




 FJALA E DREJTORIT
TË PËRGJITHSHËM

Gjatë 2016, ndryshe nga viti i mëparshëm, kemi 
evidentuar një performancë të qendrueshme në 
vend. Duke patur parasysh rreziqet e vazhdueshme si 
informaliteti, reforma ligjore në proçes dhe niveli i lartë i 
NPL-ve, viti 2016 rezultoi financiarisht si një vit sfidues, 
por me rezultate të suksesshme.
Është në strategjinë tonë që jo vetëm të arrijmë 
rrezultate dhe performancë të shëndoshë financiare, 
por edhe të investojmë fuqishëm në kulturën 
korporative shërbyese, duke vendosur klientin në 
qendër të vizionit tonë. Është në vullnetin e plotë të 
Societe Generale Albania për të bërë këtë entitet një 
shembull të përvojës së shkëlqyeshme të klientit dhe 
kënaqësisë së bashku me rritjen e profitabilitetit të 
qendrueshëm. 
Ky vit shënoi për Societe Generale Albania fillimin e 
Programit të Kënaqësisë së Klientit, një kompleks 
projektesh strategjike në drejtim të përmirësimit të 
nivelit të kënaqësisë së klientëve tanë. Ne patëm 
kënaqësinë të mësojmë se 7 nga 10* prej klientëve 
do të rekomandonin Bankën tonë tek të tjerët. Është 
qëllimi ynë që të rrisim këtë numër vit pas viti duke 
e bazuar dëshirën tonë në veprime dhe investime 
realiste.
Nisja e Strategjisë së Inovacionit i përket gjithashtu 
vitit 2016. Ky vit përfaqësoi vitin e parë të një lëvizje 
afatgjatë në Bankën tonë, duke filluar me inovacionin 
e brendshëm, dhe pak nga pak duke dalë edhe jashtë 
ndërtesës sonë, duke afruar njerëz të talentuar që 
do të donin të implementonin Inovacion në Bankën 
tonë, përkrah ekspertëve tanë bankarë. Inovacioni 
dhe zhvillimi teknologjik do t’i mundësojë klientëve 
tanë mënyra të mahnitshme të të bërit biznes me 
ne. Ndërkohë, ne kujdesemi që të përmbushim 
kërkesat e klientëve për hapjen e degëve të reja aty 
ku kanë munguar, si dhe optimizimin e kushteve apo 
vendndodhjes së disa të tjerave.
Pavarësisht të gjitha ekseriencave në vitin e shkuar, 
Banka jonë nuk e ka humbur ritmin. Përkundrazi, 
portofoli i kredive të Societe Generale Albania u rrit 
me 12.7%, respektivisht edhe pjesën e saj në treg, 
duke u renditur si banka e katërt. Paralelisht  u rritën 
gjithashtu dhe depozitat me 9.9%, përkthyer në 473 

M EUR, duke bërë të mundur atë që Banka jonë të 
jetë mbështetëse në të dy drejtimet: korporatat dhe 
bizneset në planet e tyre të investimeve, si dhe të gjithë 
individëve në planet e tyre respektive te konsumit. 
Ne e mbyllëm vitin me një pjesë tregu më të lartë për 
kredidhënie, normën më të ulët të NPL dhe rritje të 
numrit të klientëve të rinj. Societe Generale Albania 
raportoi fitime për vitin e pestë me rradhë, ku raporti 
C/I për herë të parë është ruajtur nën 50%. Gjatë vitit të 
kaluar, fitimi neto i bankës u ndikua pozitivisht edhe më 
tepër nga performanca e jashtëzakonshme në shitjen 
e aseteve. 
Banka Societe Generale Albania qëndron krenare sot 
ndërmjet 15 bankave të tjera, ku renditet në vendin 
e 3-të përsa i përket Kënaqësisë së Përgjithshme 
të Konsumatorit*. Ky rezultat nuk është një rastësi, 
përkundrazi ky rezultat është pasojë një pune të 
përditshme dhe një planifikimi të mirë. Është Vlera 
që klientët tanë shohin tek ne. Të gjithë ne së bashku 
angazhohemi si një skuadër në ofrimin e zgjidhjeve dhe 
alternativave më të mira për klientët në kohën më të 
shkurtër të mundshme.
Societe Generale Albania do të jetë këtu kurdoherë që 
një konsumator ka nevojë për këshilla, produkte apo 
shërbime. Ne jemi të ndërgjegjshëm dhe të përgatitur 
për sfida të reja dhe suksese më të mëdha. Ne jemi 
dëshmitarët e një kohe të re, gjenerate të re, në 
kohë me ndryshime në terma klientësh, shërbimesh, 
produktesh, në terma të bankingut në përgjithësi.  
Transformimi Dixhital tashmë ka nisur në Shqipëri dhe 
shumë shpejt do të revolucionarizojë metodën tonë të 
mendimit, rrjedhimisht mënyrën tonë të të vepruarit 
dhe të të bërit biznes. Societe Generale Albania është 
e vendosur të jetë një nga liderët e një ndryshimi të tillë 
në Shqipëri!

*) KPIs të CXM, Kërkim Tregu i IBFS i plotësuar për tregun 

bankar Shqiptar me kerkesën e Bankës Societe Generale 

Albania. 

Të dashur klientë,
Aksionerë dhe Punonjës,

Frédéric BLANC
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv



JITKA PANTUCKOVA 
Kryetare e Këshillit Drejtues
Kryetare e Komitetit të Kontrollit

Viti i emërimit të parë: 2015 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2019

Biografi
Një shtetase çeke, Znj. Jitka Pantuckova është diplomuar për Ekonomi Ndërkombëtare nga 
Shkolla e Ekonomisë në Pragë (Republika Çeke) dhe ka një PhD nga Instituti i Ekonomisë të 
Akademisë Çekosllovake të Shkencave (Republika Çeke).

Znj. Pantuckova e filloi karrierën e saj në vitin 1973 si redaktore në Agjencinë e Shtypit 
Çekosllovake. Në mars të vitit 1991, ajo u propozua Drejtore e Departamentit të Territorit të 
Investiční a Poštovní banka, a.s (IPB). Në tetor 1992 ajo u emërua Drejtore e Departamentit të 
Bankave Korrespondente dhe të Biznesit Ndërkombëtar. Në qershor të vitit 1998 ajo u caktua 
Drejtore e ekipit të veçantë të IPB-së për Euro dhe BE-në. Në qershor të vitit 2000 IPB, A.Ş. 
kaloi nën sipërmarrjen e ČSOB, a.s. dhe Znj Pantuckova u emërua Drejtore e Ekipit të veçantë 
të projektit të CSOB-së për Euro dhe BE-në.

Ajo ishte Drejtore Ekzekutive dhe Anëtare e Komitetit Drejtues përgjegjëse për Operacionet 
pranë Komercni Banka, a.s. nga viti 2002 deri në vitin 2009.

Në Prill 2004 ajo u përzgjodh si "Menaxheri i Vitit 2003" në Republikën Çeke.

Nga muaji janar 2010 deri në muajin janar të vitit 2015, ajo ishte anëtare e Ohridska Banka, 
Societe Generale AD në Ohër dhe Presidente e Këshillit Drejtues. Ndërsa nga qershori 
2010 deri në janar 2015, ajo ka kryesuar Komitetin e Kontrollit të banka Societe Generale 
Montenegro.
Që nga muaji qershor 2015 ajo është Kryetare e Këshillit Drejtues të Societe Generale Albania 
dhe duke filluar nga muaji shtator 2015 ajo kryeson gjithashtu edhe Komitetin e Kontrollit.

KËSHILLI DREJTUES 

QEVERISJA KORPORATIVE



DANIELA HRISTOVA
Nën Kryetare e Këshillit Drejtues
Kryetare e Komitetit të Kompensimeve dhe Përfitimeve

Viti i emërimit të parë: 2015 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2019

Biografi
Znj. Daniela Hristova është diplomuar për Juridik në Fakultetin Juridik të Universitetit të Sofjes 
(Bullgari), me diplomë Master në Biznesin e Korporatave dhe Qeverisjen Korporative nga 
Universiteti Ekonomik i Varnës.

Znj. Hristova filloi karrierën e saj në dhjetor 1992 si Prokurore Publike e re në Varna. Nga maji 
1993 deri në korrik 1995 ajo ka qenë juriste e brendshme pranë Expressbank AD në Varna. 
Nga gushti 1995 deri në nëntor të vitit 2001 ajo u pranua në Dhomën e Avokatisë si Juriste e 
Pavarur, me fusha kryesore të ekspertizës në transport, kompani, tregti, ndërtimin e anijeve, 
riparimin e anijeve dhe ligjin e taksave.

Ajo u bashkua me Societe Generale Expressbank AD në dhjetor të vitit 2001 dhe kaloi nga 
Drejtore e Departamentit Ligjor në Anëtare e Bordit Drejtues, përgjegjëse për prokurimet dhe 
Sekretare Korporative. Zëvendëskryetare e Komitetit Ligjor të Shoqatës Bullgare të Bankave 
nga viti 2008 deri në vitin 2014 dhe Anëtare e Gjykatës së Arbitrazhit të Depozitimit Qëndror 
që nga viti 2009.

QEVERISJA KORPORATIVE

KËSHILLI DREJTUES 

QEVERISJA KORPORATIVE



Viti i emërimit të parë: 2017 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2021

Biografi
Znj. Marie Le Picard, shtetase franceze, është Laureate e Ekonomisë dhe Financave të 
Institutit të Shkencave Politike “Sciences Po” të Parisit dhe e diplomuar me nderime në 
Masterin e Financave të Korporatave dhe Inxhinierisë Financiare nga Universiteti i Parisit IX - 
Dauphine (DESS 225).

Zonja Le Picard e filloi karrierën e saj në vitin 1997 me firmën Arthur Andersen Paris, në 
praktikën e Sigurimit të Shërbimeve Financiare. Në vitin 2000, ajo u transferua në Nju Jork, 
SHBA, duke kryer detyrat e auditimit fillimisht me Arthur Andersen LLP dhe më pas me 
këshillimin e financave të korporatave, me Arthur Andersen Corporate Finance LLC.

Në vitin 2002 Marie u bashkua me Societe Generale, Dega e Nju Jorkut, në Grupin 
Infrastruktura dhe Asetet Financiare të SG CIB, duke krijuar dhe strukturuar transaksionet e 
financimit të aseteve për klientët kryesorë të SG. Ajo e vazhdoi këtë lloj aktiviteti në Paris duke 
filluar nga viti 2005 dhe u promovua si Drejtore në vitin 2008.

Që nga viti 2011, ajo ka punuar në Rajonin e Evropës të Shërbimeve Ndërkombëtare Bankare 
dhe Financiare (IBFS) të Societe Generale, si Supervizore Filiali e degëve të ndryshme të SG 
në Rajonin e Evropës. Ajo ka qenë gjithashtu anëtare e filialeve të shumta (Bank Republic, 
në Gjeorgji deri në vitin 2016; BRD Finance, deri në maj 2017) dhe është aktualisht anëtare e 
Këshillit Drejtues të SG Serbja.

MARIE LE PICARD
Anëtare e Këshillit Drejtues

KËSHILLI DREJTUES 

QEVERISJA KORPORATIVE



Anëtar i Këshillit Drejtues

ALEKSANDËR XHUVANI

Viti i emërimit të parë: 2013 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2017

Biografi
Z. Aleksandër Xhuvani është diplomuar për herë të parë në Inxhinieri Elektrike për Industri, 
në Fakultetin e Inxhinierisë në Universitetin e Tiranës (Shqipëri), pastaj u diplomua përsëri 
në Inxhinier në Elektronikë Industriale dhe DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies) në fushën 
e Inxhinierisë Elektrike në ENSEEIHT (Ecole Nationale Supérieure d'Electrotechnique, 
d'Electronique, Informatique et d'Hydraulique de Toulouse) në Francë. Më vonë ai mori 
gradën shkencore "Doktor" nga Instituti Politeknik Kombëtar i Toulouse dhe kohët e fundit 
është diplomuar me Master në Administrim Biznes pranë Universitetit Montesquieu-Bordeaux 
IV, në Francë.

Z. Xhuvani filloi karrierën e tij shkencore në Shtator të vitit 1985 si studiues pranë LEEI 
(Laborator i Elekroteknikës dhe Elektronikës Industriale) të ENSEEIHT. Nga Nëntori 1989 deri 
në Janar 1992 mori postin e Pedagogut në Fakultetit të Inxhinierisë pranë Universitetit të 
Tiranës. Nga janari 1992 deri në janar 2008 u emërua Drejtor për Marrëdhëniet me Jashtë 
pranë Universitetit Politeknik të Tiranës (UPT) dhe mbajti postin e Profesor të plotë pranë 
Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike. 

Që nga janari i vitit 2008, Z. Aleksandër Xhuvani mban postin e profesorit të plotë në 
Departamentin e Shkencave Kompjuterike pranë Fakultetit të Teknologjisë Informative të 
UPT. Ai është anëtar i Këshillit Shtetëror Shqiptar për Arsimin e Lartë dhe Shkencën, Anëtar i 
Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave dhe që nga viti 1998 mban postin e drejtorit 
të "Institut Français de Gestion" të Tiranës pranë UPT.

KËSHILLI DREJTUES 

QEVERISJA KORPORATIVE



Viti i emërimit të parë: 2011 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2017

Biografi

Biografi
Z. Julien Roche, shtetas francez, është diplomuar në Inxhinieri Telekomunikacioni nga ISEP 
(Instituti i Lartë i Elektronikës në Paris) në Francë, me diplomë Master në Shkencat Ekonomike 
nga Universiteti Multikulturor Ndërkombëtar në Roseau, në Komonuelthin e Dominikës. Me 
Dekretin e Kryeministrit francez Francois Fillon, të datës 21 dhjetor 1993, ai u propozua si 
Këshilltar i Tregtisë së Jashtme të Francës.

Në shtator 2011, Julien Roche u zgjodh President i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë 
Francë - Shqipëri.

Në korrik 2015, Z. Roche u nderua me titullin "Chevalier de la Légion d'Honneur".

Aktualisht, Drejtor i Përgjithshëm dhe aksionar i disa kompanive: Green Technologies, 
Ylliad, Wenerg sh.a., Albitoil, OLIM, «Media 5» dhe «Helicopters Albania». Kryetari i Këshillit 
Mbikëqyrës të "Bitumen Selenice", Kryetar i Këshillit Drejtues të Grupit IGE Sh.a.

JULIEN ROCHE
Anëtar i Këshillit Drejtues

KËSHILLI DREJTUES 

QEVERISJA KORPORATIVE



KOMITETI I KONTROLLIT

Viti i emërimit të parë: 2016 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2020

Biografi

Natasa Mohorcic Zobec, shtetase sllovene, është diplomuar në Shkenca Ekonomike nga 
Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Lubjanës (Slloveni) dhe është Auditor i Brendshëm i 
Autorizuar nga Instituti Slloven i Auditorëve.

Natasa Mohorcic Zobec e nisi karrierën e saj në vitin 1990 si konsulente në zhvillimin e 
miratimit të investimeve për personat juridikë. Së bashku me kolegët e saj, ajo krijoi një sistem 
të kompanive të klasifikimit të kredive pranë SKB Banka. Rreziqet e kredisë dhe rreziqet e 
tjera kanë qenë gjithmonë bashkë gjatë zhvillimit të karrierës së saj. Analiza e riskut të kredisë 
solli një bashkëpunim më të ngushtë me auditorët e jashtëm dhe kontakt me profesionin e 
auditimit.

Në vitin 1995, ajo mori përsipër menaxhimin e auditit të brendshëm. Gjatë kësaj periudhe, 
ajo përfundoi gjithashtu studimet pasuniversitare në fushën e auditimit të brendshëm pranë 
Institutit Slloven të Auditimit.

Në vitin 2005, ajo u promovua në Zëvendës Drejtore e Divizionit të Financës pranë SKB Banka 
dhe në 2007 si Drejtore.

Natasa Mohorcic Zobec është gjithashtu ligjëruese në konferenca dhe seminare në fushën 
e auditimit të brendshëm dhe menaxhimit të rrezikut dhe pjesë e Këshillit të auditorëve të 
brendshëm të Shoqatës Sllovene të Bankave.

NATASA MOHORCIC ZOBEC

Anëtare e Komitetit të Kontrollit
Kryetare e Komitetit të Riskut

QEVERISJA KORPORATIVE



KOMITETI I KONTROLLIT

Anëtare e Komitetit të Kontrollit

DIANA YLLI (GOLEMI)

Viti i emërimit të parë: 2016 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2020

Biografi

Diana Ylli (Golemi), shtetase shqiptar, është diplomuar në Ekonomi nga Fakulteti Ekonomik i 
Universitetit të Tiranës (Shqipëri), me një diplomë pasuniversitare në Informatikë dhe gjithashtu 
në Sociologji. Që nga viti 1997, ajo mban titullin Ekspert Kontabël i Regjistruar nga Instituti i 
Ekspertëve Kontabël të Autorizuar të Shqipërisë (IEKA) dhe nga viti 2011 është Audituese e 
Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Audituesve të Kosovës (SCAAK). 
Ajo ka 30 vjet përvojë në profesionin e saj.

Diana Ylli (Golemi) e filloi karrierën e saj në vitin 1986 si programuese në Departamentin 
Ekonomik të Ministrisë së Industrisë së Lehtë në Tiranë (Shqipëri). Prej korrikut 1993 deri në 
nëntor të vitit 1997 ishte Drejtore Finance pranë Departamentit të Kontabilitetit të Shoqërisë 
së prodhimit të Miellit Tirana.

Prej nëntorit 1997 deri në maj të vitit 1999, ajo ka punuar në kompaninë e auditimit "Deloitte 
& Touche".

Në vitin 1999, Diana Ylli (Golemi) ishte një nga themeluesit e kompanisë "ILD-99 Audit" sh.p.k, 
një nga firmat më të mëdha të pavarura të auditimit në Shqipëri.

Për dy mandate të njëpasnjëshme (6 vjet, nga viti 2006 - 2012), ajo kryesoi me sukses Këshillin 
Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar të Shqipërisë.

Pas 17 vjetësh eksperiencë në ofrimin e shërbimeve të cilësisë së lartë në auditim dhe 
kontabilitet si Partnere Drejtuese e ILD-99, në vitin 2015, ajo u bashkua me Mazars. Aktualisht 
është një partner auditimi i Mazars në Shqipëri.

Gjatë gjithë karrierës së saj profesionale, ajo ka ofruar shërbime në shërbime të auditimit, 
taksave dhe shërbimeve të tjera këshilluese. Përvoja e saj mbulon industri të ndryshme 
duke përfshirë: energjinë dhe shërbimet, teknologjinë dhe telekomunikacionin, ndërtimin, 
prodhimin, shpërndarjen, sektorin publik, projektet e financuara nga donatorët ndërkombëtarë 
dhe OJQ-të.

Diana Ylli është gjithashtu një trajner i çertifikuar i auditimit dhe trajnuese e SNRF.

QEVERISJA KORPORATIVE



QEVERISJA KORPORATIVE

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

FRÉDÉRIC BLANC

Viti i emërimit të parë: 2013 – Viti në të cilin do të skadojë mandati ekzistues: 2018

Biografi

Frédéric Blanc, shtetas francez, është diplomuar në Ekonomi dhe Financë pranë Institutit të 
Shkencave Politike “Sciences Po” në Paris (Francë) dhe ka diplomë Master në Menaxhimin e 
Biznesit Ndërkombëtar (DESS) nga Universiteti Louis Pasteur në Strasburg, Francë.

Ai ka punuar në industrinë bankare për 25 vjet dhe ka qenë në poste të shumta drejtuese në 
Francë dhe rrjetin ndërkombëtar në Azi, pranë Grupi Société Générale, një nga grupet më 
të mëdha financiare në botë, i pranishëm në 85 vende, me më shumë se 155 000 punonjës.

Frédéric Blanc e nisi karrierën e tij në muajin janar 1992 në Departamentin e Inspektimit të 
Societe Generale. Më pas ka qenë përgjegjës për shumë funksione të "Banque de Detail en 
France" dhe në Azi, veçanërisht në Kinë nga 2007 deri në 2010 si Zëvendës Drejtor i Divizionit 
të Retail në Societe Generale (China) Ltd, Selia Qëndrore e Pekinit dhe në Vietnam nga viti 
2011 deri në korrik 2013 si Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm dhe përfaqësues i Grupit SG në 
Këshillin Drejtues të SeABank.

Në gusht 2013, ai u zgjodh Zëvendëskryetar i Parë i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë 
Francë-Shqipëri.

Që nga viti 2014, ai u emërua si Këshilltar i Tregtisë së Jashtme të Francës dhe Anëtar i 
Këshillit Drejtues të Shoqatës Shqiptare të Bankave.

QEVERISJA KORPORATIVE
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Anëtar
Julien Roche



ALBANA HALLVAXHIU

Drejtore e Departamentit të 
Financës

BERTINA  HAJDINI

Drejtore e Departamentit 
të Sekretariatit Korporativ

IRIDA VEJSIU

Drejtore e Departamentit të 
Burimeve Njerëzore dhe 
Trajnimeve

FRÉDÉRIC BLANC

Drejtor i Përgjithshëm 
Ekzekutiv

ARDIAN HASA

Drejtor i Divizionit 
Operacional

ANTONIJE MARINOSKI

Zv. Drejtor i Përgjithshëm / 
Drejtor i Divizionit të Biznesit

BLEDAR SHELLA

Zv. Drejtor i Përgjithshëm / 
Drejtor i Divizionit Retail

MYRIAM FLEURQUIN

Drejtore e Departamentit të 
Menaxhimit të Riskut

JONIDA  MUKA

Drejtore e Departamentit 
Auditit të Brendshëm

JONILA JANKU

Drejtore e Departamentit 
të Marketingut

ANËTARËT E

KOMITETIT EKZEKUTIV
SOCIETE GENERALE 

ALBANIA
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QEVERISJA KORPORATIVE

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve
Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve 
kryen të gjitha aktivitetet brenda 
kompetencave të saj të përcaktuara nga 
legjislacioni si dhe nga statuti i bankës. 
Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve 
thirret nga Këshilli Drejtues të paktën një 
herë në një vit financiar për miratimin e 
pasqyrave financiare.

Këshilli Drejtues
Këshilli Drejtues siguron që banka ka një 
sistem solid të qeverisjes dhe se aktiviteti 
i saj operacional zhvillohet në përputhje 
me rregulloret përkatëse në fuqi. Këshilli 
Drejtues zbaton politikat dhe strategjitë e 
bankës në përputhje me planin e biznesit, 
menaxhimin e riskut dhe të buxhetit vjetor.
Ai merr masat e nevojshme dhe të duhura 
për të siguruar integritetin e sistemit 
financiar dhe kontabilitetit të bankës, për 
ekzistencën e sistemeve të përshtatshme 
të auditimit veçanërisht në lidhje me 
menaxhimin e riskut, sistemin operacional 
dhe financiar të bankës, si dhe sigurimin e 
pajtueshmerisë me ligjin dhe praktikat më të 
mira në sistemin bankar. 

SEKRETARIATI KORPORATIV

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve 
të Banka Societe Generale Albania

Grupi Societe Generale
88.64%

Grupi Societe Generale Të tjerë

Të tjerë
11.36%

Qeverisja Korporative 
Qeverisja Korporative në Societe Generale 
Albania është një sistem i rregullave, 
praktikave dhe proçeseve që ka për 
qëllim të garantojë marrëdhënie të sigurta 
dhe transparente mes Këshillit Drejtues, 
ekzekutivit të bankës, aksionarët e bankës 
dhe palë të tjera të interesuara.

Ky system mbulon rregullat praktike, 
organizimin, menaxhimin dhe mjeteve të 
kontrollit të bankës duke synuar të sigurojë 
drejtimin dhe kontrollin e duhur të bankës. 

Në përputhje me parimet e qeverisjes së 
mirë korporative, detyrimeve dhe kërkesave 
lokale dhe udhëzimeve të Grupit Societe 
Generale, banka qeveriset nga Asambleja 
e Përgjithshme e Aksionareve, Keshilli 
Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit që në 
krijimin e saj.



QEVERISJA KORPORATIVE

Komiteti i Kontrollit
Komiteti i Kontrollit raporton tek Këshilli 
Drejtues, kryen rekomandime dhe lëshon 
opinione mbi çështje financiare dhe të 
auditimit. Ky komitet kontrollon zbatimin e 
proçedurave kontabël dhe të kontrollit të 
brendshëm të bankës, mbikqyr zbatimin e 
proçedurave dhe ndryshimeve në mjedisin 
ligjor dhe rregullator që ndikojnë në 
aktivitetin e bankës, monitoron zbatimin e 
duhur dhe kontrollon veprimtarinë e bankës 
në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore. 
Përbërja e tij është si në vijim:

Komitete te tjera
Në përputhje me kërkesat e Grupit 
Societe Generale, përveç sa me lart, në 
bankë mbahen edhe dy komitete të tjera 
raportuese në Këshillin Drejtues: që nga 
viti 2010 Komiteti i Riskut dhe duke filluar 
nga viti 2011 Komiteti i Kompensimeve dhe 
Përfitimeve.

Për të pasur një pasqyrë globale të 

veprimtarisë bankare në mënyrë të rregullt, 

gjenden të implementuara komitete të 

shumta të specializuara të brendshme, të 

kryesuara nga Drejtori i Përgjithshëm, të cilat 

mbulojnë fushat kryesore të veprimtarisë së 

bankës. 

Znj. Jitka Pantuckova – Kryetare

Znj. Natasa Mohorcic Zobec – Anëtare 

Znj. Diana Ylli (Golemi)  - Anëtare 

Komiteti i kontrollit

SEKRETARIATI KORPORATIV
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FUNKSIONI I PËRPUTHSHMËRISË

Funksioni i përputhshmërisë
Viti 2016 është karakterizuar nga ndryshime dhe përmirësime mjaft të rëndësishme edhe sa 
lidhet me funksionin e Përputhshmërisë, duke nisur që me implementimin e një strukture të re. 
Nga 1 dhjetori 2015, Sektori i Kontrollit të Vazhdueshëm, që ka si funksion manaxhimin e riskut 
të përputhshmërisë në Bankën Societe Generale Albania, tashmë është nën Departamentin e 
Sekretariatit Korporativ, strukturë e cila raporton direkt tek Drejtori i Përgjithshëm.
Fokusi i Përputhshmërisë ka qënë të zbusë riskun rregullator, të humbjeve financiare dhe atë 
reputacional, nëpërmjet marrjes së masave të përshtatshme, në veçanti të sa më poshtë:

 - Përputhshmërinë në kuadër të marrëdhënies tregtare të biznesit sa lidhet me  
                   krimet financiare, nëpëmjet ushtrimit të vigjilencës së duhur apo të zgjeruar dhe                         
                   proçedurat  e “Njih klientin tënd”, si dhe kërkesat ligjore për parandalimin e 
                   pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe sanksionet /embargot;
                 - Luftën ndaj korrupsionit dhe mitmarrjes;
 - Parandalimin dhe manaxhimin e konfliktit të interestit;
 - Procedurën e sinjalizimit;
 - Përpushmërinë e proçedurave të brëndshme me ato të Grupit SG dhe këkesave 
                   të autoriteteve vendore;

Banka jonë, në mënyrë të vazhdueshme, po rrit ndërgjegjësimin e të gjithë punonjësve 
kundrejt çështjeve të përputhshmërisë, kryesisht sa lidhet me krimet financiare, jo vetëm 
nëpërmjet trajnimeve në vend, por edhe nëpërmjet e-learning dhe mbështetjes së përditshme 
të punonjësve në postet e tyre të punës.     
Gjithashtu, të qënit pjesë e Programit të Transformimit të Përputhshmërisë së Grupit Societe 
Generale, fokuson objektivat dhe veprimet e mëtejshme kundrejt forcimit të Përputhshmërisë 
me çëshjet e krimeve financiare dhe luftën ndaj korrupsionit, e veçanërisht për të rritur 
standardet e monitorimit dhe për të përmbushur më mirë kërkesat në rritje të autoriteteve 
rregullatore.
Drejtuesit e Lartë të bankës e konsiderojnë Përputhshmërinë një çështje të një rëndësie të 
veçantë, ndaj edhe niveli i përfshirjes së Sektorit të Kontrollit të Vazhdueshëm në aktivitetet 
më të rëndësishmë të bankës ka patur rritje, falë edhe kësaj mbështetjeje.



Risku ligjor
Banka Societe Generale Albania në ushtrimin 
e aktivitetit të saj bankar udhëhiqet nga ligjet, 
aktet nënligjore, rregulloret e Autoriteteve 
Mbikqyrëse dhe gjithë legjislacioni shqiptar 
që rregullon aktivitetin bankar dhe jo vetëm.
Mitigimi i Riskut Ligjor realizohet nga 
Sektori Ligjor. Nje shtyllë e rëndësishme e 
mitigimit të Riskut Ligjor është monitorimi i 
ndryshimeve të legjislacionit duke siguruar 
njohjen dhe implementimin e tyre në mënyrë 
që të realizohet përputhshmëria e ushtrimit 
të aktivitetit bankar në linjë me normat ligjore 
në fuqi.

Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve me 
Institucionet Shtetërore dhe Strukturat 
Profesionale nëpërmjet përfaqësimit dhe 
rolit aktiv në iniciativa legjislative dhe krijimin 
e praktikave të mira, është një aktivitet 
që përfaqëson dhe prezanton kërkesat jo 
vetëm të bankës sonë por të gjithë sistemit 
bankar duke ndërhyrë në përmirësimin e 
legjislacionit dhe krijimin e standarteve më të 
mira tregtare dhe një konkurrencë të drejtë.
Një aktivitet i rëndësishëm është edhe 
Monitorimi i Riskut Ligjor të Kredisë, i cili 
konsiston në analizën ligjore të strukturave 

të Shoqërive dhe pronave kolateral, në 
përgatitjen e Kontratave Tip për çdo produkt 
kredie si dhe Kontrata për çdo lloj garancie 
në formën e pasurive të luajtshme apo të 
paluajtshme.
Nje tjetër shtyllë e mitigimit të riskut ligjor 
eshte rëndësia e veçantë që Banka Societe 
Generale Albania i kushton  implementimit 
të  kërkesave të legjislacionit për mbrojtjen e 
të dhënave personale si dhe atyre në kuadër 
të mbrojtjes së konsumatorit si detyrime 
primare të ligjeve të aplikueshme por dhe 
direktivave të BE-së që sot kanë një shtrirje 
të gjërë edhe në Shqipëri si përqasje dhe 
përafrimi i legjislacionit shqiptar me atë të 
BE-së.

Ndërgjegjësimi ligjor nëpërmjet 
implementimit dhe publikimit të procedurave 
ligjore, praktikave dhe proçeseve, alerteve 
si dhe organizimi i trajnimeve të strukturave 
të tjera brenda bankës ka për qëllim që të 
rrisë kulturën mbi nocionet juridike. Njohja 
e risqeve ligjore dhe ndërgjegjësimi në 
parandalimin e riskut ligjor, është një fazë 
paraprake për mitigimin e riskut ligjor nga 
çdo strukturë e Bankës.

RISKU LIGJOR

SEKRETARIATI KORPORATIV
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RISKU OPERACIONAL DHE RISKU I MASHTRIMIT 

Risku operacional dhe risku i mashtrimit 
Në linjë me kuadrin rregullator të Grupit, 
banka jonë përcakton riskun operacional 
si risku i humbjeve që rezulton nga mos 
përshtatshmëria apo dështimi i proçeseve 
të brendshme, njerëzve dhe sistemeve, ose 
ngjarjeve të jashtme duke përfshirë dhe 
ngjarje me probabilitet të ulët ndodhjeje por 
me një humbje potenciale të lartë.

Përkufizimi zyrtar përfshin dhe riskun 
ligjor por përjashton riskun strategjik dhe 
reputacional. Gjithsesi, grupi ka përfshirë 
riskun reputacional në përkufizimin e riskut 
operacional.

Në rregulloret e manaxhimit të riskut 
operacional, Banka Societe Generale 
Albania ka ndërtuar një strukturë përgjegjëse 
të dedikuar që prej vitit 2016 brenda 
Departamentit të Sekretariatit Korporativ si 
një strukturë e pavarur nën autoritetin e CEO. 
Veç kësaj, Banka ka implementuar politika të 
dedikuara për riskun operacional, sigurinë e 
informacionit dhe shërbimet e jashtme. 

SEKRETARIATI KORPORATIV

Prej shumë vitesh, ne kemi implementuar 
me sukses kuadrin rregullator mbi kontrollin 
e vazhduar që përfshin një pjesë të gjerë të 
sistemeve të kontrollit në bankë, si mbikqyrjen 
e vazhdueshme e cila performohet nga të 
gjithë departamentet dhe kontrollet periodike 
të kryera nga auditi dhe inspektimi i bankës. 

Nën këtë përqasje, banka shpërndan të 
ardhurat e saj sipas linjave respektive të 
biznesit për tre vitet paraardhëse. Hartëzimi i 
aktiviteteve të bankës në këto linja biznesi për 
qëllimin e riskut operacional është dinamik 
dhe konsisent me çdo përcaktim të linjave 
të biznesit të kryera dhe nga kategoritë e 
tjera të riskut, psh. risku i kredisë dhe risku 
i tregut.

Banka mbështetet në metodologjinë 
STAMP të Grupit SG për implementimin e 
suksesshëm të Planit të Manaxhimit për 
Vazhdimësinë e Biznesit i cili përbëhet nga 
5 faza:

Faza 1 : Kuptimi i Organizatës
Faza 2  : Përcaktimi i Strategjisë së         
             “Vazhdimësisë së Biznesit”
Faza 3 : Zgjidh dhe implemento “Zgjidhjet 
              për Vazhdimësinë e Biznesit”
Faza 4 : Testo, mirëmbaj dhe rishiko “Planin    
              e Vazhdimësisë së Biznesit”
Faza 5 : Zhvillo kulturën e “Vazhdimësisë së   
              Biznesit”.

Do të mbetet në fokusin e kontrollit të 
vazhdueshëm dhe riskut operacional 
rritja e ndërgjegjësimit për risqet kryesore 
për të gjithë stafin, nëpërmjet trajnimit të 
vazhdueshëm dhe integrimin e çështjeve 
me risk operacional në aktivitetet ditore të 
bankës.

Mjetet kryesore të përdorura nga banka për të 
manaxhuar riskun operacional janë Databaza 
e brendshme e humbjeve operacionale, 
Databaza e humbjeve e manaxhuar nga 
Grupi, Proçesi i Vetë-Vlerësimit të Riskut 
dhe Kontrollit, Indikatorët Kyç të Riskut dhe 
Komiteti i Produkteve të Reja (NPC).
Gjatë vitit 2016, Banka ka analizuar dhe 
raportuar sistematikisht në manaxhimin e 
lartë dhe komitetin e Kontrollit të Brendshëm 
mbi indikatorët e mësipërm dhe mbi planet e 
veprimeve parandaluese. 

Aktualisht, për të përllogaritur kapitalin 
e provigjionuar për të mbuluar Riskun 
Operacional, Banka Societe Generale 
Albania aplikon metodën e “Përqasjes 
Standarte”. 
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BANKING I KORPORATAVE

AKTIVITETI I KREDITIMIT

Aktiviteti i kreditimit
Fillimi i vitit 2016 u shoqërua me një sërë 
sfidash lidhur me fokusin e Bankës  për 
të vazhduar dhe madje për të rritur më tej 
aktivitetin e Bankingut të Korporatave në një  
treg  jo në rritje.
Kjo ka qenë një sfidë edhe më e madhe 
për shkak të mbajtjes paralelisht të rrezikut 
të ulur, të shoqëruar më tej me zbatimin e 
procedurave të KYC dhe AML të Grupit SG 
të aplikuara në mbarë botën.

Tani duke shikuar në vitin 2016 prapa, nga 
rezultatet e arritura, mund të vërejmë se ishte 
një vit shumë i mirë në rritjen e stokut të 
portofolit të kredive për Korporatat me 10% 
dhe ruajtjen e raportit relativisht të mirë të 
kredive jo performuese NPL prej 10% - më 
i ulëti në tregun vendas.

Pas kësaj arritjeje që ndikoi fuqishëm 
në përfitueshmërinë e Bankës, qëndron 
kombinimi i përpjekjeve të vazhdueshme 
dhe koherenca e përmirësuar e stafit të 
korporatave, por edhe e ekipeve të tjera 
përfshirë në shitje: transaksionet globale 
bankare, sektori i shitjeve të thesarit dhe 
shitjet e kryqëzuara me retailin.

Përpjekjet e vazhdueshme si dhe përzgjedhja 
në të bërit biznes me klientët tanë më të mirë e 
bashkëpunues, por edhe tërheqja e klientëve 
të rinj në të gjitha segmentet materializuan 
rezultatin pozitiv në disa drejtime.

Rritja e nivelit të kredive mbështetur dhe 
udhëhequr nga ekspertiza e Grupit SG krijoi 
një platformë të qëndrueshme për të ndjekur 
dhe mbështetur mundësinë për zhvillimin e 
energjisë së rinovueshme në tregun shqiptar.

Vlera e shtuar e SG dhe SGAL për këtë 
segment, edhe pse  me madhësi të kufizuar 
do të mbetet si një praktikë e mirë që duhet 
ndjekur, si të forcohet dhe rritet njohja e riskut 
dhe pjesëmarrja e bankave në këto investime 
me potencial të madh në Shqipëri.

SG Albania është bërë shtylla kryesore e 
përqafimit të investimeve të huaja direkte, 
duke u bërë banka e zgjedhjes së parë 
për këta investitorë, duke siguruar profilin 
shumë të ulët të rrezikut të SG, ekspertizën 
e lartë dhe gamën e gjerë të produkteve dhe 
shërbimeve të ofruara.
Multivalenca e suksesit tregohet edhe në 
kujdesin e theksuar dhe në rritje ndaj
punonjësve të   klientëve të korporatave te 
SGAL, që janë nje fushë e çmuar e aktivitetit 
të bankës, për të shfrytëzuar kompetencat 
dhe konkurrueshmërinë e rrjetit tonë Retail.

 

2015 2016

Kredi për Korporatë

+10% +10.7%

2015 2016

Kredi për SME-të 

"Fokusi i vazhdueshëm dhe zhvillimi i 
përshpejtuar mbetet në segmentin e SME-
ve, si dhe aktivitetet e leasing-ut.
Segmenti i SME-ve ka realizuar një rritje prej 
10.7% të portofolit të kredisë në vitin 2016." 



BANKING I KORPORATAVE

TRANSAKSIONET GLOBALE BANKARE

Transaksionet Globale Bankare
Biznesi i transaksioneve, i cili na është besuar 
nga numri ynë në rritje i klientëve, pati nje 
zhvillim të ndjeshëm në rritjen e volumit dhe 
numrit të transaksioneve, po ashtu edhe në 
likuiditetin dhe depozitat me afat që klientët i 
kanë besuar Bankës tonë.
Në vitin 2016 stoku i llogarive rrjedhëse dhe 
depozitave me afat u rrit me 26% ndërsa 
vëllimi i fondeve të qarkulluara në llogaritë e 
SGAL me 4%.

Zhvillimi në këtë segment pati mbështetjen 
e madhe të ekspertëve të grupit për 
menaxhimin e fondeve, me qëllimin për 
tu sjellë klientëve lokalë dhe grupeve 
ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri të 
njëjtat standarde dhe pritshmëri, si kudo në 
botë për çmime shumë konkurruese.
Aktiviteti i financave tregtare u rrit me 24% 
duke e vendosur SGAL në vendin e parë në 
treg sa i përket madhësisë së bilancit.

Aplikacioni E-banking dhe zgjidhjet inovative 
për pagesa të automatizuara premtojnë për 
zhvillimin edhe më të madh në vazhdim të 
këtyre shërbimeve.

2015 2016

Financa Tregtare 

+24%

2015 2016

19
5.

1

Llogaritë rrjedhëse dhe Depozitat me afat

+26%
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BANKING I KORPORATAVE

THESARI
INSTITUCIONET E PAVARUARA

Thesari
Rritja e kapacitetve të thesarit, bëri të mundur 
rritjen e konkurrueshmërisë në përthithjen e 
volumeve të këmbimeve valutore si të efektit 
neto për Bankën.
Volumi i këmbimeve valutore me klientët u rrit 
34% dhe rritja e pjesës së tregut me 2%.

Institucionet e Pavaruara
Besimi i fortë i Grupit SG në rritjen e 
qëndrueshme të ekonomisë shqiptare me 
perspektivë shumë pozitive në periudhën 
afatmesme, rezultoi me mbështetje të 
vazhdueshme dhe më të madhe si në ofrimin 
e ekspertizës ashtu dhe në financimin e 
nevojave të institucioneve të pavarura për 
qëllime fiskale ose investimi.

2015 2015

Rritja e Pjesës së Tregut

+2%

 

2015 2016

19
5.

1

 Volumi i Këmbimeve Valutore

+34%
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Ky shënoi një tjetër vit me zhvillime të reja 
dhe cilësore, duke sjellë përmirësimin 
e performancës gjtihëpërfshirëse të 
Bankingut Individual. Ne kemi zgjeruar 
rrjetin e degëve, kemi hedhur në treg 
shërbime të reja në sferën dixhitale, kemi 
fuqizuar ato ekzistuese, kemi ndërtuar 
partneritete të reja dhe kemi përforcuar 
lidhjet me klientët tanë. Përpjekjet tona për 
të shndërruar operacionet më efiçente dhe 
për të optimizuar disa proçese me qëllim 
zvogëlimin e kohës së proçesimit sollën 
frutet e veta. Prandaj, ne jemi në rrugën 
e duhur për të përmbushur qëllimet tona 
strategjike dhe për të ndërtuar një Bankë 
më të fortë dhe referuese në treg në vitet 
e ardhshme.

Strategjia jonë mbetet e qëndrueshme. 
Qëllimi është që “SGAL” të përfaqësojë një 
Bankë të thjeshtë të fokusuar në ofrimin e 
përvojës më të mirë te Klienti, si një Bankë 
e përqëndruar te Klienti ku mund të bësh 
lehtësisht biznes me të. Aspirata jonë mbetet 
të jemi Banka shqiptare me shërbimin më të 
mirë për Klientin.

Progresi i viteve të fundit na pozicionon mirë 
në treg për të përmbushur vizionin tonë 
për të ardhmen, megjithatë bankat në treg 
vazhduan të kërkojnë më shumë pjesë në 
të, duke konkurruar në mënyrë agresive për 
të përfituar nga mundësitë e kreditimit në 
dispozicion.

Portofoli i kredisë së Bankingut Individual 
dhe financimi vazhduan ritmin e rritjes, 
duke u zgjeruar me 19% nga viti i kaluar,me 
ritmin më të lartë të rritjes në vitet e fundit. 
Përgjatë vitit 2016, pjesa jonë në treg për 
sa i takon kredive të Bankingut Individual 
u rrit ndjeshëm, duke mbështetur rritjen e 
aksioneve deri në 9 % në fund të vitit 2016 
nga 8%  në fund të vitit 2015.

Societe Generale Albania ka punuar për të 
ofruar ekuilibrin e duhur midis depozitave 
dhe kredive, duke menaxhuar rritjen në të 
kaluarën dhe duke u përqendruar për rritjen 
në vijim, falë fuqisë së emrit Societe Generale 
dhe reputacionit të krijuar në vend. Arritja 
e balancës së dëshiruar do të vazhdojë 
të përfaqësojë një sfidë të vështirë, duke 
konsideruar një mjedis të vështirë ekonomik 
në rritjen e fondeve të Klientëve, të ndikuar 
nga norma shumë të ulëta interesi në treg.

Aktiviteti tregtar i bankingut individual dhe 
rrjeti i degëve 
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Performanca e segmenteve “Individë” dhe 
“Sipërmarrje shumë të vogla” në drejtim të 
aktivitetit të huadhënies përbën pjesën më të 
madhe të biznesit të gjeneruar nga total linja 
e biznesit e Bankingut Individual. Këto dy 
segmente parashikohen të jenë plotësuese 
mbi të gjithë aktivitetin e Bankingut Individual 
duke u zhvilluar edhe më tej, rritja e degëve 
nëpërmjet aktivitetit intensiv të shitjeve të 
kryqëzuara. Ne kemi rritur huadhënien në të 
dy segmentet, me rezultate të kënaqshme. 
Kreditë për “Sipërmarrje shumë të vogla” 
për vitin 2016 u zgjeruan me një rritje prej 51 
% nga viti në vit, të udhëhequr nga rritja e 
kredive në asete fikse, të cilat tejkaluan rritjen 
e industrisë. Kreditë për “Individë” rezultuan 
me rritje në vlerën 14 % nga viti në vit, falë 
rritjes së lartë të kredisë konsumatore me 
31 %, si një mbështetje e strategjisë sonë, 
si dhe duke qenë më pranë nevojave të 
Klientëve tanë treguan një tendencë në rritje 
në treg gjatë vitit 2016.

.

Aktiviteti Tregtar i Bankingut Individual të 
Societe Generale Albania mbështetet në dy 
shtylla kryesore që përfaqësojnë segmentet 
kyçe: “Individët” dhe “Profesionet e Lira 
dhe Sipërmarrje shumë të vogla”. Në 
rrjedhën e rritjes së aktivitetit tregtar, në mesin 
e vitit 2015, dy Departamente u krijuan: 
Departamenti i Individëve dhe Departamenti 
Sipërmarrje shumë të vogla dhe Profesionet 
e Lira, si mbështetje e dedikuar  për të 
menaxhuar këto segmente Klientësh  për 
rrjetin e degëve, me  synimin për të forcuar 
edhe më shumë  dhe rritur në mënyrë 
proaktive aktivitetin e biznesit, i shpërndarë 
në 5 (pesë) Rajone kryesore.
Segmentet “Individë” dhe “Sipërmarrje 

shumë të vogla” mbeten udhëheqësit 
kryesorë të rritjes përgjatë vitit 2016. 
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Rëndësi e veçantë i jepet segmentit 
“Sipërmarrje shumë të vogla’’ duke qenë 
se konsiderohet si aktiviteti tregtar më 
premtues, duke rezultuar në vitin 2016 
me përmirësim të mëtejshëm të cilësisë 
së portofolit të huadhënies si edhe 
shërbimit ndaj Klientëve tanë. Segmenteve 
“Profesionet e Lira” dhe “Sipërmarrje shumë 
të vogla” iu ofrohet një gamë e plotë dhe e 
përshtatshme e produkteve. Ne i plotësuam 
kërkesat e Klientëve tanë në një mënyrë 
të shpejtë dhe profesionale si për nevojat 
afatshkurtra ashtu edhe për nevojat afatgjata. 
Segmentit “Profesionet e Lira” i ofrohet në 
të njëjtën kohë edhe financimi “Pasuri të 
Patundshme”. Krahas saj, të gjithë Klientët 
e Bankingut Individual janë të nxitur për t’u 
financuar nëpërmjet produkteve Leasing.

Duke marrë në konsideratë potencialin në 
të dy segmentet, si dhe rolin e rëndësishëm 
në nxitjen e rritjes së ekonomisë kombëtare, 
ne i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë 
shpejtësisë së dhënies së fondeve te klienti, 
duke mundësuar kështu rritjen e kënaqësisë 
së klientëve si dhe duke krijuar një avantazh 
ndaj konkurrentëve tanë.

Duke vënë në jete sloganin "Ne vijmë te Ju", 
Banka komunikon me klientët e saj Retail 
përmes një rrjeti të gjerë prej 38 degësh në të 
gjithë vendin. Në përputhje me strategjinë e 
saj të rritjes, SGAL ka transformuar praninë e 
saj duke u pozicionuar në zonat kyçe urbane.

Një arritje shumë e rëndësishme e këtij viti 
ishte hapja e një dege të re dhe optimizimi i 
rrjetit të degëve në zonat urbane. Angazhimi 
ynë për këtë vit ishte përmirësimi i pranisë të 
Rrjetit të Degëve si dhe shfrytëzimi i fuqisë 
së rrjetit tonë për të krijuar vlerë të shtuar për 
partnerët dhe klientët tanë.

Dy degë në dy qytete strategjike të vendit, 
Sarandë dhe Lezhë, u ripozicionuan në zonat 
kryesore në qytetet përkatëse, duke synuar 
një shërbim më të mirë ndaj klientëve tanë.

AKTIVITETI TREGTAR I BANKINGUT INDIVIDUAL 
DHE RRJETI I DEGËVE
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Aspiratat tona për rritjen e pranisë së SGAL 
në qytetin e Tiranës u përmbushën plotësisht 
përmes:
                    Dega e re "Unaza e Re", e 
pozicionuar pikërisht pranë Unazës së 
Madhe të Tiranës, do t'i shërbejë nevojave të 
të gjitha kategorive të konsumatorëve duke 
përfshirë bizneset e reja në zonat përreth dhe 
klientët Retail që banojnë në zonë.
           Dega e "Komuna e Parisit", e 
ripozicionuar në një nga zonat më të 
spikatura në një nga lagjet më të populluara 
në Tiranë.

Të dyja degët e reja u përuruan përkatësisht 
më datat 13 dhe 14 shtator 2016 duke 
mundësuar kështu zgjerimin e zonës se 
mbulimit, si pjesë e objektivit tonë strategjik, 
për të qenë më pranë klientëve tanë.

Kjo është prova që vërteton se kjo bankë 
është e vendosur të përparojë drejt zhvillimit 
dhe inovacionit me hapa të qëndrueshëm 
dhe të pjekur, duke qëndruar gjithmonë në 
shërbim të klientëve të saj që po shtohen dita 
ditës. 

Ashtu si klientët tanë na drejtojnë ne drejt 
mënyrave të reja të të bërit biznes, ashtu 
edhe ne duhet të ndryshojmë mënyrën se 
si u shërbejmë atyre. Kjo do të thotë që ne 
duhet të bëhemi më të thjeshtë për klientët 
tanë si dhe të përshpejtojmë zhvillimin e 
kapaciteteve dixhitale dhe mobile. Roli i 
degës po kthehet në një qendër këshillimi dhe 
shërbimi, por gjithsesi ajo do të vazhdojë të 
jetë një pjesë thelbësore e disponueshmërisë 
tonë për klientët.

Ne jemi të përkushtuar ta drejtojmë bankën 
si një biznes më të qëndrueshëm dhe më të 
përgjegjshëm, duke u shërbyer klientëve të 
sotëm në një mënyrë që ndihmon gjithashtu 
gjeneratat e ardhshme, duke krijuar vlerë 
afatgjatë për të gjithë aktorët dhe shoqërinë 
tonë.

AKTIVITETI TREGTAR I BANKINGUT INDIVIDUAL 
DHE RRJETI I DEGËVE
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Një mbështetje tjetër për rrjetin e degëve 
në kryerjen e aktivitetit të tyre të përditshëm 
është edhe Sektori i Mbikëqyrjes  së 
Vazhdueshme në rolin e tij, si vija e parë e 
mbrojtjes në funksion të riskut operacional 
dhe përputhshmërisë. 

Sektori i Mbikëqyrjes së Vazhdueshme është 
i fokusuar në zbulimin dhe parandalimin e 
çdo ngjarjeje që ndodh në rrjetin e degëve, 
në mënyrë që të zbusë risqet e mundshme 
që mund të shfaqen. Roli i tij si vijë e parë 
mbrojtëse ka shënuar një ndikim mjaft pozitiv 
në Rrjetin e Degëve duke ndërgjegjësuar dhe 
rritur përgjegjësinë për operacionet bankare.

AKTIVITETI TREGTAR I BANKINGUT INDIVIDUAL 
DHE RRJETI I DEGËVE

Për këtë qëllim, një kanal alternativ për 
kontaktin dhe shërbimin ndaj klientëve tanë 
është Qendra e Shërbimit të Cilësisë, e cila 
ka për qëllim dhënien e informacionit në 
kohë reale dhe ofrimin e ndihmës ditore. 
Mbështetja ndaj klientëve ofrohet në orë 
te zgjatura bankare nëpërmjet një game 
të gjerë,të cilat aksesohen pa pagese, si 
p.sh. aplikacioni Chat (Mibew Messenger), 
Facebook, Viber, Skype, WhatsApp etj. 

Stafi i përkushtuar në Qendrën e Shërbimit 
të Cilësisë luan një rol shumë aktiv në 
kontaktimin dhe trajtimin e Klientëve të 
interesuar për produkte të ndryshme 
kredie përmes kanaleve jo-degë (Platforma 
Online e aplikimit) dhe deri në finaliziminme 
sukses të kërkesës për kredi. Gjatë vitit 
2016 aktiviteti i QSC u rrit me 161% për 
sa i përket dhënies së informacionit dhe 
asistencës, dhe me 56% lidhur me zgjidhjen 
e çështjeve të ndryshme, krahasuar me vitin 
2015.
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Produktet dhe shërbimet e Bankës 
SOCIETE GENERALE ALBANIA
janë krijuar që në fillim dhe rishikuar 
vazhdimisht në kohë, me qëllim që të 
sigurojnë një vlerë të shtuar për klientët, dhe 
garantojnë që Banka SOCIETE GENERALE 
ALBANIA të mbetet për ta banka referencë. 
Ne besojmë se çelësi i suksesit tonë është 
zgjerimi i gamës së produkteve të ofruara, 
dhe njëkohësisht thjeshtësia e ofruar në 
perceptimin dhe aksesimin e tyre, paralelisht 
me nevojat gjithnjë e në zhvillim të klientëve 
tanë. 

Përgjatë gjithë vitit ne kemi mbështetur 
klientët tanë me alternativë të ndryshme 
financimi për evente të rëndësishme të jetës 
si blerja e një shtëpie, rikonstruksioni i saj, 
investime në blerje pasurish të patundshme 
apo kredi konsumatore. 

Fokusi yne ka qenë dhe mbetet jo vetëm 
ofrimi i një këshillimi profesional dhe 
shërbim të shkëlqyer klienti por edhe norma 
interesi tepër të favorshme.  Në këtë aspekt 
janë prezantuar një sërë kombinimesh të 
sukseshme të normës së interesit fiks për 
kohëzgjatje të caktuara, duke mundësuar 
financime me avantazhe tepër konkuruese.

Si rrjedhojë, teprica e portofolit të kredisë 
ka shënuar një rritje prej 14% nga viti në vit, 
e impaktuar kjo nga ”mbrojtja” që i është 
bërë portofolit egzistues, por më tepër nga 
një nivel tepër i kënaqshëm i disbursimeve 
të reja, të rritura me 25% krahasuar me vitin 
2015.

Në vijim të ofrimit të shërbimeve të 
thjeshtuara dhe lehtësisht të prekshme për 
klientët tanë, gjatë vitit 2016  kemi prezantuar 
në faqen tonë zyrtare Aplikimin Online për 
kredi. Nëpërmjet këtij aplikacioni klientët 
kanë mundësi të aplikojne direkt për kredinë 
konsumatore Ekspres, ose produktin më të ri 
Mini Ekspres. Produkti i kredisë konsumatore 
Mini Ekspres ofrohet në bashkëpunim me 
njësi tregtare të ndryshme në vend, në 
të shumtën e rasteve me 0% interes për 
klientet.
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Përsa i perket produkteve të depozitave, 
dhe kombinimit të sigurisë me akses të plotë 
në likuiditete, është prezantuar Depozita 
“Horizont”, një depozitë afatgjatë 5 ose 7 
vjeçare me kthim tepër përfitues të investimit. 
Gjithashtu në të njëjtën linjë, u kemi ofruar 
klientëve një alternativë tjetër investimi 
afatgjatë siç janë Obligacionet. 

Duke mbajtur në vëmendje konceptin “sa 
më shumë produkte e shërbime merrni, aq 
më e madhe vlera në kthim” ne i ofrojmë të 
gjithë klientëve Retail kombinime të reja të 
Paketave duke përfshirë një gamë më të 
gjerë produktesh dhe shërbimesh më një 
çmim shumë më mirë sesa blerja e secilit 
produkt më vete.  Një risi më tepër në keto 
Paketa është se ne i japim mundësi të gjithë 
klientëve, Pagamarrës ose jo, të zgjedhin në 
Paketë Kartën e Debitit e cila përshatet më 
tepër me profilin e tyre të shpenzimeve.  

Perveçse një game të gjerë të Kartave të 
Debitit , në të dy brandet, Visa dhe Master 
Card, si edhe në të dy monedhat, Lek 
dhe Euro, biznesi i kartave ka përparuar 
sukseshëm duke kulminuar me hedhjen në 
treg të produktit më të ri, atë të Kartës së 
Kreditit VISA. 

Me këtë produkt ne vijmë më pranë 
klientëve duke u ofruar mundësi paisjeje 
me Kartën e Kreditit VISA në monedhën që 
ata dëshirojnë, Lek ose Euro, dhe shijuar 
përfitimet që karta VISA ofron, përdorim në 
të gjithë botën, POS-s ose e-commerce, pa 
asnjë komision, dhe nën kushte e norma 
interesi tepër të favorshme. 

Në vazhdën e iniciativave të ndryshme të 
ndërmarra për Kartat e Debitit gjatë 2016 
është organizuar për të katërtën herë fushata 
Master Card “Cash Back”, e cila shpërblen 
klientët për të gjitha blerjet e kryera në  
POS benda vendit gjatë një periudhe prej 
më shumë se 2 muaj. Si rezultat volumet 
e përdorimit të kartave tona të Debitit janë 
rritur me më shumë se 20% ndërsa baza e 
klientëve të cilet kanë bërë blerje me kartë 
gjatë fushatës është rritur me 26 %.  



BANKINGU RETAIL

PRODUKTET DHE SHËRBIMET BANKARE

I sigurt dhe i lehtë në perdorim, shërbimi  ynë 
Online Banking i ofron përdoruesve shumë 
mundësi, kursim në kohë dhe kosto të ulëta 
njekohësisht. Sidomos në ditët e sotme, kur 
të gjithë kanë përqafuar teknologjitë e reja, 
ne ofrojmë një aplikacion të aksesueshëm 
në shumë mënyra, telefon, PC apo tablet.

Shërbimi Online Banking u mundëson 
përdoruesve në  çdo kohë informacion 
të detajuar mbi situatën e tyre financiare 
në bankë, balancën dhe transaksionet e 
kryera në llogaritë e tyre rrjedhese apo të 
kursimit, levizjet me kartat e debitit apo 
kreditit, depozita dhe kredi, transferta etj. 
Gjithashtu shërbimi ofron mundësi  për të 
aplikuar Online për karta debiti apo hapur  
depozita me afat me normë preferenciale, 
dhe akses me teknologjinë më të fundit , 
atë të Fjalëkalimit Njëpërdorimësh, shërbim 
unik në tregun shqiptar.

Koha është shumë e çmuar për të gjithë 
dhe secili nga ne kërkon alternativa për 
të eliminuar veprimet rutinë me bankën. 
Rrjedhimisht ne kemi  krijuar hapësirën e 
nevojshme për të lehtesuar klientët tanë 
duke u vënë në dispozicion shërbimin e 
pagesës automatike të faturave utilitare. 

Perveç gamës së pagesave utilitare 
standarte, që nga fillimi i vitit 2016 klientët 
tanë kanë mundësi të paguajnë në kohë 
reale të gjitha faturat e operatorëve 
Albtelecom & Eagle, si edhe të informohen 
në kohë reale mbi detyrimet e papaguara 
dhe ato aktuale.

Pagesa të shërbimeve alternative mund të 
kryhen gjithashtu në kohë reale në degët 
e Bankës Societe Generale Albania, ku 
mund të përmendim bashkëpunimin më 
të fundit të suksesshem me Digitalb, për 
shërbimin automatik të pagesës me këste 
për abonimet vjetore.

Përveç se ofrimit të një shërbimi klientele 
tepër cilësor dhe profesional, ne kujdesemi 
që t’u ofrojmë klientëve tanë edhe përfitime 
shtesë, bazuar në marrëdhënien e tyre me 
bankën. Kështu, klientët e Degës VIP apo 
mbajtës të një Karte Master Gold kanë 
mundësi të shijojne falas komoditetin 
e Sallës së Biznesit, në Aeroportin 
Ndërkombetar të Tiranës.
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Societe Generale Albania ka ndërtuar dhe konsoliduar kulturën e saj të menaxhimit të riskut 
vit pas viti në përputhje me zhvillimet rregullative.

Rreziku manaxhohet përmes:
 - Organizimit dhe mekanizmave specifike
 - Politikat dhe treguesit e nivelit të deshiruar te riskut
 - Procedurat që përfshijnë standardet më të larta të riskut të 
                   zbatuara në të gjithë grupin
 - Limitet lokale në fuqi
 - Një gamë të gjerë kontrollesh.

Monitorimi rregullator dhe monitorimi operacional sigurohen nëpërmjet:

- Raportimit të dedikuar me përputhshmërinë e nivelit më të lartë me standardet e Bankës së 
Shqipërisë dhe ato të IFRS.
- Treguesve sasiorë dhe cilësorë në standardet lokale dhe të grupit në mënyrë të rregullt dhe 
të detyrueshme.

Societe Generale Albania respekton në çdo kohë rregullat dhe kufizimet e detyrueshme nga 
kuadri ligjor dhe rregullator i Bankës së Shqipërisë, si dhe çdo kufizim të përcaktuar nga 
banka mëmë (dhe normativa rregullatore e Grupit) apo ofruesit e tjerë të fondeve.

Kultura e fortë dhe përmirësimi i vazhdueshëm lejojnë mbështetjen e zhvillimit të portofolit 
tonë të kredisë duke mbajtur nën kontroll të rreptë risqet tona, duke rezultuar me nivelin më të 
ulët të NPL-së në sistemin bankar shqiptar.
 
Të gjitha llojet e RISKUT trajtohen përmes strukturave të posaçme.

MENAXHIMI I RISKUT



1. Struktura organizative e Departamentit 
të Menaxhimit të Riskut është përshtatur 
për të mbështetur më mirë zhvillimin e 
SGAL.

Duke filluar nga viti 2016, Departamenti i 
Riskut u organizua dhe u përqëndrua në 
rreziqet dhe monitorimin e portofolit për t'i 
shërbyer më mirë kërkesave të klientëve dhe 
gjenerimit të portofolit të ri.

Departamenti i Riskut është i përbërë nga 20 
persona,
- Drejtor i Departamentit të Riskut
- Zëvendës Drejtor i Departamentit të Riskut
- Sektori i riskut të kredisë me 6 persona (+1 
në vitin 2016)
- Sektori i Menaxhimit të Kredisë dhe Riskut 
të Tregut me 4 persona (+1 në vitin 2016)
- Sektori i Rekuperimit me 8 persona (-1 në 
vitin 2016)

Sektori ligjor dhe risqet operacionale tani 
manaxhohen nga nje strukturë e posaçme.

2. Parimet e Riskut të Kredisë janë 
përforcuar për të manaxhuar zhvillimin 
si në portofolin Retail ashtu edhe në atë 
Korporativ.

Politikat e administrimit të riskut në Societe 
Generale Albania janë projektuar për të 
identifikuar dhe analizuar të gjitha llojet 
e rreziqeve, për të vendosur limite të 
përshtatshme të rrezikut dhe kontrollit, dhe 
për të monitoruar rreziqet dhe respektimin e 
limiteve nëpërmjet sistemeve të besueshme 
dhe të përditësuara administrative dhe të 
informacionit.
SGAL rishikon rregullisht politikat dhe 
procedurat e administrimit të riskut duke 
synuar kurdoherë praktikat më të mira dhe 
përputhshmërinë me normativat bankare 
të Grupit. Vazhdimisht vihet theksi mbi 
përgjegjshmërinë dhe profesionalizmin 
individual të ndërtuara dhe përforcuara 
nëpërmjet trajnimeve, për të krijuar një kulturë 
dhe mjedis të disiplinuar dhe konstruktiv.

Niveli i dëshiruar i Riskut dhe politikat e 
huadhënies përcaktohen dhe rishikohen 
rregullisht me anëtarët e Bordit dhe 
Komitetit Ekzekutiv, duke përfshirë: sektorët 
e synuar, industritë, klientët, segmentet, 
lloji i produkteve, garancitë dhe nivelet e 
pranueshme të riskut.

MENAXHIMI I RISKUT

STRUKTURA ORGANIZATIVE 
PARIMET E RISKUT TË KREDISË 

Përbërja e Portofolit 
të Kredisë Dhjetor 2015

Përbërja e Portofolit 
të Kredisë Dhjetor 2016

NON -RETAIL
61%

RETAIL
39%

NON -RETAIL
59%

RETAIL
41%



44

45

MENAXHIMI I RISKUT

Pas një rritjeje të qëndrueshme gjatë vitit 
2015 (+ 12%), rritja e portofolit të kredisë 
rezultoi me + 17% në vitin 2016, ndërkohë 
që niveli i NPL-së mbeti nën 10%, më i ulëti 
në sistemin bankar shqiptar (4 vjet rresht) si 
pasojë e standarteve të larta të kreditimit dhe 
monitorimin e mirë të ekspozimeve.

Provigjionimi, duke patur ndikim kyç në 
rezultatin financiar përfundimtar të bankës, 
është nën përgjegjësinë e Departamentit 
të Menaxhimit të Riskut, si në rregulloren 
Lokale ashtu edhe në atë IFRS.

SGAL ndjek rreptësisht rregullat e Bankës së 
Shqipërisë dhe të IFRS, duke i materializuar 
në procedura dhe politika të qarta që 
manaxhojnë procesin e provigjionimit.

Duke u përballur me mjedisin ekonomik 
shqiptar, SGAL synonte të rriste mbulimin 
e nivelit të provigjonimit që nga viti 2015, 
sidomos në stokun e NPL-ve.  

Ky mbulim në provigjion arriti në 58% në 
fund të vitit 2016 (krahasuar me 44% në fund 
të vitit 2015) duke garantuar një administrim 
të kujdesshëm të portofoleve tona.
Për fshirjen e kredive me probleme janë marrë 
masa që nga viti 2015 siç rekomandohet prej 
Rregullatorit (4.6 ME në 2015 dhe 3.6 ME në 
2016).

Përbërja e Portofolit të kredisë dhjetor '15 Pëbërja e Portofolit të kredisë dhjetor '16

HUA TË
HUMBURA 6.2%

HUA TË
HUMBURA 5.3%

HUA TË
DYSHIMTA 1.0%

HUA TË
DYSHIMTA 2.2%

HUA TË
NËNSTANDARTE 1.5%

HUA TË
NËNSTANDARTE 1.0%

HUA NË
NDJEKJE 3.8%

HUA NË
NDJEKJE 5.9%

Hua Standarte
87.4%

Hua Standarte
85.6%

PARIMET E RISKUT TË KREDISË 
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RISQET E TREGUT
PËRPUTHSHMËRIA 

Risqet e Tregut 
Risku i tregut është rreziku i humbjeve që 
rezultojnë nga ndryshimet në çmimin e 
produkteve të tregut dhe luhatshmërisë së 
kursit të këmbimit të monedhave. Pas ndarjes 
së pozicioneve të tregut dhe atyre strukturore 
në qershor të vitit 2016, monitorimi i riskut të 
tregut konsiston në monitorimin e limiteve të 
pozicioneve të hapura të tregut brenda kufijve 
të miratuara nga Bordi, të cilat menxhohen 
si në nivel lokal ashtu edhe qendror në baza 
ditore. Qëllimi është përfitimi nga variacionet 
e pritshme në kurset e këmbimit të valutave.

Respektimi i të gjitha limiteve bëhet me 
metodën më konservatore të mundshme.

Monitorimi i përditshëm përfshin:
 - rrezikun e kundërpartisë
 - rrezikun e pagesës
 - rrezikun e zëvendësimit

Përputhshmëria 
duhet të përmbushë mbrojtjen e interesave të 
klientit, transparencën dhe konfidencialitetin.

Banka garanton qasje të barabartë për 
klientët ndaj huave dhe refuzon aplikimet 
për kredi vetëm kur ato bazohen në shkelje 
të politikave dhe procedurave, ose faktorët e 
riskut janë më të larta se ato të pranueshme 
nga banka. 

Banka paraqet në mënyrë plotësisht 
transparente kushtet dhe normat e kredisë, 
si një pjesë thelbësore e marrëdhënieve të 
saj me klientët. Banka siguron që klientët 
e saj t’i kuptojnë mirë këto terma dhe 
kushte dhe të marrin vendimet në lidhje me 
huanë që i përshtatet më mirë interesit të 
tyre. Punonjësit e Bankës ofrojnë të gjithë 
informacionin e kërkuar për klientët lidhur me 
termat dhe kushtet e kredisë.

Të gjitha aspektet e marrëdhënieve të klientit 
me bankën janë rreptësisht konfidenciale. 
Punonjësit e Bankës sigurojnë që të gjitha 
të dhënat dhe informacionet mbi klientët 
të mirëmbahen dhe të jenë në dispozicion 
vetëm për personelin përkatës të Bankës. 
Banka është e detyruar të lëshojë 
informacionin e kredisë pa pëlqimin e klientit, 
vetëm kur një urdhër gjykate i paraqitet 
bankës, kur kërkohet nga Banka e Shqipërisë 
ose nga institucione të tjera që kanë të drejta 
të tilla ligjore.
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RISQET OPERACIONALE 
RISQET E LIKUIDITETIT
RISQET STRUKTURORE

Risqet Operacionale 
drejtohen nga një njësi e posaçme në mënyrë 
që të mbulohen të gjithë aspektet e bankës.

Menaxhimi i Riskut operacional, AML & 
CFT dhe Përputhshmëria janë pjesë e 
Sektorit të Kontrollit të Vazhdueshëm brenda 
SEKRETARIATIT TË PËRGJITHSHËM.
Rreziqet e AML dhe CFT trajtohen me 
kujdesin e duhur që nga momenti i 
vendosjes së marrëdhënieve me klientin 
(Njih Klientin Tënd), filtrimin e profilit dhe 
analizën e transaksioneve të klientit, gjatë 
gjithë jetëgjatësisë së marrëdhënies së tij me 
bankën.

Risqet e Likuiditetit 
administrohen në Departamentin tonë të 
Financës përmes funksionit të ALM në 
bashkëpunim me Departamentin e Thesarit.

Megjithatë, në fushën e veprimtarisë së 
saj të administrimit të likuiditetit, SGAL 
bashkëpunon me disa banka jorezidente 
dhe rezidente (këtu përfshihen vetëm disa 
prej bankave më të mira evropiane dhe 
disa banka të njohura shqiptare), të cilat i 
nënshtrohen vlerësimit periodik të rrezikut 
të kundërpartisë dhe kufizimeve nga 
departamentet e specializuara në Drejtorinë 
Qëndrore (Banka Mëmë). Në nivel lokal, 
departamenti i Thesarit dhe Departamenti 
i Menaxhimit të Riskut në SGAL janë 
përgjegjës për monitorimin e përputhjes së 
plotë me limitet e miratuara të palëve.

Risqet Strukturore
Risku Strukturor përfshin rreziqet e normës 
së interesit dhe të kursit të këmbimit të cilat 
janë rreziqe të humbjes apo zhvlerësimit të 
aseteve të bankës që rrjedhin nga luhatjet 
në normat e interesit ose kurset e këmbimit. 
Funksioni ALM nën Departamentin e 
Financave monitoron këto rreziqe.
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Duke iu referuar strategjisë së bankës, 
objektivi i Divizionit Operacional është të 
garantojë që teknologjia dhe qarkullimi i 
informacionit të jenë të mirëorganizuara, 
vazhdimisht të disponueshme dhe në 
mbështetje të rritjes së vazhdueshme 
të veprimtarisë së biznesit. Rishikimi i 
procesit dhe ekselenca operacionale janë 
objektivat tona kryesore me qëllim zhvillimin 
e proceseve efikase dhe automatike që 
mbështesin integrimin shumëdimensional 
midis klientëve dhe bankës. 

Përmirësimi i kushteve të punës në 
pikat dhe zyrat tona me qëllim ofrimin e 
kushteve optimale në degët e rinovuara, 
të riorganizuara dhe në ato të hapura së 
fundmi ishte gjithashtu qëllimi kryesor për 
vitin 2016. 

DIVIZIONI OPERACIONAL

Shitja e aseteve të rikuperuara dhe prokurimi 
i mallrave dhe shërbimeve janë organizuar 
sipas standardeve më të larta të grupit 
tonë Societe Generale dhe kjo garanton jo 
vetëm transparencë dhe paanshmëri ndaj 
furnitorëve dhe klientëve tanë por gjithashtu 
ofron një kontribut të rëndësishëm në 
rezultatet financiare të bankës. OPEX u 
reduktua me 3,9% krahasuar me vitin 2015 
dhe për herë të parë që prej themelimit të 
bankës, raporti kosto/të ardhura ishte më i 
ulët se 50%.
 
Divizioni Operacional është i organizuar në 
pesë departamente kryesore funksionale: 
Infrastruktura dhe Teknologjia, Projektet 
dhe Organizimi, Back Office, Kartat dhe 
E-banking dhe Burimet Materiale ku çdo 
drejtor departamenti i raporton Drejtorit të 
Përgjithshëm Operacional.



DIVIZIONI OPERACIONAL

INFRASTRUKTURË DHE TEKNOLOGJI (IT)

Infrastrukturë dhe Teknologji (IT)
Përmbushja e nevojave të klientit është një 
objektiv bankar global që zbatohet edhe për 
shërbimet e brendshme. Në këtë kontekst 
departamenti i IT-së ka përmirësuar 
vazhdimisht cilësinë e shërbimit dhe 
mund të garantojë disponueshmëri, 
aksesueshmëri, rendiment dhe siguri të 
të gjitha shërbimeve të IT. Viti 2016 ishte i 
2-ti i planit 3 vjeçar 2015-2018 të IT-së dhe 
ne e përfunduam me sukses fazën e dytë të 
Projektit të Përmirësimit të Infrastrukturës. 
Gjatë kësaj faze kemi arritur sa më poshtë:

 zhvillimin dhe thjeshtësimin e 
mëtejshëm të infrastrukturës së IT-së;

 përforcimin e tendencës së 
lëvizshmërisë duke vijuar zbatimin e 
teknologjisë së virtualizimit;

 zëvendësimin e pajisjeve 
dhe teknologjive të vjetruara me anë të 
projekteve të ndryshme të prezantuara në 
bashkëpunim me grupin SG. 

Gjithashtu, departamenti i IT-së vazhdon të 
marrë masa për përmirësimin e përvojës së 
përdoruesve. Vitin e kaluar u realizuan sa 
më poshtë:

 rritja e kapacitetit të gjerësisë së 
bandës së rrjetit për degët që mundësojnë 
akses më të shpejtë në aplikacionet e 
bankës dhe në shërbimet e tjera të IT-së;
 përmirësimi i shërbimit të postës 
elektronike i cili ofron disponueshmëri 
të lartë, kapacitet më të madh të kësaj të 
fundit, mbrojtje më të mirë të të dhënave 
dhe rikuperim më të shpejtë në rast të 
fshirjes aksidentale. 

Prioriteti kryesor i departamentit të IT-së 
mbetet përforcimi i sigurisë së aplikacioneve 
dhe infrastrukturës së IT-së duke u bazuar në 
standardet dhe praktikat më të mira të SG-
së si dhe në rregulloret vendase. Vlerësimi i 
Rrezikut të Sistemit të Informacionit kryhet 
për të gjitha projektet e SGAL. Njësia e 
Sigurisë së IT-së në bashkëpunim me 
departamentin e burimeve njerëzore ka 
nisur disa fushata të ndërgjegjësimit për 
sigurinë me pjesëmarrjen aktive të stafit 
të bankës si pjesë e procesit të edukimit 
të punonjësve rreth sigurisë kompjuterike 
dhe dhënies së informacionit në lidhje me 
politikat, procedurat dhe organizimin e 
sigurisë së informacionit të SGAL në nivel 
banke dhe grupi. 
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Nga ana tjetër, me qëllim sigurinë e 
komunikimeve të klientëve të SGAL që 
përdorin e-banking dhe mbrojtjen më të 
mirë të tyre ndaj mashtrimeve dhe krimit 
kibernetik, kemi vënë në përdorim softuerët 
Trusteer Rapport dhe Pinpoint dhe jemi 
banka e vetme në tregun vendas që ofron 
masa shtesë për mbrojtjen e sigurisë së 
kompjuterëve personalë të klientëve të saj. 
Banka ka promovuar, me anë të kanaleve 
të marketingut, rëndësinë e instalimit të 
softuerëve ndihmës nga klientët dhe ka rritur 
ndërgjegjësimin për sa i përket rreziqeve të 
kryerjes së transaksioneve financiare nga 
një pajisje jo e sigurt.

Si pjesë e strategjisë së IT-së për 
automatizimin e proceseve bankare, gjatë 
vitit të fundit u zhvilluan sa më poshtë:

 Aplikacioni i bonove të thesarit. 
Një kërkesë e bankës qendrore, që regjistron 
të dhënat e bonove të thesarit të blera nga 
klientët e SGAL;
 Aplikacion për gjenerimin e 
pasqyrave të kartave të kreditit (CC), për 
menaxhimin e kategorisë së rrezikut, etj. 
Pasqyra e kartave të kreditit dërgohet online 
nëpërmjet E-banking ose në degët e SGAL.

E fundit por jo për nga rëndësia, me anë 
të automatizimit të proceseve të gjenerimit 
të raporteve, tabelave dhe informacioneve 
të tjera, janë bërë përmirësime të 
konsiderueshme. Automatizimi përmirëson 
efektshmërinë, ul ngarkesën e punës 
së përdoruesve fundorë dhe mbështet 
vendimmarrjen në nivel menaxhimi dhe 
sipërmarrjeje.

DIVIZIONI OPERACIONAL

INFRASTRUKTURË DHE TEKNOLOGJI (IT)



DIVIZIONI OPERACIONAL

PROJEKTET DHE ORGANIZIMI (DPO)

Projektet dhe organizimi (DPO)
Përgjegjësitë kryesore të DPO përfshijnë: 
menaxhimin e projekteve dhe portofolit të 
projekteve, mirëmbajtjen dhe përmirësimin 
e Amplitudës, përmirësimin e procesit 
përmes metodologjisë Lean Six Sigma si 
dhe miratimin zyrtar të procedurave.

Gjatë vitit 2016, Departamenti i Projekteve 
dhe Organizimit ka menaxhuar në mënyrë 
aktive një portofol me më shumë se 
129 projekte dhe plane veprimi. Një 
nga veprimtaritë kryesore ishte zbatimi i 
Programit RESHAPE IBFS nëpërmjet vënies 
në përdorim të metodologjisë Lean 6 Sigma. 
Gjatë vitit të kaluar, nisën 4 projekte me 
qëllim të qartë përmirësimin e përmbushjes 
së nevojave të klientëve. Fokusi kryesor 
i programit Reshape është përmirësimi 
i treguesve të procesit dhe organizimi i 
kontrollit periodik të procesit.  

Në vitin 2016, DPO ka rinovuar çertifikatën 
PRISM (Niveli 3 i Maturitetit) për dy vite 
të tjera. Kjo do të thotë se për dy vitet e 
ardhshme, SGAL do të jetë e pavarur në 
menaxhimin e projekteve dhe do të mund 
të trajnojë dhe të ruajë kompetencat e 
menaxherëve të projekteve. 21 punonjës 
të bankës janë trajnuar për metodologjinë 
PRISM dhe janë dhënë diagnoza dhe 
trajnim i plotë për 6 projekte strategjike të 
portofolit të projekteve.

Gjatë këtij viti, DPO ka menaxhuar me 
sukses projekte të rëndësishme dhe 
strategjike. Karta e kreditit të rinovueshëm u 
fut në përdorim në shtator të vitit 2016, duke 
i mundësuar SGAL të pasurojë gamën e 
produkteve të ofruara. Gjithashtu, zbatimi i 
veprimtarisë së fraksionuar FX dhe verifikimi 
në IBFS i limiteve të reja të thesarit do të 
nxiste volumet FX dhe do të konfirmonte 
pozicionin e SGAL kundrejt tregut të 
klientëve korporatë. Të tjera projekte të 
rëndësishme të drejtuara nga DPO ishin 
emetimi i bonove të thesarit, pagesat 
utilitare të Digitalb, përmirësimi i aplikacionit 
SIRON etj. 

Departamenti ka pasur gjithashtu një 
kontribut të konsiderueshëm në ndjekjen e 
projekteve dhe planeve të veprimit, si dega e 
re në "Unazën e Re", Depozita e re Horizont, 
Kredia Mini Ekspres, Zbatimi i produkteve të 
BERZH-it, Rishikimi i Paketave të Klientëve 
Individ etj.
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DIVIZIONI OPERACIONAL

BACK OFFICE (BO)

Back Office (BO)
Gjatë vitit 2016, Back Office vuri re një rritje 
të konsiderueshme në veprimtaritë kryesore 
të saj. Në përgjithësi, veprimtaria e lidhur 
me përpunimin e urdhër pagesave në hyrje 
dhe në dalje pësoi një rritje me 17% nga 
9% që ishte në periudhën e mëparshme 
(2014 – 2015). Transaksionet e kryera për 
veprimtaritë e tregjeve të kapitalit janë 
rritur me 17% të vëllimit total nga 13% në 
periudhën e mëparshme (2014 – 2015). 
Numri i kredive totale të lëvruara u rrit me 
28% nga 2,3% në periudhën e mëparshme 
(2014 – 2015). 

Cilësia e shërbimit dhe koha e zgjidhjes së 
departamentit të Back Office u vlerësua 
shumë nga rrjeti i SGAL. Gjatë vitit 2016, 
veprimtaria e Back Office është kryer me 
sukses dhe me një klasifikim shumë të 
mirë në raport me KPI-të dhe humbjet 
operacionale duke realizuar objektivat e 
përcaktuara si më poshtë:
 99,5% e lëvrimeve të kryera 
brenda ditës së hyrjes nga FO në CBS;
 99,95% e transfertave të 
përpunuara brenda datëvalutës së kërkuar;
 95% e urdhrave të autoriteteve të 
ekzekutuara brenda afateve të kërkuara.

Gjatë vitit 2016, Back Office u përball me 
sfida të mëdha që u kaluan me sukses si 
rezultat i përkushtimit maksimal nga i gjithë 
stafi. Në këto sfida përfshihet:
 Zbatimi i limiteve të reja të parave 
cash për rrjetin e degëve dhe përmirësimi 
i procesit të transportit të parave cash 
duke reduktuar krejtësisht rrezikun 
operacional dhe duke mundësuar kryerjen e 
transaksioneve brenda bankave jorezidente.
 Instrument i ri për përpunimin 
e kuponave për veprimtaritë e tregjeve 
të kapitalit. Ky instrument siguron një 
përmirësim të konsiderueshëm të procesit 
nëpërmjet ofrimit të mundësisë për të 
punuar në transaksionet e tregjeve të 
kapitalit në një mënyrë më të saktë, më të 
sigurt dhe më të monitorueshme.
 Sektori i pagesave ka zhvilluar 
projektin e e-MTO që do të garantojë një 
reduktim të konsiderueshëm të ngarkesës 
së punës në FO duke i siguruar stafit më 
shumë kohë për t'ju përkushtuar shitjeve.
 Për sa i përket pagesave dhe 
veprimtarisë me banka korrespondente janë 
bërë përpjekje për rritjen e automatizimit 
të transaksioneve të pagesave me qëllim 
rritjen e normës së STP për pagesat 
hyrëse duke përfshirë zbatimin e të gjitha 
kërkesave të grupit SG për politikën e 
bankave korrespondente.

 Analiza e modulit nëpërmjet të cilit 
menaxhohen përgjigjet për Përmbaruesin 
me qëllim përballimin e volumit në rritje 
(përmirësimi i instrumenteve, letërpërgjigjet 
zyrtare me vulë, arkivimi elektronik etj).
 Gjatë vitit 2016, veprimtaritë FO 
dhe ato të vlerësimit të rrezikut për procese 
të ndryshme si rregjistrimi dhe modifikimi 
i kolateralit, informacione për kredinë 
për profesionistët dhe bizneset VSB, 
ristrukturimi i kredisë etj. u përqëndruan në 
Zyrën e Operacioneve të Kredisë.
 
Të gjithë sektorët e BO ndjekin një kulturë 
mjaft të konsoliduar të orientuar drejt 
rrezikut, e cila pasqyrohet në nivelin 
pothuajse zero të humbjeve operacionale. 
Siç shihet qartë nga shifrat e mësipërme, 
viti 2016 ka qenë një vit me rritje të 
konsiderueshme dhe të qëndrueshme 
të volumit në të gjitha veprimtaritë e 
mbështetura nga BO. Pavarësisht faktit se 
nuk kemi shtuar burimet e disponueshme, 
detyrat janë kryer në kohë dhe me cilësi 
tepër të lartë.
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KARTAT DHE E-BANKING (CEB)

Kartat dhe E-banking (CEB)
Gjatë vitit 2016, qëllimi kryesor i 
departamentit CEB, ishte optimizimi i 
procesit. Disa nga përmirësimet janë 
realizuar dhe përfshijnë: Rakordimin e ATM-
ve, riorganizimin dhe optimizimin e procesit 
të kontrollit të kartave (pjesë e projektit 
të personalizimit të kartave që është në 
proces), mbylljen automatike të llogarive 
të abonentëve e-banking, automatizimin 
e raportit të Money Gram. Përmirësimi i 
dukshëm i performancës së ATM-ve vjen si 
rezultat i gatishmërisë si dhe i monitorimit 
dhe ndërhyrjes së vazhdueshme të CEB 
duke nisur nga maji i vitit 2016. 

Gjatë vitit 2016, CEB ka përfunduar me 
sukses mandatet përkatëse. Në të njëjtën 
kohë, zgjidhja e mosmarrëveshjeve për 
rimbursime, që më parë ishte një shërbim 
i ofruar nga nënkontraktorë, tashmë 
mbulohet nga burime të brendshme të 
bankës dhe stafi përkatës ka marrë trajnimin 
e duhur për çështje të tilla.

Siguria:
 Rishikimi dhe përditësimi i 
parametrave të autorizimeve të kartës së 
kreditit për të ofruar siguri më të lartë; 
 Zbatimi i parimit katër sy dhe 
gjurmët e auditit në programin E-banking 
Admin (program për administrimin e 
llogarive të klientëve ebanking);
 Vendosja e kufizimeve shtesë në 
E-banking, vënia në përdorim e "trustee 
report" dhe "pinpoint";
 Përgatitja e udhëzimeve për 
Këshillat dhe Metodat për parandalimin e 
mashtrimeve me kartat dhe reduktimin e 
denoncimeve të kartave. Udhëzimet mund 
të gjenden gjithashtu në faqen zyrtare të 
internetit të bankës.

Mbështetje:
Rritja në vëllimin e transaksioneve nëpërmjet 
shërbimit bankar online e ka nxitur CEB 
t'i japë përparësi mbështetjes dhe të rrisë 
cilësinë e tij. Anëtarët e ekipit të CEB:
 Monitorojnë vazhdimisht, 
ndihmojnë dhe trajnojnë stafin e degës për 
të gjitha kërkesat nga klientët individë.
 Ofrojnë trajnim dhe mbështetje 
në terren për klientët korporata në lidhje 
me modulin e korporatës për aplikim për 
shërbimin bankar online, ofrojnë ndihmë 
gjatë përgatitjes së pagesave dhe nivele të 
ndryshme të autorizimit, si dhe udhëzime 
për përdorimin e funksionalitetit të grupimit 
të pagesave.
 Garantojnë përgatitjen e 
demonstrimeve të posaçme për shërbimin 
bankar online dhe për aplikacionet e çdo 
segmenti klientësh (individë, biznese VSB, 
korporata) për një platformë më të lehtë në 
përdorim.
 Ndihmojnë Divizionin Retail dhe 
Divizionin e Biznesit në përgatitjen e rasteve 
të ndryshme të biznesit në lidhje me kartat 
dhe veprimtaritë apo produktet e e-banking.
 Mbështesin Divizionin Retail në 
kryerjen e të gjitha detyrave për vendosjen/
rishpërndarjen e ATM-ve jashtë ambienteve 
të bankës.
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DIVIZIONI OPERACIONAL

Burimet Materiale (GR)
Departamenti i Burimeve Materiale ka 
vazhduar përpjekjet për të mbështetur 
zhvillimin e bankës Societe Generale 
Albania me efekasitetin e kostos dhe duke 
kontrolluar rrezikun. Gjatë vitit 2016, iu 
përkushtuam përmirësimit të mjedisit të 
punës në Drejtorinë e Përgjithshme dhe 
nëpër degë si dhe në zgjerimin e rrjetit retail, 
me 1 degë të re në Tiranë dhe 3 zhvendosje. 
Këto përpjekje përfshijnë identifikimin e 
vendndodhjes, negocimet për kontratën 
e qirasë dhe finalizimin e punimeve të 
nevojshme të ndërtimit. Kostoja totale e 
investimeve u finalizua me rreth 67 mijë euro 
më pak se buxheti i planifikuar. 

Gjithashtu, në 3 degë dhe zyra të tjera 
qëndrore u bënë përmirësime dhe 
riorganizime të konsiderueshme. Të gjitha 
ndërhyrjet përfshijnë instalimin e sistemeve 
të reja të ndriçimit me ndikim të madh në 
efiçencën e kursimit të energjisë.

Riorganizimi i ambienteve të arkivimit dhe 
riorganizimi i dokumenteve që i nënshtrohen 
arkivimit fizik ishte një tjetër projekt i nisur 
në vitin 2016, i cili synon të optimizojë 
hapësirën e nevojshme të arkivimit dhe 
gjithashtu dhënien e orientimeve për kalimin 
në arkivat dixhitale. 

U organizuan dhe u administruan me 
sukses më shumë se 40 tendera. Procedura 
e nënkontraktimit u përditësua dhe tani 
përfshin një platformë online të krijuar nga 
grupi SG me qëllim rritjen e transparencës 
si dhe monitorim dhe auditim më të mirë të 
procesit të nënkontraktimit. 

Administrimi i pronave:
 Gjatë vitit 2016 u shitën më 
shumë se 40 prona me një ndikim financiar 
prej më shumë se 2 milion euro edhe pse 
tregu i pasurive të paluajtshme përjetoi një 
tjetër vit stanjacioni;
 Për të dytin vit radhazi u organizua 
përsëri ankandi me çmim të rezervuar që 
rezultoi në shitjen e 12 pronave dhe rriti 
ndërgjegjësimin për këtë aktivitet nëpërmjet 
gjenerimit të shumë blerësve të mundshëm.

BURIMET MATERIALE (GR)
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BURIMET NJERËZORE

DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERËZORE DHE TRAJNIMEVE

Departamenti i BNJ dhe Trajnimeve në 
Bankën Societe Generale Albania punon 
në përputhje me drejtimin strategjik të 
kompanisë dhe ka për qëllim përkrahjen e 
biznesit dhe zhvillimin e punonjësve.

Punësimi
Në fund të vitit 2016, Banka Societe 
Generale Albania kishte një staf të përbërë 
nga 410 punonjës, nga të cilët 200 (48.8 % e 
stafit) punojnë në Drejtorinë e Përgjithshme 
dhe 210 (51.2 % e stafit) punojnë në Rrjetin 
e Degëve të Bankës. Stafi është i përbërë 
nga 287 femra (70 %) dhe 123 meshkuj 
(30%).

Mosha mesatare e punonjësve të bankës 
është 35.5 vjeç.

Në Bankën Societe Generale Albania mbi 
93 % e stafit janë me arsim të lartë dhe me 
arsim pasuniversitar.

Gjatë vitit 2016, ka patur 57 punësime të 
reja prej të cilave 26 (45.6%) janë punësime 
në Drejtorinë e Përgjithshme dhe 31 (54.4%) 
janë punësime në Rrjetin e Degëve. Prej të 
punësuarve, 34 (59.6%) janë femra dhe 23 
(40.4%) janë meshkuj.

Rekrutimi
Në Bankën Societe Generale Albania, duke 
marrë në konsiderate dinamikën e strukturës 
organizative dhe kontributin e çdo pozicioni 
në zhvillimin dhe ecurinë e bankës, i jepet 
një rëndësi shumë e veçantë çdo rekrutimi 
dhe trajnimi për cdo punonjës të ri.

Banka ka investuar në mënyrë të 
vazhdueshme në punësimin e të rinjve dhe 
njerëzve të arsimuar si dhe ka mbështetur 
maksimalisht stafin e saj nëpërmjet 
manaxhimit mjaft cilësor të sistemit të 
pagave dhe kompesimit të stafit si dhe duke 
aplikuar gjerësisht për stafin e saj kredi me 
norma interesi preferenciale.

Gjatë vitit 2016, ashtu si edhe çdo vit tjetër, 
Banka Societe Generale Albania i ka kushtuar 
rëndësi të veçantë edhe programeve të 
praktikës për të sapo diplomuarit apo 
edhe studentët në vazhdim të studimeve 
universitare apo pasuniversitare. Programi 
i Internshipit është konsideruar një mjet 
shumë i suksesshëm për të tërhequr brezin 
e ri.
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TRAJNIM & ZHVILLIM

Banka Societe Generale Albania i ka 
kushtuar një vëmëndje të vecantë trajnimit 
dhe zhvillimit të punonjësve.

Trajnimi dhe Zhvillimi ka për qëllim të 
përmirësojë performancën individuale të 
punonjësve dhe sigurisht të Bankës në 
përgjithësi.

Gjatë vitit 2016, trajnimet dedikuar të gjithë 
punonjësve të bankës janë fokusuar në 
fushat e mëposhtme: 

             Zhvillimi i kulturës manaxheriale;
             Rritja e eficencës komerciale;
             Forcimi i kulturës së riskut;
             Nxitja e bashkëpunimit me 
             punonjësit e rinj;
             Ndërtimi i marrëdhënieve 
             bashkëpunimi të ndersjellta.
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Gjatë vitit 2016:  

                407 punonjës kanë marrë pjesë 
në  të paktën një trajnim gjatë vitit;   
  27.9 numri mesatar i oreve te 
trajnimit për punonjës 
  4.00 euro kosto mesatare për 
orë trajnimi;
  111 euro kosto mesatare për 
çdo punonjës të trajnuar;

BURIMET NJERËZORE

TRAJNIM & ZHVILLIM

DP
38%

RR.D
62%

Të dhënat e përgjithshme të trajnimeve 
për vitin 2016, prezantohen në tabelën e 
mëposhtme: 

Shpërndarja e trajnimeve për stafin e rrjetit 
të degëve kundrejt stafit të drejtorisë së 
përgjithshme paraqitet si më poshtë: 

2016

Nr. total i orëve  të trajnimit 11,349

Nr.  total i ditëve të trajnimit 1,419

Nr. punonjësve të trajnuar të paktën një herë 407

Nr. mesatar i sesioneve të trajnimit për punonjës 6.8

Nr. mesatar i orëve të trajnimit për punonjës 27.9

DP vs Rrjeti Degëve,2016



2016

Nr. total i orëve  të trajnimit 11,349

Nr.  total i ditëve të trajnimit 1,419

Nr. punonjësve të trajnuar të paktën një herë 407

Nr. mesatar i sesioneve të trajnimit për punonjës 6.8

Nr. mesatar i orëve të trajnimit për punonjës 27.9
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Sponsorizimi
Muzika klasike, arti bashkëkohor, dhe 
sporti janë tre fushat kryesore të politikës 
së patronazhit kulturor të Societe Generale 
Albania.

Gjatë vitit 2016, Societe Generale Albania 
mundësoi evente si Festivali Ndërkombëtar 
Operistik ”Maria Kraja”, “Koncerti i Evropës” 
dhe “Festivali Ndërkombëtar i Muzikës së 
Dhomës”. Festivali Ndërkombëtar Operistik 
”Maria Kraja” u dha çmime artistëve të 
muzikës klasike, “Koncerti i Evropës” 
pati premierën e tij, gjithashtu “Festivali 
Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës” 
organizoi editcionin e tij të XI pranë 
ambjenteve të Muzeut Arkeologjik, Durrës.

Në pranverë, krahas “Pranverës së 
Frankofonisë” (java e kulturës franceze), 
Societe Generale Albania mori pjesë tek 
Startup Live Tirana, edicioni i 5 –të. Societe 
Generale Albania mori pjesë në këtë 
aktivitet jo vetëm si sponsor kryesor, por 
edhe duke mundësuar një anëtar jurie si dhe 
dy mentorë.

Mentorët nëpërmjet experiencës së tyre 
shumë vjeçare në fushën e sektorit bankar 
ndihmuan ekipet pjesëmarrëse për çdo 
pyetje apo sugjerim që atyre mund t’ju 
lindte gjatë fazës së këshillimit dhe zhvillimit 
të projekteve të tyre.

MARKETING

SPONSORIZIMI



Përgjegjësia sociale e korporatave (CSR)
Udhëzimet e biznesit në të gjithë botën nuk 
presin nga institucionet apo korporatat që 
vetëm të jenë të suksesshëm në fushat e 
tyre të aktivitetit por gjithashtu që të luajnë 
një rol të rëndësishëm në kontributin për 
mjedisin. Societe Generale është shumë e 
vetëdijshme për këtë tendencë dhe ka për 
qëllim që të luajë një rol të rëndësishëm në 
këtë fushë.

Banka Societe Generale Albania është 
e ndërgjegjshme për përgjegjësinë që 
ka ndaj punonjësve të saj, klientëve dhe 
mjedisit dhe i ka përfshirë këto çështje 
në strateginë e CSR-së për 2016 –ën 
nëpërmjet katër boshteve kryesore: 
burimeve njerëzore, kredidhënies së 
përgjegjshme, ndërgjegjshmërisë mjedisore 
dhe mbështetjes së drejtpërdrejtë.

Çdo vit Banka Societe Generale Albania 
merr pjesë në aktivitete të Përgjegjësisë 
Sociale të Kompanisë duke dhënë dhurata 
dhe mbështetje. Këtë vit nga Departamenti 
i Marketingut u mendua diçka tjetër. Në 
vend që të angazhohej kompania, u vendos 
që protagonist për këtë lëvizje të ishte vetë 
stafi. 

Në këtë mënyrë, jo vetëm që Përgjegjësia 
Sociale e Kompanisë do të përmbushej nga 
ajo çfarë është më e rëndësishmja, vlerat 
bazë të kompanisë siç janë; përgjegjësia, 
angazhimi, inovacioni dhe shpirti i ekipit 
do të aplikoheshin konkretisht. Në të 
njëjtën kohë, stafi do të përfitonte diçka 
ndryshe, interesante dhe të këndshme për 
të përmbushur për veten e tyre si dhe për të 
njohur të tjerët në një situatë ndryshe si miq 
dhe jo vetëm si kolegë pune.

MARKETING

PËRGJEGJËSIA SOCIALE E KORPORATAVE (CSR)
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Ernst & Young Certified Auditors
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NUIS: K619110121
Ibrahim Rugova  Str, Sky Tower,61"floor
1001,Tirana,Aibania

Aksionareve te Bankes Societe  Generale Albania sh.a

Opinioni

Ne kemi audituar  pasqyrat  financiare  te Bankes Societe Generale Albania sha (me poshte "Banka"), qe perfshijne   pasqyren   
e  pozicionit  f inanciar   me  date  31 dhjetor   2016,   pasqyren   e  te  ardhurave gjithperfshirese, pasqyren e ndryshimeve ne 
kapital dhe pasqyren e flukseve te parase per vitin e mbyllur ne kete date, si edhe shenimet per pasqyrat  financiare,  perfshire  
nje permbledhje te politikave kontabel mete rendesishme.

Sipas opinionit   tone,  pasqyrat   f inanciare  bashkelidhur   japin  nje  pamje  te  vertete dhe  te  drejte  te pozicionit  financiar  
te Bankes me 31 dhjetor  2016, dhe te rezultatit te saj financiar  dhe te fluksit  te
mjeteve  monetare  per  vitin  e mbyllur  ne ate  date,  ne perputhje me  Standardet   Nderkombetare te
Raportimit  Financiar C"SNRF").

Baza per opinionin

Ne kemi kryer auditimin  tone ne perputhje me Standardet  Nderkombetare te Auditimit ("SNA-te"). Pergjegjesite  tona  sipas 
ketyre  standardeve  jane pershkruar  ne menyre  me te detajuar  ne paragrafin Pergjegjesia e Audituesit  per auditimin  e 
pasqyrave financiare  te raportit tone. Ne jemi te pavarur  nga Shoqeria   ne  pajtim   me  Kodin  e  Etikes  per   Profesionistet  
Kontabel   te   Bordit   te   Standardeve Nderkombetare te Etikes per Profesionistet Kontabel ("Kodi  BSNEPK") se bashku me 
kerkesat  etike qe jane  te   pershtatshme  per  auditimin   e  pasqyrave   financiare   ne  Shqiperi,   dhe  kemi  permbushur 
pergjegjesite tona te tjera  etike ne perputhje  me keto kerkesa dhe me Kodin BSNEPK. Ne besojme se evidenca e auditimit 
qe kemi siguruar  eshte e mjattueshme dhe e pershtatshme per te dhene nje baze per opinionin  tone.

Pergjegjesite  e  Drejtimit  dhe  te  Personave   te  Ngarkuar  me  Qeverisjen ne  lidhje   me  Pasqyrat
Financiare
Drejtimi  eshte pergjegjes  per pergatitjen dhe paraqitjen e drejte  te pasqyrave  financiare  ne perputhje me SNRF-te, dhe per 
ato kontrolle te brendshme, qe Drejtimi i gjykon te nevojshme per te bere te mundur pergatitjen e pasqyrave  financiare  qe 
nuk permbajne  anomali materiale,  qotte  per shkak te mashtrimit apo gabimit.

Ne pergatitjen e pasqyrave  financiare,  drejtimi eshte pergjegjes per te vleresuar  aftesine  e Bankes per te vazhduar ne 
vijimesi, duke dhene informacion, nese eshte e zbatueshme, per <;eshtjet qe kane te bejne me vijimesine dhe duke perdorur 
parimin kontabel te vijimesise perve<; se ne rastin kur drejtimi synon ta likujdoje Banken ose te nderprese  aktivitetet, ose nese 
nuk ka alternative tjeter  reale perve<; sa me siper.

Drejtimi  eshte pergjegjes per mbikeqyrjen e proçesit te raportimit financiar  te Bankes.
 

Tel: +35542419575
ey.com



Pergjegjesite e audituesit per auditimin e pasqyrave financiare

Objektivat tona jane qe te arrijme nje siguri te arsyeshme lidhur me faktin nese pasqyrat financiare ne teresi nuk kane anomali 
materiale, per shkak te mashtrimit  apo gabimit, dhe te leshojme nje raport auditimi qe perfshin opinionin tone. Siguria e arsyeshme 
eshte nje siguri e nivelit te larte, por nuk eshte nje garanci qe nje auditim i kryer ne perputhje me SNA-te do te identifikoje  gjithmone 
nje anomali materiale  kur  ajo  ekziston.  Anomalite  mund  te  vijne  si rezultat  i  gabimit  ose i  mashtrimit  dhe konsiderohen 
materiale nese, individualisht ose te marra se bashku, pritet qe ne menyre te arsyeshme te influencojne vendimet ekonomike te 
perdoruesve, te marra bazuar ne keto pasqyra financiare.

Si pjese e  nje  auditimi  ne perputhje  me SNA-te,  ne ushtrojme  gjykimin  profesional  dhe ruajme skepticizmin profesional gjate 
gjithe auditimit. Ne gjithashtu:

ldentifikojme  dhe vleresojme rreziqet  e anomalise materiale te pasqyrave financiare, qofte per shkak te mashtrimit ose gabimit, 
hartojme dhe kryejme pro<;edurat e auditimit ne pergjigje te ketyre rreziqeve,  dhe marrim  evidenca auditimi qe jane te mjaftueshme 
dhe te  pershtatshme per te siguruar nje baze per opinionin tone. Rreziku i mos zbulimit te nje anomalie materiale si rezultat i 
mashtrimit  eshte me i larte  se rreziku  si rezultat i gabimit. sepse mashtrimi mund te perfshije marreveshje te fshehta, falsifikime, 
perjashtime te qellimshme, informacione te deformuara, anashkalime te kontrolleve te brendshme.
Sigurojme nje njohje te kontrollit  te brendshem, qe ka te beje me auditimin me qellim qe te percaktojme pro<;edurat e auditimit 
qe jane te pershtatshme sipas rrethanave, por jo per qellime te shprehjes se nje opinioni mbi efikasitetin e kontrollit te brendshem 
te Bankes.
Vleresojme pershtatshmerine e politikave kontabel te perdorura dhe arsyeshmerine e <;muarjeve kontabel dhe te shpjegimeve 
perkatese te bera nga Drejtimi.
Nxjerrim nje konkluzion ne lidhje me pershtatshmerine e perdorimit te bazes kontabel te vijimesise, bazuar ne evidencen e auditimit 
te marre, nese ka nje pasiguri materiale ne lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund te hedhe dyshime te medha per aftesine e 
Bankes per te vijuar veprimtarine. Nese ne arrijme ne perfundimin qe ka nje pasiguri, ne duhet te terheqim vemendjen ne raportin 
e audituesit ne lidhje me shpjegimet e dhena ne pasqyrat financiare, ose nese keto shpjegime jane te papershtatshme, duhet 
te modifikojme opinionin tone. Konkluzionet tona bazohen ne evidencen e auditimit  te marre deri ne daten e raportit  tone te 
auditimit.  Megjithate, ngjarje ose kushte te ardhshme mund te bejne qe Banka te nderprese veprimtarine.
Vleresojme paraqitjen e pergjithshme, strukturen dhe permbajtjen e pasqyrave financiare, perfshire informacionet  shpjeguese te 
dhena, dhe nese pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet ne to ne nje menyre qe arrin paraqitjen e drejte.

Ne komunikojme me personate ngarkuar me qeverisjen e Bankes Societe Generale Albania sh.a, perveç te tjerave, lidhur me 
qellimin dhe kohen e auditimit dhe gjetjet e rendesishme te auditimit,  perfshire ndonje mangesi te rendesishme ne kontrollin e 
brendshem qe ne mund te identifikojme gjate auditimit.
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Pasqyra të ardhurave gjithpërfshirëse  
më 31 dhjetor 2016 
 

 Shënime 
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2016  
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2015 
     

Të ardhura nga interesat 21 3,399,634   3,601,017  
Shpenzime për interesat 22 (557,592)  (758,898) 
Të ardhura neto nga interesat  2,842,042   2,842,119  

     
Të ardhura nga komisionet 23 486,649   411,424 
Shpenzime për komisionet 24 (78,952)  (69,810) 
Të ardhura neto nga komisionet  407,697   341,614 
     
Fitimi nga kurset e këmbimit  85,544   78,255 
(Humbja)/Fitimi nga shitja e aktiveve të trupëzuara  (5,314)  96 
Humbje të tjera, neto  (4,136)  (13,263) 
Humbje nga shitja e aktiveve të marra në pronësi 
nga çështje gjyqësore  (66,330)  - 
Të ardhura të tjera operative   9,767  65,088 
     
Zhvlerësime dhe fshirje llogarish të tjera 25 (1,068,912)  (1,176,720) 
Zhvlerësimi i aktiveve të trupëzuara 10 (84,199)  (87,312) 
Amortizimi i aktiveve të patrupëzuara 11 (54,014)  (47,389) 
Shpenzime personeli 26 (702,377)  (680,547) 
Shpenzime të përgjithshme administrative 27 (894,835)  (921,003) 

  (2,804,337)  (2,912,971) 
Fitimi para tatimit  455,169   335,850 
Tatim mbi fitimin  28 (87,256)  (82,300) 
Tatim i shtyrë 18 (65,783)  (9,609) 
Fitimi i vitit, neto  302,130  243,941 
     
Të ardhura gjithpërfshirëse     
Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për tu riklasifikuar 
 në humbje dhe fitim në periudhat e ardhshme 

Nr Ndryshimi neto në vlerën e drejtë të letrave me 
vlerë të vlefshme për shitje  389,090  52,816 
  389,090  52,816 
Të ardhura gjithpërfshirëse për vitin  389,090  52,816  
     
Totali i pasqyrës gjithpërfshirëse të të 
ardhurave dhe shpenzimeve për vitin, neto  691,221  296,757 

 
 
 
 
 
 
 
Politikat kontabël dhe Shënimet nga faqja 5 deri në faqen 63 janë pjesë përbërëse, dhe duhet të lexohen së 
bashku me këto pasqyra financiare. 
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Pasqyra e ndryshimeve në kapital 
më 31 dhjetor 2016 
 

 
Politikat kontabël dhe Shënimet nga faqja 5 deri në faqen 63 janë pjesë përbërëse, dhe duhet të lexohen së bashku me këto pasqyra financiare.

 
 
 

Kapitali i 
paguar  

Primi i 
aksioneve  

Rezerva 
ligjore dhe 

te tjera  

Rezerva për 
ndryshimet në 
vlerën e drejtë  

 
Fitimi i 

pashpërndarë  Totali 
            
Gjendja më 1 janar 2015 6,740,900  1,750  4,618  50,889  1,384,773  8,182,930 
            
Fitimi i vitit -  -  -  -  243,941  243,941 
Ndryshimi neto në vlerën e drejtë të letrave me vlerë të 
vlefshme për shitje  -  -  -  52,816  -  52,816 
Të ardhura gjithpërfshirëse  për vitin -  -  -  52,816  243,941  296,757 
            
Kapitali i nënshkruar -  -  -  -  -  - 
Dividentë të paguar -  -  -  -  -  - 
            

Gjendja më 31 dhjetor 2015 6,740,900  1,750  4,618  103,705  1,628,714  8,479,687 
 
            
Fitimi i vitit -  -  -  -  302,130  302,130 
Ndryshimi neto në vlerën e drejtë të letrave me vlerë të 
vlefshme për shitje  

-  -  -  
389,090  -  389,090 

Të ardhura gjithpërfshirëse  për vitin -  -  -  389,090  302,130  691,221 
            
Kapitali i nënshkruar -  -  -  -  -  - 
Dividentë të paguar -  -  -  -  (291,460)  (291,460) 
Rezerva rregullative dhe ligjore -  -  90,996  -  (90,996)  - 
            
Gjendja më 31 dhjetor 2016 6,740,900  1,750  95,614  492,795  1,548,388  8,879,447 
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Pasqyra e ndryshimeve në kapital 
më 31 dhjetor 2016 
 

 
Politikat kontabël dhe Shënimet nga faqja 5 deri në faqen 63 janë pjesë përbërëse, dhe duhet të lexohen së bashku me këto pasqyra financiare.

 
 
 

Kapitali i 
paguar  

Primi i 
aksioneve  

Rezerva 
ligjore dhe 

te tjera  

Rezerva për 
ndryshimet në 
vlerën e drejtë  

 
Fitimi i 

pashpërndarë  Totali 
            
Gjendja më 1 janar 2015 6,740,900  1,750  4,618  50,889  1,384,773  8,182,930 
            
Fitimi i vitit -  -  -  -  243,941  243,941 
Ndryshimi neto në vlerën e drejtë të letrave me vlerë të 
vlefshme për shitje  -  -  -  52,816  -  52,816 
Të ardhura gjithpërfshirëse  për vitin -  -  -  52,816  243,941  296,757 
            
Kapitali i nënshkruar -  -  -  -  -  - 
Dividentë të paguar -  -  -  -  -  - 
            

Gjendja më 31 dhjetor 2015 6,740,900  1,750  4,618  103,705  1,628,714  8,479,687 
 
            
Fitimi i vitit -  -  -  -  302,130  302,130 
Ndryshimi neto në vlerën e drejtë të letrave me vlerë të 
vlefshme për shitje  

-  -  -  
389,090  -  389,090 

Të ardhura gjithpërfshirëse  për vitin -  -  -  389,090  302,130  691,221 
            
Kapitali i nënshkruar -  -  -  -  -  - 
Dividentë të paguar -  -  -  -  (291,460)  (291,460) 
Rezerva rregullative dhe ligjore -  -  90,996  -  (90,996)  - 
            
Gjendja më 31 dhjetor 2016 6,740,900  1,750  95,614  492,795  1,548,388  8,879,447 
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Pasqyra e flukseve të parasë  
për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 

 

 
 
 
 
 
 
Politikat kontabël dhe Shënimet nga faqja 5 deri ne faqen 63 janë pjesë përbërëse, dhe duhet të lexohen së 
bashku me këto pasqyra financiare.  
 

 
Shënime 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2016  

Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2015 

Rrjedha e parasë nga operacionet:     
Fitimi  para tatimit  455,169  335,850 
Rregullime për të kuadruar rezultatin neto me rrjedhjen neto të 
aktiveve monetare nga veprimtaritë operative:     

Zhvlerësimi  i aktiveve të trupëzuara 10 84,199  87,312  
Amortizimi  i aktiveve të patrupëzuara 11 54,014  47,389  
Zhvlerësime dhe fshirje llogarish të tjera 25 929,504  1,176,720 
Zhvlerësime mbi aktivet e marra në rrugë ligjore  134,584  - 
Humbja /(Fitimi) nga shitja e aktiveve të trupëzuara   5,314  (96) 
Humbje nga shitja e aktiveve të marra në rrugë ligjore  66,330  - 
Të ardhura nga interesat 21 (3,399,634)  (3,601,017) 
Efekti nga ndryshimi i kursit të këmbimit   36,769  57,938 
Shpenzime për interesat 22 557,592  758,898  

Rrjedha e parasë nga veprimtaritë operative para 
ndryshimeve në aktivet dhe detyrimet operative  (1,076,159)  (1,137,006) 
Ndryshim në aktivet dhe pasivet operative:     

(Rritja)/pakësim në shuma të kushtëzuara me Bankën Qëndrore  (381,193)  151,872  
(Rritje) në huatë dhënë institucioneve financiare  (19,664)  (103,404) 
(Rritje) në hua dhe paradhënie për klientët  (5,217,816)  (3,151,879) 
Pakësim / (rritje) në aktive të tjera  244,731  (304,912) 
Rritje  në detyrimet ndaj institucioneve financiare  2,656,212  918,179  
Rritje në detyrimet ndaj klientëve  4,545,369  423,055  
Rritje /(pakësim) në detyrime të tjera  126,629  (67,404) 
Rritja në detyrime të lidhura me aktive të mbajtura për shitje  25,221  - 
Interesi i arkëtuar    3,432,062  3,595,245  
Interesi i paguar  (366,666)  (589,241) 
Tatim fitimi i paguar  (153,039)  (99,585) 

Paraja neto e gjeneruar /(përdorur) nga aktiviteti operativ  3,815,687  (365,081) 
     
Rrjedha e parasë nga veprimtaritë investuese:     

Blerje e letrave me vlerë neto me shitjet  (4,047,566)  (11,459,171) 
Maturimi i letrave me vlere  4,705,743  11,956,979 
Blerje e aktiveve të patrupëzuara  (11,561)  (3,772) 
Blerje e aktiveve të trupëzuara  (85,438)  (113,531) 
Pakësime nga aktivet e trupëzuara  13,254  827  

Paraja neto e  gjeneruar nga veprimtaritë investuese  574,433  381,332 
     
Para neto të gjeneruara nga veprimtaritë financuese:     

Pagesa e dividentit  (291,460)  - 
Paraja neto e gjeneruar nga veprimtaritë financuese  (291,460)  - 

     
Rritja neto në para dhe ekuivalentët e saj  4,098,660  16,251 
Paraja dhe ekuivalentët e saj në fillim të vitit  3,005,695  2,988,764 
Ndikimi i ndryshimit të kursit të këmbimit në para dhe 
ekuivalentët e saj  -  680 
Paraja dhe ekuivalentët e saj në fund të vitit  7,104,355  3,005,695 
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1. Të përgjithshme 
 

Banka Societe Generale Sh.a (“Banka”) është një institucion financiar i themeluar më 12 dhjetor 2003 
sipas ligjit mbi shoqëritë tregtare dhe u liçencua nga Banka e Shqipërisë më 16 shkurt 2004 (vendimi 
nr.17) që të operojë si bankë në të gjitha fushat e aktivitetit bankar në Shqipëri në përputhje me ligjin 
Nr.8365 “Mbi sistemin bankar në Shqipëri”, i muajit korrik 1998. Banka është gjithashtu subjekt i ligjit 
Nr. 8269, i dhjetorit 1997, “Mbi Bankën e Shqipërisë”. Banka ka filluar aktivitetin më 1 mars 2004. 
Bazuar në marrëveshjen e blerjes së aksioneve të datës 18 prill 2007, Societe Generale bleu 75.01% të 
aksioneve të Bankës dhe rriti përqindjen e saj në 88.64%. 
 
Më 21 gusht 2009 Banka krijoi filialin e saj “Sogelease Albania sh.a” të cilin e zotëronte plotësisht. Më 
31 Mars 2015 Banka dhe Sogelease Albania u bashkuan në një institucion të vetëm me emrin Banka 
Societe Generale Albania. 
 
Më 31 dhjetor 2016, Banka ka operuar përmes zyrave qëndrore që ndodhen në Tiranë dhe 37 degëve të 
saj (2015: 39 degë). Banka ushtron aktivitetin vetëm brenda territorit gjeografik të Shqipërisë. Më 31 
dhjetor 2016 Banka kishte 410 punonjës (31 dhjetor 2015: 395 punonjës). 
 
2. Aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar të reja dhe të rishikuara  

 
2.1 Standarde dhe Interpretime në fuqi në periudhën raportuese  
 
Ndryshimet në SNK 16 dhe SNK 38: Sqarimi i Metodave të Pranueshme të Zhvlerësimit dhe 
Amortizimit 
 
Ndryshimet qartësojnë parimin në SNK 16 dhe SNK 38 që të ardhurat që pasqyrojnë një model të 
përfitimeve ekonomike që janë të krijuara nga aktivitetet e një kompanie (në të cilin pasuria është pjesë) 
sesa përfitimet ekonomike që janë konsumuar nëpërmjet përdorimit të pasurisë. Si rezultat, një metodë 
e bazuar në të ardhura nuk mund të përdoret për të zhvlerësuar pronën, impiantet dhe paisjet dhe mund 
të përdoret vetëm në rrethana shumë të kufizuara për amortizimin e pasurive të patrupëzuar  aktive. 
Ndryshimet janë në fuqi në mënyrë prospektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 
2016, me miratimin e hershme të lejuar. Këto ndryshime nuk pritet të kenë ndonjë ndikim në Bankën e 
dhënë se Banka nuk ka përdorur një metodë të bazuar në të ardhurat për të zhvlerësuar pasuritë e saj 
afatgjata. 
 
Përmirësimet vjetore Cikli 2012-2014 
 
Këto përmirësime janë të aplikueshme për periudhat më apo pas 1 janar 2016. Këto përmirësime 
përfshijnë:  
 
SNRF 5 Pasuritë Jo - qarkulluese që mbahen për shitje dhe operacionet e ndërprera 
 
Pasuritë (ose grupet e nxjerra jashtë përdorimit) në përgjithësi asgjësohen ose nëpërmjet shitjes apo 
shpërndarjes ndaj pronarëve. Ndryshimi sqaron se ndryshimi në asgjësim nga një metodë në tjetrën nuk 
duhet të konsiderohet të jetë një plan i ri për asgjësim, por si një vazhdim i planit origjinal.  
 
SNRF 7 Instrumentet Financiare: Shpalosjet 
 
(i) Kontratat e Shërbimit 
 
Ndryshimi sqaron se një kontratë shërbimi që përfshin një tarifë mund të përbëjë përfshirje të 
vazhdueshme të një pasurie financiare. Një kompani duhet të vlerësojë natyrën e tarifës dhe rregullimin 
kundër udhëzimit të përfshirjes së vazhdueshme në SNRF 7 në mënyrë që të vlerësohet nëse shpalosjet 
e informacioneve shpjeguese janë të nevojshme.  
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2. Aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të reja dhe të 
rishikuara (vazhdim) 

 
2.1    Standarde dhe Interpretime në fuqi në periudhën raportuese (vazhdim) 
  
(i) Kontratat e Shërbimit (vazhdim) 
 
Vlerësimi i kontratës të shërbimit përbën përfshirjen e vazhdueshme që duhet  bërë në mënyrë 
retrospektive. Megjithatë, shpalosjet e kërkuara nuk do të duhet të sigurohen për çdo periudhë që fillon 
para periudhës vjetore në të cilën kompania i zbaton ndryshimet së pari. 
 
(ii) Zbatimi i ndryshimeve të SNRF 7 për Pasqyrat e Ndërmjetme Financiare të Konsoliduara  
 
Ndryshimi sqaron se kërkesat për kompensim në dhënien e informacioneve shpjeguese nuk zbatohen 
për pasqyrat e ndërmjetme financiare të konsoliduara, përveç nëse shpalosjet e tilla sigurojnë një 
përditësim të rëndësishëm në informacionin e raportuar në raportin vjetor më të fundit. Banka nuk i 
pregatitë pasyrat e ndërmjetme të konsiliduara. 
 
SNK 19 Përfitimet e Punonjësve 
 
Ndryshimi sqaron se thellësia e tregut të obligacioneve me cilësi të lartë të korporatave vlerësohet në 
bazë të monedhës në të cilën detyrimi është i shprehur, se vendi ku detyrimi ndodhet. Kur nuk ka treg 
të thellë për obligacione me cilësi të lartë të korporatave në atë monedhë, normat e bonove qeveritare 
duhet të përdoren. Ndryshimi aplikohet në mënyrë prospektive. 
 

 SNK 34 Raportimi Financiar për Interim; 
 SNFR 14 Kontot e Shtyra të Rregullatorit;  
 Ndryshimet në SNFR 11 Marrëveshjet e Përbashkëta: Kontabiliteti për marrjen e 

interesave; 
 Ndryshimet në SNK 27: Metoda e Ekuitetit në Pasqyrat e Veçanta Financiare 

 
2.2. Standarde dhe interpretime të publikuara, që nuk janë akoma në fuqi dhe as të aplikuara 
 
Standardet e publikuara, por që nuk jane akoma në fuqi dhe as nuk janë aplikuar hershëm nga Banka  
janë listuar më poshtë. Ky listim përmban standarde dhe interpretime të publkikuara, për të cilat Banka 
pret të kenë ndikim në shënimet shpejguese, pasqyrën e pozicionit financiar, perfomancë kur të 
aplikohen në një datë të ardhshme. Banka ka qëllim t’i aplikojë standardet kur ato të bëhen efektive. 

Standartet dhe ndryshimet që nuk janë të aplikueshme në Banka nuk janë të diskutuara në detaje. 
 
SNRF 16 Qiratë 
 

SNRF 16 është lëshuar në janar 2016 dhe zëvendëson SNK 17 Qiratë. KIRFN 4 përcakton nëse një 
marrëveshje përmban një marrëveshje qiraje. KIS-15 Qeratë Operative- Nxitjet dhe KIS 27 Vlerësimi i 
Përmbajtjes së transaksioneve që përfshijnë formën ligjore të qirasë. SNRF 16 përcakton parimet për 
njohjen, matjen, paraqitjen dhe shpalosjen e qirave. Gjithashtu kërkon nga qiramarrësit të japin llogari 
për të gjitha qiratë në nje model të vetëm në bilancin e gjendjes të ngjashëm me kontabilitetin për qiratë 
financiare sipas SNK 17. Standardi përfshin dy sqarime për qiratë- qiraja “me vlerë të ulët” (psh. 
kompjuter), dhe qiraja “afat-shkurtër” (qiratë me afat 12 muaj ose më pak). Në ditën e marrëvshjes për 
qira, qiramarrësi do të njohë detyrimin për pagesë të qirasë (detyrimi për qira) dhe një pasuri që paraqet 
të drejtën për shfrytëzimin e qirasë për përiudhën kohore të përcaktuar në kontratë (p.sh.,e drejta e 
përdorimit të pasurisë). Qiramarrësit do t’i kërkohet të njohë veçmas shpenzimet e interesit mbi qiranë 
dhe shpenzimet e amortizimit për të drejtën e përdorimit të pasurisë. 
 

 
. 
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2. Aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të reja dhe të 
rishikuara (vazhdim) 
 

2.2     Standarde dhe interpretime të publikuara, që nuk janë akoma në fuqi dhe as të aplikuara   
(vazhdim) 

 
SNRF 16 Qiratë (vazhdim) 

Qiramarrësi do ti duhet të rimatë detyrimin e qirasë pas ndodhjes së ngjarjeve të caktuara (p.sh., një 
ndryshim në afatin e qirasë, një ndryshim në pagesat e ardhshme të qirasë që rezulton nga një ndryshim 
në një indeks ose normë që përdoret për të përcaktuar këto pagesa). Qiramarrësi në përgjithësi do të 
njohë shumën e rimatjes së detyrimit të qirasë si një rregullim për të drejtën e përdorimit të pasurisë. 

Kontabiliteti i qiradhënësit sipas SNRF 16 është në thelb pandryshuar nga kontabilitetin i sotëm sipas 
SNK 17. SNRF 16 kërkon që qiramarrësi dhe qiradhënësi të bëjnë shpalosje më të gjërë sipas SNK 17.  

SNRF 16 është në fuqi për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas datës 1 janar 2019. Aplikimi i 
hershëm është i lejuar, por jo para se njësia ekonomike të zbatojë SNRF 15. Qiramarrësi mund të zgjedh 
për të aplikuar standarde duke përdorur ose një retrospektivë të plotë apo një qasje të modifikuar 
retrospektiv. Dispozitat kalimtare të standardi lejojnë disa lehtësira të caktuara. Në vitin 2017, Banka ka 
në plan për të vlerësuar efektin e mundshëm të SNRF 16 në pasqyrat e saj financiare. 
 
SNRF 9 Instrumentat Financiarë 

Në korrik 2014, BSNK publikoi versionin përfundimtar të SNRF 9 Instrumentet Financiare që 
zëvendëson SNK 39 Instrumentet Financiare: Njohja dhe Matja dhe të gjitha versionet e mëparshme të 
SNRF 9. SNRF 9 bashkon të tre aspektet e kontabilitetit për projektin e instrumenteve financiare: 
klasifikimin dhe matjen, dëmtimin dhe kontabilitetin mbrojtës. SNRF 9 është në fuqi për periudhat 
vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2018, me aplikim të hershëm të lejuar. Përveç për kontabilitetin 
mbrojtës, zbatimi retrospektiv kërkohet, por sigurimi i informacionit krahasues nuk është i detyrueshëm. 
Për kontabilitetin mbrojtës, kërkesat janë aplikuar në përgjithësi në mënyrë prospektive, me disa 
përjashtime të kufizuara. 

Banka ka në plan të miratojë standardet e reja në datën efektive të kërkuar. Banka është në procesin e 
kryerjes të një niveli të lartë për vlerësimin e ndikimit të të gjitha tre aspekteve të SNRF 9. Vlerësimi 
paraprak është i bazuar në informacionin aktual dhe mund të jetë subjekt i ndryshimeve që rrjedhin 
nga analiza të mëtejshme të hollësishme ose informacione shtesë të arsyeshme që mund të vihen në 
dispozicion të Bankës në të ardhmen. 
 
(a) Klasifikimi dhe Matja 

Banka nuk pret ndikim të rëndësishëm në bilancin e saj apo në ekuitet, nga zbatimi i kërkesave të SNRF 
9 për klasifikimin dhe matjen. Ajo pret që të vazhdojë të përdorë vlerën e drejtë në matjen e të gjitha 
pasurive financiare të cilat aktualisht mbahen me vlerën e drejtë.  
Kreditë si dhe të arkëtueshmet mbahen për të mbledhur flukse monetare kontraktuale dhe pritet të japin 
rritje të flukseve të mjeteve monetare që përfaqësojnë vetëm pagesa të principalit dhe të interesit përveç 
kredive në vonesë prej të cilave rrjedhet monetare për bankën do vijnë nga shijta e kolateralit. Kështu, 
Banka pret që këto do të vazhdojnë të maten me koston e amortizuar në bazë të SNRF 9. Megjithatë, 
Banka do të analizojë karakteristikat e flukseve monetare të këtyre instrumenteve në mënyrë më të 
detajuar para se të vijë në përfundimin se të gjitha këto instrumente kanë përmbushur kriteret për matjen 
kostos së amortizuar sipas SNRF 9. 
 
(b) Zhvlerësimi 
SNRF 9 kërkon që Banka të regjistrojë humbjet e pritshme të letrave me vlerë, kredive dhe të 
arkëtueshmeve tjera, , mbi një bazë 12-mujore ose gjatë tërë ekzistencës së saj. Banka do të duhet të 
bëjë një analizë më të detajuar e cila merr në konsideratë të gjitha informatat e  arsyeshme dhe të 
mbështetura, duke përfshirë elementet largpamëse për të përcaktuar shkallën e ndikimit, për të vlerësuar 
ndikimin e plotë të standardit të ri.
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2.      Aplikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të reja dhe të rishikuara 
(vazhdim) 

 
2.2.   Standarde dhe interpretime të publikuara, që nuk janë akoma në fuqi dhe as të aplikuara 

(vazhdim) 
 
SNRF 9 Instrumentat Financiarë (vazhdim) 
 
(c) Kontabiliteti mbrojtës 

Banka beson se të gjitha marrëdhëniet mbrojtëse ekzistuese të cilat janë aktualisht të përcaktuara si 
marrëdhënie mbrojtëse do të vazhdojnë të kualifikohen për kontabilitet mbrojtës sipas SNRF 9. Sikur se 
SNRF 9 nuk ndryshon parimet e përgjithshme se si një njësi ekonomike kontabilizon mbrojtjet efektive, 
Shoqëria nuk pret ndonjë ndikim të rëndësisëm si rezultat i aplikimit të SNRF 9. 

 
SNFR 15 Të ardhurat nga kontratat me klientët 

SNRF 15 është publikuar në maj 2014 dhe përcakton një model pesë-hapësh për të llogaritur të ardhurat e 
fituara nga një kontratë me klientët. Sipas SNRF 15, të ardhurat njihen në një shumë që pasqyron vlerësimin 
për të cilin Banka pret t’ia njoh në këmbim për transferimin e mallrave ose shërbimeve një klienti. 

Standardi i ri i të ardhurave do të zëvendësojë të gjitha kërkesat aktuale për njohjen e të ardhurave sipas 
SNRF-ve. Ose një aplikim i plotë retrospektiv ose një aplikim retrospektiv i modifikuar është i nevojshëm 
për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2018 kur BSNK përfundon ndryshimet e tyre për të 
shtyrë datën efektive të SNRF 15 për një vit. Miratimi i hershëm është i lejuar. Banka është duke vlerësuar 
ndikimin e mundshëm në pasqyrat e saj financiare që rrjedhin nga SNRF 15. 
 
SNK 7 Iniciativa e Shpalosjes - Ndryshimet në SNK 7 

Ndryshimet në SNK 7 Pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme janë pjesë e iniciativës të BSNK-së për 
shpalosje dhe kërkojnë që njësia ekonomike të japë informacione shpjeguese që i mundësojnë përdoruesit të 
pasqyrave financiare të vlerësojë ndryshimet në detyrimet që rrjedhin nga aktivitetet financuese, duke 
përfshirë të dy ndryshimet që rrjedhin nga flukset e parave të gatshme dhe ndryshimet nga paratë jo të 
gatshme. Në aplikimin fillestar të ndryshimit, subjektet nuk janë të detyruara të sigurojnë informacion 
krahasues për periudhat e mëparshme. Këto ndryshime janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë më apo 
pas 1 janarit 2017, me aplikimin e hershëm të lejuar. 
 
3. Politika të rëndësishme kontabël  

 
(a) Deklarata e përputhshmërisë  
Pasqyrat financiare të Bankës janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF).  
 
(b) Bazat e përgatitjes 
Pasqyrat financiare të veçanta janë përgatitur mbi bazën e kostos historike, përveç investimeve të vlefshme 
për shitje. 
 
(c) Monedha funksionale dhe raportuese 
Pasqyrat financiare të veçanta paraqiten në Lek, e cila është monedha funksionale e Bankës.  
 
(d) Transaksionet në monedhë të huaj 
Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në Lek me kursin e këmbimit në datën e kryerjes së 
transaksionit. Në çdo datë raportimi, zërat monetarë të pasqyrës së pozicionit financiar të shprehur në 
monedhë të huaj rivlerësohen në Lek me kursin në datën e raportimit.  
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 

(d) Transaksionet në monedhë të huaj (vazhdim) 
 

Fitimi ose humbja nga ndryshimi i kurseve të këmbimit për aktivet monetare, 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 fundvitit.  
 
(e) Interesi 
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera 
përmbledhëse  në bazë të metodës së interesit efektiv. 
 
Norma e interesit efektiv është norma që skonton pagesat dhe arkëtimet e ardhshme monetare gjatë jetës së 
aktivit ose detyrimit financiar (ose kur është e përshtatshme një periudhë më e shkurtër) për t’i barazuar me 
vlerën kontabël të aktivit ose detyrimit financiar. Norma efektive e interesit vendoset në njohjen fillestare të 
aktivit dhe detyrimit financiar dhe rishikohet në çdo datë riçmimi. 
 
Llogaritja e normës së interesit efektiv përfshin të gjitha komisionet e paguara ose të marra të cilat janë një 
pjesë përbërëse e normës efektive të interesit. Kostot e transaksioneve janë kosto shtesë të lidhura 
drejtpërdrejt me blerjen ose emetimin e një aktivi apo detyrimi financiar. 
 
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi të paraqitura në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te 
tjera përmbledhëse përfshijnë interesin mbi aktivet dhe detyrimet financiare me kosto të amortizuar mbi baza 
të interesit efektiv.  
 
(f) Tarifa dhe komisione 
Të ardhurat dhe shpenzimet nga tarifat dhe komisionet, të cilat janë pjesë integrale e normës së interesit 
efektiv në një aktiv ose detyrim financiar përfshihen në matjen e normës së interesit efektiv. Tarifat e 
angazhimet të kredisë për kredi që ka të ngjarë të zvogëlohen dhe pagesa të tjera të lidhura kredinë shtyhen 
(së bashku me çdo kosto rritëse) dhe njihen si një rregullim të normës efektive të interesit të kredisë. 
 
Të ardhura të tjera nga komisionet dhe tarifat duke përmendur këtu tarifat e shërbimeve kontabël, komisionet 
e shitjeve, tarifa të depozitave njihen në momentin që ofrohen shërbimet e lidhura me to.  
 
Shpenzime të tjera nga komisione dhe tarifa lidhen kryesisht me tarifa transaksionesh ose shërbimesh të cilat 
shpenzohen në momentin që shërbimet përfitohen. 
 
(g) Pagesat e qirasë operative 
Pagesat e bëra nën qiranë operative janë njohur në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera 
përmbledhëse  në bazë të metodës lineare mbi jetëgjatësinë e qirasë. Zbritjet nga qiraja njihen si pjesë 
përbërëse e totalit të shpenzimit të qirasë gjatë jetëgjatësisë së qirasë.  
 
(h) Shpenzimet operative 
Shpenzimet operative regjistrohen atëherë kur ato ndodhin. 
 
(i) Planet e pensioneve me përfitim të përcaktuar  
Kontributet e Bankës ndaj planit të pensioneve me kontribut të përcaktuar ngarkohen në pasqyrën e fitimit 
ose humbjes dhe të ardhurave të tjera përmbledhëse  kur ato ndodhin. Banka paguan kontribute për sigurimet 
shoqërore të detyrueshme për përfitimet e punonjësve që dalin në pension. Autoritetet Shqiptare janë 
përgjegjëse për përcaktimin e limitit minimal ligjor për pensionet në Shqipëri sipas një plani kontributesh të 
përcaktuara për pensione.  
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3. Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 
(j) Tatim fitimi 
Tatimi mbi fitimin përfshin tatimin e periudhës aktuale dhe tatimin e shtyrë. Tatimi mbi fitimin njihet në 
pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave te tjera përmbledhëse  përveç pjesës që lidhet me zëra të 
njohur direkt në kapital. Në këto raste tatimi njihet si zë i kapitalit. 
 
Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm të vitit duke përdorur normën tatimore 
në fuqi ose që konsiderohet si e tillë në datën e mbylljes së pasqyrave financiare dhe çdo sistemim të tatimit 
të pagueshëm për vitet e mëparshme. 
 
Tatimi i shtyrë është llogaritur duke përdorur metodën e pozicionit financiar, nga diferencat e përkohshme 
ndërmjet vlerës kontabël neto të aktiveve dhe detyrimeve për qëllime raportimi financiar, dhe bazës së tyre 
tatimore. Tatimi i shtyrë matet me normat e tatimit që pritet të aplikohen ndaj diferencave të përkohshme kur 
ato kthehen mbrapsht bazuar në ligjet që jane në forcë ne datën e raportimit. Detyrim tatimor i shtyrë njihet 
për të gjithë diferencat e përkohshme të tatueshme. 
 
Një aktiv tatimor i shtyrë njihet për aq sa është e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do të jetë i 
disponueshëm kundrejt të cilit diferencat e përkohshme të zbritshme të mund të përdoren. Tatimi i shtyrë 
rishikohet në çdo datë raportimi dhe zvogëlohet deri në masën që nuk ka më mundësi që përfitimi nga tatimi 
mund të realizohet. 
 
Tatime të tjera mbi të ardhurat që rrjedhin nga shpërndarja e dividentëve njihen në të njëjtën kohë kur njihet 
detyrimi për të paguar dividendët përkatës. 

 
(k) Aktivet dhe detyrimet financiare 

 
(i) Njohja 
Banka njeh huatë, parapagimet dhe depozitat me kosto në datën kur i lind e drejta e detyrimit. Të gjitha 
aktivet dhe detyrimet financiare të tjera njihen në datën e tregëtimit, datë në të cilën Banka bëhet palë e 
kontratës. 
 
(ii) Ç’regjistrimi 
Aktivet financiare çregjistrohen nëse të drejtat kontraktore të Bankës ndaj rrjedhjeve monetare që vijnë nga 
aktivi financiar mbarojnë ose nëse Banka i transferon aktivin financiar një pale tjetër bashkë me kontrollin 
ose të gjitha rreziqet dhe përfitimet e aktivit. Çdo interes në aktive financiare të transferueshme që përfitohet 
ose mbahet nga Banka njihet si një aktiv ose detyrim më vete. 
 
Detyrimet financiare ç’regjistrohen nga Banka nëse detyrimet kontraktuale të Bankës mbarojnë, 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 njejtën kohë të gjtha rreziqet dhe përfitimet e aktivit të transferuar, ose një pjesë të 
tyre. Nëse të gjitha rreziqet dhe përfitimet mbahen, atëherë aktivet e transferuara nuk ç’regjistrohen nga 
pasqyra e pozicionin financiar. Transferimi i aktiveve për të cilat mbahen të gjitha rreziqet dhe përfitimet 
përfshin huadhënien e letrave me vlerë dhe transaksionet e riblerjeve. 
 
Kur aktivet i shiten një pale të tretë, dhe Banka përfshihet në një transaksion shkëmbyes për të njëjtin aktiv 
me një normë kthimi përafërsisht të njëjtë , transaksioni rregjistrohet si një transaksion financiar i ngjashëm 
me transaksionet e riblerjeve. Në transaksione në të cilat Banka as nuk mban dhe as nuk transferon rreziqet 
dhe përfitimet e pronësisë mbi aktivet financiare, Banka e ç’regjistron aktivin nëse e humbet kontrollin mbi 
aktivin. 
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 

(k) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim) 
 

(ii) Ç’regjistrimi (vazhdim) 
 

Të drejtat dhe detyrimet e mbajtura në transferim janë të njohura më vete si aktive ose detyrime sipas rastit. 
Në transferimet e aktiveve mbi të cilat mbahet kontrolli Banka vazhdon ta njohë aktivin deri në momentin e  
përfshirjes së saj të vazhdueshme, e përcaktuar kjo nga koha gjatë së cilës Banka është e ekspozuar ndaj 
ndryshimeve në vlerën e aktivit të transferuar. 

Gjithashtu Banka i ç’regjistron disa aktive kur këto balanca gjykohen të parikuperueshme (shiko shënimi4). 
 
(iii) Prezantimi me bazë neto 
Banka nuk neton aktive dhe detyrime ose të ardhura dhe shpenzime, perveçse nese kërkohet ose lejohet nga 
SNRF. Gjithashtu, Banka paraqet në bazë neto fitimet dhe humbjet që rrjedhin nga një grup i ngjashëm 
transaksionesh për shembull fitimet dhe humbjet nga këmbimet valutore. Megjithatë, Banka mund t’i 
paraqesë të tilla fitime ose humbje në mënyrë individuale në qoftë se ato janë materiale.  
 
(iv) Matja e kostos së 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 zhvlerësimi. 
 
(v)     Matja e vlerës së drejtë  
Përkufizimi i vlerës së drejtë të aktiveve dhe detyrimeve financiare mbështetet mbi çmimet e kuotuara të 
tregut ose çmimet e agjentëve të shitjes për instrumenta financiarë të tregëtueshme në tregje aktive. Për të 
gjithë instrumentet e tjerë financiarë vlera e drejtë përcaktohet mbi bazën e teknikave të vlerësimit. Metodat 
e vlerësimit përfshijnë teknikën e vlerës aktuale neto, metodën e rrjedhjeve monetare të skontuara, dhe 
krahasimin me instrumenta të tjerë të ngjashëm për të cilat ekzistojnë çmime tregu dhe metoda vlerësimi.  
 
Per të percaktuar vlerën e drejtë, Banka  përdor hierarkinë e mëposhtme të vlerës së drejtë  që reflekton 
rëndësinë e të dhënave të përdorura për llogaritjet: 
 
Niveli 1: Çmimi i kuotuar në treg (i pa rregulluar), në një treg aktiv për një instrument të njëjtë.  
 
Niveli 2: Metodat e vlerësimit të bazuar në të dhënat e vëzhgueshme direkte (p.sh. çmimet) ose indirekte 
(p.sh. të derivuara nga çmimet).  
 
Kjo kategori përfshin instrumente të vlerësuar duke përdorur: çmimet e kuotura në tregje aktive për 
instrumente të ngjashëm; çmime të kuotuar për instrumente identike ose të ngjashëm në tregje që 
konsiderohen më pak se aktive; ose metoda të tjera vlerësimi ku të gjitha të dhënat e rëndësishme janë të 
vëzhgueshme në mënyre direkte ose indirekte nga të dhënat e tregut.  
 
Niveli 3: Metodat e vlerësimit që përdorin të dhëna të rëndësishme jo të vëzhgueshme.  

Kjo kategori përfshin të gjithë instrumentet ku teknikat e vlerësimit përfshijnë të dhëna  të rëndësishme  të 
cilat nuk mund të vëzhgohen, dhe këto të dhëna kanë efekt të rëndësishëm në vlerësimin e instrumenteve. 
Kjo kategori përfshin instrumente që janë vlerësuar bazuar në çmimin e kuotuar të instrumenteve të 
ngjashëm, çmim i rregulluar bazuar në të dhëna të pavëzhgueshme ose supozime të tjera për të reflektuar 
diferencat ndërmjet instrumenteve që vlerësohen dhe instrumenteve të kuotuara.  
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 

(k) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim) 
 

(v) Matja e vlerës së drejtë (vazhdim) 
 
Objektivi i teknikave të vlerësimit është që të arrijnë të përcaktojnë një vlerë të drejtë që pasqyron çmimin e 
instrumenteve financiare në datën e raportimit, e cila do të ishte përcaktuar nga pjesmarrësit e tregut që 
veprojnë si transaksione normale. 
 
(vi) Identifikimi dhe matja e zhvlerësimit  
Në çdo datë raportimi Banka vlerëson nëse ka evidencë objektive që aktivet financiare të cilat nuk mbahen 
me vlerën e drejtë përmes pasqyrës përmbledhëse të të ardhurave dhe shpenzimeve, janë zhvlerësuar. Aktivet 
financiare zhvlerësohen kur ekzistojnë evidenca objektive që një ngjarje që sjell humbje, ka ndodhur pas 
njohjes fillestare të aktivit dhe që ngjarja që sjell humbje ka një ndikim në rrjedhjet e ardhshme të parasë së 
aktivit, të cilat mund të maten me besueshmëri. Banka i zhvlerëson aktivet e saj individualisht dhe gjithashtu 
në grup. Të gjitha aktivet financiare të konsiderueshme analizohen për zhvlerësim në mënyrë individuale.  
Te gjitha aktivet të cilat nuk janë individualisht të konsiderueshme analizohen së bashku për zhvlerësim duke 
u grupuar në aktive financiare (të mbajtura me kosto të amortizuar) me karakteristika të njëjta rreziku. 
 
Evidenca objektive që aktivet financiare janë të zhvlerësuara mund të përfshijnë, mospagesa ose shkelje nga 
huamarrësit, ristrukturimin e një huaje, të dhëna që një huamarrës ose një emetues borxhi po falimenton, 
zhdukjen e një tregu aktiv për një letër me vlerë, ose të dhëna të tjera të dukshme lidhur me një grup aktivesh 
si p.sh. ndryshime të pafavorshme të aftësive paguese të një huamarrësi ose huadhënësi në Bankë ose kushtet 
ekonomike që mund të sjellin vonesa në pagesa ndaj Bankës. 
 
Për përcaktimin e zhvlerësimit në grup, Banka përdor modelimin statistikor të trendeve historike të 
probabilitetit të mospagimit, përcaktimin e kohës së rekuperimit dhe vlerën e humbjes së ndodhur. Normat e 
mospagimeve, normat e humbjes dhe përcaktimi i kohës së rekuperimit krahasohen përkundrejt rezultateve 
aktuale për të siguruar që ato të mbeten të duhurat. 
 
Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve të mbajtura me kosto të amortizuar llogariten si diferencë e vlerës 
kontabël të aktiveve financiare dhe vlerës aktuale të rrjedhjeve monetare të skontuara me vlerën origjinale të 
interesit efektiv të këtyre aktiveve. Humbjet njihen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te 
tjera përmbledhëse  dhe pasqyrohen në një llogari zhvlerësimi përkundrejt huave dhe parapagimeve. Kur një 
ngjarje pas datës së raportimit shkakton uljen e humbjes nga zhvlerësimi, kjo ulje pasqyrohet në pasqyrën e 
fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera përmbledhëse . 
 
(l) Paraja dhe ekuivalentët e saj 
Paraja dhe ekuivalentët e saj përfshijnë kartëmonedha, monedha, shuma të pakushtëzuara me Bankën 
Qëndrore, llogari rrjedhëse dhe depozita me afat maturimi më pak se tre muaj, të cilat nuk ndikohen shumë 
nga ndryshimet në vlerën e drejtë dhe përdoren nga Banka për përmbushjen e angazhimeve afatshkurtra. 
 
(m) Huatë dhe paradhëniet 
Huatë dhe paradhëniet janë aktive finaciare jo-derivativë, me pagesa fikse ose të përcaktueshme, të cilat nuk 
janë kuotuar në tregje aktive dhe Banka nuk ka për qëllim t’i shesë në periudhë afatshkurtër. 
 
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 të fiksuar në një datë të ardhshme (marrëveshje të anasjellta të 
riblerjes), marrëveshja kontabilizohet si një hua apo paradhënie dhe aktivet në bazë të marrëveshjes nuk 
paraqiten në pasqyrat financiare të veçanta të Bankës.  

Huatë dhe paradhëniet fillimisht njihen me vlerë të drejtë plus kosto direkte transaksioni dhe në vazhdim 
maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv.  
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 
(n) Letrat me vlerë 
Investimet në letra me vlerë maten me vlerën e tregut duke i shtuar kostot direkte të transaksionit dhe në 
vijim kontabilizohen sipas klasifikimit si të mbajtura deri në maturim ose të mbajtura për shitje. 
 
(i) Letrat me vlerë të mbajtura deri në maturim 
Letrat me vlerë të mbajtura deri në maturim janë aktive që kanë pagesa fikse ose të përcaktuara dhe për të 
cilat Banka ka për qëllim t’i mbajë deri në maturim të cilat nuk mbahen në vlerë të drejtë përmes fitimit ose 
humbjes, ose nuk klasifikohen si të vlefshme për shitje. Ato maten me koston e amortizuar duke përdorur 
metodën e interesit efektiv. 
 
Çdo shitje ose riklasifikim me vlerë të konsiderueshme të investimeve të mbajtura deri në maturim, jo shumë 
afër maturimit do të çonte në riklasifikimin e të gjithë portofolit të mbajtur deri në maturim si investim i 
mbajtur për shitje dhe do ndalonte Bankën për klasifikimin e tyre si investim i mbajtur deri në maturim për 
periudhën aktuale dhe për dy vitet pasuese. 
 
(ii) Letrat me vlerë të mbajtura për shitje 
Investime në letra me vlerë të mbajtura për shitje janë investime jo-derivative të cilat nuk klasifikohen në 
ndonjë kategori tjetër të aktiveve financiare. 
 
Investime në letra me vlerë të mbajtura për shitje mbahen në pasqyrat financiare me vlerën e drejtë të tyre. 
Të ardhurat nga interesi regjistrohen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera përmbledhëse  
sipas metodës së interesit efektiv. Të ardhurat / humbjet nga këmbimet valutore të letrave me vlerë të 
mbajtura për shitje regjistrohen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera gjithëperfshirëse. 
Fitimet apo humbjet nga një aktiv financiar i vlefshëm për shitje njihen tek pasqyra e të ardhurave 
gjithëperfshirëse , përveç humbjeve nga zhvlerësimi dhe fitimeve dhe humbjeve nga kurset e këmbimit derisa 
aktivi financiar çregjistrohet. Fitimet dhe humbjet e mbartura deri në momentin e ç’rregjistrimit në të ardhurat 
përmbledhëse, riklasifikohet nga kapitali në pasqyrën e fitimit ose humbjes. Gjithsesi, interesi i llogaritur 
duke përdorur metodën e interesit efektiv njihet në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera 
përmbledhëse. 
 
(o) Aktivet Afatgjata që Mbahen për t’u Shitur dhe Operacionet Jo të Vijueshme 
Aktivet që plotësojnë kriteret për t’u klasifikuar si të mbajtura për shitje të maten me vlerën më të ulët mes 
vlerës kontabël (neto) dhe vlerës së drejtë minus kostot për shitje. Një njësi ekonomike klasifikon një aktiv 
afatgjatë (ose grup të nxjerrë jashtë përdorimit) si të mbajtur për shitje nëse vlera e tij kontabël (neto) do të 
rifitohet parimisht nëpërmjet një transaksioni shitjeje në vend të përdorimit të vazhdueshëm.  
 
Nëse ky është rasti, aktivi (ose grupi i nxjerrë jashtë përdorimit) duhet të jetë i përshtatshëm për shitje të 
menjëhershme në kushtet e tij aktuale subjekt vetëm për kushtet që janë të përdorshme dhe të zakonshme për 
shitjet e aktiveve të tilla (ose grupeve të nxjerrë jashtë përdorimit) dhe shitja e tij duhet të jetë me probabiliteti 
të lartë për t’u realizuar brenda një viti.  
 
Një operacion jo i vijueshëm cilesohet si i tillë ne rast se është nje përbërës i njësisë ekonomike që ose është 
nxjerrë jashtë përdorimit, ose është klasifikuar si i mbajtur për shitje, dhe: 
(a) përfaqëson një linjë kryesore të ndarë veças të biznesit ose një vendndodhje gjeografike operacionesh,  
(b) është pjesë e një plani të vetëm të koordinuar për të nxjerrë jashtë përdorimit një linjë kryesore të ndarë 

veças të biznesit ose një vendndodhje gjeografike operacionesh ose  
(c) është një filial i blerë ekskluzivisht me qëllim për t’u rishitur.  
 
Aktivet që plotësojnë kriteret për t’u klasifikuar si të mbajtura për shitje të paraqiten veças në pamjen e parë 
të pasqyrën e pozicionit financiar dhe rezultatet e veprimtarive te ndërprera të paraqiten veçmas në pasqyrën 
e të ardhurave gjithëpërfshirëse. 
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 

(p) Aktivet e trupëzuara 
 

(i) Njohja dhe matja 
Zërat e aktiveve afatgjata materiale paraqiten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe humbjet e 
akumuluara nga rënia në vlerë. 
 
(ii) Kostot vijuese 
Kostoja e zëvendësimit të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën e mbartur të elementit 
nëse është e mundshme që përfitime ekonomike në të ardhmen që i atribuohen atij elementi do të rrjedhin në 
Bankë, dhe kostoja e tij mund të matet me besueshmëri. Kostot e shërbimeve ditore të aktiveve afatgjata 
materiale njihen në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera përmbledhëse  në momentin kur 
ndodhin.  
 
(ii) Amortizimi 
Amortizimi njihet në pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera përmbledhëse  me anën e 
metodës lineare gjatë jetës së çdo pjesë të një aktivi të trupëzuar. Përmirësimet e bëra në aktivet e marra me 
qira zhvlerësohen për më të shkurtrën midis kohës së qirasë dhe jetëgjatësisë së aktivit.  
 
Jetëgjatësia për periudhën aktuale dhe atë krahasuese është si vijon: 
 

 (në vite) 
 Ndërtesa  30 

Kompjutera dhe pajisje informatike 5 
Instalime dhe pajisje të tjera 5 
Pajisje zyre 10 
Automjete 5 
Investime në mjetet e marra me qira 5 

 
Metodat e zhvlerësimit, jetëgjatësia dhe vlera e mbetur rishikohen në datën  e raportimit. Zhvlerësimi nuk 
llogaritet për aktivet në proçes. 
 
(q) Aktivet e patrupëzuara 
Programet kompjuterike të blera nga Banka njihen me koston historike zvogëluar me amortizimin dhe 
humbjet e akumuluara nga rënia në vlerë. Shpenzimet e mëtejshme mbi programet kompjuterike 
kapitalizohen vetëm kur këto shpenzime  lidhen me rritjen e përfitimit të ardhshëm ekonomik prej këtij aktivi. 
Të gjitha shpenzimet e tjera njihen në periudhën që ndodhin në pasqyren e fitimit ose humbjes dhe të 
ardhurave të tjera përmbledhëse. 

Shpenzimi i amortizimit njihet në pasqyrën e të fitimit ose humbjes, bazuar mbi metodën lineare të 
amortizimit 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 dhjetë vjet. 
 
(r) Rënia në vlerë e aktiveve jo-financiare 
Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Bankës, përveç aktiveve tatimore të shtyra rishikohet në çdo datë 
raportimi për të përcaktuar nëse ka evidenca për zhvlerësim. Nëse ka evidenca të tilla atëherë vlerësohet vlera 
e rikuperueshme e aktivit.  
 
Humbja nga rënia në vlerë njihet nëse vlera kontabël e një aktivi ose e njësisë gjeneruese të mjeteve monetare 
tejkalon vlerën e rikuperueshme.  
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 
(q) Rënia në vlerë e aktiveve jo-financiare (vazhdim) 
 
Njësia gjeneruese e mjeteve monetare është grupi me i vogël i identifikueshëm i aktiveve që gjeneron rrjedhje 
monetare që janë të pavarura nga aktivet dhe grupet e tjera. Humbjet nga rënia në vlerë njihen në pasqyrën e 
fitimit ose humbjes dhe te ardhurave te tjera përmbledhëse. 
 
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, rrjedhjet e ardhshme të mjeteve monetare skontohen 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 zhvlerësim dhe ka patur ndryshim në vlerësimet e përdorura për përcaktimin e 
vlerës së rikuperueshme. Humbja nga rënia në vlerë 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 rënia në vlerë. 
 
(r) Depozita dhe detyrime të tjera financiare 
Depozitat dhe detyrimet e tjera financiare janë pjesë e burimeve të financimit të Bankës. 
 
Kur Banka shet një aktiv financiar dhe hyn në një marrëveshje ri-blerjeje 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 veçanta të Bankës. 
 
Banka klasifikon instrumentet e borxhit si detyrime financiare ose instrumenta kapitale në përputhje me 
thelbin e kushteve kontraktuale të instrumentit. 
 
Depozitat dhe detyrimet e tjera financiare maten fillimisht me vlerën e tregut duke i shtuar kostot e 
transaksionit dhe në vijim maten me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 
 
(s) Provizionet  
Një provizion njihet nëse, si rezultat i ngjarjeve të mëparshme, Banka ka një detyrim aktual ligjor ose 
konstruktiv i cili mund të matet në mënyrë të besueshme dhe është e mundur që nxjerrje fondesh do të 
kërkohen për shlyerjen e këtij detyrimi.  
 
Provizionet caktohen duke skontuar rrjedhjet e pritshme të parave me një normë para tatimit e cila reflekton 
vlerën e tregut dhe nëse është e përshtatshme rrezikun specifik të detyrimit. 
 
(t) Paraqitja e vlerës së drejtë  
 
Hua dhe paradhënie ndaj bankave dhe institucioneve financiare  
Huatë dhe paradhëniet dhënë bankave dhe institucioneve financiare përfshijnë vendosjet ndërbankare. Vlera 
e tyre e drejtë konsiderohet të jetë përafërsisht e njëjtë me vlerën e tyre kontabël. 

Hua dhe paradhënie ndaj bankave dhe institucioneve financiare  
Huatë dhe paradhëniet dhënë bankave dhe institucioneve financiare përfshijnë vendosjet ndërbankare. Vlera 
e tyre e drejtë konsiderohet të jetë përafërsisht e njëjtë me vlerën e tyre kontabël. 
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 
(u) Paraqitja e vlerës së drejtë  (vazhdim) 
 
Hua dhe paradhënie për klientët 
Huatë dhe paradhëniet paraqiten neto me fondin e provizionimit. Portofoli i huave të bankës ka një vlerë të 
drejtë të përafërt me vlerën e tyre kontabël për shkak ose të natyrës së tyre afat-shkurtër ose të normave të 
interesit, të cilat i përafrohen atyre të tregut. Pjesa më e madhe e portofolit të huave është subjekt i riçmimit 
brenda një viti me përjashtimin e një grupi kredie të dhënë në vitin 2008, i cili eshte dhënë pa një cmim 
dysheme të aplikueshëm. 
 
Detyrime të tjera ndaj bankave dhe klientëve  
Vlera e drejtë e depozitave me afat përafron  me vlerën kontabël për shkak të natyrës së tyre të maturimit 
afatshkurtër, me përqëndrimin e depozitave duke qene brenda grupit (0 deri në 1 viti) 
 
Tabela ne vijim përmbledh vlerën e drejtë të instrumentave financiare sipas klasifikimit të tyre në bilanc: 
 

Aktivet dhe pasivet financiare 
31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 

Vlera e 
mbartur 

Vlera e 
drejtë 

 Vlera e 
mbartur 

Vlera e 
drejtë 

Aktivet financiare          
Paraja dhe ekuivaletët e saj 7,104,355 7,104,355  3,005,695 3,005,695 
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore 5,986,772 5,986,772  5,605,130 5,605,130 
Hua dhe paradhënie institucioneve financiare 1,313,232 1,313,232  1,291,240 1,291,240 
Investime të vlefshme për shitje 19,622,279 19,622,279  19,995,349 19,995,349 
Aktive të mbajtura për shitje 104,314 126,170  - - 
Hua dhe paradhënie për klientët, neto 44,761,531 45,203,481  40,536,932 40,565,444 
Qiratë financiare 688,226 688,226  592,504 592,504 
Totali i aktiveve financiare 79,580,709 80,044,514  71,026,850 71,055,362 
       
Detyrimet financiare      
Kredi dhe paradhënie nga institucionet financiare 7,629,534 7,629,534  4,940,172 4,940,172 
Detyrime ndaj klientëve 64,199,730 63,978,122  59,496,585 59,496,585 
Detyrime që lidhen me aktivet e mbajtura për shitje  25,221 25,221  - - 
Totali i detyrimeve financiare 71,854,485 71,632,877  64,436,757 64,436,757 
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3.   Politika të rëndësishme kontabël (vazhdim) 
 
(u)    Paraqitja e vlerës së drejtë (vazhdim) 
 
Më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 të gjithë instrumentat financiare jane matur me kosto te amortizuar, me përjashtim të investimeve në letra me vlerë të vlefshme për 
shitje dhe aktiveve të mbajtura për shitje të cilat janë matur me vlerën e drejtë. Vlera e drejtë më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 për investimet në letrat me vlerë mbajtur 
për shitje është matur bazuar në nivelin 2 të hierarkisë.  
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
 Vlera  

e mbartur 
Kosto e 

amortizuar 
Vlera e drejtë  Vlera  

e mbartur 
Kosto e 

amortizuar 
Vlera e drejtë 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3   Level 1 Level 2 Level 3 
Aktive            
Paraja dhe ekuivalentët e saj 7,104,355 7,104,355 - - -  3,005,695 3,005,695 - - - 
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qëndrore 5,986,772 5,986,772 - - -  5,605,130 5,605,130 - - - 
Hua dhe paradhënie institucioneve financiare 1,313,232 1,313,232 - - -  1,291,240 1,291,240 - - - 
Investime të vlefshme për shitje 19,622,279 - - 19,622,279 -  19,995,349 - - 19,995,349 - 
Hua dhe paradhënie për klientët, neto 44,761,531 - - - 45,203,481  40,536,932 40,536,932 - - - 
Qiratë financiare 688,226 688,226 - - -  592,504 592,504 - - - 
Aktive mbajtur për shitje 104,314 - - 126,170 -  - - - - - 
Aktive të tjera 319,258 319,258 - - -  325,675 325,675 - - - 
Totali i aktiveve 79,899,967 15,411,843 - 19,748,448 45,203,481  71,352,526 51,357,177 - 19,995,349 - 
             
Detyrime            
Kredi dhe paradhënie nga institucionet 
financiare 7,629,534 7,629,534 - - -  4,940,172 4,940,172 - - - 
Detyrime ndaj klientëve 64,199,730 - - - 63,978,122  59,496,585 59,496,585 - - - 
Detyrime të tjera 487,988 487,987 - - -  361,358 361,358 - - - 
Detyrime lidhur me aktivet për tu shitur 25,221 25,221 - - -  - - - - - 
 Totali detyrimeve 72,342,473 8,142,742 - - 63,978,122  64,798,115 64,798,115 - - - 
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4. Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve  
 
Drejtimi i Bankës ka diskutuar me Bordin Drejtues zhvillimin, zgjedhjen dhe paraqitjen e politikave dhe 
vlerësimeve kritike kontabël të Bankës dhe aplikimin e këtyre politikave dhe vlerësimeve. Vlerësimet dhe 
supozimet që lidhen me to rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen 
në përiudhën në të cilën vlerësimi është rishikuar në qoftë se rishikimi prek vetëm atë periudhë ose në 
periudhën e rishikimit dhe periudhat e ardhshme nëse rishikimi ndikon njëkohësisht në peridhën raportuese 
dhe në periudhat e ardhshme. Këto shënime shpjeguese mbështesin komentet mbi administrimin e rrezikut 
financiar (shiko shënimin 32). 
 
Burimet kryesore të pasigurisë në matje 
 
Zhvlerësimet për humbje nga kreditë 
Përbërësi specifik në totalin e fondit të zhvlerësimeve të aktiveve financiare të vlerësuara individualisht, 
bazohet në vlerësimin më të mirë nga Drejtimi të rrjedhjeve të pritshme të parasë. Për të llogaritur këto 
rrjedhje të parave drejtimi i Bankës gjykon mbi situatën financiare të palës tjetër dhe vlerën neto të 
realizueshme të ndonjë garancie. Çdo aktiv i zhvlerësuar vlerësohet bazuar mbi cilësitë e tij dhe llogaritja e 
rrjedhjeve të parasë që konsiderohen të arkëtueshme aprovohet në mënyrë të pavaruar nga Departamenti i 
Riskut.  
 
Fondi i zhvlerësimit për kreditë ne grup mbulon humbjet nga kreditë dhënë klientëve me karakteristika 
ekonomike të ngjashme, kur nuk ka ndonjë evidencë të dukshme për humbje, por humbja mund të ketë 
ndodhur dhe pse e paidentifikueshme në datën e pasqyrave. Në vlerësimin e nevojës për fond kolektiv 
drejtimi konsideron faktorë si cilësia e kreditimit, madhësia e portofolit, përqëndrimin si dhe faktorë 
ekonomik. Në mënyrë që të vlerësohet fondi i kërkuar janë bërë supozime për të përcaktuar sesi janë 
modeluar humbjet dhe për të përcaktuar parametrat e kërkuar bazuar në të kaluarën ose nga kushtet aktuale 
ekonomike. Saktësia e vlerësimit të fondit kolektiv të provizionit varet nga sa të matshme janë rrjedhjet e 
ardhshme të projektuara dhe supozimet dhe parametrat e përdorura në modelin e vlerësimit. 
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5. Paraja dhe ekuivalentët e saj  
 
Paraja dhe ekuivalentët e saj më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 janë të detajuar si më poshtë: 
 
 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Arka    
  Në Lek 764,677  551,017 
  Në monedhë të huaj 514,463  425,031 
Llogari rrjedhëse me Bankën Qëndrore 232,596  5,513 
Llogari rrjedhëse me bankat e tjera 4,756,699  877,839 
Vendosjet në tregun e parasë 835,920  1,146,295 
Totali 7,104,355  3,005,695 

 
Norma e interesit vjetor për depozitat me afat me bankat rezidente gjatë vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2016 
variojnë nga 0.25% në 1.80% (2015: 0.20% në 2.35 %) dhe për depozitat me afat me bankat jo-rezidente nga 
0.05% në 0.75% (2015: 0.04% në 0.48%).  
 
Llogaritë rrjedhëse me bankat në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 të detajuara gjeografikisht janë si më poshtë: 
 
  31 dhjetor 2016   31 dhjetor 2015 
Austri 679,343  1,500 
Francë 3,933,585  571,756 
Shqipëri 158  617 
Gjermani -  279,482 
Zvicër 12,476  5,655 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës 118,559  7,984 
Britani e Madhe 12,578  10,845 
Totali 4,756,699  877,839 

 
Vendosjet në tregun e parasë në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 të detajuara gjeografikisht janë si më poshtë dhe 
maturiteti i tyre varion nga 5-8 ditë: 
 

  31 dhjetor 2016   31 dhjetor 2015 
Shqipëri 450,033  - 
France 385,887  978,362 
Austri -  167,933 
Totali 835,920  1,146,295 

 
6. Shumat e kushtëzuara me Bankën Qëndrore  
 
Në përputhje me kërkesat e Bankës Qëndrore lidhur me depozitën rezervë, Banka duhet të mbajë një 
minimum prej 10% të depozitave të klientëve pranë Bankës Qëndrore si llogari rezervë. 
 
Interesat mbi rezervën statusore në Bankën Qëndrore janë llogaritur si më poshtë: 
 
- LEK: 70% mbi normat e marrëveshjeve të riblerjes: 1.25% në vit për 31 dhjetor 2016 (31 dhjetor 2015: 
1.225% në vit); 

- USD: 0.00% ne 31 dhjetor 2016 (31 dhjetor 2015: 0.00% në vit); 
- Euro: -0.04% në 31 dhjetor 2016 (31 dhjetor 2015: 0.00% në vit). 
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7. Hua dhe parapagime ndaj institucioneve financiare 
 
Huatë dhe parapagimet ndaj institucioneve financiare më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 janë si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Rezidentë    
     Hua ndaj institucioneve financiare 1,300,415  1,278,661 
Jo rezidentë    
     Llogari escrow për garanci bankare 12,817  12,579 
Totali  1,313,232   1,291,240 

 
8. Investime të vlefshme për shitje 
 
Investimet e vlefshme për shitje në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 përbëhen si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Bono thesari (8.1) -  2,869,005 
Obligacione qeveritare (8.2) 19,622,279  17,126,344 
Totali  19,622,279  19,995,349 

 
8.1 Bono thesari 
 

Më 31 dhjetor 2016 Banka nuk ka ekspozim në Bono thesari, si pasojë e stimulit monetar të  normës bazë, 
duke pësuar një rënie materiale prej 96 pikë bazë në gjysmën e parë të vitit 2016. 
 
Bonot e thesarit sipas maturimit kontraktual më 31 dhjetor 2015 detajohen si më poshtë: 
 

31 dhjetor 2015 

Maturitet 
Vlera 

Nominale 
Prim / 

(Skonto) 
Interes i 

përllogaritur 
Diferencë 

rivlerësimi 
Vlera e 

mbartur 
3 Mujore -    -    -    -    -    
6 Mujore -    -    -    -    -    
12 Mujore 2,900,000  (92,039) 48,668  12,376  2,869,005  
 2,900,000  (92,039) 48,668  12,376  2,869,005  

 

Norma efektive e interesit të bonove të thesarit më 31 dhjetor 2015 ka qënë nga 3.03% në 3.53%.  
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8.       Investime të vlefshme për shitje (vazhdim) 
 
8.2 Obligacione qeveritare 
 

Obligacionet qeveritare janë të detajuara si më poshtë sipas maturitetit: 
 

31 dhjetor 2016 

Maturitet 
Vlera 

Nominale 
Prim / 

(Skonto) 
Interes i 

përllogaritur 
Diferencë 

rivlerësimi 
Vlera e 

mbartur 
24 muaj 2,740,000 - 29,014 (5,598) 2,763,416 
36 muaj 1,250,000 122 23,562 13,820 1,287,504 
60 muaj 6,360,000 8,188 76,508 28,423 6,473,119 
84 muaj 2,690,000 58,580 42,818 (25,182) 2,766,216 
120 muaj 1,680,000 1,312 60,883 256,973 1,999,168 
Euro Bond 2,569,370 (10,485) 19,833 224,359 2,803,078 
24 muaj në Euro 1,517,822 126 11,831 - 1,529,778 
 18,807,192 57,843 264,448 492,795 19,622,279 

 
31 dhjetor 2015 

Maturitet 
Vlera 

Nominale 
Prim / 

(Skonto) 
Interes i 

përllogaritur 
Diferencë 

rivlerësimi 
Vlera e 

mbartur 
24 muaj 3,580,000 92 39,115 9,024 3,628,230 
36 muaj 1,086,667 1,388 26,028 5,463 1,119,545 
60 muaj 5,790,000 10,801 83,878 (43,033) 5,841,645 
84 muaj 1,000,000 - 20,526 28,502 1,049,028 
120 muaj 1,680,000 1,504 60,883 59,986 1,802,373 
Euro Bond 2,608,320 (13,403) 20,134 31,388 2,646,439 
24 muaj në Euro 1,029,600 330 9,153 - 1,039,083 
 16,774,587 712 259,717 91,329 17,126,344 

 

Obligacionet qeveritare përfitojnë interes gjashtë mujor me një normë kuponi në 31 dhjetor 2016 ndërmjet 
0.75% deri në 9.53% (31 dhjetor 2015: nga 4.57% deri në 5.72%). Gjatë 2016, Banka u bë pjesë e blerjes së 
Eurobond-it, me një investim prej 3,724 mijë Euro me një normë vjetore 0.75%. Gjatë vitit 2015 Banka 
investoi në obligacione të Qeverisë për shumën prej 19,000 mijë Euro me normë interesi vjetore 5.75%. 
 
8.3   Lëvizjet në investime të vlefshme për shitje  
 
Tabela më poshtë tregon lëvizjet në balancat e investimeve të vlefshme për shitje për vitin e mbyllur më 31 
dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015, duke përfshirë blerjet dhe maturimet përgjate këtyre viteve: 
 

 Lëvizjet në investime të vlefshme për shitje 
 31 dhjetor 2016   31 dhjetor 2015 

Balanca në fillim të vitit  19,995,349  20,514,693 
Blerjet përgjatë vitit 4,047,566  11,459,171 
Maturimet përgjatë vitit (4,705,743)  (11,956,979) 
Luhatjet në të ardhurat nga interesat (67,214)  (16,414) 
Luhatjet në vlerën e drejtë  389,090  52,816 
Efekti i kurseve të këmbimit (36,769)  (57,938) 
Balanca në fund të vitit 19,622,279  19,995,349 

 
Më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 Banka nuk zotëron letra me vlerë të mbajtura deri në maturim.   
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9. Hua dhe paradhënie për klientët, neto 
 

9.1   Kredi dhe paradhënie për klientët, neto 
 

Huatë neto dhënë klientëve në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 përbëhen si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Sipërmarrës privat dhe ndërmarrje 30,516,345  27,879,547 
Individë 16,472,654  14,451,693 
Interesi i përllogaritur 116,415  147,230 
 47,105,414   42,478,470 
Minus zhvlerësimin  (2,343,883)  (1,941,538) 
Totali 44,761,531   40,536,932 

 
 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Kreditë me këste 33,753,389  29,489,520 
Paradhëniet  13,349,501  12,988,951 
Karta krediti 2,522  - 
Totali  47,105,414  42,478,470 

 

Gjatë vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2016, Banka ka fshirë nga librat 97 kredi (2015: 212 kredi) me një shumë 
prej 508,315 mijë Lek (2015: 667,553 mijë Lek). 
 
Fondi i zhvlerësimit paraqitet i detajuar në tabelën më poshtë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 31 
dhjetor 2015.  
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Zhvlerësimi për kreditë dhe paradhëniet 2,341,588  1,909,357 
Zhvlerësimi për balancat debitore 2,295  32,181 
Totali 2,343,883  1,941,538 
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9.        Hua dhe paradhënie për klientët, neto (vazhdim) 
 
9.1.   Kredi dhe paradhënie për klientët, neto (vazhdim) 
 
Lëvizjet në fondin e zhvlerësimit të kredive dhe paradhënieve për klientët sipas klasave të kredive dhe paradhënieve, për çdo kategori zhvlerësimi për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 janë të detajuara më poshtë:   

  Sipërmarrës privat 
dhe ndërmarrje 

Kredi dhënë 
Individëve 

Kredi hipotekore 
dhënë individëve Total 

Balanca më 31 dhjetor 2014  1,164,744 244,088 158,798 1,567,631 
Zhvlerësimi për humbje nga kreditë dhe paradhëniet   789,224 168,142 163,743 1,121,109 
Rrimarje të fondit të zhvlerësimit  (10,962) (23,534) (45,153) (79,649) 
Llogari te arkëtueshme të pambledhshëmë të fshira  (390,149) (121,572) (176,509) (688,231) 
Efekti i ndryshimit të kursit të këmbimit  6,371 1,112 13,195 20,678 
Balanca më 31 dhjetor 2015  1,559,228 268,236 114,074 1,941,538 
Zhvlerësimi për humbje nga kreditë dhe paradhëniet   1,025,083  61,266  109,801  1,196,151  
Rimarrje të fondit të zhvlerësimit  (242,727) (2,381) (40,383) (285,491) 
Llogari të arkëtueshme të pambledhshëm të fshira  (450,614) (15,535) (42,166) (508,315) 
Efekti i ndryshimit të kursit të këmbimit  - - - - 
Balanca më 31 dhjetor 2016  1,890,970  311,587  141,326  2,343,883  
      

Më 31 dhjetor 2015      
Zhvlerësimi për klientët e zhvlerësuar individualisht  1,143,814 193,775 45,098 1,382,687 
Zhvlerësimi për klientët e zhvlerësuar në grupe  415,414 74,460 68,976 558,851 
  1,559,228 268,236 114,074 1,941,538 
Më 31 dhjetor 2016      
Zhvlerësimi për klientët e zhvlerësuar individualisht   1,644,980   248,690   8,808   1,902,478  
Zhvlerësimi për klientët e zhvlerësuar në grupe   245,991   62,897   132,518   441,406  
   1,890,970   311,587   141,326   2,343,883  
      

Vlera e kredive të identifikuara për tu zhvlerësuar individualisht, 
përpara zbritjes së zhvlerësimit individual   2,925,637 220,655 357,966 3,504,258 
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9.        Hua dhe paradhënie për klientët, neto (vazhdim) 
 
9.2.     Qiratë Financiare  
 

Investimi në kontratat e qirave financiare  31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
  - Më pak se një vit  66,270  35,906 
  - Ndërmjet një dhe pesë vjet  736,960  625,144 
  - Mbi pesë vjet  8,481  23,254 

  811,712  684,304 
Minus të ardhurat e papërfituara  (81,912)  (73,670) 
Investimi në kontratat e qirave financiare, neto  729,799  610,634 
Minus zhvlerësimin për qiratë financiare  (41,573)  (18,130) 
 Total  688,226  592,504 

 
Lëvizjet në zhvlerësim për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 për kontratat e qirave financiare 
janë si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Shuma në fillim të vitit  18,130  43,515 
Shtesa në zhvlerësim gjatë periudhës  25,423  1,561 
Pakësime në zhvlerësim gjatë periudhës  (1,978)  (26,947) 
Shuma në fund të vitit  41,573  18,130 
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10. Aktivet e trupëzuara, neto 
 

 
 

Ndërtesa 
 Kompjutera dhe 

pajisje elektronike 
 Mobilje dhe 

pajisje zyre 
 

Automjete 
 Investime në 

ambiente me qira 
 Punime në 

proçes 
 

Totali 
 
Kosto 

 
             

Në 31 dhjetor 2014  387,078  468,364  451,674  32,123  296,096  84,221  1,719,556 
Shtesa  -  11,667  9,651  8,813  18,509  64,894  113,534 
Shitje  -  (3,345)  (9,265)  -  -  -  (12,610) 
Transferime  -  19,904  1,022  -  -  (81,008)  (60,082) 
Në 31 dhjetor 2015  387,078  496,590  453,082  40,936  314,605  68,107  1,760,398 
Shtesa  14,647  7,010  11,615  7,731  16,785  27,649  85,438 
Pakësime  (18,592)  (59,996)  (5,721)  (11,640)  -  (902)  (96,851) 
Transferime  31,143  20,470  (24)  -  -  (94,854)  (43,266) 
Në 31 dhjetor 2016  414,276  464,074  458,951  37,028  331,390  -  1,705,720 
 
Amortizimi i akumuluar 

 
             

Në 31 dhjetor 2014  (58,577)  (413,604)  (368,898)  (25,933)  (258,519)  -  (1,125,531) 
Shpenzimi i vitit  (13,440)  (24,950)  (26,077)  (4,215)  (18,631)  -  (87,313) 
Pakësime  -  3,392  8,487  -  -  -  11,879 
Në 31 dhjetor 2015  (72,017)  (435,162)  (386,488)  (30,148)  (277,150)  -  (1,200,965) 
Shpenzimi i vitit  (13,407)  (26,657)  (21,020)  (5,361)  (17,755)  -  (84,199) 
Pakësime  3,709  57,637  5,362  11,575  -  -  78,282 
Në 31 dhjetor 2016  (81,715)  (404,181)  (402,146)  (23,934)  (294,904)  -  (1,206,881) 
 
Vlera e mbetur neto 

 
             

Në 31 dhjetor 2015  315,061  61,428  66,594  10,788  37,455  68,107  559,433 
Në 31 dhjetor 2016  332,561  59,893  56,806  13,094  36,486  -  498,838 
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11. Aktivet e patrupëzuara, neto 
 

 Programe 
kompjuterike 

Kosto  
Në 31 dhjetor 2014 455,910 
Shtesa 3,772 
Transferime 60,083 
Në 31 dhjetor 2015 519,765 
Shtesa 11,561 
Transferime 43,266 
Në 31 dhjetor 2016 574,592 
Amortizimi i akumuluar  
Në 31 dhjetor 2014 (232,244) 
Shpenzimi i vitit (47,389) 
Në 31 dhjetor 2015 (279,633) 
Shpenzimi i vitit (54,014) 
Në 31 dhjetor 2016 (333,647) 
  

Vlera e mbetur neto  
Në 31 dhjetor 2015 240,132 
Në 31 dhjetor 2016 240,945 

 
12. Aktivet e mbajtura për shitje 
 
Më 31 dhjetor 2016, Banka ka regjistruar në pasqyrat financiare aktive të mbajtura për shitje në vlerën  
104,314 mijë Lek që përbëhet nga vlera e tre pronave të mara në rrugë ligjore për të cilat Banka është në 
proçes shitje. Banka ka nënshkruar kontratat me blerësit dhe shuma e parapaguar prej 25,221 mijë Lek është 
depozituar në Bankë përpara datës së mbylljes së bilancit. Shuma e parapaguar është paraqitur si detyrim që 
lidhet me aktivet e mbajtura për shitje. Transaksioni i shitjes të aktiveve të mbajtura për shitje pritet të 
përfundojë në 2017.  
 
13. Aktive të marra në pronësi nga çështje gjyqësore 

Më 31 dhjetor 2016 aktivet të marra në pronësi nga çështje gjyqësore prej 582,170 mijë Lek (31 dhjetor 2015: 
1,125,712 mijë Lek) përfaqësojnë aktive të përfituara nga ekzekutimi i kolateraleve të kredive me probleme. 
Vlerat e prezantuara paraqesin vlerën më të vogël ndërmjet vlerës së mbartur dhe vlerës së drejtë minus 
kostot e shitjes më 31 dhjetor 2016 dhe 2015. 
 

   31 dhjetor 2016   31 dhjetor 2015 
Balanca hapëse    1,292,677  1,001,435 
 Shtesat përgjatë vitit  114,702  312,505 
 Pakësimet përgjatë vitit  (705,382)  (22,967) 
 Transferime pwrgjatw vitit  (14,428)  - 
 Efekti i kurseve të këmbimit  (244)  1,705 
Vlera bruto  687,325  1,292,677 
 Zhvlerësim për humbje nga rivlerësimi  (166,967)  (99,441) 
 Shtesat përgjatë vitit  (134,584)  (67,526) 
 Rimarje përgjatë vitit  196,396  - 
Fondi i zhvlerësimit  (105,155)  (166,967) 
Vlera neto e aktiveve të mara në rrugë ligjore   582,170  1,125,712 
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13. Aktive të marra në pronësi nga çështje gjyqësore (vazhdim) 
 
Politika e Bankës për fshirjen nga librat e veta të aktiveve të përfituara në rrugë ligjore është atëherë kur 
banka nuk ka më pritshmëri për gjenerimin e të ardhurave nëpërmjet shitjes, përdorimit apo dhënies me qira 
të tyre.  

Politika që Banka ndjek për shitjen e aktiveve të përfituara me rrugë ligjore është duke vlerësuar ofertat e 
marra prej palëve që kanë shprehur interes në blerjen e tyre. Banka pasqyron gjithë aktivet e riposeduara në 
faqen e saj të internetit, që është e aksesueshme nga të gjithë përdoruesit, dhe jep informacion të mjaftueshëm 
për çdo aktiv që Banka zotëron dhe që ka për qëllim t’i shesë. Banka ka krijuar një Komitet, i cili mblidhet 
çdo muaj për të diskutuar mbi zhvillime të reja në tregun e pronave të paluajtshme, mundësitë që ekzistojnë 
për shitjen e aktiveve dhe ofertat e marra. Nëse Banka merr një vendim, kryhen negociata të mëtejshme mbi 
çmimin e shitjes së aktivit.  
 
14. Aktivet e tjera 
 

Aktivet e tjera në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 përbëhen si më poshtë: 
 

  31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Debitorë 59,177  161,820  
Parapagime 30,437  34,030  
Inventar 1,311  24,737  
Llogari kleringu 228,333  105,088  
- për veprimet me Money Gram  4,064  8,284 
- për veprimet me ATM-të 11,746  5,015 
- për veprime operacionale 170,931  1,265 
- për veprime operacionale të tjera 41,592  - 
- për veprime me kontratat e qirasë financiare -  90,524 

Totali 319,258  325,675 
 

Më 31 dhjetor 2016 banka mban në llogari kleringu për veprime operacionale shumën prej 170,931 mijë Lek 
që përbëhet nga pagesa për shitjen e aktiveve të mara në rrugë ligjore në llogaritë e noterëve deri në 
finalizimin e procesit të shitjes.  

 
15. Detyrime ndaj institucioneve financiare 
 
Detyrimet ndaj institucioneve financiare më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 përbëhen si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Depozita me afat 1,910,161  2,072,041 
    Rezidente 1,910,161  2,072,041 
    Jo rezidente -  - 
Llogari rrjedhëse 39,744  374,120 
    Rezidente 39,744  330,874 
    Jo rezidente -  43,246 
Marrëveshje riblerje me Bankën Qëndrore 4,456,427  328,491 
Hua nga bankat 1,223,200  2,165,520 
    Rezidente 1,223,200  2,165,520 
    Jo rezidente -  - 
Totali 7,629,534  4,940,172 
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15. Detyrime ndaj institucioneve financiare (vazhdim) 
 
Depozitat me afat dhe llogaritë rrjedhëse lidhen me shumat me institucionet financiare, kryesisht me kompani 
sigurimi të cilat mbajnë fondet e garancisë që duhen vendosur me bankat tregtare. Depozitat me afat në 31 
dhjetor 2016 mbartin një normë interesi që luhatet nga 0.35% në 2.10% në vit (31 dhjetor 2015: nga 0.75% 
deri në 2.35%) për Lek-un, nga 0.05% deri në 4.0% në vit (31 dhjetor 2015: nga 0.10% në 4.00% ) për Euro-
n dhe nga 0.30% në 0.40% (31 dhjetor 2015: nga 0.50% në 0.70%) në USD.  
 
Zëri “Hua nga Bankat” më 31 dhjetor 2016 përbëhet nga hua me maturim 1-32 ditor marrë nga bankat lokale 
në Lek, Euro dhe USD.  
 
Marrëveshjet e riblerjes me Bankën Qendrore më 31 dhjetor 2016 jane në vlerën 4,456,428 mijë Lekë (2015: 
328,491 mijë Lekë) dhe mbartin një normë interesi nga 1.27% deri në 1.41% (2015: 1.75% deri në 1.77%).  
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16. Detyrime ndaj klientëve 
 
Detyrimet ndaj klientëve në 31 dhjetor 2016 dhe  2015 detajohen si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 

 
Monedha 

vendase 
 Monedha  

të huaja 
 

Totali 
 Monedha 

vendase 
 Monedha  

të huaja 
 

Totali 
Llogari rrjedhëse            
Individë 2,276,280  3,759,238  6,035,518  1,922,979  2,554,180  4,477,159 
Shoqëri private 2,633,237  6,019,606  8,652,843  2,161,792  3,060,211  5,222,003 
Shoqëri publike 198,972  21,031  220,003  187,586  16,935  204,521 
Administratë publike -  -  -  -   -  - 

 5,108,489  9,799,875  14,908,364  4,272,357  5,631,326  9,903,683 
Depozita pa afat            
Individë 1,551,609  2,530,843  4,082,452  1,377,137  2,324,854  3,701,991 
Shoqëri private 124,013  762,069  886,082  429,615  1,032,445  1,462,060 

 1,675,622  3,292,913  4,968,534  1,806,752  3,357,299  5,164,051 
Depozita me afat            
Individë 20,168,244  22,213,709  42,381,953  20,777,189  21,531,895  42,309,084 
Shoqëri private 333,493  1,326,537  1,660,030  905,083  799,059  1,704,142 
Administrata publike -  -  -  -  -  - 

 20,501,738  23,540,246  44,041,983  21,682,272  22,330,954  44,013,226 
Llogari të tjera            
Individë 42,390  17  42,407  18,252  17  18,269 
Shoqëri private 5,526  568  6,095  6,192  1,041  7,233 
Administrata publike 34  -  34  34  -  34 

 47,950  585  48,535  24,478  1,058  25,536 
Interesi i përllogaritur 173,333  58,980  232,313  259,867  130,222  390,089 
Totali 27,507,132  36,692,598  64,199,730  28,045,726  31,450,858  59,496,585 

Llogaritë rrjedhëse kanë një normë interesi prej 0.01% në vit ndërsa depozitat pa afat kanë normë interesi prej 0.01% deri më 1.0%. Depozitat me afat kanë një normë 
interesi në 31 dhjetor 2016 që luhatet nga 0.01% deri në 6.25% në vit (31 dhjetor 2015: nga 0.01% deri në 6.8% në vit) për Lekun dhe nga 0.01% deri në 5.0% (31 
dhjetor 2015: nga 0.05% deri në 5.0%  në vit) për monedhat e huaja. Llogaritë e tjera të klientëve përfaqësojnë llogari garantuese prej 48,535 mijë Lek (2015: 25,536 
mijë Lek). Në 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 këto llogari nuk mbartin interes. 
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15.      Detyrimet ndaj klientëve (vazhdim) 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Një mujore:    
 Në monedhë të huaj 1,374,825  1,104,635 
 Në monedhë vendase 298,262  820,024 
 1,673,087  1,924,659 
Tre mujore:    
 Në monedhë të huaj  701,400  736,451 
 Në monedhë vendase  674,030  805,566 
 1,375,430  1,542,017 
Gjashtë mujore:    
 Në monedhë të huaj  2,162,421  2,415,248 
 Në monedhë vendase  1,894,771  2,181,797 
 4,057,192  4,597,045 
Dymbëdhjetë mujore:    
 Në monedhë të huaj  16,279,655  15,487,417 
 Në monedhë vendase  14,349,673  15,255,152 
 30,629,328  30,742,569 
Njëzet e katër mujore:    
 Në monedhë të huaj  1,696,550  1,304,389 
 Në monedhë vendase  1,807,270  1,776,184 
 3,503,820  3,080,573 
Tridhjetë e gjashtë mujore:    
 Në monedhë të huaj  1,325,394  1,282,814 
 Në monedhë vendase  800,635  843,549 
 2,126,029  2,126,363 
Gjashtëdhjetë mujore    
 Në monedhë të huaj   -     - 
 Në monedhë vendase   446,502   - 
  446,502   - 
Tetëdhjetë e katër mujore:    
 Në monedhë të huaj  -  - 
 Në monedhë vendase  230,595  - 
 230,595  - 
    
Totali 44,041,983  44,013,226 
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17. Detyrime të tjera 
 

Detyrimet e tjera në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 detajohen si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Transaksione për të tretët 261,887  68,082 
Shpenzime të përllogaritura 70,402  101,258 
Tatime të tjera të pagueshme  23,303  26,800 
Provizione të tjera 5,351  - 
Kreditorë të tjerë 51,654  155,609 
- Furnitorë dhe kreditorë të tjerë 10,393  11,864 
- Pagesa tranzit për llogari të qeverisë 36,221  107,369 
- Llogari pezull për veprime operacionale 4,048  34,982 
- Të tjera 989  1,394 
Totali 412,596  351,749 

 

Shpenzime të përllogaritura më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 përfshijnë shuma të pagueshme për ujë, energji, 
kancelari, sigurime dhe shpenzime të tjera të ngjashme. 
 
18. Detyrime tatimore të shtyra, neto 
 
Detyrimi tatimor, neto i shtyrë përbëhet nga zërat e mëposhtëm : 
 

  31 dhjetor 2016 
 

31 dhjetor 2015 
Amortizimi mbi normat e taksës  (35,627)  (5,947) 
Aktive tatimore të shtyra  (35,627)  (5,947) 
Investime në letra me vlerë – të vlefshme për shitje  101,420  15,556 
Detyrime tatimore të shtyra  101,420  15,556 
Detyrime tatimore të shtyra, neto  65,783  9,609 

 
Detyrimi tatimor i shtyrë është regjistruar neto nga aktivi tatimor i shtyrë, duke qënë se shumat janë të 
pagueshme ndaj të njëjtit autoritet tatimor dhe paguhen në baza neto. Diferencat e përkohshme përgjatë vitit 
njihen në pasqyrën e të ardhurave gjithërpërfshirëse.Përqindja e taksës e miratuar më 31 dhjetor 2016 është 
15%.  
 
19. Kapitali i paguar 
 

Kapitali i paguar përfaqëson aksionet e nënshkruara dhe plotësisht të paguara nga aksionerët e Bankës. Kapitali 
më 31 dhjetor 2016 është 6,740,900 mijë Lek (2015: 6,740,900 mijë Lek). 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
 Numri i aksioneve  (%)  Numri i aksioneve  (%) 
Societe Generale 59,753  88.64  59,753  88.64 
Z. Vasil Naçi 2,798  4.15  2,798  4.15 
Z. Kosta Sotiri 1,439  2.13  1,439  2.13 
Z. Kristo Naçi 1,603  2.38  1,603  2.38 
Z. Behar Male 449  0.67  449  0.67 
Z. Guxim Resuli 607  0.90  607  0.90 
Z. Lefter Sota 298  0.44  298  0.44 
Z. Vladimir Kosta 296  0.44  296  0.44 
Z. Adrian Doçi 166  0.25  166  0.25 
Totali 67,409  100.00  67,409  100.00 
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20. Analiza e aktiveve dhe detyrimeve dhe kapitalit sipas maturitetit 
 
Tabela me poshtë paraqet një analizë të aktiveve, detyrimeve dhe kapitalit të Bankës sipas kohës kur ato priten të rikuperohen apo të shlyhen.  
 

  31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
31/12/2016  < 12 muaj  > 12 muaj   Totali   < 12 muaj  > 12 muaj   Totali  
Aktive financiare         
Paraja dhe ekuivalentët e saj  7,104,355 - 7,104,355  3,005,695 - 3,005,695 
Shuma të kushtëzuara me Bankën Qendrore  5,366,326 620,446 5,986,772  5,172,851 432,279 5,605,130 
Hua dhe paradhënie institucioneve financiare  1,297,245 15,987 1,313,232  1,273,223 18,017 1,291,240 
Investime në letra me vlerë  4,755,219 14,867,059 19,622,279  4,879,177 15,116,172 19,995,349 
Hua dhe paradhënie klientëve  17,259,132 27,502,399   44,761,532   17,678,611 22,858,321 40,536,932 
Qira Financiare  253,831 434,396 688,226  225,969 366,535 592,504 
Aktive të mbajtura për shitje  104,314 - 104,314  - - - 
Aktive te trupëzuara dhe patrupëzuara  - 739,783 739,783  - 799,565 799,565 
Aktive të mara në pronësi në rrugë ligjore  582,170 - 582,170  1,125,712 - 1,125,712 
Aktive të tjera   319,258 - 319,258  288,250 37,425 325,675 
Total   37,041,850   44,180,071  81,221,920   33,649,488 39,628,314 73,277,802 
         
Detyrimet dhe kapitali aksionar         
Detyrime ndaj institucioneve financiare  7,579,674 49,860 7,629,534  4,932,166 8,006 4,940,172 
Detyrime ndaj klientëve  59,591,772 4,607,958 64,199,730  56,071,724 3,424,861 59,496,585 
Detyrime të tjera  412,596 - 412,596  351,749 - 351,749 
Detyrime që lidhen me aktivet e mbajtura për shitje  25,221 - 25,221  - - - 
Detyrim tatimor i shtyrë  - 75,397 75,397  - 9,609 9,609 
Kapitali aksionar  -  8,879,448   8,879,448   - 8,479,687 8,479,687 
Totali i detyrimeve dhe kapitalit aksionar   67,609,263    13,612,658  81,221,920   61,355,639 11,922,163 73,277,802 
         
Ekspozimi neto   (30,567,413)  30,567,413  -  (27,706,151) 27,706,151 - 
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21. Të ardhura nga interesi 
 
Të ardhura nga interesi janë fituar nga aktivet si më poshtë: 
 

 
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2016  
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2015 
Hua dhënë klientëve 2,288,783  2,328,013 
Kontratat e qirave financiare 50,347  49,222 
Investime dhe marrëveshje riblerje 982,876  1,119,560 
Hua dhënë bankave 77,628  104,222 
Totali 3,399,634  3,601,017 

 
22. Shpenzime për interesa 
 
Shpenzimet për interesa në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 kanë ndodhur nga detyrimet e mëposhtme: 
 

 
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2016  
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2015 
Detyrime ndaj klientëve 515,379  706,841 
Hua nga institucionet financiare 42,213  52,057 
Totali 557,592  758,898  

 
23. Të ardhura nga komisionet 
 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2016  

Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2015 

Të ardhurat nga aktiviteti bankar  444,783  380,288 
Të ardhura të tjera 41,866  31,136 
Totali 486,649  411,424 

 
24. Shpenzime për komisionet 

 
 Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2016 
 Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2015 
Transaksionet ndërbankare  8,202  7,130 
Veprimet ndërvalutore dhe të arbitrazhit 4,896  5,340 
Veprimet me Master Card dhe Visa 62,609  53,063 
Shpenzime të tjera 3,245  4,277 
Totali 78,952  69,810 

 
25. Zhvleresime dhe fshirje nga librat 
 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2016 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2015 

Zhvlerësime të kredive 418,213  369,200 
Fshirja e klientëve nga librat 508,314  688,231 
Zhvlerësimi për humbjet nga rivlerësimi i aktiveve të 
fituara në rrugë ligjore 134,584  67,526 
Zhvleresimi për humbjet operacionale nga rastet ligjore 4,824  9,023 
Zhvlerësimi i llogarive në debi 2,977  42,740 
Total 1,068,912  1,176,720 
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26. Shpenzime personeli 
 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2016  

Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2015 

Paga 523,729  504,190 
Sigurime shoqërore 66,651  65,184 
Bonuse dhe shpërblime 111,997  111,173 
Totali 702,377  680,547 

 
27. Shpenzime të përgjithshme administrative 
 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2016 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2015 

Shërbime nga të tretë 203,642  200,147 
Shpenzime qiraje 196,990  206,218 
Komunikim dhe energji elektrike 95,704  101,799 
Mirëmbajtje dhe riparime 78,347  70,817 
Asistencë teknike nga mëma 76,133  83,100 
Shpenzime të tjera sigurimi 67,827  70,035 
Reklamë dhe promocion 53,682  68,410 
Kancelari dhe printime 23,349  24,194 
Udhëtime dhe transport 20,050  22,140 
Shpenzime trajnimi 12,946  19,853 
Shpenzime ligjore 12,611  13,344 
Tatime të tjera përveç tatim fitimit 8,181  8,961 
Shpenzime konsulence ligjore dhe të tjera 15,826  4,681 
Bordi i Drejtorëve dhe Komiteti i Auditit 4,323  9,652 
Shpenzime të tjera 25,224  17,652 
Totali 894,835  921,003 

 
Shërbimet nga të tretë përfaqësojnë shpenzime për sigurinë, shpenzime dhe shërbime të tjera profesionale. 
Asistenca teknike lidhet me shërbime menaxhimi të ofruara nga kompania mëmë.  
 
28. Tatimi mbi fitimin 
 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2016 

 Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2015 

Tatimi aktual 87,256  82,300 
Tatimi i shtyrë   65,783  9,609 
Totali 153,039  91,909 

 
Tatimi mbi fitimin në Shqipëri llogaritet me normën 15% në fund të 2016 (2015: 15%) të të ardhurave të 
tatueshme. Duke filluar nga 1 janar 2014, sipas ligjit për tatimin mbi fitimin i amenduar më 28 dhjetor 2013, 
zhvlerësimet për huatë të përllogaritura bazuar në Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar janë të 
aplikueshme për përllogaritjen e tatimit mbi fitimin. Bazuar në këtë ndryshim në ligj, nuk ka më diferenca të 
përkohshme ndërmjet vlerës së mbartur te aktiveve dhe detyrimeve për qëllime të raportimit financiar dhe 
vlerave të përdorura për llogaritjen e tatimit mbi fitimin.  
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28.     Tatimi mbi fitimin (vazhdim) 
 
Më poshtë paraqitet rakordimi i rezultatit kontabël me rezultatin tatimor për vitin e mbyllur në 31 dhjetor 
2016 dhe 2015: 
 

  
Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2016 
 Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2015 
    
Fitimi para tatimit  455,169   335,850 
Shpenzime të pazbritshme 140,539  212,818 
- Fonde për zhvlerësim 76,179  90,277 
- Humbje nga fshirja llogarive debitore 2,977  42,740 
- Humbje nga fshirja e taksave përmbarimore -  21,059 
- Amortizime 21,829  21,539 
- Shpenzime të konsumit të personelit 12,586  18,658 
- Shpenzime per udhëtime, pritje, percjellje 1,357  9,015 
- Shpenzime marketingu 4,549  3,526 
- Të tjera 21,062  6,004 
Të ardhura të perjashtuara nga fitimi i tatueshëm (14,005)  - 
Rezultati tatimor 581,703   548,668 
Tatimi i periudhës 15% (15% në 2015) 87,256   82,300 

 
29. Angazhime dhe detyrimet e kushtëzuara 
 
Angazhimet dhe detyrimet e kushtëzuara në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 përfshijnë garancitë e vendosura nga 
dhe të dhëna klientëve si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
    
Garancitë në favor të klientëve 12,310,639  10,126,976 
Angazhime kredituese të patërhequra 2,339,516  1,733,386 
    
Garanci nga institucionet financiare 1,480,975  821,525 
Angazhime per letrat me vlere 743,765  1,372,800 
Angazhime të tjera -  107,267 
Garanci nga klientet 173,893,136  135,600,797 

                                                  
Garancitë e vendosura nga klientët përfshijnë bllokimet në para dhe aktive të tjera të vendosura peng në favor 
të Bankës. 
 
Çështjet gjyqësore 
Gjatë aktivitetit normal Banka mund të përballet me çështje të ndyshme ligjore. Më 31 dhjetor 2016 Banka ka 
çështje ligjore të konsideruara normale gjatë aktiviteti të biznesit, të cilat nuk kanë impakt material në 
aktivitetin e Bankës.  
 
Angazhime për qiratë 
 
Banka ka hyrë në angazhime qiraje për ambjentet e zyrave qëndrore dhe pjesën më të madhe të degëve 
përmes qirave operacionale me maturim që varion nga 5 vjet deri në 10 vjet. Banka nuk zotëron opsion për 
të blerë aktivet në fund të periudhës së qirasë.  
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29.     Angazhime dhe garanci (vazhdim) 
 
Angazhime për qiratë (vazhdim) 
 
Qiratë operacionale janë të pagueshme si në vijim: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Më pak se një vit 197,401  189,307 
Nga një vit deri në pesë vjet 320,263  430,211 
Mbi pesë vjet 73,612  42,850 
Totali 591,276  662,368 

 
30. Transaksionet me palët e lidhura 
 
Aksionari kryesor i Bankës më 31 dhjetor 2016 është Societe Generale. 
 
Një numër transaksionesh bankare janë realizuar me palët e lidhura gjatë rrjedhës normale të biznesit. Këto 
përfshijnë letra të vendosjes, depozita dhe transaksione të tjera., të realizuara mbi terma tregtare dhe kushtet 
e tregut. 
 
Më 31 dhjetor 2016, Banka ka patur termat kontraktuale dhe transaksionet që vijojnë me aksionarët e saj: 
 
 Shuma Norma e interesit Datë valuta Data e maturimit 
Hua (letra të vendosjes) 294,637 0.08% 30-Dec-16 4-Jan-17 
Hua (letra të vendosjes) 55,113 0.50% 30-Dec-16 3-Jan-17 
Llogari rrjedhëse aktive 36,134 0.08% 30-Dec-16 4-Jan-17 
Llogari rrjedhëse pasive 3,933,585 - - - 

 
Më 31 dhjetor 2015, Banka ka patur termat kontraktuale dhe transaksionet që vijojnë me aksionarët e saj: 
 
 Shuma Norma e interesit Datë valuta Data e maturimit 
Hua (letra të vendosjes) 874,241 0.25% 29-Dec-15 5-Jan-16 
Hua (letra të vendosjes) 104,109 0.15% 30-Dec-15 5-Jan-16 
Llogari rrjedhëse aktive 43,246 - - - 
Llogari rrjedhëse pasive 571,755 - - - 

 
 
 Drejtorë  Bordi Drejtues 
 2016 2015  2016 2015 
Kredi      
Kredi gjendje në fillim të vitit 7,162 7,718  - - 
Kredi të dhëna gjatë vitit 55,172 11  - - 
Kredi të shlyera gjatë vitit (493) (567)  - - 
Kredi gjendje në fund të vitit 61,841 7,162  - - 
      
Garanci bankare të lëshuara 11,900 12,081  - - 
      
Interesa të fituara 1,434 21  - - 

 
  



BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A.   
 
Shënime për pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 
(të gjitha shifrat janë shprehur në mijë Lek përveçse kur shprehet ndryshe) 

37 
 

30. Transaksionet me palët e lidhura (vazhdim) 
 
 Drejtorë  Bordi Drejtues 
 2016 2015  2016 2015 
Llogari rrjedhëse dhe depozita      
Depozita në fillim të vitit 86,917 87,055  16,324 23,290 
Depozita të marra gjatë vitit 29,711 11,940  28,755 2,018 
Depozita të dhëna gjatë vitit (65,617) (12,078)  (7,899) (8,984) 
Depozita gjendje në fund të vitit 51,011 86,917  37,181 16,324 
      
Interesi i paguar 196 199  14 2 
      
Të ardhura nga tarifat dhe komisionet 157 73  125 68 
      
Fitimet nga transaksionet në monedhë të huaj 18 9  18 19 
      
Kompensimi i drejtimit 58,641 58,771  4,057 3,981 

 
Shumat e paraqitura në lidhje me klasifikimet e Drejtorëve dhe Bordit të Drejtorëve përfshijnë anëtarë të 
afërt të familjeve të tyre si dhe biznese të kontrolluara, bashkarisht të kontrolluara ose të ndikuara në mënyrë 
të konsiderueshme nga Drejtimi i bankës, ose për rastet kur fuqia votuese e konsiderueshme bie në mënyrë 
direkte ose indirekte mbi çdo Drejtor ose të afërm të familjes së tij. 
 
31. Ngjarjet pas datës së raportimit 
 
Në dhjetor 2016 Banka ka nisur negociatat me KURUM International dhe një palë të tretë për shitjen e 
ekspozimit që klienti ka me bankën kundrejt një zbritje per shumën totale të 3,29 milion Euro (vlera 
ekuivalente është 444,505 mijë Lek) . Negociatat janë finalizuar në shkurt 2017 me firmosjen e kontratave 
dhe pagesën e plotë të vlerës. Në 31 dhjetor 2016 banka konsideroi këtë transaksion si një veprim rregullues 
të pasqyrave financiare dhe krijoi fond rezervë per zhvlerësimin e pjeses të pa mbuluar të ekspozimit me 
KURUM International për shumën prej 1,99 milion Euro (vlera ekuivalente është 270,440 mijë Lek). 
 
Përveç sa më sipër, nuk ka ngjarje të tjera pas datës së raportimit që krijojnë sistemime ose shënime 
shpjeguese në pasqyrat financiare të Bankës.   
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32. Adminstrimi i rrezikut financiar 
 

(a) Të përgjithshme 
 

Përdorimi i instrumentave financiarë e ekspozojnë Bankën ndaj rreziqeve të mëposhtme: 
 rreziku i kreditit 
 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 proçeset për vlerësimin dhe administrimin e rezikut, 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, dhe atë 
Operacional, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin dhe monitorimin e politikave të administrimit të rrezikut 
në fushat e tyre specifike. Komitetet përbëhen nga anëtarë ekzekutiv dhe jo-ekzekutiv dhe raportojnë 
rregullisht tek Bordi Drejtues. 
 
Politikat e administrimit të rrezikut janë krijuar për të identifikuar dhe analizuar rreziqet e hasura nga Banka, 
për të vendosur kufizime dhe kontrolle dhe për të monitoruar zbatimin e këtyre kontrolleve. Politikat e 
administrimit të rrezikut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet, produktet dhe 
shërbimet e tregut. Banka nëpërmjet trajnimeve dhe standardeve dhe proçedurave drejtuese, synon të 
zhvillojë një mjedis kontrolli të disiplinuar dhe konstruktiv në të cilin çdo punonjës të kuptojë rolin dhe 
detyrimet përkatëse.  
 
Komiteti i kontrollit është përgjegjës për monitorimin e përputhshmërisë me politikat dhe proçedurat e 
administrimit të rrezikut dhe për të vlerësuar mjaftueshmërinë e strukturës së administrimit të rrezikut në 
lidhje me rreziqet e hasura nga Banka. Për të kryer funksionet e veta Komiteti i Kontrollit mbështetet nga 
Kontrolli i Brendshëm i Bankës. Kontrolli i brendshëm vëzhgon në mënyrë të rregullt dhe ‘ad-hoc’ politikat 
dhe proçedurat e administrimit të rrezikut dhe raporton rezultatet e vëzhgimeve tek Komiteti i Kontrollit.  
 
Zhvillimet aktuale 
 
Drejtim i Bankës monitoron çdo ditë pozicionin e aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve, 
si edhe të zhvillimit të tregjeve ndërkombëtare financiare, duke vënë në zbatim praktikat më të mira Bankare. 
Drejtimi është i bazuar në analizat e fitimit, likuiditetit dhe kostos së fondeve dhe merr masa të përshtatshme 
në lidhje me kreditimin, tregun (kryesisht normën e interesit) dhe rrezikun e likuiditetit duke kufizuar kështu 
efektet e mundshme negative të ekonomisë globale. Në këtë mënyrë Banka i përgjigjet ndryshimeve të tregut 
duke mbajtur një kapital dhe një pozicion likuiditeti të qëndrueshëm. 
 
(b) Rreziku i kreditit 

 
Rreziku i kreditit është rreziku i humbjes financiare nëse klienti apo pala tjetër në një instrument financiar 
nuk arrin të përmbushë detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga ky instrument. Ky rrezik vjen kryesisht nga 
kreditë dhe paradhëniet për klientët, bankat e tjera dhe investimi në letra me vlerë.   
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Për qëllime raportimi të administrimit të rrezikut të kreditit, Banka konsideron të gjitha elementët e 
ekspozimit ndaj rrezikut të kreditit (si rreziku që vjen nga vet klienti, pozicioni gjeografik dhe sektori). Për 
qëllime të administrimit të rrezikut të kreditit, rreziku që vjen nga tregtimi i letrave me vlerë administrohet 
në mënyrë të pavarur, por raportohet si pjesë e rrezikut të ekspozimit ndaj tregut. 
 
Administrimi i rrezikut të kreditimit 
 
Bordi Drejtues ka deleguar përgjegjësinë për adminstrimin e rrezikut tek Komiteti i Kreditimit të Bankës. 
Sektori i veçuar i Rrezikut të Kreditit, që raporton paralelisht tek Drejtori i Rrezikut dhe Drejtori Ekzekutiv, 
është përgjegjës për mbikqyrjen e rrezikut të kreditit të Bankës.  
 
Administrimi i rrezikut arrihet me: 
 
 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 
proçedurat ligjore në fuqi. 
 

 Themelimin e strukturës autorizuese për aprovimin dhe rinovimin e faciliteteve. Bordi Drejtues i delegon 
autoritetin e tij për aprovimin e limiteve Komitetit të Kreditimit (aktualisht për shumat deri në 1 milion 
Euro ose ekuivalentet në Lek ose monedha të tjera).   
 

 Mbikqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut të kreditimit. Banka vlerëson të gjitha ekspozimet ndaj rrezikut të 
kreditimit të cilat e kalojnë kufirin e vendosur, para aprovimit përfundimtar të disbursimit. Rinovimet 
dhe rishikimet e faciliteteve janë subjekt i të njëjtit proçes. 
 

 Kufizimi i përqëndrimit të ekspozimit të kundërpalëve. Banka strukturon nivelet e rrezikut të kreditimit 
që ndërmerr duke vendosur limite mbi shumën e rrezikut të pranuar në lidhje me një huamarrës ose një 
grup huamarrësish. Për më tepër përcakton dhe limitet e përqëndrimit sipas sektorëve të ekonomisë. 
Rreziqe të tilla monitorohen mbi baza të përtëritshme dhe janë subjekt i një rishikimi vjetor ose më të 
shpeshtë sipas nevojës.  
 

 Mbikqyrja e ekspozimit aktual ndaj limiteve në mënyrë të shpeshtë. Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditimit 
administrohet përmes një analize të rregullt të aftësisë së huamarrësit për të përballuar shlyerjen e 
pricipalit dhe interesit, madje dhe duke i ndryshuar dhe këto limite kreditimi kur është e përshtatshme.  
 

 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 njoftojë Drejtimin për rreziqet 
aktuale të Bankës. Sistemi i kategorizimit të rrezikut përdoret për të përcaktuar se kur duhet të krijohen 
fonde për provizionime të mundshme kundrejt ekspozimeve specifike ndaj rrezikut të kreditimit. 
Sistemi aktual i kategorizimit të rrezikut bazohet në një kategorizim të portofolit të huave në hua që janë 
ose jo me probleme, të klasifikuara në 8 kategori dhe nën kategori, të cilat reflektojnë nivele të ndryshme 
rreziku mospagimi si dhe në vlefshmërinë e kolateralit ose zvogëlimin e rreziqeve të tjera të kreditit. 
Përgjegjësia për vendosjen e niveleve të rrezikut është e Drejtimit të angazhuar me administrimin e 
rrezikut të kreditit. Këto nivele janë subjekt i aprovimit final nga Komiteti i Kredisë ose Drejtimi. 
Vendosja e shkallës të rrezikut është gjithashtu subjekt i Societe Generale dhe i politikave dhe direktivave 
të Grupit.  
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32.    Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 

 Hua & paradhënie 
klientëve 

Qira financiare Hua dhe paradhënie 
Bankave Letra me vlere Angazhime qiraje dhe 

garanci financiare 
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
Vlera e mbartur 44,761,531 40,536,932 688,226 592,504 1,313,232 1,291,240 19,622,279 19,995,349   
Shuma e angazhuar / garanci         14,650,154 11,860,362 
            
Në kosto amortizimi           

Klasa: Rrezik i ulët 41,115,753 36,332,172 628,536 466,450 1,313,232 1,291,240     
Klasa: Në ndjekje 1,753,033 2,450,617 68,910 99,060 - -     
Klasa: Nën standart 1,396,097 414,879 2,519 8,244 - -     
Klasa: Të dyshimta 494,963 924,101 144 11,938 - -     
Klasa: Të humbura 2,345,568 2,356,701 29,691 24,942 - -     

Vlera bruto total 47,105,415    42,478,470 729,799 610,634 1,313,232 1,291,240     
Provigjione (individuale dhe 
kolektive) (2,343,883) (1,941,538) (41,573) (18,130) - -     
Shuma e mbartur neto 44,761,531 40,536,932 688,226 592,504 1,313,232 1,291,240     
            
Të gatshme për shitje           

Klasa: Rrezik i ulet       19,622,279 19,995,349   
Total vlera e mbartur       19,622,279 19,995,349   
            
Jashtë Pasqyrave           
Angazhime kredituese të patërhequra          

Klasa: Rrezik i ulët         2,339,516 1,733,386 
Garancitë financiare           

Klasa: Rrezik i ulët         12,310,639 10,126,976 
Ekspozimi total         14,650,155 11,860,362 
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32. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 

 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditit 
 
(i) Hua dhënë bankave dhe letrat me vlerë të vlefshme për shitje 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Që nuk janë në vonesë dhe nuk janë zhvlerësuar    

Hua dhënë institucioneve financiare    
Rrezik i ulët (banka tregtare) 1,313,232  1,291,240 
Letra me vlerë të vlefsshme për shitje      
Obligacione qeveritare dhe bono thesari 19,622,279  19,995,349 
Totali i vlerës së mbetur 20,935,511  21,286,589 

 
(ii) Hua dhe paradhënie klientëve, neto 
 
 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
    
  Klasa: Nënstandarte 1,202,975  100,676 
  Klasa: Të dyshimta 369,493  738,049 
  Klasa: Të humbura 1,931,789  1,870,108 
Vlera bruto  3,504,258  2,708,833 
Fondi për zhvlerësim  (1,902,477)  (1,382,687) 
Vlera kontabël (A)  1,601,780   1,326,146 
  

 
 

Zhvlerësim bazuar në nivel grupi    
  Klasa: Standarte (Rrezik i ulët) 41,115,753  36,332,172 
  Klasa: Në ndjekje 1,753,033  2,450,617 
  Klasa: Nënstandarte 193,120  314,203 
  Klasa: Të dyshimta 125,470  186,052 
  Klasa: Të humbura 413,779  486,593 
Vlera bruto 43,601,156  39,769,637 
Fondi për zhvlerësim (441,406)  (558,851) 
Vlera kontabël (B) 43,159,750  39,210,786 
  

 
 

Totali (A+B) (Ref shënimi: 9.1, 9.2) 44,761,531  40,536,932 
    
Me vonesë por jo të zhvlerësuara individualisht    

1-30 ditë: Standarte 6,472,722  3,028,124 
30-90 ditë: Në ndjekje 1,542,771  1,888,135 
90-180 ditë: Nënstandarte 193,120  314,203 
180 ditë - 270 ditë: Të dyshimta 118,208  186,052 
270 + ditë: Të humbura 432,554  486,593 

Vlera kontabël 8,759,375  5,903,107 
 
Ekspozimet me vonese dhe qe nuk jane zhvleresuar jane testuar individualisht per zhvleresim pasi kane 
plotesuar kriteret e brendshme te caktuara nga Banka, dhe nuk rezultuan me zhvleresim.  
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditit (vazhdim) 
 
(iii)   Qiratë financiare, neto  

 
 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Zhvlerësuar individualisht    
  Klasa: Nënstandarte 2,519  7,562 
  Klasa: Të dyshimta -  10,724 
  Klasa: Të humbura 28,849  24,941 
Vlera bruto 31,369  43,227 
Fondi për zhvlerësim (29,241)  (14,536) 
Vlera kontabël (A) 2,127  28,691 
  

 
 

Zhvlerësim bazuar në nivel grupi    
  Klasa: Standarte (Rrezik i ulët) 628,536  466,450 
  Klasa: Në ndjekje 68,910  99,060 
  Klasa: Nënstandarde -  682 
  Klasa: Të dyshimta 144  1,215 
  Klasa: Të humbura 841  - 
Vlera bruto 698,431  567,407 
Fondi për zhvlerësim (12,332)  (3,593) 
Vlera kontabël (B) 686,099  563,814 
  

 
 

Totali (A+B) (Ref: 9.1, 9.2) 688,226  592,504 
    
Me vonesë por jo të zhvlerësuara individualisht    
  1-31 ditë: Standarte 38,140  116,543 

30-90 ditë: Në ndjekje 24,894  99,060 
90-180 ditë: Nënstandarte -  682 
180 ditë - 270 ditë: Të dyshimta 144  1,214 
270 + ditë: Të humbura 841  - 

Vlera kontabël 64,019  217,499 
 
Hua dhe letra me vlerë të zhvlerësuara, përshirë ato me ditë vonesa në kolektiv 
Hua dhe letra me vlerë të zhvlerësuara 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 / letrës me vlerë në bazë të 
kushteve të kontratës.  
 
Hua me vonesë por jo të zhvlerësuara  
Hua dhe letra me vlerë ku pagesat e interesit dhe principalit janë me vonesë por që Banka beson se 
zhvlerësimi  nuk është i përshtatshëm për shkak të sigurisë / kolateralit të vlefshëm dhe /ose shkallës së 
arkëtimit të shumës së huasë. 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditit (vazhdim) 
 
Hua me kushte të rinegociueshme  
Hua me kushte të rinegociueshme janë hua të cilat janë ristrukturuar për shkak të përkeqësimit të situatës 
financiare të klientit dhe kur Banka ka bërë lëshime të cilat nuk do ti bënte në rast të kundërt. Pasi huaja është 
ristrukturuar qëndron në të njëjtën kategori edhe pse performanca pas ristruktutimit mund të përmirësohet. 
  
Fondi për zhvlerësimin 
Banka krijon një fond zhvlerësimi për humbjet nga kreditimi që përfaqëson vlerësimin e Bankës për humbjet 
e ndodhura të portofolit. Përbërësit kryesorë të këtij fondi janë, një komponent për humbjet specifike që 
lidhet me ekspozimet e konsiderueshme dhe një zhvelrësim 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.  
 
Politika e fshirjes dhe nxjerrjes jashtë pasqyrave 
Në momentin kur Komiteti i Kredive vendos që huatë / letrat me vlerë me probleme të Bankës (dhe çdo 
zhvlerësim për humbjet) janë të pa arkëtueshme, Banka i nxjerr këto instrumenta financiare jashtë pozicionit 
financiar. Si një rregull i përgjithshëm, huatë që janë klasifkuar si të humbura për 3 vjet konsiderohen si të 
parikuperueshme.  Ky përcaktim arrihet pasi janë marrë në konsideratë informacione si ndodhja e ngjarjeve 
të rëndësishme 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. Për shuma të vogla të huave të standartizuara, vendimet për krijimin e fondit 
të zhvlerësimit bazohen në gjendjen e vonesës së produktit specifik si dhe në veprimet ligjore që ndiqen për 
proçedura e mbledhjes së kredive. 
 
Analiza e kredive bruto dhe paradhëniet ndaj klientëve sipas klasës së rrezikut 
Analiza e shumave bruto dhe neto (e fondeve për zhvlerësim) të kredive dhe paradhënieve ndaj klientëve të 
zhvlerësuara individualisht sipas klasës së riskut janë paraqitur si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Bruto  Neto  Bruto  Neto 

Të zhvlerësuara individualisht        
   Klasa: Nënstandarte 1,202,975  804,622  100,676  61,017 
   Klasa: Të dyshimta 369,493  184,407  738,049  432,138 
   Klasa: Të humbura 1,931,789  612,751  1,870,108  832,990 
Totali 3,504,258  1,601,780  2,708,833  1,326,146 

 
Analiza e shumave bruto dhe neto (e provigjoneve për zhvlerësim) e qirave financiare të zhvlerësuara 
individualisht sipas klasës së riskut janë paraqitur si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Bruto  Neto  Bruto  Neto 

Të zhvlerësuara individualisht        
   Klasa: Nënstandarte 2,519  2,127  7,562  5,730 
   Klasa: Të dyshimta -  -  10,724  10,011 
   Klasa: Të humbura 28,849  -  24,941  12,950 
Total 31,369  2,127  43,227  28,691 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditit (vazhdim) 
 
Banka mban kolaterale për huatë dhe paradhëniet për klientët. Banka aplikon proçedura të brendshme mbi 
pranueshmërinë e klasave specifike të kolateralit si dhe zbutjen e rrezikut të kreditimit.  
 
Banka mban  kolaterale në format e mëposhtme:   
 Hipotekë mbi pasuri të paluajtshme; 
 Barrë siguruese mbi aktivet operative të biznesit si pajisje, makineri, inventar dhe llogari të arkëtueshme; 
 Para të bllokuara dhe letra me vlerë (p.sh Bono thesari) etj. 
 
Vlerësimet e vlerës së drejtë bazohen në vlerën e kolateralit të vlerësuar në momentin e disbursimit dhe në 
përgjithësi nuk rifreskohen në baza vjetore. Rishikimi ndodh kur kredia është në vonesë, përveç rasteve kur 
rishikimi kërkohet nga klienti ose ka një rënie në çmimin e tregut për kolaterale si pasuritë e paluajtshme. 
Për huatë që u jepen Bankave të tjera nuk mbahet kolateral, përveç rasteve kur letrat me vlerë mbahen si 
pjesë e riblerjeve të anasjellta dhe aktivitetit huamarrës të letrave me vlerë.  
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Totali i kolateraleve të marra nga klientët    
- Për kreditë dhe paradhëniet ndaj institucioneve 

financiare 1,480,975 
 

821,525 
- Për investimin në Obligacione në Euro 743,765  1,372,800 
- Për kreditë dhe paradhëniet dhënë klientëve  173,893,136  135,600,797 
Totali 176,117,876  137,795,122 

 
Ekspozimi maksimal ndaj rrezikut të kreditit, pa marrë parasysh kolateralet dhe përmirësime të tjera të 
kredisë (bruto nga çdo zhvlerësim). Tabela e mëposhtme tregon ekspozimin aktual maksimal ndaj riskut të 
kreditit për komponentët e aplikueshme të pasqyrës së pozicionit financiar (ekspozimi maksimal prezantohet 
pa marr parasysh ndonjë kolateral te marr nga klientët (bruto nga çdo zhvlerësim)): 
 

  Ekspozimi maksimal bruto 
  31 dhjetor 2016   31 dhjetor 2015 
Balanca e mjeteve monetare me Bankën Qëndrore 
(përjashtuar para në arkë) 11,811,987  7,634,777  
Depozitat me institucionet financiare dhe bankat 1,313,232  1,291,240  
Investime të vlefshme për shitje 19,622,279  19,995,349  
Kredi dhënë klientëve (përfshirë qiratë financiare) 47,835,214  43,089,104  
Totali 80,582,712  72,010,470 
Angazhime për pjesën e papërdorur të kredive 2,339,516  1,733,386  
Letër kreditë 3,077,924  3,794,405  
Garancitë dhënë klientëve 9,232,714  6,669,537  
Totali i angazhimeve të lidhura me kredinë 14,650,155  12,197,328 
Totali ekspozimit ndaj rrezikut të kreditit 95,232,867  84,207,799 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditit (vazhdim) 
 
Përqendrimi i rrezikut të kreditimit sipas sektorëve të ekonomisë në 31 dhjetor 2016 dhe 2015 paraqitet si më poshtë: 
 

 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 

 

Kredi 
dhënë 

klienteve 
 Qira 

Financiare  Totali  % mbi 
Totalin 

 Kredi 
dhënë 

klienteve 
 Qira 
Financiare  Totali  % mbi 

Totalin 

Tregtia 13,804,693  197,217  14,001,910  29%  12,165,267  207,786  12,373,053  29% 
Ndërtimi 2,177,675  180,788  2,358,463  5%  1,511,833  58,321  1,570,154  4% 
Shërbimet  2,830,613  106,356  2,936,969  6%  2,651,882  64,826  2,716,708  6% 
Industria e Prodhimit dhe 
Përpunimit 9,629,519  65,943  9,695,462  20%  7,385,914  63,224  7,449,138  17% 
Telekomunikacion 2,543,394  103,857  2,647,251  6%  4,011,222  141,907  4,153,129  9% 
Bujqësi dhe Peshkim 57,411  -  57,411  0%  48,534  -  48,534  0% 
Institucione publike -  -  -  0%  -  -  -  0% 
Të tjera 16,062,110  75,637  16,137,747  34%  14,703,818  74,569  14,778,387  34% 
Totali  47,105,415  729,799  47,835,213  100%   42,478,470  610,634  43,089,103  100% 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kreditit (vazhdim) 
 
Një analizë e përqendrimit te rrezikut të kredisë sipas sektorëve të industrisë në datën e raportimit është si 
vijon:  
 

 31 dhjetor 2016 Huadhenie 
ndaj 

Korporatave 
Huadhënie 
ndaj SME 

Hua 
Konsumatore 

Hua 
Hipotekore 

Qira 
financiare Totali 

Individë - - 2,955,255 11,051,816 47,559  14,054,630  
Tregtia  12,812,558 1,227,398 - - 197,217  14,237,174   
Industria  8,393,862  519,186 - - 65,943  8,978,991  
Ndërtimi  1,958,284  130,293 - - 180,788  2,269,366  
Shërbime  1,721,367  1,109,246 - - 106,356  2,936,969  
Të tjera  2,466,640  2,759,507 - - 131,936  5,358,083  
Totali 27,352,712 5,745,630 2,955,255 11,051,816 729,799  47,835,213 
Fondi për 
zhvlerësim (1,633,565)  (243,868)  (267,345)  (199,105)  (41,573)  (2,385,456) 
Totali 25,719,147 5,501,762   2,687,911   10,852,711   688,226   45,449,756 

 
 

 31 dhjetor 2015 Huadhenie 
ndaj 

Korporatave 

Huadhënie 
ndaj SME 

Hua 
Konsumatore 

Hua 
Hipotekore 

Qira 
financiare 

Totali 

Individë - - 4,719,378 9,785,572 70,656 14,575,606 
Tregtia  10,426,682 1,738,585 - - 207,786 12,373,053 
Industria 6,449,045 936,869 - - 63,224 7,449,138 
Ndërtimi 1,081,574 430,259 - - 58,321 1,570,154 
Shërbime 5,759,641 903,462 - - 206,735 6,869,838 
Të tjera 155,628 91,775 - - 3,911 251,314 
Totali 23,872,570 4,100,950 4,719,378 9,785,572 610,633 43,089,103 
Fondi për 
zhvlerësim (1,229,075) (254,970) (270,279) (187,214) (18,130) (1,959,668) 
Totali 22,643,495 3,845,980 4,449,099 9,598,358 592,503 41,129,435 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Cilësia e kredisë për kreditë dhe paradhëniet dhënë klientëve sipas rrezikut të kredisë 
 

 As në vonesë as të zhvlerësuara Në vonesë por 
jo të 

zhvlerësuara 
individualisht 

Të 
zhvlerësuara 
individualisht 

Total 31 dhjetor 2016 Klasa 
e 

lartë 

Klasa 
standart 

Klasa 
nën 

standart 

Pa 
klasifikim 

 
Huadhenie ndaj 
Korporatave - 19,431,428 - - 5,252,099 2,669,184 27,352,712 
Huadhënie ndaj 
SME - 4,332,393 - - 1,089,001 324,237 5,745,630 
Hua Konsumatore - 2,254,402 - - 488,474 212,379 2,955,255 
Hua Hipotekore - 8,835,071 - - 1,918,288 298,457 11,051,816 
Totali - 34,853,294 - - 8,747,862 3,504,258 47,105,415   
Qira financiare - 634,412 - - 64,019 31,369 729,799 
Totali - 35,487,706 - - 8,811,880 3,535,626 47,835,214 

 
 

 As në vonesë as të zhvlerësuara Në vonesë por 
jo të 

zhvlerësuara 
individualisht 

Të 
zhvlerësuara 
individualisht 

Total 31 dhjetor 2015 Klasa 
e 

lartë 

Klasa 
standart 

Shkalla 
nën 

standart 

Pa 
klasifikim 

 
Huadhenie ndaj 
Korporatave - 19,875,284 - - 2,343,229 1,654,057 23,872,570 
Huadhënie ndaj 
SME - 3,068,156 - - 437,408 595,387 4,100,950 
Hua Konsumatore - 3,616,919 - - 890,568 211,892 4,719,378 
Hua Hipotekore - 7,306,172 - - 2,231,901 247,497 9,785,572 
Totali - 33,866,531 - - 5,903,106 2,708,833 42,478,470 
Qira financiare - 349,908 - - 217,499 43,227 610,634 
Totali - 34,216,439 - - 6,120,605 2,752,060 43,089,104 

 
Vjetërsia e ekspozimeve për huatë dhe paradhëniet e dhëna klientëve të cilat janë në vonesë por jo të 
zhvlerësuara 
 

  31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
Në vonesë por jo të zhvlerësuara individualisht    

0 - 30 ditë 7,357,399  3,881,765 
31 - 90 ditë 781,443  1,149,756 
91 - 120 ditë 132,111  130,350 
121 - 150 ditë 44,661  15,994 
151 - 180 ditë 30,073  93,408 
181 - 270 ditë 44,310  72,435 
271 - 360 ditë 67,753  284,051 
mbi 360 ditë 354,132  492,846 

Totali 8,811,880  6,120,605 
 
Ekspozimet të cilat janë në vonesë për më shumë se 90 ditë, janë testuar për zhvlerësim individual dhe kanë 
rezultuar pa zhvlerësim në datën e raportimit, pra këto ekspozime do të zhvlerësohen kolektivisht. 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(b) Rreziku i kreditit (vazhdim) 
 
Cilësia e kredive për ekspozimin e aktiveve të tjera finaciare ndaj rrezikut të kredisë 
 

Kredi dhënë institucioneve financiare dhe 
bankave 31 dhjetor 2016 

 
31 dhjetor 2015 

As në vonesë as të zhvlerësuara individualisht    
“Klasa standart” 1,313,232  1,291,240 
Total  1,313,232  1,291,240 

 
Letra me vlerë 31 dhjetor 2016  31 dhjetor 2015 
As në vonesë as të zhvlerësuara individualisht    
“Klasa standart” 19,622,279  19,995,349 
Total  19,622,279  19,995,349 

 
Vlera e drejtë e kolateraleve të mbajtura kundrejt aktivit financiar 
 

 Aktive  Aktive 
të mbi-kolateralizuara  të nën-kolateralizuara 

 
Vlera 

kontabël e 
aktivit 

Vlera e 
drejtë e 

kolateralit 

 Vlera 
kontabël e 

aktivit 

Vlera e 
drejtë e 

kolateralit 
Huadhënie ndaj individëve 13,332,744 39,169,240  3,190,089 565,403 
Hua Hipotekore 7,429,991 19,345,123  495,109 378,612 
Hua për pasuritë e patundshme dhe 
rikonstruksion 4,969,797 16,663,335  138,788 145,083 
Hua Konsumatore 310,601 1,090,130  2,284,244 4,151 
Të tjera 622,355 2,070,652  271,948 37,557 
Huadhenie ndaj Korporatave 25,905,739 130,823,999  288,340 1,030,484 
Huadhënie ndaj SME 4,255,115 22,294,349  133,387 115,831 
Totali 43,493,598 192,287,587  3,611,816 1,711,718 
Qiratë financiare 700,950 4,047,075  28,849 - 
Totali përfshirë qiratë financiare 44,194,548 196,334,662  3,640,665 1,711,718 

 
(c) Rreziku i likuiditetit 
Zgjidhja e rrezikut 

Aktivitetet e Bankës janë subjekt i rrezikut të shlyerjes  në momentin e realizimit të transaksioneve. Rreziku 
i shlyerjes është rreziku i humbjeve për shkak të dështimit të një shoqërie në përmbushjen e detyrimeve të 
saj në para, letra me vlerë ose aktive të tjera ashtu siç është rënë dakord në kontratë. 
 
Për disa transaksione të veçanta për t’u siguruar që transaksioni shlyhet atëherë kur të dyja palët kanë 
plotësuar detyrimet e tyre, Banka e zvogëlon këtë rrezik duke i kryer transaksionet nëpërmjet një agjenti. 
Vendosja e limiteve në kryerjen e transaksioneve janë pjesë e proçesit të monitorimit e të aprovimit të kredisë 
të përshkruar më sipër. Pranimi i rrezikut të shlyerjes, në rastet kur transaksionet kryhen pa patur garanci të 
mjaftueshme, kërkon aprovime specifike nga Departamenti i administrimit të rrezikut të Bankës në lidhje me 
palën me të cilën Banka futet në transaksion. 

Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka nuk do të jetë në gjendje të shlyejë detyrimet e saj financiare në 
kohën e duhur. 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 
 
Administrimi i rrezikut të likuiditetit 
 
Mënyra sesi Banka administron rrezikun e likuiditetit është të sigurohet që do të ketë gjithmonë fonde të 
mjaftueshme për të shlyer detyrimet e saj kur nevojitet, në kushte normale dhe të kushtëzuar, pa pasur humbje 
të papranueshme ose që rrezikojnë reputacionin e Bankës. Politikat dhe proçedurat e likuiditetit janë subjekt 
aprovimi dhe rishikimi nga Bordi i Drejtorëve. Disa vendime mund t’i delegohen ALCO-s. 
 
Proçesi i administrimit të likuiditetit nga ana e Bankës përfshin: 
 Financimin ditë pas dite, i administruar nga vëzhgimi i rrjedhjeve të ardhshme të parasë, në mënyrë që 

të  sigurohet plotësimi i kërkesave për likuiditete. Kjo përfshin zëvendësimin e fondeve kur ato 
maturohen ose merren hua nga klientët. 

 Krahasimin e raporteve të likuiditetit të pozicionit financiar me proçedurat dhe kërkesat e brendshme 
dhe me kërkesat e enteve rregullatore.  

  Administrimin e përqëndrimit dhe profilit të maturimit të huave dhe detyrimeve të tjera. 
 
Përgjegjësia për administrimin e pozicionit të  likuiditetit ditor i mbetet Departamentit të Thesarit. Raporte 
ditore paraqesin rrjedhjet e parave të projektuara për ditën e nesërme, javën dhe muajin, të cilat janë 
konsideruar si periudha kyçe të administrimit të likuiditetit. Pika e fillimit për ato projektime është analiza e 
maturitetit kontraktual të detyrimeve financiare dhe data e pritshme e mbledhjes së aktiveve financiare. 
Drejtimi i likuiditetit afatshkurtër dhe afatmesëm është përgjegjësi e ALCO i cili analizon në bazë mujore 
pozicionin e likuiditetit të Bankës dhe aprovon çdo veprim të gjykuar të nevojshëm. 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të likuiditetit  
Analiza e maturitetit për detyrimet financiare jo-derivative 
 
Tabela më poshtë tregon maturitetin e mbetur kontraktual  per detyrimet financiare jo-derivative ( të shprehura bazuar në flukset dalëse bruto), përfshirë angazhimet 
dhe garancitë financiare per vitin 2016 dhe 2015: 
 

31 dhjetor 2016  
Vlera  

kontabël   

 Flukset dalëse bruto 

  
Deri në  
1 muaj 

1 deri në  
3 muaj 

3 deri në  
6 muaj 

6 deri në  
12 muaj 

1 deri në  
5 vjet 

Mbi  
5 vjet 

Kredi dhe paradhënie nga institucionet 
financiare 7,629,534 (4,262,645) (1,528,068) (75,389) (1,621,116) (162,665) - 
Detyrime ndaj klientëve 64,199,730 (24,725,180) (6,682,550) (7,909,296) (19,316,020) (5,457,715) (379,454) 
Pjesa e papërdorur e paradhënieve  2,339,516 (290,019) (114,999) (457,625) (1,131,129) (345,744) - 
Letër kreditë 3,077,924 (37,072) (2,524,949) (116,343) (399,560) - - 
Garanci dhënë klientëve 9,232,715 (475,529) (1,214,991) (2,648,773) (1,300,546) (3,580,976) (11,900) 
  86,453,698 (29,790,445) (12,065,557) (11,207,426) (23,768,371) (9,547,100) (391,354) 

 
 

31 dhjetor 2015  
Vlera  

kontabël    

Flukset dalëse bruto 

  
Deri në  
1 muaj 

1 deri në  
3 muaj 

3 deri në  
6 muaj 

6 deri në  
12 muaj 

1 deri në  
5 vjet 

Mbi  
5 vjet 

Kredi dhe paradhënie nga institucionet 
financiare 4,940,172 (3,233,866) (95,082) (192,340) (1,432,764) (7,999) - 
Detyrime ndaj klientëve 59,496,585 (20,878,875) (6,482,361) (8,033,874) (20,084,978) (4,356,802) - 
Pjesa e papërdorur e paradhënieve  1,733,386 (60,462) (257,965) (263,234) (1,157,617) - - 
Letër kreditë 3,794,405 (6,977) (1,295,637) - (13,728) (2,478,063) - 
Garanci dhënë klientëve 6,332,571 (320,776) (751,161) (2,069,393) (739,269) (1,257,790) (1,194,181) 
  76,297,119 (24,500,956) (8,882,206) (10,558,841) (23,428,356) (8,100,654) (1,194,181) 

 



BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A.   
 
Shënime për pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2016 
(të gjitha shifrat janë shprehur në mijë Lek përveçse kur shprehet ndryshe) 

51 
 

32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 

(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 
 
Elementi kyç i përdorur për administrimin e rrezikut të likuiditetit është raporti i aktiveve likuide me pasivet 
afatshkurtra dhe hendeku 3-mujor kumulativ ndaj totalit të aktiveve. Për këtë arsye aktivet likuide 
konsiderohen paraja dhe ekuivalentët e saj dhe portofoli i letrave me vlerë të vlefshme për shitje. Raportet e 
likuiditetit të përcaktuara nga Banka janë në përputhje me kërkesat e Bankës Qëndrore të vendosura nga 
rregullorja “ Mbi administrimin e rrezikut të likuiditetit”. 
 
Financimet janë krijuar duke përdorur një seri instrumentesh si p.sh depozita, detyrime të tjera të evidentuara 
në letër dhe aksione. Kjo përforcon fleksibilitetin e financimit, kufizon pavarësinë mbi çdo burim fondesh si 
dhe në përgjithësi ul kostot e financimit. Banka bën përpjekjet e saj për të mbajtur një balancë mes 
vazhdimësisë së fondeve dhe fleksibilitetit përmes përdorimit të detyrimeve me maturitet të ndryshëm. Banka 
vazhdimisht vlerëson rrezikun e likuiditetit duke identifikuar dhe monitoruar ndryshimet në financimin e 
kërkuar për të arritur objektivat e biznesit të përcaktuar në strategjinë e përgjithshme të bankës.  
 
Tabela e mëposhtme tregon rrjedhjet e parasë nga detyrimet dhe aktivet e bankës, të skontuara, sipas 
periudhave të ripagimit më të hershme të mundshme. 
 
Rrjedhjet e pritshme të parasë për Bankën mund të variojnë në mënyrë të konsiderueshme nga kjo analizë. 
Për shembull depozitat me afat të klientëve pritet të mbajnë një rritje të qëndrueshme. 
 
Për më tepër banka mban një portofol të aktiveve likuide si pjesë e strategjisë së administrimit të likuiditetit. 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 
 
Ekspozimi i Bankës ndaj rrezikut të likuiditetit në 31 dhjetor 2016 paraqitet si më poshtë: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Deri në 1 
muaj  

1 deri në 3 
muaj  

3 deri në 6 
muaj  

6 deri në 12 
muaj  

1 vit deri 
në 5 vjet  Mbi 5 vjet  

Jo-
specifike  Totali 

Aktive                
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to 7,104,355  -  -  -  -  -  -  7,104,355 
Rezerva të detyrueshme me Bankën 
Qëndrore 640,024  894,279  1,064,600  2,767,423  589,843  30,602  -  5,986,772 
Hua dhe parapagime ndaj institucioneve 
financiare 449,309  1,363  281,026  565,547  15,987  -  -  1,313,232 
Aktive te mbajtura pwr shitje -  -  -  104,314  -  -    104,314 
Investime të vlefshme për shitje 665,408  914,666  807,073  2,368,073  11,074,359  3,792,700  -  19,622,279 
Hua dhënë klientëve   2,950,706     3,157,688    3,477,745    7,672,994    18,455,321    9,047,078   -  44,761,532 
Qiratë Financiare 24,710  47,839  58,708  122,574  432,440  1,955    688,226 
  11,834,511   5,015,835    5,689,152   13,600,924    30,567,952   12,872,336     79,580,710 
Detyrime                
Detyrime ndaj institucioneve financiare 4,775,193  1,569,311  180,270  1,054,899  49,860  -  -  7,629,534 
Detyrime ndaj klientëve 24,723,909  6,673,208  7,888,028  20,306,627  4,361,443  246,515  -  64,199,730 
Detyrime mbi aktivet e mbajtur për shitje -  -  -  25,221  -  -    25,221 
Totali 29,499,102  8,242,519  8,068,298  21,386,747  4,657,818  246,515  -  71,854,485 
Ekspozimi (17,664,592)  (3,226,684)  (2,379,146)  (7,785,823)  26,156,649   12,625,821   -  7,726,225 
Efekti kumulativ (17,664,592)  (20,891,276)  (23,270,422)  (31,056,245)  (4,899,596)  7,726,225  7,726,225   
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(c) Rreziku i likuiditetit (vazhdim) 
 
Ekspozimi i Bankës ndaj rrezikut të likuiditetit në 31 dhjetor 2015 paraqitet si më poshtë: 
 

 
Deri në 1 

muaj  
1 deri në 3 

muaj  
3 deri në 6 

muaj  
6 deri në 12 

muaj  
1 vit deri 
në 5 vjet  

Mbi 5 
vjet  

Jo-
specifike  Totali 

Aktive                
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to 3,005,695     -  -  -  -  -  3,005,695  
Rezerva të detyrueshme me Bankën Qëndrore 708,525   830,474   1,003,380   2,630,472   432,279   -  -  5,605,130  
Hua dhe parapagime ndaj institucioneve 
financiare 103,916   1,808   2,731   1,164,769   18,016   -  -  1,291,240  
Investime të vlefshme për shitje 308,060  500,538   2,529,022   1,541,557   12,353,259   2,762,913   -  19,995,349 
Hua dhënë klientëve  2,804,558  3,495,858  3,473,358  7,904,836  15,735,546  7,122,776  -  40,536,932 
Qiratë Financiare 34,481  39,396  47,837  104,255  364,608  1,927    592,504 
  6,965,235  4,868,074  7,056,328  13,345,889  28,903,708  9,887,616    71,026,850 
Detyrime                
Detyrime ndaj institucioneve financiare 3,233,701  94,965  191,476  1,412,024  8,006  -  -  4,940,172 
Detyrime ndaj klientëve 20,701,723  6,579,684  7,949,592  20,840,725  3,424,861  -  -  59,496,585 
Totali 23,935,424  6,674,649  8,141,068  22,252,749  3,432,867  -    64,436,757 
Ekspozimi (16,970,189)  (1,806,575)  (1,084,740)  (8,906,860)  25,470,841  9,887,616  -  6,590,093 

Efekti kumulativ (16,970,189)  (18,776,764)  (19,861,504)  (28,768,364)  (3,297,523)  6,590,093  6,590,093  - 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (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 dhe normat e kredive (që nuk lidhen me ndryshimet në balancën e kredisë të 
kredidhënësit apo kredimarrësit) do të ndikojë në të ardhurat e Bankës apo vlerën e instrumentave financiarë. 
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 fondet e investuara. 
 
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 transaksionet në treg për rastet kur Banka tregton për 
klientët ose për vete bashkë me aktivet dhe detyrimet financiare që drejtohen mbi bazën e vlerës së drejtë. 
Pozicioni valutor është trajtuar si pjesë e portofolit tregtar të Bankës për qëllime të administrimit të rrezikut. 
 
Portofolet jo të tregtueshme rrjedhin nga administrimi i rrezikut të normës së interesit të aktiveve dhe 
detyrimeve tregtare e bankare. Portofolet jo të tregtueshme gjithashtu përbëhen nga rreziqe që rrjedhin nga 
investimet në letra me vlerë  të mbajtura deri në maturim dhe të mbajtura për shitje. 
 
Autoriteti për manaxhimin e  rrezikut të tregut ushtrohet nga ALCO. ALCO është përgjegjës për zhvillimin 
e detajuar të politikës së administrimit të rreziqeve si dhe për kontrollin e zbatimit të saj ditë pas dite. 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të tregut - portofole të tregtueshme 
 
Banka është e ekspozuar ndaj efektit të luhatjeve në kurset e këmbimit të monedhave të huaja në pozicionin 
e saj financiar dhe fluksit së parasë.  
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 
 
Banka është e ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit përmes transaksioneve në monedhë të huaj. Meqë 
monedha e përdorur nga Banka në paraqitjen e pasqyrave financiare është Lek, pasqyrat financiare të Bankës 
ndikohen nga luhatjet në kurset e këmbimit mes Lek-ut dhe monedhave të tjera. 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(d)    Rreziku i tregut (vazhdim) 
 
Analiza e aktiveve dhe detyrimeve monetare sipas monedhave më 31 dhjetor 2016 paraqitet si më poshtë: 
 
 

 Lek  Euro  USD  Të tjera  Totali 
Aktivet          
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to 1,440,918  4,932,988  322,981  407,467  7,104,355 
Rezerva të detyrueshme me Bankën Qëndrore 2,567,040  3,151,501  268,231  -  5,986,772 
Hua dhënë bankave dhe institucioneve financiare 1,276,078  24,337  12,817  -  1,313,232 
Aktive të mbajtura për shitje -  104,314  -  -  104,314 

  Investime në letra me vlerë të vlefshme për shitje 15,289,423  4,332,856  -  -  19,622,279 
Hua dhe paradhënie klientëve, neto 18,639,482  23,131,226  2,989,892  931  44,761,531 
Qiratë Financiare 9,674  623,089  55,464  -  688,226 
Totali 39,222,615  36,300,312  3,649,384  408,398  79,580,710 
          
Detyrime          
Detyrime ndaj institucioneve financiare 5,223,530  1,516,158  889,782  65  7,629,534 
Detyrime ndaj klientëve 27,507,132  33,566,593  2,717,293  408,712  64,199,730 
Detyrime që lidhen me aktivet e mbajtura për shitje -  25,221  -  -  25,221 
Totali 32,730,661  35,107,972  3,607,074  408,777  71,854,484 
Pozicioni neto 6,491,953  1,192,339  42,310  (378)  7,726,226 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(d)    Rreziku i tregut (vazhdim) 
 
Analiza e aktiveve dhe detyrimeve monetare sipas monedhave më 31 dhjetor 2015 paraqitet si më poshtë: 
 

 Lek  Euro  USD  Të tjera  Totali 
Aktivet          
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to 551,017  1,184,726  950,352  319,600  3,005,695 
Rezerva të detyrueshme me Bankën Qëndrore 2,716,178  2,601,713  287,239  -  5,605,130 
Hua dhënë bankave dhe institucioneve financiare 1,212,208  66,453  12,579  -  1,291,240 

  Investime në letra me vlerë të vlefshme për shitje 16,341,215  3,654,134    -  19,995,349 
Hua dhe paradhënie klientëve, neto 15,575,460  22,806,594  2,153,996  882  40,536,932 
Qiratë Financiare 10,852  528,999  52,653  -  592,504 
Totali 36,406,930  30,842,619  3,456,819  320,482  71,026,850 
          
Detyrime          
Detyrime ndaj institucioneve financiare 1,744,532  3,038,556  156,779  305  4,940,172 
Detyrime ndaj klientëve 28,045,726  27,870,140  3,261,805  318,914  59,496,585 
Totali 29,790,258  30,908,696  3,418,584  319,219  64,436,757 
Pozicioni neto 6,616,672  (66,077)  38,235  1,263  6,590,093 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(d)    Rreziku i tregut (vazhdim) 
 
Ekspozimi ndaj rrezikut të normës së interesit  – portofoli jo i tregtueshëm 
 
Rreziku primar ndaj të cilit janë ekspozuar portofolet jo të tregtueshme është rreziku i humbjeve nga luhatjet 
e flukseve të ardhshme të parasë  ose vlerës së drejtë të instrumentave financiar për shkak të ndryshimit në 
normat e interesit të tregut. 
 
ALCO përkufizon dhe rishikon politikën e përcaktimit të normës së interesit për aktivet dhe detyrimet 
financiare.  
 
Administrimi i rrezikut të normës së interesit ndaj hendekut të limiteve të normave të interesit është plotësuar 
përmes monitorimit të luhatshmërisë së aktiveve dhe detyrimeve financiare të Bankës sipas skenarëve 
standarte dhe të ndryshëm të normës së interesit. Skenarët standart që janë konsideruar çdo muaj përfshijnë 
ndryshimin me 100 pikë në rënie ose ngritje paralele në të gjithë kurbat e interesit.  
 
Një analizë e luhatshmërisë së Bankës ndaj rritjes ose zvogëlimit të normës së interesit me 100 pikë (duke 
supozuar asnjë lëvizje asimetrike në kurbat e normave dhe pozicion financiar konstant) paraqitet si më 
poshtë:  
 
31 dhjetor 2016 Skenar  Skenar 
 Deri në një vit  Mbi një vit 
 100 pikë  100 pikë  100 pikë  100 pikë 
 rritje   zvogëlim  rritje   zvogëlim 
Efekti i vlerësuar fitim / (humbje) 33,312  (33,312)  12,289  (12,289) 

 
31 dhjetor 2015 Skenar  Skenar 
 Deri në një vit  Mbi një vit 
 100 pikë  100 pikë  100 pikë  100 pikë 
 rritje  zvogëlim  rritje  zvogëlim 
Efekti i vlerësuar fitim / (humbje) 15,584   (15,584)  83,705   (83,705)  
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(d)    Rreziku i tregut (vazhdim) 
 
Normat efektive mesatare të kthimit për kategori të rëndësishme të aktiveve dhe detyrimeve finaciare të Bankës më 31 dhjetor 2016 dhe 2015 ishin si më poshtë:  
 

 Normat mesatare të 
interesit të ponderuara  

(Lek)  

Normat mesatare të 
interesit të ponderuara 

(USD)  

Normat mesatare të 
interesit të ponderuara 

(Euro) 
31 dhjetor  2016  2015  2016  2015  2016  2015 
Aktive            
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to -  -  -  -  -  - 
Rezerva të detyrueshme me Bankën Qendrore 0.88%  1.23%  -  -  -0.40%  - 
Hua dhe parapagime ndaj institucioneve financiare 3.23%  3.77%  0.50%  0.25%  5.46%  5.89% 
Investime të vlefshme për shitje 5.10%  5.44%  -  -  4.51%  5.04% 
Hua dhe paradhënie klientëve, neto 5.10%  6.10%  4.79%  5.22%  4.57%  5.27% 
            
Detyrime            
Detyrime ndaj institucioneve financiare 1.36%  1.86%  0.34%  0.62%  1.43%  1.47% 
Detyrime ndaj klientëve 0.99%  1.58%  0.27%  0.60%  0.22%  0.56% 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(d)  Rreziku i tregut (vazhdim) 

 
Më poshtë paraqitet një analizë e instrumentave financiarë të bankës në 31 dhjetor 2016,  e detajuar sipas afateve në të cilat ndodh rishikimi dhe ri-çmimi i këtyre 
instrumentave: 
 

  Deri në 1 
muaj  

1 deri në 3 
muaj  

3 deri në 6 
muaj  

6 deri në 12 
muaj  Mbi 1 vit 

 Pa interes  Totali 

Aktive               
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to  835,920  -  -  -  -  6,268,435  7,104,355 
Rezerva të detyrueshme me Bankën 
Qëndrore  5,986,772  -  -  -  -  -  5,986,772 
Hua dhe parapagime ndaj institucioneve 
financiare  -  6,590  278,967  1,027,676  -  -  1,313,233 
Aktive të mbajtur për shitje  -  -  -  -  -  104,314  104,314 
Investime të vlefshme për shitje  665,408  2,906,204  1,616,530  4,274,883  10,159,254  -  19,622,279 
Hua dhënë klientëve, neto  4,264,890  5,428,337  9,346,433  23,288,145  2,374,592  59,134  44,761,531 
Qiratë Financiare  48,395  187,791  175,807  276,233  -  -  688,226 
  11,801,385   8,528,922   11,417,737   28,866,937   12,533,846   6,431,883   79,580,710 
Detyrime               
Detyrime ndaj institucioneve financiare  4,775,193  1,569,311  180,270  1,054,899  49,860  -  7,629,533 
Detyrime ndaj klientëve  24,723,909  6,673,208  7,888,028  20,306,627  4,607,958  -  64,199,730 
  -  -  -  -  -  25,221  25,221 
  29,499,102   8,242,519   8,068,298   21,361,526   4,657,818   25,221   71,854,484 
Ekspozimi  (17,697,717)  286,403   3,349,439   7,505,411   7,876,028   6,406,662   7,726,226 
Efekti kumulativ  (17,697,717)   (17,411,314)   (14,061,875)   (6,556,464)   1,319,564   7,726,226   -  
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(d)         Rreziku i tregut (vazhdim) 

 
Më poshtë paraqitet një analizë e instrumentave financiarë të bankës në 31 dhjetor 2015,  e detajuar sipas afateve në të cilat ndodh rishikimi dhe ri-çmimi i këtyre 
instrumentave: 
 

 Deri në 1 
muaj  

1 deri në 3 
muaj  

3 deri në 6 
muaj  

6 deri në 
12 muaj  Mbi 1 vit  Pa interes  Totali 

Aktive              
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to 1,146,295  -  -  -  -  1,859,400  3,005,695 
Rezerva të detyrueshme me B. Qëndrore 5,605,130  -  -  -  -  -  5,605,130 
Hua dhe parapagime ndaj instritucioneve 
financiare 90,447  -  2,456  1,161,629  36,708  -  1,291,240 
Investime të vlefshme për shitje 308,060  2,798,329  3,234,568  3,653,801  10,000,591  -  19,995,349 
Hua dhënë klientëve, neto 5,313,319  5,157,399  8,398,085  20,155,725  1,501,588  10,816  40,536,932 
Qiratë Financiare 59,395  83,520  191,272  258,317  -  -  592,504 
 12,522,646  8,039,248  11,826,381  25,229,472  11,538,887  1,870,216  71,026,850 
Detyrime              
Detyrime ndaj institucioneve financiare 3,233,745  101,929  184,512  1,413,122  6,864  -  4,940,172 
Detyrime ndaj klientëve 20,701,723  6,579,684  7,949,592  20,840,725  3,424,861  -  59,496,585 
 23,935,468  6,681,613  8,134,104  22,253,847  3,431,725  -  64,436,757 
Ekspozimi (11,412,822)  1,357,635  3,692,277  2,975,625  8,107,162  1,870,216  6,590,093 
Efekti kumulativ (11,412,822)  (10,055,187)  (6,362,910)  (3,387,285)  4,719,877  6,590,093  - 

 
 

  31 dhjetor 2016 31 dhjetor 2015 
 Rritje/(Rënie) pikë 

përqindjeje 
Ndjeshmëria ne fitim 

humbje 
Ndjeshmëria ne 

kapital 
Ndjeshmëria ne 

fitim humbje 
Ndjeshmëria ne 

kapital 
LEK  +100/(100)  (180,326) 180,326 145,155 145,155 
USD  +100/(100)  11,306 (11,306 (21,724) (21,724) 
EURO  +100/(100)  120,778 (120,778 (20,749) (20,749) 
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(e) Rreziku operacional  
 
Rreziku operacional  është rreziku i humbjes së drejtpërdrejtë apo të tërthortë që vjen si rezultat i një sërë 
shkaqesh të lidhura me proçeset, personelin, teknologjinë dhe infrastrukturën e Bankës dhe nga faktorë të 
jashtëm siç janë kreditimi i tregut dhe rreziqet e likuiditetit 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 menaxhojë 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 për çdo njësi biznesi. Kjo përgjegjësi mbështetet nga zhvillimi i standardeve të 
përgjithshme të Bankës për menaxhimin 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; 
 dokumentimi 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; 
 zhvillimi i planeve të emergjencës; 
 trajnimin dhe zhvillimin profesional; 
 standartet etike dhe të biznesit; 
 zvogëlim i rrezikut duke përfshirë sigurim në rastet kur është efektiv. 
 
Përputhshmëria me standartet e Bankës mbështetet nga një program rishikimesh periodike i ndërmarrë nga 
një strukturë specifike e rrezikut operacional, si dhe Kontrollin e Brendshëm.  
 
(f) Manaxhimi i kapitalit  
 
Kapitali rregullator  
 
Banka Qëndrore që është rregullatori i Bankës vendos dhe monitoron kërkesat për kapitalin. Në zbatimin e 
kërkesave aktuale të kapitalit, Banka duhet të mbajë një raport të totalit të kapitalit me totalin e aktiveve të 
ponderuara me rrezikun, në një minimum të këshilluar prej 12%. Aktivet e ponderuara me rrezikun 
përcaktohen sipas kërkesave të specifikuara që synojnë të pasqyrojnë nivelin e ndryshueshëm të rrezikut që 
i bashkangjitet aktivit dhe ekspozimet jashtë pasqyrës së pozicionit financiar.  
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32.     Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim) 
 
(e)       Manaxhimi i kapitalit (vazhdim) 
 
Kapitali rregullator (vazhdim) 
 

Banka llogarit kërkesat lidhur me rrezikun e kreditit për ekspozimin e tij bazuar në rregulloret mbi 
mjaftueshmërinë e kapitatit të vendosura nga Banka Qëndrore. Ekspozimet merren në konsideratë duke 
përdorur shumat në pasqyrën e pozicionit financiar. Angazhimet e lidhura të kreditit jashtë pasqyrës së 
pozicionit financiar merren në kosideratë pasi aplikohen kategori të ndryshme të faktorëve të kthimit, të 
planifikuara për të konvertuar këto zëra në ekuivalente të zërave të pasqyrës së pozicionit financiar. Kjo 
shumë ekuivalente ponderohet me rrezikun duke përdorur përqindje të ndryshme (0%, 20%, 50%, 100%, and 
150%) në varësi të nivelit të ekspozimit.  
 
Përdoren disa metoda për zvogëlimin e rrezikut të kreditit si p.sh. transaksione me kolateral dhe garanci. 
Kapitali regullator i Bankës analizohet në dy nivele: 
 
Niveli 1 i kapitalit (kapitali bazë), i cili përfshin kapitalin aksionar, primin e aksioneve, rezervën e 
detyrueshme dhe rezerva të tjera, fitimin e mbartur nga vitet e mëparshme dhe interesat e pakicës pas 
zbritjeve për emrin e mirë, aktivet e patrupëzuara dhe humbjet e parealizuara nga shitja e investimeve.  
 
Niveli 2 i kapitalit (kapitali shtesë), i cili përfshin detyrimet e borxhit, të quajtura borxh i varur. 
 
Kufinjtë e mëposhtëm aplikohen ndaj elementeve të kapitalit bazë. Niveli 2 i kapitalit nuk mund të tejkalojë 
nivelin 1 të kapilalit; dhe borxhi i varur nuk duhet të kalojë 50 përqind të nivelit 1 të kapitalit. Politika e 
Bankës është të mbajë një bazë të fortë kapitali, si dhe të mbajë investitorët, kreditorët dhe besimin e tregut 
dhe të mbështesë zhvillimin e ardhshëm të biznesit. Njihet gjithashtu impakti i nivelit të kapitalit në kthimin 
e aksioneve si dhe Banka njeh nevojën për të ruajtur balancën midis kthimeve me të larta që mund të 
realizohen me më shumë borxh dhe avantazhet e sigurisë së ofruar nga një pozicion i fortë kapitali.  

Sipas  rregullatorit  te Bankes, minimumi i raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit është 12%. Më 31 dhjetor 
2016,  Banka është në përputhje raportin E mjaftueshmërisë së kapitalit prej 13.30% (2015: 15.59%). 






