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RAPORTI I AUDITORËVE TË PAVARUR

KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Ne kemi audituar bilancin e Bankës së Shqipërisë (“Banka”) më 31 dhjetor 2003 dhe 2002,
si dhe pasqyrën e të ardhurave dhe të 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 parashikimeve kryesore të bëra nga Drejtimi, si dhe
jep një opinion të përgjithshëm 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 2003 dhe 2002 dhe rezultatet e
aktiviteteve të saj, ndryshimet në kapitalin e vet dhe fluksin e parasë për fundin e vitit, në
përputhje me politikat kontabël të përshtatura nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,
të paraqitura në notën 2 të pasqyrave financiare.

Deloitte & Touche sh.p.k.
Tiranë, Shqipëri
25 mars 2004
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Shënimet mbi pasqyrat financiare, nga faqja 99 deri në faqen 122, janë pjesë përbërëse e
këtyre pasqyrave financiare.

BANKA E SHQIPËRISË
BILANCI
PËR FUNDVITET 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002
(TË GJITHA BALANCAT JANË NË MILIONË LEKË)



95

Shënimet mbi pasqyrat financiare, nga faqja 99 deri në faqen 122, janë pjesë përbërëse e
këtyre pasqyrave financiare.

BANKA E SHQIPËRISË
PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE E SHPENZIMEVE
PËR FUNDVITET 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002
(TË GJITHA BALANCAT JANË NË MILIONË LEKË)
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Shënimet mbi pasqyrat financiare, nga faqja 99 deri në faqen 122, janë pjesë përbërëse e
këtyre pasqyrave financiare.

BANKA E SHQIPËRISË
PASQYRA E NDRYSHIMEVE TË KAPITALIT TË VET
PËR FUNDVITET 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002
(TË GJITHA BALANCAT JANË NË MILIONË LEKË)
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BANKA E SHQIPËRISË
PASQYRA E FLUKSIT TË PARASË
PËR FUNDVITET 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002
(TË GJITHA BALANCAT JANË NË MILIONË LEKË)
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Shënimet mbi pasqyrat financiare, nga faqja 99 deri në faqen 122, janë pjesë përbërëse e
këtyre pasqyrave financiare.

BANKA E SHQIPËRISË
PASQYRA E FLUKSIT TË PARASË (VAZHDIM)
PËR FUNDVITET 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002
(TË GJITHA BALANCAT JANË NË MILIONË LEKË)
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BANKA E SHQIPËRISË
SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE
PËR FUNDVITIN 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002

1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Banka e Shqipërisë (“Banka”) është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë, që ushtron
veprimtarinë e saj në përputhje me ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”
dhe në zbatim të këtij ligji, detyrat kryesore të Bankës së Shqipërise janë si vijon:

• arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve;
• nxitja dhe mbështetja e zhvillimit të një regjimi të këmbimeve valutore;
• administrimi i  parasë në qarkullim;
• administrimi i normave të interesit;
• hartimi, miratimi dhe zbatimi i politikës monetare të 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 i Republikës së Shqipërisë dhe ligjit
“Për  Bankën e Shqipërisë”.

2. PËRMBLEDHJE E DISA PARIMEVE TË RËNDËSISHME KONTABËL

(A) BAZAT E PËRGATITJES SË PASQYRAVE FINANCIARE

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me ligjin shqiptar “Për kontabilitetin” dhe në
përputhje me parimet kontabël të përshtatura nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.
Kjo politikë kontabël është gjerësisht në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të
Raportimit Financiar (“SNRF”) të miratuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të
Kontabilitetit (“BSNK”) me përjashtim të SNK 16, SNK 21, SNK 19, SNK 26 dhe SNK 27. Këto
standarde dhe interpretime njiheshin më parë si Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
(“SNK”). Sipas rregulloreve vendase, SNRF përdoren në përgatitjen e pasqyrave financiare
të bashkëngjitura, deri në fazën ku nuk bien në kundërshtim me ligjin shqiptar “Mbi
kontabilitetin” dhe rregulla të tjera vendase.

Parimet kontabël më domethënëse që janë përdorur nga Banka në pasqyrat financiare, janë
si më poshtë:

Pasqyrat financiare të paraqitura përfshijnë llogaritë e Bankës, përgatitur mbi bazën e kostos
historike të kontabilitetit, përshtatur për të përfshirë rivlerësimin e portofolit të letrave me
vlerë, të valutave të huaja, të arit, të ndërtesës qendrore, si dhe të aktiveve dhe të detyrimeve
të tjera financiare (të mbajtura për shitje).

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

BANKA E SHQIPËRISË
SHËNIME MBI PASQYRAT FINANCIARE
PËR FUNDVITET 31 DHJETOR 2003 DHE 31 DHJETOR 2002
(TË GJITHA BALANCAT JANË NË MILIONË LEKË)



100

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 të publikimeve të
Bankës së Shqipërisë. Aktiviteti financiar i Shtypshkronjës nuk është konsoliduar me ato të
Bankës, për shkak të paaftësisë së Shtypshkronjës për të kryer rivlerësimin e mjeteve
financiare dhe të ndërtesave të saj në përputhje me rivlerësimin e mjeteve financiare dhe të
ndërtesave të Bankës. Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 1
prill 2003, vendosi që Shtypshkronja duhet të jetë nën mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë,
si një pjesë e veçantë e strukturës organizative të saj.

Pozicioni financiar i Shtypshkronjës në 31 Dhjetor 2003, është i pasqyruar në notën 24 të
këtyre pasqyrave financiare.

(B) SHMANGIE NGA STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR

Më poshtë është paraqitur një përmbledhje e shmangieve më të rëndësishme nga SNRF :

• SNK 16:  “Pasuria, toka dhe pajisjet”.

Metodologjia e zbatuar për rivlerësimin e ndërtesës qendrore, siç është detajuar në shënimin
10, nuk është në përputhje me kërkesat e SNK 16 mbi pasurinë, tokën dhe pajisjet, në faktin
se rivlerësimi nuk u krye nga vlerësues të pavarur profesionalisht të kualifikuar, flukset e
ardhshme të parasë nuk u skontuan dhe nuk u rivlerësuan të gjitha njësitë përbërëse të
kategorisë së ndërtesave.

• SNK 21:  “Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit”.

Ligji mbi Bankën e Shqipërisë kërkon njohjen e fitimit/humbjes së realizuar nga rivlerësimi i
kursit të këmbimit në bilanc në llogarinë “Kapitali dhe rezervat” dhe jo si e ardhur/shpenzim
për periudhën në të cilën rivlerësimi ka ndodhur.

• SNK 19: “Përfitimet e punonjësve” dhe SNK 26 “Kontabiliteti dhe Raportimi i Planit
të Pensionit”.

Raportimi dhe kontabilizimi i planit të pensionit nuk është bërë në përputhje me SNK 19 dhe
SNK 26. Detyrimi ndaj planit të pensionit është shprehur si vlerë neto, por përllogaritja e këtij
detyrimi nuk i është përmbajtur specifikimeve të standardit, në faktin se asnjë vlerësim
aktual nuk është bërë.

• SNK 27:  “Pasqyrat financiare të konsoliduara dhe kontabiliteti i investimit në filiale”.

Në pasqyrat financiare të Bankës nuk është bërë konsolidimi i raporteve financiare në lidhje
me aktivitetin e shtypshkronjës, njësi që administrohet nga Banka, siç sqarohet më poshtë.

(C)  NDRYSHIME NË PARIMET KONTABËL

Të ardhura nga interesat mbi aktivet e administruara
Gjatë periudhës 1992 - 2002, Banka ka njohur si të ardhura nga interesat në pasqyrën e të
ardhurave dhe të shpenzimeve, të gjitha të ardhurat për llogaritë “Depozita në ar”, përfshirë
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edhe depozitat e arit që përfaqësojnë aktive të administruara në emër të Qeverisë së
Republikës së Shqipërisë (“Qeveria”) (shih shënimin 2 (m)).

Gjatë vitit 2003, u bë përllogaritja e interesave të realizuar nga depozitat e arit që i përkasin
aktiveve të administruara në emër të qeverisë për periudhën në fjalë. Ky detyrim u përllogarit
rreth 843 onz ar (rreth 37 milionë lekë), në favor të qeverisë, duke dhënë efekte në uljen e
aktiveve të arit të Bankës si dhe në uljen e rezervës së rivlerësimit të pozicionit të Bankës
kundrejt arit.

Riklasifikimi i planit të pensionit
Gjatë vitit 2003, Banka harmonizoi politikën e saj kontabël me SNK 26 “Kontabiliteti dhe
Raportimi i Planit të Pensionit”. Si rrjedhojë u bë netimi i planit të pensionit duke riklasifikuar
investimet në bonot e thesarit 12-mujore nga “Letra vendase me vlerë të disponueshme për
t’u shitur” dhe “Rezervat e tjera” në zërin “Detyrime ndaj planit të pensionit, neto”.
Plani i pensionit u njoh si “Detyrim neto ndaj planit të pensionit” me një vlerë prej 1 milion
lekë për vitin 2003 (2002: 6 milionë lekë).

Rivlerësimi i letrave me vlerë
Gjatë vitit 2003, Banka zbatoi SNK 39 “Instrumentet financiare: Njohja dhe matja”. Fitimi ose
humbja e parealizuar nga rivlerësimi i letrave me vlerë të disponueshme për shitje, pasqyrohet
në bilanc në zërin “Rezerva e rivlerësimit të letrave me vlerë” deri në datën e shitjes së letrës
me vlerë. Efekti i kësaj politike është rritja e rezervave të rivlerësimit me 270 milionë lekë për
vitin 2003, si dhe rritja respektive  e portofolit të letrave me vlerë.

(D) INTERESA DHE KOMISIONE

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat njihen
sipas kontabilitetit të të drejtave të konstatuara.

Të ardhurat nga komisionet regjistrohen kur të ardhurat janë marrë.
Shpenzimet e komisionit regjistrohen kur shpenzimet janë paguar.

(E) 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 njihen në llogarinë “Rezerva e rivlerësimit”.

Kurset zyrtare të këmbimit të përdorura nga Banka (njësi e monedhës së huaj përkatëse e
shprehur në Lekë) për monedhat e huaja më kryesore, më 31 dhjetor 2003 dhe 2002 paraqiten
si më poshtë :
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Të ardhurat dhe shpenzimet në valutë për vitin konvertohen me kursin mesatar vjetor të
Bankës së Shqipërisë.

(F) INVESTIMET

Investimet e mbajtura nga Banka janë të kategorizuara në portofole, në përputhje me qëllimet
e Bankës në momentin e blerjes së investimeve dhe në përputhje me strategjinë mbi
investimet në letra me vlerë. 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.

Letra me vlerë të mbajtura deri në maturimLetra me vlerë të mbajtura deri në maturimLetra me vlerë të mbajtura deri në maturimLetra me vlerë të mbajtura deri në maturimLetra me vlerë të mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të mbajtura deri në maturim janë mjete financiare, të cilat mbartin pagesa
fikse ose të përcaktuara dhe me maturime fikse, për të cilat Banka ka qëllimin pozitiv dhe
mundësinë per t’i mbajtur deri në maturim. Ky portofol përbëhet nga obligacione të lëshuara
nga qeveria për rikapitalizimin e Bankës Kombëtare Tregtare.

Letrat me vlerë të mbajtura deri në maturim njihen duke u bazuar në datën e tregtimit dhe
fillimisht janë të matura me kosto. Në datat e mëpasshme të raportimit, ato janë të mbartura
me vlerën e amortizuar, duke zbritur humbjen nga rënia në vlerë, që njihet për të reflektuar
shumat e humbura. Amortizimi vjetor i çdo uljeje ose primi në blerjen e letrave me vlerë të
mbajtura deri në maturim është i kombinuar me të tjera të ardhura nga investimet, që priten
të përfitohen gjatë periudhës së instrumentit, në mënyrë që e ardhura e njohur në secilën
periudhë të përfaqësojë një yield konstant në investime.

Letra me vlerë të disponueshme për shitjeLetra me vlerë të disponueshme për shitjeLetra me vlerë të disponueshme për shitjeLetra me vlerë të disponueshme për shitjeLetra me vlerë të disponueshme për shitje
Pas njohjes së parë, letrat me vlerë të cilat klasifikohen si të disponueshme për shitje,
rivlerësohen me vlerën reale. Ndryshimet në vlerën reale pasqyrohen si një komponent i
veçantë i kapitalit derisa investimi shitet, arkëtohet ose nuk zotërohet më.

Vlera realeVlera realeVlera realeVlera realeVlera reale
Për letrat me vlerë që tregtohen në tregje financiare të organizuara, vlera reale përcaktohet
duke iu referuar çmimeve të kuotuara në bursë, në momentin e mbylljes së aktivitetit të
biznesit në datën e bilancit.
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Për  letrat me vlerë, për të cilat nuk ekziston një çmim i kuotuar në bursë, një vlerësim i
arsyeshëm i vlerës reale përcaktohet duke iu referuar vlerës aktuale të tregut të një letre
tjetër me vlerë, e cila është e përafërt në natyrë.

Rënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve financiareRënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve financiareRënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve financiareRënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve financiareRënia 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 vlerë. 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 të shpenzimeve; dhe

• për aktivet financiare të regjistruara 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 të shpenzimeve.

(G) MARRËVESHJET E RIBLERJES DHE MARRËVESHJET E ANASJELLTA TË RIBLERJES

Letrat me vlerë, blerë nën marrëveshje për t’i rishitur (marrëveshje riblerjeje e anasjelltë) dhe
letrat me vlerë shitur nën marrëveshje për t’i riblerë (marrëveshjet e riblerjes) janë trajtuar
përgjithësisht si transaksione financuese të kolateralizuara dhe regjistrohen me shumën e
parave të dhëna në avancë apo të marra, plus interesin e përllogaritur.

Marrëveshjet e riblerjes regjistrohen në bilanc në zërin “Detyrime ndaj bankave vendase”.
Në bazë të rregullores së Bankës mbi marrëveshjet e riblerjes, Banka nuk vendos letra me
vlerë si kolateral për këto detyrime.

Interesi i fituar mbi marrëveshjet e anasjellta të riblerjes dhe interesi i pësuar mbi marrëveshjet
e riblerjes njihen si të ardhura ose si shpenzime nga interesi gjatë jetëgjatësisë së çdo
marrëveshjeje, duke përdorur normën bazë të interesit të shpallur me vendim të Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës.

(H) AKTIVE 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 10).

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.



104

Amortizimi llogaritet mbi të gjitha aktivet e qëndrueshme, 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
në vite e zbatuar në vitin 2003 është e njëjtë me atë të vitit 2002:

(I) KOSTO TË SHTYPJES DHE TË PRERJES SË PARASË

Kostot e printimit të kartëmonedhave dhe të prerjes së monedhave kapitalizohen si aktive të
qëndrueshme të patrupëzuara dhe amortizohen respektivisht me 2.5 vjet dhe 10 vjet.

(J) TATIMI DHE SHPËRNDARJA E FITIMIT

Banka është e përjashtuar nga tatimi mbi fitimin në bazë të ligjit “Për 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.

(K) REZERVA LIGJORE

Në përputhje me ligjin “Për 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.

(L) PËRDORIMI I PARASHIKIMEVE

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga drejtimi i Bankës që të bëjë parashikime dhe
supozime, që ndikojnë shumat e raportuara të aktiveve dhe të detyrimeve dhe paraqitjen e
aktiveve dhe detyrimeve, llogaritur në datën e përgatitjes së pasqyrave financiare dhe shumat
e raportuara të të ardhurave dhe të shpenzimeve gjatë periudhave të raportuara. Ky parashikim
bëhet sepse rezultatet faktike mund të ndryshojnë nga ato të parashikuara.

(M) AKTIVE TË ADMINISTRUARA

Më 31 dhjetor 2003, Banka mbante në kujdestari bono thesari afatshkurtra, të emetuara nga
Ministria e Financave si edhe ar dhe metale të tjera të çmuara në emër të qeverisë.
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Më 31 dhjetor 2003, vlera e arit në emër të qeverisë, e vendosur në llogari rrjedhëse jashtë
vendit, është 2,484 milionë lekë (2002 – 2,523 milionë lekë), që përfaqësojnë 55,876.42 onz
ar (2002 – 55,036.5 onz ar). Po më 31 dhjetor 2003, gjendja e arit dhe e metaleve të tjera të
çmuara është 1,430 milionë lekë (2002 – 1,467 milionë lekë), që përfaqësojnë gjendjen e
platinit, të argjendit dhe të metaleve të tjera të çmuara në kasafortë me një shumë prej 119
milionë lekësh si dhe ar i pastandardizuar në 1,309 milionë lekë. Meqë Banka luan rolin e
një kujdestari për këto aktive, ajo nuk mbart asnjë lloj rreziku krediti.

Interesat e marra nga depozitimi i rezervave të arit të qeverisë njihen si të ardhura nga
interesat për qeverinë duke rritur detyrimin ndaj qeverisë.

Llogaritë ar të qeverisë si dhe interesat përkatës janë përjashtuar nga pasqyrat financiare të
Bankës.

(N) GRANTE

Grantet regjistrohen fillimisht në bilanc me shumën e marrë. Grantet që lidhen me zëra të
shpenzimeve të kryera, merren si të ardhura në periudhën e lidhur me shpenzimin. Grantet
që lidhen me blerjen e pasurive të patundshme, të pajisjeve dhe të programeve kompjuterike,
merren si të ardhura gjatë jetës së aktivit përkatës, me një shumë që i korrespondon shumës
së amortizimit të atij aktivi.

(O)  KRAHASUESHMËRIA

Disa shuma në pasqyrat financiare të vitit të mëparshëm janë riklasifikuar që t’i përshtaten
prezantimit të vitit aktual.

3. ARI DHE METALE TË ÇMUARA

Më 31 dhjetor 2003, vlera e arit e vendosur në llogari rrjedhëse dhe në depozita jashtë
vendit,  pronë e Bankës, ishte 593 milionë lekë (2002 – 1,182 milionë lekë),  e cila përbëhet
prej  13,322 onz në shufra prej ari (2002 – 245,782 onz shufra).

11,608 onz ar u shit në janar 2003 për të plotësuar kërkesat e administrimit të rezervës
valutore.

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
2003, një onz ar u vlerësua me 417.25 dollarë amerikanë (2002 – 342.75 dollarë).

“Ari dhe metale të tjera të çmuara” të përfshira në aktive vendase 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 39 milionë lekësh më 31 dhjetor 2003 (2002 – 36 milionë
lekë) si edhe ar i pastandardizuar në 4 milionë lekë (2002 – 4 milionë lekë).
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4. DEPOZITA TEK FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR

Depozitat tek Fondi Monetar Ndërkombëtar (“FMN”) rezultojnë prej anëtarësisë së Republikës
së Shqipërisë në FMN 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 FMN-së në sdr dhe në lekë, e cila ka si kundërparti huatë e dhëna
Republikës së Shqipërisë, siç paraqitet në shënimin 11.

Depozitat në sdr kanë një interes, i cili është i përcaktuar në bazë javore. Norma e interesit
më 31 dhjetor 2003, ishte 1.57 për qind (2002 – 1.91 për qind).

5. DEPOZITA NË BANKAT E HUAJA

Depozitat me afat të shkurtër maturohen në janar të vitit 2004 dhe kanë një normë interesi
që varion nga 0.93 për qind në 3.63 për qind (2002 – nga 1.2 për qind në 3.76 për qind).
Depozitat dhe llogaritë rrjedhëse në bankat e huaja janë në euro, dollarë amerikanë dhe
sterlina angleze, të cilat sipas çdo monedhe të huaj u përgjigjen gjendjeve të mëposhtme:

6. LETRAT ME VLERË TË DISPONUESHME PËR SHITJE
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Portofoli i letrave me vlerë të huaja, i paraqitur në vlerë tregu dhe sipas llojit të valutës, është
si më poshtë:

Notat e skontuara të Qeverisë Amerikane janë të shprehura në dollarë amerikanë dhe kanë
kurse kuponash që variojnë nga 1.125 për qind në 5.75 për qind. Interesi paguhet në baza
gjashtëmujore dhe maturimet variojnë nga shkurti i vitit 2004 në nëntor të vitit 2008. Yield-i
varion nga 0.95 për qind në 4.65 për qind  (2002 – 0.97 për qind  në 4.75 për qind ).

Obligacionet e thesarit të Qeverisë Franceze janë të shprehura në euro me kurse kuponash
nga 3 për qind në 8.25 për qind. Interesi është i pagueshëm në baza vjetore dhe maturimet
variojnë nga janari i vitit 2004  në korrik të vitit 2008. Yield-i është nga 2.06 për qind në 4.53
për qind (2002 - nga 2.60 për qind në 4.53 për qind).

Investimet afatmesme të Bank of International Settlements përbëhen nga letra me kupona
fikse, të përcaktuara në dollarë amerikanë dhe në euro, me kurse që variojnë nga 5 për qind
në 5.5 për qind. Interesi është i pagueshëm në baza vjetore për investimet në euro dhe
gjashtëmujore për investimet në dollarë amerikanë dhe maturimet variojnë midis qershorit
2004 dhe dhjetorit të vitit 2005. Yield-i varion nga 3.11 për qind në 4.72 për qind  (2002 - nga
2.34 për qind në 4.72 për qind).

Notat e skontuara të agjencive amerikane janë të shprehura në dollarë amerikanë me kurse
kuponi që variojnë midis 1.875 për qind dhe 5.25 për qind. Interesi është i pagueshëm në
baza  gjashtëmujore dhe kufijtë e maturimit janë janar 2004 dhe maj 2006. Yield-et variojnë
nga 1.14 për qind në 4.71 për qind (2002 – nga 1.59 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 marsit dhe gushtit të vitit 2004. Ato janë blerë me yield-e që variojnë midis
1.86 për qind dhe 2.18 për qind (2002 – nga 3.04 për qind në 3.82 për qind).

Investime me kurs fiks (FIX BIS) të emetuara nga Bank of International Settlements janë të
shprehura në dollarë amerikanë, në euro dhe në sterlina angleze me yield-e nga 1.02 për
qind në 4.16 për qind, me kufij maturiteti nga janari në dhjetor të vitit 2004 (2002 sterlina
angleze nga 1.21 për qind në 4.53 për qind).
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7. AKTIVE TË TJERA TË HUAJA

Më 31 dhjetor 2003, aktivet e tjera të huaja përbëhen nga arka në valutë me një vlerë 13
milionë lekë (2002 – 22 milionë lekë) si dhe nga kuotizacionet për pjesëmarrjen në Bankën
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (“BERZH”), në Bankën Botërore, si dhe në Bankën
Islamike të Zhvillimit.

8. KREDI TRANZITE

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

Kreditë tranzite për sektorët e bujqësisë dhe të industrisë përfaqësonin shërbime krediti pa
interes, akorduar institucioneve të kreditit për t’iu shpërndarë huamarrësve, me qëllim të
mbështetjes së programeve qeveritare (Shënimi 12). Të gjitha huatë ishin të garantuara nga
qeveria.

Sipas shkresës nr. 6779, datë 19 dhjetor 2003, Banka i transferoi Ministrisë së Financave të
gjitha principalet e kredive “bujqësi” dhe “industri” të dhëna nga Kreditanstalt für
Wiederaufbau (“KFW”) me shumën 48 milionë euro (6,441 milionë Lekë). Banka do të vazhdojë
të kryejë transferimin e pagesave dhe të shlyerjeve të kredive deri në përfundimin e tyre.

9. INVESTIME NË LETRA ME VLERË VENDASE

9.1  LETRA ME VLERË TË DISPONUESHME PËR SHITJE
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Bonot e thesarit afatshkurtra, më 31 dhjetor 2003, lidhen kryesisht me bono thesari zero
kupon të qeverisë, të cilat maturohen në periudhën janar - dhjetor 2004. Yield-i i tyre në blerje
varion nga 7.25 për qind deri në 12.95 për qind (2002 – nga 10.30 për qind në 12.51 për qind).

9.2  LETRA ME VLERË TË MBAJTURA DERI NË MATURIM

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
Bankën Kombëtare Tregtare. Letrat me vlerë fitojnë një interes prej 6 për qind në vit dhe
maturohen në janar të vitit 2006.

10. AKTIVE TË TJERA VENDASE

Vlera neto kontabël e aktiveve të qëndrueshme për çdo kategori paraqitet si më poshtë:
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10. AKTIVE TË TJERA VENDASE (VAZHDIM)

Ndërtesa qendrore e Bankës, e përfshirë nën kategorinë “Toka, ndërtesa dhe konstruksione
të përgjithshme” u rivlerësua në vitin 2000 në shumën 1,143 milionë lekë, nga kosto historike
plotësisht e amortizuar prej 7 milionë lekë. 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 skontuara, por bazuar mbi vlerën e përafërt të
tregut të dhënie/marrje me qira të pronësisë së patundshme me jetëgjatësi mbi 50 vjet.
Ndërtesat e tjera në pronësi të Bankës nuk u vlerësuan. Rivlerësimi prej 1,143 milionë lekë
pasqyrohet tek rezerva e rivlerësimit dhe amortizohet çdo muaj në përputhje me normën e
amortizimit përkatëse.

Sipas ligjit shqiptar, titulli i pronësisë së ndërtesës së Bankës është i paqartësuar.  Banka
është në proces për zgjidhjen e statutit të pronësisë me Ministrinë e Financave për objektet
që administrohen prej saj.

Totali neto i aktiveve të patrupëzuara përbëhet si më poshtë:

11. DETYRIME NDAJ FONDIT MONETAR NDËRKOMBËTAR

Huatë ESAF janë të lidhura me kuotizacionin e Republikës së Shqipërisë në FMN dhe janë
tërhequr në emër të qeverisë për reformat makroekonomike. Këto hua përbëhen nga këta
tre komponentë:

Huaja fillestare ESAF, 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 2003 ishte 4,377,000 sdr  (2002
– 10,589,000 sdr) dhe kjo hua shlyhet çdo gjashtë muaj me interes 0.5 për qind.

Një hua shtesë nën këtë marrëveshje, e njohur si “Huaja për zbutjen e varfërisë dhe rritjen
ekonomike” (“PRGF 1”), u tërhoq gjatë periudhës 1999 dhe 2001. Gjendja më 31 dhjetor
2003 ishte 44,451,500 sdr (2002 - 45,040,000 sdr). Kjo, gjithashtu, është një hua dhjetëvjeçare,
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.
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Huaja “Lehtësi për zbutjen e varfërisë dhe rritjen” (“PRGF 2”) për Shqipërinë, në shumën prej
28,000,000 sdr, u miratua me vendimin e Bordit Ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar
të datës 21 qershor 2002. Nga disbursimi i transheve, gjatë vitit 2003, gjendja në fund të
vitit është 12,000,000 sdr  (2002 - 4,000,000 sdr)  me nje interes vjetor prej 0.5 për qind për
qind i pagueshëm çdo gjashtë muaj. Principali i huasë do të fillojë të shlyhet pas pesë vjet
e gjysëm, brenda pesë vjetëve me dhjetë këste të barabarta.

12. DETYRIME NDAJ INSTITUCIONEVE FINANCIARE JOVENDASE

Detyrimi në lidhje me “Hua për zhvillim” prej 384 milione lekësh përbëhet nga Banka Evropiane
e Investimeve në  rreth 1.7 milionë dollarë amerikanë dhe 1.7 milionë euro (shënimi 8).
Interesi paguhet nga përfituesit e këtyre kredive tranzite (bankat dhe kompanitë vendase)
drejtpërsëdrejti tek siguruesit e 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 vjetore e interesit është 1.17 për
qind dhe është e pagueshme çdo 6 muaj. Huaja maturohet në vitin 2018.

13. PARAJA NË QARKULLIM

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 2003, struktura e monedhave dhe e kartëmonedhave, që ishin në qarkullim
është si më poshtë:
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14. DETYRIME NDAJ BANKAVE VENDASE

Banka paguan interes mbi llogarinë e rezervave të detyrueshme. Interesi llogaritet si më
poshtë:

gjendjet në lekë: 70 për qind e yield-it të marrëveshjeve repo: 4.9 për qind më 31 dhjetor
2003 (50 për qind e yield-it  të bonove të thesarit tremujore:  5.6 për qind më 31 dhjetor
2002);

gjendjet në usd: 70 për qind e normës së usd libor njëmujore: 0.8 për qind më 31 dhjetor
2003 (50 për qind e normës së usd libor njëmujore: 0.69 për qind më 31 dhjetor  2002);

gjendjet në euro: 70 për qind e normës së euro libor njëmujore: 1.49 për qind më 31 dhjetor
2003 (50 për qind e normës së euro libor njëmujore: 1.45  për qind më 31 dhjetor 2002).

Banka nuk paguan interes mbi llogaritë rrjedhëse të bankave të nivelit të dytë dhe depozitat
e marra si garanci.

Depozitat me afat njëditor janë me normë interesi prej 3.5 për qind (6 për qind më 31
dhjetor 2002).

15. DETYRIMI NDAJ QEVERISË

Detyrimi ndaj qeverisë më 31 dhjetor 2003 dhe 31 dhjetor 2002 përfshin si më poshtë:

“Fitimi për t’iu derdhur qeverisë” lidhet me pjesën e mbetur të fitimit të vitit 2003, i cili nuk
i është shpërndarë akoma qeverisë, bazuar në vendimin nr.12 të datës 25 shkurt 2004, të
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së  Shqipërisë.
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“Depozita në emër të qeverisë” përfshin llogarinë kryesore prej 3,552 milionë lekësh, si dhe
fonde të donatorëve ndërkombëtarë të depozituara në Bankë për transferim të mëtejshëm
në projektet e ndihmës në Shqipëri, prej 1,678 milionë lekësh.

Zëri “Të tjera” përfaqëson fonde të marra nga Banka  për një hua të dhënë qeverisë nga
Banka Islamike e Zhvillimit prej 24 milionë lekësh,  si dhe marrëveshja e nënhuasë së
sistemit korrier prej 10 milionë lekësh.

16. TË ARDHURA PËR T’U SHPËRNDARË

“Ndihma nga Banka Botërore” i referohet ndihmës së përfituar nga Banka gjatë vitit 2002,
për blerjen e pajisjeve dhe të programeve kompjuterike për zbatimin e projektit ATM
“Manaxhimi i Kontabilitetit dhe i Thesarit”.

17.  DETYRIME TË TJERA VENDASE

“Detyrimi ndaj planit të pensionit, neto” për fundvitet 31 dhjetor 2003 dhe 31 dhjetor 2002
përbëhet si më poshtë:

Skema e planit të pensionit përbëhet nga kontributi i punonjësve në vlerën 2 për qind të
pagës së tyre bruto si dhe nga plani i pensionit të punëdhënësit në vlerën 15 për qind të
fondit të përgjithshëm të pagave për punonjësit.
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18. REZERVAT E RIVLERËSIMIT

Përbërësit e rezervës së rivlerësimit janë si më poshtë:

“Rezervat për rivlerësimin e monedhave të huaja dhe të arit” kanë ndryshuar për efekt të
rivlerësimit të valutave gjatë vitit me një vlerë prej 12,003 milionë lekësh, si dhe për efekt të
zvogëlimit të pozicionit të Bankës në ar, për vlerën e interesave të depozitave që iu kaluan
qeverisë prej 37 milionë lekësh (shih shënimin 2(b) dhe 2(m)).

19. REZERVA TË TJERA

Përbërësit e rezervave të tjera janë si më poshtë:

“Rezerva speciale” ka të bëjë me fonde të dhëna nga Komuniteti Evropian për Bilancin e
Pagesave dhe nuk ka patur lëvizje në këtë rezervë që nga viti 1995.

“Fondi i investimit” përbëhet nga një fond i krijuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës me
qëllim blerjen e një godine të re për Bankën.

“Të tjera” i referohet fondit rezervë prej 368 milionë lekësh, të krijuar nga transferimi i 193
milionëve lekësh nga fitimi i vitit 2003, bazuar në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës
nr.12, datë 25 shkurt 2004.
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20. TË ARDHURA NGA INTERESAT DHE KOMISIONET
(REZIDENTËT)

21. TË ARDHURA TË TJERA OPERATIVE, NETO

22. SHPENZIME TË PERSONELIT

“Shpenzime të personelit” përfshijnë pagat e personelit, shpenzimet sociale, kontributet
për planin e pensionit dhe shpenzime të tjera.

“Shpenzimet sociale” përfaqësojnë kryesisht kontributin e detyrueshëm ndaj Fondit të
Sigurimeve Shoqërore. Më 31 dhjetor 2003, Banka ka patur 304  punonjës (2002- 245
punonjës).

23. PARAJA DHE EKUIVALENTET E SAJ

24. SHTYPSHKRONJA

Siç është detajuar në shënimin 2(c), Banka kontrollon aktivitetin e Shtypshkronjës. Pozicioni
financiar i Shtypshkronjës më 31 dhjetor 2003 dhe 2002 paraqitet si më poshtë:
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25. ANGAZHIME PËR NGJARJE TË PAPARASHIKUARA

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.

Më 31 dhjetor 2003, Banka ka të regjistruar si element jashtë bilancit vetëm vlerën e kolateralit
të kredive afatgjata, dhënë punonjësve të bankës me shumën 537 milionë Lekë.

26. PALËT E LIDHURA

Palët konsiderohen si të lidhura, në qoftë se njëra palë ka aftësinë të kontrollojë tjetrën apo
të ushtrojë një influencë domethënëse mbi palën tjetër në marrjen e vendimeve financiare
apo të tjera.

Në marrjen në konsideratë të çdo marrëdhënieje të mundshme me palët e treta, vëmendja
përqëndrohet në substancën e marrëdhënies dhe jo thjesht mbi formën ligjore të saj.

Më 31 dhjetor 2003 dhe 31 dhjetor 2002, transaksionet e bëra me palët e lidhura përbëhen
nga:
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27. ADMINISTRIMI I I RREZIKUT

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

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 kredititRreziku i kredititRreziku i kredititRreziku i kredititRreziku i kreditit
Departamenti i Operacioneve Monetare të Bankës, 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.

Rreziku i çmimeveRreziku i çmimeveRreziku i çmimeveRreziku i çmimeveRreziku 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 secilën prej shënimeve korresponduese në pasqyrat financiare.

Rreziku i normave të interesit monitorohet nga Departamenti i Operacioneve Monetare të
Bankës. Banka e zbut këtë rrezik duke mbajtur një tepricë të konsiderueshme të aktiveve
interesprurëse mbi pasivet që paguajnë interes (siç detajohet në shënimin 28 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,
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gjë që minimizon efektet e mundshme negative të ndryshimeve në normat e interesit. Normat
e interesit që zbatohen mbi aktivet dhe detyrimet financiare, paraqiten në çdo shënim
korrespondues të pasqyrave financiare.

28. NDJESHMËRIA E NORMAVE TË INTERESIT
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29. POZICIONI NETO I MONEDHËS
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TREGUESIT E BUXHETIT

Banka e Shqipërisë harton dhe zbaton buxhetin e saj për realizimin e funksioneve që i janë
ngarkuar me ligj.

Aktiviteti financiar i Bankës së Shqipërisë mbështetet në administrimin e rezervës valutore,
kreditimin e qeverisë dhe në marrëdhëniet me bankat e nivelit të dytë, në funksion të politikës
monetare. Banka e Shqipërisë ka objektivat e saj që gjejnë pasqyrim në treguesit e buxhetit,
të cilët miratohen nga Këshilli Mbikëqyrës.

Treguesit kryesorë të buxhetit për vitin 2003 janë realizuar si në pasqyrën e mëposhtme:

“Të ardhurat në valutë” të konvertuara në dollarë  amerikanë janë tejkaluar për rreth 267 mijë
dollarë amerikanë, ndërsa të ardhurat në valutë të shprehura në lekë, nuk janë realizuar
sipas parashikimit. Në këtë situatë kanë ndikuar disa faktorë, midis të cilëve kursi i këmbimit
ka dhënë efektin negativ dominues rreth 873 milionë lekë, duke absorbuar dhe efektin pozitiv
të tejkalimit të volumit të rezervës valutore. Rezerva valutore ishte parashikuar 812 milionë
dollarë amerikanë, ndërsa u realizua në rreth 1 miliard dollarë e konvertuar.

“Të ardhurat nga veprimet për qeverinë” rezultojnë me mosrealizim si rezultat i ndërthyrjes
së dy faktorëve: Ulja e stokut të financimit të deficitit të buxhetit të shtetit për më pak se 1
mld e 152 mln lekë dhe rënia e yield-it nga investimi në bono thesari për 334 mln lekë. Këta
dy faktorë vlerësohen si faktorë pozitivë, sepse shprehin përmirësimin e likuiditetit në sistem
dhe rënien e kostos së parasë, pavarësisht se nuk janë realizuar të ardhurat e Bankës së
Shqipërisë.

“Shpenzimet në valutë” nuk janë realizuar sipas parashikimit, kryesisht për shkak të rënies
së kursit të këmbimit të valutave në krahasim me parashikimin. Një tjetër shkak është ulja e
normave të interesit për llogaritë (detyrimet) me FMN-në dhe për rezervat e detyruara të
bankave tregtare në Bankën e Shqipërisë, në krahasim me parashikimet e bëra.

“Shpenzimet ndaj detyrimeve në lekë” janë tejkaluar në krahasim me  parashikimin.
Përmirësimi i ndjeshëm i likuiditetit në sistemin bankar ka dhënë efektet e veta në tejkalimin
e shpenzimeve për interesat  Repo dhe për depozitat e tjera të bankave të nivelit të dytë.
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Shpenzimet për rezervën e detyruar në lekë rezultojnë në kufijtë e parashikimit. Efektet e
rritjes së gjendjes mesatare të depozitave dhe të rritjes së përqindjes të normës bazë të
interesit në lekë, të euriborit dhe të liborit në remunerimin e rezervës së detyruar, neutralizohen
nga rënia e nivelit të normës mesatare të interesit.

Shpenzimet administrative  janë realizuar më pak nga parashikimi, pothuajse në të gjithë
përbërësit, për shkak të mosrealizimit në kohë të disa shpenzimeve nga njëra anë, por edhe
për shkak të konceptimit të planit si kufi i sipërm (maksimal). Megjithatë, mosrealizimet
nuk kanë penguar mbarëvajtjen e punës.
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