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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 03.06.2015, “Për miratimin e dokumentit 
“Politika e auditimit të brendshëm në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 03.06.2015, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe administrimin e ruajtjen e 
tyre nga Banka e Shqipërisë””

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 03.06.2015, “Për disa ndryshime në 
rregulloren “Mbi regjimin e hyrje-daljeve dhe të lëvizjes në ambientet e Bankës së 
Shqipërisë, degëve dhe objekteve të saj””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 03.06.2015, “Për miratimin e emërimit të 
Drejtorit të Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës 
të Bankës së Shqipërisë”

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 03.06.2015, “Për miratimin e delegimit 
të kompetencës për nënshkrimin e marrëveshjes dhe gjithë dokumentacionit për 
saktësimin e kufijve të pronës së Bankës së Shqipërisë dhe asaj të ALBTELECOM”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 03.06.2015, “Për disa ndryshime në 
vendimin nr. 79, datë 31.10.2005, të Këshillit Mbikëqyrës “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë” 
dhe në vendimet për organizimin e funksionimin e disa departamenteve të Bankës 
së Shqipërisë”

7. Licencë  nr. 33, datë 26.06.2015, “Për të vepruar si institucion financiar i 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 39, DATË 03.06.2015

PËR 

MIRATIMIN E DOKUMENTIT “POLITIKA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
NË BANKËN E SHQIPËRISË”

 
VENDOSI:

1. Të miratojë dokumentin “Politika e Auditimit të Brendshëm në Bankën 
e Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Kontrollit dhe të gjitha njësitë e tjera 
organizative të Bankës së Shqipërisë me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij vendimi dhe të dokumentit bashkëlidhur në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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POLITIKA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 
NË BANKËN E SHQIPËRISË

Politika e Auditimit të Brendshëm në Bankën e Shqipërisë (këtu e më 
poshtë në këtë dokument “Politika”) - në përputhje me ligjin organik 
të Bankës së Shqipërisë, me Strategjinë Afatmesme të Zhvillimit të 
Bankës së Shqipërisë, me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 
të Brendshëm, si dhe me praktikat më të mira ndërkombëtare - është 
dokumenti që përcakton parimet dhe vlerat bazë, si dhe mandatin, 
detyrat dhe përgjegjësitë për zhvillimin dhe realizimin e funksionit të 
auditimit të brendshëm në Bankën e Shqipërisë (këtu e më poshtë në 
këtë dokument “Banka”). Dokumenti i Politikës përcakton gjithashtu 
parimet dhe vlerat bazë që duhet të udhëheqin inspektorët e kontrollit 
në përmbushjen e detyrave të tyre, në lidhje me ushtrimin e funksionit të 
audituesit të brendshëm në Bankë, në përputhje me Kodin e Etikës së 
Audituesit të Brendshëm.

1. Misioni 

Misioni dhe funksioni i auditimit të brendshëm është që, në mënyrë të 
pavarur dhe objektive, të japë siguri të arsyeshme dhe të besueshme se 
administrimi dhe operacionet e Bankës kryhen në përputhje me bazën 
ligjore dhe nënligjore dhe sipas standardeve më të larta, si dhe të ofrojë 
shërbime këshillimi për të shtuar vlerën dhe përmirësuar operacionet 
e Bankës. Auditimi i brendshëm ndihmon Bankën në përmbushjen e 
objektivave dhe përgjegjësive të saj, nëpërmjet zbatimit të një metode 
sistematike dhe të disiplinuar, për të vlerësuar në mënyrë të pavarur 
përshtatshmërinë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm, 
procesit të menaxhimit të rrezikut dhe procesit të qeverisjes.

Administratorët dhe drejtuesit e njësive organizative të Bankës ndërtojnë, 
vënë në zbatim dhe monitorojnë në vazhdimësi funksionimin e një sistemi 
të organizuar mirë dhe efektiv të kontrollit të brendshëm. Veprimtaria 
e auditimit të brendshëm i siguron drejtimit të Bankës, në mënyrë 
periodike dhe të pavarur, vlerësimin e përshtatshmërisë së kontrolleve të 
brendshme të vendosura.

2. Njësia organizative

Funksioni i auditimit të brendshëm në Bankë ushtrohet nga Departamenti 
i Kontrollit, i cili drejtohet nga Inspektori i Përgjithshëm, në përputhje me 
kompetencat e parashikuara në ligjin organik të Bankës së Shqipërisë, 
me rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit 
të Kontrollit”, me standardet ndërkombëtare të auditimit dhe me këtë 
Politikë. Angazhimet e auditimit të brendshëm kryhen nga inspektorët e 
Departamentit të Kontrollit.
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3. Standardet e praktikave profesionale 

3.1. Veprimtaria e auditimit të brendshëm në Bankë zhvillohet në 
përputhje me standardet ndërkombëtare për praktikën profesionale 
të auditimit të brendshëm dhe Kodin e Etikës të Institutit të Audituesve 
të Brendshëm (IAB). 

3.2. Funksioni i auditimit të brendshëm në Bankë mbështet në mënyrë të 
vazhdueshme shkëmbimin e njohurive dhe eksperiencave brenda 
komunitetit të audituesve të brendshëm. 

4. Fusha dhe objekti i veprimtarisë së auditimit të brendshëm

4.1. Angazhimet e auditimit të brendshëm përfshijnë të gjitha funksionet, 
aktivitetet, proceset, operacionet, procedurat, njësitë dhe sistemet e 
Bankës. Veprimtaritë e ofruara nga palët e treta janë pjesë e objektit 
të auditimit të brendshëm, në përputhje me kushtet kontraktuale të 
përcaktuara midis Bankës dhe ofruesve të shërbimeve.

4.2. Angazhimet e auditimit të brendshëm në Bankë synojnë dhënien e 
sigurisë së arsyeshme, por jo të plotë, për Administratorët e Bankës, 
Komitetin e Auditit, dhe Këshillin Mbikëqyrës, mbi përshtatshmërinë 
dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në Bankë, përmes 
ushtrimit të detyrave të parashikuara në rregulloren e Departamentit 
të Kontrollit dhe në këtë Politikë.

4.3. Me kërkesë të Inspektorit të Përgjithshëm, Administratorëve të 
Bankës, Komitetit të Auditit ose Këshillit Mbikëqyrës, inspektorët e 
kontrollit mund të angazhohen në investigime të çështjeve specifike 
për fusha që paraqesin shqetësim, apo në shërbime këshillimi për 
çështje që lidhen me kontrollet e brendshme dhe administrimin e 
rrezikut, me kusht që këto angazhime të mos cenojnë përmbushjen 
e objektivit parësor të dhënies së sigurisë. Qëllimi, objektivat 
dhe zbatimi i këtyre angazhimeve përcaktohen rast pas rasti, në 
bashkëpunim me organin që kërkon shërbimin e këshillimit apo 
investigimin.

5. Pavarësia dhe objektiviteti 

5.1. Me qëllim garantimin e pavarësisë së nevojshme funksionale 
të auditimit të brendshëm, inspektorët raportojnë tek Inspektori i 
Përgjithshëm, i cili raporton pranë Këshillit Mbikëqyrës dhe Komitetit 
të Auditit.

5.2. Në rastet e mundshme të cenimit të pavarësisë apo objektivitetit 
në përmbushjen e detyrave nga inspektorët apo në komunikimin e 
rezultateve të auditimit, Inspektori i Përgjithshëm adreson detajet e 
cenimit pranë Administratorëve dhe, sipas rastit, informon Komitetin 
e Auditimit dhe Këshillin Mbikëqyrës. 

5.3. Inspektori i Përgjithshëm dhe inspektorët nuk mund të kenë 
përgjegjësi direkte operacionale apo autoritet në lidhje me asnjë 
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nga funksionet e audituara. Inspektorët e brendshëm nuk mund 
të auditojnë operacione apo aktivitete për të cilat kanë qenë 
përgjegjës për një periudhë 12-mujore të mëparshme.

5.4. Gjatë ushtrimit të detyrave të tyre, inspektorët shfaqin nivelin më 
të lartë të objektivitetit profesional në mbledhjen, vlerësimin dhe 
komunikimin e informacionit mbi veprimtarinë ose procesin që 
shqyrtohet. Ata vlerësojnë në mënyrë të balancuar të gjitha 
rrethanat, pa u influencuar nga interesat vetjake ose të të tjerëve 
në formimin e gjykimeve të tyre. Inspektorët sillen në mënyrë të 
paanshme, duke shmangur paragjykimet dhe duke marrë të gjitha 
masat e nevojshme për të parandaluar dhe zgjidhur rastet e konfliktit 
të interesit.

6. Përgjegjshmëria dhe integriteti profesional 

6.1. Inspektori duhet të zotërojë njohuritë, aftësitë profesionale dhe 
përvojën e nevojshme për të përmbushur detyrat e tij. 

6.2. Inspektori nuk mund të angazhohet në detyra për të cilat nuk ka 
njohuritë e kërkuara. Në çdo rast, inspektorët e angazhuar në një 
detyrë, bashkërisht zotërojnë ose sigurojnë njohuritë dhe aftësitë 
e nevojshme profesionale për të kryer angazhimin. Në rast se 
grupi i inspektorëve nuk ka njohuritë, përvojën apo kompetencën 
e nevojshme për të kryer një angazhim auditimi specifik, Inspektori 
i Përgjithshëm mund të kërkojë opinionin dhe mbështetjen e 
personave dhe/ose njësive organizative të kualifikuara brenda ose 
jashtë Bankës. 

6.3. Në përputhje me Standardet dhe Kodin e Etikës së audituesit të 
brendshëm, inspektori kryen punën që i caktohet, duke treguar 
kujdesin e duhur profesional dhe aftësitë e pritshme të një audituesi 
të brendshëm kompetent dhe të matur në shkallë të arsyeshme. 

6.4. Inspektori duhet të jetë vigjilent ndaj rreziqeve të konsiderueshme që 
mund të ndikojnë objektivat, operacionet ose burimet. Megjithatë, 
vetëm procedurat e dhënies së sigurisë së arsyeshme, edhe atëherë 
kur kryhen me kujdesin e duhur profesional, nuk garantojnë se do 
të identifikohen të gjitha rreziqet e konsiderueshme.

6.5. Inspektori zgjeron njohuritë dhe rrit aftësitë profesionale të tij, 
nëpërmjet:

a) zhvillimit të vazhdueshëm profesional, lidhur me metodat e 
auditimit të brendshëm, funksionet kryesore dhe aktivitetet 
specifike të Bankës; dhe

b) anëtarësimit dhe marrjes së kualifikimeve të duhura të ofruara 
nga organizata profesionale për auditimin e brendshëm, sistemin 
e kontrollit të brendshëm, administrimin e rrezikut, financë-
kontabilitet dhe auditimin e teknologjisë së informacionit.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 4

qershor 2015

vëllimi 17
numër 4
qershor 2015

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

7. Menaxhimi i rrezikut të gabimit dhe/ose mashtrimit dhe roli i 
audituesit të brendshëm 

7.1. Inspektorët marrin në konsideratë dhe vlerësojnë në çdo angazhim 
auditimi, rrezikun e gabimit dhe/ose mashtrimit për funksionin 
apo aktivitetin e audituar, duke kuptuar mundësinë e ndodhjes së 
mashtrimit në zonën e audituar dhe, nëse rezulton e nevojshme, 
duke testuar në mënyrë efektive skenarë të mundshëm mashtrimi. 
Inspektorët duhet të kenë njohuri të mjaftueshme për të vlerësuar 
rrezikun e gabimit dhe/ose mashtrimit dhe mënyrën se si ky rrezik 
menaxhohet nga Banka, por nuk pritet që të kenë ekspertizën e një 
personi, përgjegjësia parësore e të cilit është zbulimi dhe hetimi i 
gabimit dhe/ose mashtrimit.

7.2. Nëse pas testimeve, rezultojnë sinjale për ekzistencën e mashtrimit 
në zonën e audituar, inspektorët njoftojnë menjëherë Inspektorin e 
Përgjithshëm, i cili menjëherë njofton Administratorët, Komitetin e 
Auditit dhe Këshillin Mbikëqyrës, të cilët mund të vendosin ose jo, 
nisjen e një angazhimi investigues.

7.3. Drejtuesit e njësive organizative kanë përgjegjësi për vënien në 
zbatim dhe mirëmbajtjen e një sistemi kontrolli të brendshëm efektiv, 
në lidhje me proceset dhe aktivitetet që ata koordinojnë, të aftë për 
të parandaluar në mënyrën e duhur dhe për të zbuluar çdo gabim 
dhe/ose veprim mashtrues.

8. Aksesi në informacion dhe konfidencialiteti

8.1. Me qëllim vlerësimin efektiv të rrezikut, për përmbushjen e funksionit 
të tij, Departamenti i Kontrollit duhet të informohet mbi të gjitha 
incidentet/problemet e ndodhura, si dhe ngjarje të tjera, të cilat 
mund të cenojnë aktivitetin dhe operacionet e Bankës, në të njëjtën 
kohë me informimin që Drejtuesi i njësisë bën për Administratorët.

8.2. Në përputhje me bazën ligjore dhe rregullative, inspektori 
autorizohet të ketë të drejta hyrjeje dhe përdorimi të plotë dhe 
të pakufizuar tek të gjitha veprimtaritë, informacionet, sistemet, 
burimet e Bankës, konkluzionet dhe vendimet e vendimmarrësve, të 
cilat konsiderohen të rëndësishme për përmbushjen e detyrave të 
angazhimeve të auditimit.

8.3. Inspektori shfaq nivelin më të lartë të objektivitetit profesional në 
mbledhjen, vlerësimin dhe komunikimin e informacionit rreth 
aktivitetit që po auditohet. Inspektori përgjigjet për ruajtjen e 
konfidencialitetit të informacionit dhe të dhënave të mbledhura, në 
përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet e etikës profesionale.

8.4. Inspektori i Përgjithshëm merr masa organizative dhe teknike 
të përshtatshme për të mbrojtur informacionin dhe të dhënat e 
grumbulluara në Departament nga dëmtimi, njohja ose përhapja tek 
persona të paautorizuar, si dhe nga çdo formë tjetër e paligjshme 
përpunimi. Në rastet kur nevojitet nxjerrja e këtyre të dhënave 
apo informacioni tek palët e treta, Inspektori i Përgjithshëm merr 
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miratimet përkatëse sipas akteve ligjore dhe nënligjore, në lidhje me 
informacionin e klasifikuar dhe transparencën e konfidencialitetin.

9. Raportimi 

Inspektori i Përgjithshëm: 

a) paraqet pranë Këshillit Mbikëqyrës dhe Komitetit të Auditit, jo 
më pak se katër herë në vit, informacione mbi detyrat e kryera 
nga Departamenti i Kontrollit, mbi rezultatet e veprimtarisë së 
auditimit të brendshëm, mbi statusin e zbatimit të rekomandimeve 
të auditimit të brendshëm, si dhe mbi çështje të tjera të nevojshme 
ose të kërkuara nga Këshilli, Komiteti apo Administratorët;

b) paraqet pranë Kuvendit të Shqipërisë, të paktën një herë në vit, 
informacion për aktivitetin dhe rezultatet vjetore të veprimtarisë 
së Departamentit të Kontrollit, si pjesë e Raportit Vjetor të Bankës 
së Shqipërisë, si dhe në çdo rast, me kërkesë të veçantë për 
informacion nga Kuvendi i Shqipërisë;

c) paraqet për shqyrtim pranë Komitetit të Auditit, planin vjetor të 
auditimit të brendshëm, informacione mbi vlerësimin e rrezikut 
të funksioneve dhe proceseve të universit të auditimit, me qëllim 
hartimin e planit vjetor të auditimit, si dhe çdo raportim apo 
informacion tjetër të kërkuar nga ky Komitet;

d) paraqet pranë Administratorëve të Bankës rezultatet e 
angazhimeve të auditimit në përfundim të çdo detyre dhe 
kërkon prej tyre vendimmarrjen për rekomandimet e adresuara 
në Raportin e Auditimit, të cilat nuk janë pranuar nga njësitë e 
audituara; 

e) ofron për Administratorët e Bankës ekspertizën e kërkuar në lidhje 
me vlerësimin e rrezikut, efektivitetin e kontrolleve të brendshme 
dhe proceseve të qeverisjes. 

10. Organizimi i veprimtarisë së auditimit të brendshëm 

10.1. Inspektori i Përgjithshëm drejton zhvillimin dhe realizimin e 
veprimtarisë së funksionit të auditimit të brendshëm në Bankë, 
të ushtruar nga Departamenti i Kontrollit, në mënyrë të tillë që të 
sigurojë krijimin e vlerës së shtuar për Bankën, nëpërmjet forcimit të 
vazhdueshëm të komunikimit ndërmjet auditimit të brendshëm dhe 
drejtuesve të njësive organizative dhe Administratorëve të Bankës. 

10.2. Bazuar dhe në përputhje me dispozitat e kësaj Politike dhe me 
Standardet, procedurat që rregullojnë veprimtarinë e auditimit të 
brendshëm në Bankë përcaktohen në Manualin e Procedurave të 
Auditimit të Brendshëm, i cili miratohet nga Inspektori i Përgjithshëm.

10.3. Manuali i Procedurave të Auditimit të Brendshëm rregullon proceset 
kryesore të auditimit të brendshëm si: 
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a) planifikimin afatmesëm dhe planifikimin vjetor të auditimit të 
brendshëm; 

b) planifikimin dhe kryerjen e angazhimeve të auditimit; 
c) komunikimin dhe raportimin e rezultateve të angazhimeve të 

auditimit; 
d) vlerësimin e rrezikut dhe sistemit të kontrollit të brendshëm; 
e) monitorimin e statusit të zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i brendshëm;
f) monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së angazhimeve të auditimit 

etj. 

10.4. Inspektori i Përgjithshëm përgatit planin vjetor të auditimit të 
brendshëm, duke përdorur metodën e bazuar në rrezik për të 
përcaktuar përparësitë e veprimtarisë së auditimit të brendshëm, 
në harmoni me objektivat e Bankës, si dhe pas konsultimit të 
nevojave/kërkesave të Administratorëve dhe të drejtuesve të njësive 
organizative të Bankës, lidhur me planin e auditimit.

10.5. Inspektori i Përgjithshëm, pas shqyrtimit të planit vjetor të auditimit 
të brendshëm nga Komiteti i Auditit, e paraqet atë për miratim 
pranë Këshillit Mbikëqyrës. Çdo ndryshim material i planit vjetor 
që mund të ndodhë gjatë vitit është subjekt i procedurës së 
mësipërme të miratimit.

10.6. Inspektori i Përgjithshëm përfaqëson Departamentin në 
marrëdhëniet me organet dhe departamentet e Bankës, 
me subjekte të tjera jashtë saj, apo me institucione dhe/ose 
organizata të tjera profesionale brenda dhe jashtë vendit.

11. Planifikimi dhe realizimi i angazhimeve të auditimit

11.1. Angazhimet e auditimit të brendshëm realizohen në zbatim të 
planit vjetor të auditimit të brendshëm të miratuar nga Këshilli 
Mbikëqyrës dhe programit të auditimit të miratuar nga Inspektori 
i Përgjithshëm. 

11.2. Faza parapërgatitore e një angazhimi auditimi ka për qëllim që, 
duke konsideruar bazën rregullative, të identifikojë rreziqet kryesore 
dhe kontrollet e vendosura në lidhje me proceset e planifikuara për 
auditim, duke përcaktuar objektivat dhe detyrat e angazhimit. Gjatë 
kësaj faze, grupi i inspektorëve zhvillon një takim me drejtuesin e 
njësisë së përfshirë në auditim, si dhe intervista me përfaqësues të 
njësisë/ve që do të auditohen, qëllimi i të cilave është prezantimi 
i fushës, objektivave dhe periudhës së auditimit, si dhe marrja e 
informacionit nga njësia, në funksion të përgatitjes së analizës 
paraprake dhe programit të detajuar të auditimit. 

11.3. Realizimi i angazhimit të auditimit konsiston në zbatimin e programit 
të auditimit, të përgatitur gjatë fazës parapërgatitore. Si rregull i 
përgjithshëm, angazhimet e auditimeve kryhen në mjediset e punës 
të përcaktuara nga njësia e audituar, në grupe pune me jo më pak 
se dy inspektorë (parimi i katër syve). Në kushte të veçanta dhe me 
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miratim të Inspektorit të Përgjithshëm, angazhimi i auditimit mund të 
kryhet nga një inspektori i vetëm.

11.4. Evidenca të auditimit konsiderohen të gjithë informacionet dhe 
faktet e organizuara në fletët e punës së auditimit, të domosdoshme 
për të mbështetur gjetjet dhe konkluzionet e auditimit. Ato mund të 
grumbullohen gjatë intervistave me personelin, nga procedurat e 
vetëvlerësimit të kontrollit, nga testimet e të dhënave dhe kontrolleve 
të brendshme, nga teknikat e auditimit të bazuara në aplikacione, 
si dhe nga krijimi i kopjeve të dokumentacionit të siguruar nga 
njësia e audituar. 

11.5. Në përfundim të çdo angazhimi auditimi, grupi i inspektorëve 
zhvillon një takim me drejtuesin dhe/ose punonjës të tjerë të 
njësisë së audituar, ku synohet prezantimi, diskutimi i konkluzioneve 
të auditimit, si: gjetjet, ndikimet, rekomandimet e adresuara për 
përmirësim, masat e propozuara për t’u marrë nga njësia e audituar 
për korrigjimin e çështjes së adresuar në gjetje, si dhe afati për 
zbatimin e rekomandimeve.

12. Komunikimi i rezultateve të angazhimit

12.1. Inspektorët komunikojnë rezultatet e angazhimit në mënyrë të saktë, 
objektive, të qartë, të plotë dhe në kohë, si dhe duke iu përshtatur 
kërkesave të përdoruesve të synuar.

12.2. Angazhimet e auditimit rezultojnë në një apo më shumë dokumente të 
shkruara (fletë pune, raporte, analiza), të cilat shprehin qëllimin dhe 
objektivat e angazhimit, rezultatet dhe rekomandimet e auditimit, 
si dhe planin e masave të propozuara nga njësitë e audituara, në 
lidhje me zbatimin e rekomandimeve, kur kjo gjykohet e nevojshme. 

12.3. Angazhimi i auditimit finalizohet me raportin e auditimit, i cili 
hartohet dhe nënshkruhet nga grupi i auditimit, pas diskutimit të 
gjetjeve dhe rekomandimeve të angazhimit me drejtuesit e njësive 
të audituara, si dhe pas evidentimit të komenteve të tyre mbi 
pranimin ose jo të gjetjeve apo masat e marra për zbatimin e 
rekomandimeve të adresuara. Raporti i auditimit, pas shqyrtimit 
dhe pranimit nga Inspektori i Përgjithshëm, i përcillet Guvernatorit 
dhe Administratorit në varësi të të cilit është njësia e audituar, 
bashkë me një shkresë shoqëruese të Inspektorit të Përgjithshëm, ku 
theksohen dobësitë kryesore të evidentuara gjatë auditimit dhe ku u 
kërkohet vendimmarrja për rekomandimet e adresuara në Raportin 
e Auditimit, të cilat nuk janë pranuar nga njësitë e audituara.

12.4. Në rastet e angazhimeve këshilluese, raporti i angazhimit i 
komunikohet drejtuesit të njësisë që ka kërkuar shërbimin e këshillimit, 
i cili, nëse e vlerëson të nevojshme, informon Administratorët në lidhje 
me rezultatet e tij. Megjithatë, nëse gjatë një angazhimi këshillues 
apo gjatë investigimit identifikohen dobësi në sistemin e kontrollit të 
vendosur nga drejtimi, Inspektori i Përgjithshëm komunikon çështjen 
tek Administratorët dhe, sipas gjykimit, mund të informojë Komitetin 
e Auditimit dhe Këshillin Mbikëqyrës.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 4

qershor 2015

vëllimi 17
numër 4
qershor 2015

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 13

13. Ndjekja dhe monitorimi i rekomandimeve të auditimit të brendshëm 

13.1. Departamenti i Kontrollit, në mënyrë periodike, monitoron statusin e 
zbatimit të rekomandimeve të adresuara në angazhimet e auditimit 
të brendshëm, si dhe, gjatë angazhimeve të auditimit, vlerëson 
statusin e zbatimit të këtyre rekomandimeve.

13.2. Drejtuesi i njësisë organizative të audituar: 
a) merr masat e nevojshme për të korrigjuar gjetjet e identifikuara, 

nëpërmjet zbatimit të rekomandimeve të auditimit të brendshëm; 
b) komunikon njëkohësisht pranë Administratorëve dhe Inspektorit të 

Përgjithshëm, masat e marra për të korrigjuar gjetjet e identifikuara 
dhe statusin e zbatimit të rekomandimeve; dhe

c) në rastet kur kalon afati i zbatimit të rekomandimit/eve që 
janë ende në proces apo pazbatuar, propozon afatin e ri për 
përmbushjen e rekomandimit/eve pas miratimit nga Administratori 
përkatës për këtë shtyrje afati.

13.3.  Inspektori i Përgjithshëm: 
a) vlerëson nëse masat e marra nga strukturat përkatëse janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të korrigjuar gjetjet e 
adresuara; dhe

b) raporton rregullisht tek Komiteti i Auditimit dhe Këshilli Mbikëqyrës, 
në lidhje me statusin e zbatimit të rekomandimeve. 

14. Programi i sigurimit dhe i përmirësimit të cilësisë 

14.1. Inspektori i Përgjithshëm zhvillon dhe mirëmban programin e 
sigurimit dhe të përmirësimit të cilësisë, i cili përfshin monitorimin e 
vazhdueshëm të punës së inspektorëve dhe procesin e vetëvlerësimit 
të cilësisë së auditimit të brendshëm, për të siguruar që aktiviteti 
i auditimit të brendshëm të kryhet në përputhje me standardet 
ndërkombëtare për praktikën profesionale të auditimit të brendshëm 
dhe me Kodin e Etikës të Institutit të Audituesve të Brendshëm. 

14.2. Përveç monitorimit të vazhdueshëm dhe vetëvlerësimit të brendshëm, 
në përputhje me standardet profesionale, të paktën një herë në pesë 
vjet, kryhet vlerësimi i jashtëm i cilësisë së auditimit të brendshëm, 
nga vlerësues të pavarur të kualifikuar.

14.3. Raporti i vlerësimit të cilësisë së auditimit të brendshëm i komunikohet 
Guvernatorit, Komitetit të Auditit dhe Këshillit Mbikëqyrës. 

15. Marrëdhëniet me kontrollorët e jashtëm 

Kontrollorët e jashtëm, në dhënien e opinionit mbi saktësinë e pasqyrave 
financiare të Bankës, mund të mbështeten, përveç të tjerash, edhe në 
punën e bërë nga Departamenti i Kontrollit, si dhe në vlerësimin e 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm, si një hallkë e rëndësishme e 
sistemit të kontrollit të brendshëm të Bankës. Në këtë kuadër, Inspektori 
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i Përgjithshëm realizon koordinimin midis Departamentit të Kontrollit dhe 
kontrollorëve të jashtëm.

16. Përkufizime

Termat e përdorur në këtë Politikë kanë këto kuptime:

a) “Inspektori i Përgjithshëm” - është Inspektori i Përgjithshëm i 
Bankës dhe njëkohësisht Drejtuesi i Departamentit të Kontrollit;

b) “Inspektori” – është inspektori i emëruar pranë Departamentit të 
Kontrollit;

c) “Auditimi i brendshëm” – është aktiviteti i dhënies së sigurisë 
dhe këshillimit në mënyrë të pavarur dhe objektive, i cili udhëhiqet 
nga filozofia e vlerës së shtuar dhe e përmirësimit të aktivitetit të 
Bankës. Ai ndihmon Bankën në përmbushjen e objektivave, duke 
përdorur një qasje sistematike dhe të disiplinuar për vlerësimin 
dhe përmirësimin e efektivitetit të sistemit të kontrollit të brendshëm, 
menaxhimit të rrezikut, dhe proceseve të qeverisjes; 

d) “Auditim i bazuar në rrezik” – është procesi i planifikimit të 
angazhimeve të ardhshme të auditimit, bazuar në vlerësimin e 
dokumentuar të rrezikut të funksioneve. Plani i auditimit mbështetet 
mbi një vlerësim të rrezikut dhe përcakton prioritetet e veprimtarisë 
së Auditimit të Brendshëm, në përputhje me objektivat kryesorë të 
Bankës;

e) “Standardet” – janë Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 
Brendshëm, pjesë e Kuadrit të Praktikave Profesionale të Auditimit 
të Brendshëm (PPF), të publikuara nga Instituti i Audituesve të 
Brendshëm (IAB), si dhe Standardet e Auditimit dhe Dhënies së 
Sigurisë për Teknologjinë e Informacionit (TI), të publikuara nga 
Shoqata e Auditimit dhe Kontrolleve të Sistemeve të Informacionit 
(ISACA) dhe korniza CobiT e Objektivave të Kontrollit për 
Menaxhimin e TI-së dhe Qeverisjen e TI-së; 

f) “Kodi i Etikës” – është Kodi i Etikës i Audituesit të Brendshëm, 
pjesë e Kuadrit të Praktikave Profesionale të Auditimit të Brendshëm 
(PPF), të shpallur nga Instituti i Audituesve të Brendshëm (IAB);

g) “Sistemi i Kontrollit të Brendshëm” – është tërësia e politikave 
dhe procedurave të brendshme të Bankës, të vendosura nga 
drejtimi i saj, të cilat ndihmojnë në arritjen e objektivave të 
Bankës për të siguruar, në mënyrë sa më praktike, rregullimin 
dhe efektivitetin e institucionit dhe/ose njësive organizative 
të tij, përfshirë këtu besnikërinë ndaj politikave të qeverisjes, 
ruajtjen e mjeteve, parandalimin dhe zbulimin e mashtrimeve 
dhe gabimeve, saktësinë dhe plotësinë e regjistrimeve kontabël, 
si dhe përgatitjen në kohë të informacionit të besueshëm 
financiar; 

h) “Rrezik” – është mundësia që ekziston që një ngjarje e ardhshme 
të ndikojë në mënyrë të pafavorshme në arritjen e objektivave të 
Bankës. Rreziku matet në terma të ndikimit dhe probabilitetit të 
ndodhjes;
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i) “Univers auditimi” – është tërësia e funksioneve dhe proceseve 
të Bankës që janë subjekt i auditimit. Secili funksion ose proces 
është objekt i vlerësimit të dokumentuar të rrezikut dhe të sistemit 
të kontrollit të brendshëm.

17.  Detyrimi për rishikimin e Politikës

Inspektori i Përgjithshëm rishikon periodikisht Politikën, me qëllim 
përditësimin e saj me standardet, praktikat dhe aktet rregullative, duke 
propozuar miratimin e saj pranë Këshillit Mbikëqyrës.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 42, DATË 03.06.2015

PËR 

DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR EKSPOZIMIN E VLERAVE 
NUMIZMATIKE DHE ADMINISTRIMIN E RUAJTJEN E TYRE NGA 

BANKA E SHQIPËRISË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe me 
propozimin e Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe 
administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë” miratuar 
me vendimin nr. 40, datë 13.06.2012, të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) neni 2 ndryshon me përmbajtje si më poshtë vijon:

“Kjo rregullore përcakton rregullat dhe procedurat që do të 
ndiqen për organizimin e ekspozimit të vlerave numizmatike jashtë 
ambienteve të Muzeut të Bankës së Shqipërisë, si dhe administrimin 
e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë gjatë ekspozimit.

Përjashtohet nga dispozitat e kësaj rregulloreje, ekspozimi i vlerave 
numizmatike në ambientet e Muzeut të Bankës së Shqipërisë.”;

b) kudo në rregullore ku përmendet termi “Departamenti i 
Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit”, 
zëvendësohet me termin “Departamenti i Marrëdhënieve me 
Publikun”.
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2. Ngarkohen Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun, Departamenti 
i Emisionit, Departamenti i Administrimit, Departamenti i Sigurimit 
dhe Mbrojtjes dhe Departamenti i Kontabilitetit dhe Financës dhe 
Sistemeve të Pagesave për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 43, DATË 03.06.2015

PËR 

DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN 
“MBI REGJIMIN E HYRJE–DALJEVE DHE TË LËVIZJES NË AMBIENTET E 

BANKËS SË SHQIPËRISË, DEGËVE DHE OBJEKTEVE TË SAJ”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “f”, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si 
dhe me propozimin e Departamentit të Sigurimit dhe Mbrojtjes, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi regjimin e hyrje-daljeve dhe të lëvizjes 
në ambientet e Bankës së Shqipërisë, degëve dhe objekteve të 
saj”, miratuar me vendimin nr. 73, datë 14.10.2009, të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) në nenin 1 dhe nenin 7, pas termit “personave të jashtëm”, 
shtohet termi “vizitorëve të muzeut”;

  
b) pas shkronjës “h” të nenit 3, shtohet shkronja “i”, me përmbajtje 

si më poshtë vijon:

“Vizitor i Muzeut” – është person i tretë, jo punonjës i Bankës së 
Shqipërisë, që kërkon të vizitojë ambientet e Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë;
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c) pas pikës 7 të nenit 4, shtohet pika 8, me përmbajtje si më 
poshtë vijon:

“Hyrje-daljet e punonjësve të Muzeut të Bankës së Shqipërisë në 
ambientet e muzeut kryhen nëpërmjet pajisjeve që lexojnë shenjat 
e gishtrinjve të këtyre punonjësve”;

d) në fund të pikës 1 të nenit 6, shtohet një paragraf me përmbajtje 
si më poshtë vijon: 

“Përveç sa parashikohet në paragrafin e parë të kësaj pike, lejohet 
hyrja edhe për vizitorët e Muzeut në mjediset e Muzeut të Bankës 
së Shqipërisë”.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 44, DATË 03.06.2015

PËR
MIRATIMIN E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 

SISTEMEVE TË PAGESAVE DHE I KONTABILITETIT DHE FINANCËS 
TË BANKËS SË SHQIPËRISË  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 18, pika 
“b” shkronja “i”, të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.05.2007, 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; të vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 31.10.2005, “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe bazuar në urdhrin nr.prot. 3353, 
datë 27.05.2015, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës të Bankës së 
Shqipërisë, zj. Anjeza Beja (Harizaj).  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 45, DATË 03.06.2015

PËR 

MIRATIMIN E DELEGIMIT TË KOMPETENCËS
PËR NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES DHE GJITHË 

DOKUMENTACIONIT PËR SAKTËSIMIN E KUFIJVE TË PRONËS SË 
BANKËS SË SHQIPËRISË DHE ASAJ TË ALBTELECOM

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, paragrafi i fundit i ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
dhe bazuar në propozimin e Guvernatorit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të autorizojë Zëvendësguvernatorin e Dytë për nënshkrimin e 
marrëveshjes për saktësimin e kufijve të pronës në administrim të 
Bankës së Shqipërisë me numër pasurie 505, në zonën kadastrale 
2460 dhe asaj të Albtelecom, si dhe për nënshkrimin e të gjithë 
dokumentacionit deri në regjistrimin e pronës në regjistrat hipotekarë.

2. Ngarkohet Zëvendësguvernatori i Dytë me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi pas publikimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

NR. 46, DATË 03.06.2015

PËR 

DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 79, DATË 31.10.2005, 
TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS “PËR PËRCAKTIMIN E STRUKTURËS 

ORGANIZATIVE DHE NUMRIN E PUNONJËSVE NË ORGANIKË TË 
BANKËS SË SHQIPËRISË” DHE NË VENDIMET PËR ORGANIZIMIN 

E FUNKSIONIMIN E DISA DEPARTAMENTEVE TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, ”Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të 
Kabinetit të Guvernatorit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Pika 1 e vendimit nr. 79, datë 31.10.2005, “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të 
Bankës së Shqipërisë”, riformulohet si më poshtë:

Të miratojë strukturën organizative të Bankës së Shqipërisë, sipas 
Aneksit 1 bashkëlidhur dhe numrin e punonjësve në organikë, 
sipas pasqyrave bashkëlidhur.

2. Në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit 
të Mbikëqyrjes”, miratuar me vendimin nr. 5, datë 27.01.2010, të 
Këshillit Mbikëqyrës, të bëhen ndryshimet e mëposhtme: 

në nenin 6, pika 1, togfjalëshi “administratorëve të Bankës” 
zëvendësohet me togfjalëshin “Zëvendësguvernatorit të Dytë”;
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në të gjithë rregulloren, fraza “Administratorit të Bankës që e ka 
në varësi” zëvendësohet me togfjalëshin “Zëvendësguvernatorit të 
Dytë”. 

3. Në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit 
të Stabilitetit Financiar dhe të Statistikave”, miratuar me vendimin nr. 
6, datë 29.1.2014 të Këshillit Mbikëqyrës, të bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

 
në nenin 3, gërma “f” e pikës 1 shfuqizohet;

në të gjithë rregulloren, togfjalëshi “Administratori përgjegjës” dhe 
fraza “Administratorit përgjegjës sipas përcaktimit me aktin përkatës 
të Bankës” zëvendësohen me togfjalëshin “Zëvendësguvernatori
i Dytë”. 

4. Në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
Emisionit”, miratuar me vendimin nr. 26, datë 27.3.2014, të Këshillit 
Mbikëqyrës, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

në të gjithë rregulloren, togfjalëshat “Zëvendësguvernatori i Parë” 
dhe “Administratori përgjegjës” zëvendësohen me togfjalëshin 
“Zëvendësguvernatorit i Dytë”. 

5. Ngarkohen të gjitha departamentet dhe njësitë e tjera organizative të 
Bankës së Shqipërisë me zbatimin e këtij vendimi.

6. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

           
    

L I C E N C Ë
NR. 33, DATË 26.06.2015

PËR TË VEPRUAR SI INSTITUCION FINANCIAR I MIKROKREDISË
  NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”; si dhe rregullores “Për 
licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”, miratuar me vendim nr. 01, datë 17.01.2013, të Këshillit 
Mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë i jep shoqërisë “AGRO PARTNER” 
SHPK licencën për të ushtruar veprimtari financiare  si:

•	  institucion financiar mikrokredie.

Licenca është e pakufizuar në kohë, e patransferueshme dhe e 
patjetërsueshme.

  NATASHA AHMETAJ
          

ZËVENDËSGUVERNATOR I DYTË
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 1, 
MARS 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 28.01.2015, “Për uljen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 28.01.2015, “Për 
miratimin e Dokumentit të Politikës Monetare”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 5, datë 28.01.2015, “Për 
disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 
26.02.2014, “Për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 1000 lekë dhe 500 lekë””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 28.01.2015, “Për 
miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin 
e trajnimit për mbikëqyrjen FSIConnect” nëpërmjet një kontrate me 
kohëzgjatje 2-vjeçare””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 7, datë 28.01.2015, “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për veprimtarinë valutore””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 25.02.2015, “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për marrëdhëniet e punës së 
personelit të Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 21, 
datë 16.05. 2007, të Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 25.02.2015, “Për 
shfuqizimin e rregullores “Mbi rreziqet e tregut”, miratuar me 
vendimin nr. 72, datë 02.06.1999, të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 25.02.2015, “Për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 25.02.2015, “Për 
lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Administrimit të 
Bankës së Shqipërisë”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 25.02.2015, “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 19, datë 04.03.2015, “Për një 
ndryshim në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës””

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 04.03.2015, “Për 
miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave””

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR 
VËLLIMI 17, NUMËR 2, PRILL 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 25.03.2015, “Për 
miratimin e “Pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2014””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 25.03.2015, “Për 
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një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 
11.06.2008, “Për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 1 lek””

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 25.03.2015, “Për 
një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 
29.10.2008, “Për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 10 lekë””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 01.04.2015, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për kërkesat minimale të publikimit të 
informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 01.04.2015, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 01.04.2015, “Për 
miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Rikonstruksioni i 
godinës së ish-hotel “Dajtit””, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
deri në 3 vjet”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 17, NUMËR 1, 
MAJ 2015

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 06.05.2015, “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 06.05.2015, “Për 
një ndryshim në vendimin e këshillit mbikëqyrës nr. 15, datë 
26.02.2014, “Për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor , me prerje 500 lekë dhe 1000 lekë”, i ndryshuar”

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 06.05.2015, “Për 
disa ndryshime në rregulloren nr. 42, datë 27.06.2012, “Për 
transparencën dhe konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 06.05.2015”, “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 06.05.2015, “Për 
“Emërimin e Zëvendësguvernatorit të Dytë të Bankës së Shqipërisë”

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 06.05.2015, “Për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e kontratës 
dhe dokumentacionit operacional, në kuadër të marrëveshjes 
SWAP të monedhave, ndërmjet bankës së Shqipërisë dhe bankës 
Popullore të Kinës”

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 06.05.2015, “Për 
caktimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komitetit të Auditit të Bankës së 
Shqipërisë”
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

Tel: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 350 kopje


