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KKAAPPIITTUULLLLII  VV  ––  BBIILLAANNCCII  KKOONNTTAABBËËLL  II  BBAANNKKËËSS  SSËË
SSHHQQIIPPËËRRIISSËË

RRRAAAPPPOOORRRTTTIII   III   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRËËËVVVEEE   TTTËËË   PPPAAAVVVAAARRRUUURRR

Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë:

Ne kemi audituar bilancin e Bankës së Shqipërisë (“Banka”) më 31 dhjetor 2001 dhe
2000, si dhe pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyrën e ndryshimeve të
kapitalit të vet dhe pasqyrën e fluksit të parasë. Drejtimi i Bankës është përgjegjës për
përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare. Përgjegjësia jonë është të japim opinion mbi
këto pasqyra bazuar në auditimin tonë.

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto
standarde kërkojnë që ne të planifikojmë dhe të zbatojmë procedurat e auditimit për të
dhënë një siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale. Një
audit përfshin ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështetin shifrat dhe
informacionet e tjera të pasqyrave financiare. Auditimi, gjithashtu,  përfshin vlerësimin e
parimeve kontabël të përdorura dhe të parashkimeve kryesore të bëra nga Drejtimi, si
dhe jep një opinion të përgjthshëm mbi paraqitjen e pasqyrave financiare. Ne besojmë se
auditimi ynë ofron baza të arsyeshme për dhënien e opinionit.

Sipas opinionit tonë pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të
gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të Bankës më 31 dhjetor 2001
dhe 2000 dhe rezultatet e aktiviteteve të saj, ndryshimeve në kapitalin e vet
dhe fluksit të parasë për fundin e vitit në përputhje me Standardet
Ndërkombëtare të Kontabilitetit (“SNK”) të modifikuara për parimet kontabël
përgjithësisht të pranuara të aplikueshme për bankat qendrore.

Deloitte & Touche, Sh.p.k
Tirana, Albania
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21 mars 2002 2001 2000
Shënim

No.
Lekë (mln) Lekë (mln)

AKTIVET

Aktive të huaja
Ari 3 977 970
Depozita tek Fondi Monetar Ndërkombëtar 4 20,830 21,808
Depozita në bankat e huaja 5 36,794 57,094
Letra me vlerë 6 52,569 19,712
Aktive të tjera të huaja 7 645 196

Totali i aktiveve të huaja 111,815 99,780

Aktive vendase
Ari dhe metale të çmuara 3 32 69
Kredi tranzite 8 6,254 6,549
Kredi ndaj bankave vendase 9 473 -
Kredi ndaj qeverisë 10 2,710 9,429
Investime në letra me vlerë 11 70,437 72,117
Aktive të tjera vendase 12 3,906 2,408

Totali i aktiveve vendase 83,812 90,572

Totali i aktiveve 195,627 190,352

DETYRIMET

Detyrime të huaja
Detyrime ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar 13 20,494 22,883
Detyrime ndaj institucioneve financiare
jovendase
Detyrime të tjera të huaja

14 7,537
8

7,894
31

Totali i detyrimeve të huaja 28,039 30,808

Detyrime vendase
Para në qarkullim 15 121,334 101,409
Detyrime ndaj bankave vendase 16 31,220 32,571
Detyrime ndaj qeverisë 17 2,734 3,935
Detyrime të tjera vendase 18 155 110

Totali i detyrimeve vendase 155,443 138,025

KAPITALI I VET

Kapitali themeltar 750 750
Rezerva ligjore 3,750 3,750
Rezerva e rivlerësimit 19 57 5,281
Rezerva të tjera 20 7,588 7,426
Fitimi i mbartur - 4,312

Totali i kapitalit të vet 12,145 21,519

Totali i detyrimeve dhe kapitali i vet 195,627 190,352
Shënimet  mbi pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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2001 2000
Shënim

No.
Lekë (mln) Lekë (mln)

Veprime me jorezidentë
Të ardhura nga interesa dhe komisione 4,206 3,699
Shpenzime interesi dhe komisioni 219 196

Totali neto i interesave dhe komisioneve nga
veprimet me jorezidentë 3,987 3,503

Veprime me rezidentë
Të ardhura nga interesa dhe komisione 21 6,628 7,570
Shpenzime interesi dhe komisioni 1,367 305

Totali neto i interesave dhe komisioneve nga
veprime me rezidentë 5,261 7,265

Të ardhura operative të tjera, neto 22 254 77

Totali neto i të ardhurave operative 9,502 10,845

Shpenzime të tjera jooperative
Shpenzime personeli 23 249 180
Shpenzime amortizimi 105 90
Shpenzime amortizimi të shtypjes dhe të prerjes
së parasë

154 59

Shpenzime të përgjithshme dhe administrative 161 121

Totali i shpenzimeve të tjera jooperative 669  450

FITIMI NETO 8,833 10,395

Shënimet mbi pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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në (mln) Lekë Kapitali
themeltar

Rezerva
ligjore

Rezerva e
rivlerësimit

Rezerva
të  tjera

Fitimi i
pashpërndarë

Totali

31 dhjetor 1999 750 3,750 2,917 7,407 2,233 17,057

Fitimi neto - - - - 10,395 10,395

Rivlerësimi i
valutave të huaja
dhe arit

- - 1,036 - - 1,036

Rivlerësimi i
bonove të thesarit
vëndase

- - 191 - - 191

Rivlerësimi i
bonove të
Thesarit Amerikan

- - 17 - - 17

Rivlerësimi i
aktiveve fikse - - 1,143 - - 1,143

Rimarrje e
tepricës nga
rivlerësimi i
aktiveve fikse

- - (23) - 23 -

Shpërndarja e
fitimit

- - - 19 (8,339) (8,320)

Gjendja më 31
dhjetor 2000 750 3,750 5,281 7,426 4,312 21,519

Fitimi neto - - - - 8,833 8,833

Rivlerësimi i
valutave të huaja
dhe arit - - (5,088) - - (5,088)

Rivlerësimi i
bonove të thesarit
vendase - - (104) - - (104)

Rivlerësimi i
bonove të
Thesarit Amerikan - - (9) - - (9)

Rimarrje e
tepricës nga
rivlerësimi i
aktiveve fikse - - (23) - 23 -

Rritje e fondit të
pensionit për
investime - - - 6 - 6

Shpërndarja e
fitimit - - - 156 (13,168)

(13,012
)

Gjendja më 31
dhjetor 2001 750 3,750 57 7,588 - 12,145

Shënimet mbi pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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Shënim
No.

2001 2000

Lekë (mln) Lekë (mln)
Fluksi i parasë nga operacionet

Fitimi neto i vitit 8,833 10,395

Zëra jomonetarë në pasqyrën e të ardhurave dhe
shpenzimeve

Zhvlerësimi dhe amortizimi 259 149

Ndryshime në aktivet operacionale
(Rritja) në letra me vlerë të huaja (32,867) (5,904)
Ulja/(rritja) në depozita me FMN 978 (249)
(Rritja) në depozita me bankat e huaja > 3 muaj (11,150) (7,655)
(Rritja)/ulja në aktive të tjera të huaja (209) 43
Ulja/(rritja) në letra me vlerë vendase 1,577 (30,988)
Ulja në kreditë tranzite 295 137
(Rritja) në kredi ndaj bankave vendase (473) -
Ulja në kredi ndaj qeverisë 6,719 22,829
(Rritja)/ulja në aktive të tjera vendase (1,618) 917

Ndryshime në detyrimet operacionale
(Ulje)/rritje  në detyrimet ndaj FMN (2,389) 1,449
(Ulje) në detyrimet ndaj institucioneve financiare

jorezid.
(357)

(224)
(Ulje)/rritje  në pasivet e huaja (23) 12
(Ulje)/rritje  në detyrimet ndaj bankave vendase (1,351) 5,434
(Ulje)/rritje  në detyrimet ndaj qeverisë (1,201) 376
Rritje në pasive të tjera vëndase 45 43

(32,932) (3,236)
Efekti i rivlerësimit të kurseve të këmbimit në

aktivet dhe pasivet operative (5,088) 1,036

Paraja neto e përdorur në aktivitete operacionale (38,020) (2,200)

Fluksi nga investimet
Blerja neto e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara (139) (54)

Fluksi i parasë prej financimit
Shpërndarja e fitimit për qeverinë (13,168) (8,339)
Rritja në rezerva të tjera 162 19
Rritje në emetimin e parasë në qarkullim 22,000 21,000

Fluksi neto prej financimit 8,994 12,680

(Ulja)/rritja në para gjatë vitit (29,165) 10,426

Paraja dhe ekuivalentet e saj në fillim të vitit 23 55,083 44,657

Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të vitit 23 25,918 55,083

Shënimet mbi pasqyrat financiare janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave
financiare.Informacione të përgjithshme
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Banka e Shqipërisë (“Banka”) është banka qendrore e Republikës së
Shqipërisë dhe u themelua sipas ligjit “Mbi Bankën e Shqipërisë” në vitin
1992. Sipas termave të këtij akti përgjegjësitë kryesore të Bankës janë:

• vendosja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve;
• mbështetja e zhvillimit të një regjimi të këmbimeve valutore;
• administrimi i  parasë në qarkullim;
• administrimi i normave të interesit;
• parashkimi dhe analiza e treguesve të zhvillimeve ekonomike dhe sociale

brenda
Republikës së Shqipërisë;

• mbikëqyrja e aktiviteteve të bankave të nivelit të dytë përfshirë dhënien e
licencave të të gjitha bankave;

• dhënia e licencave për ushtrimin e aktivitetit brenda territorit të Republikës
së Shqipërisë të institucioneve bankare ndërkombëtare.

Banka i nënshtrohet ligjeve të miratuara nga Kuvendi Popullor i Republikës së
Shqipërisë dhe ligjit “Mbi  Bankën e Shqipërisë”.

ppëërrmmbblleeddhhjjee  ee  ddiissaa  ppaarriimmeevvee  ttëë  rrëënnddëëssiisshhmmee  kkoonnttaabbëëll

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin “Për kontabilitetin” dhe me
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (“SNK”), me përjashtim të SNK 16 dhe SNK 21.
Metodologjia e zbatuar për rivlerësimin e ndërtesës qendrore, siç është detajuar në shënimin
12 nuk është në përputhje me kërkesat e SNK 16 mbi aktivet fikse, në faktin se rivlerësimi
nuk u krye nga vlerësues të pavarur profesionalë, flukset e ardhshme të parasë nuk u
skontuan dhe nuk u rivlerësuan të gjitha njësitë përbërëse të kategorisë së ndërtesave.
Përjashtimi tjetër ka të bëjë me SNK 21 mbi efektet e ndryshimit të kurseve të huaja të
këmbimit në faktin se diferencat e parealizuara nga kurset e këmbimit regjistrohen në
llogarinë e rezervës së rivlerësimit, në vend që të kalojnë në pasqyrën e të ardhurave dhe
shpenzimeve.

Parimet kontabël më të rëndësishme, të përdorura nga Banka në përgatitjen e pasqyrave
financiare janë detajuar si më poshtë:

(a) Bazat e përgatitjes së pasqyrave financiare

Pasqyrat financiare të paraqitura përfshijnë llogaritë e Bankës përgatitur mbi bazën e parimit
të kostos historike e modifikuar duke përfshirë rivlerësimin e valutave të huaja, arit dhe të
ndërtesës qendrore.

Pasqyrat financiare paraqiten në monedhën vendase të Republikës së Shqipërisë, Lek
Shqiptar (“LEKË”).

Banka kontrollon aktivitetin e Shtypshkronjës, një njësi biznesi, e cila merret me
shtypshkrimin e materialeve të qeverisë që përmbajnë elemente të sigurisë së lartë dhe
prerjen e monedhave prej pesë dhe dhjetë lekë. Aktiviteti financiar i Shtypshkronjës nuk është
konsoliduar me ato të Bankës për shkak se aftësia e Shtypshkronjës për të shpërndarë fitimet
e saj ndaj Bankës është ende e papërcaktuar. Situata financiare e Shtypshkronjës, më 31
dhjetor 2001, është paraqitur e detajuar në shënimin 24 të pasqyrave financiare.
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(b) Interesa dhe komisione

Në përgatitjen e pasqyrave financiare të ardhurat dhe shpenzimet nga interesa regjistrohen
sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara.

Të ardhura nga komisione regjistrohen kur të ardhurat janë marrë.

Shpenzime komisioni regjistrohen kur shpenzimet janë paguar.

(c) Konvertimi i valutave të huaja

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në Lekë me kursin zyrtar të këmbimit të
Bankës në datën e kryerjes së transaksionit.

Aktivet dhe pasivet në monedhë të huaj konvertohen në Lekë me kursin zyrtar të këmbimit të
Bankës në datën e bilancit. Fitimi ose humbja e parealizuar nga konvertimi i kurseve të
këmbimit regjistrohen tek llogaria rivlerësimi i rezervës.

Kursi zyrtar i këmbimit i zbatuar nga Banka (njësi e monedhës së huaj përkatëse e shprehur
në Lekë) për monedhat e huaja më kryesore, më 31 dhjetor paraqitet si më poshtë :

  2001   2000
    
 Dollari amerikan (“USD”)  136.55   142.64
 Monedha europiane (“Euro”)  120.73   132.57
 Stërlina angleze (“GBP”)  197.87   212.23
 Të drejta të veçanta tërheqjeje (“SDR”)  171.46   185.76

(d) Investimet

Investime jo të tregtueshme

Këto investime klasifikohen si më poshtë:
• letra me vlerë të mbajtura deri në maturim;
• letra me vlerë të disponueshme për shitje.

Të gjitha investimet shprehen fillimisht me kosto, që konsiderohet çmimi i blerjes përfshirë
shpenzimet e lidhura me blerjen e investimit.

Primet dhe skontot për letrat me vlerë, të mbajtura deri në maturim ose të disponueshme për
shitje amortizohen në mënyrë sistematike deri në maturim, duke përdorur metodën e interesit
faktik dhe regjistrohen si të ardhura nga interesi.

Letra me vlerë të mbajtura deri në maturim.

Letrat me vlerë të cilat mbartin pagesa fikse ose të përcaktuara dhe që mbahen deri në
maturim regjistrohen më pas me koston e amortizuar duke zbritur provigjonet në rast uljeje të
vlerës. Kostoja e amortizuar llogaritet duke marrë parasysh çdo skonto ose prim të përfituar
në blerje.

Letra me vlerë të disponueshme për shitje.

Pas vlerësimit të parë, letrat me vlerë, të cilat klasifikohen si të disponueshme për shitje
rivlerësohen me vlerën reale. Rregullimet që çojnë në vlerën reale raportohen si një llogari e
veçantë e kapitalit deri sa investimi shitet ose arkëtohet.
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Vlera reale

Për letrat me vlerë që tregtohen në tregje financiare të organizuara, vlera reale përcaktohet
duke ju referuar cmimeve të kuotuara në bursë në datën më të afërt me atë të bilancit. Për
letrat me vlerë për të cilat nuk ekziston një çmim i kuotuar në bursë, një vlerësim i arsyeshëm
i vlerës reale  përcaktohet duke ju referuar vlerës aktuale të tregut të një letre tjetër me vlerë,
e cila është e përafërt në natyrë. Vlera reale, gjithashtu, mund të bazohet në fluksin e
pritshëm të parasë ose mbi bazën e aktivit neto për letrën me vlerë në fjalë.

Rënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve financiare.

Në çdo datë bilanci bëhet një vlerësim për të përcaktuar nëse ekziston një provë objektive që
një aktiv financiar ose një grup aktivesh financiare mund të ketë pësuar rënie në vlere. Në
qoftë se një evidencë e tillë ekziston, shuma që vlerësohet të merret nga ai aktiv dhe ndonjë
humbje nga rënia në vlerë përcaktohet, bazuar në vlerën neto aktuale të fluksit të ardhshëm
të parasë që pritet të merret, dhe njihet si diferencë midis shumës që vlerësohet të merret dhe
vlerës së mbartur si më poshtë:

• për aktivet financiare të regjistruara me kosto të amortizuar – vlera e mbartur e
aktivit ulet deri në shumën që vlerësohet të merret në mënyrë direkte ose
nëpërmjet përdorimit të një llogarie provigjoni dhe shuma e humbjes përfshihet në
pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve; dhe

• për aktivet financiare të regjistuara me vlerë reale – në qoftë se humbja është
kaluar direkt në kapital si rezultat i uljes së vlerës së aktivit në shumën që
vlerësohet të merret prej tij, humbja neto e akumuluar, e kaluar në kapital
transferohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

(e) Aktivet të qëndrueshme

Aktivet e qëndrueshme shprehen me koston historike zvogëluar me amortizimin e akumuluar
me përjashtim të ndërtesës qendrore të Bankës, e cila është vlerësuar më 29 mars 2000
(Shënimi 12).

Në qoftë se vlera e tregut e një aktivi të qëndrueshëm është më e vogël sesa vlera kontabël,
për  shkak të rrethanave të konsideruara jo të përkohshme, aktivi zvogëlohet deri në vlerën e
tregut.

Fitimet ose humbjet nga heqja (shitjet ose nxjerrjet jashtë përdorimit) e aktiveve të
qëndrueshme regjistrohen në llogarinë humbje-fitim të vitit në të cilin aktivi është hequr.

Amortizimi llogaritet mbi të gjitha aktivet fikse bazuar në koston historike. Amortizimi vjetor
llogaritet me metodën lineare duke përdorur normat specifike të amortizimit për çdo aktiv të
amortizueshëm, bazuar në jetëgjatësinë e vlerësuar të aktivit. Jetëgjatësia e zbatuar e
vlerësuar sipas llojit të aktivit është:

 Ndërtesa – godina
qendrore

 50 vjet

 Ndërtesat – në degë  33 vjet
 Mjete transporti  5 vjet
 Pajisje zyre  10 vjet
 Programe kompjuteri  3 vjet

Gjatë vitit 1999 jetëgjatësia e vlerësuar e ndërtesave ishte 33 vjet. Pas vlerësimit të godinës
qendrore (Shënimi 12), jetëgjatësia e kësaj ndërtese u vlerësua në 50 vjet. Efekti mbi
pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të këtij ndryshimi në vlerësimin kontabël më 31
dhjetor 2000, u pasua me një zvogëlim të shpenzimit të amortizimit më 31 dhjetor 2000 prej
11 milionë lekësh.

(f) Kosto të shtypjes dhe prerjes së parasë
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Kostot e printimit të kartëmonedhave dhe të prerjes së monedhave kapitalizohen si aktive
fikse të patrupëzuara dhe amortizohen respektivisht me dy dhe dhjetë vjet.

(g) Tatimi dhe shpërndarja e fitimit

Banka është e përjashtuar nga tatimi mbi fitimin në bazë të ligjit “Mbi Bankën e Shqipërisë”
dhe kërkohet me ligj që 100 për qind e fitimit të kalojë direkt në buxhetin e Shtetit, pas
plotësimit të niveleve të fondeve rezervë të kërkuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë.

(h) Rezerva ligjore

Në përputhje me ligjin “Mbi Bankën e Shqipërisë”, Banka ka krijuar një rezervë ligjore në të
cilën, 25 për qind e fitimit neto të vitit, transferohet derisa shuma e rezervës arrin 500 për qind
të kapitalit themeltar.

(i) Përdorimi i parashikimeve

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga Drejtimi i Bankës që të bëhen parashikime dhe
supozime që ndikojnë shumat e raportuara të aktiveve dhe detyrimeve, dhe paraqitjen e
aktiveve dhe detyrimeve llogaritur për ngjarje të paparashikuara në datën e përgatitjes së
këtyre pasqyrave financiare dhe shumat e raportuara të të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë
periudhës së raportuar. Ky parashikim bëhet sepse rezultatet faktike mund të ndryshojnë nga
ato të parashikuara.

(j) Aktive ë administruara

Më 31 dhjetor 2001, Banka mbante në kujdestari bono thesari afatshkurtra, të emetuara nga
Ministria e Financave si edhe ar dhe metale të tjera të cmuara në emër të Qeverisë. Më 31
dhjetor 2001 vlera e arit në emër të Qeverisë, e vendosur në depozita jashtë vendit është
2,078 milionë lekë që përfaqësojnë 55,036.5 onz ar nga e cila 36,400.69 onz ar është
vendosur në depozita me afat. Po më 31 dhjetor 2001, gjendja e arit dhe e metaleve të tjera
të çmuara është 1,221 milionë lekë që përfaqësojnë gjendjen e platinit, të argjendit dhe të
metaleve të tjera të çmuara në kasafortë me një shumë prej 110 milionë lekësh si dhe ar i
pastandartizuar në 1,111 milionë lekë. Meqë Banka luan rolin e një kujdestari për këto asete,
ajo nuk ka asnjë lloj rreziku krediti.

Këto aktive janë përjashtuar nga bilanci i Bankës.

AARRII  ddhhee  mmeettaallee  ttëë  ÇÇmmuuaarraa

Më 31 dhjetor 2001, vlera e rezervave të arit të vendosura në depozita me afat pronë e
Bankës ishte 977milionë lekë nga e cila 25,885.42 janë shufra onz prej ari. Më 31 dhjetor
2000, vlera e rezervave të arit të standardizuara ishte 970 milionë lekë nga e cila 16,923.778
onz ar të vlerësuara në 658 milionë lekë të vendosura në depozita ari me afat, dhe 8,007.88
onz ar të vlerësuara prej 312 milionë lekë në kasafortë në vend.

Ari është vlerësuar me kursin e këmbimit fiks të Londrës në datën e bilancit. Diferencat që
rezultojnë nga rivlerësimi i arit janë regjistruar në rezervën e rivlerësimit. Më 31 dhjetor 2001,
një onz ar u vlerësua me 276.5 usd (2000 – usd 272.65).

Ari dhe metale të çmuara, gjithashtu, përfshin gjendjet e platinit dhe të argjendit në kasafortë,
të vlerësuara me kursin e këmbimit fiks të Londrës në datën e bilancit, me një shumë totale
prej 29 milionësh lekë më 31 dhjetor 2001 (2000 – 35 milionë lekë) si edhe ar i
pastandardizuar në 3 milionë lekë (2000 – 34 milionë lekë).
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DDeeppoozziittaa  tteekk  ffoonnddii  mmoonneettaarr  nnddëërrkkoommbbëëttaarr

Në depozitat e Fondit Monetar Ndërkombëtar përfshihen:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Fondi Monetar Ndërkombëtar 9,708 10,972
Special Drawing Rights (SDR) 11,122 10,836

Totali 20,830 21,808

Depozitat nga Fondi Monetar Ndërkombëtar rezultojnë prej anëtarësisë së Republikës së
Shqipërisë në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kjo shumë është e garantuar me një notë
premtimi emetuar nga Qeveria. Depozitat në SDR janë të përafërta me kuotën e  anëtarësisë
së Republikës së Shqipërisë paguar  Fondit Monetar Ndërkombëtar në SDR dhe në lekë, e
cila ka si kundraparti huatë e dhëna nga Fondi Monetar Ndërkombëtar Republikës së
Shqipërisë siç paraqitet në shënimin 13. Depozitat në SDR kanë një interes, i cili është i
përcaktuar në bazë javore. Norma e interesit më 31 dhjetor, 2001 ishte 2.23 për qind.

DDeeppoozziittaa  nnëë  BBaannkkaatt  ee  hhuuaajjaa

Depozitat në bankat e huaja përbëhen nga:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Llogari rrjedhëse 9,752 10,776
Depozita afatshkurtra 27,042 46,318

Totali 36,794 57,094

Depozitat me afat të shkurtër maturohen midis janarit dhe dhjetorit të vitit 2002, dhe me
normë interesi që varion nga 1.69 për qind në 5.29 për qind.

Depozitat në bankat e huaja janë kryesisht në euro, usd dhe dem, të cilat sipas çdo monedhë
të huaj ju përgjigjen gjendjeve të mëposhtme:

2001 2000
(në

milionë)
(në

milionë)
Euro 153 183
Usd 113 137
Gbp 15 -
Dem - 118



KAPITULLI V 124



KAPITULLI V 125

LLEETTRRAATT  MMEE  VVLLEERRËË  ttëë  hhuuaajjaa

Më 31 dhjetor 2001, në letrat me vlerë të huaja përfshihen:

2001 2000
Të disponueshme për shitje Lekë (mln) Lekë (mln)

Investime afatmesme të Bank for International
Settlements

19,335 -

Nota të skontuara të Qeverisë Amerikane 9,708 -
Bono thesari të Qeverisë Amerikane 6,807 19,064
Nota thesari të agjencive amerikane 6,103 -
Nota të skontuara të agjencive amerikane 2,811 -
Bono thesari të Qeverisë Franceze 6,531 -
Obligacione thesari të Qeverisë Franceze 638 -

51,933 19,064
Të tjera
Investime të tjera 636 648

Totali 52,569 19,712

Investimet afatmesme të Bank of International Settlements përbëhen nga letra me kupona
fikse, të përcaktuara në Usd dhe Euro me kurse që variojnë nga 4.6 për qind në 5.5 për qind.
Interesi është i pagueshëm në baza vjetore ose gjashtëmujore dhe maturimet variojnë midis
qershorit të vitit 2002 në qershor të vitit 2006. Yield-i varion nga 2.77 për qind në 4.86 për
qind.

Notat e skontuara të Qeverisë Amerikane janë të shprehura në Usd dhe kanë kurse
kuponash që variojnë nga 2.75 për qind në 5.75 për qind. Interesi paguhet në baza
gjashtëmujore dhe maturimet variojnë nga dhjetor i vitit 2002 në nëntor të vitit 2006. Yield-i
varion nga 2.13 për qind në 4.75 për qind.

Bonot e thesarit të Qeverisë Amerikane të shprehura në Usd maturohen në data të ndryshme
midis janarit të vitit 2002 dhe qershorit të vitit 2002 dhe janë blerë me yield, që varion nga
1.78 për qind në 3.59 për qind.

Notat e thesarit të agjencive amerikane, të shprehura në Usd maturohen në data të ndryshme
midis janarit të vitit 2002 dhe qershorit të vitit 2002. Yield-i i blerë varion nga 1.84 për qind në
3.74 për qind.

Notat e skontuara të agjencive amerikane janë të shprehura në Usd me kurse kuponi që
variojnë midis 4 për qind dhe 5.25 për qind. Interesi është i pagueshëm në baza
gjashtëmujore dhe kufijtë e maturimet janë gusht 2003 dhe mars 2004. Yield-et variojnë nga
3.27 për qind në 4.71 për qind.

Bonot e thesarit të Qeverisë Franceze janë të shprehura në Euro dhe maturohen në data të
ndryshme midis shkurtit të vitit 2002 dhe tetorit të vitit 2002. Ato janë blerë me yield-e që
variojnë midis 3.03 për qind dhe 3.22 për qind.

Obligacionet e thesarit të Qeverisë Franceze janë të shprehura në Euro me një kurs kuponi
prej 4.5 për qind. Interesi është i pagueshëm në baza vjetore dhe data e maturimit është
korrik i vitit 2006. Yield-i është 3.63 për qind.

Zëri “Investime të tjera” përfshin pjesëmarrjen në Bankën Europiane për Rikonstruksion dhe
Zhvillim (BERZH), në Bankën Botërore dhe në organizata të tjera dhe Bankën Arabe të
Zhvillimit.
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AAKKTTIIVVEE  TTËË  TTJJEERRAA  TTËË  HHUUAAJJAA

Më 31 dhjetor 2001, aktive të tjera të huaja përbëhen nga arka në valutë me një vlerë 254
milionë lekë (2000 – 14 milionë lekë) dhe interesi i përllogaritur mbi depozitat në bankat e
huaja me një vlerë prej 391 milionë lekësh (2000 - 182 milionë lekësh).

KKrreeddii  TTrraannzziittee

Kreditë tranzite, sipas sektorëve të industrisë, ndahen si më poshtë:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Bujqësi 1,278 1,405
Industri 4,091 4,144
Sektori i shërbimeve dhe të tjera 885 1,000

Totali 6,254 6,549

Kreditë tranzite përfaqësojnë shërbime krediti pa interes, akorduar institucioneve të kreditit
për t’iu shpërndarë huamarrësve me qëllim mbështetjeje të programeve qeveritarë të
zhvillimit (Shënimi 14). Të gjitha huatë janë të garantuara nga Qeveria Shqiptare.

KKRREEDDII  NNDDAAJJ  BBAANNKKAAVVEE  VVEENNDDAASSEE

Kreditë e dhëna bankave vendase deri më 31 dhjetor 2001 janë në shumën
473 milionë lekë.(2000-asnjë). Këto kredi përbëhen nga 273 milionë lekë kredi
afatshkurtër “Lombard” të maturuara më 7 janar 2002 me interes prej 13 për
qind  dhe nga 200 milionë lekë kredi njëditore të maturuara më 3 janar 2002
me interes prej 9.5 për qind. Këto kredi ishin të siguruara me bonot e thesarit
të Qeverisë Shqiptare të mbajtura nga huamarrësit.

KKRREEDDII  NNDDAAJJ  QQEEVVEERRIISSËË

Gjatë vitit 2000 kreditë e dhëna Qeverisë në shumën e 9,429 milionë lekë ishin pa interes.
Gjatë vitit 2001 huatë u shndërruan në bono thesari pronësi e Bankës.  Gjendja më 31 dhjetor
2001 prej 2,710 milionë lekësh i referohet huave me afat të shkurtër, të maturuara më 10
janar 2002 me një interes prej 9.7 për qind.
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IInnvveessttiimmee  nnëë  lleettrraa  mmee  vvlleerrëë  --  VVEENNDDAASSEE

Investimet në letrat me vlerë përbëhen nga:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Të  disponueshme për shitje
Bono thesari afatshkurtra 69,070 62,782
Bono thesari me marrëveshje riblerjeje - 81

69,070 62,863

Të mbajtura deri në maturim
Bono thesari për mbulimin e buxhetit të shtetit - 6,006
Obligacione për ish-kooperativat bujqësore - 1,958
Obligacione zero kupon për kapitalizimin e Bankës
Kombëtare Tregtare (“BKT”) 1,367 1,290

Totali 70,437 72,117

Bono thesari afatshkurtër me 31 dhjetor 2001 lidhen kryesisht me bono thesari zero kupon të
Qeverisë Shqiptare që maturohen në periudhën janar - gusht 2002. Këto bono fitojnë interes
që nga 7.26 për qind deri në 19.94 për qind.

Letrat me vlerë për kapitalizimin e Bankës Kombëtare Tregtare kanë të bëjnë me obligacione
zero kupon, të cilat janë lëshuar nga Qeveria për të zëvendësuar pjesëmarrjen në kapital në
Bankës Kombëtare Tregtare. Letrat me vlerë fitojnë një interes prej 6 për qind në vit dhe
maturohen në janar të vitit 2006.

AAKKTTIIVVEE  TTËË  TTJJEERRAA  VVEENNDDAASSEE

Në aktive të tjera vendase përfshihen:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Interes i përllogaritur 3 -
Debitorë të tjerë 1,597 51
Kredi punonjësve 438 392
Aktive fikse neto 1,433 1,399
Inventari 16 16
Aktive të patrupëzuara, net 419 550

Totali 3,906 2,408

Zëri “Debitorë të tjerë” përfshin një vlerë prej 949 milionë lekësh, të arkëtueshme nga Banka e
Kursimeve e Shqipërisë për blerjen e eurove në fund të vitit.
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AAKKTTIIVVEE  TTËË  TTJJEERRAA  VVEENNDDAASSEE  ((VVAAZZHHDDIIMM))

Vlera neto kontabël e aktiveve fikse për çdo kategori paraqitet si më poshtë:

Toka, ndërtesa
dhe

konstruksione
të

përgjithshme

Pajisje
teknike

Mjete
transporti

Pajisje zyre
dhe

kompjuterike

Totali i aktiveve
fikse të

qëndrueshme

Kosto/Vlerësimi
Gjendja më 1 janar
2001 1,284 193 103 113 1,693
Shtesat 36 5 45 59 145
Pakësimet - (23) (2) - (25)

Gjendja më 31
dhjetor 2001 1,320 175 146 172 1,813

AMORTIZIMI I
AKUMULUAR
Gjendja më 1 janar
2001 57 106 74 57  294
Shpenzimi vjetor 33 19 14 39 105
Pakësimet - (17) (2) - (19)

Gjendja më 31
dhjetor 2001 90 108 86 96 380

VLERA KONTABËL
NETO
Gjendja më 31
dhjetor 2001 1,230 67 60 76 1,433
Gjendja më 31
dhjetor 2000 1,227 87 29 56 1,399

Sipas ligjit shqiptar, titulli i pronësisë së ndërtesës së Bankës është i paqartësuar. Drejtuesit e
Bankës janë të mendimit që kjo çështje do të zgjidhet me Minstrinë e Financave në një të
ardhme të afërt në favor të Bankës.

Ndërtesa qendrore e Bankës, e përfshirë nën kategorinë ‘Toka, ndërtesa dhe konstruksione
të përgjithshme’ ishte rivlerësuar gjatë vitit 2000 në shumën 1,413 milionë lekë nga kosto
historike plotësisht e amortizuar prej 7 milionë lekësh. Rivlerësimi u bë më 29 mars 2000, me
datë efektive 1 janar 2000, nga një komision i brendshëm vlerësuesish. Vlerësimi nuk u bë
mbi bazën e flukseve të ardhshme të parasë të paskontuara,  bazuar mbi vlerën e përafërt të
tregut të dhënie/marrje me qira të pronësisë së patundshme mbi jetëgjatësinë prej 50 vjetësh.
Ndërtesa të tjera të Bankës nuk u rivlerësuan. Teprica e rivlerësimit prej 1,143 milionë lekësh
u kreditua tek rivlerësimi i rezervës.
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AAKKTTIIVVEE  TTËË  TTJJEERRAA  VVEENNDDAASSEE  ((VVAAZZHHDDIIMM))

Totali neto i aktiveve të patrupëzuara përbëhet si më poshtë:
2001 2000

Lekë (mln) Lekë (mln)

Programe kompjuterike dhe të tjera 16 10
Kartëmonedha dhe  monedha të shtypura 1,895 1,874
Amortizimi i akumuluar (1,492) (1,334)

Total 419  550

DDeettyyrriimmee  nnddaajj  ffoonnddiitt  mmoonneettaarr  nnddëërrkkoommbbëëttaarr

Detyrimi ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar përbëhet nga:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Shërbime ndihmëse për rregullime strukturale (“ESAF”) 11,360 12,533
Letra me vlerë tek Fondi Monetar Ndërkombëtar 7,309 8,525
Llogari e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Lekë 1,825 1,825

Totali 20,494 22,883

Huatë e ESAF-it janë të lidhura me kuotizacionin e Republikës së Shqipërisë në Fondin
Monetar Ndërkombëtar dhe janë tërhequr në emër të qeverisë për reformat makroekonomike.
Këto hua përbëhen nga këto tre komponentë:
§ Huaja fillestare e ESAF-it, e tërhequr në vitin 1993, e cila pritet të shlyhet brenda 10

vjetëve duke filluar që nga viti 1999. Gjendja e kësaj huaje më 31 dhjetor 2001 ishte
16,801,000 SDR (2000– 23,013,000) dhe kjo hua do të shlyhet çdo gjashtë muaj me
interes 0.5 për qind.

§ Një hua shtesë nën këtë marrëveshje (e njohur si Huaja e Uljes së Varfërisë dhe Zhvillimit)
u tërhoq duke filluar në vitin 1999 dhe vazhdoi edhe gjatë vitit 2001. Gjendja më 31
dhjetor 2001 ishte 45,040,000 SDR (2000 – 35,630,000 SDR). Kjo, gjithashtu, është një
hua 10-vjeçare e kthyeshme deri në vitin 2009 në 10 këste çdo gjashtë muaj duke filluar
që nga viti 2004. Norma e interesit për t’u paguar pas periudhës pa interes është 0.5 për
qind dhe është e pagueshme çdo gjashtë muaj.

§ Huaja për Shqipërinë ‘Asistenca për Emergjencën Pas Konfliktit’: shuma prej 8,825,000
SDR akorduar në vitin 1997 e pagueshme me 8 këste brenda 2 vjetëve pas një periudhe
trevjeçare pa interes. Norma e interesit përcaktohet sipas normave të tregut, e cila më 31
dhjetor 2001 ishte 2.62 për qind.



KAPITULLI V 130

ddeettyyrriimmii  nnddaajj  iinnssttiittuucciioonneevvee  ffiinnaanncciiaarree  jjoovveennddaassee

Detyrimi ndaj institucioneve financiare jovendase përfshin:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Hua tranzite (Shënimi 8) 6,256 6,552
Hua e Bankës së Greqisë 1,063 1,169
Detyrim ndaj Bankës Botërore 218 173

Totali 7,537 7,894

Huaja për zhvillim është dhënë nga Kreditanstalt fur Wiederaufbau në Dem e konvertuar në
5,680 milionë lekë (2000 – 5,891 milionë lekë ) dhe nga  Banka Europiane e Investimeve në
usd  dhe euro, e konvertuar në 576 milionë lekë (2000 – 661 milionë lekë). Interesi paguhet
nga përfituesit e këtyre kredive tranzite (bankat dhe kompanitë vendase) drejtpërsëdrejti ndaj
siguruesve të financimit.

Huaja e Bankës së Greqisë (hua e Republikës Greke) është dhënë me qëllim të financimit të
bilancit të pagesave të Republikës së Shqipërisë. Norma e interesit është caktuar në vit, 1.17
për qind dhe është e pagueshme çdo 6 muaj. Huaja maturohet në vitin 2018.

ppaarraajjaa  nnëë  qqaarrkkuulllliimm

Banka ka të drejtën ekskluzive të emetimit të monedhës kombëtare. Ky zë përfshin
kartëmonedha dhe monedha vendase në qarkullim të emetuara nga Banka.

Më 31 dhjetor 2001, struktura e mëposhtme e monedhave dhe e kartëmonedhave që ishin në
qarkullim:

Vlera nominale 31 dhjetor 2001 31 dhjetor 2000
Numri
në mijë

Vlera
Lekë

(në mln)

Numri
në mijë

Vlera Lekë
(në mln)

1 - - 20,999 21
3 - - 6,479 19
5 - - 6,323 32
10 - - 7,615 76
100 26,083 2,608 19,495 1,949
200 25,305 5,061 26,924 5,385
500 72,836 36,418 68,713 34,356
1,000 55,597 55,597 48,181 48,181
5,000 4,107 20,535 2,023 10,113
Monedha 1,115 1,277

Totali 121,334 101,409
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ddeettyyrriimmee  nnddaajj  bbaannkkaavvee  vveennddaassee

Më 31 dhjetor 2001, detyrimi ndaj bankave vendase përfshin:

2001 2000
Lekë

(në mln)
Lekë

(në mln)
Ne monedha të huaja
Llogari të bankave të nivelit të dytë 60 71
Rezervë e detyrueshme e bankave të nivelit të dytë 7,895 6,609

7,955 6,680
Në monedhë vendase (Lek)
Llogari të bankave të nivelit të dytë 22,037 20,656
Bono thesari shitur me marrëveshje riblerjeje - 5,235
Depozita njëditore 780 -
Të tjera 448 -

23,265 25,891

Totali 31,220 32,571

Banka paguan interes mbi llogarinë e rezervave të detyrueshme. Interesi llogaritet si më
poshtë:
§ gjendjet në Lekë: 50 për qind e yield-it të bonove të thesarit tremujore: 4 për qind me 31

dhjetor 2001 (2,6 për qind më 31 dhjetor 2000);
§ gjendjet në Usd:50 për qind e normës së usd libor njëmujore: 0,94 për qind më 31 dhjetor

2001 (2.2 për qind më 31 dhjetor  2000);
§ gjendjet në Euro: 50 për qind e normës së euro libor njëmujore: 1.65 për qind më 31

dhjetor 2001 (1.6  për qind më 31 dhjetor 2000).

Banka nuk paguan interes mbi llogaritë rrjedhëse të bankave të nivelit të dytë.

Depozitat me afat njëditor maturohen më 3 janar 2002 dhe me normë interesi prej 4.5 për
qind.

ddeettyyrriimmii  nnddaajj  qqeevveerriissëë

Detyrimi ndaj qeverisë përfshinte:
2001 2000

Lekë (në mln) Lekë (në mln)

Fitim për t’u derdhur qeverisë 2,100
Depozita në emër të qeverisë 531 3,850
Të tjera 103 85

Totali 2,734 3,935

Fitimi për t’u derdhur qeverisë ka të bëjë me pjesën e mbetur të fitimit pa ju derdhur akoma
qeverisë në fund të vitit. Ky total i është kaluar qeverisë gjatë marsit 2002 bazuar në vendimin
numër 16, të datës 13 mars 2002 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
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ddeettyyrriimmii  nnddaajj  qqeevveerriissëë  ((VVAAZZHHDDIIMM))

Depozita në emër të qeverisë përfaqësojnë fonde të donatorëve ndërkombëtarë, të
depozituara në Bankë për transferim të mëtejshëm në projektet e ndihmës në Shqipëri.

Zëri “Të tjera” përfaqëson fonde të marra nga Banka  për një hua të dhënë qeverisë nga
Banka Islamike e Zhvillimit.

ddeettyyrriimmee  ttëë  ttjjeerraa  vveennddaassee

Nga totali i detyrime të tjera vendase prej 155 milionë lekësh (2000 – 110 milionë lekë),
shuma prej 112 milionë lekësh (2000 – 84 milionë lekë) lidhet me detyrimin ndaj
Shtypshkronjës së kontrolluar nga Banka (Shënimi 24).

RREEZZEERRVVAATT  EE  RRIIVVLLEERRËËSSIIMMIITT

Përbërësit e rezervës së rivlerësimit në fund të vitit janë si më poshtë:

Rivlerësimi i monedhës së huaj dhe arit ;
Rivlerësimi i bonove të thesarit ;
Rivlerësimi i ndërtesës në qendër (Shënim 12).

Total

Rezervat për rivlerësimin e monedhave të huaja dhe arit janë pakësuar në një
masë të tillë saqë japin një balancë debitore prej 1,159 milionë lekësh më 31
dhjetor 2001. Kjo balancë debitore ka një natyrë të përkohshme për shkak të
një forcimi afatshkurtër të lekut më 31 dhjetor 2001. Pas kësaj date leku është
dobësuar kundrejt komponentëve të tjerë të mëdhenj në monedhë të huaj në
masë të tillë sa balanca debitore është eliminuar. Në 28 shkurt 2002 kurset e
këmbimit të lekut ishin :

28 shkurt 31
dhjetor

    2002
2001

Dollari amerikan (Usd) 140.75
136.55

Monedha Evropiane (Euro) 121.76
120.72

Stërlina angleze  (Gbp) 199.28
197.87

Të drejta të veçanta tërheqjeje (SDR) 174.67
171.46

2001 2000
Lekë (në mln) Lekë (mln)

(1,159) 3,929
   119   232
1,097 1,120

    57 5,281
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rreezzeerrvvaa  ttëë  ttjjeerraa

Përbërësit e rezervave të tjera në fund të vitit, janë si më poshtë:

2001 2000
Lekë (mln) Lekë (mln)

Rezervë speciale për Bilancin e Pagesave 7,209 7,209
Fondi i investimit 300 170
Fondi i pensionit për personelin 79 47

Total 7,588 7,426

Rezerva speciale ka të bëjë me një grant të dhënë nga Komuniteti Europian për Bilancin e
Pagesave dhe nuk ka patur lëvizje në këtë rezervë që nga viti 1995.  Fondi i investimit dhe ai i
personelit janë krijuar nga shpërndarjet e fitimeve të kaluara të Bankës, respektivisht nga vitet
1999 dhe 1998.

ttëë  aarrddhhuurraa  nnggaa  IInntteerreessaatt  ddhhee  kkoommiissiioonneett  ((rreezziiddeennttëëtt))

Të ardhurat nga interesat dhe komisionet përbëhen si më poshtë:

2001 2000
Lekë (në mln) Lekë (mln)

Interesa nga huatë qeveritare 35 1,378
Të ardhura nga letrat me vlerë 6,501 6,006
Të ardhura të tjera 92 186

Total 6,628 7,570

ttëë  aarrddhhuurraa  ttëë  ttjjeerraa  ooppeerraattiivvee,,  nneettoo

Të ardhura të tjera operative përfshin:

2001 2000
Lekë (në mln) Lekë (në mln)

Fitimi neto nga shitja e investimeve 70 (1)
Rimarrje të ardhurash nga monedha të nxjerra jashtë
qarkullimit. 169 -
Të ardhura të tjera 15 78

Totali 254 77

sshhppeennzziimmee  ttëë  ppeerrssoonneelliitt

Shpenzime të personelit përfshijnë pagat e personelit, shpenzimet sociale dhe shpenzime të
tjera.

Shpenzimet sociale përfaqësojnë kryesisht kontributin e detyrueshëm ndaj Fondit të
Sigurimeve Shoqërore dhe shpenzime të tjera. Më 31 dhjetor 2001, Banka ka patur 344
punonjës (2000 – 334 punonjës).
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PPAARRAAJJAA  DDHHEE  EEKKUUIIVVAALLEENNTTËËTT  EE  SSAAJJ

Depozitat në bankat e huaja – Totali.

Minus: Depozita me bankat e huaja që maturohen
pas 3 muajsh.

Monedha vendase.
Monedha të huaja.
Ari i mbajtur jashtë
Ari dhe metalet e tjera të çmuara të mbajtura në
vend.

Totali

SShhttyyppsshhkkrroonnjjaa

Siç është e detajuar në shënimin 2, Banka kontrollon aktivitetin e Shtypshkronjës. Pozicioni
financiar i Shtypshkronjës më 31 dhjetor 2001 paraqitet si më poshtë:

2001
Lekë (në mln)

2000
Lekë (në mln)

AKTIVET

Aktive të qëndrueshme të trupëzuara 41 41
Inventari 50 62
Klientë 4 1
Për t’u arkëtuar nga Banka (Shënimi 18)
Shpenzime për t’u shpëndarë në disa periudha

112
5

84
-

Totali i aktiveve 212  188

KAPITALI I VET

Kapitali themeltar 52 52
Rezerva ligjore 19 19
Rezerva e investimit 24 24
Rezerva të tjera 6 6
Fitimi i pashpërndarë 110 87

Totali i kapitalit të vet 211  188

Detyrime të tjera

Totali i kapitali të vet dhe detyrimeve

                        1

212

-

188

2001 2000
LEKË (në

mln)
LEKË (në mln)

36,794
(18,805)

17,989

57,094
(7,655)
49,439

6,666
254
977

4,591
14

970
32 69

25,918 55,083
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aannggaazzhhiimmee  ppëërr  nnggjjaarrjjee  ttëë  ppaappaarraasshhiikkuuaarraa

Banka është e përfshirë në një numër çështjesh gjyqësore dhe procedurash ligjore, të
ngritura gjatë aktivitetit të zakonshëm të biznesit. Drejtimi është i mendimit se këto procedura
nuk do të kenë një efekt material në pozicionin financiar apo në rezultatet operative të
Bankës.

Nuk ka angazhime të tjera të rëndësishme për ngjarje të paparashikuara.

30. ADMINISTRIMI I I RREZIKUT

Rreziku i likuiditetit
Politikat e monitorimit dhe të adresimit ndaj rrezikut të likuiditetit përcaktohen nga Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Departamenti i Operacioneve Monetare të Bankës së
Shqipërisë monitorion rrezikun e likuiditetit në mënyrë të vazhdueshme, duke analizuar
treguesit e likuiditetit, boshllëqet dhe skenarët ekonomikë.

Politikat e administrimit të likuiditetit vendosen për të siguruar që edhe në kushte të vështira,
Banka të jetë në gjendje të  përmbushë detyrimet e saj.

Rreziku i kreditit
Departamenti i Operacioneve Monetare të Bankës së Shqipërisë, nën kontrollin e Këshillit
Mbikëqyrës, është përgjegjës për përcaktimin e rrezikut të kreditit, që shoqëron operacionet e
Bankës. Rreziku i kreditit zbutet nga ana e Bankës duke kryer transaksione të shumta me
institucione qeveritare dhe ndërkombëtare. Kreditë për bankat vendase sigurohen nga bonot
e thesarit të Qeverisë Shqiptare.

Reziku i çmimeve
Faktorët kyç të rrezikut të çmimeve që ndikojnë Bankën janë:

• rreziku i monedhave, i shoqëruar me ndryshime në vlerën e instrumenteve
financiare për shkak të ndryshimeve në kurset e këmbimit; dhe

• rreziku i normave të interesit, i shoqëruar me ndryshime në vlerën e
instrumenteve financiare për shkak të ndryshimeve në normat e interesave të
tregut.

Ekspozimi i Bankës ndaj rrezikut të monedhave monitorohet vazhdimisht nga Departamenti i
Operacioneve Monetare. Aktivet financiare, të mbajtura në monedhë të huaj janë paraqitur në
secilin prej shënimeve korresponduese në pasqyrat financiare.

Rreziku i normave të interesit monitorohet nga Departamenti i Operacioneve Monetare të
Bankës së Shqipërisë. Banka e zbut këtë rrezik duke mbajtur një tepricë të konsiderueshme
të aktiveve interesprurëse mbi pasivet që paguajnë interes (siç detajohet në shënimin 27 më
poshtë). Banka mban një portofol aktivesh dhe pasivesh financiare me interes, të tillë që e
ardhura e gjeneruar nga interesi neto është në mënyrë të ndjeshme më e lartë se kërkesat
operative, gjë që minimizon efektet e mundshme negative të ndryshimeve në normat e
interesit. Normat e interesit që zbatohen mbi aktivet dhe detyrimet fiananciare paraqiten në
çdo shënim korrespondues të pasqyrave financiare.
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NNDDJJEESSHHMMËËRRIIAA  EE  NNOORRMMAAVVEE  TTËË  IINNTTEERREESSIITT     NNëë  LLEEKKËË  ((MMLLNN))

Deri në një
muaj

Një deri në
tre muaj

Tre deri në
gjashtë

muaj

Gjashtë
deri në një

vit

Një deri në
pesë vjet

Mbi pesë
vjet

Jo të
ndjeshëm

ndaj interesit
Totali

Aktivet
Ari 948 29 - - - - - 977
Depozita tek Fondi Monetar - - - - 11,122 - 9,708 20,830
Depozita në banka të huaja 17,989 604 13,562 4,639 - - - 36,794
Letra me vlerë 4,773 4,927 7,189 6,216 28,828 - 636 52,569
Aktive të tjera të huaja 269 - 333 43 - - - 645
Ari dhe metalet e cmuara - - - - - - 32 32
Kredi tranzite - - - - - - 6,254 6,254
Kredi ndaj bankave vendase 473 - - - - - - 473
Kredi ndaj Qeverisë 2,710 - - - - - - 2,710
Investime në Letra me Vlerë 18,485 29,882 20,760 20 1,290 - - 70,437
Aktive të tjera vendase 3 949 - 637 434 - 1,883 3,906

45,650 36,391 41,844 11,555 41,674 - 18,513 195,627

Detyrimet dhe kapitali
Detyrime nga FMN - - - - 11,360 - 9,134 20,494
Detyrime ndaj institucioneve
financiare jo-vendase - - - - - 1,063 6,474 7,537
Detyrime të tjera të huaja - - - 8 - - - 8
Paraja në qarkullim - - - - - - 121,334 121,334
Detyrime ndaj bankave
vendase 31,220 - - - - - - 31,220
Detyrime ndaj Qeverisë - - - - - - 634 634
Detyrime të tjera vendase 155 - - - - - - 155
Kapitali dhe rezervat - - - - - - 14,245 14,245

31,375 - - 8 11,360 (1,063) 151,821 195,627

Ndryshimi i bilancit më 31
dhjetor 2001 14,275 36,391 41,844 11,547 30,314 (1,063) (133,308) -

Ndryshimi i akumuluar nga
ndjeshmëria e normave të
interesit- 2001 14,275 50,666 92,510 104,057 134,371 133,308 - -
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