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Informacioni eshte konfidencial , raportuar vetem per Agjencine e Sigurimit te Depozitave 

Informacion sipas Rregullores “Per kerkesat minimale te publikimit te informacionit nga 
bankat dhe deget e bankave te huaja” per 31 Mars 2015. 

 

Aneksi 1 

1. Informacion i përgjithshëm mbi bankën (çdo fund viti dhe sa herë që ka ndryshime) 
 
 

 
INFORMACION PËR AKSIONERËT E BANKËS 

Më  31.12.2014 

EMRI I BANKES Raiffeisen Bank SH. A.         

Adresa:   “TIRANE Rruga e Kavajes, Palllati.71, shk.1, ap.4”,  TIRANE                                                     

                                                                                                            Formulari  6
 

  Aksionet 

  Numri i regjistruar  % 

EMRI I AKSIONERIT    Me shtetesi 
shqipetare 

Me 
shtetesi 
te huaj 

 
1. Raiffeisen SEE Region Holding Gmbh 

 
          7,000                                          100% 

Totali i aksioneve     7,000

Vlera nominale për aksion      2,025,513.24 ALL

Shënim: Raportohet çdo vit dhe sa herë ka ndryshime. 
Përgatitur nga Rudina Ziu                                                                                                                  
Nënshkrimi 
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Pasqyra individuale e ndryshimeve në kapital për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2014 
 

(mijë Lek) Kapitali 
aksionar 

Rezerva Rezerva Diferenca 
rivlerësimi 

Fitimi 
Totali e 

përgjithshme rivleresimi i 
pashpërndarë

Gjendja më 31 dhjetor 2012 14,178,593  2,800,000 - -64,8 8,623,429 25,537,222 
Efekti i kursit te kembimit - - - 18,3 - 18,3
Transferimi i rezervës së 
përgjithshme në fitim  - - 2,379,529 - 44,61 2,424,139 

Pagesë dividendi - - - - (5,268,421) (5,268,421)
Fitimi neto për vitin - - - - 2,015,933 2,015,933 
Gjendja më 31 dhjetor 2013 14,178,593  2,800,000 2,379,529 -46,5 5,415,551 24,727,173 
Efekti i kursit te kembimit - - - -1,8 - -1,8
Rezerve rivleresimi ndertesa  - - -643,554 - 85,865 -557,689
Pagesë dividendi - - - - (5,297,631) (5,297,631)
Fitimi neto për vitin - - - - 3,421,108 3,421,108
Gjendja më 31 dhjetor 2014 14,178,593  2,800,000 1,735,975 -1,8 3,624,893 22,291,161

 
 
 
2. Informacion I pergjithshem mbi deget e bankave te huaja  

 
N.A. 
 

3. Informacion mbi strukturën e organizimit, të administrimit dhe të funksionimit të 
bankës dhe degës së bankës së huaj, duke përfshirë njësitë e saj funksionale dhe 
administrative, funksionet e tyre dhe marrëdhëniet raportuese dhe kontrolluese (çdo 
fund viti dhe sa herë që ka ndryshime). 
 
3.1. Bankat publikojne informacion mbi administrimin e bankes 

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E BANKËS DHE E RRJETIT TË SAJ 

Më  31.12.2014 

EMRI I BANKES :   Raiffeisen BANK sh.a. 

                                                                                                       Formulari  3 

 

Emri i Bankës  :      Raiffeisen BANK sh.a.  
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Lloji i Bankës   :     Banke e Nivelit te Dyte 

Numri i Departamenteve të përfshira në Drejtorinë Qendrore 

Emri i Drejtorit të Bankës : Christian Canacaris 

Emri i Zv.Drejtorit : Alexander Zsolnai 

Divizione   :    15 

‐ Marketingu dhe Marredheniet me Publikun : Vilma Baçe  
‐ SE & Korporatat e Medha / te Mesme : Elona Koçi 
‐ Produktet Korporate & SE: Migena Arkaxhiu 
‐ Financa :  Alda Shehu 
‐ Menaxhimi i Riskut Retail : Evis Çeliku 
‐ Risku i Integruar : Vanita Nikolla 
‐ Burimet Njerezore dhe Trainimi : Valbona Zeneli 
‐ Auditit i Brendshem   :   Dorida Stambolla 
‐ Operacionet  :  Gentian Capo  
‐ Siguria : Anila Hoxha 
‐ TI dhe Mjetet e Komunikimit   :   Enkelejd Zotaj 
‐ Administrata  :   Blerim Islamaj 
‐ Menaxhimi I Produkteve Retail : Gentiana Gjino 
‐ Biznesi me Kartat dhe Bankingu Elektronik : Genta Ciceri 
‐ Shitjet dhe  Rrjeti i Degeve :  Serge Guay 
 
Departamente   :  48  

‐ Ligjori  :  Rudina  Ziu 
‐ Marredheniet Publike & Sponsorizimi :  Viola Ndoja 
‐ Biznesi me Korporatat  Nderkombetare :  Jorida Zajmi 
‐ Biznesi me Korporatat Vendase  :  Floriana Milaqi 
‐ Biznesi me Institucinet Financiare & Publike  :  Ilda Kasmi 
‐ Biznesi SE / Zona Tirane : Eralda Katroshi 
‐ Biznesi SE / Zona e Jugut : Reni Ashiku 
‐ Biznesi SE / Zona e Veriut : Albana Meta 
‐ Menaxhimi i Shitjeve : Estela Kasapi 
‐ Dealing Room : Donalda Gjorga 
‐ Shitjet e Thesarit : Rigers Muhedini 
‐ Bankingu i Investimeve : Mirela Boriçi 
‐ ALCO, Studimi dhe Analiza :  Joan Canaj 
‐ Kontabiliteti dhe Raportimi  :   Albert Barci 
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‐ Kontrolli dhe Planifikimi : Miranda Osmani 
‐ Business Intelligence / SMI   :   Juela Ahmeti 
‐ Menaxhimi Strategjik i Riskut Retail : Delina Millona 
‐ Metodologjia dhe Vleresimi : Volseta Simeoni 
‐ Aprovimi I Kredise Retail  :  Anisa Tahiraj 
‐ Mbledhja e Huase Retail : Erion Balli 
‐ Menaxhimi i Riskut  te Kredise Korporate  :  Alketa Gjocaj 
‐ Kontrolli i Kredise dhe Ndjekja e Kredive me Probleme :  Gledis Zaimi  
‐ Raportimi, Provigjionimi & Menaxhimi RWA : Juliana Diamanti 
‐ Work Out : Enkelejda Ania 
‐ Perputhshmeria ,PPP & Investigimi i Fraud : Rozeta Kokalari 
‐ Menaxhimi I Personelit dhe Buxhetit  :  Silvana Basha 
‐ Auditi i Brendshem  dhe Vleresimi Riskut   :   Ramiz Kamani 
‐ Auditit i Brendshem i Rrjetit   :  Elsa Kristo  
‐ Organizimi dhe Menaxhimi i Projekteve : Alma Enesi 
‐ Investigimi, Rikoncilimi & Mbeshtetja : Ariola Bekteshi 
‐ Administrimi i Kredise dhe Menaxhimi i Cash‐it : Viljana Peti 
‐ Operacionet me Kartat : Sonila Berxholi 
‐ Operacionet Qendrore : Almir Zeneli 
‐ Sigurimi Fizik : Petraq Thomaj 
‐ IT QA & Account Management : Aleksander Vangjeli 
‐ Zhvillimi i Aplikacioneve TI: Gjergj Spaho    
‐ Operacionet e TI : Erion Serti  
‐ Prokurimi Qendror  : Elvis Koçi 
‐ Logjistika : Gezim Kastrati 
‐ Produktet e Kredise Retail : Elda Çene 
‐ Produktet e Depozitave dhe Llogarive te Kursimit  : Andi Sula 
‐ Produktet e Komisionuara : Elvira Gungor 
‐ Call Center : Rudina Hysaj 
‐ Biznesi me Kartat : Elira Kosho 
‐ Segmentet Premium dhe Micro : Enkeleda Kerxhaliu 
‐ Cilesia dhe Mbeshtetja e Rrjetit : Elton Tafili 
‐ Premium & Shitjet Direkte    : Holta Kasemi 
‐ Segmenti PI Mass: Dritan Baholli 
Nr. i degëve                   7 Distrikte ( ne perberje te te cileve jane  44 Dege  dhe 46 Agjenci) 

(të jepet rajoni)             Distrikti Tirana 1 
                                         Distrikti Tirana 2 
                                         Distrikti Elbasan 
                                         Distrikti Perendimor 
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                                         Distrikti Verior 
                                         Distrikti Jug – Lindor 
                                         Distrikti Jugor 
Në drejtori qendrore :        681 
Në degë :                              722 

Shënim: Raportohet çdo vit dhe sa herë që ka ndryshime. 

 

KËSHILLI DREJTUES 
 

Më  31.12.2014 
 

EMRI I BANKES Raiffeisen Bank SH. A. 

                                                                                                           Formulari  1 

Emri i plotë  Pozicioni aktual 

 
1. Helmut     BREIT 
 
 
 
2. Heinz HODL 
 
 
 
3.  Harald KREUZMAIR 
 
 
 
 4.Razvan MUNTEANU 
 
 
 
 
5. Andreas ENGELS 

 
Drejtor i Divizionit per Produktet e Grupit  
     RBI AG.    
Kryetar i Keshillit Drejtues RBAL. 
 
2. Keshilltar i Larte, Raiffeisen Bank 
International 
Anetar i Keshillit Drejtues RBAL.  
 
3. Drejtor i Divizionit te Klienteve Institucionale, 
Raiffeisen Bank International Anetar i Keshillit 
Drejtues RBAL 
 
4. Drejtor i Divizionit te Sherbimeve dhe 
Produkteve Bankare per Konsumatoret, 
Raiffeisen Bank International 
Anetar i Keshillit Drejtues RBAL. 
 
5. Drejtor i Departamentit të Menaxhimit të   
Kredisë së “Korporatave” pranë RI. 
Anetar i Keshillit Drejtues RBAL. 

Shënim: Raportohet çdo vit dhe sa here ka ndryshime. 

Përgatitur nga Rudina  Ziu                                                                                                          Nënshkrimi 
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3.2. Bankat publikojnë informacion mbi strukturën e grupit të konsoliduar, të cilit 
ato i përkasin (nëse ekziston grupi bankar) 
 

Ky informacion nuk eshte per publikim 
 

4. Informacion mbi aktivitetet e bankave (çdo fund viti dhe sa herë që ka ndryshime). 
 

 

INFORMACION MBI VEPRIMTARINË E BANKËS 
 

Më  31.12.2014 

EMRI I BANKES Raiffeisen Bank SH. A. 

                                                                                                                  Formulari  7
 

1. Numri i llogarive të klientëve                      1,189,572 

Detajoni:  

 

 

 

2. Shuma e letrave me vlerë të poseduara        94,915,134 

Detajoni: 

Obligacione dhe instrumenta  të ngjashëm 
(ne mije leke) 

 

  94,713,236 

Aksione          201,898 

Të tjera  ‐ 

 

3. Shperndarja e Rezultatit Financiar Neto 

  Rezident  Jorezident 

Para  1,185,558  4,014 

Letër me vlerë     
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Llogaria  Gjendja 

  Para kryerjes se 
veprimit kontabel 

31.12. 2014 

Pas miratimit dhe 
kryerjes se veprimit 

kontabel 

57    Kapitali aksionereve     

571  Kapitali i paguar            14,178,593   

572  Primet e aksioneve   

573  Rezerva  5,070,747  

574  Diferenca e rivleresimit                (48,300)  

577  Fitimi (humbja) i pashperndare   203,785  

578  Fitimi i vitit ne vazhdim (humbja)   3,409,199  

 

 

5.  Informacion mbi filialet e bankave dhe sipërmarrjet në të cilat bankat janë aksionere kryesore 
(çdo fund viti dhe sa herë që ka ndryshime). 

 
Investime në filiale  
Investimet në filiale përfshijnë investimet të mbajtura me kosto në Raiffeisen Leasing sh.a. dhe 
Raiffeisen Invest sh.a.  

 
Raiffeisen Leasing sh.a.  
Bazuar në vendimin e aksionarit të vetëm të Bankës më datë 7 Prill 2006, në bashkëpunim me 
Raiffeisen - Leasing International Gesellschaft m.b.H, Banka themeloi një kompani të 
qiradhënies financiare në Republikën e Shqipërisë në formën e një shoqërie aksionare për 
ushtrimin e aktivitetit të qiradhënies financiare ashtu si parashikohet në legjislacionin shqiptar të 
aplikueshëm “Mbi Qiradhënien Financiare”. Në 31 dhjetor 2014 Banka zotëron 75% të 
aksioneve për një vlerë prej  750 mijë EUR (ekuivalent në LEK 92,250 mijë). Pjesa e mbetur 
prej 25% e kapitalit të paguar të Raiffeisen Leasing sh.a. është në pronësi të Raiffeisen Leasing 
International Gesellschaft m.b.H. 

 
Raiffeisen Invest sh.a 
Banka ka blerë 100% të aksioneve të Raiffeisen Invest sh.a. për shumën 109,648 mijë Lekë. 
Blerja është aprovuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare bazuar në vendimin nr 30, datë 26 
mars 2009, rregjistruar në Qëndra Kombëtare e Regjistrimit më 23 prill 2009. Objektivi kryesor i 
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bijës është të veprojë si kompani administruese për menaxhimin e fondeve të pensionit vullnetar 
nëpërmjet mbledhjes dhe investimit të këtyre fondeve bazuar në ligjin nr. 10197, date 10 dhjetor 
2009 “Fondet e Pensionit Vullnetar”, si dhe bazuar në parimin e diversifikimit të riskut, tu ofrojë 
shpërblime pensioni gjithë atyre që do marrin pjesë në këtë plan pensioni. Shoqëria mund të 
ofrojë gjithashtu dhënie pensionesh dhe të themelojë dhe/ose menaxhojë Sipërmarrjet e 
investimeve Kolektive bazuar në Ligjin nr. 10198, datë 10 dhjetor 2009 “Sipërmarrjet e 
Investimeve Kolektive” 

 

 
 

6. Informacion mbi sipërmarrjet mëmë dhe sipërmarrjet aksionere kryesore në banka (çdo fund 
viti dhe sa herë që ka ndryshime). 
 
Ky informacion nuk eshte per publikim 
 
 

7. Informacion i degës së bankës së huaj lidhur me bankën-mëmë (çdo tremujor). 
 

N.a. 
 
 
 
 
 

Aneksi 2 

1. Informacion mbi ecurinë e gjendjes financiare të bankave (çdo tremujor) 
 
tabela 1 – “Bilanci Kontabel dhe pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve” 
tabela 2 -  “Struktura e Kapitalit Rregullator” 
tabela 3 -  “Mjaftueshmeria e Kapitalit” 
 
 
 
 
Treguesit e Rentabilitetit 
 
 
 
 

Emri i shoqërisë Kapitali % e 
pronësisë

Kapitali 
i vet 

Fitimi i 
vitit 

ushtrimor 

Çmimi 
i 

blerjes 

Fondi 
rezervë

Vlera 
neto 

Raiffeisen Leasing Sh.a. 123 75% 92,25 72,816 92,25 - 92,25 
Raiffeisen INVEST- Shoqëri 
Administruese e Fondeve të 
Pensionit dhe Sipërmarrjeve të 
Investimeve Kolektive” sh.a. 

109,648 100% 109,648 122,982 109,648 - 109,648

Totali 201,898



Raiffeisen Bank Sh.a., Tirana (AL) [RBAL]                             

1.  Tregues te rentabilitetit te bankes *

Tregues te rentabilitetit te bankes * 31/3/2015 31/12/2014 30/9/2014 30/6/2014 31/3/2014
1. Kthyeshmëria nga aktivet mesatare (ROAA) 

[të ardhurat neto / aktivet mesatare *100]; 2.32% 1.19% 1.16% 1.64% 3.26%

2. Rezultati neto i jashtëzakonshëm /
aktivet mesatare; 0.18% 0.30% 0.23% 0.10% 0.07%

3. Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë /
të ardhurat bruto të veprimtarisë; 22.82% 19.54% 20.49% 19.07% 14.89%

4. Të ardhurat neto nga interesi /
shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë; 221.9% 237.1% 244.5% 257.5% 281.9%

5. Kthyeshmëria nga kapitali aksionar mesatar (ROAE) 
[të ardhurat neto / kapitali aksioner mesatar *100]; 30.03% 15.64% 14.89% 21.16% 41.97%

4. Aktive për punonjës [totali i aktiveve /
numri i regjistruar i punonjësve]  në Lek'000; 208,766       206,310       204,211       205,415       212,494       

7. Të ardhurat neto nga interesat / aktivet mesatare; 3.78% 4.31% 4.33% 4.35% 4.39%

8. Të ardhurat nga interesat / aktivet mesatare; 4.38% 5.20% 5.32% 5.41% 5.54%

9. Shpenzime për interesa / aktivet mesatare; 0.61% 0.89% 0.98% 1.07% 1.15%

10. Të ardhurat neto nga interesat /
të ardhurat bruto të veprimtarisë; 50.65% 46.33% 50.10% 49.11% 41.99%

11. Të ardhurat neto nga veprimtaritë e tjera 
/ aktivet mesatare; 0.79% 1.06% 0.98% 0.99% 0.85%

12. Shpenzimet jo për interesa /
të ardhurat bruto të veprimtarisë; 57.37% 74.78% 71.68% 65.69% 54.53%

13. Shpenzime personeli /
të ardhurat bruto të veprimtarisë; 10.46% 8.79% 9.20% 8.52% 6.64%

14. Shpenzime për provigjone / aktivet mesatare. 0.00% 1.02% 1.45% 0.87% 0.00%

(*) Treguesit jane llogaritur sipas kerkesave te Rregullores Nr. 60, datë 29.08.2008 te Bankes se Shqiperise

Raporte Financiare 3-Mujore Faqe - 2
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2. Ekspozimi ndaj rrisqeve dhe Vleresimi i tyre  
 
2.1.  Rreziku i Kredise  

        Rreziku i kreditimit 
Banka merr përsipër ekspozimin ndaj rrezikut të kredisë i cili është rreziku i humbjes financiare 
nëse klienti, apo pala e instrumentit financiar, nuk arrin të përmbushë detyrimet kontraktuale që 
rrjedhin nga detyrimi. Ky rrezik vjen kryesisht si rezultat i kredidhënies apo tranaksione të tjera 
me palë prej të cilave rrjedhin aktive financiare.  

Për qëllime raportimi të administrimit të kredisë, Banka konsideron të gjitha elementët e 
ekspozimit ndaj rrezikut të kredisë (si rreziku që rrjedh nga vetë klienti, pozicioni gjeografik dhe 
sektori). 

Për qëllime të administrimit të rrezikut, rreziku i kredisë nga letrat me vlerë të tregtueshme 
trajtohet në mënyrë të pavarur, por raportohet si një komponent i ekspozimit të rrezikut të tregut. 

Administrimi i rrezikut të kreditimit 

Bordi i drejtuesve ka deleguar përgjegjësinë për adminstrimin e rrezikut tek Komiteti i Kreditimit 
të Bankës. Një divizion i veçantë i administrimit të rrezikut të kreditimit, i cili raporton te Komiteti 
i Kreditimit, është përgjegjës për mbikëqyrjen e rrezikut të kredisë duke përfshirë: 

• Formulimin e politikave të kreditimit duke u konsultuar me njësitë e biznesit, duke mbuluar 
kërkesat për kolateral, përcaktimin e rrezikut dhe raportimin, proçedurat ligjore dhe të 
dokumentimit, si dhe përputhshmërinë me ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
 

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

• Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut të kreditimit. Komiteti i Kredimit të Bankës vlerëson të 
gjitha ekspozimet ndaj rrezikut të kreditimit të cilat e kalojnë kufirin e vendosur, përpara se 
facilitetet të jenë të angazhuara ndaj klientëve nga njësitë përkatëse të biznesit. Rinovimet 
dhe rishikimet e faciliteteve janë subjekt i të njëjtit proçes rishikimi 

• Të kufizojë ekspozimin ndaj palëve, zonave gjeografike dhe industrive (për huatë dhe 
parapagimet) dhe sipas, bandën e klasifikimit të kredive dhe nivelin e kreditimit të 
institucionit financiar, likuiditetin e tregut dhe ndaj shteteve të ndryshme (për investimet në 
letra me vlerë). 

• Zhvillimin dhe përdorimin e sistemit të vlerësimit të rrezikut të Bankës në mënyrë që të 
kategorizojë ekspozimin në bazë të shkallës së rrezikut të humbjeve financiare, dhe të 
fokusojë Drejtimin në rreziqet aktuale të Bankës. Sistemi i kategorizimit të rrezikut përdoret 
për të përcaktuar se kur duhet të krijohen fonde për zhvlerësime të mundshme kundrejt 
ekspozimeve specifike ndaj rrezikut të kreditimit. Sistemi aktual i kategorizimit të rrezikut 
konsiston prej dhjetë kategorish, të cilat reflektojnë shkallën e rrezikut të mospagimit dhe 
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disponibilitetin e kolateraleve, ose lehtësime të tjera të rrezikut të kreditimit. Përgjegjësia për 
të caktuar nivelet e rrezikut është e niveleve që aprovojnë kredinë. Kategoritë e rrezikut janë 
subjekt i vëzhgimeve nga Divizioni i Administrimit të Rrezikut të Kreditimit të Bankës. 

• Monitorimin e zbatimit të kufijve të aprovuar të ekspozimit nga njësitë e biznesit, duke 
përfshirë dhe ato për industritë e zgjedhura, rrezikut të vendit dhe llojeve të produkteve. 
Divizioni i Administrimit të Rrezikut të Kredisë 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 kreditimit në të gjithë Bankën. 

Çdo njësi biznesi duhet të zbatojë politikat dhe proçedurat e Bankës për administrimin e rrezikut 
të kreditimit. Kontrolli i brendshëm kryen në mënyrë të rregullt kontrolle ndaj njësive të biznesit 
dhe Divizionit të Administrimit të Rrezikut të Kredisë. 

Banka strukturon nivelet e riskut të kredisë që ajo ndërmerr duke vendosur limite në shumën e 
rrezikut të pranuar në lidhje me një huamarrës, apo grupe huamarrësish, dhe për segmentet 
gjeografike dhe të industrisë. Kufijtë në nivelin e rrezikut të kredisë nga produkti dhe të sektorit 
të industrisë janë miratuar rregullisht nga drejtimi. Rreziqet të tilla monitorohen mbi baza të 
përtëritshme dhe janë subjekt i një rishikimi vjetor, apo më të shpeshtë. 

Kërkesat për kredi të ngritura nga menaxherët përkatës të marrëdhënieve me klientët i kalohen 
në të komisionit përkatës të kredisë për miratimin e kufirit të kredisë. Ekspozimi ndaj rrezikut të 
kredisë administrohet, pjesërisht me marrjen e kolateraleve dhe garancive të korporatave dhe 
personale. Për të monitoruar ekspozimet e rrezikut të kreditit, raportet e rregullta janë të 
prodhuara nga zyrtarët e departamentit të kredisë në bazë të një analize të strukturuar duke u 
fokusuar në biznesin e konsumatorit dhe performancën financiare. Çdo ekspozimi i 
rëndësishëm për klientët me përkeqësimit kreditore i raportohen dhe rishikohen nga Bordi i 
Drejtorëve dhe Komiteti i Kredisë së Bankës. Banka përdor vlerësime të brendshme të 
formalizuara të kredisë për të monitoruar ekspozimin ndaj riskut të kredisë. Drejtimi i monitoron 
dhe ndjek balancat në vonesë. 

Rreziku i kredisë për zërat jashtë bilancit përcaktohet si mundësia për mbajtjen e një humbje si 
rezultat I dështimit I një pale tjetër për një instrument financiar për të kryer në përputhje me 
kontratën. Grupi përdor politikat e njëjta të kredisë në marrjen e detyrimeve të kushtëzuara siç 
bën për instrumenteve financiare në bilanc, të krijuara përmes miratimeve të kreditit, kufijve të 
kontrollit të riskut dhe procedurave të monitorimit. 

Duke filluar nga Mars 2015, perllogaritja e kërkeses për kapital të rrezikut të kreditimit behet 
sipas rregullores per “PËR RAPORTIN E MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT” , miratuar me 
vendim nr.8 date 31.07.2013 nga Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise .   
 

2.2. Rreziku i Kredise  
 

Tabela 4 -   “Rreziku i kredise” 
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3. Rrisqet e Tregut , Informacion i pergjithshem (cdo gjashtemujor) 
 
3.1. Informacion cilesor 

 

Rreziku i tregut 

Banka merr përsipër ekspozime të rrezikut të tregut. Rreziqet e tregut lindin nga pozicionet e 
hapura në : (a) monedha, (b) normat e interesit dhe (c) produktet e të kapitalit të gjithë të 
cilatjanë të ekspozuar ndaj lëvizjeve të përgjithshme dhe specifike të tregut.  Drejtimi vendos 
limite në vlerën e rrezikut që mund të jenë të pranueshme. Megjithatë, përdorimi i kësaj qasjeje 
nuk i ndalon humbjet jashtë këtyre kufijve në rast të lëvizjeve të mëdha të tregut.Objektivi i 
administrimit të rrezikut të tregut është të manaxhojë dhe kontrollojë që ekspozimi ndaj rrezikut 
të tregut të jetë brenda parametrave të pranueshëm, ndërkohë që optimizon kthimin nga rreziku. 

Administrimi i rrezikut të tregut  

Banka e ndan ekspozimin ndaj rrezikut të tregut në portofole të tregtueshme dhe jo të 
tregtueshme. Portofolet e tregtueshme përfshijnë pozicione që lindin nga lëvizjet e tregut 
bashkë me aktivet dhe detyrimet financiare që drejtohen mbi bazën e vlerës së drejtë. 

Autoriteti i përgjithshëm për rrezikun e tregut i është dhënë ALCO-s. Departamenti i Rrezikut të 
Bankës është përgjegjës për zhvillimin e politikave të detajuara të manaxhimit të rrezikut 
(subjekt ndaj rishikimit dhe aprovimit nga ALCO) dhe për mbikqyrjen ditore të implementimit të 
tyre. Banka është e ekspozuar ndaj ndikimeve të ndryshimeve në kurset e këmbimit në 
pozicionin financiar dhe flukseve të parave. Mjeti parësor i përdorur për matjen dhe kontrollin e 
rrezikut të tregut brenda portofolit të tregtueshëm të Bankës është vlera me rrezik (VaR). VaR i 
rrezikut një portofoli të tregtueshëm është humbja e vlerësuar që do të shfaqet në një portofol 
gjatë një periudhe të caktuar kohe (periudha e mbajtjes) si rrjedhojë e lëvizjeve të pafavorshme 
të tregut me një probabilitet të specifikuar (niveli i besueshmërisë)  

Ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 

Banka është e ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit për shkak të transaksioneve në 
monedhë të huaj. Duke qënë se Banka i prezanton pasqyrat e saj financiare të veçanta në Lek, 
pasqyrat e veçanta financiare të Bankës ndikohen nga lëvizjet e kursit të këmbimit ndërmjet 
Lek-ut dhe monedhave të tjera. Bordi i Drejtorëve vendos limitet e niveleve të ekspozimit për të 
dyja pozicionet; brenda ditës dhe gjatë natës “overnight”, të cilat monitorohen çdo ditë nga 
Thesari dhe Zyra e ndërmjetme. 

Ekspozimi ndaj rrezikut të normave të interesit 
Grupi merr përsipër ekspozimin ndaj efekteve të luhatjeve në nivelet ekzistuese të normave të 
interesit të tregut në pozicionin e saj financiar dhe flukseve të parasë. Marzhet e interesit mund 
të rritet si rezultat i ndryshimeve të tilla, por mund të zvogëlojë ose të krijojnë humbje në rast se 
lëvizje të papritura të lindin. Rreziku i normës së interesit menaxhohet kryesisht nëpërmjet 
diferencat midis normave të interesit të monitorimit dhe duke pasur limite paraprakisht të 
miratuara për grupe “reprising”. ALCO është organi që monitoron zbatimin eith këtyre kufijve 
dhe ndihmohet nga administrimin e rrezikut në veprimtarinë e saj e ditë-për-ditë e monitorimit. 
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Ekspozimi ndaj rrezikut të normave të interest manaxhohet nga departamenti i Thesarit, i cili 
përdor investimet në letra me vlerë, huatë dhe depozitat ndaj bankave për të manaxhuar 
ekspozimin total të Bankës nga aktivitetet e saj tregtuese dhe jo-tregtuese. 

Duke filluar nga Mars 2015, perllogaritja e kërkeses për kapital të rrezikut të tregut behet sipas 
rregullores per “PËR RAPORTIN E MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT” , miratuar me vendim 
nr.8 date 31.07.2013 nga Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise . 

 
 

3.2. Informacion sasior 
 

Tabela 3 -  “Mjaftueshmeria e Kapitalit” 
 

 

4. Rreziku Operacional (cdo tremujor) 
 
4.1. Informacion cilesor 

 

Rreziku Operacional 

Rreziku operacional është rreziku i humbjes së drejtpërdrejtë apo të tërthortë, që vjen si rezultat 
i nje sërë shkaqesh të lidhura me proçeset, personelin, teknologjinë dhe infrastrukturën e 
Bankës, dhe nga faktorë të jashtëm të ndryshëm nga rreziqet e kreditimit, tregut dhe likuiditetit, 
të tilla si ato që lindin nga kërkesat ligjore dhe rregulluese si edhe nga standardet përgjithësisht 
të pranuara të sjelljes korporative. Rreziqet operative lindin si pasojë e të gjithë operacioneve të 
Bankës dhe shqyrtohen nga të gjitha njësitë e biznesit. 

Objektivi i Bankës është të manaxhojë rrezikun operacional në mënyrë që të balancojë 
shmangien e humbjeve financiare dhe dëmtimin e reputacionit të Bankës me kosto efektive, si 
edhe të shmangë proçedurat e kontrollit të cilat kufizojnë iniciativën dhe kreativitetin. 

Përgjegjësia parësore për zhvillimin dhe implementimin e kontrolleve për të adresuar rrezikun 
operacional i caktohet Drejtimit të Lartë për çdo njësi biznesi. Kjo përgjegjësi mbështetet nga 
zhvillimi i standardeve të përgjithshme të Bankës për manaxhimin e rrezikut operacional në 
fushat e mëposhtme: 

• kërkesa për ndarjen e duhur të detyrave, duke përfshirë dhe autorizimin e pavarur të 
transaksioneve 

• kërkesa për bashkërendimin dhe monitorimin e transaksioneve  

• përputhja me kërkesat ligjore dhe rregullative  

• dokumentim i kontrolleve dhe i proçedurave 

• kërkesa për vlerësimin periodik të rreziqeve operacionale të analizuara dhe 
përshtatshmërinë e kontrolleve dhe proçedurave për të adresuar rreziqet e identifikuara 

• kërkesa për raportimin e humbjeve operacionale dhe veprimit rregullues të propozuar 
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• zhvillimi i planeve rastësore 

• trajnim dhe zhvillim profesional 

• standardet etike dhe të biznesit 

• zvogëlim i rrezikut, duke përfshirë sigurim në rastet kur është efektiv. 

Pajtimi me standardet e Bankës mbështetet nga një program kontrollesh periodike të ndërmarra 
nga Kontrolli i Brendshëm. Rezultatet e kontrolleve të bëra nga Kontrolli i Brendshëm 
diskutohen së bashku me Manaxhimin e njësisë së biznesit me të cilën lidhen, me përmbledhjet 
e dorëzuara Komitetit të Kontrollit dhe Drejtimit të Lartë të Bankës. 

Duke filluar nga Mars 2015, perllogaritja e kërkeses për kapital të rrezikut operacional behet 
sipas rregullores per “PËR RAPORTIN E MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT” , miratuar me 
vendim nr.8 date 31.07.2013 nga Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise . 

 

4.2. Informacion sasior 
 

Tabela 3 -  “Mjaftueshmeria e Kapitalit” 
 
 

5. Rreziku i Likuiditetit 
 
5.1. Informacion cilesor 

 

Rreziku i likuiditetit 

Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka nuk do të jetë në gjendje të shlyejë detyrimet e saj 
financiare në kohën e duhur. Banka është e ekspozuar në kërkesa ditore nga burimet e sa j të 
disponueshme të parasë nga depozitat një ditore, llogaritë rrjedhëse, depozitat e maturuara, 
shtesat e kredive, garancitë dhe kërkesa të tjera për shlyerje në para të instrumentave 
derivateve.   

Administrimi i rrezikut të likuiditetit. 

Qëndrimi i Bankës në administrimin e likuiditetit është të sigurojë vazhdimisht likuiditet të 
mjaftueshëm për të shlyer detyrimet si në kushte normale ashtu edhe në kushte të 
pafavorshme, pa pësuar humbje të papranueshme apo të rrezikojë të dëmtojë emrin e saj. 

Departamenti i Thesarit merr informacion nga njësitë e tjera për sa i përket rrezikut të aktiveve 
dhe detyrimeve financiare dhe rrjedhjeve të ardhshme të parave, që rezultojnë nga aktivitetet e 
ardhshme të projektuara. Në bazë të ketij informacioni, Departamenti i Thesarit mban një 
portofol me aktive afatshkurtra likuide, i përbërë kryesisht nga letra me vlerë me afat të shkurtër, 
hua dhe paradhënie ndaj bankave të tjera, dhe facilitete të tjera ndërbankare, për të siguruar një 
nivel të mjaftueshëm likuiditeti të Bankës. Kërkesat e njësive të biznesit për likuiditet plotësohen 
nga Departamenti i Thesarit, i cili jep hua afat-shkurtra dhe afat-gjata për të mbuluar ndryshimet 
afat-shkurtra dhe për financimet afat-gjata. 
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Pozicioni ditor i likuiditetit monitorohet dhe testohet në mënyrë të rregullt nëpërmjet skenarëve 
të ndryshëm që mbulojnë kushte normale dhe të pafavorshme të tregut. Të gjitha politikat dhe 
proçedurat janë subjekt i rishikimeve dhe aprovimeve nga ALCO. 

 
5.2. Informacion sasior 

 

Tabela 7 – “Rreziku i likuiditetit” 

 

6. Tregues te ekspozimit te deges se bankes se huaj ndaj rreziqeve 
N.a. 

 

Neni 12 Informacion mbi politikat kontabel 

PЁRMBLEDHJE E POLITIKAVE TЁ RЁNDЁSISHME KONTABЁL 

Pasqyrat financiare individuale të Bankës janë përgatitur në përputhje me “Metodologjinë e 
raportimit dhe përmbajtjen e raporteve financiare” (“Metodologjia e Raportimit Financiar” ose 
“MRF”) e miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë më 24 dhjetor 2008. MRF u 
miratua për qëllime rregullatore, në zbatim të Nenit 47 të Ligjit nr. 9662, datë 18 dhjetor 2006 
“Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Pasqyrat financiare individuale janë prezantuar në Lekë Shqiptarë (“Lek”), të përafruar në mijë 
Lek dhe janë të përgatitura mbi bazën e kostos historike, përveç letrave me vlerë të 
disponueshme për shitje dhe letrave me vlerë të tregtueshme, të cilat vlerësohen mbi bazën e 
vlerës së tregut.  

(i) Monedha funksionale dhe prezantuese 
Pasqyrat financiare individuale janë prezantuar në Lek, cila është monedha funksionale dhe 
prezantuese e Bankës.  

(ii) Transaksionet dhe gjendjet 
Transaksionet e kryera në monedha të tjera (jo Lek) janë regjistruar fillimisht me kurset e 
këmbimit të datës së kryerjes së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në këto 
monedha, janë rikonvertuar me kurset e këmbimit të datës së bilancit. Fitimet dhe humbjet që 
rezultojnë nga këmbimi janë paraqitur në pasqyrën individuale të të ardhurave. Aktivet dhe 
detyrimet jomonetare në monedha të huaja janë konvertuar me kurset e këmbimit të datës së 
transaksionit 

Arka dhe llogaritë me Bankën Qëndrore 

Për të raportuar fluksin e parasë, paraja dhe ekuivalentët e saj janë përcaktuar si arka dhe 
llogaritë me Bankën Qëndrore, duke përfshirë rezervën minimale të detyrueshme me Bankën e 
Shqipërisë (“Banka Qëndrore”). 



 

 
 

 
    15 
Informacioni eshte konfidencial , raportuar vetem per Agjencine e Sigurimit te Depozitave 

Rezerva minimale e detyrueshme me Bankën e Shqipërisë është një rezervë që duhet ta 
mbajnë të gjitha bankat tregtare të liçensuara në Shqipëri. 
Investime në letra me vlerë  

Investime në letra me vlerë përfshijnë bono thesari, obligacione të Qeverisë dhe obligacione të 
huaja. Këto investime maten fillimisht me kosto, duke përfshirë kostot e transaksionit dhe 
klasifikohen si më poshtë: 

• Letra me vlerë të mbajtura deri në maturim 
• Letra me vlerë të disponueshme për shitje, dhe 
• Letra me vlerë të tregtueshme 

(i) Letra me vlerë të mbajtura deri në maturim 
Letrat me vlerë që mbahen deri në maturim përfshijnë bono thesari dhe obligacione të qeverisë. 
Investimet që kanë pagesa fikse ose të përcaktuara dhe për të cilat Banka ka qëllimin dhe 
mundësinë për t’i mbajtur deri në maturim, regjistrohen pas njohjes fillestare me koston e 
amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv, duke zbritur provigjonet për rënien në 
vlerë.  

(ii) Letra me vlerë të disponueshme për shitje  
Letrat me vlerë të disponueshme për shitje përfshijnë bono thesari dhe obligacione të huaja. 
Pas vlerësimit fillestar, letrat me vlerë, të cilat klasifikohen si të disponueshme për shitje,  
rivlerësohen me vlerën e tregut. Humbjet si rrjedhojë e ndryshimeve në vlerën e tregut të këtyre 
letrave me vlerë të disponueshme për shitje përfshihen në fitimin ose humbjen neto për 
periudhën në të cilën ndodhin këto ndryshime. 

(iii) Letra me vlerë të tregtueshme 
Letrat me vlerë të tregtueshme përfshijnë bono thesari. Letrat me vlerë të tregtueshme 
regjistrohen në ditën e blerjes dhe me çmimin e blerjes duke përfshirë kostot dhe interesin e 
përllogaritur. Pas njohjes fillestare, letrat me vlerë të tregtueshme rivlerësohen me vlerën e 
tregut. Fitimet dhe humbjet si rrjedhojë e ndryshimeve në vlerën e tregut të këtyre letrave me 
vlerë përfshihen në fitimin ose humbjen neto të periudhës në të cilën ndodhin këto ndryshime. 

(iv) Vlera e tregut 
Vlera e tregut për letrat me vlerë që tregtohen në tregje financiare të organizuara përcaktohet 
duke iu referuar çmimeve të ofruara (bid) të kuotuara gjatë mbylljes së bursës në datën e 
bilancit. Për letrat me vlerë për të cilat nuk ekziston një çmim i kuotuar në bursë, një vlerësim i 
arsyeshëm i vlerës së tregut përcaktohet duke iu referuar vlerës aktuale të tregut të një 
instrumenti tjetër, i cili është i përafërt në natyrë. Vlera e tregut, gjithashtu, mund të bazohet në 
rrjedhjen e pritshme të parasë, ose mbi bazën neto të aktivit për letrën me vlerë në fjalë. 

(v) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e anasjellta të riblerjes  
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Letrat me vlerë të blera sipas marrëveshjeve për t’u rishitur (marrëveshje të anasjellta të 
riblerjes) dhe letrat me vlerë të shitura sipas marrëveshjeve për t’u riblerë (marrëveshje 
riblerjeje) në përgjithësi trajtohen si veprime financiare të kolateralizuara dhe mbahen me 
shumat e dhëna ose të marra, plus interesin e përllogaritur. Interesi nga marrëveshjet e 
anasjellta të riblerjes dhe për marrëveshjet e riblerjes shprehet si e ardhur ose shpenzim 
interesi gjatë kohëzgjatjes së çdo marrëveshjeje. Të gjitha këto marrëveshje bëhen me Bankën 
e Shqipërisë. 

Huatë dhe paradhëniet për klientët 

Huatë që Banka i jep huamarrësve duke i siguruar atyre para në mënyrë të drejtpërdrejtë, 
kategorizohen si hua të dhëna nga Banka dhe mbarten me vlerën e mbetur, pakësuar nga 
provigjionet për rënien në vlerë. Të gjitha huatë dhe paradhëniet kontabilizohen kur huamarrësve 
iu disbursohet shuma totale në para. 

Përveç provigjoneve të përgjithshme të njohura në bilancin e Bankës, një provigjon për rënien e 
vlerës së huasë përcaktohet nëse është e qartë që Banka nuk do të jetë në gjendje të mbledhë 
të gjithë shumën e pashlyer të detyrimit.  

Politika huadhënëse e Bankës është në përputhje me ligjet në fuqi (Ligji për Bankat dhe 
Rregullorja e Bankës së Shqipërisë “Për Administrimin e Rrezikut të Kredisë” miratuar me 
Vendimin Nr. 52, datë 14 korrik 2004, ndryshuar me Vendimin Nr.101, datë 27 dhjetor 2006, 
ndryshuar me Vendimin Nr. 31, datë 30 prill 2009, ndryshuar me Vendimin Nr. 59 dhe Nr. 61, 
datë 29 gusht 2008 dhe ndryshuar me Vendimin Nr. 47, datë 10 qershor 2009, ndryshuar me 
Vendimin Nr. 62 datë 14 shtator 2011 të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë). Banka 
e klasifikon portofolin e huasë në pesë kategori duke aplikuar normat e mëposhtme për krijimin 
e fondeve rezervë të provigjoneve: 

Kategoria e huasë Provigjoni i humbjes

Standarde 1%

Në ndjekje 5%

Nënstandarde 20%

Të dyshimta 50%

Të humbura 100%

Kur huaja është e pakthyeshme, ajo anullohet me provigjonin për huatë e këqija, shumat e 
rikuperueshme më pas kreditohen në pasqyrën individuale të të ardhurave në zërin “Të ardhura / 
(shpenzime) të tjera operative”. 
Banka nuk përllogarit më interes mbi huatë e klasifikuara të humbura për shkak të falimentimit të 
klientit ose moskthimit në afat të huasë. Vlera e mbetur e huave, për të cilat nuk përllogaritet 
interes, përfaqëson shumën për t’u marrë minus provigjonin për humbjet e pritshme. Provigjioni 
zakonisht përcaktohet si 100% e vlerës për t’u marrë.  
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Politikat e fshirjes së kredive 
Banka fshin një hua/letër me vlerë (dhe çdo provigjon për humbjet nga rënia në vlerë) kur 
Komiteti i Kredive Problematike të Bankës vendos që huatë/letrat me vlerë janë të 
paarkëtueshme. Ky përcaktim arrihet pasi janë marrë në konsideratë informacione si ndodhja e 
ngjarjeve të konsiderueshme, të cilat kanë ndikuar në gjendjen financiare të huamarrësit në 
mënyrë të tillë që ai nuk është në gjendje të paguajë detyrimin, ose të ardhurat nga ekzekutimi i 
kolateralit nuk do të jenë të mjaftueshme për të mbuluar ekspozimin total.  

Mjetet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara 

Mjetet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të patrupëzuara shprehen me koston historike të blerjes 
plus rivlerësimet (në rastin e ndërtesave) minus zhvlerësimin dhe amortizimin e akumuluar.  

Ndërtesat shprehen me vlerat e rivlerësuara, të cilat janë vlerat reale në bazë të përdorimit aktual 
në datën e rivlerësimit, minus ndonjë zhvlerësim pasues të akumuluar dhe humbjet nga rënia në 
vlerë vijuese të akumuluara. Rezultati i rivlerësimit është paraqitur në rezervat e rivlerësimit.  

Zhvlerësimi dhe amortizimi paraqiten si pakësim i kostos së mjeteve të qëndrueshme të 
trupëzuara dhe të patrupëzuara kundrejt periudhës së vlerësuar të përdorimit të tyre, duke 
përdorur metodën lineare, me pikënisje nga muaji i vënies së tyre në përdorim dhe duke aplikuar 
përqindjet e zhvlerësimit si më poshtë: 
 
Kategoria Përqindjet vjetore të zhvlerësimit (%)
Ndërtesa 5 
Pajisje kompjuterike 25 
ATM 25 
Mjete transporti 20 
Mobilje dhe pajisje 20 
Aktive të patrupëzuara  12.5 

Toka dhe punimet në proçes nuk zhvlerësohen.  

Fitimet dhe humbjet nga shitja e ndërtesave dhe pajisjeve në përdorim paraqiten në pasqyrën 
individuale të të ardhurave në periudhën kur janë shitur ose nxjerrë jashtë përdorimit. 

 
Pronat e rimarra në zotërim 

Në disa rrethana të caktuara, pronat e vëna në hipotekë mund të rimerren në zotërim pas 
heqjes të së drejtës mbi hipotekën e huave të këqija. Pronat e rimarra në zotërim vlerësohen 
me më të voglën midis vlerës së ankandit të fundit dhe vlerës së drejtë, pasi i janë zbritur kostot 
e shitjeve, të njohura në pasqyrat financiare individuale si “Aktive të tjera”. Qëllimi i Drejtimit 
ndaj pronave të rimarra në zotërim është shitja sa më e shpejtë e tyre, duke i përdorur të 
ardhurat nga shitja për uljen e borxheve të këqija.  
 

Detyrimet ndaj klientëve 

Detyrimet ndaj klientëve shprehen në shumën e mbetur të principalit. Interesi është 
kontabilizuar mbi bazë përllogaritjeje. 
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Detyrimet ndaj institucioneve financiare 

Detyrimet ndaj institucioneve financiare shprehen në shumën e mbetur të principalit. Interesi 
është kontabilizuar mbi bazë përllogaritjeje.  

 

Interesat dhe komisionet 

Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi janë regjistruar mbi bazë përllogaritjeje.  

Të ardhurat nga komisionet për llogaritë rrjedhëse, çeqet, transfertat e parave dhe transaksionet 
e tjera bankare regjistrohen si të ardhura kur arkëtohen. Komisionet për huatë shtyhen në kohë 
dhe njihen gjatë jetës se huasë. Shpenzimet e komisionit regjistrohen kur shpenzimet janë 
paguar. 

 

 
Shpenzimet 

(i) Shpenzimet operative 
Shpenzimet operative regjistrohen kur ndodhin.  

(ii) Përfitimet e punonjësve 

• Kontributi i detyrueshëm i sigurimeve shoqërore  
Banka derdh vetëm kontributin e detyrueshëm të sigurimeve shoqërore që siguron përfitimin e 
pensionit për punonjësit kur dalin në pension. Qeveria e Shqipërisë ka përgjegjësi sigurimin e 
pragut minimal të pensionit në Shqipëri sipas një skeme pensioni me kontribut të përcaktuar. 
Kontributet e Bankës në skemën e kontributit të përcaktuar regjistrohen në pasqyrën individuale 
të të ardhurave kur ndodhin.  

• Leja vjetore e paguar 
Banka regjistron si detyrim koston e vlerësuar të paaktualizuar në lidhje me lejen vjetore që 
pritet të paguhet në këmbim të shërbimit të punonjësit për periudhën e mbyllur.   

(iii) Përmirësimi i ambjenteve me qira 

Përmirësimi i ambjenteve me qira shprehet me koston historike të blerjes minus zhvlerësimin e 
akumuluar. Zhvlerësimi llogaritet duke përdorur metodën lineare përgjatë periudhës së qirasë. 
Sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë, vlera e mbetur e përmirësimit të ambjenteve me qira 
përfshihet në aktive të tjera.  
 
Tatimi mbi fitimin 

Tatimi mbi fitimin llogaritet 10% (31 dhjetor 2013: 10%) mbi fitimin e tatueshëm në përputhje me 
legjislacionin tatimor shqiptar. Fitimi i tatueshëm llogaritet duke rregulluar fitimin para tatimit me 
disa të ardhura dhe shpenzime sipas kërkesave të legjislacionit shqiptar. 
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Pjesëmarrje në filial 

Pasqyrat financiare individuale nuk përfshijnë rezultatin dhe aktivet neto të Raiffeisen Leasing 
Sh.a., filialin e Bankës të themeluar në Shqipëri dhe Raiffeisen INVEST - Shoqëri Administruese 
e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a. Investimi në këto filiale 
është raportuar sipas metodës direkte të kapitalit, me kosto.  

Pasqyrat finaciare të konsoliduara që përfshijnë rezultatin e Raiffeisen Leasing Sh.a. dhe aktivet 
neto të Raiffeisen INVEST - Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve 
të Investimeve Kolektive sh.a. do të jenë objekt i një raportimi tjetër.  

 
Vlerësimi i vlerës së tregut 

Duke qenë se për instrumentat financiare të krijuara në Shqipëri nuk ekziston asnjë treg, 
vlerësimet e vlerës së tregut bazohen në gjykimet rreth pritjeve të ardhshme të humbjeve, 
kushteve aktuale ekonomike, karakteristikave të riskut të instrumentave të ndryshëm financiarë 
dhe në faktorë të tjerë. Të vetmet instrumenta financiarë të gatshëm për t’u tregtuar janë letrat 
me vlerë shqiptare, të cilat paraqiten në shënimin 31.  

Vlerësimet e vlerave të tregut bazohen mbi instrumentet financiare të bilancit individual 
ekzistues pa vlerësuar këtu vlerën e biznesit të pritshëm si dhe vlerën e aktiveve dhe 
detyrimeve që nuk konsiderohen instrumenta financiarë. Aktive dhe detyrime të rëndësishme, 
që nuk konsiderohen instrumenta financiarë, përfshijnë pronat, pajisjet dhe aktivet e 
patrupëzuara.   

Në përgjithësi, instrumentat financiarë të bilancit individual të Bankës kanë një vlerë të vlerësuar 
tregu afërsisht të barabartë me vlerën e tyrë kontabël për shkak të natyrës së tyre afatshkurtër 
apo të normave bazë të interesit, të cilat përafrojnë me normat e tregut. Shumica e 
instrumentave financiarë monetarë, ose kanë norma interesi të luhatshme, ose riçmohen 
brenda vitit. 

 
Përdorimi i vlerësimeve  

Përgatitja e pasqyrave financiare individuale në përputhje me MRF dhe Ligjin për Bankat në 
Republikën e Shqipërisë kërkon që organet drejtuese të bëjnë vlerësime dhe supozime, të cilat 
ndikojnë direkt në vlerën e raportuar të aktiveve dhe detyrimeve, në paraqitjen e vlerës së 
aktiveve dhe detyrimeve të mundshme në datën e përgatitjes së pasqyrave financiare 
individuale, dhe në shumën e të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë periudhës raportuese. 
Rezultatet reale mund të ndryshojnë nga ato të parashikuara. 

 
Krahasueshmëria 

Politikat kontabël të adoptuara nga Banka janë konsistente me ato të paraqitura një vit më parë, 
përveçse kur theksohet ndryshe.  

 


