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banka credins

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm

V

iti 2009, sikurse për të gjithë sistemin bankar shqiptar edhe
për Bankën Credins, ishte një vit i sfidave të rëndësishme.
Kriza financiare dhe ekonomike botërore, vuri në pikëpyetje
qëndrueshmërinë e sistemit financiar, stabilitetin makroekonomik
dhe perspektivat e zhvillimit afatgjatë të ekonomisë botërore
sidomos gjatë gjashtëmujorit të parë të 2009.
Efekti i saj u shfaq logjikshëm edhe në ekonominë shqiptare
duke sjellë një ngadalësim të rritjes së saj, e cila rezultoi në ulje
të investimeve, rënie të likuiditetit si dhe rënie të ndjeshme të
kredidhënies nga ana e bankave të nivelit të dytë. Mbetet për t’u
theksuar, që edhe pse pasojat e krizës ekonomike u ndjenë në
Shqiperi, ekonomia e saj nuk ra në recension.
Në këtë situatë, duke marrë parasysh të gjithë faktorët ndikues,
rezultatet e Bankës Credins mbetën të kënaqshme duke treguar një
performancë të mirë krahasuar me ritmin e zhvillimit ekonomik në
Shqipëri.
Kështu, aktivat e Bankës në fund të vitit 2009, rezultuan në
shifrën 49,5 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej 24% kundrejt
vitit 2008, investimi i fondeve në dhënie kredie, arriti në 31 miliardë
lekë me një rritje prej 25.8% kundrejt vitit 2008 dhe totali i llogarive
të klientëve rezultoi në shumën 43.2 miliardë lekë, me një rritje prej
25.1%.
Rezultati financiar ishte fitimi neto në vlerën 524 milion lekë,
ndërsa kapitali aksionar kapi vlerën 3.7 miliardë lekë.
Edhe përgjatë vitit 2009, Banka Credins vazhdoi të zgjerojë
prezencën e saj, duke hapur degë në skajin verior të Shqipërisë,
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në Kukës dhe rritur më tej numrin e degëve në qytetet e
rëndësishme si Tirana dhe Vlora.
Një njohje ndërkombëtare tepër e rëndësishme që
iu bë Bankës Credins ishte vlerësimi i saj sipas Indeksit të
Moody’s në 29 Qershor të 2009, ku Credins u përshkrua si
një Bankë me bazë të qëndrueshme financiare, likuiditet
e përfitueshmëri të mirë dhe tregues të lartë efiçience.
Vlerësimi i një institucioni bankar sipas Moody’s mundëson
krahasimin midis bankave ndërkombëtare sipas standardit
të njësuar të Moody’s.
Arritjet e Bankës Credins këtë vit nuk qëndrojnë vetëm
në faktin që iu rezistua shumë mirë efekteve të krizës, të
cilën e dëshmuan rezultatet pozitive financiare, por mbi
të gjitha në atë që nuk u shfaqën shenja lëkundjeje apo
mungesë besimi tek klientela jonë e nderuar, të cilën
përfitoj nga rasti ta falenderoj përzemërsisht. Është ky
besim i shfaqur nga klientët tanë, një motiv i përditshëm
në punën tonë për të qenë sa më pranë tyre, për t’u ofruar
më të mirën.
Objektivat tona për vitin 2010, sikurse ato të viteve të
kaluar vazhdojnë të mbeten mjaft ambicioze. Kështu, është
parashikuar të hapen 9 degë të reja, të cilat në fund të
vitit, do ta çojnë në 41 numrin e degëve dhe agjencive të
rrjetit tonë. Përparësi po i jepet politikës kredituese, e cila
do të sjellë rritjen e shëndetshme të biznesit të Bankës si
dhe vlerësimin e saktë të risqeve të investimeve. Modeli

jonë i bankingut është një model i diversifikuar i cili ofron
shërbime dhe produkte për të gjitha segmentet e klientëve.
Gjatë vitit 2010, krahas segmentit të korporatave, do të
kemi si segmente prioritare për t’u financuar atë të biznesit
SME dhe mikro, duke synuar kështu minimizimin e risqeve
të ekspozimeve të mëdha.
Hartimi i buxhetit dhe parashikimi i objektivave për
vitin 2010, është bërë i parë ngushtësisht me mjedisin
makroekonomik shqiptar dhe natyrisht edhe atë
ndërkombëtar.
Kështu, krahasuar me vitin 2009, gjatë këtij viti
parashikohet një rritje aktivash prej 14%; depozitat e
klientëve 17%, kredidhënia 22 %. Mbështetur në këta
tregues, parashikojmë realizimin e një fitimi të përafërt me
atë të vitit 2009.
Ne kemi besim se do të përmbushim më së miri
objektivat dhe parashikimet tona për vitin 2010, duke u
mbështetur fuqimisht në vendimet e drejta të Bordit tonë
Drejtues, në punën plot vlerë e përkushtim të menaxhmentit
dhe gjithë stafit tonë të mrekullueshëm, në besimin e plotë
të klientëve tanë të nderuar.
Ju përshëndes,
Artan Santo
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Aksionerët
Grupi i aksionerëve të
Bankës Credins përbëhet nga
Sipërmarrës të fuqishëm,
Institucione dhe Fonde
Investimesh Ndërkombëtare, të
cilët janë mbështetësit kryesorë të
aktivitetit shumë të suksesshëm
të Bankës Credins në tregun e
ekonomisë shqiptare.
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z. Aleksandër Pilo

24.89%
Z. Aleksandër Pilo zotëron 24.89% të aksioneve
të Bankës Credins.
Z. Pilo është një prej iniciatorëve të themelimit
të Bankës Credins dhe Administratori i Shoqërisë
Emigres Sh.p.k., një nga shoqëritë më të mëdha
në vend për importimin, tregtimin e pllakave
dhe pajisjeve arreduese hidro-sanitare. “Emigres”
ushtron aktivitetin e saj që nga viti 1992.

z. renis tërshana

20.78%
Z. Renis Tërshana zotëron 20.78% të aksioneve të
Bankës Credins.
Ai administron kompaninë “R&T” Sh.p.k., kompani
kjo e krijuar në 23 Nëntor të vitit 1995. “R&T” vepron në
sektorin e tregtisë së artikujve të ndryshëm elektronikë
dhe zhvillimit të paketave të software-ve, Punë Civile/
Shërbime inxhinierike, Telekomunikacion, duke ju
përgjigjur një game të gjerë kërkesash të bizneseve
vendase dhe ndërkombëtare.

Fondi i Investimeve
Financiare në Ballkan

22.17%
Fondi i Investimeve Financiare në Ballkan (Balkan
Financial Sector Equity Holding B.V. - BFSE Holding
BV) Holandë zotëron 22.17% të aksioneve të Bankës
Credins.
Përfaqësohet nga Fondi i Zhvillimit Financiar
(Development Financial Equity Partners) DFE. Fokusi
i këtij Fondi është kryerja e investimeve private në
kapitalin aksioner, në sektorin e shërbimeve financiare,
veçanërisht në institucione financiare jo-banka dhe
banka me kapital vendas. Ky fond mbështetet në
politika, që synojnë në zhvillimin dhe financimin për
sektorin Mikro dhe sme, të përqendruar kryesisht në
rajonin e Evropës Juglindore.

z. Artan santo, znj. monika milo
z. maltin korkuti

14.15%
Tre Drejtuesit e Lartë të Bankës Credins, z. Artan
Santo (Drejtor i Përgjithshëm), znj. Monika Milo (zv.
Drejtore e Përgjithshme) dhe z. Maltin Korkuti (zv. Drejtor
i Përgjithshëm), zotërojnë 14.15% të aksioneve të Bankës.
Këta Drejtues, Aksionerë, me një background të
gjerë drejtimi në sektorin bankar janë çelësi suksesit të
deritanishëm të Bankës Credins. Pikërisht ky kombinim
ka vepruar dhe si nxitës në sjelljen e risive me politika
konkurruese fleksibël në tregun bankar shqiptar duke
e pozicionuar Bankën Credins si një nga Bankat më të
suksesshme në treg.

bushati Sh.p.k

seco

4.73%

3.17%

Bushati Sh.p.k zotëron 4.73% të aksioneve të
Bankës Credins.
Z. Bushati është Administrator i Kompanisë
“Bushati” Sh.p.k. Kjo kompani është themeluar
në Shkurt të vitit 1994 dhe ka hyrë tashmë në
dhjetëvjeçarin e dytë të suksesit në fushën e
ndërtimeve dhe rikonstruksioneve, duke krijuar një
emër mjaft të mirë në treg.

Sekretariati Shtetëror i Marrëdhënieve Ekonomike
(State Secretariat for Economic Affairs) SECO zotëron
3.17% të aksioneve të Bankës Credins.
Kjo strukturë qeveritare e shtetit të Zvicrës është
një ndër aksionerët më prestigjioz të Bankës Credins.
Ky Sekretariat është një agjenci zhvillimi e Qeverisë
Zvicerane e vlerësuar me AAA, e cila ka ndërmarrë projekte
zhvillimi shumë të rëndësishme. Qëllimi kryesor është
zhvillimi i sektorit financiar, i cili ndihmon dhe zhvillon
Sektorin për SME-të, për Biznesin e Mesëm dhe të Vogël.
SECO përfaqësohet nga Fondi i Investimeve Zvicerane
për Tregjet e Reja (Swiss Investment Fund for Emerging
Markets) SIFEM AG.
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Këshilli Drejtues

maksim haxhia

clive moody

zv. Kryetar

maltin korkuti

Anëtar

monika milo
Anëtare

Anëtar

ilirjan bushati
Kryetar

saimir sallaku
Anëtar

elona gjika
Anëtare

Drejtuesit e lartë

Artan Santo
Drejtor i Përgjithshëm

Maltin korkuti
Zv. Drejtor i Përgjithshëm

Monika Milo
Zv. Drejtor i Përgjithshëm

banka credins

Zhvillimet Kryesore nga 2003-2009
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31 Mars

Themelohet Banka Credins, e para bankë private me kapital 100% shqiptar. Slogani i
Bankës është ”Ne bëjmë më të mirën për ju, sepse flasim gjuhën tuaj”.

22 Shtator

Firmoset marrëveshja me UNOPS për programin PASARP, i cili ka si fokus kreditimin e
SME-ve në fushën "Agrikulturë dhe Agro-Industriale", përmes zhvillimit, racionalizimit
dhe përmirësimit të strukturave për prefekturat e Shkodrës, Durrësit dhe Vlorës.

2003

2003
1 Dhjetor

2003
31 Dhjetor

2004
20 Dhjetor

2005
1 Shtator

2006
1 Qershor

2007
31 Dhjetor

2007

12 Janar

2008
27 Maj

2009
29 Qershor

2009

Banka Credins nënshkruan me kompaninë American Express marrëveshjen e marketimit
të kartave “American Express”. Në bazë të kësaj marrëveshje Banka Credins lëshon 5 tipe
karta pagesash të kësaj kompanie të cilat mund të përdoren në çdo vend të botës ku
pranohet shërbimi “American Express”.
Banka Credins mbyll vitin 2004 me një të ardhur neto pozitive dhe projekton planet e saj
drejt një rritjeje progresive në tregun bankar.

Banka Credins nënshkruan marrëveshjen me Grupin e Monte Dei Paschi di Siena në Itali
për kryerjen e transfertave bankare nga emigrantët me kosto minimale në Shqipëri, deri
në 250 Euro falas.
Ofrohet shërbimi bankar Credins Online, i cili mundëson veprime nga llogaria Bankare
përmes internetit ose celularit.

Banka Credins bëhet Principal Member i kartës Visa duke i mundësuar çdo klienti të saj
shërbimet e kartës Visa kudo në botë.

Banka Credins rrit fitimin e saj vjetor me 132%. Rrjeti i saj i degëve dhe agjencive arrin në
21 duke ofruar një gamë të plotë të produkteve dhe shërbimeve bankare.

Pjesëmarrja e dy fondeve të rëndësishme të huaja me kuota kapitalesh, si Fondi i Investimeve Financiare në Ballkan – Balkan Financial Sector Equity Holding B.V. (BFSE Holding
B.V), Hollandë dhe Sekretariati Shtetëror Zviceran i Marrëdhënieve Ekonomike – State
Secretariat for Economic Affairs (SECO). Pas miratimit zyrtar nga Banka e Shqipërisë, në
fillim të vitit 2008, këto dy fonde zotërojnë tashmë 25.34 % të paketës së aksioneve të
Bankës Credins.
Nënshkrimi i marrëveshjes së Kredisë Kuadër me vlerë 7 milionë euro me European Fund
for South East Europe (EFSE).

Banka Credins vlerësohet për treguesit e saj financiarë sipas indeksit te Moody's.
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Arritjet 2009

Totali i aktiveve

24.51%
40.265.671

31.12.2008

34.572.233

49.573.848

31.12.2009

Portofoli bruto
i kredisë

25.87%
24.991.324

31.12.2008

31.455.760

31.12.2009

43.235.026

Depozitat e
klientëve

25.11 %
31.12.2008

14

31.12.2009
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447
386
447

386

25
25

31.12.2003

31.12.2008

31.12.2009
31.12.2003

31.12.2008

Numri i stafit

447
31.12.2009

33

33

30

30

Numri degëve
dhe agjencive
3

31.12.2003

33

31.12.2008

3

31.12.2003

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2009
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zgjerimi i bankës

Dega Kukës

Tirana 12

Dega Vlora 2

Lagjja Nr.2 Pallati 67

Pranë Shkollës “Harry Fultz”,
Rr. Jordan Misja,

Rruga “Demokracia”
Lagjja “Osmen Haxhiu”

Tel. (04) 22 35 439
Fax. (04) 22 30 756

Tel. (033) 237 170

Tel. (024) 224 903,
Fax. (024) 224 904

Degët e reja në 2009
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Vendndodhja Jonë
Tiranë
Durrës
Kavajë
Lushnjë
Fier
Vlorë
Elbasan
Korçë
Fushë-Krujë
Lezhë
Shkodër
Kukës

Në 6-mujorin e
parë të 2010
Burrel
Peshkopi
Ballsh
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zhvillimi i personelit te bankËs
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"Klienti është
fokusi ynë"

T

rajnimi i punonjësve ka qenë në
qendër të vëmendjes gjatë vitit
2009. Rritja e konsiderueshme
e numrit të punonjësve dhe përsosja
strukturore në departamentet,
drejtoritë, sektorët, degët dhe
agjencitë ekzistuese, si dhe krijimi
i njësive të reja bankare, solli si
domosdoshmëri marrjen e një sërë
masash organizative dhe krijimin e
kushteve sa më të përshtatshme për
trajnimin e punonjësve .
Kështu, përveç trajnimeve teorike
dhe praktike të punonjësve të rinj,

mund të përmendim seminaret
e organizuara për politikat e
kreditimit, për analizat financiare
të kredive SME dhe individë, për
përvetësimin e teknologjisë së
kreditimit në përgjithësi dhe
të mikrokredisë në veçanti, për
menaxhimin e risqeve të llojeve
të ndryshme, për parandalimin e
pastrimit të parasë, për teknikat e
shitjes, për instrumentat e pagesave,
për njohjen dhe ekzaminimin e
kartmonedhave fallco, shqiptare
dhe të huaja, për kushtet e sigurisë

së mjediseve në të cilat kryhen
veprimtaritë bankare.
Një
pjesë
e
punonjësve
janë trajnuar në seminare dhe
workshop-e të realizuara nga
institucione të specializuara për
këtë qëllim si brenda dhe jashtë
vendit, me temat: “RZB’s Viena cash
management days”, “Retail Banking”,
“Menaxhim Bankar”, “Elementet e
Sigurisë së kartmonedhave dhe
teknikat e ekzaminimit të tyre”.
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njeriu credins

Alba Shijaku
Drejtore e Departamentit
të Auditit

Valentina Prodani
Drejtore e Departamentit
të Financë-Kontabilitetit
Almida Asllani
Drejtore e Drejtorisë
së Kartave
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Sofika Nazaj
Drejtore e Drejtorisë
së Korporatave

Anila Muçmataj
zv. Drejtore e Departamentit
të Mikrokredisë

Suela Çela
zv. Drejtore e Departamentit
Operacional

Luiza Halilaj
zv. Drejtore e
Departamentit Juridik
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Banka Credins rritet dhe zhvillohet duke u mbështetur në punën e personelit të saj plotësisht të dedikuar. Ajo
është një bankë me vlera sociale, e cila mbart nën vete një
grup punonjësish me aftësi të larta profesionale që me punën e tyre realizojnë vizionin e Bankës Credins në tregun
bankar.
Për të vlerësuar performancën e personelit të saj në
punë, Banka Credins ka krijuar një standard vlerësimi
të titulluar “NJERIU CREDINS” i cili përfaqësohet nga ata
punonjës të cilët meritojnë të njësohen me përkushtimin,
profesionalizimin dhe frymën vizionare.
“NJERIU CREDINS” është një standard vlerash. Këto vlera
përfshijnë nivelet më të larta të profesionalizimit dhe të
etikës së punës që duhet të arrijë një punonjës në Bankën
Credins. Ato shërbejnë në krijimin e modelit të punonjësit
të dalluar, i cili jep kontributin e tij në vlerën e shtuar të
shërbimit bankar duke u bërë një shembull për të gjithë
punonjësit e tjerë në bankë me aftësitë e tij profesionale
dhe organizuese.
“NJERIU CREDINS” është i aftë të punojë nën presionet
dinamike të tregut bankar dhe ekonomisë së tregut, të
ofrojë zgjidhje të problemeve me efektivitet dhe efiçiencë
të lartë duke maksimizuar vlerat e bankës.
Në punën e tij, “NJERIU CREDINS” tregon përkushtim,
seriozitet, parashtron idetë e tij në lidhje me përmirësimin

e punës në bankë duke thithur dhe zbatuar me rigorozitet
inovacionet më të fundit të tregut bankar.
Nën këtë prizëm, u vlerësuan individët që përfaqësonin
“NJERIUN CREDINS” për vitin 2009, të cilët morën përgëzimet personale nga Drejtori i Përgjithshëm, z. Artan Santo
për arritjet e tyre. Këta punonjës janë:
1. Alba Shijaku
Drejtore e Departamentit të Auditit
2. Sofika Nazaj
Drejtore e Drejtorisë së Korporatave
dhe Biznesit të Madh
3. Almida Asllani
Drejtore e Drejtorisë së Kartave
4. Valentina Prodani
Drejtore e Departamentit të Financë-Kontabilitetit
5. Luiza Halilaj
zv. Drejtore e Departamentit Juridik
6. Suela Cela
zv. Drejtore e Departamentit Operacional
7. Anila Muçmataj
zv. Drejtore e Departamentit të Mikrokredisë
Në vijim të këtij vlerësimi, në një ceremoni të organizuar
enkas, u bë shpërndarja e certifikatave me këtë titull, si dhe
dhurata simbolike për punonjësit e vlerësuar me titullin
“Njeriu Credins”.
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Produktet kryesore të vitit 2009

Mikrokredia
Tregu konsumator kishte nevojë për produktin e Mikrokredisë
me kushte të reja dhe më konkurruese. Ne iu përgjigjëm sfidës. Në
vitin 2009 krijuam Departamentin e Mikrokredisë duke përfshirë të
gjithë rrjetin e degëve në kredidhënien mikro. Portofoli i mikrokredisë arriti një total prej 891 milion Lekë në Dhjetor 2009 kundrejt 415
milionë që ishte në fund të vitit 2008.

Karta visa

Sot në kushtet e një ekonomie globale çdokujt i lind nevoja e përdorimit të të ardhurave të veta jo vetëm në Shqipëri, por në çdo skaj të botës,
në kohë reale dhe me thjeshtësi në përdorim. Karta Visa nga Banka Credins
mundëson këtë shërbim me kushte të favorshme financiare, si për individët
ashtu dhe për bizneset, përmes rrjetit të ATM-ve, POS-eve apo Internetit.
Kështu, vlera e transaksioneve me kartë debiti Visa Electron në fund të muajit Dhjetor 2009, kapi shifrën 44 milionë USD, e cila krahasuar me fundin e
vitit 2008, do të thotë një rritje prej 65%.
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depozita “mirË se vini”
Emigrant apo me banim në Shqipëri, në Bankën Credins jeni
gjithmonë i mirëpritur. Mirë se vini! Ky urim u përdor edhe si emërtim për Depozitën “Mirë se vini” dhe rezultoi një ndër produktet më
të suksesshme për vitin 2009. Portofoli i kësaj depozite u dyfishua në
sezonin veror dhe pati një rritje rreth 20% në sezonin e dimrit.

happy summer
Kredia më e veçantë për pushimet e ofruar nga Banka Credins, e
cila lehtëson dhe mundëson planifikimin e pushimeve për të gjithë.
Përmes kredisë Happy Summer, mjafton të zgjedhësh vendin ku
dëshiron të shkosh dhe pushimet do të jenë fantastike.

depozita kaltra
Depozita afatgjatë e çelur për fëmijë, me norma interesi tepër
konkuruese nga Banka Credins, që ju jep mundësinë prindërve të
investojnë për fëmijët e tyre, duke ndërtuar për ta një të ardhme të
sigurt!
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Përgjegjësia Sociale/Sponsorizimet

Prill 2009
Sponsorizim për Teatrin Kombëtar
të Operas, Baletit dhe Ansamblit
Popullor. Në harkun kohor prej
3 vjetësh Banka Credins është
Partner serioz duke mbështetur
realizimin e aktiviteteve kulturore,
për sezone të ndryshme artistike,
ku përmenden kryeveprat
operistike, Falstaff, Copelia,
Rigoletto, evente që kanë patur një
rëndësi të veçantë në kulturën dhe
artin tonë.
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Prill 2009
Sponsorizim për Organizatën
studentore "SIFE". Banka Credins
ishte ndër Sponsorët e Konkursit
Kombëtar midis Universiteteve
të ndryshme në vend, duke qenë
prezente në zhvillimin akademik
të të rinjve Shqiptarë.

Maj, Shtator 2009
Sponsorizim për shoqatën
humanitare Kryqi i Kuq – Dega
Tiranë dhe dega Shkodër.
Përmendim aktivitetin e
zhvilluar për “Ditën Botërore
kundër Urisë”, i cili nxiti
sensibilizimin e popullsise ndaj
njerezve me pamjaftueshmëri të
ardhurash financiare.
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Nëntor 2009
Sponsorizim për Konferencën
Ndërkombëtare me temë
"Politikat Ekonomike dhe
Integrimi në Bashkimin
Evropian" e organizuar nga
Universiteti "Aleksandër Moisiu"
në Durrës.

Dhjetor 2009
Sponsorizim Shoqatës Tirana
për aktivitetin e njohur tashmë
në kryeqytet të quajtur "Sofra
Tiranase". Ky aktivitet kulturorartistik zhvillohet çdo vit në Pallatin
e Kongreseve. Banka Credins jep
mbështetjen e saj në këtë ngjarje
jubilare të Qytetarisë Tiranase, që
zhvillohet në kuadër të përpjekjeve
për ruajtjen dhe promovimin e
vlerave të gjithanshme kulturore të
trevës së Tiranës.

Dhjetor 2009
Sponsorizim për Fshatin SOS,
një organizatë humanitare që
në veprimtarinë e saj mbështet
fëmijët në nevojë. Banka Credins
mundësoi blerjen e dhuratave
për festat e fundvitit 2009, duke
u bërë pjesë e buzëqeshjes së të
ardhmes.
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Marrëveshje Institucionale
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Marrëveshja Kuadër midis Bankës
Credins dhe Fondit Evropian për
Evropën Juglindore, EFSE

G

P

Politikat e këtij viti shërbyen
gjithashtu për një menaxhim sa
më të mirë të portofolit të kredisë,
duke synuar njëkohësisht edhe
rritjen e bazës së klientelës,
të përbërë nga biznese të
qëndrueshme të konsoliduara
dhe me mundësi më të
mëdha zhvillimi, duke marrë
në konsideratë karakteristikat
që dominojnë tregun dhe
ekonominë e Shqipërisë.

P

jatë vitit 2009, politikat
e Bankës Credins kanë
pasur si synim rritjen e
kreditimit në sektorin e biznesit
Mikro dhe SME, me qëllim
shmangjen e ekspozimeve të
mëdha në një grup të vogël
klientësh,
diversifikimin
e
portofolit të kredisë dhe
minimizimin e risqeve.

Kësaj strategjie të ndjekur
nga Banka Credins i shërbyen
dy marrëveshje të nënshkruara,
që konsiderohen si tepër të
rëndësishme për fillimin e një
sërë projektesh që fokusohen në
financimin e klientëve SME.

rojekti i parë, i cili ka filluar
në Prill 2009, është ai me
Ministrinë e Ekonomisë,
Tregtisë dhe Energjetikës (METE).
Banka Credins është një nga
5 bankat e përzgjedhura në
projektin disa vjeçar midis METE
dhe Qeverisë Italiane, i cili kap
shumën 25 milionë Euro. Synimi
është financimi i sektorëve të
ekonomisë që bashkëpunojnë
me biznese italiane. 70% e
Kredisë do të përdoret për blerje/
financim asetesh dhe lëndësh
të para nga shoqëri italiane (në
Itali ose me filiale në Shqipëri)
ndërsa 30% mund të përdoret
për blerje/financim në Shqipëri.
rojekti i dytë ishte
nënshkrimi i Marrëveshjes
Kuadër
midis
Bankës
Credins dhe Fondi Evropian
për Evropën Juglindore, EFSE,
për kredinë 7 milionë Euro.
Nënshkrimi i kësaj Marrëveshje
Kuadër dhe i marrëveshjeve
individuale të Kredisë, do
t’i shërbejnë zhvillimit të
mëtejshëm
të
aktivitetit
kreditues të Bankës Credins,

duke u fokusuar kryesisht në
bizneset mikro dhe të vogla.

N

ë
dhjetor
2009,
Banka Credins është
pjesëmarrëse
e
një
tjetër projekti të rëndësishëm,
kësaj here me Ministrinë e
Punëve të Jashtme. Në fokus
të kësaj iniciative është fushata
promocionale për promovimin
e Diplomacisë Ekonomike dhe
imazhit të Shqipërisë në arenën
ndërkombëtare,
nëpërmjet
Ambasadave
Shqiptare
në
botë. Qëllimi i projektit është
promovimi i potencialit që
Shqipëria ofron për një klimë
të përmirësuar të biznesit dhe
trashëgimisë të pasur kulturore,
por mbi të gjitha imazhi i një
qëndrueshmërie
ekonomike.
Pjesë e këtij imazhi do të jetë dhe
aktiviteti i suksesshëm i Bankës
Credins, si një realitet financiar
shqiptar, që ka hyrë tashmë
në historikun e zhvillimeve të
rëndësishme ekonomike në
Shqipëri.
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objektivat për 2010
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Treguesit kryesorë të Bankës Credins për vitin 2010 krahasuar me 2009, do të jenë:

Aktivet të
rriten me

14%
Depozitat e
klientëve
të rriten me

17%

Numri i
klientëve
të rritet me

Kapitali
aksioner
të rritet me

7.5%

16.27%

Kredidhënia të
rritet me

Numri
i punonjësve
të arrijë në

22.8 %

550

synime
Zgjerimi i rrjetit të degëve
Në 2010 është planifikuar të hapen 9 degë të reja duke synuar mbulimin e çdo Qarku të Shqipërisë.
Zgjerimi i rrjetit të degëve është një ndër prioritet e bankës që do të mundësojë ofrimin e
produkteve dhe shërbimeve të saj, klientëve potencialë kudo që ndodhen.
Kartat, numri i ATM-ve dhe transaksionet ne ATM
Bazuar në ecurinë e vitit 2009, është parashikuar që numri i kartave dhe i transaksioneve të rritet
mesatarisht me 20%.
Rrjeti i ATM-ve Credins është planifikuar të zgjerohet në zonën e ofrimit të këtij shërbimi me 12 ATM
të reja.
Mikrokredia
Objektivi i Mikrokredisë për vitin 2010 është sërish dyfishimi i portofolit të kredisë, duke e çuar
portofolin në shumën 1.8 miliard lekë, që do të thotë se objektivi i kredive të disbursuara do të jetë
rreth 5,000 kredi të reja me një vlerë më të madhe se 1.5 miliardë lekë.
Internet Banking
Pasurimi me opsione të reja i programit të Internet Banking do të mundësojë fleksibilitet dhe do të
ofrojë lehtësira në përdorimin e tij nga ana e klientit.
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Bankat korrespondente
LEK
•

Banka e Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri			

LEK

Acct. 2221059 L Code No. 212

•

Deutsche Bank AG 					
Frankfurt Am Main, Frankfurt, Germany			
Swift Code: DEUTDEFFXXX

EUR Acct. No. 100 921 2127 00
IBAN: DE90 5007 0010 0921 2127 00

•

Standard Chartered Bank				
Frankfurt Am Main, Frankfurt, Germany
Swift Code: SCBLDEFXXXX

EUR Acct. No. 18122409

•

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG,			
Vienna, Austria						
Swift Code: RZBAATWWXXX			

EUR Acct. No. 55.061.469
IBAN: AT563100000055061469

•

Bank Austria Creditanstalt AG,				
Vienna, Austria
Swift Code: BKAUATWWXXX

EUR Acct. No. 51010261001

•

Intesa Sanpaolo SPA					
Milano, Italy
Swift Code: BCITITMMXXX

EUR Acct. No. 9952195.01.21

•

Banca Monte dei Paschi di Siena				
Milano, Italy
Swift Code: PASCITMMXXX

EUR Acct. No. 560.50032.21

•

Banca Popolare Dell’ Emilia Romagna			
Modena, Italy
Swift Code: BPMOIT22XXX

EUR Acct. No. 242031

EUR
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•

KBC BANK NV						
Brussels, Belgium
Swift Code: KREDBEBBXXX

EUR Acct. No. 488-5917860-21

•

NLB Prishtina D.D Prishtina, Kosova			

EUR Acct. No. 1701002010004726

•

Standard Chartered Bank				
New York, USA
Swift Code: SCBLUS33XXX

USD

Acct. No. 3582023443001

•

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG			
Vienna, Austria 			
Swift Code: RZBAATWWXXX

USD

Acct. No. 70-55.061.469

•

NLB PRISHTINA D.D, Prishtina, Kosova			

USD

Acct. No. 1701002010004726

•

Deutsche Bank AG 					
Frankfurt Am Main, Frankfurt, Germany 		
Swift Code: DEUTDEFFXXX

USD Acct. No. 100 921 2127 00. USD

			

USD

CHF
•

			
Zuercher Kantonalbank,					
Zurich, Switzerland
Swift Code: ZKBKCHZZXXX

CHF

Acct. No. 0700-00044296

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG 			
Vienna, Austria 		
Swift Code: RZBAATWWXXX

CHF

Acct. No. 73-55.061.469

•

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG			
Vienna, Austria
Swift Code: RZBAATWWXXX

GBP Acct. No. 83-55.061.469

•

Deutsche Bank AG 					
Frankfurt Am Main, Frankfurt, Germany 		
Swift Code: DEUTDEFFXXX

GBP Acct. No. 100 921 2127 00.GBP

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
Vienna, Austria
Swift Code: RZBAATWWXXX

CAD Acct. No. 71-55.061.469

•

GBP

CAD
•
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Dega Tirana 7 : Rruga Ali Demi, Tel/Fax. (04) 23 58 083
Dega Tirana 8 : Rruga “Bardhyl”, (tek kryqëzimi i Rr.”Bardhyl” me Rr.”Hoxha Tahsim”), Tel. (04) 23 47 572
Dega Tirana 9: Rruga Bajram Curri, pranë kryqëzimit të Shkollës së Bashkuar. Tel/Fax. (04) 23 47 560
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Dega Tirana 10: Rr. ”Ferrit Xhajko”, ( ish-Frigoriferi). Tel. (04) 22 48 485
HeADGjin
OFFICE
Dega Tirana
Rruga Ismail
Qemali,
Nr 21,Tel/Fax.
Tel. (04(04)
)22 34
069 20 69666;
Dega Tirana 11 : Rruga
Bue Shpata,
pranë1:stadiumit
Selman
Stermasi.
22 096;
56 694
(04 )Shkollës
22 50 994;
Fax.Fultz”,
(04) 22Rr.22Jordan
916; Misja,
SWIFTTel.
Code:
info@bankacredins.com
Dega Tirana 12 : Pranë
“Harry
(04)CDISALTR;
22 35 439,www.bankacredins.com;
Fax. (04) 22 30 756
Tirana
2 bRANCH.
Bulevardi
i I”,Tel.
Qendra
Tel. (04)
5823
252;
Dega Laprakë: Tek Blloku
“Gintash”
(dykatëshet)
në“Zogu
Laprakë.
(04) VeVe.
23 56789;
Fax.22
(04)
56(04)
285 22 57 988; Fax. (04) 22 48 654.
3 bRANCH:
Dega Vorë: Tel. (047)Tirana
26 00 435;
Fax. (047)Kryqëzimi
26 00 422.21-Dhjetorit. Tel. (04) 22 39 042. Fax. (04) 22 38 995
Tirana
4 bRANCH:
Dega Kamëz: Në qendër
të Kamzës.
Tel. (04)Rruga
22 00Komuna
485; Fax.e Parisit,
(04) 22Tel.
00 (04)
487 23 20 234, Fax. (04) 23 20 233
bRANCH:
Rr. e Elbasanit,
pranëTiranë.
“Shkollës
së Baletit”.
Agjencia Tirana 1:Tirana
Rr. “Irfan5Tomini”,
Agjencia
e Kolaudimit,
Tel/Fax.
(04) 22Tel/Fax.
24 228 (04) 23 47 809
6 bRANCH
Qendrës
Spitalore
Universitare
“Nënë Tereza”.
Agjencia Tirana 2 Tirana
: Autostrada
Tiranë – :Brenda
Durrës, Km
11, pranë
Emigres
Sh.p.k. Tel/Fax.
(048) 23Tel/Fax.
01 260(04) 23 76 305
Tirana
7 bRANCH:
Rruga Nr
Ali42.
Demi,
23(052)
58 083239 925; Fax. (052) 239 500.
Dega Durrës: Bulevardi
kryesor,
Rruga Tregtare,
Tel.Tel/Fax.
(052) 236(04)
256,
TiranaTek8 bRANCH:
Rruga “Bardhyl”,
kryqëzimi
i Rr.”Bardhyl”
Agjencia Porti Durrës:
sheshi i trageteve
në Portin (tek
detar.
Tel/Fax. (052)
234 500me Rr.”Hoxha Tahsim”), Tel. (04) 23 47 572
9 bRANCH:
Rruga
Bajram Curri,
të Shkollës
Bashkuar.
Agjencia Durres 2:Tirana
Pranë Qendrës
Tregtare
Industriale,
Lagjjapranë
17, Rr.kryqëzimit
Unazës,Tel/Fax.
(052)së236
257 Tel/Fax. (04) 23 47 560
10 bRANCH:
”Ferrit “Olsi
Xhajko”,
( ish-Frigoriferi).
Tel.Tel.
(04)(052)
22 48237
485668; Fax. (052) 237 669
Dega Shkozet: LagjaTirana
14, Përballë
Shkollës sëRr.Mesme
Lasko”,
Shkozet, Durrës.
11 bRANCH
: Rruga
GjinFax.
Bue(0571)
Shpata,
pranë stadiumit Selman Stermasi. Tel/Fax. (04) 22 56 694
Dega Shijak: Lagjja Tirana
Kodër, Shijak.
Tel. (0571)
23 069;
23 070
12 bRANCH:
Pranë
“Harry
Fultz”,
Dega Kavajë: Lagjjairana
Nr. 5, Kavajë.
Tel. (0554)
227Shkollës
858; Fax.
(0554)
227 Rr.
859Jordan Misja, Tel. (04) 22 35 439, Fax. (04) 22 30 756
bRANCH:
Tek Blloku
“Gintash”
(dykatëshet)
Dega Fushë-Krujë:Laprakë
Lagjja Kastrioti;
Tel. (0563)
22 489;
Fax. (0563)
22 490 në Laprakë. Tel. (04) 23 56789; Fax. (04) 23 56 285
Tel. (047)
26 00
435;29Fax.
(047)
00 422.
Dega Fier : BulevardiVorë
“JakovbRANCH:
Xoxe”. Tel. (034)
29 131;
(034)
132;
Fax.26
(034)
229 130
Kamëz bRANCH:
Në qendër
të Kamzës.
Tel.(0215)
(04) 222300500;
485;Fax.
Fax.(0215)
(04) 22
Dega Lezhë: Lagjja Besëlidhja,
Rruga “Luigj
Gurakuqi”
Nr 48. Tel.
2300
600487
1 AGENCY:
“Irfan Tomini”,
Agjencia
e Kolaudimit,
Tel/Fax.
(04) 22 24 228
Dega Vlora 1: LagjjaTirana
Pavarësia,
Banesë 12Rr.katëshe,
Skelë, Vlorë.
Tel. (033)
229 958;Tiranë.
Fax. (033)
229 959
Tirana 2 AGENCY
: Autostrada
Tiranë
– Durrës,
Km237
11,170
pranë Emigres Sh.p.k. Tel/Fax. (048) 23 01 260
Dega Vlora 2: Rr. “Demokracia“,
Lagjja. “Osmen
Haxhiu”,
Vlorë.
Tel. (033)
Durrës
bRANCH:
Bulevardi
Tregtare,
Nr 42. Tel.
236224
256,
(052)
23924
925;
Fax.
(052)
23924204.
500.
Dega Elbasan: Lagjja
Aqif Pasha,
Rruga 28
Nëntori,kryesor,
(pranëRruga
Drejtorisë
së Policisë).
Tel.(052)
(0544)
213;
(0544)
472;
Fax.
(0544)
Porti
AGENCY:
sheshi
trageteve
në Portin
Tel/Fax.
Dega Shkodër: Lagjja
Vasil Durrës
Shanto, Rruga
“Vaso Tek
Kadia”.
Tel.i (022)
250 643;
(022)detar.
250 645;
Fax.(052)
(022)234
250500
633
Durres
2 AGENCY:
Pranë
Tregtare Industriale,
Lagjja
Unazës,Tel/Fax.
Dega Korçë: Bulevardi
“Republika”,
Lagja 12,
(tekQendrës
“Ish-Vetëshërbimi”).
Tel. (082)
254 17,
300;Rr.Fax.
(082) 254 400(052) 236 257
Shkozet
bRANCH:
Lagja
14, Përballë
Shkollës
Mesme
Dega Lushnjë: Bulevardi
Kryesor,
Ish-Hotel
Myzeqeja
Tel. (022)
2986;sëFax.
(022)“Olsi
2983Lasko”, Shkozet, Durrës. Tel. (052) 237 668; Fax. (052) 237 669
Shijak
Lagjja224
Kodër,
Tel.224
(0571)
Dega Kukës: Lagjja Nr.2
PallatibRANCH:
67, Tel. (024)
903,Shijak.
Fax. (024)
904 23 069; Fax. (0571) 23 070
Kavajë bRANCH: Lagjja Nr. 5, Kavajë. Tel. (0554) 227 858; Fax. (0554) 227 859
Fushë-Krujë bRANCH: Lagjja Kastrioti; Tel. (0563) 22 489; Fax. (0563) 22 490
Fier bRANCH: Bulevardi “Jakov Xoxe”. Tel. (034) 29 131; (034) 29 132; Fax. (034) 229 130
Lezhë bRANCH: Lagjja Besëlidhja, Rruga “Luigj Gurakuqi” Nr 48. Tel. (0215) 23 500; Fax. (0215) 23 600
Vlora 1 bRANCH: Lagjja Pavarësia, Banesë 12 katëshe, Skelë, Vlorë. Tel. (033) 229 958; Fax. (033) 229 959
Vlora 2 bRANCH: Rr. “Demokracia“, Lagjja. “Osmen Haxhiu”, Vlorë. Tel. (033) 237 170
Elbasan bRANCH: Lagjja Aqif Pasha, Rruga 28 Nëntori, (pranë Drejtorisë së Policisë). Tel. (0544) 224 213; (0544) 24 472; Fax. (0544) 24204.
Shkodër bRANCH: Lagjja Vasil Shanto, Rruga “Vaso Kadia”. Tel. (022) 250 643; (022) 250 645; Fax. (022) 250 633
Korçë bRANCH: Bulevardi “Republika”, Lagja 12, (tek “Ish-Vetëshërbimi”). Tel. (082) 254 300; Fax. (082) 254 400
Lushnjë bRANCH: Bulevardi Kryesor, Ish-Hotel Myzeqeja Tel. (022) 2986; Fax. (022) 2983
Kukës bRANCH: Lagjja Nr.2 Pallati 67, Tel. (024) 224 903, Fax. (024) 224 904
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(me Raportin e Auditorit të Pavarur bashkangjitur)
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Pasqyra e të ardhurave përmbledhëse më 31 Dhjetor 2009
(në Lek ‘000)

Notes

2009

2008

Të ardhura nga interesat
Shpenzime për interesa
Të ardhura neto nga interesat

7
7
7

3,748,815
(1,884,454)
1,864,361

3,287,020
(1,533,054)
1,753,966

Të ardhura nga tarifat dhe komisionet
Shpenzime për tarifat dhe komisionet
Të ardhura nga tarifat dhe komisionet, neto

8
8
8

288,200
(34,220)
253,980

217,738
(30,841)
186,897

5,110
321,404
326,514

(3,280)
205,737
202,457

(625,256)
(10,231)
(122,795)
(484,083)
(612,682)
(1,855,047)

(341,528)
(8,122)
(113,752)
(385,141)
(472,093)
(1,320,636)

589,808
(65,043)
524,765

822,684
(83,751)
738,933

55,199
55,199
579,964

(2,784)
(2,784)
736,149

Shpenzime të tjera, neto
Fitim/(humbje) nga këmbimet valutore
Të ardhura të tjera nga aktivitetet bankare
Provizion për humbje nga kreditë
Amortizimi i aktiveve jo-materiale
Amortizim i tokës, ndërtesës dhe pajisjeve
Shpenzime personeli
Shpenzime administrative

15
18
17
9
10

Fitimi para tatimit
Shpenzimet e tatimit mbi të ardhurat
Fitimi për periudhën

11

Të ardhura përmbledhëse të tjera, neto nga tatimi mbi fitimin
Rivlerësimi i aktiveve të vlefshme për shitje, neto nga tatimi mbi fitimin
Të ardhura përmbledhëse të tjera, neto nga tatimi mbi fitimin
Totali të ardhurave përmbledhëse për periudhën që i atribuohet
aksionerëve

16,19

Shënimet në faqen 6 deri në faqen 50 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të Bankës Credins Sh.a. në 16 Prill 2010 dhe
janë nënshkruar në emër të tij nga:

Artan Santo					
Drejtor i Përgjithshëm					
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Pasqyra e pozicionit financiar më 31 Dhjetor 2009
(në Lek ‘000)

Aktivet
Mjete monetare dhe ekuivalente me to
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore
Hua dhe paradhënie bankave
Hua dhe paradhënie për klientët
Letra me vlerë të investuara
Ndërtesa dhe pajisje
Aktive jo-materiale
Aktive për tatime të shtyra
Tatimi aktual i aktiveve
Aktive të mbajtura për shitje
Aktiv afatgjatë material i investuar
Aktive të tjera
Totali i aktiveve
Detyrimet
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare
Hua
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Detyrime të tjera
Provizioni
Totali i detyrimeve
Kapitali aksioner
Kapitali aksioner
Primi te aksioneve
Rezerva e përgjithshme
Zera të tjera përmbledhës
Rezerva rivlerësimi
Fitime të pa shpërndara
Totali i detyrimeve dhe kapitalit neto i aksionerëve

Shënime

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

12
13
14
15
16
17
18
19

10,333,853
4,167,056
236,023
30,242,343
3,461,404
760,511
38,493
30,835
53,337
88,076
161,917
49,573,848

6,821,784
3,250,567
748,214
24,436,133
3,891,698
774,697
36,078
51,712
1,086
56,655
197,047
40,265,671

23
24
25
26
27
28

1,007,826
124,651
43,235,026
1,419,794
40,653
14,673
45,842,623

1,241,551
34,572,233
1,274,970
25,659
37,114,413

29

2,404,771
336,334
412,940
52,415
524,765
3,731,225
49,573,848

2,119,762
336,334
258,618
(299,605)
(2,784)
738,933
3,151,258
40,265,671

20
21
22

30
16,19

Shënimet në faqen 6 deri në faqen 50 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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Pasqyra e ndryshimit të kapitalit më 31 Dhjetor 2009
(në Lek ‘000)

Kapitali
aksionar

Primi i lidhur
Rezerva e Zëra të tjerë
Rezerva Fitime të pa
me aksionin përgjithshme përmbledhëse rivlerësimi shpërndara

Totali i
kapitalit

1,598,110

84,814

-

(146,123)

-

378,071

1,914,872

-

-

-

-

-

738,933

738,933

-

-

-

-

(2,784)
(2,784)
(2,784)

738,933

(2,784)
(2,784)
736,149

272,935
248,717
521,652
2,119,762

251,520
251,520
336,334

258,618
258,618
258,618

(153,482)
(153,482)
(299,605)

(2,784)

(378,071)
(378,071)
738,933

500,237
500,237
3,151,258

2,119,762

336,334

258,618

(299,605)

(2,784)

738,933

3,151,258

Totali i të ardhurave përmbledhëse për periudhën
Fitim i vitit aktual

-

-

-

-

-

524,765

524,765

Të ardhura të tjera përmbledhëse, neto nga tatimi mbi fitimin
Rivlerësimi i letrave me vlerë të vlefshme për shitje
Totali të ardhurave të tjera përmbledhëse
Totali të ardhurave të tjera përmbledhëse për periudhën

-

-

-

-

55,199
55,199
55,199

524,765

55,199
55,199
579,964

285,009
285,009
2,404,771

336,334

154,322
154,322
412,940

299,605
299,605
-

52,415

(738,933)
(738,933)
524,765

3
3
3,731,225

Gjendja më 1 Janar 2008
Totali i të ardhurave përmbledhëse për periudhën
Fitim i vitit aktual
Të ardhura të tjera përmbledhëse, neto nga tatimi mbi fitimin
Rivlerësimi i letrave me vlerë të vlefshme për shitje
Totali të ardhurave të tjera përmbledhëse
Totali të ardhurave të tjera përmbledhëse për periudhën
Transaksione me pronarët, të regjistruara direkt në kapital
Kontribute dhe shpërndarje nga pronarët
Përvetësimi i fitimeve të pa shpërndara
Rritje në kapitalin e paguar
Totali i kontributeve dhe shpërndarjes nga pronarët
Gjendja më 31 Dhjetor 2008

Gjendja më 1 Janar 2009

Transaksione me pronarët, të regjistruara direkt në kapital
Kontribute dhe shpërndarje nga aksionerët
Përvetësimi i fitimeve të pa shpërndara
Totali i kontributeve dhe shpërndarjes nga aksionerët
Gjendja më 31 Dhjetor 2009

Shënimet në faqen 6 deri në faqen 50 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare për vitin e
mbyllur më 31 Dhjetor 2009
(në Lek ‘000)

Shënime
Flukset monetare nga aktivitetet operative
Fitimi i periudhës
Rregullime për :
Amortizimi
Aktivet fikse të nxjerra jashtë përdorimi
Çvlerësimi i instrumentave financiarë
Hua të pakësuara në vlerë
Të ardhura nga interesat, neto
Shpenzime e tatimit mbi të ardhurat
Efekti i kursit të këmbimit për borxhin e varur
Ndryshimi në hua dhe paradhënie bankave
Ndryshimi në hua dhe paradhënie klientëve
Ndryshimi në shumat e kushtëzuara me BoA
Ndryshimi në aktive të tjera
Ndryshimi në detyrimet ndaj bankave
Ndryshimi në detyrimet ndaj klientëve
Ndryshimi në detyrimet e tjera
Interesi i arkëtuar
Interesi i paguar
Tatim fitimi i paguar
Flukset monetare gjeneruar/(përdorur) nga aktivitetet operative
Flukset monetare nga aktivitetet investuese:
Shitja / (blerja) e letrave me vlerë
Rritja ne aktivet për shitje
Blerje e ndërtesave dhe pajisjeve
Blerje e aktiveve jo-materiale
Flukset monetare gjeneruar / (përdorur) në aktivitetet investuese
Flukset monetare nga aktivitetet financuese
Rritje në borxhin e varur
Kapitali i paguar
Flukset monetare gjeneruar nga aktivitetet financuese, neto
Rritje/(ulje) neto në aktive monetare dhe ekuivalente me to
Aktive monetare dhe ekuivalente me to më 1 Janar
Aktive monetare dhe ekuivalente me to më 31 Dhjetor

17,18
17,18
15
15
7
11

17
18

12

Viti i mbyllur më Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009 31 Dhjetor 2008
524,765

738,933

133,026
2,720
625,256
(985)
(1,864,361)
65,043
144,824
509,768
(6,455,672)
(916,766)
35,130
(109,073)
8,662,793
29,667
3,573,380
(1,884,454)
(96,417)
2,978,644

121,874
3,385
341,528
(1,252)
(1,753,966)
83,751
677,637
(8,873,701)
(466,578)
(56,178)
(522,209)
3,213,769
(21,263)
3,333,916
(1,378,380)
(136,278)
(4,695,012)

581,208
(31,421)
(110,391)
(13,587)
425,809

2,444,074
(49,375)
(213,901)
(7,743)
2,173,055

107,616
107,616
3,512,069
6,821,784
10,333,853

517,066
500,239
1,017,305
(1,504,652)
8,326,436
6,821,784

Shënimet në faqen 6 deri në faqen 50 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.

41

banka credins

Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare për
vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2009
(shuma në mijë Lekë, kur nuk është shprehur ndryshe)		

1. Njësia raportuese
Banka Credins Sh.a. (që në vazhdim, do t’i referohemi si “Banka”) është një institucion financiar i themeluar më 1 Prill 2003 në bazë të ligjit tregtar në Shqipëri dhe është licencuar nga Banka e Shqipërisë më
datë 31 Mars 2003 për të ushtruar aktivitetin e saj si bankë në të gjitha fushat e aktivitetit bankar në Shqipëri në përputhje me Ligjin nr. 8365 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, miratuar në Korrik 1998.
Banka është gjithashtu subjekt i Ligjit nr. 8269, miratuar në Dhjetor 1997, “Mbi Bankën e Shqipërisë”.
Më 31 Dhjetor 2009, Banka ushtronte aktivitetin e saj nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme në Tiranë, 29
degëve në Tiranë, Durrës, Fier, Lezhë, Elbasan, Vlorë, Shkodër, Korçë, Shijak, Shkozet, Kavajë dhe Lushnje
si edhe dy agjencive në Tiranë dhe dy në Durrës. Më 31 Dhjetor 2009 Banka kishte 447 punonjës (31
Dhjetor 2008: 386 Punonjës).

2. Bazat e përgatitjes
a) Deklarata e pajtueshmërisë
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar
(SNRF).

b) Bazat e matjes
Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike përveç:
•
aktiveve financiare të vlefshme për shitje të matura me vlerë të drejtë
•
aktiveve afatgjata materiale të investuara të matura me vlerë të drejtë

c) Monedha funksionale dhe raportuese
Pasqyrat financiare paraqiten në Lek, e cila është monedha funksionale e Bankës. Përveç rasteve kur
shprehet ndryshe, informacioni financiar i prezantuar është në Lek i rrumbullakosur në mijëshen më të
afërt.

d) Përdorimi i vlerësimit dhe gjykimit profesional
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që drejtimi të kryejë gjykime, vlerësime
dhe supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të raportuara të aktiveve dhe
detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të jenë të ndryshme nga vlerësimet. Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e çmuarjeve kontabël
njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet dhe në periudhat e ardhshme nëse ato ndikohen.
Informacione mbi elementë të rëndësishëm në vlerësimin e pasigurive dhe gjykime kritike për aplikimin
e politikave kontabël që kanë efekt material në vlerat kontabël të njohura në pasqyrat financiare paraqiten në shënimet 6, 15, 16 dhe 19.
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e) Ndryshimet në politikat kontabël
Duke filluar që nga 1 Janari 2009 Banka ka ndryshuar politikat kontabël në paraqitjen e pasqyrave financiare. Banka aplikon SNK 1 të rishikuar Paraqitja e Pasqyrave Financiare (2007), i cili hyn në fuqi më
1 Janar 2009. Si rezultat, Banka paraqet në pasqyrën e ndryshimit të kapitalit të gjithë ndryshimet në
kapitalin e pronarëve, ndërsa ndryshimet e kapitalit të jo-pronarëve paraqiten në pasqyrën e të ardhurave përmbledhëse.
Informacioni krahasues është riparaqitur në përputhje me standardet e rishikuara. Duke qenë se ndryshimi i politikave kontabël ndikon vetëm aspektet e paraqitjes nuk ka ndikim në fitimin për aksion.

3. Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël
a) Transaksione në monedhë të huaj
Transaksionet në monedhë të huaj kthehen në monedhën funksionale të veprimtarisë me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Në çdo datë raportimi, aktivet dhe detyrimet monetare të shprehura në
monedhë të huaj rivlerësohen në Lek me kursin në datën e raportimit. Fitimi ose humbja nga ndryshimi
i kurseve të këmbimit është diferenca midis kostos së amortizuar në monedhën funksionale në fillim të
periudhës të rregulluara me interesin efektiv dhe pagesat gjatë periudhës, dhe kostos së amortizuar në
monedhë të huaj të kthyer në monedhën funksionale me kursin e fund-vitit. Aktivet jo monetare dhe
detyrimet maten në kosto historike të monedhave të huaja dhe këmbehen me kursin e këmbimit në
datën e transaksionit.
Kurset e këmbimit të aplikueshme (Lek ndaj një njësie të monedhës së huaj) për monedhat kryesore më
31 Dhjetor 2009 dhe 31 Dhjetor 2008 është si më poshtë:

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

USD

95.81

87.91

EUR

137.96

123.80

GBP

154.64

127.66

CHF

93.04

82.97

CAD

91.34

72.22

b) Interesi
Të ardhurat dhe shpenzimet për interesa njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve me
metodën e interesit efektiv. Norma e interesit efektiv është norma që skonton pagesat dhe arkëtimet e
ardhshme monetare gjatë jetës së mjetit ose detyrimit financiar (ose kur është e përshtatshme për një
periudhë më të shkurtër) për t’i barazuar me vlerën kontabël të mjetit ose detyrimit financiar. Norma
efektive e interesit vendoset duke marrë parasysh njohjen fillestare të aktiveve ose detyrimeve financiare dhe nuk rishikohet më vonë.
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Llogaritja e normës së interesit efektiv përfshin të gjitha shumat e paguara ose të marra në advancë,
kostot e transaksionit, zbritjet dhe primet të cilat janë pjesë integrale e normës efektive të interesit. Kostot e transaksioneve janë kosto shtesë të lidhura drejtpërdrejt me blerjen, ose emetimin apo nxjerrjen
jashtë përdorimi të një mjeti apo detyrimi financiar.
Të ardhurat dhe shpenzimet për interesat të në fitim ose humbje përfshin interesin e aktiveve dhe detyrimeve financiare me kosto të amortizuar me normë interesi efektive.

c) Tarifat dhe komisionet
Të ardhurat dhe shpenzimet për tarifat dhe komisionet të cilat janë pjesë integrale e normës së interesit
efektiv në një mjet ose detyrim financiar, përfshihen në matjen e normës së interesit efektiv.
Të tjera tarifa dhe komisione që përfshijnë tarifa për shërbimin e llogarive, tarifa për administrimin e
investimeve, komision shitje, tarifat e vendosjes dhe përfaqësimit njihen ndërsa shërbimi i lidhur kryhet.
Shpenzime të tjera për tarifat dhe komisionet që lidhen kryesisht me tarifa transaksionesh dhe shërbimi
shpenzohen në momentin që ofrohen shërbimet.

3. Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
d) Pagesat e qiramarrjes
Pagesat e bërë nën qiratë e zakonshme janë njohur në fitim ose humbje me metodën lineare mbi afatet
e qirasë. Iniciativat për qiratë të ndërmarra janë njohur si një pjesë integrale e totalit të shpenzimit mbi
afatet e qirasë financiare.

e) Shpenzimi i tatimit mbi fitimin
Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin aktual dhe tatimin e shtyrë. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin njihet
në fitim ose humbje përveç pjesës që lidhet me zërat e kapitalit e cila njihet direkt në kapital ose në të
ardhurat përmbledhëse të tjera.
Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm, duke përdorur normën tatimore
në fuqi ose që konsiderohet si e tillë në datën e mbylljes së pasqyrave financiare dhe çdo rregullim për
taksat e pagueshme nga vitet e mëparshme. E ardhura e tatueshme llogaritet duke korrigjuar fitimin
sipas raportimit për qëllime ligjore para tatimeve për disa zëra të të ardhurave dhe shpenzimeve siç
kërkohet nga ligji shqiptar.
Tatimi i shtyrë njihet në përputhje me diferencat e përkohshme midis vlerës kontabël të aktiveve dhe
detyrimeve për qëllime raportimi dhe vlerës kontabël të përdorura për qëllim fiskale. Tatimi i shtyrë
matet me normat e tatimit të cilat pritet të aplikohen në diferencat e përkohshme kur ato ndryshojnë
bazuar në ligjet të cilat janë miratuar ose priten të miratohen në datën e raportimit.
Aktivet për tatimet e shtyra njihen në atë masë që është e mundur që fitime të ardhshme të tatueshme
do të përdoren, ndaj të cilave ato mund të mundësohen. Aktivet për tatimet e shtyra rishikohen në çdo
datë raportimi dhe ulen në atë masë që nuk është e mundur që përfitimet nga tatimi do të realizohen.
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3 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
f) Aktivet dhe detyrimet financiare
i) Njohja
Banka fillimisht njeh huatë dhe paradhëniet, depozitat, instrumentat e borxhit dhe borxhin e varur në
datën e krijimit. Mënyrat e rregullta të blerjes dhe shitjes së aktiveve financiare njihen në datën e tregtimit në të cilën Banka kryen blerjen ose shitjen e aktiveve. Të gjithë aktivet dhe detyrimet financiare
(duke përfshirë aktivet dhe detyrimet të dizenjuara me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes)
fillimisht njihen në datën kur Banka bëhet palë kontraktuale e një instrumenti.
Një aktiv ose detyrim financiar matet fillimisht me vlerën e drejtë plus (për një zë i cili nuk matet me
vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes) kostot e transaksionit të cilat i atribuohen direkt blerjes
së tij ose emetimit.
ii) Klasifikimi

Shiko politikat kontabël 3 (g), (h), (i) dhe (n)
iii) Çregjistrimi (Mosnjohja)
Aktivet financiare çregjistrohen nëse të drejtat kontraktuale të Bankës ndaj flukseve monetare që rrjedhin nga aktivi financiar mbarojnë, ose nëse Banka i transferon të drejtat për të arkëtuar flukse nga aktivi
financiar një pale tjetër, duke transferuar të gjitha rreziqet dhe përfitimet që lidhen me aktivin. Çdo
interes në aktivet financiare të transferuara që përfitohet ose mbahet nga Banka njihet si një aktiv ose
detyrim më vete.
Banka çregjistrohen detyrimet financiare nëse detyrimet kontraktuale të saj përfundojnë, janë shlyer
ose janë anulluar.
Banka merr pjesë në transaksione me anë të të cilave transferon aktive të njohura në pasqyrën e pozicionit financiar, por mban në të njëjtën kohë të gjitha rreziqet dhe përfitimet që lidhen me aktivin e
transferuar, ose një pjesë të tyre. Nëse të gjitha rreziqet dhe përfitimet mbahen, atëherë aktivet e transferuara nuk çregjistrohen nga pasqyra e pozicionit financiar. Transferimi i aktiveve për të cilat mbahen
të gjitha rreziqet dhe përfitimet përfshin, për shembull huadhënien dhe riblerjen e letrave me vlerë.
Kur aktivet i shiten një pale të tretë me një normë totale kthimi “swap” për aktivet e transferuar, transaksioni kontabilizohet si një transaksion financues i sigurt i njëjtë me riblerjen e transaksionit. Transaksionet, në të cilat Banka as nuk mban dhe as nuk transferon rreziqe dhe përfitimet e lidhur me aktivin
financiar, e çregjistron aktivin nëse humbet kontrollin mbi të. Të drejtat dhe detyrimet e mbajtura në
transferim njihen të ndara si aktive dhe detyrime. Në transferimet e aktiveve mbi të cilat mbahet kontrolli Banka vazhdon ta njohë aktivin deri në momentin e përfshirjes së saj, e përcaktuar kjo nga koha
gjatë së cilës Banka është e ekspozuar ndaj ndryshimeve në vlerën e aktivit të transferuar.
Në disa transaksione, Banka mban të drejtat për të marrë ose kryen shërbime për një aktiv financiar
të transferuar kundrejt një tarife. Aktivi i transferuar çregjistrohet tërësisht në qoftë se ai i përmbush
kriteret e çregjistrimit. Një aktiv ose detyrim njihet për të drejtat për shërbimin, në qoftë se tarifa e
shërbimit është më e lartë se shpenzimet e shërbimit (aktiv) ose është më pak se e përshtatshme për të
kryer shërbimin (detyrim).
Banka pakëson vlerën e disa kredive kur ato janë përcaktuar si të paarkëtueshme (shiko shënimin 3.f.vii).
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3	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
f) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim)
iv) Netimi
Aktivet dhe detyrimet financiare netohen me njëra-tjetrën dhe shuma neto paraqitet në pasqyrën e
pozicionit financiar atëherë dhe vetëm atëherë kur Banka ka të drejtën ligjore për të netuar këto shuma
dhe ka si qëllim ose t’i shlyejë neto ose të realizojë aktivin dhe të shlyejë detyrimin njëkohësisht.
Të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten në bazë neto vetëm atëherë kur lejohet nga standardet kontabël,
ose për fitimet dhe humbjet e krijuara nga një grup transaksionesh të ngjashme si ato në aktivitetin
tregtar të Bankës.
v) Matja me kosto të amortizuar
Kostoja e amortizuar e një aktivi ose detyrimi financiar është vlera me të cilën aktivi ose detyrimi njihet
në momentin fillestar duke i zbritur pagesat e principalit, plus ose minus amortizimin e akumuluar duke
përdorur metodën e interesit efektiv për çdo diferencë ndërmjet vlerës fillestare të njohur dhe vlerës në
maturitet, minus çdo zbritje për efekt Çvlerësimi.
vi)	Matja me vlerë të drejtë
Vlera e drejtë është shuma për të cilën një aktiv mund të këmbehet ose një detyrim të shlyehet midis
palëve të palidhura me njëra-tjetrën që kanë njohuri dhe mundësi të kryejnë një transaksion në mënyrë
të vullnetshme në datën e matjes.
Kur është e mundshme, Banka e mat vlerën e drejtë të një instrumenti duke përdorur çmimet e kuotuara
të një tregu aktiv për atë instrument. Një treg konsiderohet aktiv nëse çmimet e kuotuara janë lehtësisht dhe rregullisht të disponueshme dhe paraqesin transaksione të tregut aktuale dhe në mënyrë të
rregullt. Nëse tregu për një instrument financiar nuk është aktiv, Banka kryen matjen me vlerën e drejtë
duke përdorur teknika vlerësimi. Teknikat e vlerësimit përfshijnë transaksionet e kryera në mënyrë të
vullnetshme midis palëve të palidhura me njëra-tjetrën që kanë njohurinë dhe mundësinë (nëse është
e disponueshme), referencë tek vlera e drejtë aktuale e instrumentave të tjerë që janë kryesisht të njëjtë,
flukset monetare të skontuara dhe modelet e vlerësimit të opsioneve. Teknika e zgjedhur e vlerësimit bazohet maksimalisht te të dhënat e tregut, mbështetet sa më pak të jetë e mundur në llogaritjet
specifike të Bankës, bashkon të gjithë faktorët që pjesëmarrësit në treg konsiderojnë në vendosjen e
çmimit dhe është konsistente me metodologjitë ekonomike të pranuara për vendosjen e çmimit për
instrumentat financiare. Të dhënat për teknikat e vlerësimit paraqesin pritshmërinë e tregut dhe matjet
e faktorëve të rreziqeve të trashëguara në instrumentat financiarë. Banka kalibron metodat e vlerësimit
dhe i teston ato për vlefshmëri duke përdorur çmime të vëzhguara në transaksionet aktuale të tregut në
instrumenta të njëjtë ose në të dhëna të tjera të vëzhgueshme në treg.
Evidence më e mirë për vlerën e drejtë të një instrumenti financiar në matjen fillestare është çmimi i
transaksionit, p.sh. vlera e drejtë e dhënë ose e marrë vetëm nëse vlera e drejtë e atij instrumenti është
evidentuar nga krahasimi me transaksione aktuale të tregut për instrumenta të njëjtë (p.sh., pa modifikime ose repaketim) ose e bazuar në metodat e vlerësimit në të cilat variablat përfshijnë vetëm të dhëna
të vëzhgueshme në tregje. Kur çmimet e transaksioneve paraqesin evidencën më të mirë të vlerës së
drejtë në njohjen fillestare, instrumenti financiar matet fillimisht me çmimin e transaksionit dhe çdo
diferencë midis këtij çmimi dhe vlerës fillestare të përftuar nga një model vlerësimi është njohur më pas
në fitim ose humbje në një bazë të përshtatshme mbi jetën e instrumentit por jo më vonë se vlerësimi
të mbështetet tërësisht nga të dhëna të vëzhgueshme në treg ose transaksioni të mbyllet.
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3. Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
f) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim)
vi) Matja me vlerë të drejtë (vazhdim)
Aktivet dhe pozicionimet afatgjata maten me çmimin e ofruar, detyrimet dhe pozicionimet afatshkurtra maten me çmimin e kërkuar. Kur Banka ka një pozicionim me rreziqe që kompensojnë njëri tjetrin,
çmime mid-market janë përdorur për të matur pozicionin e rreziqeve të kompensuar dhe një çmim i
kërkuar ose ofertë rregullimi është aplikuar vetëm tek pozicionet e hapura neto. Vlera e drejtë reflekton
rrezikun e kreditimit të instrumentave dhe përfshin rregullime të cilat marrin parasysh rrezikun e kreditimit të Bankës dhe të palës tjetër kur është e përshtatshme. Llogaritjet e vlerës së drejtë të përftuara nga
modelet rregullohen për faktorë të tjerë si rreziku i likuiditetit ose pasiguritë e modeleve, në atë masë
që Banka beson që një palë e tretë pjesëmarrëse në treg do ti merrte ato në konsideratë për vendosjen
e çmimit të një transaksioni.
vii) Identifikimi dhe matja e çvlerësimit
Në çdo datë bilanci Banka vlerëson nëse ka evidencë objektive që aktivet financiare të cilat nuk mbahen
me vlerën e drejtë përmes fitimit ose humbjes janë çvlerësuar. Aktivet financiare çvlerësohen kur ka
evidence që një ngjarje që sjell humbje ka ndodhur pas njohjes fillestare të aktivit, dhe kjo ka një ndikim
në flukset e ardhshme të parasë së aktivit, të cilat mund të maten me besueshmëri.
Banka konsideron mundësinë e çvlerësimit në nivel individual dhe kolektiv. Të gjithë aktivet financiare
individualisht të rëndësishme vlerësohen për çvlerësim specifik. Të gjithë aktivet e rëndësishme të cilat
nuk çvlerësohen specifikisht vlerësohen kolektivisht për çdo vlerësim që ka lindur por nuk është identifikuar akoma. Aktivet të cilat nuk janë individualisht të rëndësishme vlerësohen duke grupuar bashkë
aktivet financiare (të mbartura me kosto të amortizuar) me karakteristika të njëjta rreziku.
Evidencë objektive që aktivet financiare (duke përfshirë letrat me vlerë të kapitalit neto) të çvlerësuara
mund të përfshijnë mospagimin ose shkeljet nga huamarrësi, ristrukturimin e kredisë ose paradhëniet
nga Banka me kusht që Banka nuk do të konsiderojë të dhënat që një huamarrës ose emetues do të falimentojnë, zhdukjen e një tregu aktiv për instrumentat financiarë, ose të dhëna të tjera të vëzhgueshme
që lidhen me një grup aktivesh të tilla si ndryshimet negative në statusin e pagesave të huamarrësit ose
emetuesve në grup, ose kushte ekonomike që lidhen me dështimin në grup.
Për trajtimin e çvlerësimit në grup Banka përdor modelimin statistikor të trendeve historike të probabilitetit të mospagimit, kohës së rikuperimit dhe vlerën e humbjes së ndodhur, përshtatur me gjykimin e
drejtimit nëse kushtet aktuale ekonomike dhe të kreditit janë të tilla që humbjet aktuale të jenë më të
mëdha ose më të vogla se ato të përcaktuara nga modelimet historike. Probabiliteti i mospagimit, normat e humbjes dhe përcaktimi i kohës së rikuperimit krahasohen përkundrejt rezultateve aktuale për të
siguruar që ato të mbeten të duhurat.
Humbjet nga çvlerësimi të aktiveve të mbajtura me kosto të amortizuar llogariten si diferencë e vlerës
kontabël të aktiveve financiare dhe vlerës aktuale të flukseve monetare të skontuara me vlerën origjinale të interesit efektiv të këtyre aktiveve. Humbjet njihen në fitim ose humbje dhe pasqyrohen në një
llogari fondi për humbjet nga çvlerësimi përkundrejt huave dhe parapagimeve. Interesat mbi aktivet e
çvlerësuara vazhdojnë të njihen nëpërmjet skontimit.
Kur një ngjarje pas datës së bilancit shkakton uljen e humbjes nga çvlerësimi, kjo ulje reflektohet në
fitim ose humbje.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
f)	Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim)
vii)	Identifikimi dhe matja e Çvlerësimit (vazhdim)
Humbjet nga çvlerësimi për letrat me vlerë të investuara të gatshme për shitje njihen duke transferuar
humbjen kumulative e cila është njohur në pasqyrën e të ardhurave përmbledhëse në fitim ose humbje
si rregullim i riklasifikuar. Humbja kumulative e cila është riklasifikuar nga të ardhura të tjera përmbledhëse në fitim ose humbje është diferenca midis kostos së blerjes, neto nga ripagesa principali dhe amortizimit, dhe vlerës së drejtë aktuale, minus ndonjë humbje nga çvlerësimi e njohur më parë në fitim
ose humbje. Ndryshimet në provizionin e çvlerësimit që i atribuohen vlerës në kohë reflektohen si komponentë të të ardhurave nga interesi.
Nëse, në një periudhë të mëpasshme, vlera e drejtë e çvlerësimi i instrumentave të borxhit të gatshme
për shitje rritet dhe rritja lidhet në mënyrë objektive me një ngjarje e cila ka ndodhur pasi humbja nga
çvlerësimi është njohur në fitim ose humbje, humbja nga çvlerësimi anullohet me shumën e njohur në
fitim ose humbje. Megjithatë çdo rikuperim i mëpasshëm i vlerës së drejtë të çvlerësimit të instrumentave të borxhit të gatshme për shitje njihet në të ardhurat e tjera përmbledhëse.

g)	Aktivet monetare dhe ekuivalente me to
Aktivet monetare dhe ekuivalentet me to përfshijnë kartëmonedha dhe monedha, balanca të pakushtëzuara me Bankën Qendrore dhe investimet me likuiditet të lartë të cilat kanë maturim tre mujor ose
më të vogël, të cilat janë subjekt të rreziqeve të parëndësishme të ndryshimit të vlerës së drejtë dhe
përdoren nga Banka në menaxhimin e angazhimeve afatshkurtra.
Aktivet monetare dhe ekuivalentet me to mbarten me koston e amortizimit në pasqyrën e të pozicionit
financiar.

h)	Huatë dhe paradhëniet
Huatë dhe paradhëniet janë aktive financiare jo-derivative, me pagesa fikse ose të përcaktueshme, të
cilat nuk janë kuotuar në tregje aktive dhe Banka nuk ka për qëllim ti shesë në një periudhë afatshkurtër.
Kur Banka është qiradhënësi në një kontratë qiraje, ku transferohen në mënyrë thelbësore të gjitha
rreziqet dhe përfitimet që lidhen me pronësinë e mjetit, marrëveshja paraqitet brenda huave dhe
paradhënieve.
Kur Banka blen një aktiv financiar dhe njëherësh hyn në një marrëveshje për ta rishitur këtë aktiv (ose
një aktiv kryesisht të ngjashëm) me një çmim fiks në një datë të ardhshme (marrëveshje të anasjellta
të riblerjes ose huadhënie të siguruara nga letra me vlerë), marrëveshja kontabilizohet si një hua apo
paradhënie dhe aktivet në bazë të marrëveshjes nuk paraqiten në pasqyrat financiare të Bankës.
Huatë dhe paradhëniet fillimisht maten me vlerë të drejtë plus kosto direkte transaksioni dhe në vazhdim maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv.

i)	Letra me vlerë të investuara
Letrat me vlerë të investuara fillimisht njihen me vlerën e drejtë plus kosto transaksioni direkte shtesë
dhe më pas kontabilizohen në varësi të klasifikimit si të mbajtura deri në maturim, me vlerë të drejtë në
fitim ose humbje ose të gatshme për shitje.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
(i)	Të mbajtura deri në maturim
Investimet e mbajtura deri në maturim janë aktive jo-derivative me pagesa fikse ose të përcaktuara dhe
maturitet fiks të cilat Banka ka qëllimin dhe mundësinë t’i mbajë deri në maturim dhe të cilat nuk janë
dizenjuar me vlerë të drejtë në fitim ose humbje ose të vlefshme për shitje. Investimet e mbajtura deri
në maturim mbarten me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. Çdo shitje ose
riklasifikim i shumave të rëndësishme të investimeve të mbajtura deri në maturim jo të mbyllura në maturim do të riklasifikohen si investime të mbajtura deri në maturim të gatshme për shitje dhe do të do të
përjashtojnë Bankën nga klasifikimi i investimeve të mbajtura deri në maturim për periudhën financiare
aktuale dhe deri në dy vjet.
(ii)	Investime të vlefshme për shitje
Investimet e vlefshme për shitje janë investime jo-derivative dhe nuk dizenjohen në një kategori tjetër
e aktiveve financiare. Investimet e kapitalit të pakuotuara vlera e drejtë e të cilave nuk mund të matet në
mënyrë të besueshme mbarten me kosto. Të gjithë investimet e vlefshme për shitje mbarten me vlerë
të drejtë.
Të ardhurat nga interesi njihen në fitim ose humbje duke përdorur normën e interesit efektiv. Fitimet
ose humbjet nga kursi i këmbimit nga investimet e borxhit të vlefshme për shitje njihen direkt në humbje ose fitim. Ndryshime të tjera të vlerës së drejtë njihen në të ardhurat e tjera përmbledhëse deri kur
investimi është shitur ose çvlerësuar dhe fitimi ose humbja e akumuluar njihet në fitim ose humbje.

j)	Ndërtesa dhe pajisje
(i)	Njohja dhe matja
Ndërtesa dhe pajisje maten me koston e blerjes minus amortizimin e akumuluar dhe humbjet nga çvlerësimi. Kostot përfshijnë shpenzime të cilat i atribuohen direkt blerjes së aktivit. Kostot e aktiveve të
ndërtuara vetë-përfshijnë kostot e materialeve dhe punës direkte, çdo kosto tjetër që lidhet me vënien
e aktivit në punë për qëllimin e përcaktuar dhe kostot e çmontimit dhe lëvizjes dhe ristrukturimin në
vendin në të cilin ato ndodhen. Programi kompjuterik i blerë, i cili është një pjesë e rëndësishme e
pajisjes funksional kontabilizohet si pjesë e pajisjes. Kur pjesët e një zëri të ndërtesës dhe pajisjeve
kanë jetë përdorimi të ndryshme, ato kontabilizohen si zëra të ndarë (komponentët kryesorë) të tokës,
ndërtesës dhe pajisjeve.
(ii)	Kostot vijuese
Kostoja e pjesëve të zëvendësuara të tokës, ndërtesës dhe pajisjeve njihet me vlerën e mbartur nëse
është e mundshme që përfitime të ardhshme ekonomike do të vijnë për Bankën dhe kostot e tij mund
të njihen në mënyrë të besueshme. Kostot e mirëmbajtjes së përditshme njihen në fitim ose humbje në
momentin kur lindin.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
j)

Aktive afatgjata materiale (vazhdim)

(iii)	Amortizimi
Amortizimi njihet në të ardhura dhe shpenzimeve me anën e metodës zbritëse mbi jetën e dobishme
të vlerësuar të aktivit përveçse për aktivet që Çvlerësohen me metodën lineare. Aktivet e marra me qira
çvlerësohen për më të shkurtrën midis kohës së qirasë dhe jetëgjatësisë së aktivit. Toka nuk çvlerësohet.
Normat e amortizimit për periudhën aktuale dhe krahasuese janë si më poshtë:
Ndërtesa

5%

Kompjutera dhe pajisje informatike

20%

AutoAktive

20%

Mobilie dhe pajisje zyre

20%

Investime në aktivet e marra me qira

5%-20%

Metoda e çvlerësimit, jetëgjatësia dhe vlera e mbetur rishikohen në datën e raportimit.

k)	Aktivet jo-materiale
(i)

Programe kompjuterike

Programet kompjuterike të blera nga Banka njihen me koston historike zvogëluar me amortizimin dhe
humbjet e akumuluara nga rënia në vlerë. Shpenzimet e mëvonshme mbi programet kompjuterike
kapitalizohen vetëm kur këto shpenzime lidhen me rritjen e përfitimit të ardhshëm ekonomik prej këtij
mjeti. Të gjitha shpenzimet e tjera njihen në periudhën që ndodhin tek pasqyra e të ardhurave dhe
shpenzimeve. Amortizimit njihet në fitim ose humbje në mënyrë lineare gjatë jetës së dobishme ekonomike, prej datës në të cilën ky program është i gatshëm për përdorim. Jeta e dobishme ekonomike e
programeve kompjuterike është pesë vjet.
(ii)	Licencat
Licencat dhe të drejtat e përdorimit blerë nga Banka janë të paraqitura me kosto minus amortizimin
e akumuluar dhe humbjet nga çvlerësimi nëse ka. Shpenzimet e mëvonshme kapitalizohen vetëm
atëherë kur ato rrisin përfitimet ekonomike të ardhshme të trupëzuara në aktivin me të cilin lidhen. Të
gjitha shpenzimet e tjera njihen kur ndodhin. Amortizimi njihet në fitim ose humbje në bazë lineare mbi
jetën e dobishme të licencës që nga data që është e vlefshme për përdorim. Jeta e dobishme e licencave
është 10 vjet.

l)	Aktive me qira
Qira të tjera janë qira të zakonshme dhe nuk njihen në pasqyrën e pozicionit financiar të Bankës.

m)

Çvlerësimi i aktiveve jo-financiare

Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të bankës, përveç aktiveve për tatime të shtyra rishikohet në
çdo datë raportimi për të përcaktuar nëse ka evidenca për Çvlerësim. Nëse ka evidenca të tilla atëherë
vlerësohet vlera e rikuperueshme e aktivit.

50

pa s q y r at f i n a n c i a r e ‘ 0 9

3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
Një humbje nga çvlerësimi njihet nëse vlera kontabël e aktivit e tejkalon vlerën e rikuperueshme. Njësia
gjeneruese e aktiveve monetare është grupi me i vogël i identifikueshëm i aktiveve që gjeneron flukse
monetare në mënyrë të pavarur nga aktivet dhe grupet e tjera. Humbjet nga rënia në vlerë njihen në
fitim ose humbje.

m)

Çvlerësimi i aktiveve jo-financiare (vazhdim)

Vlera e rikuperueshme e një aktivi ose e njësisë gjeneruese të mjeteve monetare është më e madhja
ndërmjet çmimit neto të shitjes dhe vlerës së tij në përdorim. Në vlerësimin e vlerës në përdorim, flukset
e çmuara të ardhshme të aktiveve monetare janë skontuar në vlerën e tyre aktuale duke përdorur një
normë skontimi para taksave që reflekton vlerësimin aktual të tregjeve për vlerën në kohë të parasë dhe
rreziqet specifike për aktivin.
Humbjet e mëparshme rishikohen për të vlerësuar nëse rënia në vlerë është zbutur. Një humbje anullohet nëse ka evidencë se nuk ka çvlerësim, dhe ka pasur ndryshim në vlerësimet e përdorura për përcaktimin e vlerës së rikuperueshme. Humbja nga çvlerësimi anullohet deri në atë masë sa vlera kontabël e
aktivit nuk tejkalon vlerën kontabël që do të përcaktohej duke i zbritur amortizimin, dhe sikur të mos
ishte njohur ndonjë humbje nga çvlerësimi.

n)

Depozitat dhe borxhi i varur

Depozitat, letrat me vlerë të borxhit dhe borxh i varur janë burimet kryesore të financimit të Bankës. Kur
Banka shet një aktiv financiar dhe hyn në një “marrëveshje ri-blerjeje” ose “huadhënie të garantuar” për
ta blerë këtë aktiv (ose një aktiv të ngjashëm) me një çmim fiks në të ardhmen, marrëveshja kontabilizohet si një depozitë, dhe aktivi vazhdon të njihet në pasqyrat financiare të Bankës.
Banka klasifikon instrumentet kapitale si detyrime financiare ose instrumenta kapitale në përputhje me
thelbin e kushteve kontraktuale të instrumentit.
Depozitat, letra me vlerë të borxhit dhe borxh i varur maten fillimisht me vlerën e drejtë duke i shtuar
kostot e transaksionit dhe në vijim maten me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e interesit
efektiv përveçse në rastet kur Banka zgjedh që ti mbajë detyrimet me vlerën e drejtë në fitim ose humbje.

o)

Provizionet

Një provizion njihet nëse, si rezultat i ngjarjeve të mëparshme, Banka ka një detyrim ligjor ose konstruktiv i cili mund të matet në mënyrë të besueshme, dhe është e mundur që të mira ekonomike do të
kërkohen për shlyerjen e këtij detyrimi. Provizionet caktohen duke skontuar flukset e pritshme të parave
me një normë para tatimit e cila reflekton vlerën e tregut, dhe nëse është e përshtatshme, rrezikun
specifik të detyrimit.
Një provizion për ristrukturime njihet kur Banka ka aprovuar një plan formal dhe të detajuar ristrukturimi dhe ristrukturimi ka filluar ose është bërë publik. Kostot operacionale të ardhshme nuk mbulohen.
Provizioni për kontratat “onerous” njihet kur përfitimet e pritura që rrjedhin në Bankë nga një kontratë
janë më të vogla sesa kostot e pashmangshme të përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga kontrata.
Provizioni matet me vlerën aktuale e më të voglës midis kostos së pritur të mbarimit të kontratës dhe
kostos së pritur neto të vazhdimit të kontratës. Para sesa ky provizion të vendoset, Banka njeh çdo humbje nga Çvlerësimi i aktivit që lidhet me kontratën në fjalë.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
p)	Garancitë financiare
Garancitë financiare janë kontrata që e detyrojnë Bankën që të bëjë pagesa specifike për të rimbursuar
mbajtësin për një humbje që lind kur një debitor specifik nuk paguan në afat sipas termave të një instrumenti huadhënës.
Detyrimet për garancitë financiare fillimisht njihen në vlerën e drejtë dhe vlera fillestare amortizohet
mbi jetën e garancisë financiare. Detyrimi për garancinë mbahet me vlerën më të lartë midis vlerës me
kosto të amortizuar dhe vlerës aktuale të pagesave të pritshme (kur pagesa nën një garanci është bërë
e mundshme). Garancitë financiare përfshihen tek detyrimet e tjera.

q)

Përfitimet e punonjësve

(i)

Plani i pensionit me kontribute të përcaktuara

Banka paguan vetëm kontribute për sigurimet shoqërore të detyrueshme për përfitimet e punonjësve
që dalin në pension. Autoritet e Sigurimeve Shoqërore janë përgjegjëse për përcaktimin e limitit minimal ligjor të vendosur për pensionet në Shqipëri sipas një plani kontributesh të përcaktuara për pensione. Kontributet për planin e pensionit njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzime kur ato
ndodhin.
(ii)	Leja vjetore e paguar

Banka njeh si detyrime shumën e përllogaritur të kostos që pritët të paguhet në këmbim të
shërbimeve të punëmarrësit për periudhën.

r)	Netimi i operacioneve në monedhë të huaj
Kontratat në monedhë të huaj janë marrëveshje për të shkëmbyer shuma specifike të monedhave në
një kurs këmbimi specifik “të çastit” ose “të ardhshëm”. Shuma nominale e këtyre kontratave nuk paraqet
rrezikun aktual të tregut ose kreditimit të lidhur me këtë produkt.

s)	Aktivet afatgjata të mbajtura për shitje
Aktivet afatgjata të mbajtura për shitje që pritet të gjenerojnë të ardhura kryesisht nga shitja dhe jo nga
vazhdimi i përdorimit klasifikohen si të mbajtura për shitje. Menjëherë pas klasifikimit si të mbajtura për
shitje, aktivet vlerësohen në përputhje me politikat kontabël të Bankës. Më pas, aktivet maten me vlerën
më të vogël midis vlerës së mbartur dhe vlerës së drejtë minus koston e shitjes. Humbjet nga Çvlerësimi
pas klasifikimit fillestar si të mbajtura për shitje dhe fitimi nga rivlerësimi njihen në fitim ose humbje.
Fitimet nuk njihen nëse humbjet kumulative nga Çvlerësimi janë më të mëdha në vlerë.

t)	Aktivet afatgjata materiale të investuara
Aktivi afatgjatë material i investuar është pasuri ose e mbajtur për të fituar të ardhura nga qiraja ose për
rritjen e vlerës së kapitalit ose të dyja, por jo për shitje në rrjedhën normale të biznesit, i përdorur për
dhënien e shërbimeve ose qëllime administrative. Banka mban disa aktive afatgjata materiale të cilat
janë përvetësuar nga marrja e kolateralit të kredive ose paradhënieve. Aktivet afatgjata materiale maten
me vlerë të drejtë dhe çdo ndryshim njihet në të ardhura të tjera operative.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
u)	Standardet e reja dhe interpretimet të cilat nuk janë adoptuar akoma
Një numër standardesh të reja, amendime apo interpretime të tyre ende nuk janë bërë efektive për vitin
që mbyllet më 31 Dhjetor 2009, dhe nuk janë aplikuar në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare:

Rishikimi i SNRF 2 Pagesat e Bazuara në Aksione – Transaksion pagese me aksione i shlyer në
mjete monetare. Amendimet e standardit kërkojnë që një njësi ekonomike e cila merr mallra ose shërbime nga transaksione të pagesës bazuar në aksione e cila është vendosur nga një njësi ekonomike
tjetër në Shoqërinë Mëmë ose aksioner i njësisë ekonomike në mjete monetare ose aktive të tjera duhet
të njohë mallrat ose shërbimet e përfituara në pasqyrat financiare. Më parë transaksioni i pagesës me aksione i shlyer në mjete monetare nuk adresohej direkt në SNRF 2. Amendimet do të jenë të detyrueshme
për pasqyrat financiare të Bankës në 2010 dhe nuk janë të aplikueshme për Bankën sepse Banka nuk ka
një plan pagesash të bazuar në aksione për personelin ose drejtorët.

Rishikimi i SNRF 3 Kombinimet e Biznesit (2008) përfshin ndryshimet e mëposhtme:
Përkufizimi i biznesit është zgjeruar duke përfshirë më shumë blerje biznesesh në trajtimin e
kombinimeve të biznesit.
Ndryshime të mëvonshme në elementët e kushtëzuara do të maten me vlerën e drejtë dhe do
të njihen në humbje ose fitim.
Kostot e transaksionit, përveç kostove të emetimit të aksioneve dhe instrumenteve të borxhit,
do të njihen kur ndodhin.
Interesat e mëparshme në biznesin e blerë maten në vlerën e tyre të drejtë, dhe fitim humbjen
njihen në fitim ose humbje.
Çdo interes jo-kontrollues (i pakicës) do të matet me vlerën e drejtë ose interesin e tij proporcional në vlerën e drejtë të aktiveve dhe detyrimeve të identifikuara të shitësit, mbi bazë transaksion pas
transaksioni.
Rishikimi i SNRF 3, i cili bëhet i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Bankës në 2010, nuk është i aplikueshëm për veprimtarinë e Bankës.

SNRF 9 Instrumentat Financiare, të publikuara më 12 Nëntor 2009 si pjesë e projektit përmbledhës të BNSN për të zëvendësuar SNK 39, merret me trajtimin e klasifikimit dhe matjen e aktiveve financiare. Kërkesat e këtij standardi paraqesin ndryshime të rëndësishme në krahasim me kërkesat ekzistuese
të SNK 39 në lidhje me aktivet financiare: kostoja e amortizuar dhe vlera e drejtë. Një aktiv financiar
mund të matet me koston e amortizuar nëse ai mbahet brenda një modeli biznesi objektiva e të cilit
është që të mbajë aktivet në mënyrë që të mbledhë flukset monetare kontraktuale dhe termat kontraktuale të aktiveve lindin në data specifike të flukseve monetare të cilat pagesa vetëm për principalin
dhe interesin për principalin e papaguar. Të gjithë aktivet e tjera financiare mund të maten me vlerën e
drejtë. Standardi eliminon kategoritë e aktiveve të mbajtura deri në maturim, të gatshme për tu shitur
dhe kreditë dhe të arkëtueshmet nga SNK 39 ekzistuese. Për një instrument investimi në kapital i cili
nuk është mbajtur për tu tregtuar, standardi lejon një zgjedhje të pakthyeshme, në njohjen fillestare,
në një bazë pjese per pjese individuale, për të paraqitur të gjithë vlerën e drejtë nga ndryshimet nga
investimet në të ardhura përmbledhëse të tjera. Asnjë shumë e njohur në pasqyrën e të ardhurave të
tjera përmbledhëse nuk mund të riklasifikohet në fitim ose humbje në një datë të mëvonshme.
Standardet kërkojnë që derivativet të përfshira në kontratën bazë që është aktiv financiar për qëllim
të standardit nuk ndahen; përndryshe instrumenti financiar hibrid duhet të vlerësohet nëse duhet të
matet me koston e amortizuar ose vlerën e drejtë.
SNRF 9 është efektive për periudhat vjetore të cilat fillojnë në ose pas 1 Janar 2013. Lejohet aplikimi i
mëparshëm. Banka aktualisht po vlerëson efektet potenciale të këtij standardi.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
u) Standardet e reja dhe interpretimet të cilat nuk janë adoptuar akoma
(vazhdim)

Rishikimi i SNK 24 Dhënia e informacioneve shpjeguese për Palët e Lidhura (efektive për periudhat vjetore të cilat fillojnë në ose pas 1 Janar 2011) paraqet amendime që përjashtojnë njësitë ekonomike të lidhura me qeverinë nga shënimet e kërkuara në lidhje me transaksionet e palëve të lidhura
dhe balancat e papaguara duke përfshirë angazhimet, me (a) një qeveri e cila ka kontroll, kontroll të
përbashkët ose influencë të rëndësishme mbi njësinë ekonomike raportuese; (b) një njësie tjetër ekonomike e cila është palë e lidhur sepse e njëjta qeveri ka kontroll, kontroll të përbashkët ose influencë të
rëndësishme mbi njësinë ekonomike raportuese dhe njësisë tjetër. Standardi i rishikuar kërkon dhënien
e informacioneve shpjeguese specifike nëse një njësi ekonomike ka avantazhin e këtij përjashtimi.
Standardi i rishikuar gjithashtu ka ndryshuar përkufizimin e palëve të lidhura e cila rezultoi në përfshirjen brenda përkufizimit të një marrëdhënie të re, të tilla si, ortakët e aksionerit që ka kontrollin dhe
njësisë ekonomike të kontrolluar ose me kontroll të përbashkët nga personeli kryesor. Rishikimi i SNK 24
nuk është i përshtatshëm për pasqyrat financiare të Bankës sepse Banka nuk është një njësi ekonomike
e lidhur me qeverinë dhe përkufizimi i rishikuar i palëve të lidhura nuk pritet të ketë ndonjë rezultat të
një marrëdhënie të re e cila kërkon dhënien e informacioneve shpjeguese në pasqyrat financiare.

SNK 27 i amenduar Pasqyrat Financiare të Konsoliduara dhe të Veçanta (2008) kërkon që ndryshimi në pronësinë e një filiali pa humbur kontrollin mbi të, të kontabilizohet si një transaksion kapitali.
Kur Banka humbet kontrollin mbi një filial, çdo interes i mbajtur mbi filialin duhet të vlerësohet me vlerë
të drejtë dhe fitimet dhe humbjet do të njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Rishikimet
e SNK 27 do të bëhet i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Bankës në 2010 dhe nuk pritet të ketë
ndonjë efekt në pasqyrat e saj.

Amendimet e SNK 32 Instrumentat Financiare: Paraqitja – Klasifikimi i të Drejtave të Emetimit
(efektiv për periudhat vjetore të cilat fillojnë në ose pas 1 Shkurtit 2010). Rishikimi kërkon që të drejtat,
opsionet ose garancitë që blejnë një numër fiks të instrumentave të kapitalit të njësisë ekonomike për
një shumë fikse në çfarëdo monedhe janë instrumenta kapitali nëse njësia ekonomike jep drejtat, opsionet ose garancitë në mënyrë proporcionale për të gjithë pronarët ekzistues për të njëjtën kategori të
instrumentave të kapitalit jo-derivative. Rishikimi i SNK 32 nuk është i aplikueshëm për pasqyrat financiare të Bankës sepse Banka nuk ka emetuar instrumenta të tilla në të kaluarën

Amendimet e SNK 39 Instrumentat Financiarë: Njohja dhe Matja-Elementët Mbulues të Përshtatshëm sqaron aplikimin e parimeve ekzistuese që përcaktojnë nëse rreziqe specifike ose pjesë të
flukseve monetare janë të pranueshëm të hartimin e një marrëdhënie mbulimi (hedging). Amendimi i
SNK 39 do të bëhet i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Bankës në 2010, me aplikim retrospektiv.
Banka është aktualisht në procesin e vlerësimit të efektit potencial të këtij amedimi.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
u) Standardet e reja dhe interpretimet të cilat nuk janë adoptuar akoma (vazhdim)

SNRF për Njësitë ekonomike të Vogla dhe të Mesme (SNRF për njësitë ekonomike të vogla dhe
të mesme nuk ka një datë efektive; ose më mirë, do të bëhet efektiv në një datë që do të përcaktohet
nga rregullator kombëtare i çdo juridiksioni). SNRF për njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme ka si
qëllim që të lehtësojë raportimin financiar të njësive ekonomike të cilat dëshirojnë që të përdorin standardet ndërkombëtare të cilat janë të përshtatshme për to. Ky është një version i thjeshtëzuar i SNRF të
plotë dhe është i disponueshëm për njësitë ekonomike të cilat nuk kanë përgjegjësi publike. Do të jetë
në vendimin e ligjvënësve kombëtar për t’u vendosur nëse do të jetë e lejueshme ose e kërkueshme që
bizneset e vogla dhe të mesme të përgatisin pasqyrat financiare sipas SNRF.
SNRF për njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme thjeshtëzon kërkesat për njohjen dhe matjen krahasuar me SNRF të plota në disa fusha dhe përjashton çështje të cilat nuk janë të përshtatshme për njësitë
ekonomike të vogla dhe të mesme dhe heq opsione më komplekse në disa fusha në të cilat SNRF të
plota lejojnë më shumë se një opsion kontabël. Një njësi ekonomike ndjek ose kërkesat për SNRF për
njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme në mënyrë të plotë ose përdor SNRF të plota. Përjashtimi i
vetëm është se një njësi ekonomike e cila aplikon SNRF për njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme
mund të zgjedhë instrumenta financiarë që të aplikojë kërkesat sipas SNRF për njësitë ekonomike të
vogla dhe të mesme ose kërkesat per njohjen dhe matjen sipas SNK 39 Instrumentat Financiarë: Njohja
dhe Matja dhe kërkesat e paraqitjes për SNRF për njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme. SNRF për
njësitë ekonomike të vogla dhe të mesme nuk është e aplikueshme sepse Banka është një njësi ekonomike me përgjegjësi publike dhe kështu që përjashtohet nga aplikimi i SNRF për njësitë ekonomike
të vogla dhe të mesme.

Rishikimi i KIRFN 14 SNK 19 – Limiti i një Aktivi me Përfitime të Përkufizuara, Kërkesat Minimale
për Financim dhe Bashkëveprimi i tyre (efektive për periudhat vjetore të cilat fillojnë në ose pas 1 Janarit
2011). Rishikimi i KIRFN 14 adreson trajtimin kontabël për parapagimet e bëra kur ka një kërkesë për
minimumin e financimeve (KMF). Sipas rishikimit, një njësi ekonomike është e detyruar që të njohë
disa parapagime si aktive me kushtin që njësia ekonomike ka përfitime të ardhshme nga parapagimi
në formën e flukseve monetare të reduktuara në vitet e ardhshme në të cilat do të ketë një kërkesë për
minimumin e financimeve (KMF). Rishikimi i KIRFN 14 nuk është i aplikueshëm për pasqyrat financiare
të Bankës sepse Banka nuk ka një plan të përkufizuar të përfitimeve me kërkesën për fonde minimale.

KIRFN 17 Shpërndarja e aktiveve jo-monetare pronarëve. Ky standard aplikohet për shpërndarjen jo-reciproke të aktiveve jo-monetare ndaj pronarëve në kapacitetin e tyre si pronarë. Në përputhje
me Interpretimin, një detyrim për të paguar dividend duhet të njihet kur dividendi është autorizuar siç
duhet dhe duhet të matet me vlerën e drejtë të aktiveve që do të shpërndahen. Vlera kontabël e dividendit të pagueshëm duhet të vlerësohet në çdo datë raportimi, dhe ndryshimet në vlerën kontabël
njihen në kapital si korrigjim i vlerës për shpërndarje. Kur dividendi i pagueshëm shlyhet diferenca, nëse
ka, midis vlerës kontabël të aktiveve të shpërndara dhe vlerës kontabël të dividendëve të pagueshëm
do të njihet në të ardhura ose shpenzime.
Interpretimi bëhet i detyrueshëm për pasqyrat financiare të Bankës në 2010 dhe do të aplikohet në
periudhat e ardhshme, ai nuk do të ketë ndonjë impakt në pasqyrat financiare të periudhës në datën e
adoptimit. Për më tepër, duke qenë se ai lidhet me dividentët të cilët janë zgjedhje e drejtorëve/aksionerëve, nuk është e mundur që të përcaktohen efektet e aplikimit më përpara.
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3.	Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël (vazhdim)
u)	Standardet e reja dhe interpretimet të cilat nuk janë adoptuar akoma (vazhdim)

KIRFN 19 Heqja e Detyrimeve Financiare me Instrumentat e Kapitalit (efektiv për periudha vjetore të cilat fillojnë në ose pas 1 Korrikut 2010). Interpretimi sqaron se instrumentat e kapitalit të emetuara tek një kreditor për të hequr të gjithë ose pjesërisht detyrimin financiar për një ‘borxh për kapitalin
swap’ konsiderohen të paguara sipas SNK 39.41. Matja fillestare e instrumentave të kapitalit e emetuar
për të hequr një detyrim financiar është vlera e drejtë e këtyre instrumentave të kapitalit, veç nëse ajo
vlerë e drejtë nuk mund të matet me besueshmëri, dhe në këtë rast instrumenti i kapitalit duhet të
matet për të reflektuar vlerën e drejtë të detyrimit financiar të hequr. Diferenca midis vlerës kontabël të
detyrimit financiar (ose pjesë e detyrimit financiar) të hequr dhe matjes fillestare të instrumentit të kapitalit të emetuar duhet të njihet në fitim ose humbje. Banka nuk ka emetuar ndonjë pjesë kapitali për të
hequr ndonjë detyrim financiar gjatë periudhës aktuale. Kështu që, Interpretimi nuk do të ketë impakt
në shumat krahasuese në pasqyrat financiare të Bankës për 31 Dhjetor 2010. Për më tepër, Interpretimi
mund të bazohet vetëm në transaksione të cilat do të ndodhin në të ardhmen dhe nuk është e mundur
përcaktimi i mëparshëm i efekteve që aplikimi mund të ketë.

SNK 17, Qiratë (efektiv për periudha vjetore të cilat fillojnë në ose pas 1 Janarit 2010). SNK 17
është ndryshuar për të fshirë paragrafin 14, i cili thotë që një qira e një toke me një jetë përdorimi të
pafundme është normalisht i klasifikuar si qira e zakonshme, vetëm nëse me përfundimin e termave të
qirasë pronësia i kalon qiramarrësit. Sipas rishikimit, një qira financiare toke me terma qiraje prej disa
dekadash ose më shumë mund të klasifikohet si qira financiare, edhe nëse në përfundimin e termave të
qirasë pronësia nuk i kalon qiramarrësit, sepse në këto marrëveshje kryesisht të gjithë rreziqet dhe përfitimet i kalojnë qiramarrësit dhe vlera aktuale e vlerës fillestare të aktivit të marrë me qira konsiderohet
e papërfillshme. Rishikimi i SNK 17 nuk është i përshtatshëm për pasqyrat financiare të Bankës sepse
Banka nuk ka qira financiare për tokë.

4.	Administrimi i rrezikut financiar
a) Të përgjithshme

Përdorimi i instrumentave financiarë e ekspozojnë Bankën ndaj rreziqeve të mëposhtme:
•
rreziku i kredisë
•
rreziku i likuiditetit
•
rreziku i tregut
•
rreziku operacional
Ky shënim paraqet informacion rreth ekspozimit të Bankës ndaj çdo rreziku të përmendur më lart, objektivat, politikat dhe proceset për vlerësimin dhe administrimin e rrezikut, dhe administrimin e kapitalit
të Bankës.
Struktura e administrimit të rrezikut
Bordi Drejtues ka përgjegjësi për ndërtimin dhe vëzhgimin e strukturës së administrimit të rrezikut.
Bordi ka themeluar Komitetin e Aktiveve dhe Detyrimeve (ALCO) dhe Komitetin e Kredisë së Bankës, e
atë Operacional, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin dhe monitorimin e politikave të administrimit të
rrezikut ne fushat e tyre specifike për të paravendosur limitet e ekspozimit.
Politikat e administrimit të rrezikut janë krijuar për të identifikuar dhe analizuar rreziqet e hasura nga

56

pa s q y r at f i n a n c i a r e ‘ 0 9
Banka, për të vendosur kufizime dhe kontrolle, dhe për të monitoruar zbatimin e këtyre kontrolleve.
Banka, nëpërmjet trajnimeve dhe standardeve dhe procedurave drejtuese, synon të zhvillojë një mjedis
kontrolli të disiplinuar dhe konstruktiv, në të cilin çdo punonjës do kuptojë rolin dhe detyrimet përkatëse.
Komiteti i Kontrollit është përgjegjës për monitorimin e përputhshmërisë me politikat dhe procedurat e
administrimit të rrezikut dhe për të vlerësuar mjaftueshmërinë e strukturës së administrimit të rrezikut
në lidhje me rreziqet e hasura nga Banka. Komiteti i kontrollit mbështetet nga kontrolli i brendshëm i
Bankës për të kryer funksionet e veta. Kontrolli i brendshëm vëzhgon në mënyrë të rregullt dhe ‘ad-hoc’
politikat dhe procedurat e administrimit të rrezikut, dhe raporton rezultatet e vëzhgimeve tek Komiteti
i Kontrollit.

b)	Rreziku i kredisë
Rreziku i kredisë është rreziku i humbjes financiare i Bankës nëse klienti apo pala tjetër në një instrument financiar nuk arrin të përmbushë detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga instrumenti. Ky rrezik
vjen kryesisht nga kreditë dhe paradhëniet klientëve, bankave dhe investimi në letra me vlerë. Për qëllime të administrimit të rrezikut të kredisë, Banka konsideron të gjitha elementët e ekspozimit ndaj
rrezikut të kredisë (si rreziku që rrjedh nga vet klienti, pozicioni gjeografik dhe sektori).
Rreziku që rrjedh nga tregtimi i letrave me vlerë mbahet në nivele të ulëta sepse përbëhet vetëm nga
letra me vlerë shtetërore, Bono dhe obligacione thesari që janë konsideruar si instrumenta pa rrezik.
Bordi i drejtuesve ka deleguar përgjegjësinë për administrimin e rrezikut tek Komiteti i Kreditimit të
Bankës për ekspozimet e rrezikut më të mëdha sesa 10% e kapitalit rregullues. Bordi i drejtorëve në
bashkëpunim me Komitetin e Kredisë janë përgjegjës për mbikëqyrjen e rrezikut të kreditit të Bankës
duke përfshirë:
Formulimin e politikave të kreditimit duke u konsultuar me njësitë e biznesit, duke mbuluar kërkesat për
kolateral, vlerësimin e kredive, vlerësimin dhe raportimin e rrezikut, dhe përputhshmërinë me ligjet dhe
procedurat ligjore në fuqi.
Themelimin e strukturës autorizuese për aprovimin dhe rinovimin e faciliteteve. Limitet e aprovimit i j
anë shpërndarë Komitetit të Kreditimit dhe Drejtuesit të Departamentit të Korporatave, SME-ve dhe
Kreditimit Individual respektivisht. Për shuma më të mëdha kërkohet aprovimi i Komitetit të Kreditimit
ose i Bordit të Drejtorëve si të gjykohet më e përshtatshme.
Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut të kredisë. Komiteti i Kreditimit vlerëson të gjitha ekspozimet
ndaj rrezikut të kredisë të cilat e kalojnë kufirin e vendosur, para aprovimit përfundimtar të disbursimit.
Rinovimet dhe rishikimet e faciliteteve janë subjekt i të njëjtit proces.
Kufizimi i përqëndrimit të ekspozimit ndaj palëve të tjera, industrive të ndryshme, monedhave dhe maturitetit.
Zhvillimin dhe përdormin 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 Çvlerësime të mundshme kundrejt ekspozimeve specifike ndaj rrezikut të kredisë. Sistemi
aktual i kategorizimit të rrezikut konsiston prej pesë kategorish në përputhje me rregulloren e “Administrimit të Rrezikut të Kredisë” të Bankës së Shqipërisë të cilat reflektojnë shkallën e rrezikut të mospagimit dhe vlefshmërinë e kolateraleve, ose lehtësime të tjera të rrezikut të kredisë. Përgjegjësia për
të caktuar nivelet e rrezikut i takon Komitetit të Kredisë dhe janë subjekt i monitorimit mujor.
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4.	Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
b)	Rreziku financiar (vazhdim)
Monitorimin e zbatimit të kufijve të aprovuar të ekspozimit nga njësitë e biznesit, duke përfshirë dhe ato
për industritë e zgjedhura, rrezikut të shtetit dhe llojeve të produkteve. Komiteti i Kreditimit të Bankës
merr dhe shqyrton rregullisht raporte mbi cilësinë e kreditimit dhe ndërmerr veprime përkatëse korrigjuese.
Sigurimin e këshillave, udhëzimeve dhe aftësi të specializuara njësive të biznesit për të zhvilluar praktikat më të mira për administrimin e rrezikut të kredisë në të gjithë Bankën.
Çdo njësi biznesi duhet të zbatojë politikat dhe procedurat e Bankës për administrimin e rrezikut të
kredisë autorizuar nga Komiteti i Kreditimit. Çdo njësi biznesi/degë ka një shef për rrezikun e kredisë i
cili raporton për të gjitha çështjet lidhur me rrezikun e kredisë tek administrimi lokal i Bankës dhe tek
Komiteti i Kreditit të Bankës. Çdo njësi biznesi/degë është përgjegjës për cilësinë dhe performancën e
portofolit të tij të kredive duke përfshirë edhe ato me aprovimin nga qendra.
Kontrolle të rregullta të njësive të biznesit dhe të proceseve të kreditimit të Bankës ndërmerren nga
Kontrolli i Brendshëm.

Ekspozimi ndaj rrezikut të kredisë
Hua dhe paradhënie klientëve
Të çvlerësuara individualisht
Standarde
Në ndjekje
Nën standarde
E dyshimtë
E humbur
Vlera bruto
Zbritje nga çvlerësimi
Vlera neto
Të çvlerësuara në grup
Standarde
Në ndjekje
Nën standarde
E dyshimtë
E humbur
Vlera bruto
Zbritje nga çvlerësimi
Vlera neto
Totali i vlerës neto
Hua dhënë bankave
As me vonesë e as të çvlerësuara
Standarde
Totali i vlerës neto
Investime në instrumenta financiarë
As me vonesë ose të çvlerësuara
Standarde
Totali i vlerës neto
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Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008

2,074,837
944,411
945,688
318,132
128,768
4,411,836
(757,017)
3,654,819

660,703
837,606
447,043
14,453
66,509
2,026,314
(301,320)
1,724,994

23,043,377
2,283,314
1,232,723
313,846
170,663
27,043,923
(456,399)
26,587,524
30,242,343

22,049,442
572,108
243,343
45,968
54,149
22,965,010
(253,871)
22,711,139
24,436,133

236,023
236,023

748,214
748,214

3,461,404
3,461,404

3,891,698
3,891,698

pa s q y r at f i n a n c i a r e ‘ 0 9

4.	Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
b)	Rreziku i kredisë (vazhdim)
Hua dhe letra me vlerë të çvlerësuara
Hua dhe letra me vlerë të çvlerësuara janë ato hua dhe letra me vlerë për të cilat Banka ka përcaktuar
se është e mundur që ajo mos të arkëtojë të gjithë shumën e interesit dhe të huasë në bazë të kushteve
të kontratës.
Fondi për humbje nga çvlerësimi
Banka krijon një fond për humbjet nga çvlerësimet që përfaqëson vlerësimin e Bankës për humbjet e
ndodhura të portofolit. Përbërësit kryesore të këtij provizioni janë, një komponent për humbjet specifike
që lidhet me ekspozimet e konsiderueshme, dhe një provizion të përgjithshëm për grupet e aktiveve
të ngjashme në lidhje me humbjet e realizuara por që nuk janë identifikuar në huatë që janë subjekt i
vlerësimit individual për çvlerësime.
Politika e pakësimit të vlerës
Pakësimi i vlerës së humbjeve bëhet me vendim nga Bordi i Drejtorëve kur procesi ligjor për ripagimin e
kredisë ka përfunduar dhe klienti vazhdon të mbetet debitor për pjesën e papaguar të huasë.
Më poshtë është paraqitur analiza e shumave neto dhe bruto (e fondit për Çvlerësim) të aktiveve individualisht të çvlerësuara, sipas shkallës së rrezikut.

Hua dhe paradhënie klientëve
Neto

Neto

31 Dhjetor 2009
Standarde: Të çvlerësuara individualisht
Në ndjekje: Të çvlerësuara individualisht
Nën standarde: Të çvlerësuara individualisht
E dyshimtë: Të çvlerësuara individualisht
E humbur: Të çvlerësuara individualisht
Totali

2,074,837
944,411
945,688
318,132
128,768
4,411,836

1,662,740
819,573
808,455
242,687
121,364
3,654,819

31 Dhjetor 2008
Standarde: Të çvlerësuara individualisht
Në ndjekje: Të çvlerësuara ra individualisht
Nën standarde: Të çvlerësuara individualisht
E dyshimtë: Të çvlerësuara individualisht
E humbur: Të çvlerësuara individualisht
Totali

660,703
837,606
447,043
14,453
66,509
2,026,314

609,594
716,879
332,798
11,690
54,033
1,724,994
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4.	Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
b)	Rreziku i kredisë (vazhdim)
Banka mban kolateral ndaj kredive dhe paradhënieve të klientëve në formën pengut të pasurisë, siguri
të tjera të regjistruara ndaj aktiveve dhe garanci. Llogaritjet e vlerës së drejtë të kolateralit të vlerësuar
në kohën e huasë zakonisht nuk janë freskuar përveç rastit kur një kredi është vlerësuar si e Çvlerësuar.
Zakonisht nuk mbahet kolateral mbi kreditë dhe paradhëniet ndaj bankave. Kolateral nuk mbahet ndaj
investimeve në instrumentat financiare dhe nuk është mbajtur ndonjë kolateral i tillë për fundvitin e 31
Dhjetor 2009 ose 2008.
Një llogaritje e vlerës së drejtë të kolateralit dhe instrumentave financiare të mbajtura ndaj aktiveve
financiare është paraqitur më poshtë:

Ndaj huave individualisht të çvlerësuara
Prona
Të tjera
Ndaj huave i të çvlerësuara mbi në grup
Prona
Të tjera
Totali

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

4,905,703
1,715,947

2,364,314
21,599

82,202,612
31,989,785
120,814,047

74,044,638
23,634,104
100,064,655

Banka monitoron rrezikun e përqëndrimit të kredisë sipas sektorëve, sipas maturitetit dhe sipas
monedhës. Një analizë e përqëndrimit të rrezikut të kredisë në datën e raportimit është si më poshtë:
Hua dhe paradhënie dhënë klientëve
Tregti
Ndërtim
Kredi konsumatore
Shërbime kolektive, sociale dhe individuale
Industria përpunuese
Hotele dhe restorante
Prodhim dhe shpërndarje energji elektrike etj.
Pasuri e patundshme
Transport dhe komunikim
Aktivitete financiare
Agrikulturë
Industri punime minerale
Aktivitet social dhe shëndetësor
Të tjera
Totali
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31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

6,118,690
8,099,966
5,712,364
3,050,755
2,375,041
1,317,073
2,331,301
496,727
370,515
241,230
151,541
32,176
386,625
771,756
31,455,760

6,214,579
5,926,997
4,437,964
2,800,188
1,680,895
1,268,066
1,234,908
388,036
283,799
221,710
205,363
73,348
48,002
207,469
24,991,324
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4.	Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
c)	Rreziku i likuiditetit
Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka nuk do të përmbushë pagesën e angazhimeve që lindin nga
detyrimet financiare.
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.
Likuiditeti afat-shkurtër administrohet nga Departamenti i Thesarit, ndërsa likuiditeti afat-mesëm dhe
afat-gjatë administrohet nga ALCO. Departamenti i Menaxhimit të Rrezikut raporton në mënyrë periodike tek ALCO dhe Departamenti i Thesarit mbi ekspozimin ndaj rrezikut të likuiditetit.
Departamenti i Thesarit mban një portofol aktivesh me likuiditet afat-shkurtër, përbërë nga letra me
vlera me maturim afatshkurtër, hua dhe paradhënie ndaj bankave të tjera dhe facilitete të tjera ndërbankare, për të siguruar një nivel të mjaftueshëm likuiditeti të Bankës.
Raportet ditore të Thesarit si edhe ato javore e mujore të Departamentit të Menaxhimit të Rrezikut
mbulojnë pozicionin e likuiditetit të Bankës. Të gjitha politikat dhe procedurat janë subjekt i rishikimeve
dhe aprovimeve nga ALCO.
Ekspozimi ndaj rrezikut të likuiditetit
Mënyrat kryesore të përdorura nga Banka për administrimin e rrezikut të likuiditetit janë raportet e
likuiditetit dhe vlerësimi i hendekut për periudha specifike.
Volatiliteti në tregjet financiare globale dhe shqiptare
Vazhdimi i krizës financiare dhe ekonomike botërore ka ndikim midis të tjerash edhe mbi zvogëlimin
e tregjeve kapitale, uljen e likuiditetit në sistemin bankar dhe, në momente specifike, edhe në rritjen
e interesit të kreditimit ndërbankar dhe volatilitetin e tregjet të letrave me vlerë. Çvillime të tjera jo të
favorshme të krizës mund të ndikojnë negativisht mbi pozicionin financiar dhe likuiditetin e Bankës.
Banka përllogarit mbi baza javore këto raporte: raportin e aktiveve likuide mbi detyrimet afat-shkurtra,
huatë ndaj depozitave dhe aktivet likuide ndaj depositave. Aktivet likuide përfshijnë paranë dhe ekuivalentet e saj, bonot e thesarit të qeverisë shqiptare dhe çdo depozitë afat-shkurtër në bankat e tjera me
maturitet deri në një muaj. Detaje të raporteve të aktiveve likuide ndaj detyrimeve afat-shkurtra janë si
më poshtë:

Mesatarja për periudhën
Minimumi për periudhën
Maksimumi për periudhën

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
132.33%
102.95%
170.75%

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
127.55%
81.81%
181.14%

Hendeku i maturitetit për monedhat kryesore përllogaritet dhe analizohet nga Banka mbi baza një mujore. Tabela e mëposhtme tregon një analize të aktiveve dhe detyrimeve të Bankës më 31 Dhjetor 2009
dhe 31 Dhjetor 2008 mbi bazën e maturitetit të mbetur:
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4.	Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
c)	Rreziku i likuiditetit (vazhdim)
Maturitetet kontraktuale të mbetura të aktiveve dhe detyrimeve financiare

31 Dhjetor 2009
Aktivet financiare
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore
Hua dhënë bankave
Investime në instrumenta financiarë
Hua dhe paradhënie për klientët
Aktive afatgjata materiale të investuara
Aktive të tjera
Totali
Detyrime financiare
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare
Hua
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Detyrime të tjera
Totali
Risku i likuiditetit më 31 Dhjetor 2009
Kumulativi
31 Dhjetor 2008
Totali i aktiveve financiare
Totali i detyrimeve financiare
Rreziku i likuiditetit më 31 Dhjetor 2008
Kumulativi
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Deri në 1 muaj 1 deri 3 muaj 3 deri 6 muaj 6 deri 12 muaj 1deri 5 vjet
9,919,916
874,832
29,662
253,697
3,813,494
215,254
15,106,855

413,937
875,548
55,614
301,362
3,130,256
4,776,717

766,771
714,557
2,100,219
3,581,547

308,194
8,723,706
55,326
9,087,226
6,019,629
6,019,629

8,689,528
23,639
8,713,167
(3,936,450)
2,083,179

10,706,614
9,637,528
1,069,086
1,069,086

3,674,024
6,840,468
(3,166,444)
(2,097,358)

1,482,169

Mbi 5 vjet

Totali

167,736
150,747
1,820,994
12,397,862
88,076
14,625,415

- 10,333,853
4,167,056
236,023
3,461,404
4,818,227 30,242,343
88,076
215,254
4,818,227 48,744,009

8,050,357
8,050,357
(4,468,810)
(2,385,631)

699,632
124,651
2,156,061
15,608,474
1,396,155
15,608,474 4,376,499
(9,773,226) 10,248,916
(12,158,857) (1,909,941)

1,007,826
124,651
6,900 43,235,026
1,419,794
55,326
6,900 45,842,623
4,811,327 2,901,386
2,901,386
-

3,141,352
6,658,340
(3,516,988)
(5,614,346)

4,706,373 13,018,608
10,785,673 3,192,404
(6,079,300) 9,826,204
(11,693,646) (1,867,442)

4,156,213 39,403,184
- 37,114,413
4,156,213 2,288,771
2,288,771
-

370,794
3,982,285
5,835,248
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4.	Administrimi i rrezikut të kredisë (vazhdim)
d)	Rreziku i tregut
Rreziku i tregut është rreziku që ndryshimi në çmimet e tregut, si normat e interesit, çmimet e kapitalit,
normat e kursit të këmbimit do të ndikojë në të ardhurat e Bankës apo vlerën e instrumentave financiarë.
Administrimi i rrezikut të tregut
ALCO është përgjegjëse për administrimin e gjithë rrezikut të tregut. Rreziku i kursit të këmbimit përllogaritet dhe raportohet nga Departamenti i Administrimit të Rrezikut mbi baza ditore. Banka e administron rrezikun duke mbyllur pozicionet e hapura si dhe duke vendosur dhe monitoruar limite mbi pozicionet e hapura. Banka administron rrezikun e normave të interesit duke përdorur analizën e riçmimit të
hendekut dhe analizën e marzhit të fitimit për secilën nga monedhat kryesore. Departamenti i Administrimit të Rrezikut i përpilon këto raporte mbi baza mujore.
Ekspozimi ndaj rrezikut të këmbimit
Analiza e aktiveve dhe detyrimeve më 31 Dhjetor 2009 dhe 31 Dhjetor 2008 sipas monedhës origjinale
është si më poshtë:

Aktivet
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore
Hua dhënë bankave
Hua dhe paradhënie për klientët
Investime në instrumenta financiarë
Ndërtesa dhe pajisje dhe aktive jo-materiale
Aktive afatgjata materiale të investuara
Tatim i shtyrë
Aktive të tjera
Totali
Detyrime dhe kapitali aksioner
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare
Hua
Detyrime ndaj klientëve
Detyrime të tjera
Borxhi i varur
Kapitali neto i aksionerëve
Totali
Pozicioni neto më 31 Dhjetor 2009
31 Dhjetor 2008
Totali i aktiveve
Totali i detyrimeve dhe kapitalit aksioner
Pozicioni neto më 31 Dhjetor 2008

ALL

USD

EUR

Të tjera

Totali

1,309,263
2,198,650
88,555
16,539,736
3,461,404
799,004
88,076
30,835
204,530
24,720,053

2,374,401
561,599
43,163
4,288,266
7,267,429

6,230,145
1,406,807
104,305
9,414,341
10,724
17,166,322

420,044
420,044

10,333,853
4,167,056
236,023
30,242,343
3,461,404
799,004
88,076
30,835
215,254
49,573,848

182,361
124,651
22,646,304
55,320
1,706,847
24,715,483
4,570

83,521
5,693,168
1,465,071
7,241,760
25,669

741,789
14,474,630
3
1,419,794
559,307
17,195,523
(29,201)

155
420,924
3
421,082
(1,038)

1,007,826
124,651
43,235,026
55,326
1,419,794
3,731,225
49,573,848
-

21,648,726
21,496,676
152,050

6,589,319
6,606,947
(17,628)

11,699,306
11,844,122
(144,816)

328,320
317,926
10,394

40,265,671
40,265,671
-
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4.	Administrimi i rrezikut të kredisë (vazhdim)
d)	Rreziku i tregut (vazhdim)
Ekspozimi ndaj rrezikut të interesit
Një përmbledhje e pozicionit neto të interesit të Bankës më 31 Dhjetor 2009 dhe 2008 vijon si më
poshtë:

31 Dhjetor 2009
Aktivet
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore
Hua dhënë bankave
Hua dhe paradhënie për klientët
Investime në instrumenta financiarë
Totali i aktiveve

Shënime Deri ne 1 muaj 1 deri 3 muaj 3 deri 12 muaj 1deri 5 vjet

Detyrimet
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare
Hua
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Totali i detyrimeve
Hendeku më 31 Dhjetor 2009
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12
13
14
15
16

23
24
25
26

6,193,303
874,832
3,572,034
253,697
10,893,866

Mbi 5 vjet Të pashpërndara Vlera kontabël

413,937
875,548
43,162
22,830,057
944,485
25,107,189

766,771
144,169
352,532
1,506,334
2,769,806

1,482,169
48,692
1,693,927
422,650
3,647,438

167,736
299,351
334,238
801,325

3,726,613
1,494,442
5,221,055

10,333,853
4,167,056
236,023
30,242,343
3,461,404
48,440,679

1,007,826
124,651
12,039,576
13,172,053

-

-

-

-

-

7,101,545
574,167
7,675,712

18,310,492
18,310,492

2,090,769
845,627
2,936,396

6,900
6,900

3,685,744
3,685,744

1,007,826
124,651
43,235,026
1,419,794
45,787,297

(2,278,187)

17,431,477

(15,540,686)

711,042

794,425

1,535,311

2,653,382
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4.	Administrimi i rrezikut të kredisë (vazhdim)
d)	Rreziku i tregut (vazhdim)
Ekspozimi ndaj rrezikut të interesit

31 Dhjetor 2008
Shënime Deri ne 1 muaj 1 deri 3 muaj 3 deri 12 muaj
Aktivet
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
12
1,946,156
2,734,075
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore
13
1,133,070
507,787
1,267,754
Hua dhënë bankave
14
193,427
367,856
180,455
Hua dhe paradhënie për klientët
15
2,068,029
19,878,991
363,639
Investime në instrumenta financiarë
16
690,029
1,414,284
1,687,737
Totali i aktiveve
6,030,711
24,902,993
3,499,585

1deri 5 vjet

Mbi 5 vjet Të pashpërndara Vlera kontabël

182,966
4,458
1,463,207
99,648
1,750,279

2,018
87,747
89,765

2,141,553
158,990
574,520
2,875,063

6,821,784
3,250,567
748,214
24,436,133
3,891,698
39,148,396

1,241,551
34,572,233
1,274,970
37,088,754

Detyrimet
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare 23
Detyrime ndaj klientëve
25
Borxhi i varur
26
Totali i detyrimeve

1,241,551
12,125,641
13,367,192

5,382,810
269,714
5,652,524

13,438,861
13,438,861

1,939,546
1,005,256
2,944,802

-

1,685,375
1,685,375

Hendeku më 31 Dhjetor 2008

(7,336,481)

19,250,469

(9,939,276)

(1,194,523)

89,765

1,189,688
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4.	Administrimi i rrezikut të kredisë (vazhdim)
d)	Rreziku i tregut (vazhdim)
Ekspozimi ndaj rrezikut të interesit (vazhdim)
Për të mbështetur analizën e riçmimit të hendekut, Banka monitoron mbi baza mujore ndjeshmërinë
e të ardhurave neto nga interesi për një periudhë një-vjeçare të një zhvendosje paralele në kurbën e
normës së kthimit. Një analizë e ndjeshmërisë së Bankës për një rritje ose ulje të normave të interesit të
tregut mbi një periudhë një vjeçare (duke supozuar zhvendosje paralele në kurbën e të ardhurave dhe
një pozicion konstant të bilancit kontabël) për çdo monedhë është si më poshtë:
Viti i mbyllur më 31 Dhjetor 2009
LEK
USD
EURO dhe monedha të tjera
Viti i mbyllur më 31 Dhjetor 2008
LEK
USD
EURO dhe monedha të tjera

100 pikë bazë
rritje paralele
43,426
14,984
40,804

100 pikë bazë
rënie paralele
(43,426)
(14,984)
(40,804)

100 pikë bazë
rritje paralele
10,087
28,934
45,731

100 pikë bazë
rënie paralele
(10,087)
(28,934)
(45,731)

e)	Administrimi i kapitalit
Kapitali rregullator
Rregullatori i Bankës, Banka e Shqipërisë, vendos dhe monitoron kërkesat në lidhje me kapitalin matur
mbi raportin e mjaftueshmërisë për kapital në përputhje me Rregulloren mbi Mjaftueshmërinë e Kapitalit datë 5 Maj 1999. Raporti i mjaftueshmerisë së kapitalit përllogaritet si përqindje e kapitalit rregullator mbi riskun e ponderuar të aktiveve dhe aktiveve jashtë bilancit kontabël.
Kapitali rregullator i Bankës analizohet në dy kategori:
1. Kapitali bazë, ku përfshihet kapitali i aksioneve të zakonshme, primet e emetimeve dhe bashkimeve;
fitimi akumuluar; duke hequr kapitalin aksioner të papaguar, diferencat nga rivlerësimi të përfshira në
kapitalin që raportohet për qëllime rregullatore, i cili paraqet ndryshimet e kurseve historike të këmbimit krahasuar me kursin e këmbimit të fund vitit kur kapitali është paguar në një monedhë tjetër nga
monedha e raportimit; si dhe aktivet jo-materiale.
2. Kapitali shtesë, i cili përfshin detyrime të varura, rezerva të përgjithshme dhe rregullime të tjera.
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4.	Administrimi i rrezikut të kredisë (vazhdim)
e)	Administrimi i kapitalit (vazhdim)
Kapitali rregullator (vazhdim)
Aktivet e ponderuara me rrezikun dhe zërat jashtë bilancit përcaktohen në përputhje me nevojat
specifike të cilat reflektojnë nivelet e ndryshme të rrezikut që mbartin aktivet dhe zërat jashtë bilanci.
Banka pranon nevojën për të mbajtur një ekuilibër midis kthimeve të larta që mund të vijnë nga investime me rrezik të lartë dhe kërkesave për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit mbi 12% i cili është
minimumi i raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit kërkuar nga Rregullatori.
Banka ka qenë në përputhje me të gjithë kërkesat për kapital përgjatë gjithë periudhës. Nuk ka pasur
ndryshime të rëndësishme në administrimin e kapitalit të Bankës gjatë periudhës.
Gjendja e kapitalit rregullator të Bankës me 31 Dhjetor 2009 dhe 2008 ka qenë si më poshtë:

Kapitali bazë
Kapitali i nënshkruar
Primi i lidhur me aksionin
Rezerva e përgjithshme
Fitimet e mbartura për qëllime rregullator
Rezervë rivlerësimi debitore (negative)
Aktive jo-materiale
Kapital shtesë
Detyrime të varura me afat
Akte të tjera rregulluese të Bankës së Shqipërisë
Totali i kapitalit rregullator
Aktive të ponderuara me rrezikun
Ekspozime jashtë bilancit të ponderuara me riskun
Totali
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit
Minimumi i kërkuar i Raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

2,404,771
336,334
412,940
570,837
(158,784)
(38,493)
3,527,605

2,119,763
336,334
258,618
558,829
(336,993)
(36,086)
2,900,465

1,419,794
1,419,794
4,947,339

1,274,970
1,274,970
4,175,442

33,908,531
1,752,390
35,660,921
13.87%
12.00%

27,719,732
1,431,933
29,151,665
14.32%
12.00%

Shpërndarja e kapitalit
Shpërndarja e kapitalit midis aktiviteteve dhe operacioneve specifike, në një shkallë të gjerë, është bërë
për të optimizuar kthimin mbi kapitalin e shpërndarë. Shuma e kapitalit të shpërndarë për çdo aktivitet ose operacion është gjithashtu në varësi të kapitalit rregullator. Procesi i ndarjes së kapitalit midis
operacioneve specifike dhe aktiviteteve vendoset në mënyrë të pavarur nga personat përgjegjës për
operacionet dhe është subjekt i rishikimit nga Komiteti i Kreditit të Bankës ose nga ALCO sipas rastit.
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5. Përdorimi i vlerësimit dhe gjykimit profesional
Banka bën vlerësime dhe supozime përgjatë vitit, të cilat ndikojnë në shumat e raportuara të aktiveve
dhe detyrimeve. Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme dhe bazohen mbi informacionet e tregut të rëndësishme që disponohen dhe faktorë të tjerë, përfshirë parashikimet për
ngjarje të ardhshme të cilat mendohet se janë të arsyeshme për rrethanat.
(i) Fonde të lejuara për humbje nga Çvlerësimi i kredive
Banka rishikon në bazë mujore portofolin e kredisë për të përcaktuar humbjet nga Çvlerësimi. Për të përcaktuar nëse një humbje nga kreditë duhet të regjistrohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve,
Banka gjykon nëse ka ndonjë të dhënë të dukshme e cila tregon se ka rënie të matshme në vlerësimin e
flukseve të ardhme hyrëse të parasë nga portofoli i kredive përpara se kjo rënie të identifikohet si humbje nga një kredi specifike e atij portofoli.
Kjo evidencë mund të përfshijë të dhëna të dukshme si një ndryshim i pafavorshëm në gjendjen e pagave të huamarrësit ndaj Bankës, ose ngjarje ekonomike kombëtare ose lokale të cilat lidhen me mospagimin e kredive.
(ii) Përcaktimi i vlerës së drejtë
Politika kontabël e Bankës për përcaktimin e vlerës së drejtë është paraqitur në politikat kontabël 3 (f ).
Banka e përcakton vlerën e drejtë duke përdorur hierarkinë e vlerës së drejtë e cila reflekton rëndësinë e
të dhënave të përdorura në kryerjen e matjeve:Niveli 1: Çmimet e tregut të kuotuara (të parregulluara) në treg aktiv për instrumenta identik.
-Niveli 2: Teknika vlerësimi të bazuara në të dhënat të vëzhgueshme, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë
(për shembull çmimi) ose në mënyrë jo të drejtpërdrejtë (për shembull të përftuara nga çmimi). Kjo
kategori përfshin instrumenta të vlerësuar duke përdorur: çmimet e kuotuara në tregje aktive për instrumenta të njëjtë; çmimet e kuotuara për instrumenta identik ose të njëjtë në treg që konsiderohen më
pak aktive; ose teknika vlerësimi ku të gjithë të dhënat hyrëse janë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose në
mënyrë jo të drejtpërdrejtë të vëzhgueshme nga të dhënat e tregut.
-Niveli 3: Teknika vlerësimi duke përdorur të dhëna të rëndësishme të pavëzhgueshme. Kjo kategori
përfshin të gjithë të gjithë instrumentat ku metoda e vlerësimit përfshin të dhëna hyrëse të cilat nuk janë
të bazuara në të dhëna hyrëse të vëzhgueshme dhe ato kanë një efekt të rëndësishëm në vlerësimin e
instrumentit. Kjo kategori përfshin instrumenta të cilat janë vlerësuar në bazë të çmimeve të kuotuara
për instrumenta të njëjtë ku rregullime të pavëzhguara të rëndësishme ose supozime janë të detyruara
që të reflektojnë diferencat midis instrumentave.
Teknikat e vlerësimit përfshijnë vlerën aktuale neto dhe modelet e skontuara të flukseve monetare, krahasime me instrumenta të njëjtë për të cilat ekzistojnë çmime të vëzhgueshme në treg dhe të bazuara
në kurën e kthimit aktual të përshtatshme për pjesën e mbetur të maturitetit. Supozimet dhe të dhënat
hyrëse në metodat e vlerësimit përfshijnë norma interesi pa risk, hendeku i kredisë dhe prime të tjera
të përdorura në llogaritjen normave të skontuara, obligacionet dhe çmimi i kapitalit neto, kurset e këmbimit, çmimi i kapitalit neto dhe çmimi i indeksuar i kapitalit neto dhe luhatjet korrelacionet e pritshme.
Objektivi i teknikave të vlerësimit është që të arrijë në përcaktimin e vlerës së drejtë e cila reflekton çmimet e instrumentave financiarë në datën e raportimit, që mund të ishte përcaktuar nga pjesëmarrësit në
treg që veprojnë në mënyrë të vullnetshme.
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5. Përdorimi i vlerësimit dhe gjykimit profesional (vazhdim)
(ii) Përcaktimi i vlerës së drejtë (vazhdim)
Banka përdor modele vlerësim të njohura për përcaktimin e vlerës së drejtë për instrumenta financiare
të zakonshme dhe të thjeshta si normat e interesit dhe monedha të shkëmbyeshme sëap të cilat përdorin të dhëna tregu të vëzhgueshme dhe kërkojnë pak gjykim dhe vlerësim nga drejtimi. Cmimet e vëzhgueshme dhe të dhënat hyrëse në modele janë zakonisht të disponueshme në tregjet për borxhet dhe
letrat me vlerë të kapitalit të listuar, shkëmbim derivativesh të tregtueshme dhe derivative të thjeshta
si p.sh normat e interesit swap. Disponimi i çmimeve të vëzhgueshme në treg dhe të dhënave hyrëse
në modele ul nevojën për vlerësimin dhe gjykimin e drejtimit dhe gjithashtu ul pasigurinë që lidhet me
përcaktimin e vlerës së drejtë. Disponimi i çmimeve të vëzhgueshme të tregut dhe të dhënave hyrëse
në modele ndryshon në varësi të produkteve dhe tregjeve dhe është i pirur që të ndryshojë në bazë të
ngjarjeve specifike dhe kushteve të përgjithshme të tregjeve financiare.
Më 31 Dhjetor 2009 dhe 2008 të gjithë instrumenat financiarë janë matur me koston e amortizuar dhe
vlera e drejtë respektive është paraqitur në shënimin 6. Vlera e drejtë më 31 Dhjetor 2009 dhe 2008
është matur në bazë të Nivelit 2 të hierarkisë.
(iii) Llogaritja e tatimit mbi fitimin
Duke filluar nga 1 Janari 2008 Banka ka aplikuar Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për
përpilimin e pasqyrave për qëllime ligjore. Rrjedhimisht, aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar siguron bazat kryesore për regjistrimet kur një shoqëri është subjekt i tatimit mbi fitimin. Megjithatë, në datën e lëshimit të pasqyrave financiare ekzistojnë disa rishikime të ligjit të tatimit
mbi fitimin dhe rregulloreve përkatëse për llogaritjen e tatimit mbi fitimit, të cilat mund të ofrojnë një
ndihmë për adoptimin fillestar të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar si një rregullore
për qëllime ligjore. Drejtimi beson se llogaritja e provizionit për tatimin mbi fitimin është e kujdesshme
duke pasur parasysh paqartësinë e ambientit tatimor në Shqipëri dhe ligjin në fuqi, prandaj ndonjë inspektim tatimor i mundshëm nga administrata tatimore nuk do të ketë ndonjë efekt të rëndësishëm mbi
pozicionin financiar të Bankës ose rezultatin nga veprimtaria.
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6.	Shenime shpjeguese për vlerën e drejtë
Përcaktimi i vlerës së drejtë bazohet mbi instrumentat financiare ekzistues të pasqyrës së pozicionit
financiar, pa u përpjekur për të aktualizuar vlerën e bizneseve të ardhshme dhe vlerën e aktiveve dhe
detyrimeve të cilat nuk janë instrumenta financiare.
Të drejta ndaj llogarive bankare - Të drejtat ndaj llogarive bankare përfshijnë depozita ndërbankare dhe
aktive të tjera në arkëtim e sipër. Meqenëse depozitat janë afat-shkurtra dhe me interesa variabël vlera
e tyre e drejtë mendohet së është e përafërt me vlerën kontabël.
Letrat me vlerë të investuara – Bonot e thesarit dhe obligacionet qeveritare janë aktive me interes të
mbajtura deri në maturim. Meqenëse nuk ekziston një treg aktiv për këto letra me vlerë, vlera e drejtë e
tyre është llogaritur duke përdorur modelin e aktualizimit të flukseve të ardhshme të parasë bazuar në
normat e aktuale të kthimit për periudhën e mbetur deri në maturim.
Kreditë e dhëna klientëve – Kreditë e dhëna klientëve mbahen neto duke u zbritur humbjet për Çvlerësim. Portofoli i kredive të Bankës ka një vlerë të drejtë të përllogaritur afërsisht sa vlera kontabël si
pasojë e natyrës afat-shkurtër ose normave të interesit (të cilat variojnë mbi: Bonot Thesari, LIBOR plus
një marzh interesi), të cilat i përafrohen normave të tregut. Shumica e portofolit të kredive është subjekt
i riçmimit brenda vitit, duke ndryshuar interesin bazë.
Detyrime ndaj bankave të tjera dhe klientëve-Vlera e drejtë e depozitave pa afat, të cilat përfshijnë depozita pa interes, është shuma që do të paguhej në moment.
Depozitat me afat te klienteve dhe detyrimet e varura – Meqënëse nuk ekziston një treg funksional për
këto instrumenta, vlera e drejtë është përllogaritur duke përdorur modelin e skontimit të flukseve të
ardhme të parasë bazuar në kurbën aktuale të normave të kthimit të përshtatshme për maturitetin e
mbetur.
Të mbajtura deri
në maturim
31 Dhjetor 2009
5,835,310
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Shuma të kushtëzuara me BQ
Hua dhënë bankave
Hua dhe paradhënie klientëve
Investime të vlefshme për shitje
Depozita nga bankat
Hua
Depozita nga klientët
Borxhi i varur
31 Dhjetor 2008
3,962,495
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Shuma të kushtëzuara me BQ
Hua dhënë bankave
Hua dhe paradhënie për klientët
Investime të vlefshme për shitje
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
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Të vlefshme
për shitje

Hua dhe të
arkëtueshme

Të tjera me kosto
të amortizuar

Totali i vlerës
neto

Vlera e
drejtë

3,461,404
-

823,263
4,167,056
236,023
-

-

-

3,675,280
30,242,343
1,007,826
124,651
43,235,026
1,419,794

10,333,853
4,167,056
236,023
30,242,343
3,461,404
1,007,826
124,651
43,235,026
1,419,794

10,333,853
4,167,056
236,023
30,242,343
3,461,404
1,007,826
124,651
44,749,466
1,573,101

3,891,698
-

717,736
3,250,567
748,214
24,436,133
-

2,141,553
1,241,551
34,572,233
1,274,970

6,821,784
3,250,567
748,214
24,436,133
3,891,698
1,241,551
34,572,233
1,274,970

6,821,784
3,250,567
748,214
24,436,133
3,891,698
1,241,551
35,683,258
1,371,516
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7.	Të ardhurat dhe shpenzimet për interesat
Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008

3,201,586
354,098
43,344
54,342
95,445
3,748,815

2,455,235
465,368
175,257
39,720
151,440
3,287,020

(1,770,420)
(94,144)
(19,890)
(1,884,454)
1,864,361

(1,442,862)
(66,999)
(23,193)
(1,533,054)
1,753,966

Të ardhura nga interesat
Hua dhe paradhënie për klientët
Investime në instrumenta financiarë
Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Hua dhënë bankave
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore
Totali i të ardhurave nga interesat
Shpenzimet për interesat
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Detyrime ndaj bankave
Totali i shpenzimeve për interesat
Të ardhura neto nga interesat

Të përfshira në të ardhurat nga interesat nga huatë dhe parapagimet nga kreditë e klientëve për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2009 është një
shumë totale prej 38,401 mijë Lek (2008: 23,986 mijë Lek) e përllogaritur në Çvlerësimin e aktiveve financiare.

8.	Të ardhura dhe shpenzime për tarifa dhe komisione
Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet
Tarifa për shërbimet bankare
Tarifa dhe komisione nga aktiviteti huadhënës
Totali të ardhurave nga tarifat dhe komisionet

275,566
12,634
288,200

209,583
8,155
217,738

Shpenzime për tarifa dhe komisione
Veprime me thesarin
Tarifa për veprime ndërbankare
Të tjera
Totali i shpenzimeve për tarifa dhe komisione
Të ardhura neto nga tarifat dhe komisionet

(19,736)
(14,248)
(236)
(34,220)
253,980

(16,549)
(4,911)
(9,381)
(30,841)
186,897

Tarifat dhe komisionet nga aktiviteti huadhënës përveç komisioneve të përfshira këtu, përfshihen në përcaktimin e normës efektive të interesit të huave dhe paradhënieve për klientët me kosto të amortizuar.
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9.	Shpenzime personeli
Pagat e punonjësve
Sigurime shoqërore
Bonus dhe shpërblime
Të tjera

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
383,065
49,575
38,975
12,468
484,083

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
293,069
43,512
37,063
11,497
385,141

10.	Shpenzime administrative

Qira
Sigurime dhe mbikëqyrje
Marketing dhe abonime
Mirëmbajtje
Ujë, energji
Tarifa për palë të treta
Gjoba për tatimin (shiko shënimi 28)
Transport dhe udhëtime
Pajisje
Të tjera

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
136,381
109,084
125,873
35,754
51,411
42,579
39,597
15,552
3,715
52,736
612,682

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
108,112
93,748
88,934
22,674
52,762
44,428
12,223
6,440
42,772
472,093

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
49,989
15,054
65,043

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
102,174
(18,423)
83,751

11.	Shpenzimi tatimit mbi fitimin

Tatimi aktual
Shpenzime për tatimin e shtyrë /(përfitim)
Tatimi mbi fitimin
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11.	Shpenzimi tatimit mbi fitimin (vazhdim)
Në përputhje me legjislacionin e tatimit në Shqipëri, norma e aplikueshme e tatimit për vitin 2009 dhe 2008 është 10%. Rakordimi i normës efektive të tatimit mbi fitimin është përmbledhur si më poshtë:

%
Fitimi para tatimit
Tatim fitim i llogaritur si 10% e fitimit kontabël
Shpenzime të pazbritshme
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin

10
1.0
11

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
589,808
58,981
6,062
65,043

%

10
0.1
10

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
822,684
82,268
1,483
83,751

Llogaritjet e tatimit deklarohen dhe çdo vit tek Autoritet Tatimore por provizionet për tatimin mbahen derisa regjistrimet kontabël dhe llogaritjet
e tatimit të inspektohen dhe çertifikohen nga inspektorët tatimorë. Legjislacioni shqiptar mbi tatimin është subjekt i interpretimeve nga organet e
tatimore.

12.	Aktive monetare dhe ekuivalente me to
Aktive monetare në arkë
Llogarite rrjedhëse të pakushtëzuara me Bankën Qendrore
Llogarite rrjedhëse me bankat
Vendosjet në tregun e parasë

31 Dhjetor 2009
3,675,279
451,333
771,931
5,435,310
10,333,853

31 Dhjetor 2008
2,318,281
63,472
477,536
3,962,495
6,821,784

13.	Shumat e kushtëzuara me Bankën Qendrore
Në përputhje me kërkesat e Bankës Qendrore lidhur me depozitën rezervë, Banka duhet të mbajë një minimum prej 10% të depozitave të klientëve
pranë Bankës Qendrore si llogari rezervë. Rezerva ligjore nuk është e disponueshme për veprimtaritë e përditshme të Bankës.

14.	Hua dhënë bankave dhe institucioneve financiare
Bankat dhe institucionet e tjera financiare rezidente
Bankat dhe institucione e tjera financiare jo-rezidente
Totali

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

88,555
147,468
236,023

329,075
419,139
748,214
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15.	Hua dhe paradhënie për klientët
Hua dhe paradhënie për klientët konsiston si më poshtë:

Hua dhe paradhënie për klientët me kosto të amortizuar
Fondi për humbje nga Çvlerësimi i huave

31 Dhjetor 2009
31,455,760
(1,213,417)
30,242,343

31 Dhjetor 2008
24,991,324
(555,191)
24,436,133

Ndarja e huave dhe paradhënieve dhënë klientëve sipas sektorit, mund të detajohet si më poshtë :

Hua për korporata
Hua me hipotekë
Hua për individë
Qira financiare
Hua të tjera të mbuluara
Fondi për humbje nga zhvlerësimi i huave

31 Dhjetor 2009
8,834,322
2,862,184
18,717,105
737,595
304,554
31,455,760
(1,213,417)
30,242,343

31 Dhjetor 2008
15,424,483
7,117,862
2,023,099
410,285
15,595
24,991,324
(555,191)
24,436,133

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
555,191
625,256
(985)
33,955
1,213,417

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
209,954
341,528
(1,252)
4,961
555,191

Lëvizjet në fondin për humbje nga huatë mund të detajohen si më poshtë:

Gjendja në fillim të vitit
Humbje nga Çvlerësimi i huave
Hua të pakësuara në vlerë
Efekti i kurseve të këmbimit
Gjendja në fund të vitit
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16.	Letra me vlerë të investuara
Letrat me vlerë të investuara të mbajtura deri në maturim janë të përbërë si më poshtë:
31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

1,537,567
1,923,837
3,461,404

2,101,145
1,790,553
3,891,698

Të vlefshme për shitje
Bono thesari
Obligacione qeveritare

Më 31 Dhjetor 2008, Banka ka riklasifikuar investimet e saj në instrumenta financiarë të mbajtura deri në
maturitim si investime të vlefshme për shitje. Banka identifikoi se gjatë 2008 një pjesë e rëndësishme e
investimeve ishin shitur para vlerës së maturimit për shkak të nevojave për likuiditet. Bazuar në faktet
dhe rrethanat që Drejtimi i Bankës konsideron që një situatë prishëse (tainting) u provua dhe në përputhje me SNK 39, këto investime u klasifikuan si të vlefshme për shitje për një periudhë prej dy vjetësh.

Bono thesari
Normat efektive të interesit të bonove të thesarit për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2009 varion midis
7.66% dhe 9.45% p.a. (2008: 7.20% dhe 8.65% p.a.). Detaje të bonove të thesarit sipas llojit janë paraqitur më poshtë:

6 muaj
12 muaj

Vlera
Nominale
256,658
1,391,047
1,573,798

Zbritja e shtyrë
(9,213)
(67,249)
(15,895)

31 Dhjetor 2009
Vlera e kontabël Diferencë rivlerësimi
247,445
1,283,170
1,530,616

Vlera e drejtë

418
6,534
6,952

247,863
1,289,704
1,537,567

Vlera e kontabël Diferencë rivlerësimi

Vlera e drejtë

31 Dhjetor 2008

6 muaj
12 muaj

Vlera
Nominale
231,881
1,903,283
2,135,164

Zbritja e shtyrë
(813)
(36,228)
(37,041)

231,068
1,867,055
2,098,123

67
2,955
3,022

231,135
1,870,010
2,101,145
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16.	Investime në letra me vlerë (vazhdim)
Obligacione qeveritare
Më 31 Dhjetor 2009, Banka ka një portofol me obligacione qeveritare 2-vjeçare, një 3-vjeçare dhe një 5-vjeçare në monedhë vendase (Lek). Interesi
(kuponi) arkëtohet çdo 6-muaj dhe është respektivisht 9.46 % dhe 9.70% (2-vjeçar), 8.7 % dhe 8.6 % (3- vjeçar), 11.74 %, dhe 10.97 % (5vjeçar)) (2008: 8.25% (2- vjeçar), 8.2%, 8.6% dhe 8.7% (3- vjeçar), 9.06%, 9.08%, 9.65%, 9.83%, 10.14% dhe 10.42% (5- vjeçar)).
Ndarja e obligacioneve qeveritare sipas maturitetit jepet si më poshtë:
31 Dhjetor 2009

24 muaj
36 muaj
60 muaj

Vlera
Nominale
328,190
150,000
1,347,561
1,825,751

Zbritja/ Prim
i shtyrë
(116)
(116)

Interes
përllogaritur
3,975
4,389
38,549
46,913

Vlera
e kontabël
332,165
154,273
1,386,110
1,872,548

Diferencë
rivlerësimi
2,074
425
48,790
51,289

Vlera e drejtë

Diferencë
rivlerësimi
(247)
494
(6,053)
(5,806)

Vlera e drejtë

334,239
154,698
1,434,900
1,923,837

31 Dhjetor 2008

24 muaj
36 muaj
60 muaj
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Vlera
Nominale
253,333
150,000
1,347,561
1,750,894

Zbritja/ Prim
i shtyrë
39
(546)
(507)

Interes i
përllogaritur
7,694
3,792
34,486
45,972

Vlera e
kontabël
261,066
153,246
1,382,047
1,796,359

260,819
153,740
1,375,994
1,790,553
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17.	Ndërtesa dhe pajisje

Ndërtesa

Pajisje
elektronike
dhe zyre

Automjete,
mobilie dhe
pajisje zyre

Investime në
ambiente me
qira

Parapagime
për aktive
afatgjata

Totali

Gjendja më 1 Janar 2008
Shtesat
Transferime
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2008
Shtesat
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2009

286,839
286,839
286,839

388,082
120,097
5,180
(8,803)
504,556
69,026
-2,039
571,543

74,433
42,685
(199)
116,919
14,511
-1,039
130,391

134,141
51,119
185,260
26,854
212,114

5,180
(5,180)
-

888,675
213,901
(9,002)
1,093,574
110,391
(3,078)
1,200,887

Amortizimi
Gjendja më 1 Janar 2008
Amortizimi i periudhës
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2008
Amortizimi i periudhës
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2009

(37,889)
(14,342)
(52,231)
(14,342)
(14,342)

(125,915)
(67,030)
5,507
(187,438)
(71,959)
1,017
(70,942)

(19,409)
(13,972)
114
(33,267)
(17,100)
279
(16,821)

(27,533)
(18,408)
(45,941)
(19,394)
(19,394)

-

(210,746)
(113,752)
5,621
(318,877)
(122,795)
1,296
(440,376)

Gjendja më 1 Janar 2008
Gjendja më 31 Dhjetor 2008
Gjendja më 31 Dhjetor 2009

248,950
234,608
272,497

262,167
317,118
500,601

55,024
83,652
113,570

106,608
139,319
192,720

5,180
-

677,929
774,697
760,511

Kosto

Nuk ka ndodhur ndonjë humbje nga Çvlerësimi për ndërtesat dhe për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2009 dhe 2008.
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18.	Aktivet jo-materiale
Programe kompjuterike

Patenta dhe licenca

Totali

Kosto
Gjendja më 1 Janar 2008
Shtesat
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2008
Shtesat
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2009

59,571
1,652
61,223
11,104
(880)
71,447

11,505
6,091
(6)
17,590
2,483
(422)
19,651

71,076
7,743
(6)
78,813
13,587
(1,302)
91,098

Amortizimi
Gjendja më 1 Janar 2008
Amortizimi i periudhës
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2008
Amortizimi i periudhës
Nxjerrja jashtë përdorimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2009

(32,816)
(6,723)
(39,539)
(7,437)
345
(46,631)

(1,799)
(1,399)
2
(3,196)
(2,794)
16
(5,974)

(34,615)
(8,122)
2
(42,735)
(10,231)
361
(52,605)

26,755
21,684
24,816

9,706
14,394
13,677

36,461
36,078
38,493

Vlera kontabël
Gjendja më 1 Janar 2008
Gjendja më 31 Dhjetor 2008
Gjendja më 31 Dhjetor 2009
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19.	Aktive për tatime të shtyra
Aktivet dhe pasivet për tatimet e shtyra janë si më poshtë:

Kapitali i aksioner
Interesi i pafituar mbi disbursimin e huasë
Fond për humbje nga Çvlerësimi i huave
Provizion për humbje nga garancitë
Të tjera
Tatimi i shtyrë aktiv neto

Aktive
41,542
19,099
60,641

2009
Detyrime
(23,910)
(70)
(5,826)
(29,806)

Neto
41,542
19,099
(23,910)
(70)
(5,826)
30,835

Aktive
41,542
15,783
1
57,326

2008
Detyrime
(3,580)
(2,034)
(5,614)

Neto
41,542
15,783
(3,580)
(2,034)
1
51,712

Aktivi për tatimet e shtyra është regjistruar neto nga tatimi i shtyrë pasiv meqë shumat janë si rrjedhojë
e të njëjtit autoritet tatimor dhe parashikohen të mbyllen neto. Më 31 Dhjetor 2009 dhe 2008, aktivet
ose pasivet për tatimet e shtyra njihen në pasqyrat financiare. Siç është përmendur edhe më parë në
shënimin 5 (iii), për shkak të rishikimeve të limituara në legjislacionin tatimor, ka pasiguri nëse tatimi i
shtyrë do të realizohet në të ardhmen, megjithate Drejtimi i Bankës beson se ka shumë mundësi që nuk
do të ketë përfitime në të ardhmen.

20.	Aktive të mbajtura për shitje
Aktive të tjera të mbajtura për shitje janë prona të përfituara nga ekzekutimi i kolateraleve të cilat Banka
ka për qëllim t’i shesë në periudhë afatshkurtër.

21.	Aktive afatgjata materiale të investuara
Gjatë 2009 drejtimi i Bankës konsideron që të klasifikojë pasurinë e paraqitur në shënimin 20 e cila mbeti e pashitur dhe pasuri të ngjashme të zotëruara gjatë 2009 si aktive afatgjata materiale të investuara
nga pasiguria për përdorimin e tyre dhe shitjen e mëvonshme. Vlera kontabël e aktiveve afatgjata materiale të investueshme është vlera e drejtë e pasurisë përcaktuar nga vlerësues të regjistruar të pavarur.

22.	Aktive të tjera
TVSH e kreditueshme
Transaksione si agjent (Buxheti i Shtetit)
Debitorë
Shpenzime të parapaguara

31 Dhjetor 2009
92,470
42,156
27,291
161,917

31 Dhjetor 2008
78,870
74,227
37,712
6,238
197,047

Transaksionet si agjent përfaqësojnë shërbimet e kryera nga Banka për llogari të Thesarit të Shtetit. Në
vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2009 dhe 31 Dhjetor 2008, shumat e aktivit dhe pasivit janë netuar me
kundërpartinë përkatëse duke përfaqësuar shumën neto që pritet të merret nga Buxheti i Shtetit bazuar
në kontratën e shërbimit si agjent dhe këto shuma pritet të mbyllen duke u netuar me njëra-tjetrën.
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23.	Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve të tjera financiare
Detyrime ndaj bankave dhe institucioneve financiare janë të detajuara si më poshtë:

Llogari rrjedhëse:
Rezident
Jo-Rezident
Depozitat e tregut të parasë:
Rezident
Jo-Rezident

31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

166,474
12,467

531,201
89,726

129,254
699,631
1,007,826

408
620,216
1,241,551

24.	Huatë
Gjatë vitit 2009 Banka siguroi një hua nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes, me një
shumë prej Lek 124,651 mijë me një interes vjetor prej 3.5%. Huaja u sigurua në kuadër të Bashkëpunimit Italo-shqiptar “Programi për Zhvillimin e Sektorit Privat Shqiptar nëpërmjet një linje kredie për
SME-te dhe asistencës teknike” për të financuar SME-te në Shqipëri sipas marrëveshjes datë 11 Dhjetor
2008. Principali dhe interesat paguhen ne përputhje me planin e hartuar mes Bankës dhe huamarrësit
te huasë për SME-te.

25.	Detyrime ndaj klientëve
Detyrime ndaj klientëve janë të detajuara si më poshtë:
Individë
Korporata
Ente qeveritare
Klientë të tjerë

31 Dhjetor 2009
31,818,443
5,944,065
5,227,551
244,967
43,235,026

31 Dhjetor 2008
24,420,089
6,939,942
2,536,528
675,674
34,572,233

Detyrime ndaj klientëve sipas monedhës janë të detajuara si më poshtë:
Llogari rrjedhëse
Në monedhë vendase
Në monedhë të huaj
Llogari kursimi
Në monedhë vendase
Në monedhë të huaj
Depozita me afat
Në monedhë vendase
Në monedhë të huaj
Llogari të tjera klienti
Në monedhë vendase
Në monedhë të huaj
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31 Dhjetor 2009

31 Dhjetor 2008

4,376,497
3,150,197

3,195,953
2,481,565

660,492
626,743

902,370
380,989

17,532,605
16,457,205

15,509,743
11,575,614

76,710
354,577
43,235,026

91,664
434,335
34,572,233
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26.	Borxhi i varur
Borxh i varur mund të detajohet si më poshtë:

SECO
Fondi Evropian për Evropën Juglindore

31 Dhjetor 2009
574,237
845,557
1,419,794

31 Dhjetor 2008
515,811
759,159
1,274,970

Më 12 Dhjetor 2007 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve aprovoi marrjen e borxhit të varur prej Euro 2 milion nga State Secretariat for Economic Affairs (SECO) i cili operon nëpërmjet Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM). Borxhi në Euro mbart interesin e Euribor + 3%
në vit. Ky borxh do të ripaguhet me këste të barabarta prej Euro 666,666 më 31 Dhjetor 2013, 2014, 2015 ose Banka mund ta shlyejë atë para afatit
të maturimit. Por pavarësisht skemës së mësipërme të shlyerjes nëse do të rezultojnë ndryshime në kontrollin e pronësisë së Bankës, ky borxh do
të ripaguhet në mënyrë të menjëhershme SECO-s.
Me 8 shkurt 2008, Asambleja e Përgjithshme e Aksionereve aprovoi marrjen e borxhit të varur prej EUR 2 milion nga European Fund for Southeast
Europe (EFSE). Më 31 Korrik 2008, Banka mori një disbursim shtesë prej EUR 3 milion. Borxhi mbart një normë interesi fikse prej 7.85% në vit për
5 vjet nga dita e disbursimit dhe më pas rritet në 12.85% në vit. Çdo pagesë për borxhin duhet të ripaguhet në 10 vjet nga dita e disbursimit;
ose Banka mund të ripaguajë huanë në çdo datë 22 mars ose 22 shtator pas 5 vjeçarit të parë nga data e disbursimit me një lajmërim 90 ditë më
përpara.
Më 11 Nëntor 2008, Asambleja e Përgjithshme e Aksionereve aprovoi marrjen e borxhit të varur prej EUR 2,120,000 nga SECO. Borxhi mbart një
normë interesi Euribor +3% në vit. Më 31 Dhjetor 2009 balanca e borxhit të varur është 10,291,370 Eur (2008: 10,298,626 Eur).

27.	Detyrime të tjera
Detyrimet e tjera përbëhen nga:
Furnitorë dhe detyrime të përllogaritura
Pagesa në transit

31 Dhjetor 2009
40,653
40,653

31 Dhjetor 2008
25,659
25,659

Pagesat në tranzit përfaqësojnë kryesisht pagesa për t’u kryer për llogari të palëve të treta.

28.	Provizionet
Gjatë 2008, Banka ishte subjekt i një kontrolli nga autoriteti tatimor Shqiptar për tatimin mbi vlerën e
shtuar (për periudhën Janar 2004 – Shtator 2008) dhe tatimin mbi të ardhurat për korporatat (për vitet
2004 - 2007). Në fund të Dhjetorit 2008, kontrolli nga tatimi mbaroi dhe Njoftimi për Rivlerësimin e Tatimit iu dha Bankës më 30 Dhjetor 2008. Shuma totale e vlerësimit ishte 39,957 mijë Lek duke përfshirë
interesat dhe gjobat.
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28.	Provizionet (vazhdim)
Banka është në proces gjyqësor për t’u mbrojtur sepse ajo beson se gjetjet nuk janë në përputhje me
legjislacionin Shqiptar dhe të aplikueshme për legjislacionin e tatimin në burim. Banka e ka paraqitur
çështjen në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë dhe po pret për vendosjen e seancës gjyqësore. Në
përputhje me procedurat tatimore Banka ka paguar gjatë 2009 një shumë afërsisht 24,924 mijë Lek
dhe ka njohur si provizion flukset e parase te paguar ose per tu paguar te cilat Banka mund te mos i
rimbursoje.

29.	Kapitali i paguar
Kapitali i paguar përbëhet nga aksione të tipit A, dhe aksione të zakonshme të dyja me vlerë nominale
prej 1 USD për çdo aksion. Kapitali i nënshkruar është i dominuar në USD dhe EUR dhe raportohet
në pasqyra financiare me kursin e këmbimit historik. Më 31 Dhjetor 2009 kapitali i nënshkruar është
14,390,490 USD, 2,015,709 Eur dhe 557,942,109 Lek. Të gjitha aksionet radhiten të barabarta kundrejt
aktiveve të mbetura të Bankës dhe janë të zotëruara nga aksionerët e mëposhtëm:
Z. Aleksander Pilo
B.F.S.E Holding BV
Z. Renis Tershana
Z. Artan Santo (Drejtor i Përgjithshëm)
Znj. Monika Milo (Zv. Drejtore e Përgjithshme)
Shoqeria “Bushati”
Emigres S.l.
Z. Maltin Korkuti (Zv. Drejtor i Përgjithshëm)
SECO (SIFEM-IT)
Z. Sejdin Zere
Z. Asllan Grezda
Znj. Elena Daci
Z. Leonat Koco
Znj. Jorgji Balli
Znj. Arjana Santo
Z. Kostaq Milo
Totali

31 Dhjetor 2009 (%)
24.89
22.17
20.78
5.00
5.00
4.73
0.29
4.15
3.17
2.02
1.23
0.83
0.81
3.30
1.64
100

31 Dhjetor 2008 (%)
23.64
22.17
17.30
7.88
6.30
4.73
4.15
3.94
3.17
3.15
1.17
0.79
0.79
0.81
100

Kapitali i Bankës më 31 Dhjetor 2009 është 2,404,771 mijë Lek i kthyer me kursin historik të këmbimit (31
Dhjetor 2008: 2,119,762 mijë Lek) me vlerë nominale 1 USD për aksion.
Një rakordim i kapitalit të paguar në fillim dhe në fund të periudhës është si më poshtë:
Aksione të tipit A

Aksione të zakonshme

Në fillim të vitit
Rritje në numrin e aksioneve
Në fund të vitit
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2009
17,855,011
3,101,156
20,956,167

2008
14,390,491
3,464,520
17,855,011

2009
2,957,059
2,957,059

2008
2,957,059
2,957,059
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30.

Rezerva të përgjithshme

Banka krijoi dy rezerva duke përvetësuar fitimin e mbartur, të cilat paraqesin rezerva e përgjithshme, për aktivet me risk siç kërkohet nga Banka e
Shqipërisë dhe rezerva ligjore, siç kërkohet nga rregullorja e Bankës. Rezerva e përgjithshme është llogaritur si 1.25% e totalit të aktiveve me risk
ndërsa rezerva ligjore është llogaritur si 5% e fitimit vjetor pas tatimit të matur sipas parimeve kontabël të mëparshme.

31 Dhjetor 2009
364,396
48,544
412,940

Rezerva e përgjithshme
Rezerva ligjore

31 Dhjetor 2008
232,041
26,577
258,618

Zera te tjera permbledhese

Para kalimit në SNRF Banka ka kapitalizuar fitimet e akumuluara të saj në rritje të kapitalit aksioner. Diferenca në fitimet e akumuluara midis SNRF dhe sistemit të mëparshëm të raportimit është riklasifikuar në
kapital si rezervave të tjera. Në bazë të vendimit të Asamblesë së Aksionerëve më 29 Korrik 2009, Banka
i ka vendosur ato ndaj fitimeve të mbartura të akumuluara.

31.	Transaksionet me palët e lidhura
Banka raporton si palë të lidhura aksionerët e saj dhe të afërmit e tyre sipas përcaktimit të ligjit, antarët
e Këshillit Drejtues dhe të afërmit e tyre si dhe Administratorët e Bankës dhe të afërmit e tyre. Balancat në fund të vitit janë të konvertuara në lek dhe janë paraqitur me normat origjinale të interesit. Një
përmbledhje e transaksioneve me palët e lidhura të Bankës jepen si më poshtë:
Palët e lidhura
Aksioner
Aksioner
Degë
Degë

Transaksioni
Shpenzime qiraje
Blerje mallrash
Shitje aktivesh
Të ardhura nga qiraja

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
26,294
-

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
16,388
-

Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2009 dhe 2008 dhe balancat në fund të vitit si më poshtë:
Lloji i transaksionit
Linjë kredie
Overdrafte
Hua
Borxh
Llogari Rrjedhëse
Depozita
Borxh i varur
Garanci dhënë klientëve
Kolateral i vënë në favor të Bankës

31 Dhjetor 2009
(300,001)
(347,062)
(486,827)
(3,548)
298,118
156,526
(574,232)
(56,401)
(1,893,670)

Interesa (ne % p.a.)
6.25-20
5.00-31.00
3.22-18.00
n/a
0.5-0.8
2.2-8.6
4.018
n/a
n/a
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31.	Transaksionet me palët e lidhura (vazhdim)
Tipi i transaksionit
Linjë kredie
Overdrafte
Hua
Llogari Rrjedhëse
Depozita
Borxh i varur
Garanci dhënë klientëve
Kolateral i vënë në favor të Bankës

31 Dhjetor 2008
(171,016)
(25,468)
(585,226)
625,110
169,681
(510,056)
(81,911)
(2,060,811)

Interesa (në % në vit)
10.27
0
0.8 - 10.39
0.5-0.8
0.8 - 7
7.73
n/a
n/a

Për më tepër, pagat dhe shpërblimet për Drejtimin e Bankës ka qenë si më poshtë:

Viti i mbyllur më 31 Dhjetor 2009
Shpërblimi i drejtimit të Bankës
Shpërblimi i Këshillit Mbikëqyrës
Viti i mbyllur më 31 Dhjetor 2008
Shpërblimi i menaxhimit të lartë
Shpërblimi i Këshillit Mbikëqyrës

Paga
61,253
2,491

Shpërblime
5,421
236

48,377
2,260

7,603
220

32.	Angazhimet dhe pasivet e kushtëzuara
Angazhimet dhe pasivet e kushtëzuara përfshijnë garancitë e dhëna klientëve dhe të marra nga institucionet e kreditit. Balancat janë të përbëra si më
poshtë:
31 Dhjetor 2008
31 Dhjetor 2009
Garanci dhe angazhime (Aktive)
Garanci në favor të klientëve
Angazhime në favor të klientëve
Garanci dhe angazhime (Detyrime)
Garanci të vendosura nga klientët kreditues
Garanci të marra nga klientë kreditues

2,262,024
1,164,521

2,426,805
603,880

1,463,311
121,915,598

2,166,323
100,843,029

Garancitë dhe letrat e kreditit
Garancitë e marra nga klientët përfshijnë kolateral monetar, hipotekar, inventarë dhe aktive të tjera me barrë siguruese të vendosura në favor të
Bankës nga huamarrësi. Banka emeton garanci dhe letra krediti për klientët e saj. Këto instrumenta sjellin një risk kreditimi të ngjashëm me atë
të kredive të dhëna. Në bazë të llogaritjeve të drejtimit, nuk ka asnjë humbje materiale në lidhje me garancitë dhe letrat e kreditit në 31 Dhjetor
2009.
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32.	Angazhimet dhe pasivet e kushtëzuara (vazhdim)
Angazhime për qiratë

Banka ka marrë me qira zyra në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Lezhë, Elbasan, Shkodër, Korçë dhe Vorë në
përgjithësi me afat nën 10 vjet. Angazhime të tilla të ardhshme për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2009 dhe
2008 janë të detajuara si më poshtë :

Jo më vonë se 1 vit
Më vonë se 1 vit dhe jo më vonë se 5 vjet
Më vonë se 5 vjet
Totali

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2009
159,137
585,538
361,556
1,106,231

Viti i mbyllur më
31 Dhjetor 2008
125,116
481,855
333,216
940,187

Pretendime dhe çështje gjyqësore
Shoqëria është subjekt i pretendimeve dhe procese gjyqësore të tjera të cilat konsiderohen të një natyre normale për aktivitetin e saj. Drejtimi i
Bankës është i mendimit se kosto përfundimtare e zgjidhjes së këtyre çështjeve nuk do të ketë një efekt material në pozicionin financiar të Bankës,
rezultatet e operacioneve apo në flukset monetare.

33.	Ngjarjet pas datës së bilancit
Drejtimi i Bankës nuk është në dijeni të ndonjë ngjarje tjetër të rëndësishme pas datës së bilancit që kërkojnë korrigjim apo shënim shtesë në
pasqyrat financiare.
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