjithshem i Bankes se Bashkuar te Shqiperise. 
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II. BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE DHE PARIMET E BANKINGUT ISLAMIK 
 

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE SH.A. (BBSH), eshte shoqeri aksionere e regjistruar si person juridik me 

Vendimin Nr. 4315 date 13.05.1993 te Gjykates se Rrethit Tirane.  

E licensuar nga Banka e Shqiperise me Licencen Nr. 03 date 11.01.1999 “Per te vepruar si Banke ne Republiken e 

Shqiperise”.  

BBSH ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me Licencen Nr. 03/1 e cila i lejon kryerjen e te gjitha veprimtarive 

bankare sipas percaktimit te nenit 4 te Ligjit Nr. 9662 date 18.12.2006 “Per bankat ne Republiken e Shqiperise” si 

me poshte vijon: 

 

1. Te gjitha format e huadhenies, duke perfshire edhe financimin per nevoja konsumatore dhe financimin 
me hipoteke; 

2. Qirane financiare; 
3. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, duke perfshire kartat e kreditit dhe te 

debitit, ceqet e udhetarit, ceqet bankare dhe kartat e pageses; 
4. Ofrimin e garancive; 
5. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valuator, ne nje treg te 

vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: 
a. Instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave, etj.), 
b. Kembim valutor, 
c. Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke 

perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e 
norms se fitimit ne te ardhmen. 

6. Ofrimin e sherbimit te kasave te sigurimit; 
7. Sherbime keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara 

ne pikat 2 deri 6 si me siper. 
 

Veshtrim i pergjithshem 

Financa dhe Bankingu Islamik jane bere tashme nje pjese e rendesishme e sistemit financiar nderkombetar 

dhe eshte nje nga komponentet e tij me rritje me te shpejte.  

Në vazhdën e krizës financiare, ka pasur një debat të përtërirë për rolin që financat islamike mund të luajnë 

në stabilizimin e sistemit financiar global, që lidhen me parime të forta etike mbi të cilat është bazuar ky lloj i 

financave. 

 

Financa islamike eshte zbatuar ne vendet perendimore, kryesisht per te perfituar nga avantazhet e ofruara 

nga qendrat Europiane financiare, te tilla si Luksemburgu dhe Zvicra. Nga kjo tendence e pare, munden te 

perfitonin vetem klientet korporate dhe retail.  

Duke qene se po verehet gjithnje me shume fuqia ne rritje e komuniteteve te ndryshme muslimane te 

vendeve te Ballkanit dhe Europes, vetem së fundmi ka filluar t’u ofrohet edhe segmentit te klienteve 

individe. 
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Perputhshmeria me ligjin e “Sheriatit” te strategjive dhe politikave ne bankat islamike ne pergjithesi dhe 

tek BBSH ne veçanti 

Strategjite e investimit dhe politikat e rrezikut jane ne perputhje me parimet islamike ku investimi i fondeve 

behet ne biznese etike qe nuk i sjellin dem njerezve apo mjedisit. 

Gjithashtu, parimet etike ne takaful shtrihen edhe ne bizneset ose produktet qe nuk bien ndesh me ligjin e 

Sheriatit. Si proçesi ashtu edhe produkti final duhet te jene ne perputhje me kete ligj. 

Per shembull, investimet ne pije alkoolike dhe kazino jane te ndaluara ne islam. Per analogji, politikat e 

rrezikut ne sigurime nuk duhet te bien ndesh me Sheriatin. Kjo mund te arrihet nepermjet ngritjes se nje 

bordi funksional te Sheriatit per te drejtuar dhe miratuar politikat e rrezikut, strategjite e investimit, dhe 

produktet qe ofrohen. 

 

III. ARRITJET E BBSH PER VITIN 2018 
 

Vitet e fundit jane shoqëruar me konsolidimin dhe përmirësimin e aktiviteteve të biznesit të Bankes, ndër të 

cilat më të spikaturat janë: 

 

1. Rënia e nivelit të financimeve jo performuese ne nivelin 5% ne 31 Dhjetor 2018; 
2. Rritja e portofolit te financimeve performuese me 18% krahasuar me vitin 2017; 
3. Vitet financiare 2015-2018 jane mbyllur me rezultat pozitiv; 
4. Segmenti i shitjeve eshte zgjeruar dhe perforcuar me punonjes te rinj qe kane njohuri mbi tregun 

dhe/ose mbi sistemin bankar; 
5. Eshte zhvilluar perqasja e shitjeve ne menyre te tille qe te zevendesohen financimet jo standart dhe te 

rritet fitimi nga portofoli i financimeve performuese; 
6. Jane ndermarre nje sere masash per te menaxhuar dhe monitoruar perpjekjet dhe  procesin e shitjeve: 
 

a. Objektiva mujore shitjeje per cdo dege; 
b. Perpjekje javore dhe mujore per shitjet(vizita dhe perthithja e klienteve te rinj); 
c. Raportim dhe monitorim; 
d. Zhvillimi i nje perqasje te strukturuar dhe oferte per klientet me pakice(Retail).  

 

7. Pergjate vitit 2018 vazhdoi fushata e Retail e fokusuar ne tre produkte kryesore(blerje shtepie dhe 
ndertimi,rimodellim shtepie-se bashku me blerjet nga bankat e tjera dhe financime hipotekare) duke 
kontribuar ne diversifikimin  portofolit te financimit. 

 

Zhvillimet ne portfolin e financimeve per vitin 2018 

 

Veprimet e Bankës së Shqipërisë kanë mbështetur aktivitetin financues të sektorit bankar.Ulja e normës 

bazë të fitimit ka mbështetur financimin në monedhën vendase. 

Nga ana tjetër, masat kundërciklike kanë mbështetur aktivitetin financues të sektorit bankar, siç tregohet 

nga efekti që kanë pasur në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit të sektorit. Për shkak të zgjerimit të 

tepricës së financimit brenda intervalit të përcaktuar, sektori bankar ka përmirësuar raportin e 

mjaftueshmërisë së kapitalit me 18.2%.  
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Portofoli i financimeve i BBSH ka treguar nje trend rritës përgjatë vitit 2018 si dhe nje renie te vazhdueshme 

te nivelit te kredive joperformuese: 

 

 
 

Financimet joperformuese për vitet 2015-2018 kanë treguar një trend rënës te arritur nëpërmjet: 

Rritjes se portofolit te financimit 

Ripagesave në cash të financimeve jopërformuese; 

Fshirjes se financimeve jopërformuese. 

 

 
 

 
 

 

 

31-Dec-15 31-Dec-16 31-Dec-17 31-Dec-18

Standarde, 89% 

Ne proçes, 4% 

Nenstandard, 0.9% 

E dyshimte, 1.6% 

E humbur, 5.0% 

Viti 2017 

Standarte, 90% 

Ne proçes, 5% 

Nenstandarte, 2% 

E dyshimte, 1% E humbur, 2% 

Viti 2018 
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IV. Struktura Organizative 
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V. SHPERNDARJA E RRJETIT TE DEGEVE 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra e Bankës është vendosur në Tiranë. Aktualisht Banka ka një shpërndarje të aktivitetit në 4 qytetet 

Tirane, Shkoder, Fier dhe Durres si dhe ka dy agjenci të vendosura në Tiranë.  

 

 

 

DREJTORIA DHE DEGA QENDRORE – TIRANE 
 

Adresa: Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 11, H.3 

Njesia Bashkiake Nr. 7,  

Kutia Postare 128, Tirane. 

Tel.: +355 4 454 8888  

SWIFT: AAISALTR 

REUTERS CODE: AAIB 

E-mail: info@uba.com.al 

Per sugjerime: sugjerime@uba.com.al 

 

AGJENCIA BULEVARD – TIRANE 
 

Adresa: Rruga “Donika Kastrioti”, 

Nd. 3, H.3, Njesia Bashkiake Nr. 5,  

Kodi Postar 1019, Tirane. 

Tel.: +355 4 4548850 

SWIFT: AAISALTR 

REUTERS CODE: AAIB 

E-mail: info@uba.com.al 

 

AGJENCIA TIRANA 1 - TIRANE 
 

Adresa: Rruga “Arkitekt Kasemi” 

Nd. 92, H.6 , Njesia Bashkiake Nr.3,  

Kodi Postar 1005, Tirane. 

Tel: +355 4 44548855 

SWIFT: AAISALTR 

REUTERS CODE: AAIB 

E-mail: info@uba.com.al 

 

DEGA SHKODER 
 

Adresa: Rruga “Qemal Dracini” Shkoder. 

Njesia Administrative Nr. 3. 

Tel.: +355 44 548880 

SWIFT: AAISALTR 

REUTERS CODE: AAIB 

E-mail: info@uba.com.al 

 

 

 

DEGA FIER 
 

Adresa: Lagjja “11 Janari”, Rr.“Ramiz Aranitasi”, 

Objekti Nr. 53, Fier. 

Tel.: +355 44 548870 

SWIFT: AAISALTR 

REUTERS CODE: AAIB 

E-mail:  info@uba.com.al 

 

 

DEGA DURRES 
 

Adresa: Lagjia Nr. 4, Rruga “Egnatia”,  

Z.K. 8514, Nr. Pasurie 4/60-N, Durres. 

Tel.: +355 04 4548860  

SWIFT: AAISALTR 

REUTERS CODE: AAIB 

E-mail: info@uba.com.al 

mailto:info@uba.com.al
mailto:sugjerime@uba.com.al
mailto:info@uba.com.al
mailto:info@uba.com.al
mailto:info@uba.com.al
mailto:info@uba.com.al
mailto:info@uba.com.al
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VI. BURIMET NJEREZORE DHE TRAJNIMET 
 

BBSH i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit dhe zhvillimit të punonjësve me qëllim përmirësimin e 

performancës individuale të punonjësve dhe të Bankës në përgjithësi. 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë vlerëson diversitetin ku vazhdimisht, mirëpret aplikuesit nga të gjitha besimet 

e nga të gjitha grupet shoqërore. 
 

Si një bankë me standarte të larta etike, BBSH punon me plane afatgjata. Ne e ndihmojmë stafin tonë të 

zhvillohet, të fitojnë aftësi te reja, te plotesojne potencialet e tyre dhe te jetojne jete te balancuara.  

Ne punojmë së bashku si nje ekip dhe vlerësojmë secilin prej punonjësve tanë. Kjo është ajo qe e ben BBSH-

në një vend të deshirueshem per te punuar. 

 

Ne besojmë se njerëzit që ne punesojmë janë pasuria jonë më e rëndësishme. BBSH eshte plotesisht e 

angazhuar per te siguruar “mundësi te barabarta” duke qene gjithnje ne kerkim te elementeve me 

potencialet me te mira me qellim permbushjen e objektivave tona te biznesit, gjithnjë tëe bazuara në 

aftesitë dhe kompetencat. 
 

BBSH në përputhje me kuadrin rregullativ per shëndetin dhe sigurinë e punonjësve ne pune, kujdeset për të 

siguruar një vend pune modern, të shëndetshëm dhe të sigurt. 

 

Gjatë vitit 2018, Banka ka investuar në riorganizimin dhe trajnimin e stafit ekzistues, si dhe në punësimin e 

stafit te ri.  

 

Manaxhimi i Bankës ka krijuar kapacitete të përshtatshme organizative dhe ka ristrukturuar operacionet 

duke synuar krijimin e një institucioni financiar bashkëkohor dhe arritjen e qëllimeve të saj strategjike. 

Në fund të muajit Dhjetor 2018, Banka ka patur te punesuar ne total 79 punonjes (2017: 79). 

            

Trajnime të ndryshme të personelit të bankës për vitin 2018: 

 AML - Rregullat dhe procedurat; 

 Mashtrimi dhe abuzimi i brendshëm;  

 Shitja e sherbimeve financiare manaxhimi i marrëdhënieve me klientët; 

 Programi për Zhvillimin e Udhëheqjes - Udhëheqja për ekipet me performancë të lartë; 

 Konflikti i interesit dhe marrëdhënia me klientët; 

 Analiza financiare; 

 Masat kundër krimit ekonomik; 

 Modernizimi i sistemit te pagesave per transfertat me vlere te vogël; 

 Transformimi dixhital ne sistemin bankar; 

 Strategjia dhe Lidershipi;  

 Manaxhimi i Sigurise se Informacionit; 

 Sekreti bankar/konfidencialieteti; 

 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore- vlerësimi i performancave; 

 Mbrojtja e të dhënave personale; 
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VII. Menaxhimi i Rrezikut  
 

BBSH ka krijuar struktura që sigurojnë hedhjen e hapave të sigurt dhe që menaxhojnë rrezikun në mënyrë të 

kujdesshme në çdo pjesë të aktiviteteve të tyre. Monitorimi i vazhdueshëm dhe përgjegjshmëria janë 

elementët kryesorë të suksesit. Autoriteti i përgjithshëm për menaxhimin e rrezikut ne te gjitha aktivitetet e 

bankes i është dhënë ALCO`s. Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut ka per qellim kryesor një menaxhim 

efektiv të rrezikut që përfshin: 

1. Formulimin e politikave dhe procedurave konform standarteve të manaxhimit të rrezikut;  
2. Identifikimin e risqeve dhe ekspozimin e bankes ndaj tyre; 
3. Raportime periodike me qellim monitorim të vazhdueshem te risqeve, monitorim të përputhshmërisë 

me limitet dhe procedurat, si edhe orientim me qellim vendimmarrje te strukturave drejtuese. 
 

Monitorimi rregullator dhe monitorimi operacional sigurohen nëpërmjet: 

- Raportimit të dedikuar me përputhshmërinë e nivelit më të lartë me standardet e Bankës së  
Shqipërisë dhe ato të IFRS. 

- Treguesve sasiorë dhe cilësorë në standardet lokale dhe të grupit në mënyrë të rregullt dhe të  
detyrueshme. 

 

Rreziku i Financimit  

Bordi i Drejtorëve ka përgjegjësinë finale për manaxhimin e rrezikut të financimit. Departamenti i 

Manaxhimin e Rrezikut është përgjegjës për monitorimin e rrezikut të financimit së Bankës, ndërkohë qe 

manaxhimi i rrezikut të financimit përfshin: 

 Formulimi i politikave të levrimit te financimeve, mbulimi i përshtatshëm me kollateral, vlerësimi i 
financimit, matja e rrezikut dhe raportimi, dokumentacioni dhe procedurat ligjore, dhe 
perputhshmërinë me kërkesat rregullative dhe statutore; 

 Themelimin e strukturës autorizuese për aprovimin dhe rinovimin e faciliteteve të financimit. Komiteti 
i Financimit ose Bordi Drejtues i Bankës ka në dorë kufizimet për sa i përket autorizimeve të ndryshme. 

 Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut të financimit. Komiteti i Financimit të Bankës vlerëson të gjitha 
ekspozimet ndaj rrezikut të financimit të cilat e kalojnë kufirin e vendosur, përpara se facilitetet ndaj 
klienteve te behen efektive. Rinovimet dhe rishikimet e faciliteteve janë subjekt i të njëjtit proçes 
rishikimi. 

 Të kufizojë ekspozimin ndaj palëve, zonave gjeografike dhe industrive (për huatë dhe parapagimet) 
dhe sipas emetuesit, bandën e klasifikimit të financimeve dhe nivelin e financimit të institucionit 
financiar, likuiditetin e tregut dhe ndaj shteteve të ndryshme (për investimet).Bordi i drejtuesve ka 
deleguar përgjegjësinë për adminstrimin e rrezikut tek Komiteti i Financimit të Bankës. 

 Zhvillimin dhe përdorimin e sistemit të vlerësimit të rrezikut të Bankës në mënyrë që të kategorizojë 
ekspozimin në bazë të shkallës së rrezikut të humbjeve financiare, dhe të fokusojë Drejtimin në 
rreziqet aktuale të Bankës. Sistemi i kategorizimit të rrezikut përdoret për të përcaktuar se kur duhet 
të krijohen fonde për zhvlerësime të mundshme kundrejt ekspozimeve specifike ndaj rrezikut të 
financimit. 

 Monitorimin e zbatimit të kufijve të aprovuar të ekspozimit nga njësitë e biznesit, duke përfshirë dhe 
ato për industritë e zgjedhura, rrezikut të vendit dhe llojeve të produkteve. 
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Çdo njësi biznesi duhet të zbatojë politikat dhe proçedurat e Bankës për administrimin e rrezikut të 

financimit. Kontrolli i brendshëm kryen në mënyrë të rregullt kontrolle ndaj njësive të biznesit dhe Njësisë të 

Administrimit të Rrezikut të Financimit. 

Banka strukturon nivelet e riskut të financimit që ajo ndërmerr duke vendosur limite në shumën e rrezikut të 

pranuar në lidhje me një huamarrës, apo grupe huamarrësish, dhe për segmentet gjeografike dhe të 

industrisë. Kufijtë në nivelin e rrezikut të financimit nga produkti dhe të sektorit të industrisë rishikohen dhe 

miratohen ne menyre te rregullt nga Menaxhimi. Rreziqe të tilla monitorohen mbi baza të vazhdueshme: ne 

baza vjetore ose me te shpeshte.  

Rreziku i financimit për zërat jashtë bilancit përcaktohet si mundësia për rregjistrimin e një humbje si 

rezultat i dështimit te një pale tjetër për një instrument financiar te nënshkruar. 

 

Rreziku i Tregut  

Banka merr përsipër ekspozime të rrezikut të tregut. Rreziqet e tregut lindin nga pozicionet e hapura në : (a) 

monedha, (b) normat e fitimit dhe (c) produktet  të cilat janë të ekspozuar ndaj lëvizjeve të përgjithshme 

dhe specifike të tregut. Menaxhimi vendos limite per vlerën e rrezikut që mund të jenë të pranueshme. 

Objektivi i administrimit të rrezikut të tregut është të manaxhojë dhe kontrollojë që ekspozimi ndaj rrezikut 

të tregut të jetë brenda parametrave të pranueshëm, ndërkohë që optimizon kthimin nga rreziku. 

 

Administrimi i rrezikut të tregut 

Autoriteti i përgjithshëm për rrezikun e tregut i është dhënë ALCO-s. Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut 

të Bankës është përgjegjës për zhvillimin e politikave të detajuara të manaxhimit të rrezikut (subjekt ndaj 

rishikimit dhe aprovimit nga ALCO dhe Bordi i Drejtorëve) dhe për mbikqyrjen ditore të implementimit të 

tyre. Banka është e ekspozuar ndaj ndikimeve të ndryshimeve në kurset e këmbimit në pozicionin financiar 

dhe flukseve të parave.  

 

Ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 

Banka është e ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit për shkak të transaksioneve në monedhë të 

huaj. Duke qënë se Banka i prezanton pasqyrat e saj financiare të veçanta në Lek, pasqyrat e veçanta 

financiare të Bankës ndikohen nga lëvizjet e kursit të këmbimit ndërmjet Lek-ut dhe monedhave të tjera. 

ALCO vendos limitet e niveleve të ekspozimit për të dyja pozicionet; brenda ditës dhe gjatë natës 

“overnight”, të cilat monitorohen çdo ditë nga Thesari dhe Deparatamenti I Manaxhimit te Rrezikut. 

Rreziku i valutes se huaj specifikon rrezikun e ndikimeve negative ne rezultatet financiare te bankes dhe 

mjaftueshmerine e kapitalit te shkaktuar nga ndryshimet ne kurset e kembimit. Banka ka nje nivel te ulet 

ekspozimi ndaj rrezikut te valutes pasi ajo nuk hyn ne pozicione te hapura valutore spekulative, dhe as nuk 

angazhohet ne transaksione qe rrjedhin prej tyre. Rreziku i valutes administrohet ne perputhje me Politiken 

e Administrimit te Rrezikut te Valutes se Huaj dhe rregulloret e Bankes se Shqiperise mbi administrimin e 

rrezikut te valutes se huaj. Banka monitoron vazhdimisht levizjet e kursit te kembimit dhe tregjet e valutes 

se huaj dhe menaxhon pozicionet e saj valutore ne baze ditore. Teste stresi kryen rregullisht per te vleresuar 

ndikimin e levizjeve te kursit te kembimit te pozicionet e hapura valutore (OCP) ne cdo valute. 
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Rreziku i Normes se Fitimit 

Rreziku i normes se fitimit specifikon rrezikun qe levizjet ne normat e fitimit te tregut do te ndikojne 

negativisht vleren ekonomike te bankes si dhe fitimet e saj nga aktivitetet fitimprurese dhe ne fund dhe vete 

kapitalin.  

 

Rreziku i normes se fitimit administrohet ne perputhje me Politiken e Administrimit te Normes se Fitimit dhe 

udhezuesin e Bankes se Shqiperise mbi Administrimin e rrezikut te normes se fitimit ne librin 

bankar.Ekspozimi ndaj rrezikut te normes se fitimit matet nepermjet nje analize te hendekut te maturimit. 

Testet e stresit kryen ne baza tremujore nga Departamenti i menaxhimit te Rrezikut Rrezikut per te matur 

dhe analizuar ndikimin e ndryshimeve te normave te fitimit ne vleren ekonomike dhe te ardhurat nga 

aktivitetet fitimprurese. 

 

Banka vlereson dhe raporton ndjeshmerine e te gjithe pozicioneve ne librin e bankes ndaj luhatshmerise se 

normave te fitimit. Per te realizuar kete vleresim banka aplikon nje skenar , i cili supozon nje shock (shift 200 

basis point) ndaj kurbes se kthimit, pra supozon nje ndryshim te normave te fitimit prej 200 basis point, në 

të gjitha monedhat kryesore individualisht, dhe në monedhat të tjera mbi baza të agreguara. Efekti qe 

rezulton ne ekspozimin e librit te bankes krahasohet kundrejt kapitalit rregullator. Ky raport duhet te jete 

nen 20% ne menyre qe banka te mos konsiderohet teper e rrezikuar ndaj rrezikut te normave te fitimit.  

Burimet/format e rrezikut të normës së fitimit përfshijnë: 

a. rrezikun e riçmimit;  
b. rrezikun e kurbës së kthimit;  
c. rrezikun bazë; dhe  
d. rrezikun e opsioneve.  

 

Raporti per administrimin e rrezikut te normës së fitimitt ne librin te bankes mbulon te gjithe pozicionet e 

Librit te Bankes te ndjeshme ndaj normave te fitimit. Raporti fokusohet ne monedhat kryesore 

(konsiderohen te tilla nese perbejne mbi 5% te aktiveve totale): ALL, EUR, USD dhe të tjerët. Pozicionet janë 

të ndarë sipas llojit të produktit dhe llojit te normës (norme fikse kundrejt normes se ndryshueshme). 

Pozicionet shperndahen ne intervalet kohore perkatese si me poshte:  

 Pozicionet me norme fikse janë caktuar ne intervalin kohor sipas maturimit të tyre;  

 Pozicionet me norme te ndryshueshme jane caktuar sipas datës se ardhshme te rishikimit te normes 
se fitimit;  

 Llogaritë rrjedhëse dhe depozitat pa afat, në pasiv të bilancit, shperndahen sipas mënyrës së 
përcaktuar më poshtë:  
a. në intervalin kohor “at sight” (menjëherë/pa afat) vendoset një përqindje fikse (25%) e llogarive 

rrjedhëse dhe depozitave pa afat;  
b. në intervalet kohore nga “deri në 1 muaj” në “4-5 vjet” vendosen në mënyrë proporcionale me 

numrin e muajve që përmban intervali, llogaritë e mbetura (75%) e atyre të përfshira në shkronjën 
“”a” më sipër;  

 Rezerva e detyrueshme në lekë pranë Bankës së Shqipërisë caktohen në zonën kohore “deri në 1 
muaj”, ndërsa rezerva e detyrueshme në monedhë të huaj konsiderohet si pozicion jo i ndjeshëm ndaj 
rrezikut të normës së fitimit; 

 Financimet me problem caktohen në intervalin kohor “2-3 vjet”. 
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Raporti per administrimin e rrezikut te normes se fitimit ne librin e bankes perllogaritet me frekuence 

mujore nga Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut ndërkohë që raportimi prane Bankes se Shqiperise 

performohet në baza tremujore. 

 

Rreziku Operacional 

Rrezik operacional është mundësia që subjekti të pësojë humbje financiare si rezultat i papërshtatshmërisë 

ose dështimit të proceseve të brendshme dhe të sistemeve, gabimeve njerëzore, ose i ngjarjeve të jashtme. 

Rreziku operacional përfshin dhe rrezikun ligjor, por përjashton rrezikun reputacional dhe strategjik. Politika 

e rrezikut operacional e bankes eshte ne perputhje te plote me rregulloret e Bankes se Shqiperise per 

administrimin e rrezikut operacional, me Politiken dhe Proceduren e Rrezikut Operacional, si dhe me 

Politiken per Parandalimin e Mashtrimit. Per te minimizuar rrezikun operacional dhe rrezikun e mashtrimit, 

te gjitha proceset dokumentohen me saktesi dhe u nenshtrohen mekanizmave efikase te kontrollit. 

Pershkrimet e punes jane te plota, detyrat jane te ndara ne menyre strikte dhe eshte shmangur varesia nga 

individe kyç.  

Çeshtjet e rrezikut operacional monitorohen nga Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut, i cili ka per qellim 

te percaktoje politika per rreziqet qe lidhen me njerezit, rreziqet qe lidhen me proceset, rreziqet qe lidhen 

me teknologjine e informacionit dhe sistemet, rreziqet e jashtme dhe aspekte te tjera te rrezikut 

operacional.  

 

Punonjesve u kerkohet qe te raportojne te gjitha ngjarjet qe perfaqesojne nje humbje faktike apo te 

mundshme. Ngjarje te raportuara qe permbajne rreziqet me te shtrira, dhe qe konsiderohen si ngjarjet me 

me shume gjasa per t’u perseritur, i nenshtrohen nje analize te thelle nga Departamenti i Manaxhimit te 

Rrezikut dhe me pas komitetit te ALCOs, i cili propozon masat e pershtatshme parandaluese.  

  

Nje aspekt kyç i administrimit te rrezikut eshte kultura e rrezikut te institucionit, e cila u perçohet te gjithe 

punonjesve nepermjet trajnimeve sistematike. Rreziqet operative lindin si pasojë e të gjithë operacioneve të 

Bankës dhe shqyrtohen nga të gjitha njësitë e biznesit. Objektivi i Bankës është të manaxhojë rrezikun 

operacional në mënyrë që të balancojë shmangien e humbjeve financiare dhe dëmtimin e reputacionit të 

Bankës me kosto efektive, si edhe të shmangë proçedurat e kontrollit të cilat kufizojnë iniciativën dhe 

kreativitetin. Përgjegjësia parësore për zhvillimin dhe implementimin e kontrolleve për të adresuar rrezikun 

operacional i caktohet çdo njësie biznesi. Kjo përgjegjësi mbështetet nga zhvillimi i standardeve të 

përgjithshme të Bankës për manaxhimin e rrezikut operacional. 

Pajtimi me standardet e Bankës mbështetet nga një program kontrollesh periodike të ndërmarra nga 

Kontrolli i Brendshëm. 

 

Rreziku i Likuiditetit 

Rreziku i likuiditetit afatshkurter perben rrezikun qe banka nuk do te jete me ne gjendje te permbushe 

plotesisht ose pjeserisht detyrimet e saj aktuale dhe te ardhshme te pagesave. Prandaj, banka duhet te ruaje 

gjithmone fonde te mjaftueshme likuiditeti per te permbushur detyrimet e saj, madje edhe ne periudhe 

stresi.  

Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka nuk do të jetë në gjendje të shlyejë detyrimet e saj financiare në 

kohën e duhur. Banka është e ekspozuar në kërkesa ditore nga burimet e saj të disponueshme të parasë nga 
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depozitat një ditore, llogaritë rrjedhëse, depozitat e maturuara, shtesat e financimeve, garancitë dhe 

kërkesa të tjera për shlyerje në para të instrumentave derivateve. 

Per te percaktuar fuqine e likuiditetit te bankes perballe nje shoku te mundshem, banka kryen teste stresi te 

rregullta bazuar ne skenare te percaktuar si standard ne nivel banke. 

 

Administrimi i rrezikut të likuiditetit 

Qëndrimi i Bankës në administrimin e likuiditetit është të sigurojë vazhdimisht likuiditet të mjaftueshëm për 

të shlyer detyrimet si në kushte normale ashtu edhe në kushte të pafavorshme, pa pësuar humbje të 

papranueshme apo të rrezikojë të dëmtojë emrin e saj. 

Departamenti i Thesarit merr informacion nga njësitë e tjera për sa i përket rrezikut të aktiveve dhe 

detyrimeve financiare dhe rrjedhjeve të ardhshme të parave, që rezultojnë nga aktivitetet e ardhshme të 

projektuara. Në bazë të ketij informacioni, Departamenti i Thesarit mban një portofol me aktive afatshkurtra 

likuide, i përbërë kryesisht nga investime me afat të shkurtër, hua dhe paradhënie ndaj bankave të tjera, dhe 

facilitete të tjera ndërbankare, për të siguruar një nivel të mjaftueshëm likuiditeti të  

Bankës. Kërkesat e njësive të biznesit për likuiditet plotësohen nga Departamenti i Thesarit, i cili jep hua 

afat-shkurtra dhe afat-gjata për të mbuluar ndryshimet afat-shkurtra dhe për financimet afat-gjata. Pozicioni 

ditor i likuiditetit monitorohet dhe testohet në mënyrë të rregullt nga Departamenti i Manaxhimit te 

Rrezikut. 

Të gjitha politikat dhe proçedurat janë subjekt i rishikimeve dhe aprovimeve nga Komiteti ALCO-s 

Perputhshmerise dhe Bordi Drejtues. 

 

Siguria e Informacionit 
BBSH ka vazhduar të mbajë një Kuadër shumë të kënaqshëm të Sigurisë së Informacionit, duke kryer në 

mënyrë të sigurtë veprimtarinë e biznesit, në një mjedis në zhvillim të vazhdueshëm të teknologjisë së 

informacionit. Siguria e Informacionit me qellim mbrojtjen e të gjitha sistemeve të informacionit Bankes dhe 

zbutjen rreziqeve qe vijne nga demtimet apo keqperdorimet ka paralajmëruar dhe orientuar të gjithë 

punonjësit për risqet e reja duke rritur ndërgjegjësimin e tyre ne lidhje me humbjet qe mund ti shkaktojne 

bankes. 

 

Përputhshmëria Rregullatore dhe Parandalimi i pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit 
Banka promovon standartet e integritetit dhe siguron qe ato te zbatohen ne te gjitha aktivitetet e bankes 

duke ndertuar nje kuader procedurash dhe rregullash ne perputhje me ligjin shqiptar dhe parimet e 

sheriatit.Njesia e Perputhshmerise dhe AML kryen vleresime vjetore te rrezikut te perputhshmerise dhe te 

parandalimit te pastrimit te parave dhe financimit te terroristeve me qellim zbutjen dhe uljen e rrezikut ndaj 

krimeve financiare dhe sjelljeve jo etike.  

 

Veprimet më të rëndësishme në këtë fushë për vitin 2018 ishin si më poshtë: 

 Ndjekja e ndryshimeve ne ligje dhe rregullore per te siguruar implementimin dhe zbatimin e tyre ne 
aktivitetin e perditshem bankar; 

 Sigurimi i politikave dhe procedurave për mbrojtjen e interesave te Bankës dhe klienteve të saj duke i 
dhene rendesi Transparences se produkteve dhe sherbimeve bankare në përputhje me kuadrin 
rregullator në fuqi, Luftën ndaj korrupsionit dhe mitmarrjes, Parandalimin dhe manaxhimin e konfliktit 
të interestit; Mbrojtjen e te dhenave personale te klienteve, etj. 
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 Nje theksi i vecante i eshte vene programit te trajnimeve të Bankës,përmes leksioneve dhe 
prezantimeve, jane bërë përpjekje për të konsoliduar dhe për të siguruar zbatimin e parimeve të 
përputhshmërisë rregullatore dhe rritjen e ndërgjegjësimit të punonjësve për çështjet përkatëse.  

 Nje rendesi e vecante i eshte kushtuar trajnimit te stafit ne ceshtjen e parandalimit te pastrimit te 
parave dhe “njih klientin tuaj” me qellim qe te gjithe punonjesit te pajisen me njohurite dhe aftesite e 
nevojshme per te identifikuar menaxhuar situate kritike. 

 Shqyrtimin dhe propozimin e masava korrigjuese ne lidhje me gjetjet dhe rekomandimet e auditimit / 
inspektimeve të jashtme për të ruajtur interesat edhe reputacionin e Bankës. 

 

VIII. Qeverisja Korporative 
 

Një qeverisje korporative efektive është thelbesore për funksionimin e duhur të sektorit bankar dhe të 

ekonomisë në tërësi. Bankat luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomi nëpërmjet ndërmjetësimit të 

fondeve te kursimeve te depozituesve dhe  aktiviteteve që mbështesin ndërmarrjet , si edhe ndihmojnë në 

rritjen ekonomike. Siguria, qëndrueshmëria e bankave dhe mënyra në të cilën ata kryejnë biznesin e tyre 

janë të rëndësishme për stabilitetin financiar dhe mirëqënien ekonomike. Dobësitë në qevërisje për bankat 

që luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin financiar mund të rezultojnë në transmetimin e problemeve në 

të gjithë sektorin bankar dhe ekonominë në tërësi. 

Qeverisja e korporatave përcakton ndarjen e kompetencave dhe përgjegjësive me të cilat veprimtaria dhe 

punët e një banke janë kryer nga bordi i saj dhe menaxhmentit të lartë, duke përfshirë se si ata: 

 Përcaktojnë strategjinë dhe objektivat e bankës; 

 Zgjedhin dhe mbikëqyrin personelin; 

 Drejtojnë biznesin e bankës në baza ditore; 

 Mbrojnë interesat e depozituesve, përmbushin detyrimet si aksioner,si edhe marrin parasysh interesat 
e palëve të interesuara; 

 Harmonizojnë kulturën, aktivitetet dhe sjelljen e korporatës me dëshirën se banka do të veprojë në 
mënyrë të sigurt dhe të shëndoshë, me integritet dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi; si 
dhe 

 Vendosin funksionet e kontrollit. 
 

IX. Objektivat Strategjike 2018 – 2019 
 

Nisur nga arritjet e deritanishme dhe strategjia e saj afatmesme, ambicja e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë 

për të ecur përpara, vecanërisht me fokus në zgjerimin e tregut, konsiderohet nje sfidë konstante. Bazuar në 

ato që jane arritur deri tani, objektivat tona kryesore janë: 

 Zgjerimi i bashkëpunimit të biznesit me klientet ekzistues dhe klientë të rinj, duke ofruar produkte 
gjithmonë në ndryshim e përmirësim për t’ju përshtatur klienteve individë dhe punonjësve; 

 Sigurimi i fondeve afatgjata me qëllim dhënien e financimeve afatmesme dhe afatgjata, vecanërisht 
klienteve individe; 

 Promovimi i parimeve të bankingut dhe financave Islamike, sigurimi i zbatimit të plotë të tyre dhe 
përmbushja e rolit dhe kontributit të financave islamike në zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e 
shoqërisë. Një nga instrumentet shumë të rëndësishëm është Fondit i Bamiresise i cili do te zgjeroje 
aktivitetitn ne vitët në vijim;  
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 Zhvillimi i infrastrukturës së bankës nëpërmjet zhvillimit të mënyrave alternative të shpërndarjes (M-
banking, E-banking), për gjetjen e klientëve të rinj individuale në të ardhmen; 

 Prezantimi i shërbimeve të reja (e-banking, m-banking) dhe produkteve (payment cards) të lidhura me 
teknologjinë moderne dhe tendencat në mjedisin modern bankar dhe konkurues; 

 Përforcimin e mëtejshem të punës në Njësinë e Mbledhjes së Hershme të financimeve me qellim 
reagimin e shpejte per permiresimin dhe mbajtjen e nje cilesie te mire te portofolit te financimeve; 

 Intensifikimi i aktivitetit per gjetjen e zgjidhjeve per financimet problematike, sa here qe vleresohet se 
mbledhja e financimeve mund te arrihet nga veprimtaria e biznesit te klientit, qofte edhe ne afatgjate; 

 Vazhdimesia e punes intensive me klientet aktuale te bankes ne zgjerimin e bashkepunimit te biznesit; 

 Banka do te investoje me tej ne riorganizimin e stafit ekzistues si dhe ne punesimin e nje stafi te ri me 
nivel te larte professional nepermjet punesimit te bankiereve energjike dhe me pervoje nga tregu 
bankar.   

 

X. Përgjegjësia Sociale 
 

Aktivitetet te pergjeshmerise sociale te UBA bank gjate vitit 2018. 

 

BBSH eshte sensitive ndaj një sërë çështjesh sociale që përfshijnë ndër të tjera, çështjet që lidhen me 

varfërinë dhe pabarazinë ekonomike is dhe eshte perpjekur te ndihmoje në kapercimin barriera të ndryshme 

për të bashkuar njerëzit në parandalimin e këtyre problemeve. 

Disa aktivitete të rendesishme u ndërmorren gjatë vitit 2018 për të ndihmuar familjet në nevojë, të moshuar 

dhe fëmijë jetim.  Aktiviteti më kryesor ishte shpërndarja e ushqimit duke i dhënë përparësi përfituesve të 

cilët janë njerëz në nevojë dhe agjerues. 

 

BBSH ka përgatitur dhe shpërndarë 1.500 shporta ushqimore, me një vlerë të përafërt prej 2.500 lekësh 

secili. Shportat janë shpërndarë në rreth 22 qytete te Shqipërisë, nga Sarandë ne jug ne deri Puke në  veri. 

 

Në të njëjtën kohë UBA ka kontribuar në rastet personave qe kane qene ne gjendje te rëndë shendetesore. 

Vlen te permended fondi mjekësor i akorduar për një vajze të vogël në Kavajë, 11 vjeç, e cila kishte një 

keqformim serioz të fytyrës, në bashkëpunim me Bashkine Kavajë. Gjithashtu është ndihmuar një familje me 

dy vajza të semura me tumore qe po dergoheshin në Itali për një diagnostifikim më të specializuar. 

 

Përveç kësaj, UBA ka kontribuar në fushën e arsimit duke kontribuar ne pagesat e shkollimit në nivele të 

ndryshme të arsimimit te njerezve në nevojë. Për vitin 2019 parashikohet që aktiviteti i fondit të bamirësisë 

të BBSH në ndihmë të shtresave në nevojë të jetë më i madh. 
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Elbasan 

 
 

BBSH ka qënë sponsor gjeneral në panairin e parë “HALAL” të organizuar në Pallatin e Kongreseve, Tiranë dhe 

në Pallatin e Sportit në qytetin e Elbasanit. 

 

Tiranë 
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Elbasan  
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Gjatë vitit 2018 stafi i BBSH ka qenë mjaft aktive në aktivitet sportive duke fituar edhe trofe në evente 

futbollistike. 
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XI. Raporti i Auditorit te Pavarur per vitin 2018 
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Pasqyra e Fitimit ose Humbjes dhe të Ardhurave të Tjera Gjithpërfshirëse  

Shumat në’000 Lek 

 

 
 Shënime 

Viti i mbyllur më  

31 dhjetor 2018  

Viti i mbyllur më  

31 dhjetor 2017 

     

Të ardhura nga operacionet bankare 23 277,767  253,818 

Shpenzime për shpërndarjet e fitimit për 

depozituesit 24 (59,120)  (55,593) 

Të ardhurat neto nga veprimet bankare  218,647  198,225 

     

Të ardhura nga komisione dhe tarifa, neto   26,431  26,675 

Humbja neto nga kursi i këmbimit  25 (31,615)  (194,118) 

Të ardhura të tjera  1,209  80,486 

Totali i të ardhurave të tjera neto nga veprimet 

bankare  (3,975)  (86,957) 

     

Rimarrje / (humbje) nga zhvlerësimi neto për 

arkëtimet financiare Murabaha  14 125,311  10,923 

Impairment loss on other financial assets, net  (1,862)  - 
Ndryshimi i vleres se drejte neto per Fondet e 

Investimit Mudaraba  13 (16,213)  (17,683) 

Humbje / (rimarrje) nga zhvlerësimi i aktiveve te 
marra nga proceset ligjore 15 (12,342)  - 

Fitim nga nxjerrja e pronave  297  - 

Fonde të tjera rezervë  (7,231)  (4,952) 

Amortizimi dhe zhvlerësimi 16 (22,536)  (21,890) 

Shpenzime personeli 26 (114,688)  (109,454) 

Shpenzime për qiratë operative  (15,730)  (19,821) 

Shpenzime të tjera administrative 27 (118,887)  (111,637) 

Totali i shpenzimeve operative  (183,881)  (274,514) 

     

Fitimi neto para tatimit  30,791  (163,246) 

     

Tatim fitimi 28 -  - 

     

Fitimi neto e vitit  30,791  (163,246) 

Të ardhura të tjera përmbledhëse pas tatimit  -  - 

     

Të ardhura të tjera përmbledhëse pas tatimit  30,791  (163,246) 

 

Qe i takojne:   
 

 

Memes  26,696  (141,534) 

Interesave te pakices  4,095  (21,712) 

  30,791  (163,246) 

  

 
 

Pasqyra e fitimit ose humbes dhe të ardhurave të tjera përmbledhëse duhet të lexohet së bashku me shënimet 

në faqet nga 5 deri në 67 të cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare. 
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Pasqyra e rrjedhës së parasë  

Shumat në’000 Lek 

 

 

Shënime 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2018  

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2017 

     

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative      

Fitim përpara tatimit mbi të ardhurat  30,791  (163,246) 

     

Rakordimet për zërat jomonetarë:     

(Rimarrje) / humbje nga  zhvlerësimi neto të aktiveve 

financiare Murabaha 14 (125,311)  (10,923) 

(Rimarrje) / humbje nga arka dhe mjete monetare të 

ngjashme 12 1,862  - 

(Rimarrje) / humbje neto nga zhvlerësimi i fondeve të 

investimit, Mudaraba 12 16,213  27,083 

(Rimarrje) / humbje nga aktive të tjera                   12,342   - 

Fonde rezervë                     7,231   - 

Zhvlerësimi dhe amortizimi 16 22,536  21,890 

Fitim nga nxjerrja e aktiveve fikse  (297)  - 

Të ardhura nga operacionet bankare  (277,767)  (253,818) 

Shpenzime për shpërndarjet e fitimit për depozituesit  59,120  55,593 

Ndikimi i kursit të këmbimit në para dhe ekuivalentët 
e saj  31,615  205,647 

  (221,665)  (117,774) 

Ndryshime në aktivet dhe detyrimet operative:     

Rritje në të arkëtueshmet financiare - Murabaha  (589,135)  (764,627) 

Ulje / (rritje) në aktivet e tjera  (101,965)  31,367 

Ulje / (rritje)/ në balancat me institucionet financiare  (40,236)  189,930 

Rritje / (ulje) në llogaritë e klientëve   292,466  1,088,638 

Rritje në detyrimet ndaj bankave  (338,306)  115,566 

Ulje / (rritje) në detyrimet e tjera  (24,107)  15,669 

  (1,022,948)  558,769 

Tatim fitimi i paguar  (2,829)  (4,396) 

Të ardhura të arkëtuara nga aktivitetet bankare  238,839  262,029 

Shpenzime të paguara për depozituesit  (57,930)  (49,469) 

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative  (844,868)  766,933 

     

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese     

Dalje nga shitja e pajisjeve  297  - 

Blerje të pajisjeve dhe aktiveve të patrupëzuara 16 (13,893)  (9,291) 

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese  (13,596)  (9,291) 

     

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese     

Rritje në detyrimet ndaj bankave  -  - 

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet financuese   -  - 

     

Rritje / (ulje) neto në para dhe ekuivalentet e saj  (858,464)  757,642 

Ndikimi i kursit të këmbimit në para dhe ekuivalentet e sajn   6,362  (205,647) 

Paraja dhe ekuivalentet e saj në fillim të vitit  3,517,936  2,965,941 

Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të vitit 9 2,665,834  3,517,936 

Pasqyra e rrjedhës së parasë duhet të lexohet së bashku me shënimet në faqet nga 5 deri në 67, të cilat janë pjesë përbërëse 

e pasqyrave financiare. 
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Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital 

Shumat në’000Lek 

 

 

Kapitali 

aksionar  
Rezervat 

Humbje të 

mbartura 
Totali 

     

Gjendje më 1 janar 2017 1,762,717 97,929 (330,878) 1,529,768 

Të ardhura totale përmbledhëse për vitin     

  Fitimi neto për vitin - - (163,246) (163,246) 

Të ardhura totale përmbledhëse për vitin - - (163,246) (163,246) 

     

Veprime me aksionarët të regjistruara direkt në kapital     

Transferim në Rezerva - 11,104 (11,104) - 

     

Gjendje me 31 dhjetor 2017 1,762,717 109,033 (505,228) 1,366,522 

Ndikimi nga adoptimi i SNRF 9 (Shënimi 10) - - 1,218 1,218 

Riparaqitja e balancave te çeljes sipas SNRF 9 1,762,717 109,033 (504,010) 1,367,740 

Të ardhura totale përmbledhëse për vitin      

  Fitimi neto për vitin - - 30,791 30,791 

Totali i të ardhura totale përmbledhëse për vitin - - 30,791 30,791 

     

Veprime me aksionarët të regjistruara direkt në kapital     

Transferim në Rezerva - - - - 

     

Gjendja më 31 dhjetor 2018 1,762,717 109,033 (473,219) 1,398,531 

 

 
 

 

 
 

Pasqyra e ndryshimeve në kapital duhet të lexohet së bashku me shënimet në faqet nga 5 deri në 67, të cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave 

financiare. 
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1. Informacion i përgjithshëm 

(a) Njësia raportuese 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (referuar më poshtë si “Banka” ose “UBA”) është krijuar në Shqipëri për të zhvilluar 

veprimtari bankare në përputhje me legjislacionin shqiptar. Bazuar në nenet e Statutit të saj, Banka ndjek Parimet Sharia. 

Aktivitetet e Bankës përfshijnë veprimtarinë si administruese, mbi bazën e mirëbesimit, të fondeve të investuara në 
përputhje me parimet dhe ligjet Islamike. Banka është subjekt i Ligjit Nr. 9662 “Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë”, 

të datës 18 dhjetor 2006 dhe nën mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë. 

Në 5 nëntor 1992, Banka mori aprovimin nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare. Procedurat e 

regjistrimit përfunduan në 1 korrik 1994, data e themelimit. Në 11 janar 1999, në përputhje me Vendimin Nr.165, të datës 

11 dhjetor 1998 të Bankës së Shqipërisë, Banka mori licencën “Për vazhdimin e aktivitetit bankar në Republikën e 

Shqipërisë”, në përputhje me Ligjin Nr. 8365, të datës 2 korrik 1998 “Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

 

Struktura aksionare e regjistruar ishte si më poshtë : 

Banka Islamike për Zhvillim, Jeddah (IDB)      86.7% 

Ithmar Bank B.S.C         4.63% 
Dallah Albaraka Holding Co       2.32% 

Investitorë të tjerë        6.35% 

Qendra e Bankës është vendosur në Tiranë. Aktualisht Banka ka një shpërndarje të aktivitetit në 4 degë në qytetet Tiranë, 

Shkodër, Fier dhe Durrës si dhe ka dy agjenci të vendosura në Tiranë. Më 31 dhjetor 2016, Banka ka të punësuar 76 

punonjës (2017: 79 punonjës). 

(b) Vlerësimi i menaxhimit për aftësinë për vazhdimësi të aktivitetit  

Banka ka pësuar humbje gjatë viteve të fundit financiarë, dhe fitim në vitin aktual. Në mënyrë që të përmbushen kërkesat 

e kapitalit minimal, të limitohen risqet nga ekspozimet e mëdha dhe për të vazhduar aktivitetin, aksionarët rishikojnë 

vazhdimisht nevojën për të rritur kapitalin.  

Pas kësaj analize dhe injektimeve të kryera të kapitaleve, Drejtimi beson që aftësia e Bankës për të vazhduar aktivitetin 

nuk do të cënohet. Për këtë arsye, Banka i ka përgatitur këto pasqyra financiare bazuar në parimin e vazhdimësisë së 

aktivitetit. 

2. Baza e përgatitjes 

(a) Deklarata e përputhshmërisë 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF-të) të 

publikuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (‘BSNK”).  

(b)  Bazat e matjes 

Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostove historike, me përjashtim të fondeve të investimit Mudaraba dhe 

aktiveve të marra nga procese ligjore, të cilat janë matur me vlerë të drejtë.  

(c) Monedha funksionale dhe prezantuese  

Këto pasqyra financiare janë të prezantuara në Monedhën Shqiptare (‘Lek’), që është dhe monedha funksionale e Bankës. 

Përveçse kur tregohet ndryshe, informacioni financiar i prezantuar në Lek është rrumbullakosur në mijëshen më të afërt.  

(d) Përmbledhje e vlerësimeve dhe gjykimeve 

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF-të kërkon që manaxhimi të bëjë gjykime, vlerësime dhe supozime 

që prekin aplikimin e politikave kontabël dhe shumat e raportuara të aktiveve, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara.  

Vlerësimet dhe supozimet bazë rishikohen në baza të vazhdueshme. Rishikimet për vlerësimet kontabël janë të njohura në 

periudhën në të cilën është kryer vlerësimi dhe në çdo periudhë të ardhshme që mund të prekë. 

Çështjet kryesore të pasigurisë së vlerësimeve dhe gjykimeve kritike në aplikimin e politikave kontabël, që kanë efekt 

domethënës mbi shumat e njohura në pasqyrat financiare dhe që paraqiten në shënimin 8 janë:  

- zbritjet per humbje nga kredia, 

- percaktimi i vleres se drejte.  
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3. Ndryshimet në politikat kontabël dhe shënimet shpjeguese  

3.1. Standartet e reja dhe të rishikuara dhe interpretimet 

Në keto pasqyra financiare  Banka ka zbatuar SNFR 9 dhe SNRF 7, efektive që prej 1 Janarit 2018, për herë të parë. Banka 

nuk e ka zbatuar standartin më herët, interpretime ose rishikime që kanë dalë por nuk janë efektive. 

 
3.1.1. SNRF 9 Instrumentat Financiare 

SNRF 9 zëvendeson SNK 39 që prej 1 Janar 2018 e në vazhdim. Banka zgjodhi, si një zgjedhje e politikës e lejuar sipas 

SNRF 9, në përputhje me SNK 39. 

 

Periudhat krahasuese në përgjithësi nuk janë riparaqitur. Diferencat në vlerat e mbartura të aktiveve financiare dhe 

detyrimeve financiare të cilat rezultojnë nga adoptimi i SNRF 9 njihen tek fitimi i pashpërndarë dhe rezervat më datë 1 

janar 2018, shpjeguar ne noten 4. 

 

3.1.1.1. Ndryshimet në klasifikime e matje 

 

Për të përcaktuar kategorinë e tyre të klasifikimit dhe matjes, SNRF 9 kërkon që të gjitha aktivet financiare, përveç 

instrumentave të kapitalit dhe derivativëve, të vlerësohen bazuar në kombinimin e modelit të biznesit të njësisë ekonomike 
për menaxhimin e aktiveve dhe karakteristikat e flukseve monetare kontraktuale të instrumentave. 

 

Kategoritë e matjes së aktiveve financiare të SNK 39 (vlera e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes (VDFH), të vlefshme 

për shitje (VSH), të mbajtura deri në maturim dhe kosto e amortizuar) janë zëvendësuar me: 

• Instrumentet e borxhit me koston e amortizuar  

• Instrumentet e borxhit me vlerë të drejtë nëpërmjet të ardhurave të tjera përmbledhëse (VDATGJ), me fitime ose humbje 

të riciklueshme në fitim ose humbje për çregjistrim 

• Instrumentat e kapitalit në VDATGJ, pa riciklimin e fitimeve ose humbjeve, ose fitim ose humbje në çregjistrim 

• Aktive financiare VDFH. 

Kontabilizimi i pasiveve financiare mbetet kryesisht i njëjtë me atë të SNK 39, përveç trajtimit të fitimeve ose humbjeve 

që rrjedhin nga rreziku i kreditit të një njësie ekonomike që lidhet me detyrimet e përcaktuara në VDFH, të cilat duhet të 
paraqiten në ATGJ pa riklasifikim të mëvonshëm te pasqyra e të ardhurave. 

 

Klasifikimi i aktiveve dhe detyrimeve financiare të Bankës është shpjeguar në Shënimet 4. (d) (ii). Ndikimi sasior i zbatimit 

të SNRF 9 më 1 janar 2018 është treguar në Shënimin 10. 

 

3.1.1.2. Ndryshimet në llogaritjen e zhvlerësimit  

Miratimi i SNRF 9 ka ndryshuar rrënjësisht kontabilitetin e Bankës për zhvlerësimin e humbjeve nga kreditë duke 

zëvendësuar metodën e humbjeve të ndodhura me SNK 39 me një qasje të pritshme të humbjes së kredisë (ECL) të 

parashikuar. SNRF 9 kërkon që Banka të regjistrojë një zbritje për ECL-të për të gjitha huatë dhe aktivet e tjera financiare 

të borxhit që nuk mbahen në VDFH, së bashku me angazhimet e huasë dhe kontratat e garancisë financiare. Zbritja bazohet 

në ECL-të që lidhen me probabilitetin e mosplotësimit në dymbëdhjetë muajt e ardhshëm nëse nuk ka pasur një rritje të 
konsiderueshme në rrezikun e kredisë që nga krijimi. Nëse aktivi financiar plotëson përkufizimin e kredisë së blerë ose të 

origjinuar të kredisë (POCI), zbritja bazohet në ndryshimin e ECL-ve gjatë jetës së aktivit. Detajet e metodës së 

zhvlerësimit të Bankës janë paraqitur në Shënimin 4. (d) (iv). Ndikimi sasior i zbatimit të SNRF-ve më 1 janar 2018 është 

treguar në Shënimin 10. 

 

3.1.2. SNRF 7R 

Për të pasqyruar ndryshimet midis SNRF 9 dhe SNK 39, SNRF 7 Instrumentet Financiare: Shenimet shpjeguese jane 

perditesuar dhe Banka e ka miratuar atë së bashku me SNRF 9 për vitin që fillon më 1 janar 2018. Ndryshimet përfshijnë: 

- shenimet shpjeguese te tranzicionit siç tregohet në Shënimin 10,  

- informacion të hollësishëm cilësor dhe sasior në lidhje me llogaritjet ECL të tilla si supozimet dhe inputet e 

përdorura janë paraqitur në Shënimin 4 d. 

 
Rikoncilimet nga hapja në mbyllje e provigjioneve ECL janë paraqitur në Shënimet 10, 12, 14.  
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4. Politika të rëndësishme kontabël 

Banka ka zbatuar standardet e reja dhe ndryshimet e përshkruara më poshtë per te gjitha periudhat e paraqitura ne pasqyrat 

financiare, perveç standarteve te reja, SNRF 9 Instrumentat Financiare e cila u implementua nga 1 Janari 2018 duke 

perdorur metoden retrospektive te modifikuar nga e cila balanca e hapjes u rishikua.  

(a) Transaksione të këmbimit valutor 

Transaksionet në monedhë të huaj janë të këmbyera në monedhën respektive funksionale të veprimit me kursin zyrtar të 

këmbimit të shpallur në datën e transaksionit.  

Aktivet dhe detyrimet monetare të shprehura në monedhë të huaj në datën e raportimit, janë të këmbyera në monedhën 

funksionale me kursin zyrtar të këmbimit të shpallur në atë datë. Fitimi ose humbja nga kursi i këmbimit mbi zërat monetarë 

është diferenca ndërmjet kostos së amortizuar në monedhën funksionale në fillim të periudhës, e rregulluar për interesin 

efektiv dhe pagesat gjatë periudhës, dhe kostos së amortizuar në monedhë të huaj e këmbyer me kursin zyrtar të këmbimit 

të shpallur në fund të periudhës.  

Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj, që janë të paraqitura me kosto historike, janë të këmbyera me 

kursin zyrtar të këmbimit të datës së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj që maten me 

vlerë të drejtë janë të këmbyera në monedhën funksionale me kursin zyrtar të këmbimit të shpallur në datën që është 

përcaktuar vlera e drejtë. 

Diferencat nga monedhat e huaja që lindin nga ndryshimet në kursin e këmbimit njihen në pasqyrën e fitim / humbjes.  

(b) Të ardhura dhe shpenzime nga aktivitetet bankare  

Metoda normës efektive të interesit 

 

Sipas të dyja standarteve SNRF 9 dhe SNK 39, të ardhurat nga interesi regjistrohen duke përdorur metodën e interesit 

efektiv (EIR) për të gjitha instrumentet financiare të matura me koston e amortizuar, instrumentet financiare të përcaktuara 

në VDFH. Të ardhurat nga interesi në aktivet financiare me interes të matur në VDATGJ sipas SNRF 9, në mënyrë të 

ngjashme me aktivet financiare me interes të klasifikuar si të vlefshme për shitje ose të mbajtura deri në maturim sipas 

SNK 39, gjithashtu regjistrohen duke përdorur metodën EIR. EIR është norma që pikërisht diskonton flukset e ardhshme 

monetare të parashikuara gjatë jetës së pritshme të instrumentit financiar ose, kur është e përshtatshme, një periudhë më të 

shkurtër, në vlerën kontabël neto të aktivit financiar. 

 
EIR (dhe gjithashtu, kostoja e amortizuar e aktivit) llogaritet duke marrë parasysh çdo zbritje ose prim për blerjen, tarifat 

dhe kostot që janë pjesë përbërëse e EIR. Banka njeh të ardhurat nga interesi duke përdorur një normë kthimi që përfaqëson 

vlerësimin më të mirë të një norme konstante kthimi gjatë jetës së pritshme të huasë. Prandaj, ajo njeh efektin e normave 

potencialisht të ndryshme të interesit të ngarkuara në faza të ndryshme dhe karakteristikave të tjera të ciklit të jetës së 

produktit (përfshirë parapagimet, penalitete interesat dhe komisionet). 

 

Nëse parashikimet për flukset e mjeteve monetare të aktivit financiar rishikohen për shkaqe të ndryshme nga rreziku i 

kredisë. 

Rregullimi është kontabilizuar si një rregullim pozitiv ose negativ në vlerën kontabël të aktivit në bilanc me një rritje ose 

ulje të të ardhurave nga interesi. Rregullimi më pas amortizohet nëpërmjet të ardhurave nga veprimtaritë bankare në 

pasqyrën e të ardhurave. 

 
Të ardhura dhe shpenzime nga aktivitetet bankare – veprimet Murabaha 

Të ardhurat nga veprimet bankare, duke përfshirë edhe të ardhurat nga veprimet Murabaha, të ardhurat  nga bankat dhe 

institucione te tjera financiare, njihen ne fitim ose humbje duke përdorur metodën e normës së interesit efektiv në vlerën 

kontabël bruto të aktiveve financiare përveç aktiveve të zhvlerësuara.  

 

Kur një aktiv financiar zhvlerësohet dhe për këtë arsye konsiderohet si 'Faza 3', Banka llogarit të ardhurat nga interesi duke 

aplikuar EIR në koston e amortizuar neto të aktivit financiar. Nëse mjetet financiare përmirësohen dhe nuk janë më të 
zhvlerësuara, Banka kthehet në llogaritjen e të ardhurave nga interesi në baza bruto. 

 

Për aktivet financiare të blera ose të zhvlerësuar që në fillim (POCI), Banka llogarit të ardhurat nga interesi duke llogaritur 

EIR e rregulluar dhe duke aplikuar atë normë në koston e amortizuar të aktivit. 

EIR-ja e rregulluar është norma e interesit që, në njohjen fillestare, diskonton flukset monetare të ardhshme të vlerësuara 

(duke përfshirë humbjet e kredisë) në koston e amortizuar të aktiveve të POCI. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(b)        Të ardhura dhe shpenzime nga aktivitetet bankare (vazhdim) 

 

Të ardhura dhe shpenzime nga aktivitetet bankare – investimet Murabaha 

Te ardhurat nga kontratat Mudaraba njihen në fitim ose humbje kur bankës i jepet e drejta e këtij fitimi. Çdo humbje për 

periudhën është njohur deri në shumën kur këto humbje zbriten nga kapitali i Mudaraba. Shikoni politikat kontabël 3(j).  

 

Shpërndarja e fitimit për klientët  

Shpërndarja e fitimit për klientët nga depozitat me banken, shperndahet depozituesve ne perputhje me parimet Sharia 
nepermjet ndarjes se fitimit apo riinvestimit ne depozite. Pagesat u behen depozituesve dhe ngarkohen ne llogarine e 

klienteve sipas pjeses se tyre ne fitim ne perputhje me termat kontraktuale te maturimit te depozites. Per sherbimin e 

mirembajtjes se llogarive nga Mudarabah, mbahet nje tarife. Shperndarja e fitimit nga transaksionet Mudarabah  paguhet 

dhe paraqitet ne vlere neto te komisionit Mudarib. 

(c) Tarifa dhe komisione 

Banka fiton të ardhura nga tarifat dhe komisionet nga disa shërbime që u ofron klientëve të saj. Të ardhurat nga tarifat dhe 

komisionet ndahen në tre kategoritë e mëposhtme: 

A. Të ardhura nga komisione Shërbimi të vazhdueshme për një periudhë kohe 

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet për shërbime për provigjionimin e shërbimeve për një periudhe mbi të cilën janë 

përllogaritur. Këto komisione përfshijnë të ardhurat nga komisionet, duke përfshirë komisionet e mirëmbajtjes së llogarisë, 

duke përfshirë komisionet e menaxhimit të investimeve dhe tarifën e vendosjes së fondeve.  

B. Të ardhura nga komisione Shërbimi që njihen në momentin në të cilin kryhet shërbimi 

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionetë dalin nga negocimi ose pjesëmarrja në negocimin e një transaksioni me një palë të 

tretë, të tilla si tarifat e tjera dhe shpenzimet e komisioneve që lidhen kryesisht me tarifat e transaksionit dhe shërbimit, 

njihen në përfundimin e transaksionit bazë. Tarifat ose komponentët e tarifave që lidhen me një performancë të caktuar 

njihen pas plotësimit të kritereve përkatëse. 

C. Të ardhura nga komisione pjesë integrale e instrumentit financiar përkatës 

Të ardhurat nga komisione pjesë integrale e instrumentit financiar përkatës përfshijnë: komision disbursimi të kredisë, 

komision për shlyerje para kohe dhe të tjera komisione të ngjashme. Njohja e këtyre komisioneve (sëbashku me çdo kosto 

shtesë) formojnë një pjesë integrale të instrumentit financiar përkatës dhe njihen si të ardhura nga interesi përmes një 

rregullimi të normës efektive të interesit. Përjashtimi qëndron se kur një kredi nuk do të shlyhet, komisioni i angazhimit 

njihet si e ardhur në maturitet. Komisionet nga kredia janë brenda qëllimit të SNRF 9 / SNK 39 (psh.., paraqiten si VDFH, 

ose janë në një normë interesi më të ulët, ose shlyhen net) kontabilizohen si derivative dhe maten me vlerën e drejtë përmes 
pasqyrës së të ardhurave e  shpenzimeve.  

(d) Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat në vijim (SNRF 9) 

Data e njohjes 

Aktivet dhe detyrimet financiare, me përjashtim të huave dhe paradhënieve për klientët dhe balancat e detyrimeve për 

klientët, fillimisht njihen në datën e tregtimit, dmth. data kur Banka bëhet palë në dispozitat kontraktuale të instrumentit. 

Kjo përfshin mënyra te rregullta të tregtimit: blerjet ose shitjet e aseteve financiare që kërkojnë dhënien e aseteve brenda 

afatit kohor të përcaktuar përgjithësisht me rregullore ose konventë në treg. Huatë dhe paradhëniet për klientët njihen kur 

fondet transferohen në llogaritë e klientëve. Banka njeh balancen për klientët kur fondet transferohen në Bankë 

 

Njohja fillestare e instrumentave financiare 

Klasifikimi i instrumenteve financiare në njohjen fillestare varet nga kushtet e tyre kontraktuale dhe modeli i biznesit për 
menaxhimin e instrumenteve, siç përshkruhet në shënimet 4.D.i.A (testimi i modelit të biznesit dhe testi SPPI). Instrumentet 

financiare fillimisht maten me vlerën e tyre të drejtë (siç përcaktohet në Shënimin 4.d), përveç në rastin e aktiveve 

financiare dhe detyrimeve financiare të regjistruara me vlerën e drejtë përmes fitimit ose humbjes (VDFH), kostot e 

transaksionit shtohen ose zbriten nga kjo shumë. Kur vlera e drejtë e instrumenteve financiare në njohjen fillestare ndryshon 

nga çmimi i transaksionit, Banka llogarit fitimin ose humbjen e ditës së parë, siç përshkruhet më poshtë. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

Fitimi ose humbja e Ditës 1 

Kur çmimi i transaksionit të instrumentit ndryshon nga vlera e drejtë e origjinës dhe vlera e drejtë bazohet në një teknikë 

vlerësimi duke përdorur vetëm inputet e vëzhgueshme në transaksionet e tregut, Banka njeh dallimin midis çmimit të 
transaksionit dhe vlerës së drejtë në të ardhurat neto të tregtimit. Në ato raste kur vlera e drejtë bazohet në modele për të 

cilat disa nga inputet nuk janë të vëzhgueshme, diferenca midis çmimit të transaksionit dhe vlerës së drejtë zhvlerësohet 

dhe njihet në fitim ose humbje vetëm kur inputet bëhen të vëzhgueshme ose kur instrumenti çregjistrohet. 

 

Kategoritë e matjes së aktiveve dhe detyrimeve financiare 

Nga 1 janari 2018, Banka klasifikon të gjitha aktivet e saj financiare bazuar në modelin e biznesit për menaxhimin e 

aktiveve dhe kushteve kontraktuale të aktivit, të matura në: 

• Kostoja e amortizuar, siç shpjegohet në Shënimin 4(d)i.A 

• Vlera e Drejtë nëpërmjet të Ardhurave të tjera Gjithëpërfshirëse (“VDATGj”), siç shpjegohet në Shënimin 4(d)i.C 

• Vlera e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes (VDFH), siç shpjegohet në Shënimin 4(d)i.D 

 
Banka klasifikon dhe mat portofolin e saj të tregtimit me VDFH. Banka mund të caktojë instrumenta financiarë me VDFH, 

nëse kështu eliminon ose ul ndjeshëm mospërputhjet e matjes ose të njohjes, siç shpjegohet në Shënimin 4 (d) i.D. 

 

Para datës 1 janar 2018, Banka klasifikoi aktivet e saj financiare si hua dhe të arkëtueshme (kosto të amortizuar) dhe VDFH, 

siç shpjegohet në Shënimin 4 (d) i.A. Banka nuk ka asete financiare të disponueshme për shitje ose të mbajtura deri në 

maturim (kosto e amortizuar).  

 

Detyrimet financiare, përveç angazhimeve të huasë dhe garancive financiare, maten me koston e amortizuar ose me VDFH 

kur ato mbahen për tregtim dhe instrumenta derivative ose zbatohet përcaktimi i vlerës së drejtë, siç shpjegohet në Shënimin 

4 (d) i.D. Megjithatë, me 31 dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 2017 nuk ka detyrime financiare të tilla të matura në VDFH.  

 

(i) Aktivet financiare dhe detyrimet 

 

A – Investimet me bankat dhe institucionet financiare, të arkëtueshmet financiare Murabaha dhe aktivet e tjera 

financiare me koston e amortizuar 

 

Para 1 Janarit 2018, Investimet me Bankat dhe institucionet financiare dhe llogaritë e arkëtueshme financiare Murabaha 

përfshinë aktivet financiare jo-derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme që nuk ishin të kuotuara në një treg aktiv, 

përveç atyre: 

 

• Që Banka kishte për qëllim të shiste menjëherë ose në një afat të afërt  

• Që Banka, pas njohjes fillestare, e përcaktonte si në VDFH ose si në dispozicion për shitje 

• Për të cilat Banka nuk mund të rimarrë në thelb të gjithë investimin e saj fillestar, përveçse për shkak të përkeqësimit 
të kredisë, të cilat janë përcaktuar si të vlefshme për shitje. 

 

Nga 1 janari 2018, Banka vetëm maturon Detyrimet nga bankat, Huatë dhe paradhëniet për klientët dhe investimet e tjera 

financiare me koston e amortizuar nëse plotësohen të dyja kushtet e mëposhtme: 

 

• Aseti financiar mbahet brenda një modeli biznesi me qëllim të mbajtjes së mjeteve financiare për të mbledhur flukse 

kontraktuale të mjeteve monetare 

• Kushtet kontraktuale të aktivit financiar japin datat e përcaktuara në flukset e mjeteve monetare të cilat janë vetëm 

pagesa e principalit dhe interesit (SPPI) në shumën kryesore të papaguar. 

 

Detajet e këtyre kushteve janë të përshkruara më poshtë. 
  



Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.    
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

(i)   Aktivet Financiare dhe Detyrimet (vazhdim) 

A – Investimet me bankat dhe institucionet financiare, të arkëtueshmet financiare Murabaha dhe aktivet e tjera 

financiare me koston e amortizuar (vazhdim) 

 

Testimi i modelit te biznesit 

Banka përcakton modelin e saj të biznesit në nivelin që reflekton më mirë se si menaxhon grupet e aseteve financiare për 

të arritur objektivin e saj të biznesit. 

 

Modeli i biznesit i Bankës nuk vlerësohet në bazë instrumentesh sipas instrumenteve, por në një nivel më të lartë të 

portofoleve të grumbulluara dhe bazohet në faktorë të vëzhgueshëm si: 

• Si vlerësohen dhe raportohen performanca e modelit të biznesit dhe aktiveve financiare të mbajtura në atë model biznesi 

tek personeli kryesor drejtues i njësisë ekonomike, 

• Rreziqet që ndikojnë në ecurinë e modelit të biznesit (dhe aseteve financiare të mbajtura brenda atij modeli biznesi) dhe 

në veçanti në mënyrën se si menaxhohen ato rreziqe, 

• Si kompensohen menaxherët e biznesit (për shembull, nëse kompensimi bazohet në vlerën e drejtë të aktiveve të 

administruara ose në flukse kontraktuale të arkëtuara), 

• Shpeshtësia e pritshme, vlera dhe koha e shitjeve janë gjithashtu aspekte të rëndësishme të vlerësimit të Bankës. 

 

Vlerësimi i modelit të biznesit bazohet në skenarë të pritshëm, pa marrë në konsideratë skenarët e "rastit më të keq" ose 

"rastin e stresit". Nëse flukset e mjeteve monetare pas njohjes fillestare realizohen në një mënyrë të ndryshme nga pritjet 

origjinale të Bankës, Banka nuk ndryshon klasifikimin e aktiveve të mbetura financiare të mbajtura në atë model biznesi, 

por përfshin informacion të tillë gjatë vlerësimit të aktiveve financimeve të të reja në vijim. 

 

Testi SPPI  

Si një hap i dytë i procesit të klasifikimit, Banka vlerëson kushtet kontraktuale të aktiveve financiare për të identifikuar 

nëse ato përmbushin testin SPPI. 
 

‘Principali’ për qëllim të këtij testi përcaktohet si vlera e drejtë e aktivit financiar në njohjen fillestare dhe mund të ndryshojë 

gjatë jetës së aktivit financiar (për shembull, nëse ka shlyerje të principalit ose amortizimin e primit / zbritjes). 

 

Elementët më të rëndësishëm të interesit në kuadër të marrëveshjes së huadhënies janë zakonisht vlera kohore e parasë dhe 

rrezikut të kredisë. Për të bërë vlerësimin e SPPI, Banka zbaton gjykimin dhe shqyrton faktorët relevantë si monedha në të 

cilën është shprehur aktivi financiar dhe periudha për të cilën përcaktohet norma e interesit. 

Në të kundërt, terma kontraktuale që paraqesin një ekspozim më të vogël se rreziqet ose paqëndrueshmëria në flukset e 

mjeteve monetare kontraktuale që nuk lidhen me një marrëveshje bazë të huadhënies nuk krijojnë flukse monetare 

kontraktuale që janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit në shumën e papaguar . Në raste të tilla, aktivet financiare 

kërkohet të matet në VPFH. 
 

B - Aktivet financiare ose detyrimet financiare të mbajtura për tregtim 

Banka klasifikon aktivet financiare ose pasivet financiare të mbajtura për tregtim kur ato janë blerë ose lëshuar kryesisht 

për fitimin afatshkurtër të fitimit nëpërmjet aktiviteteve tregtare ose formojnë një pjesë të një portofoli të instrumenteve 

financiare që menaxhohen së bashku, për të cilat ekziston dëshmi për një model i fundit i fitimit afatshkurtër të fitimit. 

Aktivet dhe detyrimet e mbajtura për tregtim regjistrohen dhe maten në pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e drejtë. 

Ndryshimet në vlerën e drejtë njihen në të ardhurat neto të tregtimit. Të ardhurat dhe shpenzimet e interesit dhe të dividendit 

regjistrohen në të ardhurat neto të tregtimit sipas kushteve të kontratës ose kur është vendosur e drejta për pagesë. 

Banka nuk mban asnjë instrument për qëllime tregtimi.  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

(i)   Aktivet Financiare dhe Detyrimet (vazhdim) 

 

C – Instrumentat e borxhit me VDATGJ (Politika e zbatueshme nga 1 Janari 2018) 

Banka zbaton kategorinë e re sipas SNRF 9 të instrumentave të borxhit të matur në VDATGj kur plotësohen të dyja kushtet 

e mëposhtme: 

 

• Instrumenti është mbajtur brenda një modeli biznesi, qëllimi i të cilit arrihet duke mbledhur të dyja flukset monetare 

kontraktuale dhe duke shitur aktivet financiare, 

• Kushtet kontraktuale të aktivit financiar plotësojnë testin SPPI. 

 

Këto instrumente përfshijnë kryesisht aktivet që më parë ishin klasifikuar si investime financiare të vlefshme për shitje 

sipas SNK 39. Instrumentet e borxhit të VDATGj më pas maten me vlerën e drejtë me fitimet dhe humbjet që lindin për 

shkak të ndryshimeve në vlerën e drejtë të njohur në te ardhurat e tjera gjithperfshirese. Kur Banka ka më shumë se një 

investim në të njëjtin instrument, ato konsiderohen të nxirren me parimin e para që hyn-e para del. Në rast  çregjistrimi, 
fitimet ose humbjet kumulative të njohura më parë në  te ardhura te tjera gjithperfshirese janë riklasifikuar nga te ardhura 

te tjera gjithperfshirese në fitim ose humbje. Banka nuk ka aktive financiare të ngjashme të matura në VDATGj.  

 

D - Aktivet financiare dhe detyrimet financiare me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes 

Aktivet financiare dhe detyrimet financiare në këtë kategori janë ato që nuk janë mbajtur për tregtim dhe janë përcaktuar 

nga menaxhmenti pas njohjes fillestare ose kërkohet detyrimisht të maten me vlerën e drejtë sipas SNRF 9. Menaxhmenti 

vetëm përcakton një instrument në VDFH pas njohjes fillestare kur një nga kriteret e mëposhtme janë plotësuar. Ky 

përcaktim përcaktohet në bazë të instrumenteve sipas instrumenteve: 

 

• Emërtimi eliminon ose zvogëlon në mënyrë të konsiderueshme trajtimin e paqëndrueshëm që përndryshe do të lindte 

nga matja e aktiveve ose detyrimeve ose njohja e fitimeve ose humbjeve mbi to në baza të ndryshme; ose 

• Detyrimet (dhe aktivet deri më 1 janar 2018 sipas SNK 39) janë pjesë e një grupi detyrimesh financiare (ose aktiveve 
financiare, ose të dyja sipas SNK 39), të cilat menaxhohen dhe performanca e tyre vlerësohet në bazë të vlerës së drejtë, 

në përputhje me një strategji të dokumentuar të menaxhimit të rrezikut ose investimeve; ose 

• Detyrimet (dhe aktivet deri më 1 janar 2018 sipas SNK 39) që përmbajnë një ose më shumë derivate të përfshira, përveç 

nëse ato nuk modifikojnë ndjeshëm flukset e mjeteve monetare që përndryshe do të kërkohen nga kontrata, ose është e 

qartë me pak ose aspak analizë kur një instrumenti i ngjashëm konsiderohet fillimisht se ndarja e derivativëve të 

përfshirë është e ndaluar. 

 

Aktivet dhe detyrimet financiare në VDFH regjistrohen në pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e drejtë. 

Ndryshimet në vlerën e drejtë regjistrohen në fitim dhe humbje me përjashtim të lëvizjeve në vlerën e drejtë të detyrimeve 

të përcaktuara në VDFH për shkak të ndryshimeve në rrezikun e kredisë së bankës. Këto ndryshime në vlerën e drejtë 

regjistrohen në rezervën e kredisë nëpërmjet të ardhurave të tjera gjithperfshirese dhe nuk riciklohen në fitim ose humbje. 
Interesi i fituar ose i shkaktuar nga instrumentet e përcaktuar në VDFH është përllogaritur në të ardhura nga interesat ose 

shpenzimet e interesit, respektivisht, duke përdorur SNRF, duke marrë parasysh çdo zbritje / premisë dhe kostot 

kualifikuese të transaksionit që janë pjesë përbërëse e instrumentit. 

 

Interesi i fituar mbi pasuritë që kërkohet të maten në mënyrë të detyrueshme me VDFH regjistrohet duke përdorur normën 

e interesit kontraktual. Të ardhurat nga dividentët nga instrumentet e kapitalit të matur në VDFH regjistrohen në fitim ose 

humbje si të ardhura të tjera operative kur është përcaktuar e drejta e pagesës. 

 

Të përfshira në këtë klasifikim janë Investimet në Mudaraba (shënimi 4.j).  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

(i)   Aktivet Financiare dhe Detyrimet (vazhdim) 

 

E – Garancitë Financiare, Letrat e kreditit dhe angazhimet për kreditë e patërhequra 

 

Banka lëshon garanci financiare, letra kredie dhe letër angazhimi kredie. 

 

Garancitë financiare fillimisht njihen në pasqyrat financiare (brenda Provigjoneve) me vlerë të drejtë, duke qenë primi i 

marrë. Pas njohjes fillestare, detyrimi i Bankës sipas secilës garanci matet me shumën më të madhe të shumës së njohur 

fillimisht pa amortizimin kumulativ të njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe - sipas SNK 39 - vlerësimi më i mirë i 

shpenzimeve të kërkuara për të shlyer çdo detyrim financiar që del si një rezultat i garancisë, ose - sipas SNRF 9 - një 

provigjion ECL. 

 

Primi i marre njihet në pasqyrën e të ardhurave në të ardhurat neto nga komisionet dhe tarifat në bazë të metodes lineare 

pergjatë jetës së garancisë. 

 
Angazhimet e kredive ëe patërhequra dhe letrat e kredive janë angazhime nën të cilat, gjatë kohëzgjatjes së angazhimit, 

Bankës i kërkohet të ofrojë një hua me terma të paracaktuar për klientin. Në mënyrë të ngjashme me kontratat e garancisë 

financiare, sipas SNK 39, është bërë një provizion nëse ato ishin një kontratë e vështirë, por që nga 1 janari 2018, këto 

kontrata janë në kuadër të kërkesave të ECL. 

 

Vlera nominale kontraktuale e garancive financiare, letrave të kreditit dhe angazhimeve të huazuara, ku huatë e dakorduara 

për t'u ofruar janë në terma të tregut, nuk regjistrohen në pasqyrën e pozicionit financiar. Vlerat nominale të këtyre 

instrumenteve së bashku me ECL-të korresponduese janë shpalosur në Shënimin 11. 

 

(ii) Riklasifikimi i aktiveve dhe detyrimeve financiare 

 
Nga 1 janari 2018, Banka nuk i riklasifikon pasuritë e saj financiare pas njohjes së tyre fillestare, përveç rrethanave të 

jashtëzakonshme në të cilat Banka blen, shpërndan ose përfundon një linjë biznesi. 

Detyrimet financiare nuk janë riklasifikuar asnjëherë. Banka nuk ka riklasifikuar asnjë nga aktivet ose detyrimet e saj 

financiare në 2017. 

 

A - Mosnjohja për shkak të modifikimit thelbësor të termave dhe kushteve  

 

Banka çregjistron një aktiv financiar, të tillë si një hua për një klient, kur kushtet dhe kushtet janë rinegocuar në atë masë 

që, në thelb, bëhet një hua e re, me diferencën e njohur si fitim ose humbje nga mosnjohja, në masën se një humbje nga 

zhvlerësimi nuk është regjistruar ende. Huatë e reja të njohura klasifikohen si Faza 1 për qëllimet e matjes ECL, përveç 

nëse kredia e re konsiderohet të jetë POCI. 

 
Kur vlerëson nëse duhet ose jo të mos e njohë një kredi për një klient, ndër të tjera, Banka konsideron faktorët e mëposhtëm: 

 

• Ndryshimi në monedhën e huasë, 

•  Prezantimi i nje karakteristike kapitali, 

•  Ndryshimi në palën tjetër, 

• Nëse modifikimi është i tillë që instrumenti nuk do të përmbushë më kriterin e SPPI.  

 

Nëse modifikimi nuk rezulton në flukse të mjeteve monetare që janë thelbësisht të ndryshme, modifikimi nuk rezulton në 

çregjistrimin. Bazuar në ndryshimet në flukset e mjeteve monetare të skontuara me normën efektive të interesit në origjinë, 

Banka regjistron një fitim ose humbje modifikimi, në masën që një humbje nga zhvlerësimi nuk është regjistruar. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

(iii) Çregjistrimi I aktiveve financiare dhe detyrimeve 

 

B - Çregjistrimi përveçse për ndryshime thelbësore 

 

Aktivet Financiare 

 

Një aktiv financiar (ose, kur është e mundur, një pjesë e një aktivi financiar ose një pjese të një grupi të aktiveve financiare 

të ngjashme) çregjistrohet kur të drejtat për të marrë flukse monetare nga aktivi financiar kanë skaduar. Banka gjithashtu 

çregjistron aktivin financiar nëse ka transferuar aktivin financiar dhe transferimi kualifikohet për çregjistrim. 

 

Banka ka transferuar aktivin financiar nëse dhe vetëm nëse: 

 

• Banka ka transferuar të drejtat e saj kontraktuale për të marrë flukse monetare nga aktivi financiar; ose 

• Ajo ruan të drejtat e flukseve të mjeteve monetare, por ka marrë përsipër detyrimin për të paguar flukset monetare të 
marra në tërësi pa vonesë materiale për një palë të tretë sipas një marrëveshjeje të "kalimit". 

 

Marrëveshjet e kalimit janë transaksione ku Banka ruan të drejtat kontraktuale për të marrë flukset e mjeteve monetare të 

një aktivi financiar ("aktivi origjinal"), por merr një detyrim kontraktual për të paguar këto flukse monetare në një ose më 

shumë njësi ekonomike ('përfituesit eventualë '), kur të gjitha tri kushtet e mëposhtme janë plotësuar: 

 

• Banka nuk ka asnjë detyrim të paguajë shumat për përfituesit eventual, përveç nëse ka arkëtuar shuma ekuivalente nga 

aktivi origjinal, duke përjashtuar paradhëniet afatshkurtra me të drejtën e rimbursimit të plotë të shumës së huasë plus 

interesin e përllogaritur me normat e tregut 

• Banka nuk mund të shesë ose të zotojë asetin fillestar përveçse si siguri për marrësit eventualë 

• Banka duhet të dorëzojë çdo fluks parash që mbledh në emër të përfituesve eventual pa vonesë materiale. 

 
Përveç kësaj, Banka nuk ka të drejtë të riinvestojë flukse të tilla të parasë, me përjashtim të investimeve në mjete monetare 

ose ekuivalentë të mjeteve monetare duke përfshirë interesat e fituara, gjatë periudhës ndërmjet datës së arkëtimit dhe datës 

së dërgesës së kërkuar për përfituesit eventualë. 

 

Një transferim kualifikohet për çregjistrim vetëm nëse: 

 

• Banka ka transferuar kryesisht të gjitha rreziqet dhe përfitimet e aktivit; ose 

• Banka nuk ka transferuar as mbajtur thelbësisht të gjitha rreziqet dhe përfitimet e aktivit, por ka transferuar kontrollin 

e aktivit. 

 

Banka e konsideron kontrollin të transferohet nëse dhe vetëm nëse transferuesi ka aftësinë praktike për të shitur asetin në 
tërësinë e saj për një palë të tretë të palidhur dhe është në gjendje ta ushtrojë atë aftësi në mënyrë të njëanshme dhe pa 

vendosur kufizime shtesë për transferimin. 

 

Kur Banka nuk ka transferuar as mbajtur në mënyrë të konsiderueshme të gjitha rreziqet dhe përfitimet dhe ka mbajtur 

kontrollin e aktivit, aktivi vazhdon të njihet vetëm në masën e përfshirjes së vazhdueshme të Bankës, në të cilin rast, Banka 

njeh edhe një pasiv shoqërues. Aktivet e transferuara dhe detyrimi shoqërues maten në bazë që pasqyron të drejtat dhe 

detyrimet që Banka ka mbajtur. 

 

Përfshirja e vazhdueshme që merr formën e një garancie mbi aktivin e transferuar matet me vlerën më të ulët të vlerës 

kontabël fillestare të aktivit dhe shumën maksimale të konsideratës që Banka mund t'i kërkohet të paguajë. 

 
Nëse përfshirja e vazhdueshme merr formën e një opsioni të shkruar ose të blerë (ose të dyja) në aktivin e transferuar, 

përfshirja e vazhdueshme matet në vlerën që Banka do të kërkohej të paguaje pas riblerjes. Në rastin e një opsioni të vënë 

me shkrim mbi një aktiv që matet me vlerën e drejtë, shkalla e përfshirjes së vazhdueshme të njësisë ekonomike kufizohet 

në vlerën më të ulët të vlerës së drejtë të aktivit të transferuar dhe çmimit të ushtrimit të opsionit. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

 

Detyrimet Financiare 

 
Detyrimi financiar çregjistrohet kur detyrimi per permbushjen e detyrimit financiar hiqet, anulohet ose skadon. 

Kur një pasiv financiar ekzistues zëvendësohet nga një tjetër, nga i njëjti huadhënës në kushte thelbësisht të ndryshme ose 

kushtet e një detyrimi ekzistues janë të modifikuara në mënyrë substanciale, një shkëmbim ose modifikim i tillë trajtohet 

si një çregjistrim i pasivit fillestar dhe njohja e një detyrimi te ri. Diferenca midis vlerës kontabël të pasivit financiar fillestar 

dhe vlerës së paguar njihet në fitim ose humbje. 

 

(iv) Zhvlerësimi i aktiveve financiare (Politika e zbatueshme nga 1 janari 2018) 

 

A - Përmbledhje e parimeve të ECL  

 

Siç përshkruhet në Shënimin 3.1.1, miratimi i SNRF 9 ka ndryshuar rrënjësisht metodën e zhvlerësimit të humbjes së 

kredisë të Bankës duke zëvendësuar metodën e humbjeve të ndodhura të SNK 39 me një qasje ECL me veshtrim nga e 
ardhmja. Nga 1 janari 2018, Banka ka shënuar kompensimin për humbjet e pritshme të kredisë për të gjitha huatë dhe 

aktivet e tjera financiare të borxhit që nuk mbahen në VDFH, së bashku me angazhimet e huasë dhe kontratat e garancisë 

financiare, në këtë pjesë të gjitha të referuara si 'instrumenta financiarë'.  

 

Zbritja ECL bazohet në humbjet e priteshme nga kredia të lindin gjatë jetës së aktivit (humbja e pritshme nga kredia për 

jetë ose LTECL), përveç nëse nuk ka pasur rritje të konsiderueshme të rrezikut të kredisë që nga krijimi, që ne kete rast, 

kompensimi bazohet në humbjen e pritshme te kredisë prej 12 muajsh (12 mECL) siç është shënuar në Shënimin 4 (d) iv.B. 

Politikat e Bankës për të përcaktuar nëse ka pasur një rritje të ndjeshme në rrezikun e kredisë janë paraqitur në Shënimin 

7.b. 

 

12MECL është pjesa e LTECL që përfaqësojnë ECL-të që rezultojnë nga ngjarjet me vonese ne pagim të një instrumenti 
financiar që janë të mundshme brenda 12 muajve pas datës së raportimit. 

 

Të dy LTECLs dhe 12mECLs janë llogaritur në baza individuale ose në bazë kolektive, varësisht nga natyra e portofolit të 

instrumenteve financiare. Politika e Bankës për grupimin e aktiveve financiare të matura në baza kolektive është shpjeguar 

në Shënimin 7.b. 

 

Banka ka krijuar një politikë për të kryer një vlerësim, në fund të çdo periudhe raportuese, nëse rreziku i kredisë i një 

instrumenti financiar është rritur ndjeshëm që nga njohja fillestare, duke marrë parasysh ndryshimin në rrezikun e 

mospageses që ndodh gjatë jetës së mbetur të financimit instrument. Kjo shpjegohet më tej në Shënimin 7.b. 

 

Bazuar në procesin e mësipërm, Banka i grupon kreditë e saj në Fazën 1, Fazën 2 dhe Fazën 3, siç përshkruhet më poshtë: 

 

• Faza 1: Kur kreditë njihen për herë të parë, Banka njeh një zbritje në bazë të 12mECL. Kreditë e fazës 1 gjithashtu 

përfshijnë objekte ku rreziku i kredisë është përmirësuar dhe kredia është riklasifikuar nga Faza 2. 

• Faza 2: Kur një hua ka shfaqur një rritje të konsiderueshme në rrezikun e kredisë që nga krijimi, Banka regjistron një 

zbritje për LTECL-të. Kreditë e fazës 2 gjithashtu përfshijnë objekte, ku rreziku i kredisë është përmirësuar dhe kredia 

është riklasifikuar nga Faza 3. 

• Faza 3: Kreditë që konsiderohen të dëmtuara nga kreditë. Banka regjistron një zbritje për LTECL-të. 

 

B - Llogaritja e ECLs 

 

Banka llogarit ECL-të bazuar në tre skenarë me probabilitet të ponderuar për të matur mungesat e pritura të parave të 

gatshme, të zbritura në një përafrim me EIR. Një mungesë e parave të gatshme është dallimi në mes të flukseve të mjeteve 
monetare që janë për shkak të një njësie ekonomike në përputhje me kontratën dhe flukset e mjeteve monetare që njësia 

ekonomike pret të marrë. 

Mekanika e llogaritjeve ECL është përshkruar më poshtë dhe elementët kryesorë janë si vijon: 

 

• PD - Probabiliteti i mospagimit është një vlerësim i mundësisë së mospagimit në një horizont të caktuar kohor. 

Mospagimi mund të ndodhë vetëm në një kohë të caktuar gjatë periudhës së vlerësuar, nëse objekti nuk është çregjistruar 

më parë dhe është ende në portofol. Koncepti i PD-ve sqarohet më tej në Shënimin 7.b. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

(iv) Zhvleresimi i Aktiveve financiare (Politika e zbatueshme nga 1 Janari 2018) (vazhdim) 

B – Llogaritja e ECL (vazhdim) 

 

• EAD - Ekspozimi në Mospagim është një vlerësim i ekspozimit në një datë të vonuar të ardhshme, duke marrë parasysh 

ndryshimet e pritura në ekspozim pas datës së raportimit, duke përfshirë ripagesat e principalit dhe të interesit, qoftë të 

planifikuar sipas kontratës ose ndryshe, objektet dhe interesin e përllogaritur nga pagesat e humbura. EAD është 

shpjeguar më tej në Shënimin 7.b. 

 

• LGD - Humbja e dhënë nga mospagesa është një vlerësim i humbjes që del në rastin kur një mospagese ndodh në një 

kohë të caktuar. Ai bazohet në diferencën midis flukseve të parave të gatshme kontraktuale dhe atyre që huadhënësi do 

të priste, duke përfshirë edhe nga realizimi i ndonjë kolaterali. Shpesh shprehet si përqindje e EAD. LGD shpjegohet 

më tej në Shënimin 7.b. 

 

Kur vlerëson ECLs, Banka shqyrton tre skenarë, një optimist, bazë dhe pesimist. Secila nga këto është e lidhur me PD, 
EAD dhe LGD të ndryshme, siç përcaktohet në Shënimin 4 (d) iv.E. Kur është e rëndësishme, vlerësimi i skenarëve të 

shumëfishta përfshin edhe mënyrën se si pritet të mbulohen kreditë e dështuara, duke përfshirë probabilitetin që kreditë do 

te rimekemben dhe vlerën e kolateralit ose shumën që mund të merret nga shitja e aktivit. 

 

Me përjashtim të kredive rrotulluese, për të cilat trajtimi është përcaktuar veças në Shënimin 4 (d) iv.E, periudha maksimale 

për të cilën janë përcaktuar humbjet e kredisë është jeta kontraktuale e një instrumenti financiar, përveç nëse Banka ka të 

drejtën ligjore për ta thirrur atë më herët. 

 

Humbjet nga zhvlerësimi dhe rimarrjet llogariten dhe shpjegohen veçmas nga humbjet e modifikimit ose fitimet që 

llogariten si një rregullim i vlerës kontabël bruto të aktivit financiar.  

 

Mekanizmi i metodës ECL është përmbledhur më poshtë: 
 

• Faza 1: 12MECL llogaritet si pjesë e LTECL-ve që përfaqësojnë ECL-të që rezultojnë nga ngjarjet e mospgimit të një 

instrumenti financiar që janë të mundshme brenda 12 muajve pas datës së raportimit. Banka llogarit zbritjen e 12mECL 

bazuar në pritshmërinë e një mospagimi që ndodh në 12 muajt pas datës së raportimit. Këto probabilitete të pritshme 

12-mujore të pritshme aplikohen në një EAD parashikues dhe shumëzohen me LGD-në e pritshme dhe zbriten nga një 

përafrim me EIR origjinale. Kjo llogaritje është bërë për secilin prej tre skenarëve, siç është shpjeguar më sipër. 

• Faza 2: Kur një hua ka shfaqur një rritje të konsiderueshme në rrezikun e kredisë që nga krijimi, Banka regjistron një 

zbritje për LTECL-të. Mekanizmi është i ngjashme me ato të shpjeguara më lart, duke përfshirë përdorimin e skenarëve 

të shumëfishta, por PD-të dhe LGD-të vlerësohen gjatë jetës së instrumentit. Mungesat e pritura të parave zbriten nga 

një përafrim me EIR origjinale. 

• Faza 3: Për kreditë që konsiderohen si të dëmtuara, Banka njeh humbjet e pritshme gjate gjithe jetes se kredise për këto 
kredi.  

• POCI: Aktivet POCI janë aktive financiare që janë të dëmtuara qe në njohjen fillestare. Banka njeh vetëm ndryshimet 

kumulative në ECL-të e jetës që nga njohja fillestare, bazuar në një probabilitet të ponderuar të tre skenarëve, të 

skontuara nga EIR i te rregulluar. 

• Angazhimet e kredisë dhe letrat e kreditit: Gjatë vlerësimit të LTECL-ve për angazhimet per kredite e paterhequra, 

Banka vlerëson pjesën e pritshme të angazhimit të huasë që do të tërhiqet gjatë jetës së tij të pritshme. ECL pastaj 

bazohet në vlerën aktuale të humbjeve të pritura në flukset e mjeteve monetare nëse kredia është tërhequr. Mungesat e 

pritshme të parasë së gatshme zbriten në një përafrim me SNRF-në e pritshme të huasë. Për kredite rrotulluese që 

përfshijnë si një hua dhe një angazhim të padeklaruar, ECL-të llogariten dhe paraqiten së bashku me huanë. Për 

angazhimet e kredisë dhe letrat e kreditit, ECL njihet brenda Provizioneve. 

 
C - Instrumentet e borxhit te matura me vlerën e drejtë përmes ATGJ 

 

ECL-të për instrumentet e borxhit të matura në VDATGJ nuk zvogëlojnë vlerën kontabël të këtyre aktiveve financiare në 

pasqyrën e pozicionit financiar, i cili mbetet në vlerën e drejtë. Në vend të kësaj, një shumë e barabartë me zbritjen që do 

të lindte nëse aktivet maten me koston e amortizuar njihen në ATGJ si një shumë e akumuluar e zhvlerësimit, me një 

ngarkesë korresponduese në fitim ose humbje. Humbja e akumuluar e njohur në ATGJ është ricikluar në fitim dhe humbje 

pas çrregjistrimit të aktiveve. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

(iv) Zhvleresimi i Aktiveve financiare (Politika e zbatueshme nga 1 Janari 2018) (vazhdim) 

 

D - Aktivet financiare te provigjionuara ose ne blerje ose qe origjinë (POCI) 

 

Për aktivet financiare POCI, Banka njeh vetëm ndryshimet kumulative në LTECL që nga njohja fillestare në zbritjen e 

humbjes. 

 

E – Kredi te tjera qarkulluese 

 

Oferta e produkteve të Bankës përfshin overdraft per kliente te vegjel, në të cilat Banka ka të drejtë të anulojë dhe / ose 

zvogëlojë kredine me një ditë njoftimi. Banka nuk kufizon ekspozimin e saj ndaj humbjeve të kreditit në periudhën e 

njoftimit kontraktual, por në vend të kësaj llogaritë ECL për një periudhë që pasqyron pritjet e Bankës për sjelljen e klientit, 

gjasat e vonesës së saj dhe procedurat e Bankës për zbutjen e rrezikut në të ardhmen, ose anulimin e kredive. Bazuar në 

përvojën e kaluar dhe pritjet e Bankës, periudha gjatë së cilës Banka llogarit ECLs për këto produkte, është shtatë vjet për 

produktet me pakicë. 
 

Vlerësimi i vazhdueshëm nëse ka ndodhur një rritje e ndjeshme e rrezikut të kredisë për kredine qarkulluese është e 

ngjashme me produktet e tjera të huadhënies. Kjo bazohet në ndryshime në vlerësimin e brendshëm të kredisë të klientit, 

por theks më i madh i jepet edhe faktorëve cilësorë siç janë ndryshimet në përdorim. 

 

F – Information per te ardhmen 

 

Në modelet e saj ECL, Banka mbështetet në një gamë të gjerë të informatave të ardhshme, si inpute ekonomike, si: 

 

• Rritja e PBB, 

 
Inputet dhe modelet e përdorura për llogaritjen e ECL-ve nuk mund të kapin gjithnjë karakteristikat e tregut në datën e 

pasqyrave financiare. Për të pasqyruar këtë, rregullimet cilësore ose mbivendosjet bëhen herë pas here si rregullime të 

përkohshme kur dallimet e tilla janë dukshëm materiale. Informata të detajuara rreth këtyre inputeve dhe analizës së 

ndjeshmërisë jepen në Shënimin 7.b 

 

(v) Vlerësimi i kolateralit 

Për të zbutur rreziqet e saj të kredisë mbi aktivet financiare, Banka kërkon të përdorë kolateralin, kur është e mundur. 

Kolaterali vjen në forma të ndryshme, siç janë paraja, letrat me vlerë, letrat e kredisë / garancitë, pasuritë e paluajtshme, të 

arkëtueshmet, inventarët, aktivet e tjera jofinanciare dhe përmirësimet e kredisë si p.sh. marrëveshjet e netimit. Politika 

kontabël e Bankës për kolateral që i është dhënë asaj nëpërmjet marrëveshjeve të saj të huazimit sipas SNRF 9 është e 

njëjtë sikur të ishte sipas SNK 39. Garancia, përveçse kur nuk është riposeduar, nuk regjistrohet në pasqyrën e pozicionit 
financiar të Bankës. 

 

Megjithatë, vlera e drejtë e kolateralit ndikon në llogaritjen e ECLs. Përgjithësisht vlerësohet, në minimum, në fillim dhe 

ri-vlerësohet në baza trevjeçare. Sidoqoftë, disa kolateral, për shembull, paratë ose letrat me vlerë që lidhen me kërkesat e 

margjinës, vlerësohen çdo ditë. Detajet e ndikimit të përmirësimeve të ndryshme të kredisë të Bankës janë paraqitur në 

Shënimin 7.b. 

 

Për aq sa është e mundur, Banka përdor të dhëna aktive të tregut për vlerësimin e aktiveve financiare të mbajtura si kolateral. 

Aktivet e tjera financiare të cilat nuk kanë përcaktuar vlerën e tregut të lehtë vlerësohen duke përdorur modelet. Kolaterali 

jofinanciar, siç është pasuria e patundshme, vlerësohet në bazë të të dhënave të ofruara nga palë të treta, si vlerësimi i 

jashtëm i pavarur. 

 

(vi) Kolaterali i riposeduar 

Politika e kontabilitetit të Bankës sipas SNRF 9 mbetet e njëjtë me atë të SNK 39. Politika e Bankës është të përcaktojë 

nëse një aktiv i riposeduar mund të përdoret më së miri për operacionet e tij të brendshme ose duhet të shitet. Aktivet e 

përcaktuara për të qenë të dobishme për operacionet e brendshme transferohen në kategorinë e tyre përkatëse të aktiveve 

me vlerën më të ulët të vlerës së tyre të riposeduar ose vlerën kontabël të aktivit të siguruar të origjinës. Pasuritë për të cilat 

shitja përcaktohet të jetë një opsion më i mirë transferohen si inventar ("asete të tjera") derisa të plotësohen kriteret e njohjes 

për të klasifikuar këto asete si "të mbajtura për shitje", në çastin kur ato maten me vlerën e tyre të drejtë aktivet) dhe vlerës 

së drejtë minus koston e shitjes për aktivet jofinanciare në datën e riposedimit, në përputhje me politikën e Bankës. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(d)   Instrumentet Financiare – njohja fillestare dhe masat ne vijim (SNRF 9) (vazhdim) 

 

(vii) Fshirjet 

 
Politika e kontabilitetit të Bankës sipas SNRF 9 mbetet e njëjtë me atë të SNK 39. Aktivet financiare fshihen pjesërisht ose 

tërësisht vetëm kur Banka ka ndaluar ndjekjen e rikuperimit. Nëse shuma që duhet të fshihet është më e madhe se 

kompensimi për humbjen e akumuluar, diferenca fillimisht trajtohet si shtesë e shumës që zbatohet më pas ndaj vlerës 

kontabël bruto. Çdo rikthim i mëvonshëm kreditohet në shpenzimet e humbjes së kredisë. 

 

(viii) Huatë e përpunuara dhe të modifikuara 

 

Banka ndonjëherë bën lëshime ose modifikime të kushteve origjinale të kredisë si një përgjigje ndaj vështirësive financiare 

të huamarrësit, në vend që të marrë posedim ose të zbatojë ndryshe mbledhjen e kolateralit. 

 

Banka konsideron një hua të tillë kur koncesionet ose modifikimet e tilla ofrohen si rezultat i vështirësive financiare të 

pranishme ose të pritshme të huamarrësit dhe Banka nuk do të kishte rënë dakord me ta nëse huamarrësi do të ishte 
financiarisht i shëndetshëm. Treguesit e vështirësive financiare përfshijnë defaults mbi besëlidhjet, ose shqetësime të 

rëndësishme të ngritura nga Departamenti i Riskut. Vazhdimi mund të përfshijë zgjatjen e marrëveshjeve të pagesës dhe 

marrëveshjen e kushteve të reja të kredisë. Sapo kushtet të jenë rinegociuar, çdo dëmtim matet duke përdorur EIR origjinale 

siç llogaritet para ndryshimit të termave. Është politika e Bankës për të monitoruar huatë e financuara për të siguruar që 

pagesat e ardhshme të vazhdojnë të jenë të mundshme. 

 

Vendimet e mosnjohjes dhe klasifikimi ndërmjet Fazës 2 dhe Fazës 3 përcaktohen rast pas rasti. Nëse këto procedura 

identifikojnë një humbje në lidhje me një hua, ajo shpaloset dhe menaxhohet si një aktiv i dëmtuar i Fazës 3, përderisa të 

mblidhet ose të nxirret nga bilanci. 

 

Nga 1 janari 2018, kur kredia është rinegociuar ose modifikuar, por nuk është çregjistruar, Banka gjithashtu rivlerëson nëse 
ka pasur një rritje të konsiderueshme në rrezikun e kredisë, siç përcaktohet në Shënimin 7.b. Banka gjithashtu shqyrton 

nëse asetet duhet të klasifikohen si Faza 3. Pasi një aktiv të jetë klasifikuar si i mirëfilltë, ai do të mbetet për periudhën 

provuese minimale 24-mujore. Në mënyrë që kredia të riklasifikohet nga kategoria e parapaguar, klienti duhet të plotësojë 

të gjitha kriteret e mëposhtme: 

 

• Të gjitha format e kredidhenies se saj duhet të konsiderohen si kredi qe performojne, 

• Periudha e provës prej gjashtë muajsh ka kaluar nga data kur kontrata e perpunuar ka performuar, 

• Pagesa të rregullta me më shumë se një shumë të parëndësishme të principalit ose interesit janë bërë gjatë së paku 

gjysmës së periudhës së provës, 

• Konsumatori nuk ka ndonjë kontratë që zgjat më shumë se 30 ditë.  

 
Detajet e aktiveve të perpunuara tregohen në Shënimin 4.f. Nëse modifikimet janë të konsiderueshme, kredia çregjistrohet, 

siç është shpjeguar më sipër.  

 

 (f) Njohja e Aktivet Financiare dhe Detyrimet Financiare dhe masat vijuese (SNK 39 – Politika e zbatueshme 

nga 1 Janari 2018) 

(i) Njohja 

 

Banka fillimisht njeh arkëtimet financiare, depozitat dhe llogaritë e investimeve në datën në të cilën ato kanë origjinën. 

Blerjet dhe shitjet e rregullta të mjeteve financiare njihen në datën e tregtimit me të cilën Banka kryen blerjen ose shitjen 

e aktivit. Të gjitha instrumentet e tjera financiare njihen fillimisht në datën e tregtimit me të cilën Banka bëhet palë në 

dispozitat kontraktuale të instrumentit. 

 
Një aktiv financiar ose pasiv financiar matet fillimisht me vlerën e drejtë plus, për një zë që nuk është me vlerën e drejtë 

nëpërmjet fitimit ose humbjes, kostot e transaksionit që i atribuohen drejtpërdrejt blerjes ose emetimit të saj. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(f)   Njohja e Aktivet Financiare dhe Detyrimet Financiare dhe masat vijuese (SNK 39 – Politika e zbatueshme nga 1 

Janari 2018) 

 

(ii) Klasifikimi 

 

Banka klasifikon aktivet e saj financiare në një nga kategoritë e mëposhtme: 

• hua dhe të arkëtueshmet; 

• mbajtur deri në maturim; 

 

Shih politikat e kontabilitetit 3(i) and (j). 

 

(iii) Çregjistrimi 

 

Aktivet Financiare  

 
Banka çregjistron një aktiv financiar kur skadojnë të drejtat kontraktuale në flukset e mjeteve monetare nga aktivi financiar 

ose kur transferon aktivin financiar në një transaksion në të cilin transferohen kryesisht të gjitha rreziqet dhe përfitimet e 

pronësisë së aktivit financiar ose në të cilat Banka nuk transferon as nuk mban në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet e 

pronësisë dhe nuk mban kontrollin e pasurisë financiare. Çdo interes në aktivet financiare të transferuara që kualifikohen 

për çregjistrim që krijohet ose ruhet nga Banka njihet si një aktiv ose pasivi e veçantë në pasqyrën e pozicionit financiar.  

 

Për çregjistrimin e një aktivi financiar, diferenca midis vlerës kontabël të aktivit (ose vlerës kontabël të shpërndarë në 

pjesën e aktivit të transferuar) dhe shumës së shumës së marrë dhe çdo fitimi ose humbjeje kumulative që ishte njohur në 

të ardhurat e tjera gjithëpërfshirëse njihen në fitim ose humbje. 

 

Banka mund të hyjë në transaksione me të cilat transferon aktivet e njohura në pasqyrën e saj të pozicionit financiar, por 

ruan të gjitha ose në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet e aktiveve të transferuara ose një pjese të tyre. Nëse të gjitha ose 
në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet mbahen, atëherë aktivet e transferuara nuk çregjistrohen. Transferet e aseteve me 

mbajtjen e të gjitha ose të gjitha rreziqeve dhe përfitimeve përfshijnë, për shembull, transaksionet e riblerjes.  

 

Kur asetet i shiten një pale të tretë me një normë totale të kthimit të kthimit në aktivet e transferuara, transaksioni trajtohet 

si një transaksion financimi i siguruar, i ngjashëm me transaksionet e riblerjes, pasi Banka mban të gjitha ose në thelb të 

gjitha rreziqet dhe përfitimet e pronësisë së asetet e tilla. 

 

Në transaksionet në të cilat Banka nuk ruan ose transferon në mënyrë të konsiderueshme të gjitha rreziqet dhe përfitimet e 

pronësisë së një aktivi financiar dhe mban kontrollin mbi aktivin, Banka vazhdon të njohë aktivin deri në masën e 

përfshirjes së saj të vazhdueshme, të përcaktuar deri në masën të cilat i ekspozohen ndryshimeve në vlerën e aktivit të 

transferuar. 
 

Në transaksione të caktuara, Banka mund të mbajë detyrimin për të shërbyer aktivin financiar të transferuar për një tarifë. 

Aseti i transferuar nuk njihet nëse plotëson kriteret e çregjistrimit. Një aktiv ose pasiv njihet për kontratën e sherbimit, në 

varësi të faktit nëse tarifa e shërbimit është më shumë se e përshtatshme (pasuri) ose është më e vogël se ajo e përshtatshme 

(detyrim) për kryerjen e shërbimit. 

 

Detyrimet financiare 

 

Banka çregjistron një pasiv financiar kur detyrimet e saj kontraktuale shkarkohen, anulohen ose mbarojnë. 

 

(iv) Zbritja 

 
Aktivet dhe detyrimet financiare janë zbritur dhe shuma neto e paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar kur dhe vetëm 

kur Banka ka të drejtën ligjore për të zbritur shumat e njohura dhe ka për qëllim të shlyejë në baza neto ose për të realizuar 

aktivin dhe të shlyejë detyrimin në të njëjtën kohë. 

 

Të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten në bazë neto vetëm kur lejohet sipas SNRF-ve, ose për fitimet dhe humbjet që 

rrjedhin nga një grup transaksionesh të ngjashme siç është aktiviteti tregtar i Bankës. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(f)   Njohja e Aktivet Financiare dhe Detyrimet Financiare dhe masat vijuese (SNK 39 – Politika e zbatueshme nga 1 

Janari 2018) (vazhdim) 

 

(v) Matja e kostos së amortizuar 

 

'Kosto e amortizuar' e një aktivi ose detyrimi financiar është shuma në të cilën aktivi ose pasivi financiar matet në njohjen 

fillestare, minus shlyerjet kryesore, plus ose minus amortizimin kumulativ duke përdorur metodën e normës efektive të 

interesit për çdo diferencë midis shumës fillestare të njohur dhe shumën e maturimit, minus çdo reduktim për zhvlerësim. 

 

(vi) Matja e vlerës së drejtë 

 

'Vlera e drejtë' është çmimi që do të merret për të shitur një aktiv ose të paguar për të transferuar një pasiv në një transaksion 

të rregullt midis pjesëmarrësve të tregut në datën e matjes në principalin ose në mungesë të saj, tregu më i favorshëm në të 

cilin Banka ka qasje në atë datë. Vlera e drejtë e një pasivi pasqyron rrezikun e mos-performancës.  

 

Kur është e mundur, Banka mat vlerën e drejtë të një instrumenti duke përdorur çmimin e kuotuar në një treg aktiv për atë 
instrument. Tregu konsiderohet si aktiv nëse transaksionet për aktivin ose pasivin zhvillohen me frekuencë dhe vëllim të 

mjaftueshëm për të siguruar informacionin e çmimeve në baza të vazhdueshme.  

  

Nëse nuk ka çmim të kuotuar në një treg aktiv, atëherë Banka përdor teknikat e vlerësimit që maksimizojnë përdorimin e 

inputeve përkatëse të vëzhgueshme dhe minimizojnë përdorimin e inputeve të pamendueshme. Teknika e përzgjedhur e 

vlerësimit përfshin të gjithë faktorët që pjesëmarrësit e tregut do të merrnin parasysh në çmimet e një transaksioni. 

 

Dëshmia më e mirë e vlerës së drejtë të një instrumenti financiar në njohjen fillestare është normalisht çmimi i transaksionit 

- dmth. Vlera e drejtë e shumës së dhënë ose të marrë. 

 

Nëse Banka përcakton që vlera e drejtë në njohjen fillestare ndryshon nga çmimi i transaksionit dhe vlera e drejtë nuk 
evidentohet as nga një çmim i kuotuar në një treg aktiv për një aktiv ose detyrim identik ose të bazuar në një teknikë 

vlerësimi që përdor vetëm të dhëna nga tregjet e vëzhguara , atëherë instrumenti financiar fillimisht matet me vlerën e 

drejtë, të rregulluar për të shtyrë diferencën midis vlerës së drejtë në njohjen fillestare dhe çmimin e transaksionit. Më pas, 

ky ndryshim njihet në fitim ose humbje në një bazë të përshtatshme gjatë jetës së instrumentit, por jo më vonë se kur 

vlerësimi mbështetet tërësisht nga të dhënat e tregut të vëzhgueshme ose transaksioni mbyllet.  

 

Nëse një aktiv ose një pasiv i matur me vlerën e drejtë ka një çmim ofertimi dhe një çmim kërkimi, atëherë Banka mat 

aktivet dhe pozicionet e gjata me një çmim të ofertës dhe detyrimet dhe pozicionet e shkurtra me një çmim kërkese.  

 

 

Vlera e drejtë e depozitës së kërkesës nuk është më e vogël se shuma e pagueshme sipas kërkesës, e zbritur nga data e parë 

në të cilën shuma mund të kërkohet të paguhet.  
 

Banka njeh transferimet midis niveleve të hierarkisë së vlerës së drejtë deri në fund të periudhës raportuese gjatë së cilës 

ka ndodhur ndryshimi.  

 

(vii)     Identifikimi dhe matja e zhvlerësimit 

 

Në çdo datë raportimi, Banka vlerëson nëse ka dëshmi objektive që aktivet financiare që nuk mbarten me vlerën e drejtë 

nëpërmjet fitimit ose humbjes janë të zhvlerësuara. Një aktiv financiar ose një grup i aktiveve financiare është (janë) të 

zhvlerësuara kur dëshmitë objektive tregojnë se një ngjarje humbjeje ka ndodhur pas njohjes fillestare të aktivit (at), dhe 

se ngjarja e humbjes ka një ndikim në flukset monetare të ardhshme të aktivet (at) që mund të vlerësohen me besueshmëri. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(f)   Njohja e Aktivet Financiare dhe Detyrimet Financiare dhe masat vijuese (SNK 39 – Politika e zbatueshme nga 1 

Janari 2018) (vazhdim) 

(vii)      Identifikimi dhe matja e zhvlerësimit of impairment (vazhdim) 

 
Dëshmi objektive që aktivet financiare (duke përfshirë letrat me vlerë të kapitalit neto) janë të zhvlerësuara përfshijnë:  

• vështirësi të konsiderueshme financiare të huamarrësit ose emetuesit,  

• mospagim ose  shkelje nga një huamarrës,  

• ristrukturimin e kushteve të aktiveve të arkëtueshme financiare nga Banka sipas kushteve që Banka nuk do ti 

konsideronte ndryshe,  

• tregues që huamarrësi ose emetuesi do të shkojne në falimentim,  

• zhdukja e një tregu aktiv për një instrument financiar, ose 

• të dhëna të tjera të vëzhgueshme në lidhje me një grup asetesh të tilla si ndryshime të pafavorshme në statusin e pagesave 

të huamarrësve ose emetuesve në Bankë, ose kushtet ekonomike që lidhen me mospagesat në Bankë. Përveç kësaj, për 

një investim në një sigurim të kapitalit neto, një rënie e konsiderueshme ose e zgjatur në vlerën e saj të drejtë nën koston 

e saj, është dëshmi objektive e zhvlerësimit. 
 

Banka konsideron evidencë të zhvlerësimit për të arkëtueshmet financiare, investimet Mudaraba dhe investimet e mbajtura 

deri në maturim në të dy asetet specifike dhe nivelin kolektiv. Të gjitha aktivet e rëndësishme individuale vlerësohen për 

zhvlerësime të veçanta. Të gjitha pasuritë me vlerë të konsiderueshme që nuk janë veçanërisht të zhvlerësuara vlerësohen 

kolektivisht për çdo dëmtim që ka ndodhur por nuk është identifikuar ende. Aktivet që nuk janë individualisht të 

rëndësishme vlerësohen kolektivisht për zhvlerësim duke grupuar së bashku llogaritë e arkëtueshme financiare, investimet 

Mudaraba dhe investimet e mbajtura deri në maturim me karakteristika të ngjashme të rrezikut. 

 

Ato që nuk janë veçanërisht të zhvlerësuara vlerësohen kolektivisht për çdo zhvlerësim që ka ndodhur por nuk është 

identifikuar ende. Huatë dhe paradhëniet dhe letrat me vlerë të investimit të mbajtura deri në maturim që nuk janë 

individualisht të rëndësishme vlerësohen kolektivisht për zhvlerësim duke grupuar së bashku huatë dhe paradhëniet dhe 

letrat me vlerë të investimit të mbajtura deri në maturim me karakteristika të ngjashme të rrezikut.  

Përbërësi individual i zbritjes totale për zhvlerësim zbatohet për aktivet financiare të vlerësuara individualisht për 

zhvlerësim dhe konstatohet se janë individualisht të zhvlerësuara dhe bazohet në vlerësimin më të mirë të menaxhmentit 

të vlerës aktuale të flukseve të mjeteve monetare që pritet të merren. Në vlerësimin e këtyre flukseve të mjeteve monetare, 

menaxhmenti bën gjykime mbi gjendjen financiare të debitorit dhe vlerën neto të realizueshme të çdo kolaterali bazë. Çdo 

aktiv i zhvlerësuar vlerësohet në bazë të meritave të tij dhe strategjia e stërvitjes dhe vlerësimi i flukseve të mjeteve 

monetare që konsiderohen të rikuperueshme, aprovohen në mënyrë të pavarur nga funksioni i rrezikut të kredisë.  

 

Një përbërës kolektiv i zbritjes totale është përcaktuar për: 

• grupe kredish homogjene të cilat nuk konsiderohen veçmas të rëndësishme; dhe 

• grupet e aseteve që janë individualisht të rëndësishme, por që nuk janë gjetur të jenë të dëmtuara individualisht (humbja 

"e shkaktuar por nuk është raportuar" ose IBNR). 
 

Zbritja kolektive për grupet e kredive homogjene krijohet duke përdorur metoda statistikore si metodologjia e shkallës së 

rrotullimit ose, për portofolet e vogla me informacion të pamjaftueshëm, një metodë formulimi bazuar në përvojën historike 

të humbjeve. Metodologjia e shkallës së rrotullimit përdor analiza statistikore të të dhënave historike mbi shkeljet për të 

vlerësuar shumën e humbjes. Menaxhmenti aplikon gjykimin për të siguruar që vlerësimi i humbjes të arritur në bazë të 

informacionit historik është përshtatur në mënyrë të përshtatshme për të pasqyruar kushtet ekonomike dhe përzierjen e 

produkteve në datën e raportimit. Normat e rrotullimit dhe normat e humbjeve rregullisht krahasohen me përvojën aktuale 

të humbjes. 

 

Zbritja IBNR mbulon humbjet e kredive të qenësishme në portofolet e Murabaha - Kreditë financiare dhe letrat me vlerë 

të investimit të mbajtura deri në maturim me karakteristika të ngjashme të rrezikut të kredisë kur ka dëshmi objektive për 
të sugjeruar se ato përmbajnë zërat e zhvlerësuar, por zërat e zhvlerësuar individualisht nuk mund të identifikohen ende. 

Ndihma IBNR bazohet në normat historike të humbjeve, të përshtatura për të pasqyruar kushtet aktuale ekonomike që 

ndikojnë në portofolin. Ai pasqyron supozimet e bëra në lidhje me periudhën e shfaqjes së humbjes - dmth periudha midis 

një ngjarjeje të ndodhjes dhe identifikimit. Menaxhmenti vlerëson një periudhë të shfaqjes së humbjeve për çdo portofol 

të identifikuar dhe mbrapa këto vlerësime nga përvoja e kaluar. Faktorët që mund të ndikojnë në periudhën e shfaqjes së 

humbjes përfshijnë kushtet ekonomike dhe të tregut, sjelljen e konsumatorëve, informacionin e menaxhimit të portofolit, 

procesin e menaxhimit të kredisë dhe procesi i mbledhjes.  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(f)   Njohja e Aktivet Financiare dhe Detyrimet Financiare dhe masat vijuese (SNK 39 – Politika e zbatueshme nga 1 

Janari 2018) 

(vii)   Identifikimi dhe matja e zhvleresimit (vazhdim) 

 
Në vlerësimin e zbritjes për humbjet kolektive, menaxhimi merr në konsideratë faktorë të tillë si cilësia e kredisë, madhësia 

e portofolit, përqendrimet dhe faktorët ekonomikë. Për të vlerësuar kompensimin e kërkuar, bëhen supozime për të 

përcaktuar se si janë modeluar humbjet e qenësishme dhe për të përcaktuar parametrat e kërkuar të inputeve, bazuar në 

përvojën historike dhe kushtet aktuale ekonomike. Saktësia e zbritjes varet nga supozimet e modelit dhe parametrat e 

përdorur në përcaktimin e zbritjes kolektive. 

 

Matja 

 

Humbjet nga zhvlerësimi në aktivet e matura me koston e amortizuar llogariten si diferenca midis vlerës kontabël dhe 

vlerës aktuale të flukseve monetare të ardhshme të parashikuara, të skontuara me normën fillestare të interesit efektiv të 

aktivit.  

 
Nëse kushtet e një aktivi financiar rinegocionohen ose ndryshohen ose një aktiv financiar ekzistues zëvendësohet me një 

të ri për shkak të vështirësive financiare të huamarrësit, atëherë bëhet vlerësimi nëse aktivet financiare duhet të 

çregjistrohen. Nëse flukset e mjeteve monetare të aktivit të rinegociuar janë në thelb të ndryshme, atëherë të drejtat 

kontraktuale të flukseve të mjeteve monetare nga aktivi financiar fillestar janë vlerësuar të kenë skaduar. Në këtë rast, 

aktivet financiare origjinale çregjistrohen dhe aktivet e reja financiare njihen me vlerën e drejtë.  

 

Humbja nga zhvlerësimi para një ristrukturimi të pritshëm matet si vijon: 

 

• Nëse ristrukturimi i pritur nuk do të rezultojë në çregjistrimin e aktivit ekzistues, atëherë flukset monetare të vlerësuara 

që rrjedhin nga aktivi financiar i modifikuar përfshihen në matjen e aktivit ekzistues bazuar në kohën e pritshme dhe 

shumat e skontuara me normën fillestare të interesit efektiv aktivin financiar ekzistues.  

• Nëse ristrukturimi i pritur do të rezultojë në çregjistrimin e aktivit ekzistues, atëherë vlera e drejtë e pritur e aktivit të ri 

trajtohet si fluksi i parave të gatshme nga aktivi financiar ekzistues në kohën e çregjistrimit të tij. Kjo shumë zbritet nga 

data e pritshme e mosnjohjes deri në datën e raportimit duke përdorur normën fillestare të interesit efektiv të aktivit 

financiar ekzistues.  

 

Humbjet nga zhvlerësimi njihen në fitim ose humbje dhe pasqyrohen në një llogari zbritjeje kundrejt huave dhe llogarive 

të arkëtueshme ose letrave me vlerë të investimit të mbajtura deri në maturim. Interesi për aktivet e zhvlerësuara vazhdon 

të njihet nëpërmjet zbritjes së zbritjes. Nëse një ngjarje që ndodh pas njohjes së zhvlerësimit shkakton zvogëlimin e humbjes 

nga zhvlerësimi, atëherë rënia në humbjen nga zhvlerësimi kthehet në fitim ose humbje.  

 

Humbjet nga zhvlerësimi i letrave me vlerë të investimit të vlefshme për shitje njihen nga riklasifikimi i humbjeve të 
akumuluara në rezervën e vlerës së drejtë në kapital neto në fitim ose humbje. Humbja kumulative që riklasifikohet nga 

kapitali në fitim ose humbje është diferenca midis kostos së blerjes, neto nga çdo shlyerje e principalit dhe amortizimit dhe 

vlerës aktuale të drejtë, minus çdo humbje nga zhvlerësimi e njohur më parë në fitim ose humbje. Ndryshimet në 

zhvlerësimin që i atribuohen aplikimit të metodës së interesit efektiv reflektohen si një përbërës i të ardhurave nga interesi.  

 

Rimarrja nga zhvlerësimi dhe nxjerrjet jashte bilancit 

 

Nëse në një periudhë pasuese vlera e drejtë e një instrumenti borxhi të zhvlerësuar ,te mbajtur per shitje, është rritur dhe 

rritja mund të lidhet objektivisht me një ngjarje që ndodh pas njohjes së humbjes nga zhvlerësimi, atëherë humbja nga 

zhvlerësimi kthehet nëpërmjet fitimit ose humbjes; përndryshe, çdo rritje në vlerën e drejtë njihet nëpërmjet të ardhurave 

të tjera përmbledhëse ("ATGJ"). Çdo rikuperim i mëpasshëm në vlerën e drejtë të një portofoli të zhvlerësuar të kapitalit 

të vlefshëm për shitje njihet gjithmonë në ATGJ. 
 

Banka nxjerr jashte bilancit një garanci financiare ose një instrument të borxhit të investimit, qoftë pjesërisht ose tërësisht, 

dhe çdo ndihme përkatëse për humbjet nga zhvlerësimi, kur Kredia Bankare përcakton se nuk ka një perspektivë reale të 

rikuperimit. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(g) Përcaktimi i vlerës së drejtë  

 

Në mënyrë që të tregohet se si janë nxjerrë vlerat e drejta, instrumentet financiare klasifikohen në bazë të një hierarkie të 

teknikave të vlerësimit, siç përmblidhet më poshtë: 
 

• Instrumentet financiare të nivelit 1 − Ato ku inputet e përdorura në vlerësim janë të pa rregulluara çmimet e kuotuara 

nga tregjet aktive për aktivet ose detyrimet identike që Banka ka qasje në datën e matjes. Banka i konsideron tregjet si 

aktive vetëm nëse ka aktivitete të mjaftueshme tregtare në lidhje me vëllimin dhe likuiditetin e aktiveve ose pasiveve 

identike dhe kur në ditën e bilancit ekzistojnë kuotime të detyrueshme dhe të zbatueshme. 

• Instrumentet financiare të nivelit 2 − Ato ku inputet që përdoren për vlerësim dhe që janë të rëndësishme, rrjedhin nga 

të dhënat e tregut direkt ose indirekt të disponueshme gjatë gjithë periudhës së jetës së instrumentit. Këto kontribute 

përfshijnë çmimet e kuotuara për aktivet ose detyrimet e ngjashme në tregjet aktive, çmimet e kuotuara për instrumenta 

identikë në tregjet joaktive dhe inputet e vëzhgueshme, përveç çmimeve të kuotuara, si normat e interesit dhe kthesat e 

yield-eve, luhatjet e nënkuptuara dhe përhapjet e kredisë. Përveç kësaj, përshtatjet mund të kërkohen për gjendjen ose 

vendndodhjen e aktivit ose shkallën në të cilën ajo lidhet me artikujt që janë të krahasueshëm me instrumentin e 
vlerësuar. Megjithatë, nëse rregullimet e tilla bazohen në inpute të pakontrollueshme të cilat janë të rëndësishme për të 

gjithë matjen, Banka do t'i klasifikojë instrumentet si Niveli 3. 

• Instrumentet financiare të nivelit 3 − Ato që përfshijnë një ose më shumë të dhëna të pakuptueshme që janë të 

rëndësishme për matjen si tërësi. 

 

Banka rishikon periodikisht teknikat e saj të vlerësimit duke përfshirë metodologjitë e miratuara dhe kalibrimet e modelit. 

Megjithatë, modelet bazë nuk mund të kapin plotësisht të gjithë faktorët relevantë për vlerësimin e instrumenteve financiare 

të Bankës si rreziku i kredisë (CVA), kredia e vet (DVA) dhe / ose kostot e financimit (FVA). Prandaj, Banka aplikon 

teknika të ndryshme për të vlerësuar rrezikun e kredisë që lidhet me instrumentet financiare të tij të matura me vlerën e 

drejtë, të cilat përfshijnë një përqasje të bazuar në portofol që vlerëson ekspozimin neto të pritshëm për një palë përgjatë 

gjithë jetës së aktiveve individuale, rreziku i kredisë i palëve individuale për instrumentet financiare jo të kolateralizuara.  

Banka vlerëson nivelimin në secilën periudhë raportimi në bazë të instrumentit sipas instrumentit dhe riklasifikon 
instrumentet kur është e nevojshme në bazë të fakteve në fund të periudhës raportuese. 

(h) Arka dhe mjete monetare ekuivalente të ngjashme 

Paraja dhe ekuvalentet e saj të ngjashme përfshijnë gjëndjen e arkës, balanca të pakushtëzuara me Bankën Qendrore dhe 

të tjera aktive financiare afatshkurtra me maturitet fillestar tre muaj ose më pak duke filluar që nga data e blerjes së aktivit, 

të cilat janë objekt i një rreziku jodomethënës të ndryshimeve në vlerë të drejtë, dhe përdoren nga Banka në administrimin 

e angazhimeve afatshkurtra.  

Paraja dhe ekuivalentet e saj me to mbahen në pasqyrën e pozicionit financiar me kosto të amortizuar.  

(i) Llogaritë e arkëtueshme financiare  

Llogaritë e arkëtueshme janë aktive financiare jo-derivative me pagesa fikse ose të përcaktuara që nuk janë të kuotuara në 

një treg aktiv dhe që Banka nuk ka për qëllim t’i shesë në mënyrë të menjëhershme ose brenda një afati kohor të shkurtër. 

Llogaritë e arkëtueshme financiare Murabaha kundrejt bankave janë klasifikuar si hua ose drejta të arkëtueshme të cilat 

përfshijnë: 

• ato të klasifikuara si hua apo të drejta të arkëtueshme; 

• të arkëtueshme nga qiraja financiar. 

Të arkëtueshmet financiare të matura fillimisht me vlerë të drejtë plus kostot shtesë direkte të transaksionit, do të maten në 

vijim me kostot e tyre të amortizuara duke përdorur metodën e normës së interesit efektiv. 

Huatë dhe parapagimet përfshijnë gjithashtu të arkëtueshmet nga qiraja financiare në të cilën Grupi është në pozicionin e 

qiradhënësit (shiko politikat kontabël 3. d(ii)). 

Kur Banka blen një aktiv financiar dhe njëkohësisht hyn në një marrëveshje për të rishitur aktivin (ose një aktiv të 

ngjashëm) me një çmim të caktuar në një datë të ardhshme (“marrëveshje të riblerjes të anasjellta”), marrëveshja 

kontabilizohet si e arkëtueshme financiare, dhe aktivi nuk njihet në pasqyrat financiare të Bankës. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(k) Investimi ne Mudaraba 

Investimet ne Mudaraba janë ortakëri, me anë të së cilave Banka është në rolin e investitorit që siguron kapitalin për 

sipërmarresin ( ‘Mudarib’) me qëllim që ky i fundit të marrë përsipër ( menaxhojë) aktivitetin e investimit. Investimi në 

Mudaraba njihet fillimisht me vlerën e drejtë. Vlera e drejtë e investimit Mudaraba është çmimi që do të merret nga shitja 
e aktivit në një transaksion të rregullt, pa zbritur kostot e transaksionit. Vlera e drejtë e investimit në Mudaraba përcaktohet 

në bazë të raporteve të vlerësuesve të pavarur, të cilët mbajnë një kualifikim profesional të njohur dhe përkatës dhe të cilët 

kanë përvojë të fundit në vlerësimin e pronës së vendndodhjes dhe kategorisë së ngjashme. Në çdo datë raportimi, Banka 

vlerëson nëse ka dëshmi objektive që investimet janë të zhvlerësuara dhe bën rregullime të zhvlerësimit në bilancin 

mbyllës. 

(l) Depozitat, letrat me vlerë të borxhit dhe detyrimet e varura 

Depozitat, letrat me vlerë të borxhit dhe detyrimet e varura janë për Bankën, burimet e financimit të borxhit. Kur një Bankë 

shet një aktiv financiar dhe njëkohësisht hyn në marrëveshje për riblerjen e aktivit (ose aktivi të ngjashëm) me një çmim 

fiks në një datë të ardhshme (“marrëveshje e riblerjes dhe rishitjes”), marrëveshja kontabilizohet si detyrim, dhe aktivi në 

fjalë vazhdon të njihet në pasqyrat financiare të Bankës. 

 

Banka i klasifikon instrumentat e kapitalit si detyrime financiare apo si instrumenta të kapitalit në përputhje me thelbin e 
kushteve kontraktuale të instrumentit. Aksionet preferenciale të konvertueshëm të Bankës ofrojnë kupona jo diskrecional 

dhe janë të konvertueshëm nga mbajtësi i tyre dhe për këtë arsye përshihen tek detyrimet e varura. 

Depozitat, letrat me vlerë të emetuara të borxhit dhe detyrimet e varura maten fillimisht me vlerën e drejtë minus kostot 

direkte të transaksioneve shtesë, dhe në vijim maten me koston e tyre të amortizuar duke përdorur metodën e interesit 

efektiv, përveçse kur Banka vendos të mbajë detyrimet në vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbje. 

 

Depozitat e klientëve përfshijnë depozita investimi për të cilat depozituesit udhëzojnë Bankën për të investuar fondet e tyre 

në investime të veçanta ose me kushte të paracaktuara. Këto depozita investohen nga Banka nën emrin e saj nën kushtet e 

kontratave specifike Mudarib të nënshkruara me depozituesit. Këto depozita specifike investuese, të cilat janë të 

klasifikuara brenda llogarive të klientëve, ndarjen fitimin ose humbjen direkte të investimeve të tyre përkatëse në momentin 

e realizimit dhe në rast të kundërt nuk ndajnë fitimin ose humbjen e Bankës.  

(m) Qiratë 

Përcaktimi nëse një marrëveshje është një kontratë qiraje ose përmban një kontratë qiraje bazohet në thelbin e marrëveshjes 

dhe kërkon një vlerësim nëse përmbushja e marrëveshjes varet nga përdorimi i një aktivi ose pasurie specifike ose nëse 

marrëveshja përcjell të drejtën për të përdorur asetin. 

 

i. Pagesat e qirasë - qiramarrësi 

 

Qiratë që nuk i transferojnë Bankës në thelb të gjitha rreziqet dhe përfitimet që lidhen me pronësinë e sendeve të dhëna me 

qira janë qira operative. Pagesat e bëra sipas qirasë operative njihen në fitim ose humbje në bazë lineare përgjatë periudhës 

së qirasë. Stimujt e qirasë së marrë njihen si pjesë përbërëse e shpenzimit total të qirasë, gjatë afatit të qirasë. Qiraja e 

kushtëzuar e pagueshme njihet si shpenzim në periudhën në të cilën ajo ndodh. 

 

ii. Aktivet e qirasë - qiradhënësi 

 

Nëse Banka është qiradhënësi në një marrëveshje qiraje dhe që në thelb ka për qëllim transferimin e të gjithë rreziqeve dhe 

përfitimeve të rastësishme tek pronësia e aktivit të marrë me qira nga qirramarrësi, atëherë marrëveshja klasifikohet si qira 

financiare dhe një e drejtë e arkëtueshme njihet e barabartë me investimin neto për qiranë dhe paraqitet brenda llogarive të 

arkëtueshmeve financiare Murabaha. Shikoni politikat kontabël 3(h).  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(n) Tatim fitimi  

Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë. Tatimi i periudhës aktuale dhe ai i shtyrë 

njihen në fitim ose humbje, përveç pjesës që lidhet me zëra të njohur direkt në kapital ose në të ardhura të tjera 

përmbledhëse. 
 

i. Tatimi aktual  

 

‘Tatimi aktual përbën tatimin që pritet të paguhet ose të arkëtohet mbi fitimin apo humbjen e tatueshme të vitit, duke 

përdorur normën tatimore në fuqi ose që konsiderohet si e tillë në datën e raportimit, dhe çdo sistemim të tatimit të 

pagueshem për vitet e mëparshme. 

Shuma  e tatimit aktual të pagueshëm apo të arkëtueshëm është vlerësimi më i mirë i tatimit të pritshëm për tu paguar apo 

arkëtuar i cili pasqyron çdo pasiguri në lidhje me tatimin mbi fitimin, gjithmonë nëse ka pasiguri të tilla. Tatimi mbi fitimin 

matet duke përdorur normën tatimore në fuqi ose që konsiderohet si e tillë në datën e raportimit. Menaxhmenti periodikisht 

vlerëson pozicionet e marra në deklaratat tatimore në lidhje me situatat në të cilat rregulloret e aplikueshme tatimore janë 

subjekt i interpretimit dhe përcakton dispozitat ku është e përshtatshme. 

 

ii. Tatimi i shtyrë 

 

Tatimi i shtyrë është njohur për diferencat e përkohshme ndërmjet vlerës kontabël neto të aktiveve dhe detyrimeve  për 

qëllime raportimi financiar dhe shumave të përdorura për qëllime tatimore.  

Aktivet tatimore të shtyra janë njohur për humbjet tatimore të papërdorura, kreditimet tatimore të papërdorura, dhe 

diferencat e përkohshme të zbritshme deri në masën në të cilën është e mundur që fitimet e ardhshme të tatueshme do të 

realizohen në mënyrë që ato të mund të përdoren kundrejt tij. Fitimet e ardhshme të tatueshme janë përcaktuar mbi bazën 

e planeve të biznesit të Bankës dhe rimarrjes së diferencave të përkohshme. Aktivet tatimore të shtyra rishikohen në çdo 

datë raportimi dhe zvogëlohet deri në masën në të cilën përcaktohet se nuk është më e mundur që përfitimi nga tatimi do 

të realizohet.  

Aktivet tatimore të shtyra të panjohura rivlerësohen në çdo datë raportimi dhe njihen deri në masën në të cilën është e 
mundur që fitimet e ardhshme të tatueshme do të realizohen në mënyrë që ato të mund të përdoren kundrejt tij. Tatimi i 

shtyrë është matur duke përdorur normën tatimore që pritet të aplikohet ndaj diferencave të përkohshme kur ato kthehen, 

bazuar në ligjet në fuqi ose që konsiderohen si të tilla në datën e raportimit.  

Tatimet aktuale dhe të shtyra njihen si përfitime ose shpenzime të tatimit mbi të ardhurat në pasqyrën e të ardhurave përveç 

tatimit që lidhet me rivlerësimin e vlerës së drejtë të aktiveve të vlefshme për shitje, diferencat në këmbimin e shumave në 

valutë të huaj dhe lëvizjet neto për mjetet e mbrojtjet së flukseve monetare, të cilat ngarkohen ose kreditohen për të ardhura 

të tjera gjithpërfshirëse. Këto përjashtime janë riklasifikuar më pas nga të ardhura të tjera gjithpërfshirëse në pasqyrën e të 

ardhurave së bashku me humbjen ose fitimin përkatës të shtyrë. Banka gjithashtu njeh pasojat tatimore të pagesave dhe 

kostove të emetimit, që lidhen me instrumentet financiare që klasifikohen si kapital, direkt në kapital. Detyrimet dhe aktivet 

tatimore të shtyra do të netohen nëse ekziston një e drejtë ligjore për të netuar detyrimet korrente tatimore përkundrejt 

aktiveve korrente tatimore dhe nëse ato lidhen me tatimin mbi fitimin të mbledhur nga i njëjti autoritet tatimor mbi të 

njëjtën njësi tatimore, ose në njësi të ndryshme tatimore të cilat kanë si qëllim të shlyejnë detyrimet dhe aktivet e tyre 
korrente tatimore në baza neto ose aktivet dhe detyrimet e tyre tatimore do të realizohen njëkohësisht. 

(o) Ekspozimi tatimor 

Në përcaktimin e vlerës së tatim fitimit aktual dhe të shtyrë Banka merr parasysh impaktin e pozicioneve tatimore të 

pasigurta dhe nëse mund të ketë taksa dhe interesa shtesë të pagueshme. Banka beson se përllogaritjet për detyrime tatimore 

janë të përshtatshme për të gjitha vitet tatimore, bazuar në vlerësimin e shumë faktorëve, duke përfshirë interpretime të 

ligjit të taksave dhe eksperiencës së mëparshme. Ky vlerësim mbështetet në llogaritje dhe supozime dhe mund të përfshijë 

një sërë gjykimesh rreth ngjarjeve të ardhshme.  

 

Informacion i ri mund të jetë në dispozicion dhe mund të shkaktojë që Banka të ndryshojë gjykimet në lidhje me 

përshtatshmërinë e detyrimeve tatimore ekzistuese; ndryshime të tilla në detyrimet tatimore do të kenë impakt mbi tatim 

fitimin në periudhat që ky përcaktim bëhet.   

Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për aq sa është e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do të realizohet, në mënyrë që 

ato të mund të përdoren kundrejt tij. Aktivi tatimor i shtyrë rishikohet në çdo datë raportimi dhe zvogëlohet nëse nuk është 

e mundur të realizohet përfitim fiskal.  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(p) Aktive te marra nga proceset ligjore 

Aktivet e marra nga proceset ligjore përfaqësojnë prona të marra nga ekzekutimi i kolateralit të llogarive te arketueshme 

financiare. Këto aktive klasifikohen si të mbajtura për shitje në qoftë se vlera kontabël neto do të mbulohet kryesisht 

nëpërmjet një transaksioni shitjeje dhe jo nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm dhe shitja është shumë e mundshme nëse 
vlera e tyre kontabël do të mbulohet kryesisht nëpërmjet një transaksioni shitjeje dhe jo përmes përdorimit të vazhdueshëm. 

Ky kusht konsiderohet se plotësohet vetëm kur aktivi (ose grupi i nxjerrë jashtë përdorimit) është i disponueshëm për shitje 

të menjëhershme në gjendjen e tij të tanishme, duke u nënshtruar vetëm kushteve që janë të zakonshme dhe të zakonshme 

për shitjet e aktiveve të tilla (ose grupit të nxjerrë jashtë përdorimit) dhe shitja e tij është shumë e mundshme. Menaxhmenti 

duhet të angazhohet në shitje, i cili duhet të pritet të kualifikohet për njohje si shitje e përfunduar brenda një viti nga data 

e klasifikimit. 

 

Ato njihen fillimisht me vlerën më të ulët të tyre kontabël nëse ato nuk janë klasifikuar më parë si të mbajtura për shitje 

dhe vlera e drejtë minus koston e shitjes. Aktivet afatgjata që mbahen për shitje më pas maten me vlerën më të ulët të vlerës 

kontabël (neto) dhe vlerës së drejtë minus kostot e shitjes. Çdo zhvlerësim i këtyre aktiveve njihet në pasqyrën e fitimit 

dhe humbjes dhe të ardhurave të tjera përmbledhëse në periudhën kur identifikimi i zhvlerësimit është identifikuar.  

 
Kur këto asete nuk plotësojnë përkufizimin e aktiveve afatgjata që mbahen për shitje sepse as shitja nuk pritet të përfundojë 

brenda një viti nga data e klasifikimit të tyre si aktive afatgjatë që mbahen për shitje ose pronat nuk janë në dispozicion për 

shitje të menjëhershme në gjendjen e tanishme, këto asete klasifikohen si inventarë në përputhje me SNK 2 "Inventarët". 

Aktivet fillimisht njiheshin me vlerën e drejtë kur ato ishin blerë dhe rregulluar për zbritjet e tyre në shumën e tyre të 

rikuperueshme. 

 

(q) Aktive të qëndrueshme të trupëzuara 

(i)  Njohja dhe matja 

 

Zërat e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara paraqiten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe humbjet e 

akumuluara nga rënia në vlerë. Ndryshimet në jetën e dobishme të pritshme llogariten duke ndryshuar periudhën e 
amortizimit ose metodologjinë, sipas rastit, dhe trajtohen si ndryshime në vlerësimet kontabël.  

 

Kostot përfshijnë shpenzimet që lidhen direkt me blerjen e aktivit. Kostoja  e aktivit  të ndërtuar vetë përfshin kostot e 

materialeve dhe punës direkte, dhe çdo kosto tjetër direkt të atribueshme për të sjellë aktivin në kushte pune për përdorimin 

e paracaktuar, kostot e çmontimit dhe nxjerrjes së pjesëve si dhe restaurimin  e vendit në të cilin ato janë vendosur, si dhe 

kostot e kapitalizuara të huamarrjes.  

 

Programi i blerë që është pjesë perbërëse e funksionimit të paisjeve me të cilat ka lidhje kapitalizohet si pjesë e këtyre 

paisjeve. Kur pjesë të një paisje kanë jetë të dobishme të ndryshme nga paisja, ato do të kontabilizohen si zëra më vete 

(komponontë kryesorë) të makineri dhe paisjeve. 

 

(ii)  Kostot e mëtejshme  
 

Kostoja e zëvëndësimit të një pjese a të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihen  në vlerën kontabël të elementit, 

nëse është e mundshme që Banka në të ardhmen të ketë përfitime ekonomike , që i atribuohen atij elementi, dhe nëse 

kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. Vlera kontabël e pjesës se zëvendësuar ç’rregjistrohet. Kostot e shërbimeve 

ditore të aktiveve afatgjata materiale njihen në fitim ose humbje në momentin kur ndodhin. 

 

(iii)  Zhvlerësimi 

 

Zhvlerësimi përllogaritet nëpërmjet zvogëlimit të kostos së zërave të aktiveve afatgjata materiale (Toka, Ndërtesa dhe 

Pajisje) pakësuar kjo me vlerën e tyre të mbetur duke përdorur metodën lineare mbi jetën e dobishme të vlerësuar të këtyre 

aktiveve, zë i cili paraqitet përgjithësisht në pasqyrën e të ardhurave të tjera përmbledhëse. Aktivet e marra me qira 

zhvlerësohen për më të shkurtrën midis kohëzgjatjes së qirasë dhe jetës së dobishme të aktivit, vetëm në rast se është e 

sigurt në mënyrë të arsyeshme që Grupi do të përfitojë pronësinë e aktivit në përfundim të periudhës së qirasë finaciare. 

Toka nuk zhvlerësohet.  
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4. Significant accounting policies (continued) 

(q)  Aktive të qëndrueshme të trupëzuara (vazhdim) 

(iii)  Amortizimi (vazhdim) 

 

Jetëgjatesitë e vlerësuara dhe përdorura për periudhën aktuale dhe krahasuese janë si më poshtë: 
 

• Ndërtesa      20 vjet 

• Automjete                          5 vjet 

• Pajisje zyre        5 vjet 

• Kompjutera dhe pajisje elektronike     4 vjet 

• Mobilje dhe paisje       5 vjet 

 

Metodat e amortizimit, jetëgjatësia e përdorur dhe vlerat e mbetura rivlerësohen në çdo fund viti financiar dhe rishikohen 

sa herë është e nevojshme. 

 

(iv)  Çregjistrimi 
 

Aktive të qëndrueshme të trupëzuara çregjistrohen me heqjen e tyre ose kur nuk priten përfitime ekonomike të ardhshme 

nga përdorimi i saj. Çdo fitim ose humbje që vjen si pasojë e mosnjohjes së aktivit (llogaritur si diferencë midis të ardhurave 

neto të skontimit dhe vlerës kontabël të aktivit) njihet në të ardhurat e tjera operative në pasqyrën e të ardhurave në vitin 

kur aktivi është çregjistruar.  

(r) Aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara  

Aktivet e tjera jo-materiale të Bankës përfshijnë vlerën e programit kompjuterik.  

 

Një aktiv jo-material njihet vetëm kur kostoja e tij mund të matet në mënyrë të besueshme dhe është e mundur që përfitimet 

ekonomike të pritshme të ardhshme që i atribuohen asaj do të rrjedhin në Bankë. 
 
Programet kompjuterike 

 

Programet kompjuterike të blera nga Banka njihen me koston historike zvogëluar me amortizimin dhe humbjet e 

akumuluara nga rënia në vlerë.  

Shpenzimet për zhvillimin e programeve kompjuterike njihen si aktive kur Banka është në gjëndje të tregojë qëllimin dhe 

aftësinë për të plotësuar zhvillimin dhe përdorimin e programeve kompjuterike në një mënyrë që të gjenerojë  përfitime 

ekonomike të ardhme, dhe mundet të masë me besueshmëri kostot e përfundimit të zhvillimit. Kapitalizimi i kostove të 

programeve të zhvilluara nga vetë Banka përfshin të gjithë kostot që i atribuohen direkt zhvillimit të programit kompjuterik 

dhe amortizohen me jetën e dobishme të tyre. Zhvillimi i programeve kompjuterike shprehet me koston e kapitalizuar  duke 

i zbritur amortizimin e akumuluar dhe rënien në vlerë.  

 
Shpenzime vijuese për programet kompjuterike kapitalizohen vetëm kur këto shpenzime ndikojnë në  rritjen e përfitimit të 

ardhshëm ekonomik të aktivit të cilit i ngarkohen. Të gjitha shpenzimet e tjera njihen në periudhën që ndodhin.  

 

Jeta e dobishme e aktiveve jomateriale vlerësohet të jetë fundore ose e pafundme. Aktivet jo-materiale me jetë të kufizuar 

amortizohen gjatë jetës së dobishme ekonomike. Periudha e amortizimit dhe metoda e amortizimit për një aktiv jomaterial 

me një jetë të dobishme të fundme rishikohet së paku në çdo fund të vitit financiar. 

 

Ndryshimet në jetën e dobishme të pritshme, ose modeli i pritshëm i konsumit të përfitimeve ekonomike të ardhshme të 

përfshira në aktiv, llogariten duke ndryshuar periudhën e amortizimit ose metodologjinë, sipas rastit, të cilat pastaj trajtohen 

si ndryshime në vlerësimet kontabël. Shpenzimi i amortizimit të aktiveve jo-materiale me jetë të fundme paraqitet si një zë 

i veçantë në pasqyrën e të ardhurave. 

 
Amortizimi njihet në fitim ose humbje në bazë të linjës së drejtpërdrejtë gjatë jetëgjatësisë së vlerësuar të softuerit, që nga 

data kur është në dispozicion për përdorim pasi që kjo pasqyron më së shumti modelin e pritur të konsumit të përfitimeve 

ekonomike të ardhshme të mishëruara në aktiv . Jeta e dobishme e vlerësuar e softuerit është katër vjet. Aktivet në proces, 

nëse ka, nuk amortizohen derisa të zbatohet softueri. Metodat e amortizimit, jetët e dobishme dhe vlerat e mbetura 

rishikohen në fund të çdo viti financiar dhe përshtaten nëse është e përshtatshme. 
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(s) Rënia në vlerë e aktiveve jo-financiare 

 

Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Bankës, përveç pronave të mbajtura për investim dhe aktiveve tatimore të shtyra, 

rishikohet në cdo datë raportimi për të përcaktuar nëse ka tregues për renie vlere. Nëse ka tregues të tillë, atëherë vlerësohet 
vlera e rikuperueshme e aktivit.  

 

Vlera e rikuperueshme e një aktivi ose e njësisë gjeneruese të mjeteve monetare është më e madhja ndërmjet vlerës së tij 

të drejtë, minus kostot e shitjes dhe vlerës në përdorim. Në vlerësimin e vlerës në përdorim, flukset e vlerësuara të ardhshme 

të mjeteve monetare jane aktualiyuar në vlerën e tyre aktuale duke përdorur një normë skontimi para taksave, që reflekton 

vlerësimin aktual të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe rreziqet specifike për aktivin.  

 

Një humbje nga zhvlerësimi do të njihet nëse vlera kontabël e një aktivi ose NJGJM tejkalon vlerën e rikuperueshme të tij. 

Humbjet nga zhvlerësimi njihen në fitim apo humbje. 

 

Një humbje në vlerë njihet nëse vlera e mbetur e një aktivi ose të njësisë gjeneruese të parasë (NJGJM) tejkalon vlerën e 

saj të mbulueshme. 
 

Asetet e korporatës së Bankës nuk gjenerojnë flukse paraje të të ndar dhe nuk përdoren më shumë se një Njësi gjeneruese 

Monetare. Asetet e korporatës janë alokuar si NJGJM mbi një bazë të arsyeshmë dhe të qëndrueshme dhe testohen për 

zhvlerësim si pjesë e testimit të NJGJM-së, ku janë alokuar asetet e korporatës. 

 

Humbjet nga zhvlrësimi njihen në humbje ose fitim. Si fillim alokohen për të ulur vlerën kontabël neto të çdo emri të mirë 

të NJGJM-së, dhe më pas për të ulur vlerat kontabël neto të aseteve të tjera në NJGJM me një bazë proporcionale. 

 

Një humbje nga zhvlerësimi në lidhje me emrin e mirë nuk njihet. Për asetet e tjera, një humbje nga zhvlerësimi do të 

rimerret deri në atë masë që vlera kontabël neto e aseteve të mos tejkalojë vlerën kontabël neto që do të përcaktohej, duke 

i zbritur amortizimin, nëqoftëse nuk është njohur një humbje nga zhvlerësimi. 
 

(t) Provigjionet 

 

Një provigjon njihet nëse, si rezultat i ngjarjeve të mëparshme, Banka ka një detyrim ligjor ose konstruktiv që mund të 

vlerësohet me besueshmëri, dhe është e mundur që një dalje e përfitimeve ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin. 

Provigjonet përcaktohen duke aktualizuar rrjedhat e pritshme të parasë me një normë para tatimit e cila reflekton vlerësimet 

aktuale të tregut për vlerën në kohë të parasë dhe rreziqet specifike të detyrimit. Mos pranimi i zbritjes njihet si kosto 

finance.  

 

(u) Garancite financiare dhe angazhimet e kredise 

 

Në rrjedhën normale të biznesit, Banka lëshon garanci financiare, të përbëra nga letra kredie, garanci dhe pranime. 
Garancitë financiare fillimisht njihen në pasqyrat financiare (brenda 'detyrimeve të tjera') me vlerën e drejtë, duke qenë 

primi i marrë. Pas njohjes fillestare, detyrimi i Bankës sipas secilës garanci matet me shumën më të madhe të shumës së 

njohur fillimisht të njohur më pak amortizimin kumulativ të njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe vlerësimin më të mirë 

të shpenzimeve të kërkuara për të shlyer çdo detyrim financiar që del si rezultat i garancisë. 

 

Çdo rritje e detyrimit që lidhet me garancitë financiare regjistrohet në pasqyrën e të ardhurave në shpenzimet e humbjes së 

kredisë. Primi i pranuar njihet në pasqyrën e të ardhurave në tarifat neto dhe të ardhurat nga komisionet në bazë të linjës 

së drejtë gjatë jetës së garancisë. 

 

(v) Përfitimet e punonjësve 

i. Plani i kontributeve të përcaktuara 
 

Detyrimet për kontributet në planet e përcaktura të kontributeve njihen si shpenzime kur shërbimi ofrohet dhe njihet si 

shpenzimet personeli në fitim ose humbje. Kontributet e parapaguara njihen si aktiv kur një shlyerje në para ose një 

reduktim në pagesat e ardhshme është i mundshëm. Detyrimet afat-shkurtra të punonjësve maten në bazë të paskontuar dhe 

njihen si shpenzime në momentin në të cilin kryhet shërbimi.  
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4. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 

(v)      Përfitimet e punonjësve (vazhdim) 

(i)       Plani i kontributeve i percaktuar (vazhdim) 

 

Banka derdh vetëm kontributet e detyruara shoqërore për të siguruar përfitimet e punonjësve pas daljes në pension. Qeveria 
e Shqipërisë është përgjegjëse për të siguruar strukturën minimale ligjore për pensionet në Shqipëri nën një plan të caktuar 

të kontributeve të pensionit. Kontributet e Bankës për planin e përfitimit të pensionit njihen në pasqyrën e fitim/humbjes 

në momentin që realizohen. Banka njeh si detyrim shumën e paskontuar të kostos të parashikuara në lidhje  me pushimet 

vjetore që priten të paguhen në këmbim të shërbimit të punonjësit për periudhën e mbyllur. 

 

(ii)  Përfitimet pas largimit nga puna 

 

Përfitimet pas largimit nga puna njihen si shpenzim kur Banka është e angazhuar në mënyrë evidente, pa ndonjë mundësi 

reale tërheqjeje drejt një plani të detajuar formal për të përfunduar punësimin përpara datës së daljes në pension, ose për të 

siguruar përfitime largimi nga puna si rezultat i një oferte të bërë për të inkurajuar largime të vullnetshme. Përfitimet nga 

lënia e punës në rastin kur largimi është i vullnetshëm prej punëmarresit njihen vetëm nëse Banka ka bërë paraprakisht  një 

oferte mbi largimin e vullnetshëm, oferta ka probabilitet të lartë të pranohet, si dhe numri total i pranimeve mund të 
vlerësohet me përafërsi. Nëse perfitimet paguhen për më shumë se 12 muaj pas periudhës së raportimit, atëherë 

zhvlerësohen në vlerën e tyre të tashme. 

5. Zbatimi fillestar i ndryshimeve të reja në standardet ekzistuese në fuqi për periudhën raportuese aktuale 

 

Ndryshimet e reja në vijim të standardeve ekzistuese të nxjerra nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 

(IASB) janë efektive për periudhën aktuale raportuese, por miratimi i tyre nuk ka sjellë ndonjë ndryshim në politikat 

kontabël të Bankes: 
 

• Ndryshime ne SNRF 2 “Pagesat e bazuara ne aksione” – Klasifikimi dhe matja e transaksioneve te pagesave te 

bazuara ne aksione (efektive duke filluar 1 janari 2018 e ne vazhdim), 

• Ndryshime ne SNRF 4 “Kontratat e sigurimit” – Aplikuar ne SNRF 9 “Instrumentat financiare” me SNRF 4 

“Kontratat e sigurimit” (efektive duke filluar 1 janari 2018 e ne vazhdim ose kur  SNRF 9 “Instrumentat financiare” 

aplikohet per here te pare), 

• Ndryshime ne SNK 40 “Investime ne pasuri te paluajtshme” – Transferimet ne investimet ne pasuri te paluajtshme 

(efektive duke filluar 1 janari 2018 e ne vazhdim), 

• KIRFN 22 "Transaksionet valutë dhe Konsiderata për avancat" (efektive per periudhat vjetore qe fillojne me ose 

pas 1 janarit 2018), 

• Ndryshime ne SNRF 1 dhe SNK 28 per shkak te “Permiresimet e SNRF-ve (cikli 2014-2016)” - Ndryshime qe 

rezultojne nga rishkimi vjetor qe u eshte bere SNRF-ve (SNRF 1, SNRF 12 and SNK 28) kryesisht me qellim qe te 

shmangen mosperputhjet dhe te qartesohet formulimi i standartit (ndryshimet e SNRF 1 dhe SNK 28 aplikohen per 

periudhat qe fillojne nga 1 janari 2018 e ne vazhdim). 

6. Standardet e leshuara por jo efektive 

Standartet e reja dhe te rishikuara dhe interpretimet qe jane leshuar por qe ende nuk jane efektive, deri ne daten e leshimit 
te ketyre pasqyarave te Bankes, jane dhene me poshte. Banka ka per qellim te adaptoje keto standarte te reja dhe te 

rishikuara, nese jane te aplikueshme, kur te behen efektive. 

SNRF 16 Qirate 

SNRF 16 ka dale ne janar te vitit 2016 dhe zevendeson SNK 17 Qiradhenie, KIRFN 4 Percaktimi nese nje Marreveshje 
permban nje Qira, SIC-15 Qirate Operative-Nxitjet dhe KIS-27 Vleresimi i Substances se Transaksioneve qe Perfshijne 

Formen Ligjore te Qirase. 

SNRF 16 percakton parimet per njohjen, matjen, paraqitjen dhe dhenien e informacioneve shpjeguese te qirase dhe kerkon 

qe qiramarresit te japin llogari per te gjitha qirate sipas nje modeli te vetem ne bilanc, ngjashem me kontabilitetin per qirate 

financiare sipas SNK 17. 
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6.            Standardet e leshuara por jo efektive (vazhdim) 

SNRF 16 Qirate (vazhdim) 

Standardi perfshin dy perjashtime te njohjes per qiramarresit - qirate e aktiveve "me vlere te ulet" (p.sh., kompjuteret 

personale) dhe qirate afatshkurtra (dmth. me qera me nje afat kohor prej 12 muaj ose me pak). Ne daten e fillimit te nje 

qiraje, nje qiramarres do te njohe nje detyrim per te bere pagesa te qirase (dmth. detyrimin e qirase) dhe nje aktiv qe 

perfaqeson te drejten e perdorimit te aktivit baze gjate afatit te qirase (dmth. aktivin me te drejte perdorimit). Qiramarresit 

do t’u kerkohet te njohin veçmas shpenzimet e interesit ne detyrimet e qirase dhe shpenzimet e amortizimit ne aktivin me 

te drejte perdorimi. 

Qiramarresit gjithashtu do t’u kerkohet qe te rivleresojne detyrimin e qirase me rastin e ngjarjeve te caktuara (p.sh, nje 

ndryshim ne afatin e qirase, nje ndryshim ne pagesat e qirase te ardhshme qe rezultojne nga nje ndryshim ne nje indeks apo 

norme te perdorur per te percaktuar keto pagesa). Qiramarresi ne pergjithesi do te njohe shumen e rimatjes te detyrimit te 
qirase si nje rregullim ne aktivin e se drejtes se perdorimit. 

Kontabiliteti i qiradhenesit sipas SNRF 16 eshte ne thelb i pandryshuar nga kontabilizimi i aktual sipas SNK 17. 

Qiradhenesit do te vazhdojne te klasifikojne te gjitha qirate duke perdorur te njejtin parim klasifikimi si ne SNK 17 dhe te 

bejne dallimin midis dy llojeve te qirase: qirate operative dhe financiare. 

SNRF 16, i cili eshte efektiv per periudhat vjetore qe fillojne me ose pas 1 janarit 2019, kerkon qe qiramarresit dhe 

qiradhenesit te bejne me shume informacion shpjegues se sa sipas SNK 17. 

Tranzicioni ne SNRF 16  

Banka do te zgjedhe te perdore perjashtimet e propozuara nga standardi ne kontratat e qirase per te cilat afatet e qirase 

perfundojne brenda 12 muajve nga data e aplikimit fillestar dhe kontratat e qirase per te cilat aktivi themelor eshte me vlere 

te vogel. Banka ka qirate e makinave dhe disa nga deget e saj me terma qiraje qe perfundojne brenda 12 muajve nga data 

e aplikimit fillestar dhe disa pajisje zyre (p.sh. makinat e printimit dhe fotokopjimit) qe konsiderohen me vlere te ulet. 

Banka vendosi që do të zbatoje standardin nga data e tij e adoptimit të detyrueshme të datës 1 janar 2019 duke përdorur 

metodën retrospektive të modifikuar, pa ripunuar krahasimet. Pasuritë me të drejtën e përdorimit për qira të pronës maten 
në tranzicion në shumën e detyrimit të qirasë në shumën 36,866 mijë Lek. Ndikimet aktuale të miratimit të standardit më 

1 janar 2019 mund të ndryshojnë sepse politikat e reja kontabël janë subjekt i ndryshimit deri sa Banka të paraqesë pasqyrat 

e saj financiare të para që përfshijnë datën e aplikimit fillestar. 

Per standardet dhe interpretimet e reja te meposhtme, Banka parashikon qe miratimi i tyre nuk do te kete ndikim material 

ne pasqyrat financiare te Bankes ne periudhen e aplikimit fillestar dhe nuk pritet te kete ndikim mbi pasqyrat financiare te 

Bankes: 

SNRF 17 "Kontratat e Sigurimeve" (efektive per periudhat vjetore qe fillojne me ose pas 1 janarit 2021), 

KIRFN 23 "Pasiguria mbi Trajtimin e Taksave mbi te Ardhurat" (efektive per periudhat vjetore qe fillojne me ose 

pas 1 janarit 2019), 

Ndryshimet ne SNRF 9 "Instrumentet Financiare" - Karakteristikat e Parapagimit me Kompensim Negativ 

(efektiv per periudhat vjetore qe fillojne me ose pas 1 Janarit 2019), 

Ndryshimet ne SNRF 10 "Pasqyrat Financiare te Konsoliduara" dhe SNK 28 "Investimet ne Shoqerite dhe 

Sipermarrjet e Perbashketa" - Shitja ose Kontributi i Aktiveve midis nje Investitori dhe Bashkepunetorit te tij ose 

sipermarrjes se perbashket dhe ndryshimeve te metejshme (data efektive shtyhet per nje kohe te pacaktuar deri sa metoda 

e kapitalit te jete perfunduar), 

Ndryshimet ne SNK 19: Amendamenti i Planit, Reduktimi ose Zgjidhja - kontabilizimi kur nje ndryshim, shkurtim 

ose shlyerje plani ndodh gjate nje periudhe raportuese (efektive per periudhat vjetore qe fillojne me ose pas 1 janarit 

2019), 

Ndryshimet ne SNK 28 "Investimet ne Shoqerite dhe Sipermarrjet e Perbashketa" - Interesat Afatgjate ne Shoqerite 

dhe Sipermarrjet e Perbashketa (efektive per periudhat vjetore qe fillojne ne ose pas 1 janar 2019), 

• Ndryshime ne standarde te ndryshme per shkak te "Permiresimeve te SNRF-ve (cikli 2015-2017)" qe rrjedh nga 

projekti vjetor i permiresimit te SNRF-ve, i cili hyn ne fuqi per periudhat vjetore qe fillojne me ose pas 1 janarit 2019, 

duke perfshire: 

o SNRF 3 Kombinimet e Biznesit dhe SNRF 11 Marreveshjet e Perbashketa 

o SNK 12 Tatimet mbi te Ardhurat 

o SNK 23 Shpenzimet e huamarrjes. 
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7. Administrimi i rrezikut financiar 

(a) Të përgjithshme 

Banka është e ekspozuar ndaj rreziqeve të mëposhtme nga përdorimi i instrumentave financiare: 

• rreziku i kredisë 

• rreziku i likuditetit 

• rreziku i tregut 

• rreziqet operacionale. 

Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit të Bankes ndaj secilit prej rreziqeve të mësiperme, objektivat, politikat dhe 

proceset e Bankës për matjen dhe administrimin e rrezikut, dhe administrimin e kapitalit të Bankës. 

Struktura e manaxhimit të rrezikut 

Bordi Drejtues ka përgjegjësinë e plotë për vendosjen dhe kontrollin e strukturës së manaxhimit të riskut të Bankës. Bordi 
ka percaktuar njësi të brendshme dhe komitete, të cilat janë përgjegjëse për zhvillimin dhe monitorimin e politikave të 

manaxhimit të rreziqeve në fushat e tyre specifike.  

Janë vendosur politika te manaxhimit të riskut të Bankës për të identifikuar dhe analizuar risqet me te cilat përballet Banka, 

për të vendosur limite të përshtatshme të riskut dhe kontrollit, dhe për të monitoruar risqet dhe përmbajtjen ndaj limiteve. 

Politikat dhe sistemet për menanxhimin e riskut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut si 

dhe produkteve dhe shërbimeve të ofruara. Banka ka për qëllim të ndërtojë një mjedis kontrolli të disiplinuar dhe 

konstruktiv, në të cilin të gjithë punonjësit kuptojnë rolin dhe detyrimet e tyre. 

Komiteti i Auditimit është përgjegjës për monitorimin e përmbushjes së politikave dhe procedurave ë Bankës, dhe për 

rishikimin e mjaftueshmërisë së strukturës së manaxhimit të riskut në lidhje me risqet me të cilat perballet Banka. Komiteti 

i Auditit të Bankes mbështetet në keto funksione nga Auditi i Brendshëm. Auditi i Brendshëm ndërmerr rregullisht dhe ad-

hoc rishikime të kontrollit dhe procedurave të menaxhimit të riskut, gjetjet e te cilit raportohen në Komitetin e Auditimit. 

(b) Rreziku i kredisë 

Rreziku i kredisë është rreziku i humbjeve financiare për Bankën në qoftë se një klient ose palë tjetër në një instrument 

financiar dështon në plotësimin e detyrimeve të tij kontraktuale, dhe lind kryesisht nga aktiviteti financues i Bankës dhe 

nga investimet. Për qëllime të manaxhimit të riskut Banka konsideron dhe konsolidon të gjithë elementet e ekspozimit të 

riskut (sic janë rreziku i individëve në mos përmbushjen e detyrimit, vendndodhja  dhe sektori ku operon kredimarrësi).  

Administrimi i rrezikut te kredisë 

Bordi i Drejtorëve ka deleguar përgjegjësinë për mbikqyrje të rrezikut të kredisë tek njësia e kredisëe. Njësia e Kredisë është 

përgjegjëse për administrimin e rrezikut të kredisë, duke përfshirë: 

• Formulimin e politikave të kredisë, kërkesat e mbulimit të kolateralit, vlerësimin e kredisë, gradat e riskut dhe raportimi, 

procedurat e dokumentimit e ligjore, dhe per përmbushjen e kërkesave rregullatore dhe ligjore. 

• Vendosjen e strukturës së autorizimit për aprovimin dhe rinovimin e kushteve të kredisë.  

• Rishikimin dhe vlerësimin e rrezikut të kredisë  përpara se ato t’i paraqiten klientit. Rinovimet dhe rishikimet janëe subjekt 

i të njëjtit proces. 

• Kufizimin e përqëndrimeve të ekspozimit për palet e tjera, gjeografikisht dhe industritë.  

• Zhvillimin dhe mbajtjen e gradës së riskut për të kategorizuar ekspozimet në përputhje me masën e riskut të humbjes 

financiare të perballur dhe për të fokusuar manaxhimin me risqet potenciale. Sistemi i gradës së riskut përdoret në 

percaktimin se kur mund të kërkohet provizion per zhvleresimin ndaj ekspozimeve specifike te kredisë.  

Komiteti i Kredisë së Bankës aprovon kërkesa për kredi deri në shumën 60,000 mijë Lekë, ndërsa kërkesat për kredi për 

më shumë se 60,000 mijë Lekë aprovohen nga Bordi i Drejtuesve te Bankes.   

Rreziku i kredisë monitorohet nga Departamenti i Riskut i Bankës. Është përgjegjësia e tyre të shqyrtojnë dhe 

menaxhojnë rrezikun e kredisë, duke përfshirë rrezikun mjedisor dhe social për të gjitha palët.  

Banka ka krijuar një proces të rishikimit të cilësisë së kredisë për të siguruar identifikimin e hershëm të 

ndryshimeve të mundshme në aftësinë kreditore të palëve, duke përfshirë rishikimet e rregullta të kolateralit. 

Kufijtë e palëve të kundërta përcaktohen nga përdorimi i sistemit të klasifikimit të riskut të kredisë, i cili 
cakton secilën kundërparti një vlerësim të rrezikut. Vlerësimet e rrezikut i nënshtrohen rishikimit të rregullt. 

Procesi i rishikimit të cilësisë së kredisë ka për qëllim të lejojë Bankën të vlerësojë humbjen e mundshme si 

rezultat i rreziqeve ndaj të cilave ajo është e ekspozuar dhe të ndërmarrë veprime korrigjuese.  
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Ekspozimi ndaj rrezikut te kredisë 

Ekspozimet maksimale të kredisë përpara kolateralit si dhe ndryshimeve të tjera nga rreziku i kredisë në 31 dhjetor 2018 

dhe 2017 janë si më poshtë: 

 Vlerësimi i 

brendshëm  

Shëni

me 

31 dhjetor 

18 
 31 dhjetor 

17 

Vlera kontabël e mbajtur me koston e amortizuar   
   

Balanca me Bankat  A 12 2,665,834  3,517,936 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qëndrore A 12 567,748  530,747 

Investimet me bankat dhe institucionet financiare   3,235  - 

Mudaraba – fonde investimi E 13 209,749  216,130 

Murabaha – aktivitete financuese  A - E  14 4,828,598  4,241,260 

Pjesa e papërdorur e anagzhimeve financiare  29 -  41,005 

Garanci të dhëna klientëve A 29 29,595  52,106 

Totali    8,304,759  8,599,184 

Vleresimi i zhvelesimit (Politike e aplikueshme nga data 1 Janar 2018) 

 

Referencat e mëposhtme tregojnë se ku vlerësimi i zhvlerësimit të Bankës dhe metoda e matjes është përcaktuar në këtë 

raport. Duhet lexuar së bashku me Përmbledhjen e politikave të rëndësishme të kontabilitetit. 

 

• Perkufizimi i rasteve me vonese dhe trajtimi             (Shenim 7.b). 

• Nje shpjegim te vlerësimit te brendshëm te Bankës       (Shenim 7.b). 

• Si Banka perkufizon, llogarit monitoron probabilitetin e mospagimit, ekspozimin  

ndaj mospagimit dhe normen e mospagimit)                                             (Shenim 7.b). 

• Kur Banka konsideron qe ka pasur nje rritje domethenese ne ekspozimin 

ndaj rrezikut te kredise         (Shenim 7.b). 

• Politika e Bankes per segmentimin e aktiveve financiare ku ECL vleresohet mbi  
baza kolektive          (Shenim 7.b).  

• Detajet per llogaritjen e ECL per Fazen 1, Fazen 2 dhe Fazen 3 te aktiveve          (Shenim 7.b).  

 

(i) Perkufizimi i rasteve me vonese dhe trajtimi 

 

Banka e konsideron një instrument financiar me vonese dhe për këtë arsye Faza 3 (kredi e zhvleresuar) për llogaritjet ECL 

në të gjitha rastet kur huamarrësi bëhet 90 ditë më vonë për pagesat e saj kontraktuale. Banka përcakton një instrument 

financiar me vonese, i cili është plotësisht i ne linje me perkufizimin e zhvleresimit te kredisë, kur plotëson njërën nga 

kriteret e mëposhtme: 

 

1. Pamundësia për të paguar (“UTP”): Klienti është shënuar me vonese për shkak të pamundësisë për të paguar (tregohet 

në dosjen e treguesve te klienteve me vonese) dhe njëkohësisht ka së paku 1 financim aktiv, ose  

a. vështirësi të konsiderueshme financiare të emetuesit ose të debitorit;  

b. një shkelje e kontratës, si një vonesë ose delikuencë në pagesat e interesit ose të principalit;  

c. kreditori, për arsye ekonomike ose ligjore që lidhen me vështirësitë financiare të huamarrësit, duke i dhënë 

huamarrësit një koncesion që kreditori nuk do ta merrte në konsideratë;  

d. bëhet e mundur që huamarrësi të hyjë në falimentim ose riorganizim tjetër financiar;  

e. zhdukja e një tregu aktiv për atë aktiv financiar për shkak të vështirësive financiare; ose  

f. të dhënat e vëzhgueshme që tregojnë se ka një ulje të matshme në flukset monetare të ardhshme të vlerësuara nga 

një grup i aktiveve financiare që nga njohja fillestare e këtyre aktiveve, edhe pse rënia nuk mund të identifikohet 

ende me aktivet individuale financiare në grup, duke përfshirë:  

i. ndryshime negative në statusin e pagesave të huamarrësve në grup (p.sh. një numër në rritje pagesash 

të vonuara); ose  
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Vleresimi i zhvelesimit (Politike e aplikueshme nga data 1 Janar 2018) (vazhdim) 

(i)    Perkufizimi i rasteve me vonese dhe trajtimi (vazhdim) 

 

ii. kushtet kombëtare ose lokale ekonomike që lidhen me mospagimin e aseteve në grup (p.sh. një rritje 

në shkallën e papunësisë në zonën gjeografike të huamarrësve, një rënie në çmimet e pronës për 

hipotekat në zonën përkatëse, një rënie në çmimet e naftës për financim aseteve ndaj prodhuesve të 

naftës, ose ndryshimeve të pafavorshme në kushtet e industrisë që prekin huamarrësit në grup).  

ose 

2. 90 DPD: Ekspozimi është më shumë se 90 ditë për të kaluarën (DPD90) dhe në të njëjtën kohë është aktive dhe 

shënohet si me vonese nga banka UBA (ky identifikim është i nevojshëm sepse për disa financime me pagesa / 

financime të paarritura, nuk reflekton saktë kohën e duhur te voneses)  

 

Kriteret e mësipërme janë zbatuar në të gjitha instrumentet financiare të mbajtura nga Banka dhe janë në përputhje me 

përkufizimin e klienteve me vonese të përdorur për qëllime të menaxhimit të rrezikut të brendshëm të kredisë. 

 
Është politika e Bankës që të konsiderojë një instrument financiar si 'per trajtim' dhe prandaj ri-klasifikohet jashte Fazes 3 

kur asnjë nga kriteret e paracaktuar nuk ka qenë e pranishme për të paktën gjashtë muaj rresht. Vendimi nëse do të 

klasifikohet një aktiv si Faza 2 ose Faza 1 sapo permiresohet, varet nga shkalla e permiresimit te kredisë, në kohën e 

permiresimit dhe nëse kjo tregon se ka pasur një rritje të konsiderueshme në rrezikun e kredisë në krahasim me njohjen 

fillestare. Kriteri i Bankës për 'permiresimin' për qëllimet ECL është më pak e rreptë se kërkesa 24 mujore për ndalimin e 

cila është shpjeguar në Shënimin 4.d 

 

(ii) Vlerësimi i brendshëm i Bankës dhe vlerësimi i PD-ve 

  

Departamenti i rrezikut i pavarur i i Bankës vepron në modelet e brendshme të vlerësimit. Banka bën modele të veçanta 

për portofolin e saj kyç në të cilin klientët e saj janë nga 1 deri në 5 duke përdorur shkallen e brendshme. Modelet përfshijnë 
informacione cilësore dhe sasiore dhe, përveç informacionit specifik të huamarrësit, përdorin informacione plotësuese të 

jashtme të cilat mund të ndikojnë në sjelljen e huamarrësit. PD-të pastaj përshtaten për llogaritjet e SNRF 9 ECL për të 

inkorporuar informacionin me pritshmerite ne te ardhmen dhe SNRF 9. Klasifikimi i fazës së ekspozimit. Kjo përsëritet 

për çdo skenar ekonomik siç është e përshtatshme. 

 

Në tabelat e mëposhtme paraqitet prezantimi i aktiveve financiare të Bankës: 

 

Vlerësimi i 

brendshëm 

Pershkrimi i vlerësimit të 

brendshëm Gama 12 muaj PD  Ekspozimi me vonese 

Ecuria    
A Standarde 0.00%-4.42% 7,516,278 

B Ne ndjekje 4.43%-19.91% 151,324 

C Nenstandarde 19.92%-48.4442% 210,904 

D Te dyshimta 48.4443%-84% 261,245 

E Te humbura 85%-100% 135,413 

Totali   8,275,164 

 

 Të arkëtueshmet financiare Murabaha në fazat dhe vlerësimet e përcaktuara: 

 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Shkalla e vleresimit te brendshem Shkalla 1  Shkalla 2  Shkalla 3 Totali Totali 
      

A 6,337,059 1,179,219 -  7,516,278 7,782,597 

B 2,276 149,048 -  151,324 161,422 
C 3,682   207,222 210,904 40,029 

D -  10,513 250,732 261,245 68,570 

E -                 304  135,109 135,413 453,455 

Totali 6,343,017 1,339,084 593,063 8,275,164 8,506,073 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Vleresimi i zhvelesimit (Politike e aplikueshme nga data 1 Janar 2018) (vazhdim) 

 

(iii) Thesari, tregtia dhe marrëdhëniet ndërbankare 

 

Thesari i Bankës, tregtia dhe marrëdhëniet ndërbankare dhe palët e kundërta përbëhen nga institucionet e shërbimeve 

financiare, bankat etj.  

Për këto marrëdhënie, departamenti i rrezikut i Bankës analizon informacione të disponueshme për publikun, si 

informacioni financiar dhe të dhëna të tjera të jashtme, p.sh. vlerësimi i agjencive ndërkombëtare të vlerësimit (S & P) dhe 

cakton vlerësimin e brendshëm. 

 

(iv) Kreditimi bizneseve të vogla dhe korporatave 

 

Për kreditë e korporatave, huamarrësit vlerësohen nga punonjësit e rrezikut të specializuar të Bankës. Vlerësimi i rrezikut 

të kredisë bazohet në një model të vlerësimit të kredisë që merr parasysh informacione të ndryshme historike, aktuale dhe 

të ardhshme si: 

• Informacioni financiar historik së bashku me parashikimet dhe buxhetet e përgatitura nga klienti. Ky informacion 

financiar përfshin rezultatet e realizuara dhe të pritshme, raportet e aftësisë paguese, raportet e likuiditetit dhe çdo raport 

tjetër relevant për të matur performancën financiare të klientit. 

• Çdo informacion publik në dispozicion për klientët nga palët e jashtme. Kjo përfshin notat e klasifikimit të jashtëm të 

lëshuara nga agjencitë e vlerësimit, raportet e pavarura të analistëve, çmimet e obligacioneve të tregtuara publikisht ose 

CDS ose njoftimet për shtyp dhe artikujt. 

• Çdo informacion makroekonomik ose gjeopolitik, p.sh., rritja e PBB-së relevante për segmentet specifike të industrisë 

dhe gjeografike ku vepron klienti. 

• Çdo informacion tjetër objektivisht mbështetës mbi cilësinë dhe aftësitë e menaxhmentit të klientit relevant për 

performancën e kompanisë. 

Kompleksiteti dhe granulariteti i teknikave të vlerësimit ndryshon në bazë të ekspozimit të Bankës dhe kompleksitetit dhe 
madhësisë së klientit. Disa nga kreditë më pak komplekse për biznese të vogla janë vlerësuar në modelet e Bankës për 

produktet me pakicë. 

 

(v) Kreditë konsumatore dhe hipotekore për individët 

 

Huadhënia konsumatore përfshin kreditë personale, hipotekat dhe overdraft. Këto produkte së bashku me hipotekat e 

individëve dhe disa nga kreditimet më pak komplekse të biznesit të vogël janë vlerësuar nga një instrument i automatizuar 

i rezultateve, i drejtuar kryesisht nga ditët e kaluara. Inputet e tjera kryesore në modelet janë: 

 

• Produktet e kreditimit të konsumatorëve: përdorimi i limiteve dhe paqëndrueshmëria e tyre, rritja e PBB-së, normat e 

papunësisë, ndryshimet në të ardhurat personale / nivelet e pagave në bazë të të dhënave të llogarive rrjedhëse, borxhi 

personal dhe rivlerësimi i interesave të pritshëm 
• Kredite hipotekore per individë: rritja e PBB-së, normat e papunësisë, ndryshimet në të ardhurat personale / nivelet e 

pagave bazuar në të dhënat e llogarive rrjedhëse, borxhi personal dhe rivlerësimi i interesave të pritshëm 

 

(vi) Ekspozimi per rastet me vonese 

Ekspozimi per rastet me vonese bazohet në shumat që Banka pret që të jetë në borxhe në kohën e mospagimit, gjatë 12 

muajve të ardhshëm ose gjatë jetës së mbetur. EAD-të 12-mujore dhe jetëgjatëse përcaktohen në bazë të profilit të pritshëm 

të pagesës, i cili ndryshon sipas llojit të produktit. Për produktet me amortizim dhe financimet me ripagim te plotë, kjo 

bazohet në ripagimet kontraktuale që i detyrohen huamarrësit gjatë një periudhe 12 mujore ose jetëgjatësi.  

 

Për të llogaritur EAD për një hua të Faza 1, Banka vlerëson ngjarjet e mundshme të mospagimit brenda 12 muajve për 

llogaritjen e 12mECL. Megjithatë, nëse një kredi Faza 1 që pritet të falimentojë në 12 muajt nga data e bilancit dhe pritet 
gjithashtu të permiresohet dhe pastaj të rivendoset përsëri, atëherë merren parasysh të gjitha ngjarjet e paracaktuara të 

lidhura. Për aktivet financiare të Fazës 2, Fazës 3 dhe POCI, ekspozimi në mungesë konsiderohet për ngjarjet gjatë jetës së 

instrumenteve. 

Banka përcakton EADs duke modeluar gamën e rezultateve të mundshme të ekspozimit në pika të ndryshme në kohë, që 

korrespondon me skenarët e shumëfishtë. SNRF 9 PD-të pastaj i caktohen secilit skenar ekonomik bazuar në rezultatin e 

modeleve të Bankës. 
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(vii) Humbja e caktuar nga mospagimi 

Për portofolin e kredisë, vlerat LGD vlerësohen të paktën çdo tre muaj nga departamenti i rrezikut të specializuar të Bankës. 

Vlerësimi i rrezikut bazohet në një kornizë të standardizuar të vlerësimit LGD që rezulton me një normë të caktuar të LGD. 

Këto norma LGD marrin parasysh EAD të pritur në krahasim me shumën që pritet të mbulohet ose realizohet nga çdo 

kolateral i mbajtur. Banka e segmenton portofolin e saj në huadhënien e biznesit dhe individe, bazuar në karakteristikat 

kryesore që janë relevante për vlerësimin e flukseve të ardhshme të parasë.  

 

Banka vlerëson LGD-të rregullatore dhe SNRF 9 ne një bazë të vetme. Sipas SNRF 9, normat e LGD vlerësohen për 

segmentin e Fazës 1, Fazës 2, Fazës 3 dhe POCI SNRF 9 të secilës klasë të aktiveve. Inputet për këto norma LGD 

vlerësohen dhe, aty ku është e mundur, kalibrohen përmes testimit te te kaluarave kundrjet rikuperimeve të fundit. Këto 

përsëriten për çdo skenar ekonomik sipas nevojës. 

 

(viii) Rritje e ndjeshme e rrezikut të kredisë  

 

Banka vazhdimisht monitoron të gjitha asetet që i nënshtrohen ECL-ve. Për të përcaktuar nëse një instrument ose një 

portofol instrumentesh i nënshtrohet 12mECL ose LTECL, Banka vlerëson nëse ka pasur një rritje të konsiderueshme të 

rrezikut të kredisë që nga njohja fillestare. Banka konsideron një ekspozim që është rritur ndjeshëm në rrezikun e kredisë 

kur SNRF 9 lif life PD është dyfishuar që nga njohja fillestare dhe është rritur me më shumë se 10 DPD. 

 

Banka aplikon gjithashtu një metodë të mesme cilësore për të nxitur një rritje të ndjeshme të rrezikut të kredisë për një 

aktiv, siç është lëvizja e një klienti / finacimi në listën e vrojtimeve ose llogaria që bëhet për t'u siguruar. Në raste të 

caktuara, Banka mund të marrë në konsideratë gjithashtu që ngjarjet e shpjeguara në Shënimin 7.b janë një rritje e ndjeshme 

e rrezikut të kredisë, në krahasim me një vonesë. Pavarësisht nga ndryshimi në shkallet e kredisë, nëse pagesat kontraktuale 

janë më shumë se 10 ditë të kaluara, rreziku i kredisë konsiderohet të jetë rritur ndjeshëm që nga njohja fillestare. 
 

Kur vlerëson ECL-të në baza kolektive për një grup aktivesh të ngjashme (siç përcaktohet në Shënimin 7.), Banka zbaton 

të njëjtat parime për të vlerësuar nëse ka pasur një rritje të konsiderueshme të rrezikut të kredisë që nga njohja fillestare 

 

(ix) Grupimi i mjeteve financiare të matura në baza kolektive  

 

Siç është shpjeguar në Shënimin 2.6.1 varur nga faktorët më poshtë, Banka llogarit ECL-të ose në baza kolektive ose 

individuale. Klasa e mjeteve ku Banka llogarit ECL në baza individuale përfshijnë: 

 

• natyra specifike e financimit dhe kushtet e saj kontraktuale dhe financiare (maturimi, norma e referencës, etj.);  

• Profili i ekspozimit deri në maturim në lidhje me lëvizjet potenciale të tregut;  

• ekzistenca e kolateralit ose garancive; dhe  

• potenciali për te mospaguar bazuar në vlerësimin e rrezikut të brendshëm. 

• Thesari, tregtia dhe marrëdhëniet ndërbankare (të tilla si detyrimet nga bankat, kolaterali i parasë së gatshme për 

letrat me vlerë të huazuara dhe marrëveshjet e anasjellta të riblerjes dhe instrumentet e borxhit me kosto të 

amortizuar / FVOCI 

•  Ekspozimet që janë klasifikuar si POCI kur kredia origjinale është çregjistruar dhe një hua e re është njohur si 

rezultat i një ristrukturimi të borxhit të drejtuar nga kredia. 

 

Klasat e aktiveve ku Banka llogarit ECL në baza kolektive përfshijnë: 

 

• Bilancet më të vogla dhe më të përgjithshme të kreditimit të biznesit të vogël të Bankës 
• Faza 1 dhe 2 biznesi individë 

• Ekspozimet e POCI të blera të menaxhuara në baza kolektive 
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(ix)   Grupimi i aktiveve financiare i matur mbi baza kolektive (vazhdim) 

 
Banka e grupon këtë ekspozim në portofole më të vogla homogjene, bazuar në një kombinim të karakteristikave të 

brendshme dhe të jashtme të huave, si:  

 

• Lloji i produktit (blerje per me qira / perdorim personal, overdraft, hua personale e pasiguruar, karta krediti etj.) 

• Lloji i pronës (cilesi e larte, standarde, cilesi e ulët) 

• Vendndodhja gjeografike / qëndrimi i huamarrësit 

• Treguesit e vlerës së kredisë 

• Vleresimi i brendshëm 

• Vlera e ekspozimit 

• Shfrytëzimi 

• Vlera e ekspozimit 

• Industria e Huamarrësit 
• Lloji i kolateralit 

 

(x) Informacionet me veshtrim nga e ardhmja 

 

Vlerësimi i një rritjeje të konsiderueshme të rrezikut të kredisë dhe llogaritja e humbjeve të pritura të kreditit, të dyja 

përfshijnë informacionin e ardhshëm. Banka ka kryer analiza historike dhe ka identifikuar variabla kryesorë ekonomikë që 

ndikojnë në rrezikun e kredisë dhe humbjet e pritshme të kredisë për çdo portofol.  

 

Ndikimi i variablave ekonomikë në probabilitetin e mospagimit, humbja e paracaktuar nga mospagimi dhe ekspozimi te 

mospagimi përcaktohet duke përdorur regresionin statistikor për të kuptuar ndryshimet e ndikimit në këto variabla kanë 

patur historikisht normat e mungesës dhe mbi komponentët e humbjes së caktuar nga mospagimi dhe ekspozimit te 
mospagimi.  

 

Përveç skenarit ekonomik bazë, modeli siguron gjithashtu një rast të mirë dhe skenarin më të keq dhe skenarët e skenarit 

për të siguruar që jo-linearitetet janë kapur. Banka ka arritur në konkluzionin se tre skenare ose më pak kapin në mënyrë 

të përshtatshme jo-linearitetin. Peshat e skenarit përcaktohen nga një kombinim i analizës statistikore, duke marrë parasysh 

gamën e rezultateve të mundshme që secili skenar i zgjedhur është përfaqësues. Banka vlerëson se këto parashikime 

përfaqësojnë vlerësimin më të mirë të rezultateve të mundshme. 

 

(xi) Analiza e karakteristikave të rrjedhës së parasë kontraktuale  

 

Pasi Banka të përcaktojë se modeli i biznesit të një portofoli specifik është mbajtja e mjeteve financiare për të mbledhur 

flukse monetare kontraktuale (ose duke mbledhur flukse monetare kontraktuale dhe duke shitur aktivet financiare), ajo 
duhet të vlerësojë nëse kushtet kontraktuale të aktivit financiar rriten në datat specifike të flukseve të mjeteve monetare që 

janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit për principalin e mbetur. Për këtë qëllim, interesi përcaktohet si një shumë për 

vlerën kohore të parasë dhe për rrezikun e kredisë që lidhet me shumën e principalit të papaguar gjatë një periudhe të 

caktuar kohore dhe për rreziqet dhe kostot themelore të huadhënies, si dhe një marzh fitimi. Ky vlerësim do të kryhet në 

baza instrumentesh sipas instrumentit në datën e njohjes fillestare të aktivit financiar. 

 

Kur vlerëson nëse flukset monetare kontraktuale janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit, Banka ka konsideruar kushtet 

kontraktuale të instrumentit. Kjo do të përfshijë vlerësimin nëse aktivi financiar përmban një term kontraktual që mund të 

ndryshojë kohën ose shumën e flukseve të mjeteve monetare kontraktuale në mënyrë që të mos plotësojë këtë kusht. Banka 

konsideron: 

 
• Parapagimi, afati i zgjerimit  

• Nëse kërkesa është e kufizuar në aktivet e specifikuara ose flukset e mjeteve monetare 

• Instrumentet e lidhura me kontratë 

 

(xii) Zhvlerësimi i Përgjithshëm 

 

Llogaritja e humbjeve të pritshme të kreditit kërkon përdorimin e vlerësimeve kontabël të cilat, sipas përkufizimit, rrallë 

do të jenë të barabarta me rezultatet aktuale. Menaxhmenti ushtron gjykim në zbatimin e politikave kontabël të Bankës 
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(xii) Zhvlerësimi i Përgjithshëm (vazhdim) 

Instrumentet financiare në Fazën 1 kanë humbjen e pritshme të tyre të kreditit të matur në një shumë të barabartë me pjesën 
e humbjeve të pritshme të kreditit që rezultojnë nga ngjarjet e mundshme të mundshme gjatë 12 muajve të ardhshëm. 

Instrumentet në Fazat 2 ose 3 kanë humbjet e pritshme të kreditit të matura në bazë të humbjeve të pritura të kreditit në 

baza të jetës. 

 

(xiii) Shpjegimi i Inputeve, Supozimeve dhe Teknikave të Vlerësimit  

Humbja e pritshme e kredisë matet në bazë të një periudhe 12-mujore ose jetëgjatëse në varësi të faktit nëse ka ndodhur 

një rritje e ndjeshme e rrezikut të kredisë që nga njohja fillestare ose nëse një aktiv konsiderohet per zhvleresim. 

Informacioni ekonomik i avancuar gjithashtu përfshihet në përcaktimin e PD-së 12-mujore dhe të jetës, EAD. Këto 

supozime ndryshojnë sipas llojit të klientëve të ndarë në Biznes dhe Individë. Humbjet e pritshme të kredisë janë produkti 

i skontuar i probabilitetit të mosplotësimit (PD) dhe ekspozimit me vonesë (EAD).  

 

(xiv) Probabiliteti i Mospagimit 

Probabiliteti i mospagimit paraqet gjasat e një huamarrësi që nuk përmbush detyrimet financiare gjatë 12 muajve të 

ardhshëm ose gjatë jetës së mbetur të detyrimit. Si rregull, probabiliteti i mospagimit perjetë llogaritet duke përdorur 

probabilitetin 12 mujor të mospagimit, të zhveshur nga çdo diferencë e konservatorizmit, si një pikënisje. Pas kësaj, 

përdoren metoda të ndryshme statistikore për të gjeneruar një vlerësim se si do të zhvillohet profili i mospagimit nga pika 

e njohjes fillestare gjatë gjithë jetës së financimit ose portofolit të financimeve.  

 

Në rastet e kufizuara kur disa inputet nuk janë në dispozicion të grupimit të plotë, për llogaritjen përdoren mesataret dhe 

krahasimi i inputeve. 

 

(xv) Analiza e ndjeshmërisë  

Supozimet më të rëndësishme që ndikojnë në zbritjet e pritshme të humbjes së kredisë janë si më poshtë: 
 

Portofolet e biznesit  

• PBB-ja tremujore sipas metodës së prodhimit, rregulluar nga sezoni - Çmimet aktuale të PBB-së:  

- Industria 

- Shërbimet e Pasurive te Patundshme  

- VSHB Vlera e Shtuar Bruto  

- PBB Produkti i Brendshëm Bruto 

 

• PBB-ja tremujore sipas qasjes së shpenzimeve, çmimet konstante  

- Shpenzimet e Konsumit Final  

- Formimi i kapitalit fiks bruto  

- Absorbimi vendor  

- Eksporti Neto  

- Importi  

- Eksport  

-  

• Portfoli i individeve Tregu i Punës - Anketa e Forcave të Punës:  
- Shkalla e papunësisë  

- Pjesëmarrja në fuqinë punëtore 

 

• Çmimet:  

- Indeksi i Çmimeve të Konsumatorit (CPI)  

- Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (PPI)  
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(xv) Analiza e ndjeshmerise (vazhdim) 

Politikat e fshirjes  

Banka fshin balancën e një aktivi dhe cdo fondi tjetër për humbjet nga zhvlerësimi të lidhur me të, kur departamenti i 

kredisë përcakton që aktivi nuk do të arkëtohet më. Ky përcaktim bëhet pasi merren në konsiderat informacione të 

rëndësishme, të tilla si ndryshimi domethënës i pozicionit financiar të huamarrësit / emetuesit, sipas të cilave huamarrësi / 

emetuesi nuk mund të paguajë me detyrimin, apo që flukset nga ekzekutimi i kolateralit nuk do të jenë të mjaftueshme për 

të  mbuluar të gjithë ekspozimin. Për huatë me balancë më të vogël të standardizuar. vendimet e përgjithshme për fshirje 

janë bazuar në statusin e vonesës te produktit specifik.  

Gjatë vitit 2018 Banka nuk ka fshirë të arkëtueshme financiare (Në 2017: 26,268 mijë Lek). 

 

Kolaterali dhe përmirësime të tjera të kredisë 

Banka mban kolateral kundrejt të arkëtueshmeve financiare në formën e interesave hipotekare mbi pronën, letrat me vlerë 

të tjera të regjistruara mbi pasuritë dhe garancitë. Vlerësimet e vlerës së drejtë bazohen në vlerën e kolateralit të vlerësuar 

në kohën e huamarrjes dhe përditësohen me frekuencë tremujore dhe gjithashtu kur aktivi vlerësohet individualisht si i 

zhvlerësuar. Një vlerësim i vlerës së drejtë të kolateralit të mbajtur kundrejt të arkëtueshmeve financiare më 31 dhjetor 

2018 dhe 2017 është paraqitur më poshtë: 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Kolaterali dhe përmirësime të tjera të kredisë (vazhdim) 

31 dhjetor 2018 

Ekspozimi 

maksimal i 

rrezikut te 

kredise 

Prona të 

patundshme 

Makineri, 

pajisje dhe 

inventar 

Mjete 

monetare 

të 

bllokuara 

Të tjera 
Totali i  

kolateralit 

Ekspozimi 

neto 

ECL 

perkatese 

Aktivet Financiare         
Balanca me Bankat 2,665,834 - - - - - 2,663,972 1,862 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qëndrore 567,748 - - - - - 567,748 - 

Investimet me bankat dhe institucionet financiare 3,235 - - - - - 3,235 - 

Mudaraba – fonde investimi 209,749 - - - - - 32,557 177,192 

Murabaha – aktivitete financuese 4,828,598 10,794,662 704,054 22,825 947,954 12,469,495 4,726,570 102,028 

Bizines 3,614,148 8,176,010 662,308 7,763 836,642 9,682,723 3,549,929 64,219 

Individe 1,214,450 2,618,652 41,746 15,062 111,312 2,786,772 1,176,641 37,809 

Pjesa e papërdorur e anagzhimeve financiare - - - - - - - - 

Garanci të dhëna klientëve 29,595 -    -    -    -    - 29,595 - 

Totali 8,304,759 10,794,662 704,054 22,825 947,954 12,469,495 8,023,677 281,082 

 

31 dhjetor 2017 

Ekspozimi 

maksimal i 

rrezikut te 

kredise 

Prona të 

patundshme 

Makineri, 

pajisje dhe 

inventar 

Mjete 

monetare 

të 

bllokuara 

Të tjera 
Totali i  

kolateralit 

Ekspozimi 

neto 

ECLs 

perkatese 

Aktivet Financiare         
Balanca me Bankat 3,517,936 - - - - - 3,517,936 - 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qëndrore 530,747 - - - - - 530,747 - 

Investimet me bankat dhe institucionet financiare - - - - - - - - 

Mudaraba – fonde investimi 216,130 - - - - - 50,321 165,809 

Murabaha – aktivitete financuese 4,241,260 10,664,470 659,242 64,529 21,100 11,409,341 4,010,307 230,953 

Bizines 3,231,496 8,468,777 412,486 27,269 -    8,908,532 3,035,502 195,994 

Individe 1,009,764 2,195,693 246,756 37,260 21,100 2,500,809 974,805 34,959 

Pjesa e papërdorur e anagzhimeve financiare 41,005 - - - - - 41,005 - 

Garanci të dhëna klientëve 52,106  - -   - -  - 52,106 - 

Totali 8,599,184 10,664,470 659,242 64,529 21,100 11,409,341 8,202,422 396,762 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Kolaterali dhe përmirësime të tjera të kredisë (vazhdim) 

 

Kolaterali në përgjithësi nuk kërkohet për bilancet me bankat dhe institucionet financiare, dhe asnjë kolateral i tillë nuk 

është mbajtur më 31 dhjetor 2018 ose 2017. 

Efekti financiar i kolateralit është paraqitur duke ndarë vlerën e kolateralit veçmas: 

 

(i) ato aktive ku vlera e kolateralit është e barabartë ose mbivendoset me vlerën kontabël të aktiveve (mbi-

kolateralizuara), dhe 

(ii) ato aktive ku vlera e kolateralit është më e vogël se vlera kontabël e aktiveve (aktivet e nën-kolateralizuara). 

 

Tabelat tregojnë vlerat e variablave / supozimeve të rëndësishme ekonomike që përdoren në secilin nga skenarët ekonomikë 

për llogaritjet ECL: 

 

31 dhjetor 2018 Biznes Individe Totali 

Optimist (25%) 15,537 8,357 23,894 

Baze (50%) 32,077 18,834 50,911 

Pesimist (25%) 16,605 10,618 27,223 

Total 64,219 37,809 102,028 

 

01 Janar 2018 Biznes Individe Totali 

Optimist (25%) 46,707 9,789 56,496 

Baze (50%) 94,106 20,682 114,788 

Pesimist (25%) 47,473 10,978 58,451 

Total 188,286 41,449 229,735 

 

Vlera e kolateraleve për 31 dhjetor 2018 është si më poshtë: 

 

2018 
Aktive te mbi- Aktive te nen- 

kolaterizuara kolaterizuara 

 
Vlera  Vlera Vlera  Vlera 

Kontabel e 

aktivit  

e drejte e 

kolateralit 

Kontabel e 

aktivit  

e drejte e 

kolateralit 

Korporata 686,307 1,408,352 - - 

SME 2,579,051 7,489,693 55,852 9,626 

Persona fizike 276,566 771,530 7,099 3,523 

Individe 1,138,539 2,745,002 85,183 41,770 

 

Vlera e kolateraleve për 31 dhjetor 2017 është si më poshtë: 

 

2017 
Aktive te mbi- Aktive te nen- 

kolaterizuara kolaterizuara 

 
Vlera  Vlera Vlera  Vlera 

Kontabel e 

aktivit  

e drejte e 

kolateralit 

Kontabel e 

aktivit  

e drejte e 

kolateralit 

Korporata 669,268 1,351,185 - - 

SME 2,165,646 6,856,963 92,017 59,620 

Persona fizike 261,135 614,047 35,529 26,717 

Individe 967,764 2,471,570 49,900 29,239 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Kolaterali dhe përmirësime të tjera të kredisë (vazhdim) 

Detajet e aktiveve të marra nga Banka nëpërmjet marrjes në posedim të kolateralit të mbajtur si garanci kundrejt të arkëtueshmeve financiare janë paraqitur në Shënimin 12. 

Politika e Bankës është të ndjekë realizimin e kolateralit. Banka në përgjithësi nuk e përdor kolateralin jo të gatshëm për operacionet e veta. 

Detajet e fondeve Mudaraba-investuese të mbajtura nga Banka më 31 dhjetor 2018 dhe 2017, janë paraqitur në Shënimin 13. 

Banka monitoron përqendrimet e rrezikut të kredisë sipas sektorëve dhe sipas vendndodhjes gjeografike. Një analizë e përqendrimeve të rrezikut të kredisë nga paraja dhe 

ekuivalentët e saj, investimet me bankat dhe institucionet financiare dhe bilancet e kufizuara me Bankën Qendrore (së bashku si 'Paratë e gatshme dhe bilancet me bankat'), 

Detajet nga aktivitetet financuese në datën e raportimit janë paraqitur më poshtë: 

 

 Arka dhe balancat me bankat   Të arkëtueshme financiare 

 31 dhjetor 

2018 

Si % 

mbi 

totalin  

31 dhjetor 

2017 

Si % 

mbi 

totalin  

 
31 dhjetor 

2018 

Si % 

mbi 

totalin  

31 dhjetor 

2017 

Si % 

mbi 

totalin  

Vlera kontabël  3,236,817  4,048,683   4,828,598  4,241,260  
Të përqendrura sipas sektorit          
Korporata -  -   3,412,790 71% 2,983,855 70% 

Qeveri 985,073 30% 443,349 11%  - 0% - 0% 

Institucione financiare 2,251,744 70% 3,605,334 89%  201,358 4% 247,641 6% 

Për individët - 0% - 0%  1,214,450 25% 1,009,764 24% 

Totali 3,236,817  4,048,683   4,828,598  4,241,260  
% e përqëndrimit për cdo zë 40%  49%   60%  51% 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Analiza e rrezikut te perqendrimit  

Përqëndrimet sipas vendndodhjes për llogaritë me bankat  dhe institucionet e tjera financiare maten bazuar në 
vendndodhjen e njësisë së Bankës që mban aktivin, që ka një lidhje të lartë me vendndodhjen e huamarrësit. Përqëndrimi 

i vendndodhjes për letrat me vlere matet bazuar në vendndodhjen e emetuesit të letrës me vlerë. 

Arka dhe balancat me bankat mbahen me bankën qëndrore që ka graden B+ (2017: B+) dhe bankat dhe institucionet 

financiare bazuar ne klasifikimet e kompanise Standard & Poor’s qe jane si me poshte vijon: 

 
 Arka dhe balancat me bankat   Të arkëtueshme financiare 

 31 dhjetor 

2018 
 31 dhjetor 

2017 
 31 dhjetor 

2018 
 31 dhjetor 

2017 

Klasifikimi  A to BBB+ 868  359  -  - 

Klasifikimi  BBB to B- 2,702,507  3,039,201  -  - 

Pa klasifikim 206,245  612,731  4,828,598  4,241,260 
 2,909,620  3,652,291  4,828,598  4,241,260 

Arka (Note 12) 327,197  396,392  -  - 

Totali 3,236,817  4,048,683  4,828,598  4,241,260 

Paraja dhe balancat me bankat përfshijnë balancat e kufizuara me Bankën Qendrore dhe investimet me bankat dhe 

institucionet financiare.  

  

Përqendrimi i rrezikut sipas sektorëve ekonomikë brenda portofolit të borxhit nga financimet janë si më poshtë:  

  

Ne mije Leke 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Shuma % Shuma % 

Tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtepiake 2,188,336 45.32% 1,502,615 35.43% 

Tregti me pakice 1,214,451 25.15% 1,145,430 27.01% 

Prodhimi dhe shperndarja e energjise elektrike, gazit dhe ujit 50,440 1.04% 0 0.00% 

Industria perpunuese 336,444 6.97% 455,938 10.75% 

Ndertimi 696,740 14.43% 516,212 12.17% 

Ndermjetesimi monetar dhe financiar 201,358 4.17% 254,309 6.00% 

Transporti, Magazinimi dhe Telekomunikacioni 15,133 0.31% 40,997 0.97% 

Bujqesia dhe gjuetia 521.6 0.01% 10,988 0.26% 

Kolektive, sociale dhe personale 23,866 0.49% 41,909 0.99% 

Shendetesi dhe pune sociale 12,705 0.26% 22,598 0.53% 
Edukimi 41,980 0.87% 32,588 0.77% 

Hotele dhe restorante 41,320 0.86% 109,417 2.58% 

Te tjera 5,303 0.11% 108,259 2.55% 

Totali i financimeve te arketueshme(perpara 

zhvleresimit) 4,828,598 100% 4,241,260 100% 

 

 

 

 

 

 

  



Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.    

   

Shënime për pasqyrat financiare për fund vitin 31 dhjetor 2018 
(Shumat ne ‘000 Lek, perveçse kur percaktohet ndryshe)  

42 

 

7.          Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(b) Rreziku i kredisë (vazhdim) 

Analiza e rrezikut te perqendrimit (vazhdim) 

Te arketueshme financiare te detajuara sipas segmenteve te biznesit me 31 dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 2017 jane paraqitur 

ne tabelat me poshte: 
 31 dhjetor 2018 

 Individe Korporata SME 
Person 

fizik 
Staf Totali 

 
      

Linje kredie 1,389 - - - - 1,389 

Financime       
Afatshkurter 2,173 396,785 902,589 41,952 822 1,344,321 

Afatmesem 135,178 82,996 1,021,044 56,887 8,371 1,304,476 

Afatgjate 1,020,877 208,799 747,064 186,229 62,986 2,225,955 

Minus tarifen e aplikimit (17,338) (4,047) (22,625) (3,525) (8) (47,543) 

Totali  1,142,229 684,533 2,648,072 281,543 72,171 4,828,598 

 
 31 dhjetor 2017 

 Individe Korporata SME 
Person 

fizik 
Staf Totali 

 
      

Linje kredie 1,195 - - - - 1,195 

Financime       
Afatshkurter 8,564 386,181 874,953 59,438 792 1,329,928 

Afatmesem 134,593 59,161 791,310 64,686 12,248 1,061,998 

Afatgjate 828,562 209,326 636,111 174,470 38,588 1,887,057 

Minus tarifen e aplikimit (14,768) (3,515) (16,762) (3,863) (10) (38,918) 

Totali  958,146 651,153 2,285,612 294,731 51,618 4,241,260 

 

Në 31 dhjetor 2018 dhe 2017, Banka ka angazhimet e patërhequra të kredisë si vijon: 

  31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Pjesa e papërdorur e financimit   -  41,005 

 

Analizat e zhvleresimit  

 

Analizat e zhvlerësimit për të arkëtueshmet financiare më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 dhe lëvizjet në humbjet nga zhvlerësimi 

janë paraqitur në Shënimin 14. 

Norma e fitimit për financimet varion nga 2.5% në 13.53% në vit për valutë dhe nga 2.26% në 17% në vit në Lekë (31 

dhjetor 2017: nga 2.5% në 13.53 në vit në valutë dhe nga 2.26% në 17% në vit në Lekë). Lëvizjet në provizionet për 

detyrimet nga financimet e detajuara sipas segmenteve të biznesit për 31 dhjetor 2018 dhe 31 dhjetor 2017 janë paraqitur 

në tabelat e mëposhtme: 

 
 31 dhjetor 2018 

 Individe Korporata SME 
Person 

fizik 
Staf Totali 

Shumat në fillim të vitit 34,959 - 189,347 6,589 58 230,953 

Ndryshimet në ECL nga miratimi i SNRF 9 4,817 2,259 (6,624) (3,285) 1,615 (1,218) 

Shumat e rivendosura në fillim të vitit 39,776 2,259 182,723 3,304 1,673 229,735 

Shpenzimet për zhvlerësim 11,704 1,047 14,028 2,402 185 29,366 

Rimarrja nga zhvlerësimi (20,635) (992) (132,998) (1,039) (1,409) (157,073) 

Shumat në fund të vitit 30,845 2,314 63,753 4,667 449 102,028 
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7.          Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(c) Rreziku i likuiditetit  

Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka mund të ndeshë vështirësi në përballimin e detyrimeve të saj financiare, që 

shlyhen me para ose aktive të tjera financiare. 

Administrimi i rrezikut të likuditetit 

Qëndrimi i Bankës për të menaxhuar rrezikun e likuiditetit është të sigurohet, sa më shumë që të jetë e mundur, që do të 

ketë përherë likuditet të mjaftueshëm për të shlyer detyrimet e saj si në kushte normale ashtu edhe në kushte të pafavorshme, 

pa pësuar humbje të papranueshme ose pa rrezikuar cënimin e emrit të saj. 

Thesari merr informacion nga njësitë e tjera në lidhje me profilin e likuditetit të aktiveve dhe pasiveve të tjera financiare 

dhe detajet e flukseve të ardhshme të parave që rezultojnë nga aktivitetet e ardhshme. Thesari mban balanca të një portofoli 

me aktive afatshkurtra likuide, të përbërë kryesisht nga bonot e thesarit likuide afatshkurta dhe vendosje me bankat dhe 

institucione të tjera financiare, për të siguruar një nivel të mjaftueshëm të likuiditetit të Bankës.  

Thesari monitoron në baza ditore përputhshmërinë me rregulloret dhe limitet rregullatore të vendosura nga banka e 

Shqipërise. Të gjithë politikat dhe proçedurat e likuiditetit janë subjekt i rishikimeve dhe aprovimeve nga Komiteti i 

Aktiveve dhe Pasiveve të Bankës (‘ALCO‘).  

Banka mbështetet në depozitat nga klientët dhe bankat, dhe kontributet nga aksionarët e saj si burimi primar i sigurimit të 

fondeve. Ndërkohë që kontributet nga aksionarët nuk kanë një maturitet te caktuar, depozitat nga klientet dhe bankat 

përgjithësisht kanë maturitet të shkurter dhe një pjesë e madhe e tyre janë të ripagueshme sipas kërkesës. Natyra afat-

shkurtër e këtyre depozitave rrit rrezikun e likuditetit të Bankës, dhe Banka aktivisht manaxhon këtë rrezik nëpërmjet 

mbajtjes së cmimit konkurrues dhe monitorimit konstant të tendencave të tregut. Më 31 dhjetor 31, 2018 njëzetë balancat 

më të mëdha të klientëve përfaqësojnë 27.78% % të totalit te depozitave (in 2017: 30%). 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 

Tabela e mëposhtme tregon aktivet dhe detyrimet financiare të Bankes sipas maturitetit të mbetur në 31 dhjetor 2018 dhe 2017: 

2018 Pa afat 
Deri ne  

1 muaj 
1-3 muaj 3-6 muaj 

Deri ne  

1 vit 

Mbi  

1 vit 
Totali 

Aktivet        
Arka dhe llogaritë me bankat * 567,748 2,669,069 - - - - 3,236,817 
Murabaha – të arkëueshme financiare - 326,419 447,403 407,172 981,377 2,666,227 4,828,598 

Mudaraba – fonde  investimi - - - - - 209,749 209,749 

Totali 567,748 2,995,488 447,403 407,172 981,377 2,875,976 8,275,164 

Detyrimet         
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare - 394,874 123,357 - - - 518,231 

Borrowings from financial institution - 53,922 - - - - 53,922 

Detyrime ndaj klientëve - 2,602,094 735,381 792,398 1,354,159 1,080,565 6,564,597 

Totali - 3,050,890 858,738 792,398 1,354,159 1,080,565 7,136,750 

Pozicioni neto i likuditetit 567,748 (55,402) (411,335) (385,226) (372,782) 1,795,411 1,138,414 

Pozicioni neto i likuditetit i akumuluar 567,748 512,346 101,011 (284,215) (656,997) 1,138,414  
 

2017 Pa afat 
Deri ne  

1 muaj 
1-3 muaj 3-6 muaj 

Deri ne  

1 vit 

Mbi  

1 vit 
Totali 

Aktivet        

Arka dhe llogaritë me bankat * 530,525 3,151,353 366,805 - - - 4,048,683 

Murabaha – të arkëueshme financiare - 457,985 260,042 452,987 824,544 2,245,702 4,241,260 

Mudaraba – fonde  investimi - - - - - 216,130 216,130 

Totali 530,525 3,609,338 626,847 452,987 824,544 2,461,832 8,506,073 

Detyrimet                

Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare - 560,025 132,950 - - - 692,975 

Borrowings from financial institution - 217,484 - - - - 217,484 

Detyrime ndaj klientëve - 2,731,459 601,330 650,860 1,624,263 663,029 6,270,941 

Totali - 3,508,968 734,280 650,860 1,624,263 663,029 7,181,400 

Pozicioni neto i likuditetit 530,525 100,370 (107,433) (197,873) (799,719) 1,798,803 1,324,673 

Pozicioni neto i likuditetit i akumuluar 530,525 630,895 523,462 325,589 (474,130) 1,324,673  

*Arka dhe mjete monetare te ngjashme, investimet me bankat dhe institucionet financiare, llogaritë e kushtezuara me Banken Qëndrore janë paraqitur se bashku me ‘Arka dhe 

llogaritë me bankat’. 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 

Tabela e mëparshme paraqet rrjedhjet e skontuara të parasë prej instrumentave financiare të Bankës, mbi bazën e maturitetit kontraktual më të shpejtë të mundshëm. Rrjedhja e 

parasë, e pritshme prej Bankës. lidhur me këto instrumente ndryshon në mënyre domethënëse nga kjo analizë. Për shembull, llogaritë rrjedhëse të klientëve, pritet të mbajnë një 

gjendje të qëndrueshme ose rritëse. Tabela e mëposhtme paraqet detyrimet  financiare të paskontuara sipas maturitetit te mbetur kontraktual , duke perfshire angazhimet dhe 

garancite financiare të dhëna: 

 

31 dhjetor 2018 

Vlera Kontabël 

Rrjedha e parase nominale bruto 

  
Deri ne  

1 muaj 
1-3   muaj 3-6 muaj 

Deri ne  

1 vit 

Mbi  

1 vit 

Detyrime ndaj Bankave & Institucioneve 

financiare 518,231 394,874 123,357 - - - 

Huamarrje nga institucionet financiare 53,922 53,922 - - - - 

Detyrime ndaj klienteve  6,564,597 2,720,062 736,296 793,042 1,362,543 1,097,698 

Angazhime dhe garanci financiare 29,595 29,595 - - - - 

Totali   7,166,345 3,198,453 859,653 793,042 1,362,543 1,097,698 

 

31 dhjetor 2017 

Vlera Kontabël 

Rrjedha e parase nominale bruto 

  
Deri ne  

1 muaj 
1-3   muaj 3-6 muaj 

Deri ne  

1 vit 

Mbi  

1 vit 

Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve 

financiare 692,975 560,008 132,967 - - - 

Huamarrje nga institucionet financiare 217,484 217,484 - - - - 

Detyrime ndaj klientëve  6,270,941 2,773,673 604,434 654,588 1,627,776 651,235 

Angazhime/ Garanci financiare 52,106 52,106 - - - - 

Total   7,233,506 3,603,271 737,401 654,588 1,627,776 651,235 

  

Për të menaxhuar rrezikun e likuiditetit që rrjedh nga detyrimet financiare, Banka mban mjete likuide që përmbajnë mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare dhe 
investime për të cilat ekziston një treg aktiv dhe likuid. Këto asete mund të përdoren lehtësisht për të përmbushur kërkesat e likuiditetit.  
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(d) Rreziku i tregut  

Për të manaxhuar rrezikun e likuiditetit që lind nga detyrimet financiare, Banka mban aktive likuide që përfshijnë arkën dhe mjete monetare të ngjashme dhe investimet për të cilat 

ka një treg aktiv likuid. Këto aktive mund të përdoren menjëherë për të përmbushur kërkesat e likuiditetit. 

Ekspozimet ndaj rrezikut të normave të tregut 

Risku kryesor, për të cilin portofolet jo-tregtare janë të ekspozuara është rreziku i humbjes nga ndryshimet në rrjedhjen e parasë ose vlerat e drejta të instrumentave financiare për 

shkak të ndryshimit të normat e interesit. Banka tenton të zbusë riskun duke monitoruar datat e ricmimit të aktiveve dhe pasiveve te saj. Gjithashtu, efekti aktual do të varet nga 

një numër i caktuar faktorësh të tjerë, duke pëfshirë masën në të cilën ripagesat bëhen më herët ose më vonë se data kontraktuale dhe variacionet në ndjeshmëri brenda periudhave 

të ricmimit dhe ndërmjet monedhave. 

Analiza e riçmimit të normave të interesit  

Tabela e mëposhtme paraqet datat e ricmimit të aktiveve dhe detyrimeve të Bankës. Aktivet dhe detyrimet me normë të ndryshueshme janë raportuar në perputhje me datën e tyre 

të ardhshme të ndryshimit të normave të interesit. Aktivet dhe pasivet me normë fikse janë raportuar në përputhje me datën e ripagesës së skedulit të principalit (me e hershmja 

midis riçmimit kontraktual dhe dates e maturimit). 

2018 
Deri ne 1 

muaj 

1 - 3 

muaj 
3 - 6  muaj 

Deri ne 

 1 vit 

Mbi  

1 vit 

Nuk sjellin 

interes 
Totali 

Aktive        
Arka dhe llogarite me bankat 1,318,065 - - - - 1,918,752 3,236,817 

Murabaha – te arketueshme finaniciare 326,420 447,403 407,172 981,377 2,666,226 - 4,828,598 
Mudaraba – fonde investimi - - - - - 209,749 209,749 

Totali 1,644,485 447,403 407,172 981,377 2,666,226 2,128,501 8,275,164 

Detyrimet         
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare 136,036 123,437 - - - 258,758 518,231 

Huamarrje nga institucionet financiare 53,922 - - - - - 53,922 

Detyrime ndaj klientëve 901,314 735,381 792,398 1,354,159 1,080,565 1,700,780 6,564,597 

Totali 1,091,272 858,818 792,398 1,354,159 1,080,565 1,959,538 7,136,750 

Pozicioni neto  553,213 (411,415) (385,226) (372,782) 1,585,661 168,963 1,138,414 

Pozicioni neto  i akumuluar 553,213 141,798 (243,428) (616,210) 969,451 1,138,414 - 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(d) Rreziqet e tregut (vazhdim) 

 

2017 
Deri ne 1 

muaj 

1 - 3 

muaj 
3 - 6  muaj 

Deri ne 

 1 vit 

Mbi  

1 vit 

Nuk mbartin 

interes 
Totali 

Aktive        
Arka dhe llogarite me bankat 2,418,023 366,805 - - - 1,263,855 4,048,683 
Murabaha – te arketueshme finaniciare 457,985 260,042 452,987 824,544 2,245,702 - 4,241,260 

Mudaraba – fonde investimi - - - - - 216,130 216,130 

Totali 2,876,008 626,847 452,987 824,544 2,245,702 1,479,985 8,506,073 

Detyrimet         
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare - 560,025 132,950 - - - 692,975 

Huamarrje nga institucionet financiare - 217,484 - - - - 217,484 

Detyrime ndaj klientëve 887,155 600,530 650,360 1,617,263 647,029 1,868,604 6,270,941 

Totali 887,155 1,378,039 783,310 1,617,263 647,029 1,868,604 7,181,400 

Pozicioni neto  1,988,853 (751,192) (330,323) (792,719) 1,598,673 (388,619) 1,324,673 

Pozicioni neto  i akumuluar 1,988,853 1,237,661 907,338 114,619 1,713,292 1,324,673 - 

Administrimi i rrezikut të normës së interesit kundrejt limiteve, plotësohet edhe  nga monitorimi i ndjeshmësisë së aktiveve dhe pasiveve financiare të Bankës, me skenarë të 

ndryshëm të normave të kthimit. Një analizë e ndjeshmërisë së Bankës për një rritje ose zbritje në normat e interesit, duke supozuar që nuk ka një lëvizje asimetrike në kurbat e 

normave të interesit  dhe një pozicion financiar konstant, është si më poshtë: 

2018 Skenarët deri në një vit Skenarët mbi një vit 
 100 pikë 100 pikë 100 pikë 100 pikë 
 Rritje  Rënie Rritje  Rënie 

Efekti i Fitimit (humbjes) së vleresuar  (6,185) 6,185 9,671 (9,671) 

    

2017 Skenarët deri në një vit Skenarët mbi një vit 

  100 bp 100 bp 100 bp 100 bp 
 Rritje  Rënie Rritje  Rënie 
Efekti i Fitimit (humbjes) së vleresuar  (851) 851 14,902 (14,902) 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(d) Rreziqet e tregut (vazhdim) 

Lëvizjet e normave të  interesit prekin fitimet e mbajtura që lindin nga rritjet ose zbritjet në të ardhurat neto nga operacionet 

bankare dhe ndryshimet në vlerat e drejta të raportuara në fitim ose humbje.  

Ekuivalentet e mesatares së ponderuar të normave të tregut për aktivet dhe pasivet financiare kryesore janë si më poshtë: 

  Mesatarja e ponderuar e normave të interesit  
 (Lek) (USD) (EUR) 

31 dhjetor  2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Aktive        
Bankat dhe institucionet financiare  1.05% 1.28% 3.19% 2.14% 1.22% 0.92% 

Të arkëtueshme financiare 6.07% 6.52% 4.81% 5.08% 4.83% 5.36% 

Detyrimet       
Detyrime ndaj bankave  0.00% 0.00% 2.05% 0.80% 0% 0.10% 

Detyrime ndaj klientëve  2.14% 1.72% 0.59% 0.65% 0.65% 0.59% 

Rreziku i këmbimit valutor  

Rreziku i këmbimit valutor është rreziku që vlera e instrumentave financiare do të luhatet për shkak të ndryshimeve në 

normat e kurseve të këmbimit. Banka tenton të administrojë këtë rrezik duke mbyllur pozicionet e hapura ditore në monedhë 

të huaj dhe duke monitoruar limitet e pozicioneve të hapura. 

Tabela e mëposhtme përmbledh pozicionin neto të aktiveve dhe pasiveve në monedhë të huaj të Bankës, më 31 dhjetor 

2018 and 2017 prezantuar në mijë Lekë dhe një analizë e ndjeshmërise së fitimit të bankës si rezultat i ndryshimit te kursit 

te kembimit te Lekut ne raport  me monedhat kryesore për të cilat Banka ka ekspozime. 

 

31 dhjetor 2018 LEK USD EUR Other Total 

Aktivet      
Arka dhe llogaritë me bankat 926,470 1,210,938 1,075,090 24,319 3,236,817 

Te arketueshme financiare 1,923,695 1,097,645 1,807,258 - 4,828,598 

Bono Thesari – deri ne maturim - - - - - 

Mudaraba –fonde investimi - 209,749 - - 209,749 

Totali 2,850,165 2,518,332 2,882,348 24,319 8,275,164 

Detyrimet      
Detyrime ndaj bankave dhe insticutioneve 

financiare 23,496 317,303 177,432 - 518,231 

Huamarrje nga institucionet financiare - 53,922 - - 53,922 

Detyrime ndaj klientëve 3,211,322 676,964 2,652,747 23,564 6,564,597 

Totali 3,234,818 1,048,189 2,830,179 23,564 7,136,750 

Pozicioni neto (384,653) 1,470,143 52,169 755 1,138,414 

Pozicioni neto i Akumuluar  (384,653) 1,085,490 1,137,659 1,138,414 - 

 

Analiza e ndjeshmerise*  Efekti i FCR Efekti i FCR Efekti i FCR 

Lek - +/- 10%  +/- 147,014 +/- 5,217 -/+ 75.5 

Lek - +/- 5%  +/- 73,507 +/- 2,608 -/+ 75.5 

* Kundrejt te dyja monedhave, EUR dhe USD.  
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(d) Rreziqet e tregut (vazhdim) 

 

31 dhjetor 2017 LEK USD EUR Other Total 

Aktivet      
Arka dhe llogaritë me bankat 757,743 1,571,704 1,689,829 29,407 4,048,683 

Te arketueshme financiare 1,858,772 640,062 1,742,426 - 4,241,260 
Mudaraba –fonde investimi - 216,130 - - 216,130 

Totali 2,616,515 2,427,896 3,432,255 29,407 8,506,073 

Detyrimet      
Detyrime ndaj bankave dhe insticutioneve 

financiare - 92,127 600,848 - 692,975 

Huamarrje nga institucionet financiare - 111,122 106,362 - 217,484 

Detyrime ndaj klientëve 2,924,625 711,414 2,599,592 35,310 6,270,941 

Totali 2,924,625 914,663 3,306,802 35,310 7,181,400 

Pozicioni neto (308,110) 1,513,233 125,453 (5,903) 1,324,673 

Pozicioni neto i Akumuluar  (308,110) 1,205,123 1,330,576 1,324,673 - 

 

 

Analiza e ndjeshmerise  Efekti i FCR Efekti i FCR Efekti i FCR 

Lek - +/- 10%  +/- 151,323 +/- 12,545 -/+ 590 

Lek - +/- 5%  +/- 75,662 +/- 6,273 -/+ 295 

 

(e) Rreziku operacional  

Rreziku operacional është rreziku i humbjeve direkte ose indirekte që lindin nga nje shumëllojshmëri shkaqesh të lidhura 

me proceset e Bankës, personelin, teknologjinë dhe infrastrukturën, dhe nga faktorë të jashtëm të ndryshëm nga rreziku i 

kredisë, i tregut dhe i likuiditetit, dhe që lindin nga kërkesat ligjore dhe rregullatore, dhe standarte përgjithësisht të pranuara 
të sjelljes operative. Rreziqet operacionale lindin nga të gjitha operacionet e Bankës.  

Objektivi i Bankës është të menaxhojë rrezikun operacional, në mënyrë që të balancojë shmangien e humbjeve financiare 

dhe dëmtimin e reputacionit të Bankës, me kostot efektive dhe të shmangë procedurat e kontrollit që kufizojnë inciativën 

dhe kreativitetin. Zbatimi i kontrolleve për adresuar rrezikun operacional është mbështetur nga zhvillimi i një sërë 

standartesh për adminstrimin  e rrezikut operacional në fushat e mëposhtme: 

• kërkesat për ndarjen e duhur të detyrave, duke përfshirë dhe autorizimin e pavarur të transaksioneve 

• kërkesat për rakordimin dhe monitorimin e transaksioneve 

• përputhja me kërkesat ligjore dhe rregullatore  

• dokumentimi i kontrolleve dhe procedurave  

• kërkesat për vlerësimin periodik të rreziqeve operacionale të hasura, dhe përshtatshmërinë e kontrolleve dhe 

procedurave për të adresuar rreziqet e identifikuara  

• kërkesat për raportimin e humbjeve operacionale dhe veprimet rregulluese të propozuara  

• zhvillimi i planeve të mundshme  

• trainimi dhe zhvillimi profesional 

• standartet etike dhe të biznesit  

• zvogëlimi i rrezikut, duke përfshirë sigurimin në rastet kur ky është efektiv. 

Përputhshmëria me standardet e brendshme mbështetet nga një program rishikimesh periodike të ndërmarra nga Auditi i 

Brendshëm. Rezulatatet e rishikimeve të bëra nga Auditi i Brendshëm diskutohen me manaxhimin e njësisë së biznesit me 

të cilin ato lidhen, me përmbledhjet e dorëzuara në Komitetin e Auditit dhe manaxhimi i lartë i Bankës. 
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7. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(d) Administrimi i kapitalit 

Kapitali rregullator 

Banka e monitoron mjaftueshmerine e kapitalit te saj, vec te tjerash edhe  duke perdorur regullat dhe raportet e vendosura 

nga regullatori shqiptar, Banka e Shqiperise (“BSH”) e cila percakton kapitalin regullator te kerkuar per te mbeshtetur 

biznesin e Bankes. Regullroja “Mbi mjaftueshmerine e kapitalit” eshte nxjerre, ne perputhje me Ligjin per Bankat. Kapitali 

rregullator më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 është si më poshtë: 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Fondi total aksioner* 1,223,611 1,249,557 

Aktive të paprekshme të zbritshme* (8,108) (3,286) 

Pjesa e zbritshme e aktiveve afatgjata * - - 

Kapitali rregullator (shiko shenimin 1(b))* 1,215,503 1,246,271 

*Shumat në tabelë përfaqësojnë balancat bazuar në kërkesat e Bankës së Shqipërisë, të cilat ndryshojnë nga ato të raportuara 

ne përputhje me SNRF-të. Pasqyrat financiare të përgatitura në përputhje me kërkesat e Bankës së Shqipërisë nuk janë 

finalizuar në kohën e plotësimit të këtyre pasqyrave financiare. Sidoqoftë, Manaxhimi beson që aftësia e Bankës për të 

vazhduar aktivitetin nuk do të përkeqësohet. 

Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit 

Raporti i Mjaftueshmërise së Kapitalit është raporti i kapitalit rregullator me aktivet e ponderuara me rrezikun dhe zërat 

jashtë bilancit, i shprehur si përqindje. Raporti minimal i Mjaftueshmërisë së Kapitalit, kërkuar nga Banka e Shqipërisë 
është 12% 

Raporti i modifikuar i Mjaftueshmërisë së Kapitalit është raporti i kapitalit bazë me aktivet dhe zërat jashtë bilancit, të 

shprehura në përqindje. Norma minimale e modifikuar e mjaftueshmërisë së kapitalit është 6%. 

Banka i ka përmbushur Raportet e Mjaftueshmërisë së Kapitalit gjatë periudhës. Ne daten 31 dhjetor 2016 Raporti i 

Mjaftueshmerisë së Kapitalit eshte 19.87% (in 2017: 21.19%). 

Aktivet e Ponderuara me Rrezikun (APR) 

Aktivet ponderohen me rrezikun në perputhje me kategoritë e gjera të riskut, të cilave u caktohet një peshë rreziku në 

përputhje me shumat e kapitalit, të nevojshme për t‘i mbështetur ato. Aplikohen katër kategori të ponderimit të rrezikut 

(0%, 20%, 50%, 100%); per shembull paraja dhe instrumentet e tregut te parase me Banken e Shqiperise kane ponderim 

zero, qe do te thote se nuk duhet kapital per të mbeshtetur mbajtjen e këtyre aktiveve. Ndersa mjetet e qendrueshme 

ponderohen me 100%, që do të thotë se duhet të mbështeten me një kapital të barabartë me 12% të vlerës se tyre kontabël.  

Llogaritë që lidhen me angazhimet për kredi, gjithashtu merren në konsideratë dhe ponderohen duke përdorur 6të njëjtat 

norma përqindjesh si për aktivet. 
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8. Analiza e Maturitetit te aktiveve dhe detyrimeve 

Tabela më poshtë tregon një analizë të aktiveve dhe pasiveve të analizuara sipas asaj se kur pritet të mbulohen ose të 

shlyhen. Aktivet dhe detyrimet tregtare, duke përfshirë derivativët, janë klasifikuar si të pjekur dhe / ose paguhen brenda 

12 muajve, pavarësisht nga maturiteti kontraktual aktual i produkteve. Sa i përket kredive dhe paradhënieve ndaj klientëve, 

Banka përdor të njëjtën bazë të sjelljes së pritshme të ripagimit si përdoret për vlerësimin e EIR. Borxhi i publikuar 
pasqyron amortizimet e kuponave kontraktuale. 

 

2018 Brenda 12 muajve Pas 12 muajve 31 dhjetor 2018 

Aktive    
Arka dhe mjete monetare të ngjashme 2,663,972 - 2,663,972 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qendrore 567,748 - 567,748 

Invetime me banka dhe institucione financiare 3,235 - 3,235 

Mudaraba - fonde investimi - 32,557 32,557 

Murabaha - të arkëtueshme financiare 2,142,434 2,584,136 4,726,570 
Aktive të marra nga procese ligjore - 386,802 386,802 

Aktive të qëndrueshme të trupëzuara e patrupëzuara - 163,741 163,741 

Tatim fitimi  i parapaguar 13,877 - 13,877 

Aktive të tjera 6,358 - 6,358 

Totali i Aktiveve 5,397,624 3,167,236 8,564,860 

     
Detyrimet    
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare 518,231 -  518,231 

Huamarrje nga institucionet financiare 53,922 -  53,922 

Detyrime ndaj klienteve 5,484,032 1,080,565 6,564,597 

Fondi i Provigjionit - 12,369 12,369 

Detyrime të tjera  - 17,210 17,210 

Totali i Detyrimeve 6,056,185 1,110,143 7,166,328 

     
Neto (658,561) 2,057,092 1,398,531 

 

 

2017 Brenda 12 muajve Pas 12 muajve 31 dhjetor 2017 

Assets    
Arka dhe mjete monetare të ngjashme 3,517,936 - 3,517,936 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qendrore 530,747 - 530,747 

Mudaraba - fonde investimi - 50,321 50,321 

Murabaha - të arkëtueshme financiare 1,995,558 2,245,702 4,241,260 

Aktive të marra nga procese ligjore - 285,608 285,608 

Aktive të qëndrueshme të trupëzuara e patrupëzuara - 172,384 172,384 

Tatim fitimi  i parapaguar 11,048 - 11,048 

Aktive të tjera 16,026 - 16,026 

Totali i Aktiveve 5,981,315 2,613,062 8,594,377 

     
Detyrimet    
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare 692,975 - 692,975 

Huamarrje nga institucionet financiare 217,484 - 217,484 

Detyrime ndaj klienteve 5,607,912 663,029 6,270,941 

Fondi i Provigjionit - 13,811 13,811 

Detyrime të tjera  - 32,644 32,644 

Totali i Detyrimeve 6,518,371 709,484 7,227,855 

     
Neto (537,056) 1,903,578 1,366,522 
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9. Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve 

Manaxhimi diskuton me Komitetin e Auditimit zhvillimin, përzgjedhjen dhe shënimet per politikat dhe vlerësimeve 

kontabël kryesore te Bankës, dhe zbatimin e këtyre të politikave dhe vlerësimeve. 

Këto shënime plotësojnë komentet mbi manaxhimin e rrezikut financiar (shiko shënimin 7). 

 

Fonde për humbjet nga zhvlerësimi i kredive – SNRF 9 Politike e zbatueshme pas datës 1 janar 2018 

 

Matja e humbjeve nga zhvlerësimi, sipas SNRF 9 ashtu edhe në veçanti SNK 39, përcakton shumën dhe kohën e flukseve 

monetare të ardhshme dhe vlerave të kolateralit gjatë përcaktimit të humbjeve nga zhvlerësimi dhe vlerësimit të një rritjeje 

të konsiderueshme të rrezikut të kredisë. Këto vlerësime janë të nxitura nga një numër faktorësh, ndryshime në të cilat 

mund të rezultojë në nivele të ndryshme të shtesave. 

 

Llogaritjet ECL të Bankës janë rezultatet e modeleve komplekse me një numër supozimesh themelore në lidhje me 

zgjedhjen e inputeve të ndryshueshme dhe ndërvarësive të tyre. Elementet e modeleve ECL që konsiderohen si gjykime 

dhe vlerësime kontabël përfshijnë: 
 

• Modeli i brendshëm i klasifikimit të kredive të Bankës, i cili cakton PD-të në notat individuale 

• Kriteret e Bankës për të vlerësuar nëse ka një rritje të konsiderueshme të rrezikut të kredisë dhe kështu që lejimet për 

aktivet financiare duhet të maten në bazë të LTECL dhe vlerësimi cilësor 

• Segmentimi i aktiveve financiare kur ECL-ja e tyre vlerësohet në baza kolektive 

• Zhvillimi i modeleve ECL, duke përfshirë formulat e ndryshme dhe zgjedhjen e inputeve 

• Përcaktimi i skenarëve makroekonomikë dhe inputeve ekonomike siç janë normat e papunësisë dhe vlerat e kolateralit, 

si dhe efekti në PD, EAD dhe LGD 

• Përzgjedhja e skenarëve makroekonomikë të parashikuar nga pikëpamjet dhe koeficientet e tyre të probabilitetit, për të 

nxjerrë inputet ekonomike në modelet ECL. 

 
Zbritje për Humbjet në Kredi - SNK 39 Politika e zbatuar para datës 1 Janar 2018 

 

Aktivet e llogaritura me koston e amortizuar vlerësohen për zhvlerësim mbi një bazë të përshkruar në politikën kontabël 4 

(f) (vii). 

Banka shqyrton portofolet e saj të huave për të vlerësuar zhvlerësimin në baza mujore. Në përcaktimin nëse një humbje 

nga zhvlerësimi duhet të regjistrohet në fitim ose humbje, Banka bën gjykime nëse ka të dhëna të vëzhgueshme që tregojnë 

se ka një ulje të matshme në flukset monetare të ardhshme të vlerësuara nga një portofol kredish përpara se rënia të 

identifikohet me një hua individuale në atë portofol. Kjo dëshmi mund të përfshijë të dhëna të vëzhgueshme që tregojnë se 

ka pasur një ndryshim të pafavorshëm në statusin e pagesës së huamarrësve në një grup ose në kushtet ekonomike 

kombëtare ose lokale që lidhen me mospagimin e aktiveve në grup. Menaxhmenti përdor vlerësime bazuar në përvojën 

historike të humbjes për aktivet me karakteristika të rrezikut të kredisë dhe dëshmi objektive të zhvlerësimit gjatë caktimit 

të flukseve monetare të ardhshme. Metodologjia dhe supozimet e përdorura për vlerësimin e shumës dhe kohës së flukseve 
monetare të ardhshme rishikohen rregullisht për të zvogëluar çdo diferencë midis vlerësimeve të humbjeve dhe përvojës 

aktuale të humbjes.  
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9. Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve (vazhdim) 

Përcaktimi i vlerës së drejtë  

Përcaktimi i vlerës së drejtë të aktiveve dhe pasiveve financiare, për të cilat nuk ka një cmim të vëzhgueshëm në tregut, 
kërkon përdorimin e teknikave të vlerësimit sic përshkruhet në politikat  kontabël 3(f)(vi). Vlera e drejtë e analizuar sipas 

nivelit në hierarkinë e vlerës së drejtë dhe vlera kontabël e aktiveve që nuk maten me vlerën e drejtë janë si më poshtë: 

 

 2018 

 

Vlera e 

Drejte  

Faza 1 

Vlera e 

Drejte  

Faza 2 

Vlera e Drejte  

Faza 3 
Totali 

Arka dhe mjete monetare të ngjashme - - 2,663,975 2,663,975 

Mudaraba - fonde investimi - - 32,557 32,557 

Murabaha - të arkëtueshme financiare - - 4,726,570 4,726,570 

Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve 

financiare - - 
518,231 518,231 

Huamarrje nga institucionet financiare - - 53,922 53,922 

Detyrime ndaj klienteve - - 6,564,597 6,564,597 

  

 2017 

 

Vlera e 

Drejte  

Faza 1 

Vlera e 

Drejte  

Faza 2 

Vlera e Drejte  

Faza 3 
Totali 

Arka dhe mjete monetare të ngjashme - - 3,517,936 3,517,936 

Mudaraba - fonde investimi - - 50,321 50,321 

Murabaha - të arkëtueshme financiare - - 4,010,307 4,010,307 

Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve 

financiare - - 
692,975 692,975 

Huamarrje nga institucionet financiare - - 217,484 217,484 

Detyrime ndaj klienteve - - 6,270,941 6,270,941 

Të arkëtueshme financiare 

Të arketueshme financiare shprehen neto pas zhvlerësimit. Portofoli i Bankës ka një vlerë të drejtë të vlerësur përafërsisht 
e barabartë me vlerën e tij kontabël me normat përkatëse ekuivalente të interesit, që përafrohen me normat e tregut. Një 

pjesë domethënëse e portofolit është subjekt i ricmimit brenda një viti. 

Arka dhe llogarite me bankat 

Paraja dhe ekuivalentët e saj përfshijnë llogaritë rrjedhëse në bankat e nivelit të dytë. Meqenëse këto bilance janë 

afatshkurtra dhe me norma te luhatshme vlera e tyre e drejtë konsiderohet të barazohet me vlerën e tyre kontabël. 

Mudaraba - fonde investimi 

Më 31 dhjetor 2018, Banka ka matur vlerën e këtij investimi duke iu referuar çmimeve të tregut sipas raporteve të vlerësimit 

dhe ka njohur një zhvlerësim prej 186,190 mijë Lekë (2017: 175,080 mijë Lekë) (shih Shënimin 13) 

Depozita dhe huamarrje 

Depozitat me afat kanë një vlerë të drejtë të përafërsisht të barabartë me vlerën e tyre kontabël, për shkak të natyrës së tyre 

afatshkurtër dhe normave bazë të interesit, të cilat i përafrojnë normat e tregut. Shumica e depozitave maturohet brenda një 

viti. 
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10. Shenimet mbi tranzicionin  

Në faqet në vijim përcaktohet ndikimi i adoptimit të SNRF 9 në pasqyrën e pozicionit financiar dhe fitimet e pashpërndara përfshirë efektin e zëvendësimit të llogaritjeve të 

humbjeve të kreditit të SNK 39 me ECL-të e SNRF 9. 

Një barazim midis vlerës kontabël neto sipas SNK 39 ndaj bilanceve të raportuara sipas SNRF 9 që nga 1 janari 2018 është si vijon: 

  Matja SNK 39  Ri- Rimatja IFRS 9 

Aktivet Financiare Ref Kategoria Shuma klasifikimi ECL Te tjera Shuma Kategoria 
   

     
 

Arka dhe mjete monetare të ngjashme  L&R 3,517,936 - - - 3,517,936 AC 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qendrore  L&R 530,747 - - - 530,747 AC 

Mudaraba - fonde investimi  VDFH 50,321 - - - 50,321 VDFH 

Murabaha - të arkëtueshme financiare  L&R 4,010,307 - (1,218) - 4,011,525 AC 

 
 

 8,109,311 - (1,218) - 8,110,529  

 
 

       
Aktivet Jo-Financiare  

       

Tatimi i shtyre  
 - - - - -  

 
 

       
Totali i Aktiveve  

       

 
 

       
Detyrimet Financiare  

       
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare  AC 692,975 - - - 692,975 AC 

Huamarrje nga institucionet financiare  AC 217,484 - - - 217,484 AC 

Detyrime ndaj klienteve  AC 6,270,941 - - - 6,270,941 AC 

 
  7,181,400 - - - 7,181,400  

 
  

     
 

Detyrimet Jo-Financiare   
     

 

Provigjioni   13,811 - - - 13,811  

 
  

     
 

Totali i Detyrimeve   13,811 - - - 13,811  
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10.         Shenimet mbi tranzicionin (vazhdim) 

Ndikimi i kalimit në SNRF 9 mbi rezervat dhe fitimet e pashpërndara është si më poshtë: 

 

  Rezervat dhe Humbja e 

akumuluar 

Humbje e mbartur    

Balancat mbyllese sipas SNK 39 (31 dhjetor 2017)          (505,228) 

Reklasifikimi i rregullimit nga adoptimi i SNRF 9               1,218  

Tatimi i shtyrë në lidhje me sa më sipër  -  

Balancat e çeljes sipas SNRF 9 (1 Janar 2018)        (504,010) 

    

Ndryshimi total ne kapital nga adoptimi i SNRF 9              1,218  

Tabela në vijim tregon celjen e agreguar të provigjoneve për humbjen e kredisë sipas SNK 39 dhe provigjoneve për angazhimet e huasë dhe kontratat e garancisë financiare në 

përputhje me SNK 37 Provizionet Detyrimet Kontingjente dhe Aktivet e Kushtëzuara për Shpërblimet ECL sipas SNRF 9. Detajet tjera janë shpalosur në Shënimet 7.1, 8.1, 9.1, 

10.1 dhe 11.1. 

 Provigjoni i humbjes së 

kredisë 

sipas SNK 39 / SNK 37 

më 31 dhjetor 2017  Rimatja  

ECLs sipas 

SNRF 9  

më 1 Janar 2018 

Humbjet nga Zhvleresimi per:      

Kreditë sipas SNK 39 / aktivet financiare me koston e amortizuar sipas SNRF 9 230,953  (1,218)  229,735 

Investimi Mudaraba sipas SNK 39 / Instrumentet e borxhit me VDFH sipas SNRF 9: 175,080  -  175,080 

Letrat me vlerë të investimit të borxhit të gatshme për shitje sipas SNK 39 / aktivet 
financiare të borxhit në VDATGJ sipas SNRF 9 

 -  -  - 

 406,033  (1,218)  404,815 

      

Garancite Financiare -  -  - 

 -  -  - 

 406,033  (1,218)  404,815 
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11. Shpenzimet nga humbja e kredise 

Tabela më poshtë tregon tarifat ECL për instrumentet financiare për vitin e regjistruar në pasqyrën e të ardhurave: 

 

2018 Faza 1 

Individuale 

Faza 1 

Kolektive 

Faza 2 

Individuale 

Faza 2 

Kolektive 

Faza 3 

 

POCI 

 

Totali 

 

Arka dhe mjete monetare të ngjashme - 1,862 - - - - 1,862 

Mudaraba - fonde investimi - - - - 16,212 - 16,212 
Murabaha - të arkëtueshme financiare - 2,470 - 5,922 (133,703) - (125,311) 

Garancite financiare - - - - - - - 

Totali i humbjes nga zhvleresimi - 4,332 - 5,922 (117,491) - (107,237) 

Tabela më poshtë tregon shpenzimet e zhvlerësimit të regjistruara në pasqyrën e të ardhurave sipas SNK 39 gjatë vitit 2017: 

 

2017  

Specifik 

Kolektive 

(individualisht jo me 

ekspozim te madh) 

Kolektive (te 

ndodhura por akoma 

te pa identifikuara) 

Totali 

Shpenzimet nga humbja per kredite dhe paradheniet klienteve      

Korporata  - - - - 

SME  84,462 (70,200) - 14,262 

Kredi Konsumatore  9,458 (12,797) - (3,339) 

Kredi hipotekore  - - - - 

  93,920 (82,997) - 10,923 

Shpenzimet nga humbja nga Investimet Financiare me vlere te drejte  

 

 

- - - - 

      

Totali ne zerat e bilancit  93,920 (82,997) - 10,923 

Zerat jashte bilancit   - - - - 

Totali   93,920 (82,997) - 10,923 

 



Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a.    

   

Shënime për pasqyrat financiare për fund vitin 31 dhjetor 2018 
(Shumat ne ‘000 Lek, perveçse kur percaktohet ndryshe)  

57 

 

12. Arka dhe mjete monetare të ngjashme  

  31 dhjetor 2018   31 dhjetor 2017 

Arka 327,197  396,392 

Llogari rrjedhese me Bankën Qendrore 417,325  (87,398) 

Llogari rrjedhëse me bankat e tjera 603,247  889,994 

Investime deri në tre muaj 1,318,065  2,318,948 

Minus: zhvleresimin nga humbja (1,862)  - 

  2,663,972  3,517,936 

 

12.1 Zhvleresimi nga humbja per Arken dhe mjete monetare të ngjashme 

 

Tabela më poshtë tregon cilesine e kredisë dhe ekspozimin maksimal ndaj rrezikut të kredisë bazuar në sistemin e 

brendshëm të klasifikimit të kredive të Bankës dhe në klasifikimin e fazës së fundvitit. Shumat e paraqitura janë bruto nga 

zhvlerësimi, dhe përfshijnë të gjitha balancet me bankat, përveç arkës. Detajet e sistemit të klasifikimit të brendshëm të 

Bankës janë shpjeguar në Shënimin 12.3.3.2 dhe politikat nëse shtesat ECL janë llogaritur mbi baza individuale ose 

kolektive janë paraqitur në Shënimin 12.3.3.6: 
  2018  2017 

  Faza 1 

Individual 

Faza 2  
Faza 3 Totali 

 
Totali 

Individual  

Shkalla e Brendshme e Vlerësimit        

Te mira  2,665,834 - - 2,665,834  3,517,936 

Shkalle e larte  2,665,834 - - 2,665,834  3,517,936 

Shkalle Standarte  - - - -  - 

Shkalle Nen-standarte  - - - -  - 

Me vonesë por jo të zhvlerësuara  - - - -  - 

Me probleme  - - - -  - 

Zhvleresimi individual  - - - -  - 

Totali  2,665,834 - - 2,665,834  3,517,936 

 

Një analizë e ndryshimeve në vlerën kontabël bruto dhe në shumën përkatëse të ECL është si më poshtë: 
 

  Faza 1 

Individual 

Faza 2  
Faza 3 POCI Totali 

Individual 

Vlera kontabel bruto ne 1 Janar 2018  3,517,936 - - - 3,517,936 

Aktive te reja   1,522,602 - - - 1,522,602 

Aktive te nxjera ose ripaguara   (2,374,704) - - - (2,374,704) 

Transferim ne Faza  - - - - - 

Ndryshimet në flukset monetare kontraktuale për 

shkak të modifikimeve që nuk rezultojnë në 

çregjistrim  

- - - - - 

Fshirje  - - - - - 

Rregullimet nga kursi i kembimit  - - - - - 

Me 31 dhjetor 2018  2,665,834 - - - 2,665,834 

 

  Faza 1 

Individual 

Faza 2  
Faza 3 POCI Totali 

Individual 

Fondi ECL ne 1 Janar 2018  - - - - - 

Aktive te reja   - - - - - 

Aktive te nxjera ose ripaguara   - - - - - 
Transferim ne Faza  - - - - - 

Ndryshimet në flukset monetare kontraktuale për 

shkak të modifikimeve që nuk rezultojnë në 

çregjistrim 

 

1,862 - - - 1,862 

Fshirje  - - - - - 
Rregullimet nga kursi i kembimit  - - - - - 

Me 31 dhjetor 2018  1,862 - - - 1,862 
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12.      Arka dhe mjete monetare të ngjashme (vazhdim) 

12.1    Fond Zhvleresimi per Arken dhe mjete monetare të ngjashme (vazhdim) 

 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qendrore  

Për depozitat në valutë të huaj, norma është 12.5%, për ato që nuk aplikohet norma 0% dhe raporti i depozitave në monedhat 

përkatëse ndaj totalit të depozitave është deri në 50%. Pjesa e mbetur, që raporti është më shumë se 50%, aplikoi min 20%. 

Balancat e kufizuara me Bankën Qendrore paraqesin depozita të detyrueshme statutore dhe nuk janë të disponueshme për 

përdorim në operacionet e përditshme të Bankës. 

  31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Rezerva e detyrueshme me Bankën Qendrore  567,748 530,747 

  567,748 530,747 

13. Mudaraba – fonde investimi  

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Mudaraba – fonde investimi 209,749  216,130 

Pakësuar me zhvlerësim për humbje (177,192)  (165,809) 

 32,557  50,321 

 

Banka ka investuar  në një fond investimi Islamik që vepron në bazë të një marreveshje Mudaraba të përbashkët midis 

investitorit dhe Shoqerisë Islamike të Investimeve të Gulf ( ‘Mudarib-i’). Investitoret ndajnë fitimin nga operacionet që 

nuk e kanë arritur ende fazën finale të shlyerjes, deri në likujdimin e këtij fondi special. Sipas kësaj marrëveshje, Banka ka 
kushtëzuar perdorimin e fondeve vetëm për qëllim investimi ne Portofolin e Pasurive të Paluajtshme Europiane (PPPE). 

Ky portofol përfshin katër pasuri të vendosura në qendër të Brukselit, Belgjikë dhe në Gjermani.  Bazuar në raportin e 

investitoreve derguar nga Mudarib-i, kriza ekonomike europiane ka ndikuar ndjeshëm ne vlerën e aseteve të PPPE dhe ne 

mundesinë për rifinancim, qiradhënie ose shitjen e tyre, si rezultat Mudarib ka vendosur shitjen e pronave. Ne baze te ketij 

raporti dy prona jane shitur ndersa ndërsa prona tjetër është në proces perfundimi të shitjes. Banka ka marre pjesen e saj 

nga cmimi i shitjes se njeres prone dhe kestin e pare nga shitja e prones ne Gjermani. Bazuar në vlerën aktuale të ardhurave 

te marra , si dhe duke iu referuar çmimit te mundshem te shitjes per pronen qe eshte ne proces dhe raportit te vleresimit te 

vleresuesit te jashtem per pronen e pashitur ende , Banka   vlerëson pjesën e saj të humbjes, në përpjestim me investimin e 

saj ne totalin e fondit fillestar te investimit. Raporti më i fundit, i datës 22.02.2018, tregon një shumë të mbetur te Investimit 

për UBA 791.092 USD dhe në raport thuhet se një nga pronat e mbetura, "Eden Blue", është nën kontratë shitjeje. 

 

Bazuar në këtë vlerësim, Banka ka njohur një fond zhvleresimi per kete investim prej 177,192 mije Lek (2017: 165,809 

mije Lek). Levizjet ne fondin e zhvlerësimit jane si më poshtë: 

 2018  2017 

Balanca ne 1 janar           165,808            191,284 

Shpenzimi neto per vitin            16,213             17,683 

Efekti i kursit te kembimit              (4,829)                (43,158)  

Balanca ne 31 dhjetor            177,192            165,809 

14. Murabaha – të arketueshme financiare 

Gjendjet e të arkëtueshmeve financiare Murabaha më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 janë të detajuara si më poshtë: 

  31 dhjetor 2018   31 dhjetor 2017 

Të arkëtueshme financiare me kosto të amortizuar 4,849,277  4,223,011 

Te ardhura te perllogaritura 26,863  57,166 

Minus te ardhura te shtyra (47,542)  (38,917) 

Minus humbjet per ECL/Fondi i zhvlerësimit  (102,028)  (230,953) 

  4,726,570  4,010,307 
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14 Murabaha – të arketueshme financiare (vazhdim) 

14.1 Fond Zhvlerezimi per Murabaha – te arketueshme financiare  

Tabela më poshtë tregon cilesine e kredisë dhe ekspozimin maksimal ndaj rrezikut të kredisë bazuar në sistemin e 

brendshëm të klasifikimit të kredive të Bankës dhe në klasifikimin e fazës së fundvitit. Shumat e paraqitura janë bruto nga 

zhvlerësimi. Detajet e sistemit të klasifikimit të brendshëm të Bankës janë shpjeguar në Shënimin 7.b dhe politikat nëse 

shtesat ECL janë llogaritur në baza individuale ose kolektive janë paraqitur në Shënimin Shënim 7.b. 

 Viti 2018  Viti 2017 

 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Totali  Totali 

Korporat 404,229 78,946 - 483,175  508,854 

Institucion Financiar 201,358 - - 201,358  297,291 

Person Fizik 197,118 73,255 11,170 281,543  960,703 

Shitje me pakice 773,630 294,305 146,516 1,214,451  2,420,234 

SME 1,529,864 892,578 225,629 2,648,071  54,178 

Totali 3,106,199 1,339,084 383,315 4,828,598  4,241,260 

Një analizë e ndryshimeve në vlerën kontabël bruto dhe në shumën përkatëse të ECL është si më poshtë: 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3 Totali 

Vlera kontabel bruto ne 1 Janar 2018 2,455,803 1,210,177 575,280 4,241,260 

Aktive te reja 1,893,064 729,928 72,651 2,695,643 

Aktive te nxjera ose ripaguara - - - - 

Financime te ripaguara (1,114,180) (737,799) (277,664) (2,129,643) 

Transferim te Faza 1  238,412 (124,021) (114,391) - 

Transferim te Faza 2 (364,365) 391,996 (27,631) - 

Transferim te Faza 3 (58,385) (74,286) 132,671 - 

Ndryshimet në flukset monetare kontraktuale për shkak të 

modifikimeve që nuk rezultojnë në çregjistrim - - - - 
Ndryshimi i kursit te kembimit 55,850 (56,911) 22,399 21,338 

31 dhjetor 2018 3,106,199 1,339,084 383,315 4,828,598 

 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3 Totali 

Vlera kontabel bruto ne 1 Janar 2018 8,465 13,245 208,025 229,735 

Aktive te reja 5,793 6,784 6,505 19,082 
Aktive te nxjera ose ripaguara (perjashtohen fshirjet) (1,646) (4,164) (154,697) (160,507) 

Transferim te Faza 1  (2,209) 1,851 358 - 

Transferim te Faza 2 912 (5,075) 4,163 - 

Transferim te Faza 3 8,256 3,623 (11,879) - 

Ndryshimet në flukset monetare kontraktuale për shkak të 

modifikimeve që nuk rezultojnë në çregjistrim (227) 256 4,012 4,041 

Ndryshimi i kursit te kembimit 594 (152) 9,235 9,677 

31 dhjetor 2018 19,938 16,368 65,722 102,028 

Lëvizjet në fondin e zhvlerësimit për rënien në vlerë është si më poshtë: 

  2018  2017 

Balanca më 1 janar  230,953  276,181 

ECL FTA nga adoptimi i SNRF 9 (1,218)  - 

Rimarrje për zhvlerësimin neto nga rimarrjet (125,311)  (10,923) 

Kredi të fshira gjatë vitit -  (26,081) 

Efekti nga kurset e këmbimit  (2,396)  (8,224) 

Balanca me 31 dhjetor 31 102,028   230,953 
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14.        Murabaha – të arketueshme financiare (vazhdim) 

14.2 Qira Financiare te arketueshme  

 

Te perfshira ne te arketueshme financiare Murabaha – te arketueshme financiare ka zera te qirase financiare te 

arketueshme ne te cilat Banka eshte qiradhenesi: 
 

  Pagesa  

Minimale te qirase 
 

Vlera aktuale e pagesave 

minimale te qirase 

 December 31, 

2018 

December 31, 

2017 
 December 31, 

2018 

December 31, 

2017 

Me pak se 1 vit 9,036 7,426  8,606 7,072 

Midis1 dhe 5 vite 42,582 40,582  40,554 38,649 

Me shume se 5 vite 132,627 171,920  126,311 163,733 

Vlera aktuale e pagesave minimale te 

qirase 
184,245 219,928 

 
175,471 209,454 

Minus te ardhurat financiare te pafituara (30,946) (37,351)  (29,472) (35,572) 

Vlera neto e qirase financiare te 

arketueshme 
153,299 182,577 

 
145,999 173,882 

Provigjioni per pagesat e pambledhshme 

te qirase financiare 
(4,095) (8,041) 

 
(3,900) (7,658) 

Totali 149,204 174,536   142,099 166,224 

 

Llogarite e arketueshme te qirase financiare perfaqesojne kolateralin e ekzekutuar nga klientet e qe nuk kane shlyer 

detyrimet sipas afateve dhe jane dhene me qira paleve te treta kundrejt nje skeduli ripagimi te rene dakort. Norma e interesit 

ndryshon  nga 3% ne 5% dhe ka nje maturitet kontraktual nga 10 ne 15 vite. Vlera e drejte e pagesave minimale te qirase 

me 31 dhjetor 2018 eshte 149,204 mije Lek (2017: 182,577 mije Lek). 

15. Aktive te marra nga proceset ligjore  

Aktivet e marra nga proceset ligjore përfaqësojnë prona të marra nga ekzekutimi i kolateralit të llogarive te arketueshme 

financiare. Ne fillim, keto aktive u klasifikuan si aktive te vlefshme per shitje dhe u maten me vlere te drejte. 

Në 2018, asnjë nga aktivet e marra nga proceset ligjore nuk përmbushte detyrimin e aktiveve afatgjata të mbajtura për 

shitje dhe si rezultat Banka i ka klasifikuar këto aktive si inventarë të mbajtura me vlerën më të ulët midis kostos dhe vlerës 

neto së realizueshme. Ky transferim aplikohet ne mënyrë prospektive. 

Matja e vleres se drejte – Hierarkia e vleres se drejte 

Vlera e drejte e këtyre aktiveve është vendosur nga vleresuesit e pronave, të cilët kanë kualifikim profesional dhe 

eksperienca të kohëve të fundit lidhur me vendin dhe kategorinëe e pronës që vlerësohet. Vleresuesit masin vlerën e drejtë 

për pronat në portofolin e Bankes cdo vit që pason vitin në të cilin ato jane marre ne pronesi.  

Megjithëse pronesia i është transferuar Bankës, ndonjë pronë është ende në përdorim nga huamarrësi, deri ne gjetjen e 

blerësit potencial. Banka nuk ka synim të realizoje fitim nga dhënia me qira e këtyre pronave, por ka pranuar t’i japë me 

qira me qëllim mirëmbajtjen dhe ruajtjen e kushteve fizike aktuale. 

Te ardhurat totale të fituara nga qiraja ne vitin 2018 ishin 77 mije LEK (2017: 267 mije LEK).      

Vlera e drejte e pronave të investuara nga Banka eshte kategorizuar ne Nivelin 3 të hierarkisë së vlerës së drejtë.  
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15.           Aktive te marra nga proceset ligjore (vazhdim) 

Niveli 3 i vleres se drejte  

Tabela e mëposhtme tregon lëvizjet nga balancat e fillimit deri në ato të mbylljes lidhur me vlerën e drejtë te pronave të 

marra nga proceset ligjore.  

 2018  2017 

Gjendja në 1 Janar 285,608  236,518 

Të marra  gjatë vitit 127,359  82,720 
Të shitura gjatë vitit -  - 

Transferim ne Qira Financiare (14,068)  (34,227) 

Ndryshimi neto i vlerës së drejtë nga zhvleresimi (12,342)  - 

Ndryshimi neto i vlerës së drejtë nga kursi i këmbimit (e parealizuar) 245  597 

Gjendja me 31 dhjetor 386,802  285,608 

Teknikat e vlerësimit dhe të dhëna të rëndësishme të pavëzhgueshme  

Në njohjen fillestare, për matjen e vlerës së drejtë të një prone, Banka kryesisht i referohet ankandit përfundimtar lidhur 

me ekzekutimin, i cili rezulton në transferimin e pronësise në emër të Bankës. 

Bazuar në legjislacionin lokal vlera e drejtë e këtyre pronave matet nga vlerësues të pavarur që i japin këto vlera zyrave 

përmbarimore me fillimin e procedurave te ankandit. Vlera e drejtë që matet duke ju referuar cmimeve te tregut  përdoret 

si ofertë fillestare në ankandin e parë dhe kjo ofertë mund të ulet deri në 64% të vleres fillestare, në rast se ankandi nuk 
perfundon me shitjen tek një pale e tretë.  Ne rast se asnjë bleres nuk është paraqitur në ankandin përfundimtar me ofertën 

finale të reduktuar, atëherë pronesia i transferohet Bankës.  

Bazuar në vlerësimet më të fundit të bëra në vitin 2018, vlera e tregut e këtyre pronave e kalon vlerën e ankandit 

perfundimtar, nderkohe disa prona te tjera jane zhvleresuar, per arsye te kushteve te fundit te tregut dhe mungeses se 

ofertave ne ankande. 
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16. Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara 

 

Ndërtesa Pajisje zyre 

Kompjutera dhe 

pajisje kompjuterike Automjete 

Mobilje dhe 

pajisje 

Aktive të 

patrupëzuara 

Aktive ne 

proces Totali 

Kosto         
Më 1 Janar 2017 282,846 58,784 58,563 14,630 21,754 48,967 - 485,544 

Shtesa - 174 1,423 6,142 139 1,509 - 9,387 

Pakesime - - (94) - - - - (94) 

Më 31 dhjetor 2017 282,846 58,958 59,892 20,772 21,893 50,476 - 494,837 

Shtesa -    2,040 1,265 1,891 152 6,625 1,919 13,892 

Pakesime- Nxjerje jashte perdorimit -    (633)    (2,720) (6,348) (6) -  - (9,707) 

Më 31 dhjetor 2018 282,846 60,365 58,437 16,315 22,039 57,101 1,919 499,022 

                 

Amortizimi i akumuluar         

Më 1 Janar 2017 (114,722) (57,021) (44,775) (14,630) (21,404) (48,009) - (300,561) 

Zhvleresimi për vitin  (14,174) (856) (5,415) (808) (97) (542) - (21,892) 

Pakesime- Nxjerje jashte perdorimit - - - - - - - - 

Me 31 dhjetor 2017 (128,896) (57,877) (50,190) (15,438) (21,501) (48,551) - (322,453) 

Zhvleresimi për vitin  (14,142) (921) (5,566) (1,418) (125) (364) - (22,536) 

Pakesime- Nxjerje jashte perdorimit - 633 2,720 6,348  7 - - 9,708  

Më 31 dhjetor 2018 (143,038) (58,165) (53,036) (10,508) (21,619) (48,915) - (335,281) 

                 

Vlera e mbetur         

Më 1 janar 2017 168,124 1,763 13,788 - 350 958 - 184,983 

Më 31 dhjetor 2017 153,950 1,081 9,702 5,334 392 1,925 - 172,384 

Më 31 dhjetor 2018 139,808 2,200 5,401 5,807 420 8,186 1,919 163,741 

Më  31 dhjetor 2018 vlera bruto e aktiveve që jane amortizuar plotesisht ishte 3,525 mije LEK (2017: 1,517 mije LEK). 
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17. Aktive te tjera 

 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Shpenzime të parapaguara                 2,671   4,374 

Aktive të ndryshme                 3,687   11,652 

                6,358   16,026 

18. Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare 

 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Llogarite rrjedhëse 225,022  94,410 

Depozita me afat 293,140  598,502 

Pjesa e përllogaritur për shpërndarje e fitimit 69  63 

 518,231  692,975 

 

Më 31 dhjetor 2018 dhe 2017, llogarite rrjedhese dhe depozitat me afat përfaqësojne depozitat nga Institucionet Financiare 

brenda  Shqipërisë, me një maturitet të mbetur nga nje deri ne tre muaj. 

19. Hua nga Institucione Financiare 

 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Hua nga Banka Nderkombetare Tregtare (BNT) 53,910  217,460 

Pjesa e përllogaritur për shpërndarje e fitimit 12  24 

 53,922  217,484 

 

Ne 31 dhjetor 2018, banka mori nga BNT nje hua prej 500,000 USD me nje maturitet ne 30 Janar 2019. Interesi eshte i 

pagueshem ne daten e maturimit. Norma e interesit eshte 2.05%.  

20. Detyrime ndaj klienteve  

 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Llogari rrjedhëse 1,726,354   1,774,182 

Depozita investimi  4,790,381   4,450,031 

Pjesa e përllogaritur për fitim te klienteve 39,711   38,521 

Llogari të tjera të klientëve 8,151   8,207 

Totali 6,564,597   6,270,941 

 

Llogarite rrjedhese më 31 dhjetor 2018 perfshijne një balancë prej 579 million LEK (2017: 503 million Lek), që përfaqëson 

shumat e bllokuara nga autoritetet rregulluese ose nga banka. Disa balanca nuk janë të vlefshme për përdorim nga ana e 

klientëve, pa aprovimin e autoriteteve. Fondet nën manaxhim lidhen me depozitat me afat që i përkasin klientëve (referoju 

shënimit 19) për të cilat Banka ka marrë pergjegjësinë manaxheriale. Klientët marrin përsipër riskun e investimit që lind 

nga investimi i këtyre fondeve.  

Detyrimet me dhe pa afat ndaj klientëve sipas monedhave janë si më poshtë: 

Llogari rrjedhëse 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

 Në USD              346,436   422,088 

 Në ALL              541,075   394,423 

 Në EUR              815,279   922,361 
 Në GBP                23,564   35,310 

Totali         1,726,354   1,774,182 
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20.   Detyrime ndaj klienteve (vazhdim) 

Depozita me afat: 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

 In USD 314,695  288,352 

 In EUR 1,821,357  1,669,959 

 In ALL 2,654,329   2,491,720 

Totali 4,790,381   4,450,031 

Detyrime ndaj klienteve te detajuara ë detajuara sipas segmenteve të biznesit sipas 31 dhjetorit 2018 dhe 31 dhjetor 2017 

janë paraqitur në tabelën më poshtë: 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Korporata  895,345  746,557 

SME 770,629  950,109 

Individ  4,858,912  4,535,754 

Pjesa e përllogaritur për fitim te klienteve 39,711  38,521 

Totali 6,564,597  6,270,941 

21. Detyrime të tjera 

Detyrimet e tjera detajohen si më poshtë: 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Shpenzime të përllogaritura 2,599  4,691 

Pagesa në tranzit 7,097  21,957 

Detyrime të tjera ndaj të tretëve 261  28 

Fond provigjioni 12,369  13,811 
Detyrime të tjera  7,253  5,968 

 29,579  46,455 

Pagesat më 31 dhjetor 2018 përfaqësojnë transfertat në nisje në tranzit, për të cilat Banka ka vepruar si ndërmjetëse. 

Dispozitat e mosmarrëveshjeve lindin nga pretendimet e tanishme ose të mundshme ose nga ndjekjet që pretendojnë 
mosrespektimin e përgjegjësive kontraktuale ose të tjera ligjore ose rregullative, të cilat kanë rezultuar ose mund të lindin 

në kërkesa nga klientët, palët ose palët e tjera në çështjet gjyqësore civile. Siç është shpjeguar në Shënimin 6.18 dhe 

Shënimin 7.9, Banka është e mendimit se nëse zbulimi i këtyre ngjarjeve rast pas rasti do të paragjykonte rezultatin e tyre, 

atëherë deklarimet e detajuara të tilla nuk janë përfshirë në pasqyrat financiare të Bankës. 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Balanca me 1 Janar 13,811  8,218 

Provigjioni net pa rimarrjet (1,442)  5,593 

Balanca me 31 dhjetor 12,369  13,811 

22. Kapitali 

Kapitali aksionar 

Kapitali i rregjistuar është 1,762,717 mije Lek  (ekuivalent i 13,144 mije USD), i ndarë ne 547,421 aksione me vlerë 

nominale 3,220.04 Lek (USD 24.01) për aksion. Gjatë vitit 2018 dhe 2017 nuk ka patur lëvizje në kapitalin e rregjistruar.  

Rezervat 

Rezervat prej 109,033 mije Lek (2017: 109,033 mije Lek) janë krijuar në përputhje me Nenin 8 të Vendimit Nr. 51, të datës 

22 prill 1999 të Bankës së Shqipërisë, që kërkon kapitalizimin e 20% të fitimit neto të vitit, me Nenin 213 të Ligjit Nr. 
7638, të datës 19 Nentor 1992 “Mbi shoqëritë tregtare” që kërkon kapitalizimin e 5% të fitimit neto, dhe Statutit të Bankës, 

që kërkon kapitalizimin e 10%  të fitimit neto të vitit.  
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23. Të ardhura nga operacionet bankare  

 
Viti i mbyllur me 

 31 dhjetor 2018 
 

Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Të ardhura nga operacionet Murabaha              236,370    212,162 

Te ardhura nga bankat dhe institucione te tjera financiare                 41,397   41,656 

            277,767    253,818 

 

Të ardhura nga operacionet Murabaha per vitin e mbyllur, 31 dhjetor 2018, jane 8,662 mije Lek (31 dhjetor 2017: 19,027 

mije Lek) lidhur me zhvleresimin e aktiveve financiare. 

 

 
Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2018 
 

Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Arka dhe mjete monetare të ngjashme  4,766  7,667 

Balanca të kushtëzuara me Bankën Qendrore  36,631  33,989 

Murabaha - të arkëtueshme financiare 236,370  212,162 

            277,767    253,818 

24. Shpërndarja e fitimit për depozituesit  

Shpenzimet për shpërndarjet për depozituesit janë 59,120 mije Lek (2017: 55,593 mije Lek) dhe përfaqësojnë shpërndarjen 

e pjesës së fitimit nga transaksionet Mudarabah, neto prej komisionit Mudarib. 

 
Viti i mbyllur me 

 31 dhjetor 2018 
 

Viti i mbyllur me 

 31 dhjetor 2017 

Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare 1,010  912 

Huamarrje nga institucionet financiare 1,477  177 

Detyrime ndaj klienteve 56,633  54,504 

 59,120  55,593 

25. (Humbja)/Fitimi neto nga këmbimi valutor 

Fitimi neto nga këmbimi valutor përfaqëson efektin e ndryshimit në kurset e këmbimit valutor në rivlerësimin e fund-vitit 

të pozicioneve në monedhë të huaj të Bankës dhe fitimin dhe humbjen nga transaksionet në monedhë të huaj. Banka ka 

realizuar fitim prej 8,675 thousand nga transaksionet e këmbimit valutor (ne 2017: 11,530 mijë lek) dhe humbje nga 

rivleresimi i pozicionit neto të vlerave monetare të bilancit për shumën 40,297 mijë lek (in 2017: humbje 205,643 mijë 

lek).   

 

 Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2018 

 Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Fitim nga rivlerësimi i pozicionit  9,050  22,362 

Fitim nga kembimet valutore  19,685  23,788 

Nentotali 28,735  46,150 

Humbje nga rivlerësimi i pozicionit          (49,347)          (228,009) 

Humbje nga kembimet valutore            (11,003)            (12,259) 

Nentotali         (60,350)          (240,268) 

Totali         (31,615)          (194,118) 

26. Shpenzime personeli  

  Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2018 

 Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Staf i huaj                16,337   17,208 

Stafi vendas                81,766   80,131 

Sigurime shoqërore                11,626   11,232 
Të tjera kosto dhe shpërblime                 4,959   883 

            114,688   109,454 
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27. Shpenzime të tjera administrative  

Shpenzime të tjera administrative përfshijnë sa më poshtë: 

 Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2018 

 Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Sherbime ligjore, konsulence dhe auditimi 15,936  17,203 

Shpenzime zyre 29,119  22,717 

Sigurimi i depozitave 16,797  15,502 

Shpenzime sigurimi 13,053  12,066 

Swift, Reuters dhe lidhjet në rrjet 10,276  12,276 

Mirëmbajtje software 11,857  11,377 
Bordi i Drejtoreve dhe Komiteti i Auditimit  5,844  5,076 

Tarifa, taksa dhe detyrime 3,090  3,312 

Telefon dhe poste 1,554  1,506 

Udhëtime dhe transport 998  1,829 

Marketing dhe shpenzime perfaqesimi 7,280  8,659 

Fondi i Emergjences nga Banka e Shqiperise 3,046  - 

Shpenzime të tjera 37  114 

  118,887  111,637 

28. Tatim fitimi 

Banka përcakton tatimin në fund të vitit në përputhje me legjislacionin Shqiptar mbi taksat. Tatimi mbi të ardhurat ka nje 

normë tatimore prej 15% (2015: 15%) të të ardhurave të tatueshme. 

Tatimi mbi fitimin përpara taksave ndryshon nga shuma teorike që mund të lindte duke përdorur normën bazë të taksës si 

më poshtë: 

 

Norma e 

tatimit 
2018 

Norma e 

tatimit 
2017 

Fitim përpara tatimit  30,791  (163,246) 

Tatimi i llogaritur me normën tatimore 15%  (A) 15% 4,619 15% (24,487) 

Shpenzime të panjohura për efekt tatimor (B) 23% 7,129 4% 5,822 
Humbje tatimore te panjohura (C) - (11,748) 11% 18,665 

Shpenzimi tatimor/ Norma efektive e taksimit (A+B+C) 38% - - - 

Në 2018, Banka ka kryer parapagime të tatim fitimit Lek 2,827 mijë Lek (2017: 4,400 mijë Lek). Tatimi i parapaguar ne 

31 dhjetor 2018 ishte 13,877 thousand (2017: Lek 11,050 mijë Lek). Në baze të ligjit vendas të kontabilitetit, duke filluar 

nga 1 janari 2008, Banka duhet të raportojë në përputhje me SNRF-të. Në vazhdim, Ligji Nr. 10364, të datës 16.12.2010 

sjell disa amendime të vecanta (efektive nga 24 janari 2011). Bazuar në këto amendime, fondet e zhvlerësimit sipas SNRF-

ve duhet të konsiderohen si shpenzim i zbritshëm tatimor, duke siguruar që ato janë të certifikuara nga auditorët e jashtëm 

dhe nuk kalojnë limitetet e përcaktuara nga Banka Qendrore.  Duke filluar nga 1 Janari 2014, limitet e përcaktuara nga 

Banka Qendrore nuk jane të zbatueshme dhe provigjoni i njohur në perputhje me SNRF konsiderohet si shpenzim i 

zbritshëm për efekt tatimi. Si rezultat i këtyre ndryshimeve në legjislacion, nuk ka më diferenca të përkohshme midis vlerës 

kontabël dhe vlerës së tatueshme të aktiveve financiare në 31 dhjetor 2018. 

29. Angazhime dhe detyrime të tjera 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Garancitë 29,595  52,106 

Kolateralet 12,469,496  11,409,340 

Banka lëshon garanci për klientët e saj. Këto instrumenta bartin një rrezik kreditimi, të ngjashëm me të arkëtueshmet 

financiare. Bazuar ne vlerësimin e manaxhimit, nuk do të ketë humbje materiale për vlerat e garancive me 31 dhjetor 2018 

dhe kështu, nuk ka ndonjë provigjon të përfshirë në këto pasqyra financiare për këtë arsye.  

Cështje ligjore 

Gjatë rrjedhës normale të biznesit, Banka përballet me pretendime ligjore; manaxhimi i Bankës është i mendimit se nuk do 

të ketë humbje materiale në lidhje me pretendimet ligjore më 31 dhjetor 2018, dhe asnjë shtesë nuk është krijuar gjatë vitit 

2018. 
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29. Angazhime dhe detyrime (vazhdim) 

Angazhimet e qirasë 

Banka ka hyrë në angazhime jo-të anullueshme qiraje për të gjithë degët e saj. Angazhime të tilla, për vitet e mbyllura më 

31 dhjetor 2018 dhe 2017, përbëhen nga sa  më poshtë: 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Më pak se një vit 13,571  14,101 
Midis një viti dhe pesë viteve 55,183  26,750 

 68,754  40,851 

30. Transaksionet me palët e lidhura  

Banka hyn në transaksione me aksionarët e saj gjatë rrjedhës normale të biznesit. Balancat kryesore me  aksionerët në 

minorancë dhe palët e lidhura janë si më poshtë: 

 31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 

Aktive    

Investime me banka dhe institucione financiare 679,090  896,492 

Aktivitete financuese 5,376  6,354 

Provigjoni për aktivitete financuese (54)  (63) 

Mudaraba  – fonde investimi (note 13) 218,747  225,402 

Provigjone Mudaraba - fonde investimi (note 13) (186,190)  (175,080) 

Detyrimet    

Detyrime ndaj klienteve 11,264  13,176 

Balancat e paraqitura më lart janë shenime ne perputhje me SNK 24, per te siguruar që pasqyrat financiare të një njësie 
ekonomike të përmbajnë informacionet shpjeguese të nevojshme për të tërhequr vëmendjen në mundësinë që pozicioni 

financiar dhe fitimi ose humbja të jenë prekur nga ekzistenca e palëve të lidhura dhe nga transaksionet dhe balancat e 

papaguara me palët e tilla. 

Transaksionet me drejtorët 

Personeli kryesor drejtues apo drejtoret janë ata individë që kanë autoritetin dhe përgjegjësinë për planifikimin dhe ushtrimin 

e pushtetit për të kontrolluar në mënyrë direkte ose indirekte aktivitetet e Bankës dhe punonjësve të saj. Banka i konsideron 

anëtarët e Bordit të Drejtorëve (dhe nënkomitetet e tij) dhe Komitetin Ekzekutiv për të qenë personeli kryesor drejtues për 

qëllimet e SNK 24 Dhënia e Informacioneve të Palëve të Ndërlidhura. Shpërblimi i drejtorëve përfshihet në shpenzimet e 

personelit. Është detajuar si më poshtë: 

 

Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2018  

Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Pagat 25,165  26,383 
Bonuset dhe shpërblime të tjera 4,260  1,655 

Shpërblimi i Bordit të Drejtorëve 5,235  4,363 

 34,660  32,401 

Banka hyn në transaksione, marrëveshje dhe marrëveshje që përfshijnë drejtorët, menaxhmentin e lartë dhe bashkëpunëtorët 

e tyre të biznesit ose anëtarët e ngushtë të familjes, në rrjedhën normale të biznesit nën të njëjtat kushte komerciale dhe të 

tregut, normat e interesit dhe komisioneve që zbatohen për palët e palidhura. Të ardhurat dhe shpenzimet që rrjedhin nga 

transaksionet me palët e lidhura janë si më poshtë: 

 

Viti i mbyllur me 

 31 dhjetor 2018  

Viti i mbyllur me  

31 dhjetor 2017 

Të ardhurat:     

Të ardhura nga filialet e Dallah Holding 11,096  7,178 

Të ardhura nga aktivitet financuese 120  - 

Shpenzimet:    

Impairment loss on Mudaraba investment funds 16,213  17,683 

Shpenzimet për shpërndarje për depozituesit (55)  (63) 

31. Ngjarjet pas datës së raportimit  

Nuk ka ndonjë ngjarje tjetër pas datës së raportimit, që do të mund të kërkonte rregullime dhe shpjegime të tjera shtesë në 

pasqyrat financiare. 


