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1. MISIOnI I MBIKËQYRJES

funksioni i mbikëqyrjes ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë qendrore, 
në bazë të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” nr. 8269, datë 23.12.1997, i 
ndryshuar, dhe të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” nr. 9662, datë 
18.12.2006, i ndryshuar. Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive 
ligjore si autoriteti mbikëqyrës i bankave dhe i subjekteve të tjera që kryejnë 
veprimtari financiare të licencuara prej saj:

•	 synon të sigurojë veprimtari të shëndoshë bankare duke hartuar dhe 
zbatuar politika dhe një kuadër rregullator të përshtatshëm, fleksibël 
dhe në linjë me dinamikat e zhvillimit në vend, me qëllim ruajtjen 
e shëndetit të bankave, të stabilitetit të sistemit bankar e më gjerë, 
parandalimin e krizave në këtë sektor, si dhe mbrojtjen e depozituesve;

•	 ndikon në stabilitetin e sistemit bankar dhe më gjerë, duke monitoruar 
zhvillimet në treg dhe rekomanduar masat e nevojshme, në mënyrë 
që subjektet e mbikëqyrura t’iu përshtaten këtyre zhvillimeve dhe të 
administrohen në vazhdimësi sipas praktikave më të mira;

•	 nxit disiplinën e tregut, duke kërkuar rritjen e transparencës për produktet 
dhe shërbimet bankare e financiare;

•	 ndikon në zhvillimin e një konkurrence të ndershme ndërmjet subjekteve 
të mbikëqyrura dhe synon të sigurojë trajtimin e barabartë të subjekteve 
të licencuara dhe të klientëve të tyre, në përputhje me politikat përkatëse 
mbikëqyrëse dhe rregullat në fuqi. në këtë kontekst, priret nga parimi se 
llojet e ngjashme të rreziqeve financiare dhe çështje të tjera relevante të 
rregullimit duhet t’i nënshtrohen të njëjtave rregulla në të gjitha segmentet 
e tregut për të kufizuar mundësitë për arbitrazh rregullator.

Banka e Shqipërisë e realizon funksionin e saj licencues dhe mbikëqyrës, 
nëpërmjet:

a) ndërtimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullator 
mbikëqyrës, në mënyrë që ai të jetë në harmoni me direktivat evropiane 
për një mbikëqyrje efektive, me specifikat e vendit, si edhe në zbatim 
të praktikave më të mira;

b) rregullimit të hyrjes në treg të bankave potenciale, aksionerëve dhe 
administratorëve, me reputacion të mirë, bazuar në burime informacioni 
të verifikueshme dhe të besueshme;
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c) ndjekjes së një procesi mbikëqyrës efektiv dhe proaktiv duke zbatuar 
parime të një mbikëqyrjeje të orientuar nga rreziku nëpërmjet 
inspektimeve në vend dhe analizës së vazhdueshme në distancë të 
treguesve të subjekteve të licencuara, si edhe ndërmarrjes së veprimeve 
korrektuese për zgjidhjen e problemeve të ndryshme;

d)  bashkëpunimit me subjektet e mbikëqyrura, me institucione të tjera 
financiare brenda vendit si edhe me autoritetet e huaja mbikëqyrëse 
e bankat e huaja që kanë hapur degë ose filialin e tyre në territorin e 
Republikës së Shqipërisë.

në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë 
synon nivelet më të larta të integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës, të 
transparencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve mbikëqyrëse.
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2. PROJEKTET KRYESORE, nË TË CIlAT ËSHTË PËRfSHIRË 
DEPARTAMEnTI I MBIKËQYRJES GJATË VITIT 2013

2.1 PROCESI I VlERËSIMIT TË SISTEMIT fInAnCIAR

në muajt tetor-nëntor të vitit 2013, sistemi bankar dhe procesi mbikëqyrës i 
veprimtarisë së tij iu nënshtruan procesit të vlerësimit nga ana e grupit të fondit 
Monetar ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore. Vlerësimi përfshiu të gjitha 
segmentet e sistemit financiar, mënyrën e mbikëqyrjes së tyre dhe përafrimin 
me standardet ndërkombëtare, aftësinë e autoriteteve publike për të identifikuar 
dhe administruar rreziqet e ndryshme, bashkëpunimin ndërinstitucional etj. në 
diskutimet me misionin e fMn-së dhe BB-së u vlerësua pozitivisht aftësia e 
sektorit bankar dhe e sistemit financiar për t’i bërë ballë ndikimit të krizës 
financiare ndërkombëtare. 

në këtë drejtim, u theksua se veprimet e autoriteteve për evidentimin dhe 
administrimin e rreziqeve kishin qenë në drejtimin dhe në masën e duhur. 
nga ana tjetër, pati edhe rekomandime për përmirësimin dhe plotësimin e 
proceseve të nisura, të cilat janë përkthyer në plane të detajuara pune të 
institucioneve respektive. Disa nga këto rekomandime janë bërë edhe pjesë e 
termave të marrëveshjes së fundit me fMn-në, realizimi në kohë dhe me cilësi 
i të cilave merr një rëndësi të veçantë. 

Misioni vlerësoi se Banka e Shqipërisë, pavarësisht mjedisit ekonomik të 
pafavorshëm dhe sfidues të krijuar si pasojë e krizës financiare ndërkombëtare, 
ka një përputhshmëri të lartë me Parimet Bazë të Bazelit për një Mbikëqyrje 
Bankare Efektive. Vlen të theksohet se u vlerësua pozitivisht puna dhe 
përmirësimet e koncepteve për zbatimin e plotë të një mbikëqyrjeje të bazuar 
në rrezik.

në kuadrin e misionit, një nga mënyrat e matjes së rezistencës së sistemit 
bankar shqiptar ndaj goditjeve në likuiditet ishte dhe realizimi i një ushtrimi 
stress test për rrezikun e likuiditetit. në linjë me praktikat më të fundit dhe 
standardet më të mira ndërkombëtare për këtë qëllim, u aplikua një metodologji 
e re e zhvilluar nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me ekspertët e 
fondit Monetar ndërkombëtar. Kjo metodologji, e cila bazohet në konceptin 
e shportave të maturitetit, është një hap përpara asaj ekzistuese të përdorur 
nga Banka e Shqipërisë, duke tentuar të supozojë një pamje sa më reale të 
sjelljes së klientëve dhe tregjeve, gjatë një situate krize të mundshme likuiditeti.
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në të njëjtin kuadër, u realizuan edhe provat e tjera të rezistencës për rrezikun 
e kredisë dhe rreziqet e tregut. Metodologjia për kryerjen e tyre konsiston në 
matjen e rezistencës së raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit ndaj goditjeve të 
mundshme nëpërmjet rritjes së supozuar të kredive me probleme dhe luhatjeve 
të supozuara të kurseve të këmbimit e të normave të interesit. Prova e rezistencës 
në kuadrin e misionit të vlerësimit u krye duke aplikuar goditjet standarde të 
përdorura në prova të ngjashme edhe në sisteme të tjera financiare, të cilat u 
vunë në dispozicion nga misioni vlerësues.

HAPËSIRË INFORMUESE 1: PARIMET BAZË PËR NJË MBIKËQYRJE EFEKTIVE DHE 
VLERËSIMI I TYRE

Parimet Bazë për një Mbikëqyrje Efektive (PBME) janë tashmë standardi minimal i 
përdorur në mënyrë universale në fushën e rregullimit dhe të mbikëqyrjes prudenciale 
të bankave drejt të cilave synon të shkojë ecuria e praktikave të punës e pothuaj 
të gjitha autoriteteve mbikëqyrëse. Vlerësimi i nivelit të zbatimit të këtyre parimeve 
për çdo vend shërben si pasqyrë e cilësisë së punës në administrimin e rreziqeve 
dhe e nivelit të stabilitetit të institucioneve financiare të mbikëqyrura. Ato shërbejnë 
gjithashtu për të evidentuar arritjet e praktikave të punës dhe mangësitë e një autoriteti 
mbikëqyrës me qëllim marrjen e masave në kohë për adresimin e drejtë të tyre.

Dokumenti fillestar i PBME-së u publikua nga Komiteti i Bazelit në vitin 1997 
dhe përmbante 25 parime themelore. Në shtator të vitit 2012, Komiteti i Bazelit 
publikoi variantin më të fundit të PBME-së, ku reflektohen gjerësisht mësimet e 
krizës së fundit financiare dhe numri i parimeve është rritur nga 25 në 29. Në këtë 
dokument theksohet rëndësia e parimit të proporcionalitetit, për t’i bërë parimet të 
përshtatshme për sisteme bankare që mund të kenë karakteristika të ndryshme. Kjo 
qasje lejon vlerësimin e përputhshmërisë me PBME-të në raport të drejtë me profilin 
e rrezikut dhe rëndësinë sistemike të një spektri të gjerë bankash (duke filluar nga 
bankat e mëdha me veprimtari ndërkombëtare, tek bankat e vogla). Secili prej 
parimeve është i përbërë nga disa kritere themelore, të cilat synojnë të zbërthejnë 
më tej përmbajtjen e vetë parimit si dhe të ndihmojnë për një vlerësim të detajuar 
të cilësisë së punës të kryer nga autoritetet mbikëqyrëse.

Vlerësimi i 29 parimeve bazë për punën e një autoriteti mbikëqyrës bëhet në 4 
nivele sipas përmbushjes së kritereve të vendosura: “Në përputhje”, “Kryesisht në 
përputhje”, “Në mospërputhje materiale”, “Në mospërputhje”. Struktura e vlerësimit 
të bërë për çdo parim bazohet në 5 elementë: a) legjislacioni dhe rregulloret 
përkatëse; b) rregulloret prudenciale, duke përfshirë raportime prudenciale dhe 
publikimin e tyre; c) mjetet dhe instrumentet mbikëqyrëse; d) aftësia institucionale e 
autoritetit mbikëqyrës; e) dëshmi të zbatimit dhe/ose detyrimit apo mungesë të tij.

Në bazë të kërkesave të misionit të Procesit të Vlerësimit të Sistemit Financiar (PVSF), 
Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë kreu paraprakisht vetëvlerësimin 
e përputhshmërisë së punës së saj me të gjitha parimet bazë. Ky vetëvlerësim iu 
dorëzua misionit të PVSF-së. Nga ana e tij, misioni e shfrytëzoi këtë informacion për 
t’u njohur me punën e bërë nga autoriteti mbikëqyrës dhe kreu edhe vlerësimin e tij 
mbi nivelin e përputhshmërisë së punës së Bankës së Shqipërisë me këto parime.

Në përfundim të këtij procesi vlerësues, misioni i PVSF-së arriti në përfundimin se puna 
e Bankës së Shqipërisë është: “Në përputhje” për 2 nga Parimet Bazë, “Kryesisht 
në përputhje” për 23 nga Parimet Bazë dhe “Në mospërputhje materiale” për 4 
nga Parimet Bazë. 
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2.2 PËRMBuSHJA E KRITEREVE TË PËRCAKTuARA nË KuADËR 
TË KREDISË PËR POlITIKAT E zHVIllIMIT

Kredia për politikat e zhvillimit, DPl (Development Policy Loans, në vijim DPl) 
është një instrument i Bankës Botërore, i cili synon përmbushjen paraprake 
të disa kritereve të rëndësishme të zhvillimit, me qëllim dhënien e kredive 
mbështetëse për qeverinë shqiptare. Kriteret e vendosura në DPl janë rrjedhojë 
e disa prej konkluzioneve të Procesit të Vlerësimit të Sistemit financiar. Banka 
e Shqipërisë ka rolin më të rëndësishëm në përmbushjen e këtyre kritereve, të 
cilat janë të lidhura kryesisht me kryerjen e ndryshimeve ligjore dhe rregullative, 
me qëllim përmirësimin e kuadrit të funksionimit dhe të shëndetit të sistemit 
financiar. Banka e Shqipërisë është angazhuar fuqimisht për përmbushjen e 
tyre duke bashkëpunuar ngushtësisht me institucionet e përfshira.

2.3 KAlIMI nGA BAzEl I nË BAzEl II

Banka e Shqipërisë ka zgjedhur një qasje graduale drejt përafrimit me Bazel 
II dhe direktivat evropiane, për veprimtarinë e institucioneve të kreditit dhe 
mjaftueshmërinë e kapitalit, duke konsideruar zhvillimin dhe nevojat e sistemit 
bankar shqiptar. Kjo qasje do të nisë fillimisht me adoptimin e metodave 
standarde të matjes, vlerësimit dhe monitorimit të rrezikut, duke vijuar në 
periudhën afatmesme edhe me modelet e brendshme dhe ato të avancuara të 
matjes, vlerësimit dhe monitorimit të rreziqeve. 

në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë miratoi në korrik të vitit 2013 rregulloren e 
re “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, si rishikim tërësor të rregullores 
ekzistuese, nën dritën e Bazel II. Ky akt i ri me rëndësi për autoritetin mbikëqyrës 
dhe bankat e sistemit synon përshtatjen e metodave standarde për rrezikun e 
kredisë dhe rrezikun e tregut, si dhe të metodës së treguesit të thjeshtë dhe asaj 
standarde për rrezikun operacional për llogaritjen e kërkesave për kapital nga 
bankat (shtylla e parë), me qëllim adresimin më të mirë të nevojave të tyre për 
kapital për monitorimin kryesisht të këtyre rreziqeve, duke siguruar në çdo rast 
nivelet e kërkuara të këtij raporti (12 %). 

Hartimi dhe finalizimi i rregullores u realizua me asistencën e Bankës së Italisë, 
në kuadrin e një programi dyvjeçar binjakëzimi, dhe krijoi mundësinë për 
një përafrim më të mirë të kuadrit tonë rregullativ mbikëqyrës, me Acquis 
Communautaire. Po kështu, momenti i lançimit të rregullores gjykohet si një 
periudhë e përshtatshme, pasi ky standard (Bazel II) kaloi testimin në vendet 
dhe në bankat aktive në tregjet ndërkombëtare dhe për të cilat ishte dizenjuar, 
duke krijuar një pamje të plotë me të gjitha anët pozitive dhe negative të 
dëshmuara nga zbatimi në praktikë i tij. Rregullorja shihet si mundësi për 
bankat, për përsosjen e mëtejshme të sistemeve të administrimit të rrezikut dhe 
të përllogaritjes më efektive të nevojave për kapital, duke siguruar njëkohësisht 
një lidhje më racionale të kapitalit të bankës me profilin e rreziqeve të saj. 

Konkretisht, disa nga elementët e rinj më të rëndësishëm që prezanton 
rregullorja e re janë: koncepti i Institucionit të Jashtëm të Vlerësimit të Kredisë 
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(ECAI) dhe ai i Agjencisë së Kreditimit të Eksporteve (ECA), si dhe përdorimi i 
vlerësimeve të tyre për përcaktimin e peshave me rrezik të klasave të ekspozimit; 
numri më i zgjeruar i klasave të ekspozimit si dhe parimet dhe rregullat më 
të sofistikuara për përllogaritjen e ekspozimeve të peshuara me rrezik, për 
secilën klasë ekspozimi; parimet dhe metodat e njohjes së teknikave të zbutjes 
së rrezikut të kredisë; vendosja e kërkesave për kapital edhe për mbulimin e 
rrezikut operacional (të patrajtuar më parë në kërkesat e autoritetit); kërkesat e 
autoritetit mbikëqyrës për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë 
së kapitalit, bazuar në strategjitë për administrimin e rreziqeve.

Aktualisht, mësimet e krizës së vitit 2008 nxorën në pah nevojën për rishikimin 
e Bazel II, që sot në termat e një kuadri të rishikuar njihet si Bazel III (ose 
direktiva IV e kapitalit) dhe që kryesisht mbart rishikime të kërkesave për 
kapital dhe elementëve përbërës të tij, vendosjen e kërkesave për qëllime 
të monitorimit të rrezikut të likuiditetit, etj. Banka e Shqipërisë vlerëson se 
përafrimi me standardet më të mira ndërkombëtare duhet të jetë një proces i 
vazhdueshëm, ndaj me lançimin e direktivës IV të kapitalit do të mundësojë 
përshtatjen e kërkesave për kapitalin rregullator, si dhe përfshirjen e disa 
elementëve të tjerë që lidhen me mbikëqyrjen e rrezikut të likuiditetit.

ndërkohë sipas planit të autoritetit për qasjen me Bazel II dhe direktivat e 
BE-së, po punohet edhe për përshtatjen e kërkesave të shtyllës së dytë – 
Procesit të Rishikimit Mbikëqyrës, me hartimin e një udhëzuesi “Për procesin e 
vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe procesin e rishikimit 
mbikëqyrës”, si dhe me hyrjen në fuqi të kërkesave të reja për kapital, do të 
rishikohen dhe përditësohen, përgjatë periudhës 2014-2015, edhe kërkesat 
minimale të publikimit të informacionit nga bankat, shtylla III – Disiplina e 
tregut.

2.4 nISMA E VJEnËS 

Gjatë vitit 2013, në funksionin e saj mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë i ka 
kushtuar një vëmendje të veçantë edhe punës për forcimin e marrëdhënieve 
ndërinstitucionale me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të origjinës të grupeve 
bankare që veprojnë në vend. Rëndësia e këtij bashkëpunimi u evidentua qartë 
gjatë krizës në Eurozonë, me shfaqjen e fenomeneve të reduktimit të ndjeshëm 
të ekspozimit të bankave me origjinë nga BE-ja ndaj vendeve të Evropës 
Juglindore dhe ngadalësimit të kreditimit, me pasoja për rritjen ekonomike dhe 
stabilitetin e këtyre vendeve. Hapësira informuese nr.2 përshkruan ringritjen 
e platformës së bashkëpunimit midis autoriteteve të vendeve të origjinës dhe 
atyre pritëse (nismës së Vjenës), dhe rolin e Bankës së Shqipërisë në këtë 
kuadër.
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HAPËSIRË INFORMUESE 2:  NISMA E VJENËS II DHE KONTRIBUTI I BANKËS 
SË SHQIPËRISË 

Nisma e Vjenës II është ndërmarrë në vazhdimësi të eksperiencës pozitive të 
Nismës së Vjenës I, krijuar gjatë krizës financiare botërore, në vitet 2008-2009. 
Ajo vazhdon të mbështetet në një platformë bashkëpunimi privat-publik, që përfshin 
institucione financiare ndërkombëtare të rëndësishme, Komisionin Evropian (KE) 
dhe institucione të tjera të Bashkimit Evropian (BE), grupet bankare ndërkombëtare 
kryesore që operojnë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore (EQLJ), 
si dhe autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të origjinës dhe atyre pritëse. 

Shtetet e EQLJ-së janë vende të rëndësishme pritëse për bankat e huaja, kryesisht 
me origjinë nga Evropa Perëndimore. Në këtë kuadër, kriza financiare, e sidomos 
kriza e borxheve sovrane në Eurozonë, solli në vëmendje konfliktet e interesave 
ndërmjet vendeve të origjinës dhe atyre pritëse të sektorit bankar. Kriza në Eurozonë 
ka sjellë rrezikun e reduktimit masiv dhe të çrregullt të ekspozimit të bankave me 
origjinë nga Eurozona ndaj vendeve të EQLJ-së, dhe ka nxjerrë në pah vështirësi 
në bashkëpunimin midis autoriteteve mbikëqyrëse të vendeve të origjinës dhe atyre 
pritëse. Si rezultat, vendet ku filialet ose degët e bankave të huaja janë me rëndësi 
sistemike, sot ndeshen me sfida të dukshme në drejtim të ruajtjes së stabilitetit financiar 
dhe sigurimit të një oferte të mjaftueshme të kredisë. Duke marrë në konsideratë 
këto zhvillime, në muajin janar 2012, Nisma e Vjenës u rilançua me emrin “Vjena 
II”, në përgjigje të rreziqeve që burojnë nga kriza e Eurozonës dhe që kërcënojnë 
stabilitetin e rajonit. 

Synimi kryesor i Nismës së Vjenës II është nxitja e koordinimit midis autoriteteve 
të vendeve të origjinës dhe atyre pritëse, në mbështetje të një aktiviteti bankar të 
qëndrueshëm midis vendeve si dhe mbrojtjes nga një proces i çrregullt i uljes së 
burimeve të rritjes (levës financiare).

Më konkretisht, misioni i kësaj Nisme është:

•	 të	 shmangë	 rënien	 e	 çrregullt	 të	 levës	 financiare	 (deleveraging),	 që	mund	
të rrezikojë stabilitetin financiar të vendeve pritëse dhe që mund të dëmtojë 
ekonomitë e vendeve të origjinës dhe atyre pritëse. Procesi i rënies së burimeve 
të rritjes (levës financiare) në shkallë të gjerë, të shpejtë dhe të paparashikuar, 
ka sjellë rreziqe sistemike dhe ka shkurtuar financimin e përgjithshëm të bankave 
të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore e Juglindore; 

•	 të	sigurojë	zgjidhjen	e	çështjeve	potenciale	 të	stabilitetit	 financiar	ndërkufitar.	
Kuadri ndërkombëtar ka mangësi, mbivendosje, objektiva konkurruese dhe 
konflikte interesi midis autoriteteve, çka kërkon një vëmendje të madhe. Grupet 
bankare do të përfitonin nga progresi në këtë fushë, pasi do të forcoheshin kushtet 
për një aktivitet të qëndrueshëm dhe të mirorganizuar bankar ndërkufitar;

•	 të	marrë	masa	efektive	kryesisht	në	fushën	mbikëqyrëse,	në	interesin	e	përbashkët	
të vendeve të origjinës dhe atyre pritëse. Kjo kërkon identifikimin reciprok të 
shqetësimeve të vendeve të origjinës dhe atyre pritëse, duke siguruar që të 
dëgjohet edhe zëri i vendeve pritëse dhe duke nxitur një klimë besimi midis 
palëve. 

 
Organet drejtuese të Nismës janë:

1. Forumi i Plotë, organ që përbëhet nga të gjithë pjesëmarrësit e Nismës, i 
cili vendos me konsensus prioritetet për aktivitetin e saj dhe miraton planin e 
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punës, si dhe raportet, parimet dhe rekomandimet e zhvilluara në kuadër të 
Nismës;

2. Komiteti Drejtues, i përbërë nga institucionet financiare ndërkombëtare (BERZH, 
BEI, FMN, Banka Botërore), Komisioni Evropian dhe pjesëmarrës të zgjedhur, i 
cili drejton punën praktike të nismës dhe përgatit vendimet strategjike për Forumin 
e Plotë. 

Komiteti Drejtues i raporton Forumit të Plotë gjatë mbledhjeve të këtij të fundit. Kryetari 
i Komitetit është Guvernatori i Bankës Kombëtare të Polonisë, z. Marek Belka. 

Duke nisur nga viti 2013, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë është anëtar i 
Komitetit Drejtues të Nismës së Vjenës. 

Anëtarësimi i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë në forumin më të lartë drejtues të 
Nismës së Vjenës II përbën një hap shumë të rëndësishëm në drejtim të përcjelljes 
më efektive të qëndrimit të Bankës së Shqipërisë pranë autoriteteve të Bashkimit 
Evropian, institucioneve ndërkombëtare dhe grupeve të mëdha bankare, lidhur me 
ndikimin që kanë në sistemin financiar të vendit, zhvillimet në Eurozonë. Duke qenë 
se Shqipëria është i vetmi vend joanëtar i Bashkimit Evropian që ka anëtarësi në 
Komitetin Drejtues të Nismës së Vjenës II, ajo është angazhuar të përfaqësojë edhe 
interesat e vendeve që aspirojnë të bëhen pjesë e familjes evropiane. Kjo pjesëmarrje 
në forumet e Nismës, është shfrytëzuar për të kontribuar në mënyrë të qenësishme 
me sugjerimet përkatëse, në krijimin e mekanizmave më të frytshëm të bashkëpunimit 
midis autoriteteve të vendeve të BE-së dhe atyre joanëtare – mekanizma të cilat, në 
afatin e gjatë, synohet të sigurojnë stabilitetin e përbashkët të tregjeve financiare 
tashmë të integruara të Evropës. Në këtë rol, Shqipëria do të ketë një kontribut 
të rëndësishëm në nxitjen e rritjes së bashkëpunimit ndërmjet këtyre vendeve dhe 
vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.

2.5 TRAJTIMI I KREDIVE ME PROBlEME

në vijim të një sërë iniciativash ligjore dhe rregullative, me synim reduktimin 
e kredive me probleme dhe nxitjen e procesit të kreditimit në vend, Banka 
e Shqipërisë ka ndërmarrë një iniciativë të posaçme, në bashkëpunim me 
Qendrën Këshilluese të Sektorit financiar (finSAC) të Bankës Botërore, për 
adresimin e mëtejshëm të ristrukturimit të kredive. Qëllimi i kësaj platforme 
është shfrytëzimi i eksperiencës ndërkombëtare për hartimin e planeve të 
rimëkëmbjes dhe të zgjidhjes për kredimarrësit me probleme ose që kanë 
filluar të shfaqin probleme në portofolet individuale të bankave. 

2.6 MBIKËQYRJA E BAzuAR nË RREzIK

në zbatim të strategjisë afatmesme mbikëqyrëse, e cila synon përafrimin 
e standardeve dhe praktikave mbikëqyrëse me ato të Bashkimit Evropian, 
por edhe në përmbushje të kritereve të kredisë për politikat e zhvillimit të 
Bankës Botërore, gjatë vitit 2013 u finalizua metodologjia e re mbikëqyrëse, 
e cila synon kalimin e plotë drejt një mbikëqyrjeje të bazuar në rrezik. Kjo 
metodologji konsiston në orientimin e burimeve drejt mbikëqyrjes së rreziqeve 
të evidentuara dhe atyre potenciale, në ndryshim nga qasja e deritanishme, 
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e cila bazohej në vlerësimin statik të subjekteve të licencuara. lidhur me 
këtë metodologji u përfunduan dy dokumente të rëndësishme: Politika e 
Mbikëqyrjes dhe Manuali i Vlerësimit të Rreziqeve. Ky i fundit parashikon 
edhe një sistem të ri vlerësimi të bankave, të përafruar me standardet e 
përdorura nga vendet e BE-së. 

2.7 HARTIMI I uDHËzuESVE PËR RISTRuKTuRIMIn E KREDIVE

Gjatë vitit 2013, Departamenti i Mbikëqyrjes u përfshi në hartimin e dy 
udhëzuesve për ristrukturimin e kredive (një të kredive për biznes dhe një 
për individë), duke synuar orientimin e bankave dhe të kredimarrësve gjatë 
procesit tepër aktual në sistemin tonë bankar në vitet e fundit. Arsyeja e 
hartimit të tyre ishte nevoja e diktuar nga tregu për një rishikim gjithëpërfshirës 
të marrëdhënieve kreditore, në kushtet që po kalon ekonomia vendase dhe 
vështirësia e hasur nga bizneset dhe individët në shlyerjen e detyrimeve të tyre 
ndaj bankave. Mesazhet e vazhdueshme që ka dhënë Banka e Shqipërisë 
për të nxitur një proces sa më të shëndetshëm të ristrukturimit, kanë sjellë si 
domosdoshmëri përcaktimin e disa piketave sqaruese për pjesëmarrësit në 
proces.

Gjithashtu, u hartua edhe një udhëzues i tretë për çështjen e vlerësimit të 
pasurive të paluajtshme, që merren si kolateral nga banka gjatë disbursimit të 
kredisë. Ky udhëzues synon vendosjen e standardeve minimale të vlerësimit të 
këtyre pasurive, duke mundësuar vlerësime të krahasueshme jo vetëm brenda 
një institucioni financiar, por në sistemin financiar në tërësi. 

Këta udhëzues gjenden të publikuar në faqen e internetit të Bankës së 
Shqipërisë.

2.8 PlAnET E RIMËKËMBJES 

Gjatë vitit 2013, Departamenti i Mbikëqyrjes ka kryer vlerësimin e Planeve të 
Rimëkëmbjes të përgatitura nga bankat me rëndësi sistemike, në përgjigje të 
kërkesave mbikëqyrëse të Bankës së Shqipërisë. Planet e Rimëkëmbjes janë 
dokumente që paraqesin masat e rimëkëmbjes që vetë bankat planifikojnë të 
ndërmarrin për të rikthyer gjendjen e tyre financiare në normalitet në rast të 
materializimit të kushteve të pafavorshme në nivel tregu apo banke individuale. 
Si të tilla, këto plane shërbejnë si instrumente të dobishme, si për bankat ashtu 
edhe për autoritetet mbikëqyrëse, në kuadër të administrimit të situatave të 
mundshme problematike.

Bazuar në rezultatet e procesit të vlerësimit dhe në përputhje me standardet më 
të mira ndërkombëtare në fushën e rimëkëmbjes së bankave, në tremujorin e 
parë të vitit 2014, është hartuar dhe miratuar udhëzimi përkatës që qartëson 
dhe strukturon më tej kërkesat për përgatitjen e Planeve të Rimëkëmbjes nga 
bankat.
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3. KuADRI RREGullATIV DHE PROCESI I lICEnCIMIT

3.1 KuADRI RREGullATIV

Procesi i hartimit dhe i rishikimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës gjatë vitit 
2013 u mbështet gjerësisht në standardet e Komitetit të Bazelit dhe direktivat 
e Bashkimit Evropian, si dhe duke konsideruar praktikat më të mira në fushën 
e rregullimit dhe zhvillimet aktuale në sistemin bankar shqiptar. 

Hartimi dhe rishikimi i rregulloreve të mbikëqyrjes bankare vazhdoi të realizohet 
nëpërmjet grupeve të punës me pjesëmarrjen e përfaqësuesve jo vetëm të 
Departamentit të Mbikëqyrjes, por edhe të përfaqësuesve të Departamentit 
Juridik, të Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
Komunikimit, Departamentit të Stabilitetit financiar, Departamentit të Sistemit 
të Pagesave, si dhe në çdo rast mbart mendimin e industrisë bankare dhe të 
subjekteve të tjera financiare. 

Viti 2013 finalizoi hartimin e disa rregulloreve të reja dhe njohu ndryshime në 
disa rregullore të tjera të mbikëqyrjes bankare.

Akte të reja rregullative me rëndësi për mbikëqyrjen bankare:
 

- Rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka” (miratuar me vendimin nr. 1, datë 17.01.2013 të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë). 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, kërkesave, afateve, 
dokumentacionit dhe procedurave për: licencimin e subjekteve financiare 
jobanka, institucioneve financiare të mikrokredisë dhe të institucioneve 
të parasë elektronike për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën 
e Shqipërisë, dhënien e miratimeve paraprake, detyrimeve për njoftime 
në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre, miratimin e 
agjentëve, etj.

- Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve 
financiare jobanka” (miratuar me vendimin nr. 2, datë 17.01.2013, të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë). 
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Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin e 
rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka (duke përfshirë këtu 
edhe disa kërkesa prudenciale për institucionet e parasë elektronike mbi 
mjaftueshmërinë e kapitalit, ruajtjen e fondeve, aktivet likuide etj.). 

Rishikimi tërësor i dy rregulloreve të sipërpërmendura është bërë kryesisht 
në funksion të përfshirjes së kërkesave për institucionet e parasë elektronike, 
aktivitetit të parasë elektronike, në përputhje me Direktivën e BE-së 2009/110/
EC “Mbi sipërmarrjen, ndjekjen dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të institucioneve 
të parasë elektronike” dhe direktivave të amenduara 2005/60/EC, 
2006/48/EC dhe direktivës së shfuqizuar 2000/46/EC.

- udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin e 
bankës” (miratuar me vendimin nr. 33, datë 30.04.2013, të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë). 

udhëzimi përcakton kërkesat mbi procedurat dhe rregullat bazë për 
administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin e bankës, metodën 
e llogaritjes së ekspozimit ndaj këtij rreziku dhe raportimin në Bankën e 
Shqipërisë.

- Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” (miratuar me 
vendimin nr. 48, datë 31.07.2013, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë), e cila përafron më tej kuadrin rregullativ me Direktivën 
Evropiane 2006/48/EC mbi veprimtarinë e institucioneve të kreditit 
dhe direktivën 2006/49/EC mbi mjaftueshmërinë e kapitalit të 
institucioneve të kreditit dhe të shoqërive të investimit, si dhe akordin e 
kapitalit - Bazel II.

Rregullorja do të hyjë në fuqi më 31 dhjetor 2014, ndërkohë që gjatë vitit 
2014 është parashikuar një periudhë testimi për një raportim paralel nga 
bankat.

Ndryshimet në kuadrin rregullativ

- Disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për instrumentet e 
pagesave elektronike” (miratuar me vendimin nr. 3, datë 17.01.2013, 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë). 

Qëllimi i rishikimit të kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave të 
transparencës edhe në lidhje me mbrojtjen e konsumatorit në aktivitetin e 
emetimit të parasë elektronike, nivelit të komisioneve, kushtet e kompensimit, 
kufijtë e emetimit të parasë elektronike (instrumentet me rimbushje).

- Disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit të bankave” (miratuar me vendimin nr. 26, 
datë 27.03.2013).

- Disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për administrimin 
e rrezikut të kredisë” (miratuar me vendimin nr. 27, datë 27.03.2013).
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ndryshimet sollën incentiva për bankat në kryerjen e procesit të ristrukturimit të 
kredisë, si një mënyrë efektive për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm 
të cilësisë së portofolit të kredisë. Konkretisht, kredia, e cila para ristrukturimit 
klasifikohet në kategoritë “standarde” ose “në ndjekje”, nëse ristrukturohet për 
herë të parë, ruan të njëjtën klasë. 

- Disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të likuiditetit” (miratuar me vendimin nr. 28, datë 27.03.2013). 
Vendimi përcaktoi reduktimin e kërkesës për treguesit e aktiveve likuide 
ndaj pasiveve afatshkurtra: 

•	 në	monedhën	kombëtare	 (lekë)	dhe	në	monedhë	 të	huaj,	në	nivelin	
minimal 15% nga niveli 20%; dhe

•	 në	total,	në	nivelin	minimal	20%	nga	25%;

Këto ndryshime ishin pjesë e paketës së masave të ndërmarra nga Banka e 
Shqipërisë për rigjallërimin e kreditimit dhe u kryen në kushtet e një situate të 
qëndrueshme të likuiditetit në sistemin bankar.

- Disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” (miratuar me vendimin nr. 
55, datë 28.08.2013, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë).

 
ndryshimet morën shtysë nga nevoja e reflektimit të ndryshimeve që ka pësuar 
ligji nr.9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave” në 
drejtim të plotësimit të rekomandimeve të Komitetit MOnEYVAl të Këshillit të 
Evropës për Shqipërinë dhe të disa prej rekomandimeve të lëna nga Konferenca 
e Palëve të KiE, që ka verifikuar implementimin e Konventës së Këshillit të 
Evropës “Për pastrimin, kërkimin, kapjen dhe konfiskimin e produkteve të krimit 
dhe për financimin e terrorizmit”.

3.2 lICEnCIMI

Struktura e sektorit bankar dhe financiar në fund të vitit 2013 nuk ndryshoi dhe 
vazhdon të përbëhet nga 16 banka tregtare, 21 subjekte financiare jobanka 
(SfJB), 1 zyrë përfaqësimi e bankës së huaj, 333 zyra të këmbimit valutor, 
121 shoqëri të kursim-kreditit dhe 2 unione të shoqërive të kursim-kreditit.
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Banka e Shqipërisë bazuar në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë ka 
autoritetin të licencojë dhe të mbikëqyrë bankat, subjektet financiare jobanka 
(me veprimtari në fushën e shërbimit të pagesave dhe transferimit të parave, 
qirasë financiare, kredidhënies, faktoringut, mikrokredisë, këmbimit valutor, 
ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve si dhe shërbimeve këshilluese, 
ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për veprimtaritë si më lart etj.), 
shoqëritë e kursim-kreditit e unionet e tyre, zyrat e këmbimit valutor dhe zyrat 
e përfaqësimit. në këtë kontekst, gjatë vitit 2013, janë marrë nga Banka e 
Shqipërisë vendime që lidhen me:

- dhënien ose revokimin e licencave të subjekteve financiare jobanka, 
shoqërive të kursim-kreditit e unioneve të tyre dhe zyrave të këmbimit 
valutor,

- miratimin e bashkimit të bankave me subjekte financiare jobanka,
- miratimin paraprak për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë, të 

papërfshira në aneksin e licencës, nga bankat dhe subjektet financiare 
jobanka,

- miratimin paraprak për transferimin e pronësisë së aksionerëve me 
pjesëmarrje influencuese ose kontrollit të bankës/subjektit financiar 
jobankë te një palë e tretë,

- miratimin paraprak për emetimin e detyrimeve të varura dhe shlyerjen e 
tyre,

- miratimin paraprak të statutit të bankës si dhe të çdo ndryshimi të tij,
- miratimin paraprak të administratorëve të bankave dhe të subjekteve 

financiare jobanka,
- miratimin paraprak për zgjerimin e rrjetit të bankave,
- miratimin paraprak për kryerjen e veprimtarisë së agjentit për transferimin 

e parave në emër dhe për llogari të subjektit financiar jobankë të 
licencuar nga Banka e Shqipërisë,

- njoftime të bankave dhe subjekteve të tjera të licencuara.

BANKA E SHQIPËRISË

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 1. Struktura e sektorit bankar/�nanciar dhe pronësia.
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Dhënia e licencave gjatë vitit 2013 konsistoi në licencimin rishtas të 3 
subjekteve financiare jobanka dhe revokimin e 3 licencave brenda të njëjtit 
vit, duke e çuar në 21 numrin e subjekteve financiare jobanka që operojnë 
në vend. Shoqëritë të cilat aplikuan për të kryer veprimtari si subjekte 
financiare jobanka dhe u pajisën me licencë nga Banka e Shqipërisë 
janë: për veprimtarinë financiare të faktoringut: “Balcan factors Albania 
sh.a.” dhe “Profactoring Albania sh.p.k”; si dhe për veprimtarinë e qirasë 
financiare: “Porche leasing sh.p.k”. ndërkohë vlen të përmendim që gjatë 
këtij viti, u revokuan licencat e subjekteve Balcan factors Albania sh.a. dhe 
zig factoring sh.p.k si pasojë e mosfillimit të veprimtarisë, si dhe licenca e 
subjektit Sogelease Albania sh.a. si rezultat i përthithjes nga Banka Societe 
Generale Albania sh.a. Gjithashtu në muajin tetor 2013, u pezullua 
përkohësisht (deri në muajin shkurt 2014), me kërkesë të vetë subjektit 
financiar jobankë “Platinium Investment sh.p.k”, licenca e tij për të ushtruar 
veprimtari financiare në fushën e shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse dhe 
shërbime të tjera ndihmëse për këmbimin valutor.

në funksion të zgjerimit të veprimtarisë bankare, bankat kanë vijuar kërkesat 
për shtimin e veprimtarive bankare në anekset e licencave, si dhe kanë 
ofruar shërbime të reja bankare dhe financiare edhe gjatë vitit 2013. 
Konkretisht, Banka e Shqipërisë dha miratimin për shtimin e veprimtarisë 
së ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime për Bankën Raiffeisen sh.a. 
dhe miratimin për kryerjen e veprimtarisë shtesë të ofrimit të garancive dhe 
marrjen e angazhimeve, si dhe tregtimin për llogari të klientëve qoftë edhe 
në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar të letrave me vlerë të 
transferueshme për Bankën Intesa Sanpaolo Albania sh.a. ndërkohë bankat 
vazhduan shtimin e aktivitetit edhe nëpërmjet përmirësimeve teknologjike për 
ofrimin e shërbimeve elektronike bankare të mobile banking-it dhe shërbimit 
të ri POS-Virtual dhe e-Commerce për klientët e tyre. 

Gjatë vitit 2013, u dhanë miratime për emetimin e borxhit të varur nga bankat, 
në 6 raste dhe për shlyerjen e tij në 2 raste, si dhe u miratuan ndryshime në 

statutin e 10 bankave tregtare.

Gjatë vitit 2013 pati ndryshime në përbërjen e 
këshillave drejtuese, të komiteteve të kontrollit, 
të drejtuesve të përgjithshëm ekzekutivë dhe të 
drejtuesve të tjerë ekzekutivë të bankave dhe 
subjekteve financiare jobanka. në 45 rastet e 
miratimeve paraprake për administratorët e bankave 
dhe të subjekteve financiare jobanka, 14 prej tyre 
janë për anëtarë të këshillit drejtues të bankës, 6 
raste janë për anëtarë të komitetit të kontrollit dhe 25 
raste janë për drejtorë të përgjithshëm dhe drejtues 
ekzekutivë (drejtorë departamenti / divizioni / 
drejtori). 

 Gra�k 2. Ecuria e numrit të degëve/agjencive të 
bankave në vite.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në fund të vitit 2013, bankat e ushtrojnë veprimtarinë e tyre me 529 degë/
agjenci të hapura brenda territorit të vendit, nga 538 degë/agjenci që ishin 
në fund të vitit 2012, ndërkohë vetëm një bankë vijon të ketë një degë jashtë 
territorit të vendit. Gjithashtu, leje u dhanë nga Banka e Shqipërisë edhe për 
rastet e zhvendosjes së degëve/agjencive të bankave.

Shpërndarja gjeografike e degëve/agjencive bankare përshin pothuajse të 
gjithë territorin e vendit. Vazhdon të evidentohet që përqendrimi më i madh 
i degëve dhe agjencive bankare është në Tiranë (40%) ku edhe përqendrimi 
i popullsisë1 është më i madh (27%). Vihet re që shpërndarja e degëve dhe 
agjencive bankare është në përpjesëtim të drejtë me popullsinë.
 

në përgjigje të kërkesave të aktorëve të tregut për kryerjen e veprimtarisë 
financiare të këmbimit valutor, në fund të vitit 2013, numri i zyrave të këmbimit 
valutor arriti në 333 ose 11 zyra këmbimi valutor më shumë se vitin e kaluar. 
Gjatë këtij viti u akorduan 18 licenca të reja, ndërkohë që u revokuan 
me kërkesë të vetë subjekteve 9 licenca. në harkun kohor 19992-2013, 
periudhë gjatë të cilës shtrihet kryerja e veprimtarisë së këmbimit valutor nga 
subjekte të licencuara nga Banka e Shqipërisë (grafiku 4), viti 2008 dhe viti 
2010 shënuan rritjen më të madhe të numrit të zyrave të këmbimit valutor3. 
1 Të dhënat janë sipas Institutit të Statistikave, dhe prej vitit 2011 rritja e popullsisë është llogaritur 

me projeksion.
2 Viti 1999 shënoi fillimin e kryerjes së veprimtarisë së këmbimit valutor, nga subjekte që 

licencohen nga Banka e Shqipërisë.
3 Numri i zyrave të këmbimit valutor  në fund të çdo viti, është rezultat i licencimit të zyrave të 

reja të këmbimit valutor dhe revokimeve të licencave të kryera përgjatë të njëjtit vit.

(1) (2)

Gra�k 3. Shpërndarja gjeogra�ke e popullsisë banuese (1) dhe rrjetit të 
degëve/agjencive të bankave (2), sipas prefekturave.

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT.
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ndërkohë, në vitin 2013 krahasuar me vitin e kaluar, ndryshimi i numrit të 
zyrave të këmbimit valutor ishte me rritje më të ulët se në vitin 2012 (ose 11 
zyra këmbimi valutor nga 21 zyra të shtuara vitin e kaluar).

Gjatë vitit 2013, të gjitha kërkesat e ardhura nga subjektet u finalizuan me 
dhënien e licencës për ushtrimin e veprimtarisë së këmbimit valutor nga Banka 
e Shqipërisë. Gjithashtu, miratime u dhanë edhe për kërkesat e zyrave të 
këmbimit valutor të licencuara më parë, për zgjerimin e veprimtarisë së tyre 
nëpërmjet hapjes së zyrave të reja si dhe punësimit të kambistëve të rinj. 

Përsa i takon shpërndarjes gjeografike të zyrave të këmbimit valutor, ato janë 
të lokalizuara dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre në 24 qytetet kryesore të vendit. 
Përqendrimi më i madh i tyre mbetet në qytetin e Tiranës. zgjerimi i shtrirjes 
gjeografike të subjekteve të licencuara për zyra këmbimi valutor gjatë vitit 
2013 përfshiu 8 rrethe të vendit, ku vetëm qyteti i Tiranës zë 51% të totalit të 
rritjes ose 10 zyra këmbimi valutor të licencuara rishtazi.

në mbështetje të kërkesave të kuadrit rregullativ në fuqi, vijuan miratimet 
për subjektet juridike që kryejnë veprimtarinë financiare të agjentëve për 
transferimin e parave në emër dhe për llogari të subjekteve financiare jobankë 
unioni financiar Tiranë dhe AK-Invest. në fund të vitit 2013, numri i agjentëve 
që kryejnë veprimtarinë e transferimit të parave për të dyja subjektet është 274 
agjentë të miratuar. 

Ak-Invest union financiar Tiranë
Agjentë që kryejnë vetëm veprimtarinë e 
transfertave të parave 33 95

Agjentë të transferimit të parave që janë edhe 
zyra këmbimi valutor 78 68

Totali 111 163
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 4. Ecuria e zyrave të këmbimit valutor 
të licencuara në vite.
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Gra�k 5. Shpërndarja gjeogra�ke e zyrave të 
këmbimit valutor në vitin 2013 sipas qyteteve.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në drejtim të licencimit të shoqërive të kursim-kreditit, edhe ky vit ashtu sikurse 
edhe viti i kaluar nuk pati licencime të reja, ndërkohë që numri i tyre u reduktua 
me 4. Tre shoqërive iu revokua licenca si rrjedhojë e nisjes së procedurës 
për likuidim, ndërsa një shoqëri u bashkua me përthithje me një shoqëri tjetër 
brenda unionit.

Gjatë vitit 2013, ndryshimet strukturore në pronësinë e bankave, konsistojnë 
në ndryshime të pjesëmarrjeve joinfluencuese në zotërimin e aksioneve të 
kapitalit aksioner të bankave. Për këto ndryshime, sipas ligjit për bankat, 
subjektet kanë bërë njoftimet përkatëse pranë Bankës së Shqipërisë. njoftime 
nga bankat dhe subjektet financiare jobanka u bënë gjatë kësaj periudhe 
edhe për rritjen e kapitalit aksioner të tyre.
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4. AnAlIzA E ECuRISË DHE RREzIQEVE nË SISTEMIn 
BAnKAR DHE InSTITuCIOnET fInAnCIARE JOBAnKA

4.1 zHVIllIMET KRYESORE nË ECuRInË E SISTEMIT BAnKAR 
SHQIPTAR

zhvillimet bankare gjatë vitit 2013 patën si veçori dalluese rënien e portofolit 
të kredisë me 1.8% në krahasim me vitin paraardhës. ndikimin më të madh 
në këtë rënie e ka pasur shitja e një pjese të portofolit të kredisë nga disa 
prej bankave, e ndjekur nga ulja e detyrimeve të kredimarrësve si pasojë 
e ekzekutimit të kolateraleve si dhe nga fshirja nga bilancet e bankave të 
kredive të humbura. Po kështu, edhe kredia e re e gjeneruar në ekonomi ka 
qenë më e ulët se ajo e një viti më parë, konkretisht 16% më pak krahasuar 
me një vitin paraardhës. 

Kjo rënie e portofolit të kredisë pati ndikimin e saj strukturor edhe në rritjen 
e treguesit të kredive me probleme, ndërkohë që vetë kreditë me probleme 
pësuan rritje të lehtë gjatë këtij viti. 

Rënia e portofolit të kredive është kompensuar me rritjen e veprimtarisë bankare 
në instrumente të letrave me vlerë, ku peshën më të madhe e zënë investimet 
jashtë vendit, gjë që ka diktuar edhe përdorimin më të madh të valutave të 
huaja nga ana e bankave. 

nga ana tjetër, pozicioni i kapitalizimit të sistemit bankar ka qenë i kënaqshëm, 
duke siguruar një mbrojtje të qëndrueshme të ekspozimeve të bankës ndaj 
rreziqeve. Rezultati financiar i sistemit financiar është rritur, pavarësisht rritjes 
së provigjioneve për mbulimin e humbjeve nga kreditë. 

zhvillimet kryesore të veprimtarisë bankare gjatë vitit 2013 përmblidhen si më 
poshtë:

1. Teprica e kredisë së sistemit bankar përllogaritet të ketë rënë rreth 
1.8%, ndërkohë që një vit më parë kredia ishte rritur me rreth 2%;

2. Treguesi i kredive me probleme në terma bruto u rrit me 1 pikë 
përqindje, duke regjistruar vlerën 23.5% në dhjetor 2013, nga 22.5% 
që rezultonte në fund të vitit 2012;

3. niveli i provigjionimit vijon të ketë rritje të dukshme, duke shfaqur rritje 
më të lartë se ai i kredive me probleme. në fund të vitit 2013, raporti 
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i mbulimit me provigjione të kredive me probleme rezulton në 65.2%, 
nga 55.4% që ishte një vit më parë;

4. Ecuria vjetore e depozitave shfaq ulje të ritmit të rritjes krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë. Gjatë vitit 2013, depozitat janë 
rritur me 3.4%, kundrejt rritjes prej 7.3% të shënuar gjatë vitit 2012;

5. Gjendja e likuiditetit të sistemit bankar vijon të mbetet e qëndrueshme. 
Raporti kredi/depozita shfaq rënie, duke arritur në 55% kundrejt nivelit 
prej 58% të një viti më parë. Treguesi i likuiditetit, edhe pse në rënie, 
vijon të shfaqë vlera të kënaqshme, në 34.7%, kundrejt 36.7% të një 
viti më parë;

6. Rreziqet e tregut mbeten të kufizuara. në fund të vitit 2013, kapitali i 
nevojshëm për të mbuluar rrezikun e tregut zë vetëm 3.9% të kapitalit 
rregullator të sistemit bankar;

7. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit është mbi nivelin minimal rregullator 
prej 12%, duke arritur nivelin prej 17.9% nga 16.2% që ishte në fund 
të vitit 2012;

8. Rezultati financiar i sistemit bankar shfaqet në nivele të kënaqshme në 
fund të vitit 2013 me rreth 6.6 miliardë lekë, kundrejt vlerës prej 3.8 
miliardë lekësh në vitin 2012;

9. Treguesit e përfitueshmërisë RoA dhe RoE përllogariten në vlera pozitive 
prej 0.54% dhe 6.43%, vlera të cilat krahasuar me vitin e kaluar 
shfaqin një përmirësim të dukshëm.

4.2 STRuKTuRA E KAPITAlIT SIPAS VEnDIT TË ORIGJInËS

Gjatë vitit 2013, kapitali i paguar në sistemin bankar është rritur me 11 
miliardë lekë ose 11.3% kundrejt një viti më parë. Struktura e kapitalit vijon 
të dominohet nga kapitali i huaj, i cili në fund të vitit 2013 përfaqëson rreth 
92% të kapitalit të paguar të sistemit bankar, pa shfaqur ndonjë ndryshim të 
ndjeshëm kundrejt vitit 2012.

Gra�k 6. Struktura e kapitalit në sistemin bankar sipas origjinës dhe ecuria e 
saj në kohë.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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4.3 STRuKTuRA E SISTEMIT BAnKAR

4.3.1 AKTIVET DHE PASIVET, STRuKTuRA E TYRE

Gjatë vitit 2013, aktivet e sistemit bankar shënuan një rritje prej rreth 46.3 
miliardë lekësh ose 3.9%, përkundrejt rritjes me 67,7 miliardë lekë ose 6% të 
një viti më parë. Gjithashtu, portofoli i kredive ka rënë me 10.7 miliardë lekë 
ose 1.8%.

Shkalla e pranisë së sistemit bankar në ekonomi, i shprehur nëpërmjet rritjes 
së peshës së totalit të aktiveve ndaj Produktit të Brendshëm Bruto, ka vijuar 
të rritet, duke mbetur në linjë me prirjen e shfaqur ndër vite. në të kundërt, 
raporti i kredive ndaj Produktit të Brendshëm Bruto ka rënë për shkak të rënies 
së totalit të kredive. 

Tabelë 2. Pesha e totalit të aktiveve dhe portofolit të kredive të sistemit bankar ndaj 
Produktit të Brendshëm Bruto.

Treguesit 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totali i aktiveve (në mld lekë)  834,10  886,30  990,60  1.120,20  1.325,80  1.354,39 
Totali i aktiveve/PBB (në %)  76,70  77,50  81,00  86,10  89,61  91,13 
Totali i kredive/PBB (në %)  36,50  39,30  40,10  40,00  43,58  41,88 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e aktiveve të sistemit bankar krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë, shfaq këto zhvillime kryesore:

•	 rritje	të	veprimeve	me	thesarin	dhe	ndërbankare	me	19.2	miliardë	lekë	
ose 5%, e cila buron kryesisht nga:

- rritja e marrëdhënieve me bankat e tjera, institucionet e kreditit dhe 
institucionet e tjera financiare me 13.4 miliardë lekë ose 8.2%;

- rritja e marrëdhënieve me Bankën Qendrore me 6.7 miliardë lekë 
ose 6.5%, ndërkohë që bonot e thesarit kanë pësuar një rënie prej 
2.1 miliardë lekësh ose 2.2%;

•	 rënie	 të	 kredidhënies	me	 10.7	miliardë	 lekë	 ose	me	 1.8%	 ndikuar	
kryesisht nga:

- shitja e 2.3% të portofolit nga tre prej bankave të sistemit;
- fshirja e kredive, por me një ndikim të ulët në portofol, rreth 0.1% e 

totalit;
•	 rritje	e	lartë	e	veprimeve	me	letrat	me	vlerë	të	institucioneve	të	huaja	me	

45.7 miliardë lekë ose 17.8%.
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Tabelë 3. Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar.

Treguesit 

Dhjetor`12 Dhjetor`13

Shuma Pesha
ndryshimi 

vjetor i 
shumës

Shuma* Pesha** ndryshimi vjetor 
i shumës*** 

1. Veprime me thesarin dhe ndërbankare  382,2  32,2  14,7  401,4  32,5  5,0 
 nga të cilat:  -    -   
- Marrëdhënie me Bankën Qendrore  102,2  8,6  12,1  108,9  8,8  6,5 
- Bono thesari  96,2  8,1  (8,0)  94,1  7,6  (2,2)
- Marrëdhënie me bankat e tjera  163,7  13,8  39,2  177,1  14,4  8,2 
2. Veprime me klientët (bruto)  573,5  48,3  2,1  563,1  45,6  (1,8)
3. Veprimet me letrat me vlerë  256,7  21,6  5,1  302,4  24,5  17,8 
4. Mjete të tjera  21,4  1,8  55,1  25,5  2,1  18,9 
5. Mjete të qëndrueshme  15,9  1,3  14,4  18,6  1,5  17,0 
Totali i aktiveve  1.188,0  100,0  6,1  1.234,3  100,0  3,9 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* në miliardë lekë, 
**në % ndaj totalit të aktivit, 
***në % ndaj një viti më parë.

Struktura e pasiveve të sistemit bankar krahasuar me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë, shfaq këto zhvillime kryesore:

•	 rritje	e	veprimeve	me	thesarin	dhe	ndërbankare	me	3.6	miliardë	lekë	
ose 5.6%. ndikimi më i madh në këtë rritje ka ardhur kryesisht nga:

- rritja me 5.3 miliardë lekë ose 31.1% e zërit “depozita nga bankat, 
institucionet financiare”; dhe

- rritja e zërit “marrëdhënie me Bankën Qendrore” me 4.3 miliardë 
lekë ose 15 herë kundrejt nivelit të një viti më parë; 

- në të kundërt, zëri “hua ndërbankare të marra” shfaq një rënie me 
6.2 miliardë lekë ose 30.1%;

•	 rritje	me	35.4	miliardë	lekë	ose	3.6%	e	zërit	“veprime	me	klientët”,	e	
përcaktuar tërësisht nga rritja e veprimeve me sektorin privat me 35.6 
miliardë lekë ose 3.7%;

•	 rritje	e	burimeve	të	përhershme	me	9.8	miliardë	lekë	ose	8.2%.

Tabelë 4. Ecuria e zërave kryesorë të pasiveve të sistemit bankar.

Treguesit 

Dhjetor`12 Dhjetor`13

Shuma Pesha
ndryshimi 

vjetor i 
shumës

Shuma* Pesha** ndryshimi vjetor 
i shumës***

1. Veprime me thesarin dhe ndërbankare  64,2  5,4  (10,9)  67,8  5,7  5,6 
2. Veprime me klientët (bruto)  978,1  82,3  7,3  1.013,5  85,3  3,6 
3. Detyrime të tjera  11,3  1,0  10,9  10,0  0,8  (12,0)
4. Burime të përhershme  120,1  10,1  5,9  129,9  10,9  8,2 
Totali i pasivit  1.188,0  100,0  6,1  1.234,3  103,9  3,9 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* në miliardë lekë, 
**në % ndaj totalit të pasivit, 
***në % ndaj një viti më parë.
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Gjatë vitit 2013, pesha e zërave jashtë bilancit ndaj aktiveve totale të sistemit 
u rrit në nivelin 115.6%, nga 107.6% që ishte në fundin e vitit 2012. Siç 
ilustrohet në tabelën më poshtë, gjatë këtij viti, zërat kryesorë jashtë bilancit 
kanë shënuar rritje, me përjashtim të angazhimeve të marra financiare të cilat 
kanë pësuar rënie. në strukturën e zërave jashtë bilancit, angazhimet e marra 
janë elementi më i rëndësishëm me një peshë prej 84.3%. 

Treguesit 
Dhjetor`12 Dhjetor`13

në mld lekë në % në mld lekë në %

TOTAlI  124,6  (52,9)  149,3  19,8 
Angazhime të dhëna  29,1  140,6  39,2  34,7 
nga të cilat:  -   
- Angazhime financimi  4,8  (421,6)  (1,2)  (124,3)
- Garanci  3,7  (63,8)  3,6  (4,5)
- Angazhime për letrat me vlerë  19,7  111,4  36,3  84,6 
Angazhime të marra  91,4  (62,6)  70,7  (22,7)
nga të cilat:  -   
- Angazhime finacimi  (5,0)  (137,8)  (1,4)  (72,5)
- Garanci  75,8  (66,8)  35,2  (53,6)
Transaksione në valutë  (4,0)  (160,0)  47,7  (1.286,7)
Angazhime të tjera  0,3  31,3  0,2  (23,8)
Angazhime për instrumente financiare  7,8  613,4  (8,5)  (208,3)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

4.3.2 PËRQEnDRIMI

Treguesit e përqendrimit, të shprehur nëpërmjet indeksit Herfindahl të 
përllogaritur për totalin e aktiveve, depozitave dhe kredive, edhe gjatë vitit 
2013 vijojnë të mbeten në nivele të qëndrueshme, pra shfaqet një përqendrim 
i ulët dhe me tendencë të lehtë rënëse.

Treguesit 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indeksi H (aktivet)  0,15  0,14  0,14  0,15  0,15  0,14 
Indeksi H (depozita)  0,17  0,15  0,16  0,16  0,15  0,14 
Indeksi H (kredia)  0,11  0,11  0,11  0,12  0,12  0,12 
Burimi: Banka e Shqipërisë.

4.4 ADMInISTRIMI I RREzIQEVE nË VEPRIMTARInË BAnKARE

4.4.1 RREzIKu I KREDISË

4.4.1.1 Aktiviteti kreditues

Totali i kredisë evidenton një rënie prej 10.7 miliardë lekësh ose me rreth 
1.8% gjatë vitit 2013. Rënia më e lartë e tepricës së kredisë konstatohet në 
tremujorin e tretë të vitit 2013 me 11.5 miliardë lekë, ndërsa rritja e vetme 
rezulton në tremujorin e parë me 2.1 miliardë lekë. 

Tabelë 5. ndryshimi i 
zërave jashtë bilancit 

gjatë vitit 2013.

Tabelë 6. Indeksi 
H (Herfindahl) i 

përqendrimit të aktiveve, 
depozitave dhe kredisë.
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 Gra�k 7. Ecuria e rritjes mujore të kredisë gjatë 
vitit 2013 (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 8. Teprica e kredisë akorduar biznesit dhe 
individëve ndaj tepricës totale të kredisë (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Kredia dhënë biznesit (në të majtë)
Kredia dhënë individëve (në të djathtë)

Rritja tremujore e kredisë Tremujori I Tremujori II Tremujori III Tremujori IV
 në milionë lekë  2.047,89  (706,29)  (11.548,19)  (449,83)
 në %  0,35  (0,12)  (1,99)  (0,08)
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2013, ecuria e rritjes mujore të kredisë ka qenë e luhatshme. 
Rritja më e ulët shënohet në muajin korrik me -1.73% dhe ajo më e lartë në 
dhjetor me 1.35%. Rritja mesatare mujore e kredisë ishte -1.5%. Rëniet më 
të theksuara të kredisë në muajt korrik 2013 dhe tetor 2013 përkojnë me 
periudhën kur është bërë edhe pjesa më e madhe e shitjes së portofolit të 
kredisë nga ana e bankave. 

nga një vështrim i totalit të kredisë sipas llojit të 
subjektit vërehet se sektori privat ka peshën më të 
madhe në totalin e kredisë dhe zë rreth 68.9% 
në fund të vitit 2013, nga 69.7% që rezultonte 
në vitin 2012. Gjatë periudhës janar – dhjetor 
2013, kredia dhënë sektorit publik dhe individëve 
ka regjistruar rritje, me përkatësisht 4.9 dhe 0.1%, 
ndërsa kredia dhënë sektorit privat rezulton me një 
rënie prej 3%.

Përgjatë viteve, kredidhënia në sistem ka pasur një 
orientim më të madh në drejtim të biznesit, kredia 
ndaj të cilit, e shprehur si peshë në portofol, ka 
ardhur duke fituar terren përkundrejt kredive të 
dhëna individëve. Kjo tendencë është zbutur, dhe 
raporti midis dy grupimeve, biznesit dhe individëve, 
ka një tendencë të qëndrueshme gjatë 2 viteve të 
fundit. 

Përbërja e portofolit të kredisë sipas subjektit dhe 
monedhës përkatëse4 evidenton se rreth 63.0% e 
kredisë dhënë biznesit është kredi në monedhë të 
huaj. Kredia në monedhën EuR zë rreth 87.2% 
ndërsa ajo në uSD zë rreth 12.8% të portofolit në 
monedhë të huaj. Pesha e kredisë në monedhë 
të huaj për individë, ndaj totalit të kredive për 
individë qëndron në nivelin 54%. Brenda portofolit 
të kredisë në monedhë të huaj për individë, kredia 
në monedhën EuR zë 97.8% të totalit dhe ajo në 
uSD vetëm 1.7%. 

Analiza sipas subjektit dhe qëllimit të përdorimit5 të 
kredisë dëshmon peshën më të madhe të kredisë 
“overdraft” për bizneset (23.3%), pasuar nga kredia 

4 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.
5 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.

Tabelë 7. Rritja tremujore 
e kredisë gjatë vitit 
2013.
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për “investime për pasuri të paluajtshme”, dhënë individëve (19.2%), kredia për 
“investime për pasuri të paluajtshme”, dhënë biznesit (18.4%) dhe nga kredia 
për “investime për blerje pajisjesh” për biznese (18.1%). ndërkohë, rritjen më të 
lartë gjatë vitit 2013, e shfaq kredia “overdraft” dhënë biznesit, e pasuar nga 
kredia për “investime për blerje pajisjesh” dhënë biznesit. në të kundërt rënien 
më të lartë e ka shfaqur kredia për “investime për pasuri të paluajtshme”, dhënë 
biznesit (-2.6%).

Tabelë 8. Kredia sipas sektorit dhe qëllimit të përdorimit (në miliardë lekë).

PËRSHKRIMI Dhjetor 
2012 Pesha në % Dhjetor 

2013 Pesha në %
ndryshimi në % 
Dhjetor 2012 - 
Dhjetor 2013

Kredia gjithsej  544,0  100,0  537,4  100,0  (1,2)
Kredia dhënë biznesit  401,7  73,8  394,7  73,4  (1,8)
Overdraft  119,9  22,0  125,3  23,3  4,5 
Kapital qarkullues  78,5  14,4  73,2  13,6  (6,8)
Investime në blerje pajisjesh  88,8  16,3  97,3  18,1  9,5 
Investime për pasuri të paluajtshme  114,4  21,0  99,0  18,4  (13,5)
Kredia dhënë individëve  142,3  26,2  142,7  26,6  0,3 
Overdraft  8,6  1,6  8,2  1,5  (4,3)
Konsum i mallrave jo të qëndrueshme  17,3  3,2  16,4  3,1  (5,4)
Konsum i mallrave të qëndrueshme  8,7  1,6  9,0  1,7  4,2 
Për pasuri të paluajtshme  100,9  18,5  102,9  19,2  2,0 
Për ushtrim aktiviteti  6,8  1,2  6,1  1,1  (9,9)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim: Të dhënat e tabelës së mësipërme i referohen vetëm klientëve rezidentë dhe në to nuk 
përfshihen interesat e përllogaritura. 

Kredia sipas afatit vazhdon të ruajë pothuajse të njëjtën strukturë me atë të 
vitit 2012, me një zhvendosje të lehtë nga kredia afatmesme drejt kredisë 
afatgjatë dhe afatshkurtër. në fund të vitit 2013, kredia afatgjatë vijon të 
ketë peshën kryesore në totalin e portofolit të kredisë, e ndjekur nga kredia 
afatshkurtër dhe në fund kredia afatmesme.

Tabelë 9. Struktura e tepricës së kredisë sipas afatit (në përqindje).
Afati i maturimit Dhjetor 2011 Dhjetor 2012 Mars 2013 Qershor 2013 Shtator 2013 Dhjetor 2013
Afatshkurtër  33,6  33,2  33,3  33,6  33,4  34,0 
Afatmesme  20,8  20,0  19,8  18,4  18,4  17,9 
Afatgjatë  45,6  46,8  46,8  48,0  48,2  48,1 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Portofoli i kredive sipas monedhës gjatë vitit 2013 evidenton një rritje të 
peshës së kredisë në monedhën vendase, ku rritja më e lartë e saj evidentohet 
në tremujorin e tretë dhe të katërt, me rreth 0.7% secila.  

Tabelë 10. Struktura e tepricës së kredisë sipas monedhës (në përqindje).
Monedha Dhjetor 2011 Dhjetor 2012 Mars 2013 Qershor 2013 Shtator 2013 Dhjetor 2013
lekë 32,1 35,5 35,2 35,5 36,3 37,0
Valutë 67,9 64,5 64,8 64,5 63,7 63,0

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 9. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas afateve (në mld lekë) majtas; 
Vëllimi i tepricës së kredisë sipas monedhave (në mld lekë) djathtas.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kredi afatgjatë
Kredi afatshkurtër

Kredi afatmesme Teprica e kredisë në valutë
Teprica e kredisë në lekë

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

M
ars`07

Shtator`07

M
ars`08

Shtator`08

M
ars`09

Shtator`09

M
ars`10

Shtator`10

M
ars`11

Shtator`11

M
ars`12

Shtator`12

M
ars`13

Shtator`13

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ars`07

Shtator`07

M
ars`08

Shtator`08

M
ars`09

Shtator`09

M
ars`10

Shtator`10

M
ars`11

Shtator`11

M
ars`12

Shtator`12

M
ars`13

Shtator`13

Gjatë vitit 2013, kredia në valutë e klasifikuar si e pambrojtur ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit6 është rritur me 2.5 pikë përqindje.

në fund të vitit 2013, struktura e kredisë sipas 
sektorëve të ekonomisë7 shfaq ndryshime krahasuar 
me një vit më parë. Sektorët më të kredituar të 
ekonomisë vazhdojnë të mbeten “Tregtia, riparimi i 
automjeteve dhe artikujve shtëpiakë” me një peshë 
prej 24.9% të portofolit (me 3.1 pikë përqindje më 
pak krahasuar me një vit më parë), pasuar nga 
sektori i “Industrisë përpunuese” me një peshë prej 
10.6% (me një rënie prej 1.4 pikë përqindje në 
terma vjetorë). Sektori i “ndërtimit” (aktualisht në 
vend të tretë) në fund të vitit 2013, rezulton me 
një peshë prej 10.0%, me një rënie prej 3.1 pikë 
përqindjeje gjatë këtij viti. 

6 Përcaktimi për kreditë e pambrojtura nga rreziku i kursit të këmbimit jepet në rregulloren e 
Bankës së Shqipërisë, nr.62, datë 14.09.2011 “Për administrimin e rrezikut të kredisë”, neni 
4, pika 2, shkronja c).

7 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 10. Pesha e kredisë në valutë të pambrojtur 
nga rreziku i kursit të këmbimit ndaj portofolit të 

kredisë në valutë (në %).
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4.4.1.2 Cilësia e aktiveve

Gjatë vitit 2013, kredia me probleme është rritur me rreth 3.3 miliardë lekë. 
Ritmi i rritjes së kredisë me probleme ka qenë më i lartë se ritmi i rritjes së 
tepricës së kredisë së sistemit bankar (teprica e kredisë rezulton me rënie), e 
si rrjedhojë evidentohet një rritje e lehtë e treguesit të cilësisë së portofolit të 
kredisë, i shprehur si raport i kredive me probleme ndaj tepricës së kredisë të 
sistemit bankar, me vetëm 1 pikë përqindje, duke arritur në rreth 23.5%.

në fund të vitit 2013, treguesi “Kredi me probleme (neto8) ndaj tepricës së 
kredisë”, rezulton në rreth 8.2% nga niveli 10% që ishte një vit më parë.

8 Kjo shifër llogaritet duke zbritur nga teprica e kredisë me probleme fondet rezervë që krijojnë 
bankat për mbulimin e humbjeve nga kreditë.

Gra�k 12.  Rritja e portofolit të kredive me 
probleme dhe e portofolit të kredive (në përqindje).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 13. Ecuria e tepricës së kredisë me 
probleme në sistemin bankar.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 11. Kredia sipas degëve të ekonomisë (në përqindje) dhe me probleme 
sipas degëve të ekonomisë (në përqindje).

Shënim: Të dhënat e tabelës së mësipërme i referohen vetëm klientëve rezidentë dhe në to nuk përfshihen interesat e përllogaritura.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 15. Ecuria e raportit kredi me probleme 
neto/kapitali rregullator.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në strukturën e portofolit të kredisë sipas klasifikimit, evidentohet rënie e 
peshës së kredive cilësore kundrejt rritjes së peshës të kredive me probleme. 
në portofolin e kredive cilësore, evidentohet rënie e kredive të klasifikuara 
“standarde” me 0.8 pikë përqindje dhe e peshës së kredive të klasifikuara 
“në ndjekje” me 0.2 pikë përqindje. ndërkohë, në portofolin e kredive me 
probleme, evidentohet rënie e peshës për kreditë e klasifikuara në dy klasat 
“nënstandard” dhe “të dyshimta” përkatësisht me 2.1 pikë përqindje dhe me 
0.9 pikë përqindje, por rritje e madhe evidentohet në peshën e kredive të 
klasifikuara “të humbura” me 4.0 pikë përqindje.

Tabelë 11. Pesha e tepricës së kredisë sipas klasave (në përqindje).

Klasifikimi i kredisë 2012 2013
T I T II T III T IV T I T II T III T IV

Standard  72,0  71,2  69,4  69,2  66,8  66,3  67,3  68,4 
në ndjekje  7,9  7,7  7,9  8,3  9,5  9,5  8,5  8,1 
nënstandard  10,1  9,6  10,3  9,7  9,6  9,7  9,0  7,6 
Të dyshimta  4,1  4,9  5,4  5,2  6,2  5,3  4,0  4,3 
Të humbura  6,0  6,6  7,1  7,6  7,9  9,2  11,1  11,6 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

fondet rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë rezultojnë në rreth 86.9 
miliardë lekë me një rritje prej rreth 14.9 miliardë lekësh nga fundi i vitit 
2012. Si rezultat, në fund të vitit 2013, treguesi “fonde rezervë për mbulimin 
e humbjeve nga kreditë / Kredi me probleme”, i cili mat shkallën e mbulimit 
me provigjione, rezulton në rreth 65.2%, duke u rritur me 9.8 pikë përqindje 
krahasuar me vitin 2012 (55.4%).

Pesha e kredive me probleme neto ndaj kapitalit rregullator ka ardhur në rënie 
gjatë këtij viti dhe përllogaritet në 40.2%, nga 55.6% që ishte në fund të 
vitit 2012, duke treguar rritje të aftësisë së sistemit për të mbuluar me kapital 
humbjet e mundshme nga kredia. 

Gra�k 14. Fonde rezervë për mbulimin e 
humbjeve nga kreditë me probleme.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Përsa i përket cilësisë së kredisë të ndarë sipas llojit të subjektit, evidentohet 
se, në harkun kohor të një viti, treguesi i kredisë me probleme për biznesin 
është rritur me 1.8%, ndërsa kredia me probleme për individët ka rënë me 
0.5 pikë përqindje kundrejt një viti më parë. në fund të vitit 2013, treguesi 
i kredive me probleme për biznesin rezulton në nivelin 27.7%, ndërsa për 
individë në 16.7%.

ndarja e kredive me probleme sipas monedhës, tregon se portofoli i kredive 
me probleme në valutë paraqet një tregues më të lartë me 25.7% (1 pikë 
përqindje më shumë se një vit më parë) krahasuar me portofolin në lekë me 
19.7% (1.2 pikë përqindje më shumë se një vit më parë).

Brenda portofolit të kredisë në valutë të klasifikuar si e 
pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, kredia 
me probleme në valutë zë 29.4%. Gjatë periudhës 
njëvjeçare, janar – dhjetor 2013, shënohet një 
rritje e treguesit të kredisë me probleme në valutë të 
pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit me 5 
pikë përqindje. Arsyeja kryesore e rritjes është rritja 
e kredisë me probleme në valutë e pambrojtur ndaj 
rrezikut të kursit të këmbimit me 43.3%, ndërkohë 
që kredia në valutë e klasifikuar si e pambrojtur 
ndaj rrezikut të kursit të këmbimit është rritur me rreth 
19.0%.

Gra�k 18. Ecuria 3-mujore e raportit “kredi me 
probleme në valutë e pambrojtur ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit / teprica e kredisë në valutë e 
pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit" . 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Teprica e kredisë me probleme në valutë e pambuluar ndaj rrezikut 
të kursit të këmbimit
Teprica e kredisë në valutë e pambuluar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit
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Gra�k 16. Teprica e kredisë me probleme  për 
bizneset dhe individët. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 17. Teprica e kredisë me probleme sipas 
monedhave.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pjesa më e madhe e portofolit të kredive (77.7%) 
rezulton e kolateralizuar, duke ruajtur të njëjtën 
peshë me një vit më parë. Referuar llojit të kolateralit, 
pjesa më madhe e kredive të sistemit, rreth 56%, 
është e kolateralizuar me pasuri të paluajtshme, ku 
rreth 33.1% e saj është e tipit rezidencial.

Portofoli i kredive në valutë paraqitet me një nivel 
më të lartë mbulimi me kolateral se ai në monedhën 
vendase, 78.8% në valutë kundrejt 75.9% në 
monedhën vendase. Krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të mëparshëm, evidentohet një rritje 
e kredisë së kolateralizuar në valutë prej 0.5 pikë 
përqindjeje, ndërkohë që për monedhën vendase 
ky tregues paraqitet me një rënie prej 1.2 pikë 
përqindjeje.

 llojet e kolateralit Individë Biznese Totali
All Valutë All Valutë All Valutë

Pasuri të paluajtshme 58% 77% 44% 55% 48% 60%
Cash 4% 6% 1% 2% 2% 3%
Kolateral tjetër 8% 7% 34% 18% 25% 16%
Kredi e pakolateralizuar 30% 10% 21% 24% 24% 21%
Totali 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë kryen edhe analizat e provës së rezistencë (stress-test) 
për të matur qëndrueshmërinë e kapitalit të bankës për të përballuar rreziqet 
e veprimtarisë bankare. Këto analiza tregojnë se niveli aktual i kapitalit të 
sistemit bankar është i mjaftueshëm për të përballuar një nivel relativisht të 
lartë të humbjeve që mund të vijnë si rezultat i ekspozimeve ndaj rrezikut të 
kredisë dhe rreziqeve të tjera. Kjo aftësi e kapitalit për të përballuar humbjet 
e mundshme ka qenë konstante përgjatë gjithë vitit 2013.

4.4.1.3 Vlerësimi i rrezikut të kredisë

Rreziku i kredisë ka tërhequr vëmendjen kryesore të Bankës së Shqipërisë që 
prej shpërthimit të krizës ndërkombëtare financiare. ndikimi i kësaj krize në 
ngadalësimin e rritjes ekonomike në vend, është shoqëruar me rënien e cilësisë 
së portofolit të kredisë në banka dhe me uljen e ritmit të kreditimit në ekonomi 
nga sektori bankar. nën ndikimin e ngadalësimit të rritjes ekonomike, kërkesa 
e bizneseve dhe familjeve për kredi ka rënë. nga ana tjetër, edhe bankat 
kanë shtrënguar kushtet e kreditimit, duke reflektuar një kujdes të shtuar ndaj 
rrezikut të kreditit. Përqasja e Bankës së Shqipërisë ndaj rrezikut të kredisë ka 
kaluar në këto faza:

1. Së pari, evidentimi i saktë i madhësisë së problemit. Për këtë, Banka 
e Shqipërisë ka rritur intensitetin e mbikëqyrjes së bankave me fokus 

Gra�k 19. Niveli i mbulimit të kredive me 
kolateral sipas llojeve.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në identifikimin e shpejtë dhe sa më të saktë të kredive me probleme. 
Për këtë çështje janë kryer inspektime të fokusuara në vend dhe janë 
përmirësuar analizat nga jashtë. Tek këto të fundit përfshihen vrojtime 
të ndryshme, si edhe ushtrimet e provës së rezistencës, të cilat synojnë 
jo vetëm të kapin vlerësimin e industrisë bankare për ecurinë e kreditimit 
në të ardhmen, por edhe të testojnë aftësinë e bankave të veçanta dhe 
të sektorit në tërësi ndaj hipotezës së një përkeqësimi të mëtejshëm të 
cilësisë së kredisë. në vijim të rezultatit dhe në rast nevoje, bankës i 
është kërkuar të ndërmarrë veprime korrektuese të natyrës strukturore 
dhe të rrisë nivelet e kapitalit.

2. Së dyti, trajtimi i problematikës që shoqëron procesin e kreditimit 
dhe që pengon procesin e zgjidhjes së kredive me probleme. në 
këndvështrimin e Bankës së Shqipërisë, zgjidhja e kësaj problematike 
duhet të adresojë stokun e kredive me probleme dhe flukset e saj, ndaj 
edhe veprimet janë ndërmarrë në të dy drejtimet. Më konkretisht:

a) për të trajtuar gjendjen e stokut të kredisë me probleme, fokusi i 
Bankës së Shqipërisë, në kuadrin e një komunikimi të vazhdueshëm 
me industrinë bankare, Ministrinë e financave dhe institucione të tjera 
që mund të ndikojnë procesin, ka qenë në drejtim të:

i. përmirësimit të procesit të ekzekutimit të kolateralit:

 Si rezultat i punës së përbashkët u bë e mundur që në shtator të vitit 
2013, Kuvendi të miratonte disa ndryshime në Kodin e Procedurës 
Civile dhe në Kodin Civil, të cilat lehtësojnë procedurën e kryerjes 
së ankandit të kolateralit të kredisë dhe përmirësojnë garancitë 
ligjore që shoqërojnë të gjithë procesin.

ii. trajtimit tatimor të kredive të humbura në rastin e fshirjes së tyre nga 
bilanci i bankës:

 Pas ndryshimit të udhëzimit përkatës të Ministrit të financave, në 
maj 2013, Kuvendi ka miratuar në vitin 2014 edhe ndryshimet në 
ligjin “Për të ardhurat tatimore”, të cilat e trajtojnë kredinë e humbur 
në banka si një shpenzim të zbritshëm për efekt të llogaritjes së 
fitimit në rastin kur plotësohen disa kushte të mirëspecifikuara. 

 
 ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka marrë përsipër t’iu ofrojë bankave 

një orientim më të detajuar lidhur me shitjen e kredive nga portofoli i 
tyre. Gjatë vitit 2013, ka pasur disa raste të tilla, dhe ne vlerësojmë 
që ky është një proces i dobishëm në uljen e nivelit të kredive me 
probleme në banka. 

 
b) Për të trajtuar kryesisht flukset e kredisë me probleme, fokusi i Bankës 

së Shqipërisë ka qenë në drejtim të:
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i.  ristrukturimit në një fazë sa më të hershme të kredive, për të mos 
lejuar kalimin e tyre në kredi me probleme:

 në mars të vitit 2013, Banka e Shqipërisë miratoi disa ndryshime 
rregullative të cilat parashikonin krijimin e një nënkategorie ku mund 
të klasifikoheshin kreditë e rregullta që bëheshin pjesë e procesit 
të ristrukturimit të hershëm. fondet rezervë që duhet të krijoheshin 
për këto kredi do të ishin më të larta se në kushte normale, por 
më të ulëta se kategoria e kredive me probleme. Gjithashtu, për 
ristrukturimin e kredive me probleme, koha e mbajtjes së tyre në të 
njëjtën kategori pas ristrukturimit, u shkurtua nga 9 në 6 muaj.

ii. vendosjes së disa stimujve për të orientuar bankat drejt kreditimit 
të ekonomisë së vendit, në kushtet e një situate të kënaqshme të 
likuiditetit:

 Kërkesat për kapital për flukset e reja të investimeve të bankave me 
subjektet jorezidente, u rritën. Paralelisht, kërkesat për kapital për 
shtesën vjetore të kreditimit në vend brenda një bande prej 4-10%, 
u ulën në zero. Këto veprime me shtrirje të përkohshme, synonin të 
krijonin kushte më të përshtatshme që bankat të orientonin fondet e 
tyre drejt kreditimit të ekonomisë së brendshme. 

Gjithashtu, gjatë vitit 2013, Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë 
monetare lehtësuese, duke reflektuar jo vetëm presionet e ulëta inflacioniste, 
por edhe synimin për stimulimin e rritjes ekonomike përmes kreditimit me norma 
më të ulëta të interesit.

në përgjithësi, Banka e Shqipërisë vlerëson se këto veprime, ndikuan në 
frenimin e rritjes së nivelit të kredive me probleme gjatë vitit 2013 dhe në 
vendosjen e një prirjeje rënëse të normës së interesit të kredisë në lekë. 
Pritshmëritë tona janë që efekti i këtyre masave do të ndihet më i plotë gjatë 
vitit 2014.

HAPËSIRË INFORMUESE 3: MBI NDIKIMIN E MASAVE MAKROPRUDENCIALE 
PËR NxITJEN E KREDITIMIT 

Në muajin mars 2013, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi një paketë 
masash prudenciale, e cila synonte nxitjen e rritjes së kreditimit të ekonomisë në vend. 
Për të mbështetur këtë objektiv, paketa e masave u përcaktua në mënyrë të tillë që 
të mundësonte favorizimin e investimit të fondeve të lira të bankave në ekonominë 
e vendit përkundrejt alternativave të investimit të tyre në tregjet e huaja. E gjithë 
paketa e masave u hartua duke vendosur stimuj mbi nivelin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit të bankave deri në fund të vitit 2014. Për nxitjen e kreditimit në ekonominë 
vendase u vendos ulja e nivelit të ponderimit për efekt të llogaritjes së raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, rrjedhimisht të kërkesave për kapital, të shtesës vjetore 
të portofolit të kredisë në nivelet 4 – 10%. Duke qenë se kjo paketë masash shtrihet 
për dy vjet, efekti për secilin vit matet më vete dhe efekti i vitit 2013 i shtohet edhe 
atij të vitit 2014.
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4.4.2 RREzIKu I lIKuIDITETIT

Viti 2013 solli ndryshime të reja në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
të likuiditetit”, të cilat kësaj radhe u përqendruan në uljen e kufijve sasiorë të 
treguesve rregullatorë të aktiveve likuide ndaj pasiveve afatshkurtra, si pjesë 
e paketës së masave prudenciale. Këto ndryshime synuan rritjen e fondeve të 
lira në sistem, të cilat në një periudhë afatgjatë vlerësohet se do të ndikojnë në 
stimulimin e kredidhënies. Situata e likuiditetit vazhdon të ngelet e kënaqshme, 
çka vërehet edhe nga rezultatet e analizave periodike të stress test-eve për 
këtë rrezik. 

Për të shmangur rritjen e investimeve të fondeve të lira të bankave në tregjet e 
huaja, u vendos rritja e nivelit të ponderimit për efekt të llogaritjes së raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, rrjedhimisht të kërkesave për kapital, të shtesës së 
investimeve tek jorezidentët në krahasim me gjendjen e investimeve në fund të 
muajit mars 2013. 

Departamenti i Mbikëqyrjes ka monitoruar në mënyrë periodike, çdo tre muaj, 
ndikimin tek bankat dhe në sistem të këtyre masave. Matjet në fund të vitit 2013 
tregojnë se raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të sistemit është 0,34 pikë përqindje 
më i ulët sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave. Kjo tregon që efekti i 
investimeve tek jorezidentët ka qenë më i lartë sesa ai i kreditimit të ekonomisë. 
Pesë nga bankat e sistemit e kanë raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit më të 
madh sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave, me një luhatje në nivelet 
0,37 – 1,38 pikë përqindje më të lartë. Tre prej bankave nuk kanë asnjë ndikim, 
ndërsa tetë bankat e tjera kanë raport të mjaftueshmërisë së kapitalit më të vogël 
sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave, me një luhatje në nivelet (-0,19) – 
(-2,99) pikë përqindje.

Nëse raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit do të ishte llogaritur vetëm me efektin e 
investimeve tek jorezidentët, ai do të rezultonte 0.73 pikë përqindje më i ulët sesa 
po të ishte llogaritur pa efektin e masave. Dymbëdhjetë prej bankave të sistemit 
kanë rritur investimet tek jorezidentët duke u ndikuar negativisht nga kjo masë në 
llogaritjen e mjaftueshmërisë së kapitalit.

Nëse raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit do të ishte llogaritur vetëm me efektin e 
rritjes së kreditimit në ekonominë vendase, ai do të rezultonte 0.5 pikë përqindje 
më i lartë sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave. Gjashtë prej bankave 
të sistemit kanë rritur kreditimin në ekonomi gjatë vitit 2013 brenda pritshmërisë 
vjetore të rritjes prej 4- 10%, duke u ndikuar pozitivisht nga kjo masë në llogaritjen 
e mjaftueshmërisë së kapitalit.

Pesë prej bankave të sistemit kanë rritur si investimet tek jorezidentët, ashtu edhe 
kreditimin në ekonomi brenda pritshmërisë vjetore duke u ndikuar nga të dy kahet 
në llogaritjen e mjaftueshmërisë së kapitalit.
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 4.4.2.1 Depozitat e sistemit 

Burimi më i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i financimit për sistemin bankar 
shqiptar vazhdojnë të jenë depozitat e klientëve. në fund të vitit 2013, 
depozitat e klientëve në sistem regjistruan vlerën 1025 miliardë lekë. Ecuria 
vjetore e depozitave shfaq ulje të ritmit të rritjes krahasuar me një vit më 
parë, konkretisht rritje vetëm me 33.9 miliardë lekë (ose 3.4%). Kjo rritje 
ka ardhur kryesisht nga hyrjet e depozitave dhe 
llogarive në monedhën vendase, çka ka bërë që 
tashmë depozitat në monedhën vendase dhe në 
ato të huaja të zënë peshë të barabartë në totalin e 
depozitave të sektorit bankar.

Depozitat e individëve vazhdojnë të përbëjnë 
pjesën dërrmuese të depozitave të klientëve të 
sistemit bankar, me një peshë prej 87%. Edhe këtë 
vit, rritja e depozitave në total është ndikuar gati 
krejtësisht nga këta klientë. Përsa i përket maturitetit, 
vihet re një rritje e depozitave afatgjata, ku në fund 
të muajit dhjetor 2013 depozitat mbi një vit zënë 
6% të depozitave, krahasuar me 4% të një viti më 
parë, çka tregon një tendencë kursimi nga ana e 
klientëve. Peshën më të madhe vazhdojnë ta zënë 
depozitat me maturim të mbetur 6 deri 12 muaj. Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 20. Ecuria e depozitave të klientëve (në 
miliardë lekë).
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Gra�k 21. Struktura e depozitave sipas maturitetit të mbetur.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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4.4.2.2 Përqendrimi i depozitave 

Përsa i përket përqendrimit në sistem, depozitat e klientëve ndjekin trendin e 
zërave të tjerë kryesorë të bilancit, ku rreth 72.3% janë përqendruar në pesë 
bankat më të mëdha të sistemit. Krahasuar me vitet e kaluara, ky përqendrim 
ka vijuar të bjerë. një vit më parë, 5 bankat më të mëdha përfshinin 74.4% 
të totalit të depozitave. nga ana tjetër, 20 depozituesit më të mëdhenj për 
secilën bankë përbëjnë rreth 8.1% të totalit të depozitave të sistemit, duke 
vazhduar trendin rënës të viteve të kaluara. 

4.4.2.3 Treguesi kredi ndaj depozita

Rritja e depozitave gjatë vitit 2013, e shoqëruar me rënien e tepricës së kredisë 
bruto rezultuan në rënie të mëtejshme të raportit të kredive ndaj depozitave. 
Ky raport tradicionalisht evidenton vlera më të larta në valutë – në nivelin prej 
70% -  sesa në monedhën vendase, ku ky raport shënon vlerën 41%. Gjatë 
këtij viti, treguesi në valutë ka rënë me ritme më të larta, ndikuar nga pakësimi 
më i madh i tepricës së kredisë në monedhë të huaj. Vlerat e ulëta të raportit 
“kredi ndaj depozita” janë një shprehje e likuiditetit të lartë strukturor të sistemit 
bankar shqiptar.

Vitet  lekë Valutë  Të gjitha monedhat 
2006 17 70   38 
2007 22 79   46 
2008 30 104                62 
2009 36 99                           65 
2010 35 86                         60 
2011 39 83                             61 
2012 41 74                          58 
2013 41 70                              55 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 22. Ecuria e depozitave për tre monedhat kryesore.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

Dhjetor
2008

Dhjetor
2009

Dhjetor
2010

Dhjetor
2011

Dhjetor
2012

Dhjetor
2013

Depozita në ALL (në milionë lekë)

Rënia/Rritja vjetore ALL (në %)

 (15)

 (10)

 (5)

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

 3.500

Dhjetor
2008

Dhjetor
2009

Dhjetor
2010

Dhjetor
2011

Dhjetor
2012

Dhjetor
2013

Depozita në EUR (në milionë euro)

Depozita në USD (në milionë usd)
Rënia/Rritja vjetore EUR (në %)

Rënia/Rritja vjetore USD (në %)

Tabelë 13. Ecuria e 
treguesit “kredi ndaj 

depozita”, në përqindje.



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2013

Banka e Shqipërisë 41

4.4.2.4 Aktivet likuide të sistemit 

në fund të vitit 2013, aktivet likuide të sistemit bankar arritën nivelin 341 
miliardë lekë, duke shënuar një rënie të lehtë prej rreth 8 miliardë lekësh 
krahasuar me një vit më parë. në përbërjen e tyre, peshën më të madhe me 
rreth 55% e zënë letrat me vlerë të qeverisë shqiptare; marrëdhëniet afatshkurtra 
me institucionet financiare në formën e llogarive rrjedhëse, vendosjeve apo 
huadhënieve përbëjnë rreth 26%; ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga mjetet 
monetare dhe marrëdhëniet me bankën qendrore (12%); si dhe nga letrat me 
vlerë të institucioneve jorezidente (6%)9.

në gjysmën e parë të vitit 2013 kufiri rregullator 
i treguesit të aktiveve likuide ndaj pasiveve 
afatshkurtra në total u ul nga 25% në 20%, ndërsa 
ai i treguesit në lekë dhe valutë u ul nga 20% në 
15%. 

Këto ndryshime bënë që në fund të vitit 2013, 
treguesi i likuiditetit në total për sistemin bankar të 
arrinte nivelin prej 34.7%, kundrejt 36.7% të një 
viti më parë. Treguesi në lekë paraqitej në nivelin 
42.7% (krahasuar me 45.9% në dhjetor 2012), 
ndërsa ai në valutë shfaqte vlerën 26.6% (krahasuar 
me 27.5% të një viti më parë). Pavarësisht kësaj 
rënieje të treguesit në nivel sistemi, në fund të 
dhjetorit 2013, të gjitha bankat kanë respektuar 
limitet rregullatore të treguesit të likuiditetit në total 
dhe të ndarë sipas monedhave, vendase dhe në 
valutë.

9 Të gjithë zërat i nënshtrohen reduktimeve përkatëse sipas rregullores “Për administrimin e 
rrezikut të likuiditetit” nr. 7,1 datë 14.10.2009, e ndryshuar, në varësi të maturitetit, cilësisë 
së kundërpartisë, etj.

Gra�k 24. Struktura e aktiveve likuide sipas monedhave.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 23. Ecuria e aktiveve likuide, strukturës së 
zërave përbërës së tyre dhe treguesit të likuiditetit.

32

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

36

36,5

37

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Dhjetor 2012 Mars 2013 Qershor 2013Shtator 2013 Dhjetor 2013

M
ili

ar
dë

 le
kë

Letra me vlerë të institucioneve jorezidente
Marrëdhënie me banka dhe institucione �nanciare
Letra me vlerë të QRSH
Mjete monetare dhe marrëdhënie me BSH
Treguesi i likuiditetit



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2013

42 Banka e Shqipërisë

4.4.2.5 Hendeku i aktiveve dhe pasiveve 

Tabelë 14. Hendeku i maturimit deri në një muaj dhe deri në tre muaj për sistemin bankar.

  Dhjetor 
2011

Mars 
2012

Qershor 
2012

Shtator 
2012

Dhjetor 
2012

Dhjetor 
2013

Hendeku i maturimit deri në 1 muaj (në mln lekë) -47,757 -15,571 8,633 18,876 -33,503 -31,504
Hendeku i maturimit deri në 3 muaj (në mln lekë) -113,992 -64,370 -158,725 -63,642 -96,429 -87,243
Hendeku i maturimit deri në 1 muaj / totali i 
aktiveve (në %) -3.7 -1.2 0.7 1.4 -2.6 -2.3

Hendeku i maturimit deri në 3 muaj / totali i 
aktiveve (në %) -9.5 -5.2 -12.5 -4.9 -7.4 -6.7

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Për të matur nevojat e mundshme për likuiditet 
sipas shportave të ndryshme kohore, në tabelën 
14 dhe në grafikun 25, është analizuar hendeku i 
maturitetit. Megjithëse vazhdon të mbetet negative, 
mospërputhja e aktiveve dhe pasiveve me maturitet 
të mbetur deri në tre muaj gjatë viteve të fundit ka 
treguar trend rënës, duke shënuar në fund të vitit 
2013 një nivel prej 87 miliardë lekësh ose 6.3% 
të totalit të aktiveve. Aktivet me maturitet të mbetur 
deri në tre muaj janë rritur me ritme më të shpejta 
sesa pasivet e të njëjtës kategori, kryesisht si rezultat 
i rritjes së depozitave me institucionet financiare, 
të cilat janë instrumente afatshkurtra kryesisht me 
maturim të mbetur deri në tre muaj.

4.4.2.6 Huatë nga bankat dhe institucionet financiare jorezidente

Bankat e kanë financuar aktivitetin e tyre edhe nëpërmjet burimeve të tjera të 
financimit, si huatë nga mëmat ose institucionet e tjera financiare jorezidente. 
Gjatë viteve të fundit vihet re një trend rënës i këtyre vlerave, si në kontekstin 
absolut, ashtu edhe relativ. Konkretisht, këto huamarrje kanë shënuar rreth 
0.9% të totalit të aktiveve të sistemit në fund të vitit 2013 – kundrejt 1.4% që 
shënonin në dhjetor 2012. nga ana tjetër, disa nga bankat e sistemit kanë 
të aprovuara linja kredie nga bankat mëma, të cilat janë të papërdorura por 
mund të aktivizohen në rast nevoje. 

ulja e financimit nga bankat mëma dhe rritja e diversifikimit të fondeve në 
pasiv vjen si rezultat i strategjisë së disa prej bankave për të ulur varësinë nga 
grupet bankare të cilave iu përkasin.

4.4.2.7 Tregu ndërbankar dhe financimet nga Banka e Shqipërisë

nevojat afatshkurtra për likuiditet – sidomos ato në monedhën vendase – 
bankat e sistemit i kanë plotësuar kryesisht nëpërmjet likuiditetit të injektuar 

Gra�k 25. Hendeku i maturimit deri në tre 
muaj sipas monedhave, si dhe hendeku 

sipas shportave të maturitetit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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nga Banka e Shqipërisë me anë të marrëveshjeve të anasjella të riblerjes 
dhe huamarrjeve në tregun ndërbankar. Gjatë vitit 2013, likuiditeti i injektuar 
nga Banka e Shqipërisë ka qenë mesatarisht 17.4 miliardë lekë, kundrejt 18 
miliardë lekë që shënonte një vit më parë.

Për sa i përket rishpërndarjes së likuiditetit në tregun ndërbankar shqiptar 
nëpërmjet depozitave, huamarrjeve ose marrëveshjeve të riblerjes, vihet re 
se vëllimi i tregtimit ndërbankar ka vijuar tendencën rritëse të nisur një vit më 
parë, duke arritur në mesatarisht 13.3 miliardë lekë kundrejt vëllimit mesatar 
7.8 miliardë lekë të një viti më parë. Gjithashtu vërehet edhe një konsolidim 
i preferencës së bankave për shkëmbimet me maturim më të gjatë se një ditë. 
Pavarësisht sa më sipër, vëllimi mesatar i këtyre transaksioneve vazhdon të 
mbetet mjaft i ulët në nivelet rreth 1% të totalit të detyrimeve të sistemit.

4.4.3 RREzIKu I TREGuT

Ekspozimi ndaj rrezikut të tregut vlerësohet duke analizuar ekspozimin ndaj 
rrezikut të normës së interesit në librin e bankës, ekspozimin ndaj rrezikut 
të kursit të këmbimit si dhe kapitalin e nevojshëm për të mbuluar humbjet e 
mundshme nga ky rrezik. Të treja këto analiza paraqesin një ekspozim të ulët 
të sistemit tonë bankar ndaj rrezikut të tregut. 

në korrik 2013 hyri në fuqi udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të 
normës së interesit në librin e bankës”. Ky udhëzim solli një metodologji të 
re përllogaritjeje të ekspozimit ndaj rrezikut të normës së interesit në librin 
e bankës, duke aplikuar një goditje standarde të normës së interesit në 
pozicionet e librit të bankës, ndarë sipas monedhave. Pozicioni në total neto 
vendoset në raport me kapitalin rregullator, ku limiti maksimal i përcaktuar në 
udhëzim është 20%. niveli i këtij ekspozimi në sistemin tonë bankar në fund të 
vitit 2013 paraqitet në vlerën 5.8%, ku asnjë prej bankave nuk thyente kufirin 
rregullator. Stress test-et e kryera për rrezikun e normës së interesit paraqesin 
një ekspozim të kufizuar të sistemit ndaj tij.

Për sa i përket rrezikut të kursit të këmbimit, në fund të dhjetorit 2013, pozicioni 
i hapur neto në valutë ishte “në blerje”, pranë nivelit 4.9 miliardë lekë, duke 
zënë 4.1% të kapitalit rregullator të sistemit bankar. Ky nivel vlerësohet i 
ulët krahasuar me limitin rregullator prej 30%, çka së bashku me analizat e 
vlerësimit stress test të rrezikut të drejtpërdrejtë të kursit të këmbimit dëshmojnë 
për një ekspozim të kufizuar të sistemit ndaj këtij rreziku. Asnjë prej bankave 
nuk rezulton me thyerje të treguesve rregullatorë si në total ashtu edhe sipas 
valutave.

Kapitali i nevojshëm për të mbuluar rrezikun e tregut zë vetëm 3.9% të kapitalit 
rregullator, ndërkohë që norma e përgjithshme e mbulimit me kapital për 
rreziqet e tregut dhe ato të kredisë për sistemin, prezantohet në nivelin 142%, 
krahasuar me 136% të një viti më parë dhe normën e përgjithshme minimale 
prej 100%. 
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4.4.4 RREzIKu OPERACIOnAl

zhvillimet në industrinë bankare, zgjerimi i bazës së shërbimeve e produkteve 
të ofruara si dhe përdorimi i teknologjive me një shkallë të lartë automatizimi, 
krahas rritjes së ekspozimit ndaj rrezikut operacional, kanë nxitur bankat në 
krijimin e sistemeve më të sofistikuara për administrimin e tij. 

Cilësia e raportimeve të humbjeve operacionale dhe të treguesve të tjerë të 
paralajmërimit të hershëm pranë Bankës së Shqipërisë është përmirësuar gjatë 
këtij viti, çka tregon një kulturë në rritje të bankave në administrimin e këtij 
rreziku. në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka pasur në dispozicion një 
informacion më të plotë dhe më të saktë për identifikimin e linjave të biznesit 
apo të bankave më tepër të ekspozuara ndaj këtij rreziku dhe të faktorëve që 
ndikojnë tek humbjet operacionale. 

Problematikat e hasura gjatë inspektimeve apo monitorimit të raportimeve kanë 
qenë në fokus të komunikimit me bankat. Përgjithësisht, sistemi ka reaguar në 
mënyrë pozitive ndaj kërkesave të autoritetit, duke përsosur më tej politikat dhe 
rregulloret e brendshme dhe metodat e vlerësimit të ekspozimit dhe të zbutjes 
së këtij rreziku. 

Për sa i përket mbikëqyrjes së rrezikut të teknologjisë së informacionit në banka, 
në përputhje me rregulloren “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit 
dhe komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë, fokus i 
veçantë i është kushtuar sigurisë së përgjithshme të Sistemeve të Teknologjisë 
së Informacionit si dhe krijimit dhe plotësimit të masave të sigurisë logjike dhe 
fizike të sistemeve të TI-së. 

Bazuar në vlerësimin e sigurisë së këtyre sistemeve, rekomandimet e Bankës 
së Shqipërisë kanë konsistuar në: shtimin e masave mbrojtëse nga ana e 
bankave për parandalimin e ndërhyrjeve nga jashtë, instalimin e Firewall-eve 
për kontrollimin dhe filtrimin e trafikut të informacionit, aplikimin e enkriptimeve 
për informacionin jo vetëm gjatë transmetimit por edhe gjatë backup-it, kryerjen 
e backup-eve në sasinë dhe shpeshtësinë e duhur si dhe në hartimin e zbatimin 
e një Plani Rikuperimi në rast fatkeqësie.

Bashkëpunimi me përfaqësues të misionit të fMn-së dhe BB-së, në tetor të vitit 
2013 në kuadër të fSAP-së (Financial Sector Assessment Program), ofroi një 
këndvështrim të rifreskuar të perceptimit dhe të mbajtjes nën kontroll të rrezikut 
operacional.

4.4.5 VlERËSIMI I MJAfTuESHMËRISË SË KAPITAlIT

4.4.5.1 Kapitali aksioner 

në fund të vitit 2013, kapitali aksioner i sistemit bankar arrin nivelin 103.3 
miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 1.5 miliardë lekësh (1.5%) përkundrejt 
rritjes në nivele më të larta prej 4.5 miliardë lekësh (4.7%) gjatë vitit 2012.
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në ndryshim nga viti i kaluar, ku rritja e kapitalit 
aksioner ka qenë e njëtrajtshme dhe e shpërndarë 
në mënyrë pothuaj të barabartë përgjatë gjithë vitit, 
gjatë vitit 2013 rritja e kapitalit aksioner ka qenë 
e luhatshme nga një tremujor në tjetrin, ndërmjet 
normave -1 deri në 1.2%.

Komponenti me ndikim më të madh material në 
rritjen e kapitalit aksioner është kapitali i paguar, i 
cili është rritur me rreth 10.4 miliardë lekë (11.3%), 
duke sjellë edhe rritje të peshës së këtij komponenti 
ndaj kapitalit në 99.5%10, kundrejt 90.7% që ishte 
në fund të vitit 2012. Ky zhvillim është tregues i 
gatishmërisë së aksionerëve për të mbështetur 
aktivitetin bankar me burimin e nevojshëm të 
kapitalit.

Tabelë 15. Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e komponentëve të tij.

Treguesit Dhjetor 2013 Dhjetor 2012 Dhjetor 2011
mln lek % mln lek % mln lek %

 Kapitali aksioner 103,337.7   100.0   101,841.1        100.0  97,304.7      100.0 
 Kapitali i paguar 102,774.7    99.5    92,356.6      90.7 82,803.9     85.1 
 Primet e aksioneve  5,205.9    5.0      4,657.8       4.6 4,180.1    4.3 
 Rezervat   11,887.4    11.5    9,558.7    9.4 13,639.6    14.0 
 Diferencë rivlerësimi    1,263.5   1.2   1,991.3  2.0  2,292.0         2.4 
 fitim/humbje e pashpërndarë   (24,357.9)      (23.6)   (10,491.8)     (10.3)    (6,317.2)    (6.5)
 fitim/humbje e periudhës  6,564.0   6.4     3,768.6         3.7   706.3  0.7 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

4.4.5.2 Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit

Përkundrejt minimumit rregullator të kërkuar prej 
12%11, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, 
si tregues thelbësor mbikëqyrës, në fund të vitit 
2013, raportohet në nivelin 17.9%. në krahasim 
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues 
shfaqet me një rritje prej 1.7 pikë përqindjeje, 
duke shënuar nivelin më të lartë të këtij treguesi që 
nga fundi i vitit 2006. 

në vijim jepet ecuria e dy komponentë të normës 
së mjaftueshmërisë gjatë vitit 2013. 

10  Ndikimin kryesor në rritjen e peshës së kapitalit të paguar ndaj totalit të kapitalit aksioner e 
ka dhënë rritja e humbjes së pashpërndarë me rreth 13.9 miliardë lekë.

11  Për disa banka, ky nivel është kërkuar më i lartë se minimumi rregullator.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 27. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë së 
kapitalit dhe komponentëve të saj
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Gra�k 26. Ecuria e kapitalit aksioner

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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4.4.5.2.1 Kapitali rregullator 

Kapitali rregullator i sistemit bankar evidentohet në nivelin 115.2 miliardë 
lekë. në krahasim me vitin 2012, kapitali rregullator shfaq një rritje prej 11 
miliardë lekësh (10.6%).

Kapitali bazë i sistemit bankar përbën komponentin kryesor të kapitalit 
rregullator të sistemit me një peshë prej 82.9% çka tregon për një kapital 
rregullator cilësisht të qëndrueshëm, me gjithë rënien prej rreth 7.2 pikë 
përqindje krahasuar me vitin e kaluar. 

Kapitali shtesë i sistemit, i cili përbëhet nga borxhi i varur, llogaritet në nivelin 
19.7 miliardë lekë, kundrejt 10.3 miliardë lekë që ishte në fund të vitit 2012.

4.4.5.2.2 Totali i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuar me rrezik

Tabelë 16. Ecuria e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut të sistemit bankar.
Treguesit (në milionë lekë) Dhjetor 2013 Dhjetor 2012 Dhjetor 2011 Dhjetor 2010  Dhjetor 2009 Dhjetor 2008
Aktive pa rrezik (0%)  493,820.3  457,736.1  450,321.4  409,673.9  381,448.4  334,268.2 
Aktive me rrezik të ulët (20%)  214,915.0  191,600.9  134,820.5  95,701.9  58,545.4  54,651.4 
Aktive me rrezik të mesëm (50%)  23,731.4  27,573.4  31,091.0  34,354.0  32,814.7  17,842.4 
Aktive me rrezik të lartë (100%)  366,654.7  360,466.0  340,090.6  262,324.9  282,952.7  240,382.5 
Aktive me 150%  121,537.3  137,241.6  152,242.8  178,050.0  118,378.6  41,540.5 
zJB të ponderuar me rrezik  39,267.3  25,254.8  21,784.2  20,303.4  14,209.0  17,660.7 
Aktivet dhe zJB me rrezik  643,076.8  643,690.1  632,748.7  586,020.7  502,846.6  340,205.4 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Totali i aktiveve dhe i zërave jashtë bilancit të ponderuar me rrezik ka ruajtur të 
njëjtin nivel me atë të vitit të kaluar duke pasur vetëm një rënie prej vetëm 0.6 

miliardë lekësh ose 0.1%. Megjithatë, gjatë vitit 
vërehet lëvizje ndërmjet klasave ku aktivet pa rrezik, 
ato me rrezik të ulët dhe me rrezik të lartë janë 
rritur përkatësisht me 36 miliardë lekë12 (7.3%), 
23.3 miliardë lekë (10.8%) dhe 6.2 miliardë lekë 
(1.7%). në të kundërt, aktivet me rrezik të mesëm 
dhe aktivet me 150% kanë rënë përkatësisht me 
3.8 miliardë lekë (16.2%) dhe 15.7 miliardë lekë 
(12.9%).

zërat jashtë bilancit të ponderuar me rrezik kanë 
vijuar të rriten edhe gjatë vitit 2013 me një vlerë 
prej 14 miliardë lekësh. Megjithatë, pesha e tyre 
shfaqet relativisht e parëndësishme kur në fund 
të vitit 2013 ato përbëjnë rreth 6.1% të totalit të 
aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara 
me rrezik të sistemit bankar, me një rritje prej 2.2 
pikë përqindje krahasuar me një vit më parë.

12  Shifrat janë përpara ponderimit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 28. Zërat jashtë bilancit të ponderuar me 
rrezik.
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4.4.6 PËRfITuESHMËRIA

4.4.6.1 Rezultati neto dhe struktura e tij

Rezultati financiar i vitit 2013 ishte pozitiv me një vlerë prej rreth 6.6 miliardë 
lekë ose 2.9 miliardë lekë më i lartë se ai i vitit 2012.

Përgjatë vitit 2013, ndikimin më të madh në rezultatin financiar e ka dhënë 
gjashtëmujori i dytë me një rezultat financiar neto prej rreth 5.1 miliardë 
lekësh. Kjo ka ardhur si pasojë e rënies më të madhe të shpenzimeve për 
provigjione të bankave në gjashtëmujorin e dytë të vitit13, ndërkohë që rritja e 
fondit rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë në total, gjatë vitit 2013, 
është përqendruar gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. ndikim të rëndësishëm 
pozitiv në rritjen e fitimit të bankave në vitin 2013 ka rezultati nga veprimtaritë 
me letrat me vlerë, ndërkohë që të ardhurat neto nga interesat kanë ardhur në 
rënie gjatë këtij viti.

Për vitin 2013, rezultati neto i sistemit bankar paraqitet në rreth 6.6 miliardë 
lekë. Duhet theksuar se deri në muajin nëntor 2013, rezultati i sistemit ishte 
negativ në 897.5 milionë lekë. ndërkohë, në muajin dhjetor, njëra prej 
bankave të sistemit, ka transferuar rreth 6.3 miliardë lekë shpenzime në 
rezultatin neto të vitit 2012. Ky transferim është kërkuar nga auditori i bankës 
pas kërkesës së Bankës së Shqipërisë për riklasifikimin e kredive.

4.4.6.2 Treguesit e përfitueshmërisë 

Si rrjedhojë e rezultatit financiar pozitiv më të lartë se vitin e kaluar edhe 
ecuria e treguesve kryesorë të përfitueshmërisë, përkatësisht kthimi nga aktivet 
mesatare (RoAA) dhe kthimi nga kapitali aksioner mesatar (RoAE) shfaqen në 
rritje gjatë vitit 2013. Vlerat në fund të vitit 2013 shfaqen në 0.54% për RoAA 
dhe 6.43% për RoAE në krahasim me përkatësisht 0.33% dhe 3.78% që ishin 
në fund të vitit 2012.

Tabelë 17. Treguesit kryesorë të përfitueshmërisë në përqindje (kumulative).
Treguesit Dhjetor 2013 Qershor 2013  Dhjetor 2012  Qershor 2012  Dhjetor 2011  Qershor 2011 
RoAA  0.54  0.25  0.33  0.42  0.07  0.22 
RoAE  6.43  2.93  3.78  4.79  0.76  2.43 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Dy tabelat në vijim shfaqin përfitueshmërinë e sistemit bankar nga veprimtaria 
kryesore si dhe dinamikën e ekuilibrit ndërmjet mbledhjes së burimeve për të 
cilat paguhet interes dhe investimit në aktive që gjenerojnë të ardhura.

13  Rënia e fondit rezervë në fund të gjashtëmujorit të dytë ka ardhur kryesisht si rezultat i regjistrimit 
kontabël fillestar të një fondi rezervë për provigjione në mes të vitit 2013,  i cili i përkiste vitit 
2012, dhe sistemimit të këtij regjistrimi kontabël në dhjetor 2013, nga njëra prej bankave të  
sistemit.
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Tabelë 18. Tregues të rentabilitetit nga veprimtaria kryesore (në përqindje, kumulative).

Treguesit Dhjetor 
2013

Qershor 
2013

 Dhjetor 
2012 

 Qershor 
2012 

 Dhjetor 
2011 

 Qershor 
2011 

Të ardhurat nga interesat/aktive mesatare 
që sjellin të ardhura(1)  7,32  7,39  7,73  7,76  7,78  7,74 

Shpenzime për interesa/aktive mesatare 
që sjellin të ardhura(2)  3,42  3,61  3,72  3,72  3,57  3,53 

Marzhi neto nga interesat (nIM)[(1) - (2)]  3,89  3,78  4,01  4,04  4,20  4,21 
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2013, veprimtaria bankare e bazuar në instrumente që gjenerojnë 
të ardhura ka qenë e balancuar në krahasim me vitin paraardhës, kur marzhi 
neto nga interesat ka një ulje prej vetëm 0.12 pikë përqindje. Kjo vjen si 
rezultat i rënies së të ardhurave nga interesat ndaj aktiveve mesatare me ritme 
më të shpejta se sa rënia e shpenzimeve për interesa ndaj aktiveve mesatare.

Tabelë 19. Treguesit mesatarë të përfitueshmërisë (në milionë lekë).

Treguesit Tremujori IV 
2013

Tremujori II 
2013

 Tremujori IV 
2012 

 Tremujori II 
2012 

 Tremujori IV 
2011 

 Tremujori II 
2011 

Aktivet mesatare që 
sjellin të ardhura (1)  1.015.780,5  1.004.588,5  992.250,7  977.479,7  943.023,2  919.154,9 

Pasivet mesatare që 
shkaktojnë shpenzime (2)  1.049.358,0  1.026.482,2  994.957,7  974.208,4  889.977,2  857.874,7 

 Aktivet mesatare (3)  1.208.717,6  1.194.614,6  1.157.648,7  1.135.073,7  1.050.371,2  1.013.594,4 
 (1) / (3) 84% 84% 86% 86% 90% 91%
 (2) / (3) 87% 86% 86% 86% 85% 85%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

në fund të vitit 2013, raporti i aktiveve mesatare që sjellin të ardhura ndaj 
aktiveve mesatare ka rënë me 1.7 pikë përqindje (nga 85.7% në 84%) 
krahasuar me fundin e vitit të kaluar, ndikuar nga rritja me ritme më të shpejta 
e aktiveve mesatare (me 51.1 miliardë lekë ose 4.2%) se sa rritja e aktiveve 
mesatare që sjellin të ardhura (me 23.5 miliardë lekë ose 2.3%). Përsa i përket 
raportit “pasive mesatare që shkaktojnë shpenzime ndaj aktiveve mesatare” 
rezulton të jetë rritur me 0.9 pikë përqindje (nga 85.9% në 86.8%) krahasuar 
me fundin e vitit të kaluar, i ndikuar nga rritja me ritme më të shpejta e pasiveve 
mesatare që shkaktojnë shpenzime (me 54.4 miliardë lekë ose 5.2%) se sa 
rritja e aktiveve mesatare.

Treguesi i efikasitetit të sistemit në fund të vitit 2013 është ulur me 7.6 
pikë përqindje në krahasim me vitin paraardhës në kushtet kur të ardhurat 
operacionale janë rritur më shpejt se shpenzimet operacionale. Të ardhurat 
operacionale janë rritur me 5.6 miliardë lekë ose 14.4%, ndërsa shpenzimet 
operacionale janë rritur me vetëm 0.3 miliardë lekë ose 1.1%.

Tabelë 20. Ecuria e treguesit të efikasitetit në milionë lekë.

 Treguesit Dhjetor 
2013

Qershor 
2013

 Dhjetor 
2012 

 Qershor 
2012 

 Dhjetor 
2011 

 Qershor 
2011 

 Shpenzime operacionale (1)  26.223,2  12.660,9  25.930,6  12.264,7  24.490,7  11.657,9 
 E ardhura operacionale* (2)  44.974,3  22.326,3  39.328,6  17.277,2  39.636,0  22.037,6 
 Efikasitetit (1) / (2) 58% 57% 66% 71% 62% 53%

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Të ardhurat neto nga interesi + të ardhurat neto nga veprimtaritë e tjera.
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4.5 InSTITuCIOnET fInAnCIARE JOBAnKA DHE SHOQËRITË 
E KuRSIM-KREDITIT

4.5.1 SuBJEKTET fInAnCIARE JOBAnKA

4.5.1.1 Të përgjithshme 

Institucionet financiare jobanka, sipas veprimtarive financiare kryesore që 
zhvillojnë, klasifikohen si vijon: 

•	 Institucione	 që	 ushtrojnë	 veprimtarinë	 financiare	 të	 “kredidhënies”:	
fondi Besa sh.a, nOA sh.a, Shoqëria e parë financiare e zhvillimit–
fAf sh.a, dhe Tranzit sh.p.k.;

•	 Institucione	 që	 ushtrojnë	 veprimtarinë	 financiare	 të	 “mikrokredisë”:	
Visionfund Albania sh.p.k., dhe Capital Invest sh.a.;

•	 Institucione	që	ushtrojnë	veprimtarinë	financiare	të	“qirasë	financiare”:	
Raiffeisen leasing sh.a., Tirana leasing sh.a., Credins leasing sh.a., 
landeslease sh.a., fin-al sh.p.k., dhe Porsche leasing sh.a.;

•	 Institucione	që	ushtrojnë	veprimtarinë	financiare	të	“ofrimit	të	shërbimit	
të pagesave dhe transferimit të parave”: Posta Shqiptare sh.a., unioni 
financiar i Tiranës sh.p.k., Ak-Invest sh.a., Easypay sh.p.k., dhe M-pay 
sh.p.k.;

•	 Institucione	 që	 ushtrojnë	 veprimtarinë	 financiare	 të	 “faktoringut”:	
Albanian factoring Services (AfS) sh.a., Omnifactor sh.p.k. dhe 
Profactoring Albania sh.p.k.;

•	 Institucione	 që	 ushtrojnë	 veprimtarinë	 financiare	 të	 “shërbimeve	
këshilluese, ndërmjetësuese dhe shërbime të tjera për këmbimin 
valutor”: Platinium Investment sh.p.k.

4.5.1.2 Ecuria e aktiveve të subjekteve financiare jobanka

në dhjetor 2013, totali i aktiveve të subjekteve financiare jobanka arrin vlerën 
30 miliardë lekë, duke përbërë 2.2% të totalit të aktiveve të sistemit bankar. 
Më poshtë paraqitet ecuria e aktivit të subjekteve financiare jobanka, e cila 
reflekton edhe dinamikën e licencimeve të reja apo të revokimeve. Krahasuar 
me vitin paraardhës, aktivet e subjekteve financiare jobanka kanë shënuar 
një rritje të papërfillshme prej 50 milionë lekësh ose 0.17%, gjatë vitit 2013.
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Tabelë 21. Totali i aktiveve të SfJB-ve të ndara sipas aktivitetit kryesor të tyre, për 
periudhën dhjetor 2012 - dhjetor 2013 (në miliardë lekë), pa të dhënat e Postës 
Shqiptare.

Dhjetor '12 Mars'13 Qershor '13 Shtator '13 Dhjetor '13
SfJB të kredidhënies 13,03 13,20 13,51 13,87 14,07
SfJB të qirasë financiare 10,49 10,18 9,43 9,33 9,19
SfJB të shërbimit të pagesave dhe 
transferimit të parave 5,83 5,48 5,58 5,73 6,26

SfJB të mikrokredisë 0,35 0,38 0,37 0,35 0,35
SfJB të faktoringut 0,23 0,15 0,18 0,17 0,14
SfJB të shërbimit këshillues/ndërmjetës 
për këmbimin valutor 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

Totali i aktivit të SfJB-ve 29,94 29,40 29,08 29,45 30,01
Burimi: Banka e Shqipërisë.

në strukturën e aktiveve të subjekteve financiare jobanka, portofoli i kredisë 
përbën 60.3% të tyre dhe dominohet nga portofoli i kredisë së subjekteve 
të kredidhënies dhe mikrokredisë me 61.4%, dhe ai i qirasë financiare me 
38.1%. Pjesa e mbetur përbëhet nga portofoli i subjekteve të faktoringut 
(0.51%). Përtej portofolit të kredisë, struktura e aktiveve është e orientuar drejt 
arkës, depozitave dhe llogarive (16.5%) dhe letrave me vlerë me të ardhura 
të ndryshueshme (13.3%). 

Subjektet financiare jobanka financohen në masën më të madhe nga kreditë e 
marra (57.5%) dhe kapitali i tyre (36.9%). Kreditë e marra janë kryesisht nga 
institucionet bankare vendase (43.8% e kredive të marra) dhe nga institucione 
financiare jorezidente (32.1%). 

Gjatë 2013-ës, pjesa më e madhe e subjekteve financiare jobanka paraqiten 
të mirëkapitalizuara. në vazhdimësi, Departamenti i Mbikëqyrjes monitoron 
nivelin e kapitalit të subjekteve dhe në disa raste ka kërkuar injektim të 
mëtejshëm fondesh nga aksionerët, me qëllim sjelljen e kapitalit në nivele të 
mjaftueshme.

4.5.1.3 zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë 

Tabelë 22. Ecuria e portofolit të kredisë mbi baza neto dhe bruto për totalin e SfJB-ve, 
për periudhën dhjetor ’12 - dhjetor ’13, në miliardë lekë.

Dhjetor '12 Mars'13 Qershor '13 Shtator '13 Dhjetor '13
Total portofoli i kredise për SfJB-të (neto) 18,61 18,21 17,94 17,88 18,09
Total portofoli i kredise për SfJB-të (bruto) 20,04 19,74 19,50 19,53 19,68

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Portofoli bruto i subjekteve financiare jobanka, në krahasim me fundin e vitit 
2012, është zvogëluar me rreth 360 milionë lekë ose 1.8% duke arritur vlerën 
19.68 miliardë lekë. Ky portofol përbën rreth 3.49% të portofolit të sistemit 
bankar, duke u paraqitur në nivele të ngjashme me ato të vitit të mëparshëm. 
zvogëlimi i portofolit të kredisë për totalin e SfJB-ve, është kryesisht efekt i 
përthithjes së portofolit të Sogelease Albania sh.a. nga njëra prej bankave, 
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shoqëruar edhe me tkurrjen e aktivitetit të qirasë financiare në përgjithësi si 
pasojë e frenimit të investimeve nga bizneset. ndërkohë, të grupuara sipas 
veprimtarisë financiare, subjektet kredidhënëse dhe institucionet financiare të 
mikrokredisë kanë pasur rritje të portofolit të kredisë bruto (me 684 milionë 
lekë), portofoli i subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e qirasë financiare është 
tkurrur me rreth 1,095 milionë lekë, dhe portofoli faktoring vijon të mbetet në 
nivele minimale, pavarësisht se gjatë vitit është rritur me rreth 16.43 milionë 
lekë.

Struktura e portofolit vijon të jetë e përqendruar tek financimet për biznes 
(91.2%) dhe kryesisht për sektorët “Tregti, riparim i automjeteve dhe artikuj 
shtëpiakë” (30%), “Bujqësi, gjueti dhe silvikulturë” (11.8%), si dhe sektorët 
“e tjerë” (14.6%). Portofoli në total dominohet nga financimet në monedhën 
vendase (60.1%) kryesisht të kryera nga subjektet e kredidhënies dhe 
mikrokredisë, ndërsa në veçanti subjektet e qirasë financiare kanë një portofol 
të dominuar nga valuta e huaj (98.5%). Për nga maturimi, portofoli i subjekteve 
ka jetëgjatësi kryesisht afatmesme (76.2%).

Tabelë 23. Ecuria e treguesit të cilësisë së kredisë, për periudhën dhjetor ’12 - dhjetor 
’13, në përqindje.

Dhjetor '12 Mars'13 Qershor '13 Shtator '13 Dhjetor '13
Kredi me probleme/Teprica e kredisë (bruto) 8,37% 13,30% 14,15% 14,66% 13,19%
Kredi me probleme/Teprica e kredisë (neto) 3,12% 7,25% 8,09% 5,38% 7,08%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rritja e treguesit të kredive me probleme gjatë vitit 2013 është si rezultat i 
hyrjes në fuqi të kërkesave të reja rregullative, të cilat tashmë kërkojnë që 
subjektet të klasifikojnë në kategori të ndryshme rreziku, portofolet e qirasë 
financiare dhe të faktoringut. Për rrjedhojë, krahasimi me fundvitin 2012 nuk 
do të ishte i plotë.

4.5.1.4 Rezultati financiar

Viti 2013 është mbyllur me një rezultat neto pozitiv prej 1.14 miliardë lekësh14 
ose 30.3% më i lartë se në 2012-ën. Ky fitim i agreguar përbën rreth 17.4% 
të rezultatit të gjeneruar nga sistemi bankar. në këtë rezultat, kanë ndikuar 
kryesisht subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e shërbimit të pagesave dhe 
transfertave si dhe subjektet e kredidhënies përkatësisht me fitime vjetore prej 
637.5 dhe 365.9 milionë lekësh. Subjektet që ushtrojnë qiranë financiare 
rezultojnë gjithashtu me fitim, rreth 209.4 milionë lekë, ndërsa institucionet 
financiare të mikrokredisë dhe subjektet e faktoringut paraqiten me rezultate 
financiare negative, përkatësisht me 44.4 milionë lekë dhe 25.4 milionë lekë. 

14 Pa përfshirë rezultatin financiar të Postës Shqiptare.
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4.5.2 unIOnET fInAnCIARE DHE SHOQËRITË E KuRSIM-KREDITIT

4.5.2.1 Struktura e unioneve dhe e rrjetit të SHKK-ve

Rrjeti i shoqërive të kursim-kreditit, edhe gjatë vitit 2013, përbëhet nga unioni 
“Jehona” dhe unioni Shqiptar i Shoqërive të Kursim-Kreditit, si dhe nga dy 
SHKK të pavarura, të cilat janë SHKK “Alb-Progres”(ish-SHKK “Elbasan”) dhe 
SHKK “Perlat”. Paralelisht me përpjekjet për t’u përfshirë në skemën e mbrojtjes 
së depozitave nga ASD-ja, viti 2013 ka shënuar një periudhë ristrukturimi në 
mbarë aktivitetet e unioneve, rrjeteve përkatëse dhe SHKK-ve të veçanta. Për 
rrjedhojë, ky vit paraqet një ngadalësim të aktivitetit kredidhënës në unione 
dhe në rrjet. 

Tabelë 24. Ecuria e numrit të SHKK-ve dhe anëtarësimeve, për periudhën dhjetor ’12 
- dhjetor ’13.

Dhjetor ’12 Dhjetor’ 13

Totali i rrjetit të SHKK-ve nr. i Shkk-ve nr. i anëtarëve nr. i Shkk-ve nr. i anëtarëve 
         126          48,092          121           51,291

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2013, numri i anëtarësimeve ka vijuar të rritet15, ndërsa numri i 
shoqërive të kursim-kreditit është reduktuar, kryesisht si pasojë e procesit të 
likuidimit të disa SHKK-ve.

4.5.2.2 Ecuria e aktiveve të unioneve dhe rrjetit të SHKK-ve

Gjatë vitit 2013, totali i aktiveve të unioneve ka pësuar një rënie me rreth 
16.6%, ndërsa për rrjetin e SHKK-ve, totali i aktiveve ka pasur një rritje të 
lehtë me rreth 1.3%. Tkurrja e aktiveve të unioneve, vjen si pasojë e reduktimit 
të kredidhënies drejt shoqërive anëtare. Mbështetja më e ulët e SHKK-ve me 
financime nga unionet, është reflektuar edhe në rritjen e ngadaltë të rrjetit të 
SHKK-ve. zhvillimi i aktiveve të rrjetit të SHKK-ve mbetet në situatë statike me 
gjithë rritjen e vazhdueshme të depozitave nga anëtarët, të cilat nuk mjaftojnë 
për të mirëmbajtur dhe për të zhvilluar aktivitetin e SHKK-ve. Rreth 45% e 
aktiveve të unioneve është orientuar drejt “Veprimeve me klientë” dhe 27.8% 
drejt “Investimeve”. natyrshëm, aktivet e rrjetit të SHKK-ve dominohen nga 
portofoli i “Veprimeve me klientë” me 73.4%, duke i shërbyer anëtarëve të 
tyre. 

Tabelë 25. Ecuria e aktiveve të unioneve dhe rrjetit të SHKK-ve për periudhën dhjetor 
‘12 - dhjetor’13 (në miliardë lekë).

Dhjetor'12 Qershor'13 Dhjetor'13
unionet 5,35 5,24 4,46
Rrjeti i SHKK-ve 5,22 5,05 5,29

Burimi: Banka e Shqipërisë.

15 Të dhënat janë vetëm për anëtarët e 2 unioneve.
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4.5.2.3 zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë

në dhjetor 2013, portofoli i kredisë (bruto) në rrjetin e SHKK-ve ka arritur 
vlerën e 4.36 miliardë lekëve, duke shënuar një rënie prej 218 milionë lekësh 
krahasuar me vitin e mëparshëm (ose 4.8%). Kredia e dhënë në rrjet përbën 
rreth 0.77% të kredisë të sistemit bankar. Sikurse u përmend me lart, edhe 
portofoli i kredisë së unioneve ka shënuar rënie në vlerë të konsiderueshme 
me 20.1%. 

Tabelë 26. Ecuria e portofolit të kredisë bruto dhe neto, për totalin e unioneve dhe 
rrjetit të SHKK-ve për periudhën dhjetor ’12 - dhjetor ’13 (në miliardë lekë).

Dhjetor'12 Qershor'13 Dhjetor'13
Kredia Bruto
       unionet 2,54 2,37 2,03
       Rrjeti i SHKK-ve 4,58 4,4 4,36
Kredia neto
       unionet 2,51 2,31 2,02
       Rrjeti i SHKK-ve 4,32 3,96 3,88

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Treguesi i kredive me probleme të rrjetit është dyfishuar gjatë këtij viti, duke 
arritur në 13.05% (dhjetor ’12: 7%). Përkeqësimi i treguesit të cilësisë së kredisë 
ka ardhur si pasojë e rritjes së kredive me probleme në rrjet, të cilat janë rritur 
me rreth 248.8 milionë lekë. ndërkohë edhe për unionet ka përkeqësim të 
treguesit të cilësisë së kredive, i cili arrin vlerën 9.8% (dhjetor ’12: 4.3%). 
Me gjithë rritjen e kredive me probleme, efektin në përkeqësimin e treguesit e 
ka dhënë reduktimi i portofolit të kredisë së unioneve ndaj SHKK-ve anëtare. 
Treguesit e cilësisë së kredisë për rrjetin dhe unionet vijojnë të paraqiten më 
mirë, krahasuar me sistemin bankar dhe me subjektet financiare jobanka. 

4.5.2.4 Rezultati financiar i unioneve dhe i rrjetit të SHKK-ve

në dhjetor 2013, rrjeti paraqitet me një rezultat negativ prej 236 milionë 
lekësh (dhjetor ’12: 47.78 milionë lekë). Ky rezultat është diktuar nga 
përkeqësimi i portofolit të kredisë. Rezultati financiar i unioneve është pozitiv, 
rreth 2.1 milionë lekë, por ai paraqitet në tkurrje krahasuar me një vit më parë 
(dhjetor ’12: 7.1 milionë lekë) duke reflektuar edhe përkeqësimin e cilësisë së 
portofolit të unioneve.

4.6 EKzAMInIMET nË VEnD

Ekzaminimet në vend, si pjesë mjaft e rëndësishme e procesit mbikëqyrës, kanë 
synuar shqyrtimin dhe vlerësimin nga afër të profilit të rrezikut të subjekteve të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë. Planifikimi dhe organizimi i tyre është 
bazuar në disa shtylla kryesore, si: zhvendosja drejt një mbikëqyrjeje të 
bazuar në rrezik, sigurimi i përputhshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të 
licencuara me kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi, si dhe rritja e efektivitetit të 
instrumenteve të mbikëqyrjes.
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Gjatë vitit 2013 janë zhvilluar 8 ekzaminime të plota dhe 3 ekzaminime 
të pjesshme të subjekteve bankare, 2 ekzaminime të subjekteve financiare 
jo bankë si dhe një ekzaminim pranë unionit të shoqërive të kursim-kreditit. 
në zhvillimin e këtyre ekzaminimeve nuk ka munguar edhe bashkëpunimi me 
autoritete të tjera mbikëqyrëse si Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të 
Pastrimit të Parave (DPPPP) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes financiare. 

Përgjithësisht, aktiviteti i subjekteve të licencuara është zhvilluar në përputhje 
me kërkesat e kuadrit ligjor dhe rregullativ mbikëqyrës. Megjithatë, në bankat 
e ekzaminuara është kërkuar rritja e cilësisë dhe e eficiencës së sistemeve të 
administrimit të rreziqeve, duke përfshirë:

- forcimin e rolit drejtues dhe mbikëqyrës të këshillave drejtues të 
bankave;

- Rishikimin e vazhdueshëm të politikave dhe rregulloreve të brendshme 
të bankave;

- Përmirësimin e sistemeve të matjes, kontrollit dhe monitorimit të rreziqeve 
si dhe të sistemeve të informacionit;

- Performancën e funksionit të kontrollit të brendshëm, të njësisë/strukturës 
së rreziqeve dhe të përputhshmërisë.

në vitet e fundit, vëmendja kryesore gjatë ekzaminimeve në vend, është 
përqendruar në ekspozimet e bankave ndaj rrezikut të kredisë. në bankat e 
kontrolluara është kërkuar riklasifikimi i kredimarrësve të caktuar në kategori 
me rrezik më të lartë. Për një qasje më të kujdesshme mbikëqyrëse, bankave iu 
është kërkuar të jenë më proaktive në drejtim të zgjidhjes së kredive në vonesë 
nëpërmjet ristrukturimeve dhe rikuperimeve, forcimit të strukturave përgjegjëse 
për ndjekjen e kredive me probleme, hartimit të strategjive për reduktimin e 
nivelit të kredive me probleme në nivel banke dhe administrimin e duhur të 
kolateraleve të marra në pronësi nga ekzekutimi i kredive në vonesë. 

në kuadër të rivlerësimit të marrëdhënieve të disa kredimarrësve me bankën në 
funksion të përllogaritjes së ekspozimit maksimal të lejueshëm, rekomandimet 
kanë trajtuar çështje të identifikimit, matjes dhe monitorimit të ekspozimeve të 
bankës ndaj një kredimarrësi apo grup kredimarrësish të lidhur. 

Ekspozimi ndaj rrezikut të likuiditetit, në terma sasiorë, është vlerësuar kryesisht 
në nivele të ulëta. Rekomandimet kanë adresuar kryesisht aspekte cilësore të 
lidhura me administrimin e likuiditetit dhe të aktiv-pasiveve të bankës të tilla 
si, përmirësimi i politikave dhe procedurave të brendshme të subjekteve për 
administrimin e këtij rreziku.

Bankat rezultojnë të mirëkapitalizuara. Megjithatë është vënë në dukje nevoja 
për përmirësimin e analizave stress-test të kryera nga vetë bankat, skenarëve 
të parashikuar dhe frekuencën e zhvillimit të tyre. Qëllimi ka qenë sigurimi i 
niveleve të mjaftueshme të kapitalit në raste të situatave jo normale të zhvillimit 
të aktivitetit të bankës.

Pjesë integrale e inspektimeve të zhvilluara ka qenë edhe vlerësimi i rrezikut 
operacional dhe i transparencës me publikun. Për më tepër në lidhje me 
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këto dy çështje referohuni përkatësisht pikave 4.4.3 Rreziku operacional dhe 
4.7.2 Transparenca ndaj publikut. 

Si rezultat i identifikimit të ekspozimeve të shtuara për rreziqe specifike, 
Departamenti i Mbikëqyrjes ka kërkuar hartimin e një plani masash me afate 
konkrete për korrigjimin e praktikave të menaxhimit të rrezikut dhe respektimin 
e standardeve për një veprimtari të qëndrueshme bankare. Krahas adresimit 
të aspekteve cilësore të administrimit të rreziqeve, masat kanë konsistuar në 
kërkesa për injektim kapitali të ri apo rritjes së pragut minimal të raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit në banka të caktuara. Departamenti i Mbikëqyrjes 
ka marrë dhe do të vazhdojë të marrë të gjitha masat në përputhje me kuadrin 
ligjor dhe rregullativ në fuqi.

4.7 PARAnDAlIMI I PASTRIMIT TË PARAVE DHE TRAnSPAREnCA

Sistemi bankar vlerësohet se përgjithësisht ka vepruar në përputhje me kuadrin 
rregullativ të Bankës së Shqipërisë që mbulon çështje të parandalimit të 
pastrimit të parave dhe transparencës. 
 

4.7.1 PARAnDAlIMI I PASTRIMIT TË PARAVE

Procesi mbikëqyrës nga Banka e Shqipërisë edhe gjatë këtij viti, në bankat 
tregtare, në subjektet financiare jobanka dhe zKV (zyra Këmbimi Valutor), i ka 
kushtuar rëndësi të veçantë çështjeve që lidhen me parandalimin e pastrimit 
të parave dhe luftës së financimit të terrorizmit. ndryshimet në kuadrin ligjor 
dhe bazën rregullative për problemet e parandalimit të pastrimit të parave 
dhe konkretisht të ligjit16 sollën domosdoshmërinë e marrjes së masave 
për implementimin e këtyre ndryshimeve si dhe për të monitoruar aktivitetin 
dhe transaksionet e dyshimta. në këtë kuadër, si dhe të harmonizimit të 
legjislacionit me standardet ndërkombëtare dhe rekomandimet e organizmave 
ndërkombëtarë (Moneyval i KE), në muajin gusht 2013, janë miratuar nga 
Këshilli Mbikëqyrës ndryshimet e rregullores nr. 44, datë 10.06.2009 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave”17, duke përfshirë si aneks të saj edhe 
udhëzimin për matjen e rrezikut të PPP/PfT-së. Ky udhëzim do të shërbejë si 
një guidë për subjektet nën mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë, për krijimin 
e parimeve, metodologjive të menaxhimit të rrezikut të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit. në ndryshimet që i janë bërë rregullores janë 
vlerësuar komentet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të 
Parave (DPPPP), Shoqatës Shqiptare të bankave (SHSHB), si dhe të subjekteve 
banka dhe SfJB.

nga gjithë sa më sipër dhe nga bashkëpunimi vijues me të gjitha institucionet 
nëpërmjet korrespondencës zyrtare apo trajnimeve e takimeve të përbashkëta 
edhe në kuadër të projekteve ku Banka e Shqipërisë ka qenë e përfshirë, 

16 Ligji 9917, datë 19.05.2008, i ndryshuar, (botuar në fletoren zyrtare korrik 2012).
17 Ndryshuar me vendimin nr. 55 datë 28.08.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 

dhe hyrë në fuqi në datën 01.11.2013.
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është vënë re një progres në punën e subjekteve në drejtim të përmbushjes së 
masave parandaluese.

nga inspektimet konstatohet se subjektet janë përpjekur të menaxhojnë në 
mënyrë të kënaqshme rrezikun e PPP/PfT-së dhe të respektojnë kërkesat ligjore 
e rregullatore në fuqi, duke ngritur struktura dhe sisteme të centralizuara për 

këtë funksion si dhe duke përditësuar kuadrin e 
brendshëm rregullativ. Gjithashtu vihet re rritja e 
raportimeve të rasteve të dyshimta (RAD) të cilat 
përmbajnë tipologji të ndryshme (trendi i rritjes 
në vite jepet në grafikun 29), organizimi dhe 
pjesëmarrja në seminare e trajnime të ndryshme për 
çështjet e PPP/PfT-së, rritja e efikasitetit të masave 
parandaluese për pastrimin e parave dhe financimin 
e terrorizmit, përmirësime në sistemet informatike 
për krijimin e një sistemi funksional për përmbushjen 
e vigjilencës së zgjeruar për kategorinë e klientëve 
me rrezik të lartë.

Megjithatë, janë evidentuar edhe mangësi, për të 
cilat janë lënë rekomandimet përkatëseve nga ana 
e Bankës së Shqipërisë, disa prej të cilave, kanë 
konsistuar në:

•	 Zgjerimin	e	fokusit	të	kontrollit	të	brendshëm	duke	përfshirë	vigjilencën	
e duhur dhe të zgjeruar, si dhe identifikimin e rasteve të dyshimta dhe 
analizën e tyre;

•	 Përmirësimin	 e	 procesit	 të	 monitorimit,	 në	 drejtim	 të	 vigjilencës	 së	
zgjeruar, procese të cilat duhet të reflektohen në rezultate të matshme 
sasiore dhe cilësore; 

•	 Marrjen	 e	 masave	 të	 menjëhershme	 për	 përfundimin	 e	 procesit	 të	
identifikimit të pronarit përfitues;

•	 Rishikimin	e	burimeve	njerëzore	në	dispozicion	për	kryerjen,	frekuencën	
dhe cilësinë e trajnimeve dhe zgjerimin e tematikës së trajnimeve edhe 
me tipologji të ndryshme RAD18.

Aspekt i rëndësishëm, ka qenë edhe zbatimi i Dokumentit Strategjik Kombëtar 
”Për hetimin e krimit financiar” dhe bashkëpunimi ndërinstitucional (DPPPP, 
MPJ, MD, Mf, Prokurori, etj.), si dhe ndjekja në vazhdimësi e zbatimit të 
rekomandimeve të komitetit Moneyval të Këshillit të Evropës dhe përfaqësimi i 
Bankës së Shqipërisë në Grupin Teknik ndërinstitucional.

Banka e Shqipërisë vazhdimisht me çdo mënyrë komunikimi, nëpërmjet 
inspektimeve, korrespodencës zyrtare, takimeve të ndryshme, trajnimeve 
etj. u ka prezantuar subjekteve përveç arritjeve në drejtim të përmbushjes 
së detyrimeve dhe domosdoshmërinë e marrjes së masave të mëtejshme për 
përmirësimin e punës në lidhje me problemet e parandalimit të pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit.
18 Raportimi i aktiviteteve të dyshimta.

Burimi: DPPPP.

Gra�k 29. Numri i raportimeve të aktiviteteve 
të dyshimta në vite.
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4.7.2 TRAnSPAREnCA nDAJ PuBlIKuT

në fokus të veçantë gjatë vitit 2013 për transparencën kanë qenë përmirësimi 
i standardeve të transparencës dhe forcimi i disiplinës së tregut. Identifikimi, 
matja, vlerësimi dhe monitorimi i kërkesave mbi mënyrën dhe formën e dhënies 
së informacionit për klientët mbi produktet dhe shërbimet bankare e financiare 
të ofruara nga subjektet, me qëllim sigurimin e transparencës dhe mbrojtjen 
e klientit ka përbërë prioritet gjatë zbatimit të instrumenteve mbikëqyrëse. 
Sjellja e bankave dhe masat e marra prej tyre në lidhje me transparencën me 
publikun dhe publikimin e informacionit financiar janë vlerësuar në mënyrë të 
vazhdueshme dhe të kujdesshme si nëpërmjet analizave nga jashtë ashtu dhe 
mbikëqyrjes në vend.

Si rezultat edhe i rekomandimeve të lëna nga Banka e Shqipërisë është rritur 
ndërgjegjësimi dhe angazhimi i sektorit bankar për çështjet e transparencës 
dhe publikimit të informacionit. Kjo është shoqëruar nga subjektet me rishikimin 
e plotë të elementëve të marrëveshjes (kontratës) së kredisë në përputhje me 
kërkesat rregullative si dhe informimin e plotë parakontraktual të klientëve. 
Përcaktimi i kërkesave mbi përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së informacionit 
parakontraktor dhe kontraktor për kredimarrësin, përpara lidhjes dhe gjatë 
ekzekutimit të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare për individin, si 
dhe rregullimi i kredisë konsumatore ka përbërë objektin por edhe fokusin 
gjatë zbatimit të përditshëm të detyrave ligjore dhe rregullative. Megjithatë 
vazhdojnë të evidentohen problematika kryesisht në përmbajtjen e kontratave 
të kredisë, zbatimin e termave e kushteve të kontratave, llogaritjen e saktë të 
normës efektive të interesit, njoftimin e klientëve për ndryshimin e kushteve të 
kontratave etj.

Informacion më i plotë mbi produktet e ofruara për individët si dhe kushtet 
dhe termat e tyre mund të gjenden të plota në faqet e internetit të secilës prej 
bankave, të listuara në tabelën 27.

Tabelë 27: Adresat e faqeve të internetit të bankave, që përmbajnë informacion për 
konsumatorët.

BAnKAT
1. Banka Raiffeisen http://www.raiffeisen.al/individe/
2. Banka e Bashkuar e Shqipërisë http://www.uba.com.al/
3. Banka Veneto http://www.venetobanka.al/Personafizike1
4. Banka Kombëtare Tregtare http://www.bkt.com.al/individet.aspx
5. Banka Tirana http://www.tiranabank.al/nen.asp?id=6
6. nabka ndërkombëtare Tregtare http://www.icbank-albania.com/index.php/sq/depozitat-interesat-e-kredise
7. Banka Intesa SanPaolo Albania http://www.intesasanpaolobank.al/web/Sherbimet_Produktet_Per_Individet.php
8. Banka Procredit http://www.procreditbank.com.al/?cid=1,112
9. Banka Credit Agricole - Shqipëri http://www.credit-agricole.al/individet/
10. Banka nBG Albania http://www.nbgbank.al/#
11. Banka Alpha Albania http://www.alphabank.al/al/produkte/individe/
12. Banka e Parë e Investimeve http://www.fibank.al/sections/individuals/
13. Banka e Kreditit të Shqipërisë http://www.creditbankofalbania.al/index.php/sq/produkte-sherbime
14. Banka Credins http://www.bankacredins.com/index.php/sq/
15 Banka Societe Generale Albania http://societegenerale.al/al/individual-clients/
16 Banka union http://www.unionbank.com.al/
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Masat mbikëqyrëse të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë lidhur me publikimin 
e informacionit kanë rezultuar përgjithësisht efektive pasi tashmë të gjitha 
bankat publikojnë në faqen e tyre të internetit raportet vjetore dhe raportet 
financiare periodike tremujore. Megjithatë, ende vërehen mangësi lidhur me 
mospublikimin në kohë të informacionit të raporteve periodike cilësore sipas 
standardeve dhe kërkesave rregullative në fuqi, probleme të cilat Banka e 
Shqipërisë do të vijojë t’i adresojë me masat përkatëse. 

Monitorimi i kujdesshëm dhe i vazhdueshëm nga Banka e Shqipërisë i 
raportimeve nga bankat sipas një formati të standardizuar të normave të interesit 
e komisioneve të produkteve e shërbimeve bankare si dhe publikimi i këtij 
informacioni në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë i ka dhënë mundësinë 
kujtdo që të konsultohet dhe të zgjedhë bankën më të përshtatshme për 
kërkesat e tij. Është e rëndësishme që klientët bankarë të jenë të informuar mbi 
të drejtat dhe detyrimet e tyre kundrejt bankave, ashtu sikurse edhe të drejtat 
e detyrimet e bankave kundrejt tyre, informacion i cili është i disponueshëm 
nëpërmjet platformës informuese dhe rregullative që Banka e Shqipërisë ka 
vënë në dispozicion.

në kuadër të mbrojtjes së klientit, janë shqyrtuar rreth 72 raste ankesash në 
adresë të subjekteve të licencuara e mbikëqyrura nga Banka e Shqipërisë 
(kryesisht banka). Çështjet e ngritura janë adresuar në kohë si ndaj subjekteve 
dhe klientëve. në rastet kur janë vërejtur mangësi apo parregullsi nga ana 
e bankave, ato janë adresuar me reagim shkresor nga Banka e Shqipërisë. 
 

4.7.3 BASHKËPunIMI ME AuTORITETET VEnDASE 

Bashkëpunimi me institucione të ndryshme të cilat monitorojnë aktivitete të 
veçanta të tregut financiar ka vijuar të funksionojë edhe përgjatë këtij viti: 
me Ministrinë e zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (ish-Ministria 
e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës) dhe Deutsche Gesellschaft für 
Internationale zusammenarbeit (GIz) në kuadër të bashkëpunimit në fushën 
e kredisë konsumatore; me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave (ASD) në 
kuadër të seminareve rajonale me degët e bankave në të gjithë vendin, pjesë 
e fushatës së komunikimit dhe trajnimit në lidhje me mirëmbajtjen e të dhënave 
dhe informimin e publikut, dy faktorë të rëndësishëm për parapërgatitjen për 
kompensim të depozituesve.

Bashkëpunim më të ngushtë edhe këtë vit ka pasur me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Parandalimit të Pastrimit të Parave, i shprehur ky në një shkëmbim 
korrespondence të shpeshtë. Rrjedhojë e këtij bashkëpunimi, kanë qenë:

•	 Realizimi	i	një	inspektimi	të	përbashkët	në	një	bankë	dhe	trajnimeve	të	
përbashkëta për bankat për çështje të rritjes së cilësisë së RAD-eve;

•	 Dhënia	 e	 kontributit	 të	 BSH-së	 për	 zbatimin	 e	 rekomandimeve	 të	
Moneyval19; 

19 Kontribut që gjatë vitit i është kaluar Ministrisë së Drejtësisë, si institucioni kryesues për ndjekjen 
e rekomandimeve të MONEYVAL.
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•	 Vlerësimi	 mbi	 analizat	 vjetore	 dhe	 6-mujore	 të	 tyre,	 kontribut	 në	
informimin e bankave dhe subjekteve jobanka në lidhje me rezolutat e 
KS-së të OKB-së dhe DPPPP-së (fATf), lidhur me çështje të PPP/PfT, etj.

Bashkëpunimi lidhur me parandalimin e pastrimit të parave për vetë rëndësinë 
që mbart edhe për institucione të tjera të mbrojtjes së ligjit, nuk është kufizuar 
vetëm me DPPPP-në, por ka përfshirë edhe një shkëmbim korrespondence të 
shpeshtë gjatë gjithë vitit midis Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve të tjera 
kombëtare si Ministria e financave, Shoqata Shqiptare e Bankave (SHSHB), 
Ministria e Punëve të Jashtme, Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave 
personale, Ministria e Drejtësisë, etj.

Takimet dhe shkëmbimet e informacionit me subjektet dhe palë të treta kanë qenë 
të shpeshta gjatë vitit. Përmendim takimet në SHSHB (Komiteti i Përputhshmërisë 
të SHSHB-së me përfaqësues të DPPPP-së dhe BSH-së); takim me kolegët 
spanjollë (i mundësuar nga projekti IPA 2009, projekti i binjakëzimit). Takimet 
kanë pasur karakter bashkëpunues dhe orientues për subjektet, të cilat kanë 
qenë të interesuara të zbërthejnë kërkesat ligjore dhe rregullative në fuqi lidhur 
me kërkesat për raportim nga institucioni i DPPPP-së

4.8 REGJISTRI I KREDIVE

Regjistri i Kredive, i administruar nga Banka e Shqipërisë, në vitin e gjashtë të 
funksionimit të tij liston 28 subjekte pjesëmarrëse, nga të cilat 16 janë banka 
dhe 12 institucione financiare jobanka. Gjatë vitit 2013 u bënë pjesë e 
sistemit edhe dy subjekte te reja: Tranzit SH.P.K dhe SHKK AlB-Progres.

në fund të vitit 2013, subjektet bankare dhe financiare kanë raportuar në 
total 954,307 kredi në këtë regjistër, nga të cilat 387,670 janë kredi aktive. 
zgjerimi i Regjistrit të Kredive me subjekte të reja ndër vite, reflektohet dhe në 
përdorimin gjithnjë e më shumë të tij nga ana e subjekteve raportuese, siç 
tregohet edhe në tabelën në vijim. 

Tabelë 28. numri i kërkimeve në Regjistrin e Kredive nga subjektet raportuese në vite.

Viti Kërkime në Regjistrin e Kredive nga subjektet raportuese

2008 88,875
2009 171,146
2010 198,229
2011 322,570
2012 333,549
2013 381,395

Burimi: Banka e Shqipërisë.

në vitin 2013, rreth 26% e kërkimeve në regjistër i takon institucioneve 
financiare jobanka, unioneve të shoqërive të kursim-kreditit dhe shoqërive të 
kursim-kreditit.
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Gjithashtu, pranë zyrës së Regjistrit të Kredisë kryhet edhe procesi i nxjerrjes 
së raportit të kredimarrësit dhe rishikimi i të dhënave të kredimarrësve. Gjatë 
vitit 2013, numri i kërkesave për raporte të kredimarrësit ka qenë 665, ndërsa 
janë adresuar 15 kërkesa për rishikim të të dhënave të kredimarrësit.

Informacioni i gjeneruar nga Regjistri i Kredive, përveç subjekteve raportuese, i 
shërben edhe vetë Bankës së Shqipërisë për qëllime të kryerjes së vlerësimeve 
të brendshme apo edhe gjatë inspektimeve në vend. Me këtë fokus, përgjatë 
vitit 2013 është punuar për të shtuar si gamën e raporteve periodike ashtu dhe 
të raporteve të lidhura me çështje të veçanta. 

numri i pjesëmarrësve në Regjistrin e Kredive pritet të rritet në periudhat në 
vijim. Disa subjekte janë duke kryer testimet e nevojshme paraprake, ndërkohë 
që për një subjekt tjetër ekspertët e Bankës së Shqipërisë kanë kryer vlerësime 
të kapaciteteve teknike dhe organizative, si hap i parë drejt pjesëmarrjes së 
plotë në regjistër. 
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AnEKS 2. PESHA SPECIfIKE E SECIlËS BAnKË nË 
SISTEMIn BAnKAR

Dhjetor`13

BAnKAT Totali i 
bilancit

Burimet e 
përhershme

Kapitali 
aksioner

Teprica e 
kredisë

Kredi me 
probleme

Bono 
thesari

letra me 
vlerë

Totali i 
depozitave(Treguesi në %)

 Banka Raiffeisen  23.2  24.9  23.2  21.8  24.0  17.4  30.5  23.7 

 Banka e Bashkuar e Shqipërisë  0.5  0.9  1.1  0.3  0.6  0.8  -  0.5 

 Banka Veneto  1.8  3.0  3.6  2.5  1.4  0.8  0.3  1.7 

 Banka Kombëtare Tregtare  21.9  15.2  16.6  15.7  8.1  23.7  30.5  21.4 

 Banka Tirana  7.4  6.9  8.0  7.4  15.9  14.9  4.3  7.6 

 nabka ndërkombëtare Tregtare  0.7  1.0  1.2  0.5  0.4  1.0  1.0  0.7 

 Banka Intesa SanPaolo Albania  11.0  11.6  13.7  8.9  12.2  7.8  16.6  11.2 

 Banka Procredit  3.3  4.0  3.5  4.4  3.0  4.2  0.3  3.2 

 Banka Credit Agricole - Shqipëri  2.4  3.7  2.9  3.7  5.3  1.0  -  1.9 

 Banka nBG Albania  3.2  3.8  2.4  4.9  7.1  4.5  1.1  3.2 

 Banka Alpha Albania  6.1  5.6  4.6  6.0  9.4  10.5  6.3  6.6 

 Banka e Parë e Investimeve  1.4  1.1  1.2  1.2  0.6  0.5  1.9  1.3 

 Banka e Kreditit të Shqipërisë  0.1  0.8  1.0  0.0  (0.0)  0.1  -  0.1 

 Banka Credins  8.8  10.4  8.6  13.2  8.2  5.7  0.4  9.0 
 Banka Societe Generale 
Albania  5.6  5.3  6.3  6.9  2.6  5.4  3.9  5.5 

 Banka union  2.6  1.8  2.1  2.5  1.3  1.7  2.8  2.7 

 TOTAlI  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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AnEKS 3. AKTIVET DHE PASIVET

AKTIVET (në milionë lekë)    
KODI PËRSHKRIMI Dhjetor 2012 Dhjetor 2013
1 TOTAlI I AKTIVEVE  1,187,983.36  1,234,320.87 
11 VEPRIMET ME THESARIn DHE nDËRBAnKARE  382,157.90  401,391.72 
111 Mjete monetare  19,992.03  21,268.60 
112 Marrëdhënie me Bankën Qendrore  102,229.32  108,915.92 
1121 Rezerva të detyrueshme në Bankën Qendrore  91,686.39  93,876.48 
1122 Të tjera  10,542.93  15,039.44 
113 Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim me B.Qendrore  96,199.10  94,080.39 
1131 Bono thesari  96,199.10  94,081.20 
1132 Bono të tjera të pranueshme për rifinancim  -  - 
1133 fonde rezervë për zhvlerësimin e bonove të përshtatshme për rifinancim nga BQ  -  (0.82)
114 Marrëdhënie me bankat, institut. e kreditit dhe instit. e tjera financiare  163,737.45  177,126.81 
1141 llogari rrjedhëse  26,581.62  23,581.73 
1142 Depozita në banka, institucione krediti dhe inst. të tjera financiare  100,832.05  120,642.91 
1143 Hua  35,268.50  31,742.63 
1144 Të tjera  1,055.27  1,159.54 
13 VEPRIMET ME KlIEnTËT (Bruto)  573,507.24  563,099.64 
131 Hua dhënë sektorit privat dhe individëve  545,000.35  531,239.57 
1311 Hua afatshkurtër  162,085.00  159,391.81 
1312 Hua afatmesme  114,453.43  100,480.22 
1313 Hua afatgjatë  155,116.25  159,172.83 
1314 Hua për prona të patundshme  113,101.94  111,569.06 
1315 Kontrata qiraje  367.57  625.66 
132 Hua dhënë administratës publike  1,587.94  1,655.74 
1321 llogari rrjedhëse  0.05  0.06 
1322 Hua  1,587.89  1,655.69 
1323 llogari të tjera  -  - 
133 llogari të tjera të klientëve  26,918.96  30,204.33 
14 VEPRIMET ME lETRAT ME VlERË  256,682.22  302,410.53 
141 letra me vlerë me të ardhura fikse  252,849.08  289,846.11 
142 letra me vlerë me të ardhura të ndryshueshme  2,771.61  3,917.26 
143 letra me vlerë të blera & shitura sipas marrëveshjeve të riblerjes  1,061.53  8,647.16 
144 Kolaterali i paguar  -  - 
145 Primet e marra  -  - 
15 fOnDE REzERVË TË KRIJuARA  (73,798.10)  (88,027.33)
151 fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (kryegjëja)  (70,860.85)  (85,750.17)
152 fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (interesi i përllogaritur)  (1,208.57)  (1,176.50)
153 fonde rezervë për investime  (1,728.68)  (1,100.65)
16 MJETE TË TJERA  21,402.93  25,450.91 
161 Mjete të tjera  17,805.84  23,949.20 
162 Veprimet si agjent  777.32  411.42 
163 llogari marrëdhëniesh  0.35  0.31 
164 llogari pezull, të diferencave dhe të pozicionit  2,792.90  1,012.51 
1641 llogari pezull  2,711.71  934.92 
1642 llogari pozicioni  81.18  77.59 
165 Tatimi i vlerës së shtuar  26.53  77.47 
17 MJETE TË QËnDRuESHME  15,895.23  18,597.73 
171 Investime në pjesëmarrje  148.41  101.41 
172 filialet  301.90  370.08 
173 Mjete të qëndrueshme (neto)  15,444.92  18,126.24 
18 InTERESA TË PËRllOGARITuRA  12,135.95  11,397.66 
181 Interesa të llogaritura (Klasa 1)  3,502.09  2,444.83 
182 Interesa të llogaritura (Klasa 2)  4,308.71  4,059.89 
183 Interesa të llogaritura (Klasa 3)  4,325.15  4,892.94 
A Totali i aktiveve në valutë  665,671.51  696,171.68 
B Totali i aktiveve të jorezidentëve  249,885.91  285,709.46 
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PASIVET (në milionë lekë)    
KODI PËRSHKRIMI Dhjetor 2012 Dhjetor 2013
1 TOTAlI I PASIVEVE   1,187,983.36   1,234,320.87 
11 VEPRIMET ME THESARIn DHE nDËRBAnKARE       64,231.44       67,835.34 
111 Banka Qendrore            308.18         4,650.51 
112 Bono thesari & bono të tjera të pranueshme       21,767.89       21,116.89 
113 llogari rrjedhëse         3,328.98         3,367.55 
114 Depozita nga bankat, institucionet financiare       16,921.96       22,183.92 
115 Hua       20,512.38       14,335.34 
116 Të tjera         1,392.04         2,181.14 
12 VEPRIME ME KlIEnTËT      978,087.64   1,013,522.15 
121 Administrata publike         6,206.43         6,010.56 
1211 llogari rrjedhëse         4,823.56         4,512.07 
1212 Depozita pa afat                  -                    -   
1213 Depozita me afat            723.04            828.03 
1214 Hua            659.82            670.46 
1215 Të tjera                  -                    -   
122 Sektori privat      971,881.22   1,007,511.59 
1221 llogari rrjedhëse      143,763.71      165,241.63 
1222 Depozita pa afat       45,155.72       55,104.95 
1223 Depozita me afat      770,749.19      774,977.42 
1224 Të tjera       12,212.59       12,187.60 
1225 Certifikata depozitash                  -                    -   
13 VEPRIME ME lETRAT ME VlERË            333.73            667.06 
131 Borxhe të përfaqësuara nga letrat me vlerë                  -                    -   
132 letra me vlerë të blera dhe të shitura me REPO                  -              667.06 
133 Garanci për veprime me letrat me vlerë                  -                    -   
134 Prime për instrumentet financiare            333.73                  -   
14 DETYRIME TË TJERA       11,308.58         9,955.13 
141 Detyrime të tjera         4,821.12         5,185.05 
142 Veprimet si agjent         2,697.45         1,651.13 
143 llogari marrëdhëniesh               7.94               7.98 
144 llogari pezull të diferencave dhe pozicionit         3,776.52         3,100.65 
1441 llogari diferencash         3,775.87         2,978.65 
1442 llogari pozicioni               0.65            122.01 
145 Tatimi i vlerës së shtuar = (form. 21) 46               5.54              10.32 
15 BuRIMET E PËRHERSHME      120,061.34      129,891.98 
151 ndihma dhe financimi publik              15.86              18.31 
152 fonde rezervë specifike         7,345.81         8,484.81 
1521 fonde rezervë për rreziqe dhe shpenzime         6,741.77         7,549.57 
1522 fonde rezervë specifike            604.04            935.23 
153 Borxh i varur       10,858.58       18,051.19 
154 Kapitali i vet i aksionerëve      101,841.10      103,337.67 
1541 Kapitali i paguar       92,356.59      102,774.72 
1542 Primet e aksioneve         4,657.76         5,205.89 
1543 Rezervat         9,558.72       11,887.39 
1544 Diferencë rivlerësimi         1,991.28         1,263.53 
1545 fitimet e pashpërndara ose humbja      (10,491.82)      (24,357.86)
1546 fitimi (humbja) i vitit në vazhdim         3,768.57         6,564.00 
16 InTERESA TË PËRllOGARITuRA       13,960.63       12,449.20 
161 Interesa të llogaritura (Klasa 1)            275.30            136.71 
162 Interesa të llogaritura (Klasa 2)       13,581.69       12,046.82 
163 Interesa të llogaritura (Klasa 3) = (form. 21) 339 + 3429                  -                 0.25 
164 Interesa të llogaritura (Klasa 5)            103.65            265.43 
A Totali i Pasiveve në Valutë      624,686.30      651,740.90 
B Totali i Pasiveve jorezident       80,174.34       91,469.33 
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AnEKS 5. AKSIOnERËT E BAnKAVE

nr. Bankat Aksionerët Pjesëmarrje në 
kapital (%) Pronësia Origjina e 

kapitalit
Vendi i 
origjinës

1. BAnKA RAIffEISEn Raiffeisen SEE Region Holding 
GmbH 100 Private I huaj Austri

2. BAnKA KOMBËTARE 
TREGTARE Çalik finansal Hizmetler A.S. 100 Private I huaj Turqi

3 BAnKA E BASHKuAR E 
SHQIPËRISË 

Banka Islamike e zhvillimit (IDB) 
Jeddah 86.70 Private I huaj Arabi Saudite

Ithmaar Bank (ish-Shamil Bank of 
Bahrein) 4.63 Private I huaj Mbretëri e 

Bahrejnit

Dallah Albaraka Holding 2.32 Private I huaj Arabi Saudite

Business fokus SDn BHD 1.47 Private I huaj Arabi Saudite 
Malajzi

Individë 4.88 Private I huaj Arabi Saudite

4
 

BAnKA InTESA SAnPAOlO 
AlBAnIA 

Intesa Sanpaolo S.p.A (ISP) 98.61 Private I huaj Itali

Shoqëria Italiane për 
ndërmarrjet e Huaja S.p.a 

(SIMEST)
1.39 Private I huaj Itali

5 BAnKA E TIRAnËS Piraeus Bank 98.48 Private I huaj Greqi
Tzivelis Ioannis 1.52 Individ I huaj Greqi

6 BAnKA nBG AlBAnIA national Bank of Greece 100.00 Private I huaj Greqi
7 BAnKA AlPHA AlBAnIA Alpha Bank, Greece 100.00 Private I huaj Greqi
8 BAnKA VEnETO Veneto Banca Holding 100.00 Private I huaj Itali
9 BAnKA PROCREDIT ProCredit Holding A.G. 100.00 Private I huaj Gjermani

10 BAnKA nDËRKOMBËTARE 
TREGTARE financial Group ICB Holding 100.00 Private I huaj zvicër

11 BAnKA CREDIT AGRICOlE 
SHQIPËRI IuB HOlDInG A.S, fRAnCE 100.00 Private I huaj francë

12 BAnKA E KREDITIT TË 
SHQIPËRISË 8 individë 100.00 Private I huaj Kuvajt

13 BAnKA CREDInS

15 individë 72.85 Private Vendas Shqipëri

B.f.S.E. Holding B.V. 19.53 Private I huaj Holandë

Sekretariati zviceran i Shtetit për 
Çështje Ekonomike (SECO) 2.79 Publike- 

Private I huaj zvicër

unioni Shqiptar Kursim-Kredi 4.83 Private Vendas Shqipëri

14 BAnKA SOCIETE GEnERAlE 
AlBAnIA 

SOCIETE GEnERAlE 88.64 Private I huaj francë

8 individë 11.36 Private Vendas Shqipëri

15 BAnKA unIOn

Banka Europiane për Rindërtim 
dhe zhvillim (EBRD)

11.18 Private I huaj Angli

union financiar Tiranë 84.90 Private Vendas Shqipëri

2 individë 3.92 Private Vendas Shqipëri

16 BAnKA E PARË E 
InVESTIMEVE, AlBAnIA first Investment Bank, Bulgaria 100.00 Private I huaj Bullgari

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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AnEKS 6. TË DHËnA PËR AKSIOnERËT/ORTAKËT E 
SuBJEKTEVE fInAnCIARE JOBAnKA

nr. Subjekti financiar Jobankë Ortakët/Aksionerët Pjesëmarrja në 
kapital Pronësia Origjina e 

kapitalit

1 unIOn fInAnCIAR TIRAnË 
SH.P.K. Individë 100% private vendase

2 POSTA SHQIPTARE SH.A. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjetikës 100% publike vendase

3 CREDInS lEASInG SH. A. Individë 100% private vendase
4 AK-InVEST SH.A. Individë 100% private vendase

5 nOA SH.A. Amance Holding nV 100% minus 1 
aksion private e huaj

6 fOnDI BESA SH.A. fondacioni Albanin Besa Capital 75.06% private vendase
Individë 24.94% private vendase

7 fIn Al SH.P.K.
Individë 54.69 private vendase

Balfin sh.p.k 22.9 private vendase
Rivërs Stiks Kepitël sh.a 22.4 private e huaj

8 SHOQËRIA E PARË fInAnCIARE 
E zHVIllIMIT - fAf SH.A. Ministria e financës 100% publike vendase

9 RAIffEISEn lEASInG SH.A.
Banka Raiffeisen sh.a. 75% private vendase

Raiffeisen leasing International GmbH, 
Austri 25% private e huaj

10 TIRAnA lEASInG SH.A. “Piraeus Bank” S.A. Greqi 100% private e huaj

11 EASYPAY SH.P.K. Individë 100% private vendase

12 lAnDESlEASE SH.A.

EMERGInG EuROPE lEASInG AnD 
fInAnCE B.V 71.93% private e huaj

Individë 27.52% private vendase
 Individë 0.55% private e huaj

13 VISIOnfunD AlBAnIA SH.P.K. Visionfund International, Kaliforni, SHBA 100.00% private e huaj
14 CAPITAl InVEST SH.A. Individë 100% private vendase

15 TRAnzIT SH.P.K.
new Century Holdings XI, l.P. 50% private e huaj

nCH Balkan fund, l.P. 50% private e huaj

16 AlBAnIAn fACTORInG 
SERVICES SH.A. Individë 100% private vendase

17 M - PAY SH.P.K. Individë 100% private e huaj
18 OMnIfACTOR SH.P.K. Individë 100% private vendase
19 PlATInIuM InVESTMEnT SH.P.K. Individë 100% private vendase

20 PROfACTORInG AlBAnIA SH.A.
Rolandi Manushi 40% private vendase

Ervin Aliaj 40% private  vendase
Endrit Beqaj 20% private  vendase

21 PORCHE lEASInG SH.P.K. Porsche Bank Aktiengesellschaft (AG) 100% private e huaj
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AnEKS 7. SHPËRnDARJA GJEOGRAfIKE E DEGËVE DHE 
E AGJEnCIVE BAnKARE SIPAS PREfEKTuRAVE

nr. PREfEKTuRAT VITI 2007 VITI 2008 VITI 2009 VITI 2010 VITI 2011 VITI 2012 VITI 2013
1 Tiranë 161 208 210 210 212 218 213
2 Durrës 36 46 51 54 54 55 53
3 fier 32 43 45 44 44 43 42
4 Elbasan 23 28 29 30 30 30 30
5 Korçë 30 37 38 38 37 37 38
6 Shkodër 17 23 24 25 25 25 24
7 Vlorë 32 38 39 41 41 42 41
8 lezhë 21 26 26 25 26 25 24
9 Berat 14 21 21 20 21 21 22
10 Gjirokastër 20 25 24 24 24 23 23
11 Kukës 6 8 9 9 10 9 9
12 Dibër 7 8 8 9 10 10 10
  T O T A l I 399 511 524 529 534 538 529

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

AnEKS 8. PRODuKTET ElEKTROnIKE BAnKARE TË 
MIRATuARA nGA BAnKA E SHQIPËRISË 

Produkte elektronike 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totali
Karta debiti 6 4 2 2 14
Karta krediti 5 3 1 1 1 11
Maestro card – debiti 1 1 1 3
Mastercard – krediti - - 1 2 3
VisaCard - debiti 1 1
VisaCard - krediti 1 1
MultiCash 1 - - 1
ATM 6 4 2 2 14
POS 1 2 2 1 6
POS Virtual (eCommerce) 2 2
Internet banking 2 2 3 2 2 11
Phone banking - - 1 1
Mobile banking / SMS banking - - 1 1 1 1 1 2 7
Prepaid Card - - 1 1

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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AnEKS 9. SHPËRnDARJA E PRODuKTEVE/SHËRBIMEVE 
TË E–BANKING SIPAS BAnKAVE, nË funD TË VITIT 2013

BAnKAT ATM POS Internet 
Banking

Phone 
banking

Mobile 
/ SMS 

banking

Karta 
elektronike 

(debit, kredit) 

POS Virtual
(Ecommerce)

BAnKA RAIffEISEn SH.A. √ √ √   √ √ √
BAnKA KOMBËTARE TREGTARE 
SH.A. √ √ √   √ √

BAnKA TIRAnA SH.A. √   √ √ √ √
BAnKA nBG AlBAnIA √         √
BAnKA AlPHA AlBAnIA √ √ √     √
BAnKA PROCREDIT SH.A. √ √ √     √
BAnKA E PARË E InVESTIMEVE, 
AlBAnIA SH.A. √   √     √

BAnKA CREDInS SH.A. √ √ √     √ √
BAnKA unIOn SH.A. √   √    √ √
BAnKA SOCIETE GEnERAlE 
AlBAnIA SH.A. √   √    √ √

BAnKA InTESA SAnPAOlO 
AlBAnIA SH.A. √ √ √     √

BAnKA VEnETO SH.A. √   √     √
BAnKA nDËRKOMBËTARE 
TREGTARE SH.A. √         √

BAnKA CREDIT AGRICOlE 
SHQIPËRI SH.A. √        √ √

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

AnEKS 10. nuMRI I SuBJEKTEVE TË lICEnCuARA nGA 
BAnKA E SHQIPËRISË SIPAS VITEVE
Subjektet 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Banka dhe degë të bankave 
të huaja 14 15 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16

Subjekte financiare jobanka 5 7 7 7 6 6 7 13 17 19 21 21
zyra të këmbimit valutor 58 58 54 58 60 112 189 221 284 301 322 333
Shoqëri të kursim-kreditit 113 131 130 131 125 130 133 135 126 126 126 121
unione të shoqërive të 
kursim-kreditit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

AnEKS 11. MBulIMI ME SHËRBIME BAnKARE DERI nË 
31 DHJETOR 2013
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
numri i bankave 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16
numri i punonjësve 2,816 3,479 4,189 5,155 6,493 6,404 6,384 6,714 6,836 6,686
numri i degëve/
agjencive brenda vendit 188 250 294 399 511 524 529 534 538 529

numri mesatar i 
punonjësve për:                  

- Bankë 176 205 246 322 406 400 399 420 427 418
- njësi bankare 15 14 14 13 13 12 12 13 13 13
numri i popullsisë (000) 3,020 3,003 2,982 2,958 2,936 2,919 2,907 2,902 2,899 2,896
numri i popullsisë për:                
- Bankë 188,727 176,666 175,397 184,891 183,522 182,417 181,710 181,387 181,174 180,997
- njësi bankare 16.062 12,013 10,142 7,414 5,746 5,570 5,496 5,435 5,388 5,474
- Punonjës banke 1,072 863 712 574 452 456 455 432 424 433

*Te dhënat e popullsisë pas vitit 2011 janë llogaritur mbi bazën e projeksionit.
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT.
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AnEKS 12. TREGuESIT E SHTRIRJES SË RRJETIT TË 
BAnKAVE, nË funD TË VITIT 2013

nr. Bankat nr. i degëve 
brenda vendit nr. i agjencive nr. i degëve 

jashtë Shqipërisë
nr. i degëve e 

agjencive gjithsej

1 Banka Raiffeisen 44 59   103
2 Banka Kombëtare Tregtare 57 3 1 61
3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 4 2   6
4 Banka Veneto 15     15
5 Banka e Tiranës 49 4   53
6 Banka nBG Albania 27 1   28
7 Banka ndërkombëtare Tregtare 7     7
8 Banka Alpha Albania 43     43
9 Banka Intesa Sanpaolo Albania 17 14   31
10 Banka ProCredit 20 12   32
11 Banka Credit Agricole Shqipëri 12 8   20
12 Banka e Kreditit të Shqipërisë 1 2   3
13 Banka Credins 37 8   45
14 Banka Societe Generale Albania 45     45
15 Banka union 15 14   29
16 Banka e Parë e Investimeve Albania 5 4   9
  T O T A l I 398 131 1 529
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AnEKS 13. lISTA E RREGullOREVE TË MBIKËQYRJES 
BAnKARE nË fuQI, DERI nË DHJETOR 2013

1. Rregullorja “Për madhësinë dhe plotësimin e kapitalit fillestar minimal, 
për veprimtaritë e lejuara për bankat dhe degët e bankave të huaja të 
licencuara”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë 
22.04.1999. 

2. Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me 
vendimin nr. 58, datë 05.05.1999 dhe ndryshuar me vendimet e Këshillit 
Mbikëqyrës: nr. 86, datë 07.11.2001; nr. 72, datë 11.09.2002; 
nr. 30, datë 16.04.2003; nr. 82, datë 08.10.2003; nr. 22, datë 
24.03.2004; nr. 46, datë 08.06.2005; nr. 07, datë 31.01.07, nr. 63, 
datë 29.08.2008, nr. 89, datë 22.12.2010, nr.63, datë 14.09.2011; 
dhe nr. 26, datë 27.03.2013. 

3. udhëzimi “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 57, datë 05.05.1999 dhe ndryshuar me vendimet: 
nr. 21 datë 24.03.2004, nr. 45, datë 08.06.2005 dhe nr. 70, datë 
12.09.2006 të Këshillit Mbikëqyrës. 

4. Rregullorja “Për rreziqet e tregut”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 72, datë 02.06.1999, ndryshuar me vendimin nr. 98, 
datë 19.12.2001. 

5. udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 05.07.2000. 

6. Rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 06.06.2001. 

7. udhëzimi “Për certifikatat e depozitave”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 79, datë 03.10.2001. 

8. Manuali i veprimeve korrigjuese ndaj bankave dhe degëve të bankave 
të huaja në Republikën e Shqipërisë, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 51, datë 26.06.2002. 

9. Rregullorja “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve 
të tyre”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 
27.02.2002 dhe ndryshuar me vendimin nr. 09, datë 12.02.2003 dhe 
vendimin nr. 55, datë 12.09.2012.

10. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut operacional”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 19.01.2011.

11. Rregullorja “Për ekspertin kontabël të autorizuar të bankave dhe degëve 
të bankave të huaja” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.42, 
datë 15.06.2011.
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12. udhëzimi “Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 30.07.2003. 

13. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë” miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr.62, datë 14.09.2011 dhe ndryshuar me vendimin 
nr.27, datë 27.03.2013. 

14. Rregullorja “Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve 
të tyre”, miratuar me vendimin nr. 43, datë 08.06.2005 dhe ndryshuar 
me vendimet e Këshillit Mbikëqyrës: nr. 68, datë 13.09.2006, dhe nr. 
65, datë 29.09.2010.

15. Sistemi Raportues për Shoqëritë e Kursim-Kreditit dhe unioneve të tyre, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 08.06.2005. 

16. Rregullorja “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 30.03.2005. 

17. Rregullorja “Për mbikëqyrjen e konsoliduar të bankave”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 28.07.2005. 

18. Rregullorja “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe të 
komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 03.05.2006. 

19. Sistemi Raportues i unifikuar për degët e bankave të huaja, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 15.10.2007. 

20. Rregullorja “Për licencimin, organizimin dhe mbikëqyrjen e zyrave të 
këmbimit valutor”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 31, 
datë 06.06.2007 dhe ndryshuar me vendimin nr. 73, datë 27.11.2007 
dhe vendimin nr. 82, datë 14.12.2011. 

21. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve të 
bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 57, 
datë 15.10.2007 dhe ndryshuar me vendimin nr. 62, datë 29.08.2008. 

22. Rregullorja “Për sistemin e kontrollit të brendshëm në bankat dhe degët e 
bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 24, 
datë 26.03.2008. 

23. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të 
bankave”, miratuar me vendimin nr. 31, datë 30.04.2008 dhe ndryshuar 
me vendimet e Këshillit Mbikëqyrës: nr. 72, datë 07.10.2008; nr. 46, 
datë 10.06.2009; dhe nr. 65, datë 22.12.2010. 

24. Rregullorja “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e 
financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 
29.08.2008 dhe ndryshuar me vendimin nr. 14, datë 09.03.2011. 

25. Rregullorja “Për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 60, datë 29.08.2008.

26. Rregullorja “Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë të mjediseve në të 
cilat kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2011. 

27. Rregullorja “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare për individët”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 05, datë 11.02.2009 
dhe ndryshuar me vendimin nr.13, datë 09.03.2011. 

28. Rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 1, 
datë 17.01.2013. 
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29. Dokumenti “Politika e licencimit të subjekteve bankare”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 25.02.2009. 

30. Rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe 
degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 11.03.2009 dhe ndryshuar 
me vendimin nr. 33, datë 11.05.2011 dhe vendimin nr. 28, datë 
16.05.2012. 

31. Rregullorja “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të 
bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 14.11.2012.

32. Rregullorja “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.44, datë 
10.06.2009 dhe ndryshuar me vendimin nr.55, datë 28.08.2013.

33. Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 70, datë 30.09.2009. 

34. Rregullorja “Mbi administrimin e rrezikut të likuiditetit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 14.10.2009 dhe ndryshuar 
me vendimin nr. 75, datë 26.10.2011 dhe vendimin nr. 28, datë 
27.03.2013. 

35. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 2, 
datë 17.01.2013.

36. Sistemi Raportues për subjektet financiare jobanka, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 14.04.2010. 

37. Rregullorja “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e 
veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 36, datë 26.05.2010 dhe ndryshuar me vendimin nr. 
54, datë 12.09.2012. 

38. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga pozicionet e hapura valutore”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 14.07.2010. 

39. Rregullorja “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit 
të Kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës, nr. 67, datë 13.10.2010. 

40. udhëzimi “Për procedurën e nxjerrjes së raportit mbi kredimarrësin dhe 
rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e Kredive”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 13.10.2010. 

41. Manuali “Për kujdestarinë dhe likuidimin”, miratuar me vendimin e 
zëvendësguvernatorit të Parë, datë 31.12.2010.

42. Rregullorja “Për krijimin, licencimin dhe funksionimin e bankës urë”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.27, datë 16.05.2012. 

43. udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin 
e bankës”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.33, datë 
30.04.2013. 

44. Rregullorja “Për instrumentet e pagesave elektronike” miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 1, datë 06.02.2008 dhe ndryshuar me vendimin 
nr.03, datë 17.01.2013.

45. Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.48, datë 31.07.2013.
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AnEKS 14. BAnKAT DHE DEGËT E BAnKAVE TË 
lICEnCuARA nGA BAnKA E SHQIPËRISË, MË 31 
DHJETOR 2014

BANKA RAIFFEISEN SH.A.
licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 163, 
datë 11.12.1998. 
Certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Christian CAnACARIS 
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, Qendra Tregtare Evropiane, Tiranë
Telefon:  +355 4 2274 910
faks:   +355 4 2275 599
E – mail:  info@raiffeisen.al
Website:  www.raiffeisen.al

BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A. 
licenca nr. 3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, 
datë 11.12.1998. 
Certifikata nr. 3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Emina SISIC
Adresa:  Rruga e Durrësit, sheshi “Rilindja”, Godina Teknoprojekt,  
  P.O. BOX 128, Tiranë
Telefon:  +355 4 2404 575
faks:   +355 4 2228 460, 2228 387
E mail:   info@ubaal.com
Website:  www.uba.com.al

VENETO BANKA SH.A.
licenca nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, 
datë 11.12.1998.
Certifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  lucio luigi GAITA
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, ndërtesa “Kullat Binjake”,  
  Tiranë
Telefon:  +355 4 2280 555
faks:   +355 4 2280 356
E – mail:  info@venetobanka.al
Website:  www.venetobanka.al
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BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A.
licenca nr. 6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, 
datë 11.01.1999.
Certifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PEnCABlIGIl
Adresa:  Bulevardi “zhan d’Ark”, Tiranë
Telefon:  +355 4 2250 955
faks:  +355 4 2250 956
E – mail:  info@bkt.com.al
Website:  www.bkt.com.al

BANKA TIRANA SH.A.
licenca nr. 07,datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, 
datë 12.09.1996.
Certifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Savvas THAlASSInOS 
Adresa:  Rruga “Ibrahim Rugova”, Tiranë
Telefon:  +355 4 2269 616, 2233 441
faks:   +355 4 2233 417 / 2369 707
E – mail:  info@tiranabank.al
Website:  www.tiranabank.al

BANKA NBG ALBANIA SH.A.
licenca nr. 08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, 
datë 14.03.1996.
Certifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ioannis KOuGIOnAS
Adresa:  Rruga e Durrësit, Godina Comfort, Tiranë
Telefon:  +355 4 2274 802, 2274 822
faks:   +355 4 2233 613
E – mail:  nbgalbania@icc-al.org
Website:  www.nbgbank.al

BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SH.A.
licenca nr.09, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, 
datë 30.04.1996.
Certifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Gideon Van Den BROEK
Adresa: Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë
Telefon: +355 4 2254 372, 2256 254
Tel/faks: +355 4 2254 368
E – mail:  info@icbank-albania.com
Website:  www.icbank-albania.com
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BANKA ALPHA ALBANIA SH.A.
licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
nr.01/03/96, datë 27.12.1997.
Certifikata nr.9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Periklis DROuGKAS 
Adresa:  Rruga e Kavajës, G – KAM Business Center, kati II, Tiranë
Telefon:  +355 4 2278 500
Tel/faks:  +355 4 2232 102
E – mail:  tiranabranch@alpha.gr
Website:  www.alphabank.al

BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A. 
licenca nr.11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, 
datë 10.08.1998. 
Certifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Silvio PEDRAzI 
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, nr. 27, P.O. BOX 8319, Tiranë
Telefon:  +355 4 2248 753 / 4 / 5 / 6, 2276 000
faks:   +355 4 2248 762
E – mail:  helpdesk@intesasanpaolobank.al
Website:  www.intesasanpaolobank.al

BANKA PROCREDIT SH.A. 
licenca nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, 
datë 03.03.1999.
Certifikata nr.11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  flutura VEIPI 
Adresa:  Rruga “Dritan Hoxha”, nd. 92, H. 15, njësia Bashkiake nr.  
  11, Kodi Postar 1026, Tiranë
Telefon:  ++355 4 2389 300
faks:   ++355 4 2233 918
E-mail:   info@procreditbank.com.al
Website:  www.procreditbank.com.al

BANKA CREDIT AGRICOLE SHQIPËRI SH.A.
licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, 
datë 19.10.1999.
Certifikata nr.13 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  luc Beiso 
Adresa:  Rruga “Kavajës”, nr. 59, “Tirana Tower”, Tiranë
Telefon:  +355 4 2258 755 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
faks:   +355 4 2258 752
E – mail:  headoffice@emporiki.com.al
Website:  www.credit-agricole.al
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BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË SH.A. 
licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 66, 
datë 28.08.2002.
Certifikata nr.14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Sherine KAMEl 
Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration  
  Building, Kati 1&2, Tiranë
Telefon: +355 4 2272 168, 2272 162
faks:  +355 4 2272 162
E-mail:   creditbkalb@icc-al.org
Website:  www.creditbankofalbania.com.al

BANKA CREDINS SH.A.
licenca nr. 16, datë 31.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, 
datë 26.03.2003.
Certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Artan SAnTO
Adresa:  Rruga “Ismail Qemali”, nr. 21, Tiranë
Telefon:  +355 4 2234 096
faks:   +355 4 2222 916
E –mail:  info@bankacredins.com
Website:  www.bankacredins.com

BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A.
licenca nr. 17, datë 16.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 06, 
datë 11.02.2004.
Certifikata nr.16 “ Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: frédéric BlAnC
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati  
  9, Tiranë
Telefon:  +355 4 2280 442 / 3
faks:   +355 4 2280 441
Cel.:   068 (69) 20 60 974
E-mail:  info@societegenerale.al
Website:  www.societegenerale.al

BANKA UNION SH.A. 
licenca nr. 18, datë 09.01.2006.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 101, 
datë 28.12.2005.
Certifikata nr. 17 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Gazmend KADRIu
Adresa: Bulevardi “zogu I”, pallati 13-katësh, përballë Stacionit të  
  Trenit, Tiranë
Telefon:  +355 4 2250 653, 2258 081
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faks:   +355 4 2272 880 
E – mail:  info@unionbank.com.al
Website: www.unionbank.com.al

BANKA E PARË E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A. 
licenca nr. 19, datë 06.07.2007
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 35, 
datë 27.06.2007
Certifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Bozhidar TODOROV
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati  
  14, Tiranë
Telefon:  +355 4 2276 702 / 3
faks:  +355 4 2280 210
E – mail:  -
Website:  www.fibank.al
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AnEKS15. SuBJEKTE fInAnCIARE JOBAnKA 

UNION FINANCIAR TIRANË SH.P.K. 
licenca nr. 1, datë 08.12.1999 për të ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave;
•	 këmbim valutor;
•	 shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të 

gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 1 dhe 2 si më sipër.
Drejtor:  Elton Çollaku
Adresa: Bulevardi “zOGu I”, pallati EDICOM, përballë Stacionit të  
  Trenit, Tiranë
Telefon: +355 4 2250 653
faks:  +355 4 2250 654
E-mail:   correspondence@unionfinanciar.com
Website:  www.unionifinanciar.com

POSTA SHQIPTARE SH.A.
licenca nr. 3, datë 18.04.2001 si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar 
veprimtaritë financiare:
•	 të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
•	 të shërbejë si agjent ose këshilltar financiar. 
Drejtor:  Ardit Çela 
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë
Telefon: ++ 355 4 2258 828
faks:   ++ 355 4 2259 770
E-mail:   posta@postashqiptare.al
Website: www.postashqiptare.al

CREDINS LEASING SH. A.
licenca nr. 04, datë 13.06.2001 si “Subjekt financiar jobankë” për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 të dhënies së kredive;
•	 të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
•	 të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
•	 të ofrimit të garancive;
•	 të shërbimit si agjent ose këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet 

e parashikuara në pikat 3/a dhe 3/b të nenit 26 të ligjit “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”);

•	 të kryerjes së veprimtarisë të qirasë financiare.
zëvendësdrejtor: Elion Martini 
Adresa:  Rruga “nikolla Tupe”, nr. 5, Tiranë
Telefon:  +355 4 234096
faks:   +355 4 222916
E-mail:  info@credins.com
Website:  www.credins.com
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AK- INVEST SH.A.
licenca nr. 7, datë 03.12.2003 si subjekt jobankë për të ushtruar veprimtaritë 
financiare të mëposhtme:
•	 të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave;
•	 të gjitha format e kredidhënies;
•	 këmbim valutor;
•	 shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të 

gjitha veprimtaritë e listuara në pikat 1 deri 3 si më sipër. 
Drejtori: Ilir Adili
Adresa:  Rruga “Ded Gjo luli”, nr.2/3, Tiranë
Telefon: +355 4 2240 147
faks:   +355 4 2274 743
Website: www.ak-invest.net

NOA SH.A. 
licenca nr. 9, datë 06.06.2007 si subjekt jobankë për të ushtruar veprimtaritë 
financiare të mëposhtme:
•	 të japë kredi;
•	 të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve;
•	 të pranojë dhe administrojë mjete të pagesave;
•	 të kryejë këmbim valutor për llogari të saj;
•	 të ofrojë garanci të tjera (të cilat nuk emërtohen garanci bankare).
Drejtor:  Irma Shkrepa
Adresa:  Sheshi “Karl Topia”, kompleksi 127, kulla 3, Tiranë
Telefon: +355 4 2268 180 / 2246 267
faks:   +355 4 2246 268
E – mail:  info@opportunity.al
Website:  www.noa.com.al

FONDI BESA SH.A.
licenca nr. 10, datë 26.12.2008 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare të mëposhtme:
•	 të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë kredinë konsumatore dhe 

hipotekare;
•	 ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve;
•	 shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse   

për veprimtaritë e listuara më sipër. 
Drejtor:  Bajram Muça 
Adresa:  Rruga “Brigada VIII”, pallati 5, pranë ish-bllokut, Tiranë
Telefon: +355 4 2253 841 / 2, 2252 913
faks:   +355 4 2253 836
E – mail:  mfi@besa.org.al
Website:  www.fondibesa.com
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FINAL SH.A.
licenca nr. 11, datë 20.02.2009 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Qira financiare. 
Administrator:  Majlinda Gjata 
Adresa:   Rruga “Kavajës”, Condor Center, Kati II, Tiranë
Tel/faks:  +355 42 262 271
  +355 42 26 2272
  +355 44 81 4455
E mail:   info@fin.al
Website:  www.fin.al

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT – FAF SH.A.
licenca nr. 12, datë 20.03.2009 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare të mëposhtme:
•	 të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë kredinë konsumatore dhe 

hipotekare,
•	 ofrim i garancive dhe marrja e angazhimeve,
•	 shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse   

për veprimtaritë e listuara më sipër. 
Drejtor:  Bajram Korsita 
Adresa:  Rruga “Dervish Hima”, vila nr. 4, Tiranë
Tel:  +355 4 2232 937 / 2224 638
faks:   +355 4 2226 027

RAIFFEISEN LEASING SH.A.
licenca nr. 13, datë 15.07.2009 “Për subjekt financiar jobankë” për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Qira financiare. 
Drejtore: Ankleida Shehu
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, ETC, kati 10, Tiranë
Tel:   +355 4 2274 920 
Cel.:   +355 68 20 96346  
Website:  www.raiffeisen-leasing.al

TIRANA LEASING SH.A.
licenca nr. 14, datë 11.12.2009 “Për subjekt financiar jobankë” për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Qira financiare. 
Drejtor:  fatos Aliaj
Adresa:  Rruga “Ibrahim Rugova”, vila 1/1, Tiranë 
Tel:   +355 4 2258 458 / 479
 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2013

82 Banka e Shqipërisë

EASYPAY SH.P.K.
licenca nr. 15, datë 21.12.2009 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Shërbimi i pagesave dhe i transferimit të parave. 
Drejtor:  lindita Shomo 
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, kompleksi “Green Park”,  
  kulla 1, kati 5, Tiranë
Tel:   +355 4 2264982
faks:   +355 4 2278950 
Cel.:   +355 682053631 
Website:  www.easypay.al

LANDESLEASE SH.A.
licenca nr. 16, datë 24.12.2009 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare: 
•	 Qira financiare.
Drejtor:  luljeta Rodoni
Adresa:  Rruga “Themistokli Gërmenji”, Pallati Sefbi, nr. 10, Tiranë
Tel:   + 355 4 2271050
faks:   + 355 4 2251038 
Cel.:   +355 692084360 

VISIONFUND ALBANIA SH.P.K.
licenca nr. 17, datë 30.12.2009 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Institucion financiar i mikrokredisë.
Drejtor:  Ervin Peçuni
Adresa:  Rruga “Ibrahim Rrugova”, pallati 26, kati III, P.O. Box   
  1725, Tiranë
Tel:   + 355 4 2248 668 
faks:   + 355 4 2248 668 
Cel.:   +355 684070183 

CAPITAL INVEST SH.A.
licenca nr. 19, datë 04.08.2010 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Institucion financiar i mikrokredisë.
Drejtor:  Gëzim Balisha
Adresa:  Rruga “Ymer Kurti”, Qendra e Biznesit Olympia, 
  Kati i dytë, Tiranë
Tel:   +355 4 2363 003
faks:   +355 4 2363 003 
Cel.:   0682006225 
E-mail:   info@capitalinvest-ifm.com
Website:  www.capitalinvest-ifm.com
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TRANZIT SH.P.K.
licenca nr. 20, datë 04.08.2010 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Të gjitha format e kredidhënies.
Drejtor:  Andi Ballta 
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Sky Tower, kati 7, apt. 2,  
  Tiranë
Tel:   +355 4 2247022 

ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS) SH.A.
licenca nr. 21, datë 04.11.2010 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 faktoring;
•	 Shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për 

faktoringun.
Drejtor:  Gert Peshkatari
Adresa:  Rruga “Abdyl frashëri”, seksioni B, pallati Hekla, apt. 1, kati  
  i dytë, Tiranë
Tel:   +355 4 2254057 
faks:   +355 4 2400359 
E-mail:   info@factoringalbania.al
Website:  www.factoringalbania.al

M – PAY SH.P.K.
licenca nr. 22, datë 31.05.2011 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
•	 Shërbimi i pagesave dhe i transferimit të parave. 
Drejtor:  ludovic laventure
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit“, Kullat Binjake, Kulla 1/11,  
  Tiranë
Tel:   +355 4 2280 469
faks:   +355 4 2280 467 
E – mail:  info@mpay.al
Website:  www.mpay.al

OMNIFACTOR SH.P.K.
licenca nr. 23, datë 29.06.2011 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 faktoring;
•	 Shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për 

faktoringun.
Drejtor:  Genci Kushta
Adresa:  Rruga “Vaso Pasha“, pallati 13/1, kati 2, Tiranë 
Tel:   +355 4 2230 193 / 2222 413
faks:   +355 4 2230 193 
E – mail:  info@omnifactor.al
Website:  www.omnifactor.al
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PLATINIUM INVESTMENT SH.P.K.
licenca nr. 25, datë 26.06.2012 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 Shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për 

këmbimin valutor.
Drejtor:  Ira Turdiu
Adresa:  Rruga “Papa Gjon Pali II“, Qendra e biznesit ABA, kati 13,  
  nr. 1302, Tiranë
Tel:   +355 4 45 38 092
E – mail:  info@platiniuminvestment.com
Website:  www.platiniuminvestment.com

PROFACTORING ALBANIA SH.P.K.
licenca nr. 27, datë 28.03.2013 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 faktoring
Drejtor:  Endrit Beqaj
Adresa:  Bulevardi “zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, kati 1, Tiranë
Tel:   +35542243499 
faks:   +35542272678 
Cel.:   0682021639 
E – mail:  info@profactoring.al
Website:  www.profactoring.al

 PORSCHE LEASINGSH.P.K.
licenca nr. 28, datë 29.10.2013 “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
•	 Qira financiare.
Drejtor:  Rudolf Walker dhe Dejan Pavlovic
Adresa:  Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 3, Mëzez, Tiranë
Tel:   +35544500828
faks:   +35544500829  
Cel.:   069 20 57 233
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AnEKS 16. unIOnET E SHOQËRIVE TË KuRSIM-KREDITIT

UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “JEHONA”, TIRANË
licencë  nr.1, datë 27.06.2002.
Adresa:  Rruga “Dervish Hima”, Pallati 8, Apartamenti 5, Tiranë 
Kryetar i Bordit Drejtues:  Vladimir Caci
Drejtor Ekzekutiv:   Elvana Sharkaj
Tel.:   +355 4 2224 469 / 2269 450

UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “UNIONI SHQIPTAR I 
KURSIM-KREDITIT”, TIRANË
licencë  nr. 2, datë 09.08.2002.
Adresa: Rruga “Qemal Stafa”, pallati 9-katësh, nr. 70, kati II, Tiranë
Kryetar i Bordit Drejtues:  zana Konini
Drejtor Ekzekutiv:   zana Konini
Tel.:     +355 4 2251 910
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AnEKS 17. SHOQËRITË E KuRSIM – KREDITIT

1. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MËSUESI”, TIRANË
 Licencë nr. 1, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

2. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “AFADA ”, TIRANË
 Licencë nr. 3, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”.

3. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BLETËRRITËSIT ”, KORçË
 Licencë nr. 5, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

4. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FITORJA”, PËRRENJAS
 Licencë nr. 12, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

5. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GRAMSHI”, LUSHNJE
 Licencë nr. 13, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

6. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “HABA”, TIRANË
 Licencë nr. 14, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

7. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KANDAVIA”, LIBRAZHD
 Licencë nr. 15, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

8. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KORçARJA”, KORçË
 Licencë nr. 17, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

9. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KRUJA”, KRUJË
Licencë nr. 18, datë 01.07.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

10. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “METAJ”, FIER
Licencë nr. 20, datë 01.07.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

11. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ORIK”, VLORË
 Licencë nr. 21, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

12. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “RINGJALLJA”, VLORË
 Licencë nr. 24, datë 01.07.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

13. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHËNDETI”, TIRANË
 Licencë nr. 25, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”
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14. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHKËNDIJA”, ELBASAN 
 Licencë nr. 26, datë 01.07.2002
 Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

15. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SYNEI”, KAVAJË
Licencë nr. 30, datë 01.07.2002 
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”
  
16. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TEUTA”, DURRËS
Licencë nr. 31, datë 01.07.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

17. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VOLOREKA”, POGRADEC
Licencë nr. 33, datë 01.07.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”
    
18. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VELCE”, VLORË
Licencë nr. 36, datë 29.08.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

19. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KALLM”, FIER
Licencë nr. 37, datë 29.08.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

20. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MOLLAS”, ELBASAN
Licencë nr. 40, datë 29.08.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
  
21. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GJINAR”, ELBASAN
Licencë nr. 42, datë 05.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

22. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KUQAN”, ELBASAN
Licencë nr. 45, datë 05.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

23. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHUSHICË”, ELBASAN
Licencë nr. 46, datë 05.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

24. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BESTROVE”, VLORË
Licencë nr. 49, datë 05.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

25. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHALES”, ELBASAN
Licencë nr. 51, datë 05.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

26.SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “OSHËTIMË”, VLORË,
Licencë nr. 52, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

27. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BABICË E VOGËL”, VLORË
Licencë nr. 53 datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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28. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “NOVOSELË”, VLORË
Licencë nr. 54, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

29. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ROMANAT”, DURRËS
Licencë nr. 55, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

30. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “JUBE”, DURRËS
Licencë nr. 56, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

31. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ARDENICË”, LUSHNJE
Licencë nr. 58, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

32. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VAJKAN”, FIER
Licencë nr. 59, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

33. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LLAKATUND”, VLORË
Licencë nr. 60, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

34. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GRABIAN”, VLORË
Licencë nr. 61, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

35. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MAZREK”, TIRANË
Licencë nr. 62, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

36. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MUSTAFA KOçAJ”, TIRANË
Licencë nr. 63, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

37. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHPAT ISUF MUçAJ”, TIRANË
Licencë nr. 64, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

38. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PINAR”, TIRANË
Licencë nr. 65, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

39. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHAS MUMAJES”, TIRANË
Licencë nr. 66, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

40. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “QEHA”, TIRANË
Licencë nr. 67, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

41. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DOBRESH”, TIRANË
Licencë nr. 68, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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42. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “INIBA”, TIRANË
Licencë nr. 71, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

43. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHË-PREZË”, TIRANË
Licencë nr. 72, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

44. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MËNIK”, TIRANË
 Licencë nr. 73, datë 25.09.2002
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

45. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ZALL-HERR”, TIRANË
Licencë nr. 75, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

46. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BARËZEZ”, TIRANË
Licencë nr. 76, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

47. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PETRELË”, TIRANË
Licencë nr. 78, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

48. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PINET”, TIRANË
Licencë nr. 80, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

49. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BËRZHITË”, TIRANË
Licencë nr. 81, datë 25 .09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

50. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MARIKAJ”, TIRANË
Licencë nr. 82, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

51. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ALLGJATË”, TIRANË
Licencë nr. 83, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

52. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BUBULLIMË”, LUSHNJE
Licencë nr. 85, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

53. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GORRE”, LUSHNJE
 Licencë nr. 87, datë 25.09.2002
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

54. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DRITHAS”, VLORË
 Licencë nr. 88, datë 25.09.2002
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

55. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PALASË”, VLORË
 Licencë nr. 89, datë 07.10.2002
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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56. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MAMINAS”, DURRËS
Licencë nr. 90, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

57. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PANAJA”, VLORË
 Licencë nr. 92, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

58. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GJERGJAN”, ELBASAN
Licencë nr. 94, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

59.  SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GRAMSH”, GRAMSH
Licencë nr. 96, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

60. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER 2002”, FIER
Licencë nr. 98, datë 28.10.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

61. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LESHNICË”, POGRADEC
Licencë nr. 100, datë 28.10.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

62. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TREGAN”, ELBASAN
Licencë nr. 101, datë 27.11.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

63. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BELESH” ELBASAN
Licencë nr. 102, datë 27.11.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

64. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LUZI I MADH”, KAVAJË
Licencë nr. 103, datë 27.11.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

65. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT ”BAGO”, KAVAJË 
Licencë nr. 104, datë 27.11.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

66. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “RADË”, DURRËS
Licencë nr. 105, datë 05.12.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

67. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “HAMALLAJ”, DURRËS
Licencë nr. 106, datë 05.12.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

68. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TIRANA KREDIT”, TIRANË
Licencë nr. 107, datë 05.12.2002
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

69. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER SEMAN”, LUSHNJE
Licencë nr. 111, datë 24.12.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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70. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FRAKULL E MADHE”, FIER
 Licencë nr. 112, datë 24.12.2002
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

71. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DAULLAS”, FIER
 Licencë nr. 113, datë 24.12.2002
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

72. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KALLM I VOGËL”, FIER
 Licencë nr. 114, datë 10.01.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

73. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LEKAJ”, KAVAJË
 Licencë nr. 115, datë 10.01.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

74. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ALLKAJ”, LUSHNJE
 Licencë nr. 116, datë 10.01.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
 Bashkuar me shkk TOSHKËZ (shkr. 8431/1, dt. 19.11.2008). 

75. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KAFARAJ”, FIER
 Licencë nr. 118, datë 19.02.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

76. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GOSË”, KAVAJË
 Licencë nr. 120, datë 23.06.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

77. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “HIMARË”, VLORË
 Licencë nr. 122, datë 23.06.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

78.SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KOTË”, VLORË
Licencë nr. 123, datë 23.06.2003
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

79. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ARMEN”, VLORË
Licencë nr. 124, datë 23.06.2003
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

80. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PERLAT”, DURRËS
 Licencë nr. 125, datë 15.07.2003

81. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “REMAS”, LUSHNJE
 Licencë nr. 126, datë 16.07.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

82. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MIZE”, LUSHNJE
 Licencë nr. 127, datë 04.08.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

83. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DUKAT-RADHIMË”, VLORË
 Licencë nr. 128, datë 03.11.2003
 Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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84. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MJELLMA-HUDENISHT, POGRADEC
Licencë nr. 129, datë 03.11.2003
Anëtare e unionit të shkk “JEHONA”

85. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GJEç KODËR”, TIRANË
Licencë nr. 130, datë 26.11.2003
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

86. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MËRTISH”, LUSHNJË
Licencë nr. 131, datë 26.11.2003
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

87. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KUKUR”, GRAMSH
Licencë nr. 134, datë 07.01.2004
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
 
88. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VAQARR”, TIRANË
Licencë nr. 136, datë 01.04.2004
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

89. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DARZEZË”, FIER
Licencë nr. 139, datë 12.07.2004
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

90.SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SPILLE”, KAVAJË
Licencë nr. 140, datë 12.07.2004
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

91.SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “QARR - BISHAN”, FIER
Licencë nr. 145, datë 28.04.2005
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

92. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KRUTJE”, LUSHNJE
Licencë nr. 146, datë 29.07.2005
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

93. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TIRONA”, TIRANË
Licencë nr. 147, datë 05.12.2005
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

94. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHKAFANE”, DURRËS
Licencë nr. 148, datë 16.01.2006
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

95. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LIBRAZHD”, LIBRAZHD
Licencë nr. 149, datë 10.11.2006
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

96. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “HELMAS”, KAVAJË
Licencë nr. 150, datë 22.11.2006
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

97.SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LUKOVË”, VLORË
Licencë nr. 151, datë 14.12.2006
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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98. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “çERMË”, LUSHNJE
Licencë nr. 152, datë 12.01.2007
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

99. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ALB-PROGRES”, ELBASAN 
 Licencë nr. 153, datë 18.04.2007

100. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DYRRAH”, DURRËS 
Licencë nr. 154, datë 27.04.2007
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

101. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SEMAN”, FIER 
Licencë nr. 155, datë 21.05.2007
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

102. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PAJOVA E RE”, ELBASAN 
Licencë nr. 156, datë 05.12.2007
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

103. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MALI I BARDHË”, BERAT 
Licencë nr. 157, datë 17.12.2007
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

104. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BASHKËSIA”, DURRËS 
Licencë nr. 158, datë 17.12.2007
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

105. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DRINI 2”, SHKODËR 
Licencë nr. 159, datë 28.01.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

106. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “NIKELI”, ELBASAN 
Licencë nr. 160, datë 28.01.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

107. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “URA E MESIT”, SHKODËR 
Licencë nr. 161, datë 28.01.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

108. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DARCI”, KAVAJË
Licencë nr. 162, datë 12.02.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

109. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “S.V.A.-08”, FIER 
Licencë nr. 163, datë 16.10.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

110. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DARSIA”, PEQIN 
Licencë nr. 164, datë 18.11.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

111. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GURI I MIRË”, KUçOVË 
Licencë nr. 165, datë 20.11.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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112. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ITEA A.E.F.”, FIER 
Licencë nr. 166, datë 22.12.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

113. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TARABOSHI AM”, SHKODËR 
Licencë nr. 167, datë 24.12.2008
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

114. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BESNIKRIA MALËSISË”, SHKODËR 
Licencë nr. 168, datë 06.04.2009
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

115. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BREGU LIQENIT”, POGRADEC 
Licencë nr. 169, datë 06.04.2009
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

116. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “OSUMI-ALBANIA-2009”, BERAT 
Licencë nr. 170, datë 26.06.2009
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

117. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GAJTANI 09“, SHKODËR
Licencë nr. 171, datë 11.12.2009
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

118. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LAPARDHA 2009“, BERAT
Licencë nr. 172, datë 25.01.2010
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

119. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LUSHNJA 2010“, LUSHNJE
Licencë nr. 173, datë 25.06.2010
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

120. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “çËRRAVË 2010“, POGRADEC
Licencë nr. 174, datë 14.07.2010
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”

121. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER FINC. RUR”, FIER
Licencë nr. 175, datë 22.09.2010
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”
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AnEKS18. zYRA TË KËMBIMIT VAluTOR

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JOARD” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon luli”, nr. 2, Tiranë
Kambistë:  Josif Kote, Pajtim Kodra
Telefon: 04 2233 158

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AMA” SH.P.K., DuRRËS 
licenca  nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa: zyra 1: lagjja nr. 9, rruga “Aleksandër Goga”, pallati nr.  
  530 (pranë Muzeut të Dëshmorëve), Durrës
  zyra 2: lagjja nr. 4, rruga “9 Maji”, godinë 4-katëshe, kati  
  I, Durrës
Kambistë:  Mirlinda Ceka, Idlir Hoxha, Ardian Kalaja, Artur Velja, flori  
  Shqiopa, Indrit  Kalaja, Kostandin Gagu
Telefon: 052 225183 / 228088 
faks:  052 230670
Cel.:   0682033030 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARIS” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 3, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “luigj Gurakuqi”, ndërtesa 1, H 3, njësia bashkiake  
  2, kodi postar 1017, Tiranë
Kambist:  Ardian Goci
Telefon: 04 2248 867 / 2235 075
Cel.:   0682026839 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” SH.P.K., 
TIRAnË
licenca  nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa: Bulevardi “zOGu I”, pallati EDICOM, përballë Stacionit të  
  Trenit, Tiranë
Drejtor ekzekutiv: Elton ÇOllAKu 
Kambist:  Mimoza lushnjaku
Telefon: 04 2250 653
faks:   04 2250 654
E – mail:  info@unionifinanciar.al

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AGlI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa: zyra 1: Rruga “Islam Alla”, nr.1, Tiranë
  zyra 2: Rruga “Kavajës”, pranë ish-pastiçeri Rinia, Tiranë
Kambistë:  Agim Cani, Kujtim nina, Selim luli
Telefon: 04 2255 517
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Durrësit”, nr. 170, Tiranë
Kambistë:  Ivan Pavllovski, Ervis Myftari
Telefon: 04 2238 344
Tel. / faks: 04 2238 345

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “IlIRIA ‘98” SH.P.K., TIRAnË
licenca:  nr. 12, datë 25.02.2000
Adresa: zyra 1: Sheshi “Austria”, pranë Teatrit të Kukullave, Tiranë
  zyra 2: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pranë KESH, Tiranë
  zyra 3: Parku Rinia, Kompleksi Tajvan, Tiranë
  zyra 4: Rruga e Durrësit, pranë ish-kafe florës, Tiranë
  zyra 5: Rruga e Elbasanit, nr. 31/1, Tiranë
  zyra 6: Rruga e Barrikadave, Tiranë
  zyra 7: Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 12, Qendra  
  Tregtare City Park, Tiranë
  zyra 8: Rruga “Sami frashëri”, Pallati 55/4, Përballë Drejtorisë
   së Policisë, Tiranë
  zyra 9: Rr. “Kavajës”, përballë Ministrisë së Kulturës, Rinisë  
  dhe Sporteve, Tiranë
Kambistë:  Edmond Ymeri, Ali Topalli, Ilir Janku, Bujar fekollari, Edvina  
  Janku, Alfred Topalli, Ariana Topalli, Mailinda Ymeri, Gentjan 
  Janku, Eni Harito, Ergesa ndroqi, Halime Xhaferi, Rinola Boka, 
  Sonila Vasili, Majlinda Karaj, Esuida zambaku, Ornela 
  Bakalli, Valentina Maçi, Idvina Kore, Eliona lumani, Enejda 
  Shaba, Ornela Marku, Ada Pineti, Orjona Janko, Eleana 
  Jupaj, Moana Haka, Gelta Rabeta, Elona Hajderdhi, lindita 
  Capi, Glediza Gora, Manjola Dubini
Telefon: 04 2248 821
E – mail:  iliria98@yahoo.com

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “T & E” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 18, datë 11.06.2000.
Adresa: lagjja 4, rruga “9 Maji”, Durrës
Kambistë:  Shpëtim Hasa, Anisa Hasa, Enkela Hasa
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SHIJAK 2000” SH.P.K., SHIJAK
licenca  nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa: lagjja “Popullore”, Shijak, Durrës
Kambistë:  nazmi Ademi, farije Ademi
Telefon: 057 13076, 057 13200
faks:  057 12193
Cel.:   0682057505
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MAnuSHI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 22, datë 18.04.2001.
Adresa: Bulevardi “zogu I”, Qendra e Biznesit “VEVE”, Tiranë
Kambist:  Roland Manushi 
Telefon: 04 2228 986 / 2253 052
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIOnI SElVIA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 23, datë 21.05.2001.
Adresa: Rruga “Sami frashëri”, pallati 11, shkalla 4, apt. 29, Tiranë
Kambist:  Denis Merepeza 
Cel.:   0682286475

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KAlEnJA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 24, datë 29.06.2001.
Adresa: Rruga “Kavajës” (pranë ambasadës turke), Tiranë
Kambistë:  Hair Shametaj, Rudina Shametaj 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TIlBA” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 25, datë 30.09.2001.
Adresa: zyra 1: lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “Qemal  
  Stafa”, pallati nr. 19, Elbasan
Kambist:  Kristaq Bako
Adresa:  zyra 2: lagjja “luigj Gurakuqi”, pallati 38, shkalla 3, kati I,  
  Elbasan
Kambistë: Vjollca Bako, nertil Bako, Aurora nanaj, nertila Plakaxhiu
Telefon: 054 40534
Cel.:  0692083135
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnAGnOSTI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 26, datë 31.10.2001.
Adresa: Bulevardi “zogu I”, pallati 97, shkalla 3, apt. 28, Tiranë
Kambistë:  Jani Anagnosti, Odise Anagnosti, Edlira Anagnosti
Cel.:  0692090523

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KO-GO” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 27, datë 12.11.2001.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, pallati 16, shkalla 2, apt. 9, Tiranë
Kambistë:  Mihal Konomi, Përparim Goxhaj
Cel.:   0682024230

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlB- fOREX” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 28, datë 22.11.2001.
Adresa:  zyra 1: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pallatet e   
  Shallvareve, shkalla 7, kati përdhe, Tiranë
  zyra 2: Rruga “Abdyl frashëri”, nr. 3, Tiranë
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Kambistë: Melsi Çami, Mirel Topçiu
Telefon: 04 2270 541
Cel.:   0692085561

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “l&n” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 29, datë 22.11.2001.
Adresa: zyra 1: Rruga “Muhamet Gjollesha”, Tiranë
Kambist:  leonora Mihalcka
Telefon: 04 2268 393 / 2270 720 
Adresa: zyra 2: Rruga “Durrësit”, përballë ish-ambasadës Jugosllave,  
  Tiranë
Kambistë:  Myzafer Velaj, Dashurije Rumbullaku
Telefon:  04 2235 590
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXHAnGE AlOG” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 31, datë 22.11.2001.
Adresa: Rruga “Ded Gjo luli”, nr.3, Tiranë
Kambistë:  Almida Sterio, Eduard Andoni, Elida Hasamemi
Telefon: 04 2236 582
Cel.:  0682022334, 0682041200

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BASHKIMI 2001” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 35, datë 12.12.2001.
Adresa: Rruga “Kavajës” (lokali ish-pastiçeri “Rinia”), Tiranë
Kambistë:  Bashkim Shametaj, luan Shametaj, Ilir Mesini
Telefon: 04 2234 515
Cel.:   0682024601

zYRA E KEMBIMEVE VAluTORE “ARJOn 2002” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 36, datë 14.12.2001.
Adresa: lagjja “Brigada 17 Sulmuese”, përballë ish-Kinoklubit, Elbasan
Kambistë:  Besnik lulja, Elsid Kalallari, Olsi Çapja
Telefon: 054246696
Cel.:   0682093599
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TRI uRAT” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa: lagjja “29 nëntori”, pranë filialit të Postës Shqiptare, Elbasan
Kambistë:  Ismail Bejtja, lindita Kasa 
Telefon:  054 41792
Cel.:  0682262233, 0682133184
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BESA 2001” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 46, datë 15.02.2002.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, nr. 25,Tiranë
Kambistë:  Belul lleshi, Vladimir Avda, Mimoza Avda 
Telefon: 04 2233 172
Cel.:   0682133879, 0682087951

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “HYSEn-C” SH.P.K., lAÇ
licenca  nr. 50, datë 23.04.2002.
Adresa: lagjja nr.3, përballë komisariatit të policisë, laç
Kambistë:  Cen Hyseni, Violeta Hyseni, Miranda Palaj, Jonida Thanasi,  
  Elona Kuka, Suada Hasolli 
Cel.:   0682024688
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TAXI EKSPRES” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa: zyra 1: Rruga “Sami frashëri”, nr. 11 (pranë shkollës “Edit  
  Durhan”), Tiranë
   zyra 2: Bulevardi “Bajram Curri”, rruga “lekë Dukagjini”, nr.  
  5 (pranë European Trade Center), Tiranë
Kambistë:  Arben Sharra, Sokol Kaleci, Brikena Tole, Manjola Kume,  
  Elona zyra 
Telefon: 04 2223 231
Cel.:   0682046099, 0682250566

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GlEAR” SH.P.K., SHIJAK
licenca  nr. 55, datë 23.07.2002.
Adresa: lagjja Kodër Shijak, Durrës
Kambistë:  Argjend Calliku, Afërdita Calliku
Telefon: 0571 23830
Cel.:   0682050515
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “POSTA SHQIPTARE” SH.A., TIRAnË
licenca  nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë
Kambistë:  Shqiponja Hazizaj, Suzana lika, Vasilika Veliu, zhaneta Myftaraj, 
  Afërdita lara, Rudina Gjoni, Donika Cela, Qibrie Musaj,  
  Eglantina Kurti, loreta Osmënaj, Marije Donaj, nadire Isufi 
  (Murati), Viorela Kaçi, Eliana Kosta, Mark Prenga, Violeta Allkushi, 
  Stilianos Berdufi, Majlinda Pasha, Brikena lazri, Jahja Karsali, 
  Mariana Gegprifti, Bisere Shkenza, Enkeleda Qendro, Matilda 
  Xhakola, Arjana Rrapo, nevina Doçaj, Majlinda Tilko, Meliha 
  Veleshnja, Pranvera Kaçorri, zhaneta Myftiu, Marilda Habibi, 
  leonora Jashari, Elmazi Hoxha, lulieta Doko, Silvana neli, Eklime 
  Sela, nejona Shqerra, Kozeta nënçe, Blerta Rançi, Elida Qepi, 
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Arjana Haxhiu, Alma Shkurti, Emira Borova, florjan lazri
Telefon: 04 2250 702 / 2222 315

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ESlulI” SH.P.K., TIRAnË
licenca:  nr. 58, datë 17.10.2002.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, pallatet e Shallvareve, shkalla n. 4/1,  
  Tiranë
Kambistë: Selim luli, Kleomen Gjiknuri, Sajmir Dede 
Telefon: 04 2271 160 / 2271 438
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DEnI&KRISTI-2002” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 61, datë 02.06.2003.
Adresa: zyra 1: Rruga “Myslym Shyri”, pallati 60, ap. 3, Tiranë
  zyra 2: Rruga e Kavajës, Pallati 219, shk. 1, apt. 2, Tiranë
  zyra 3: Rruga “Myslym Shyri”, Pallati 56/2, shk. 1, apt. 1, 
  Tiranë
  zyra 4: Rruga “Bardhyl”, Pallati 12, shk. 2, apt. 8, Tiranë
Kambistë: Maksim Çeku, Suzana Merxho, leonard Pelari, nertila Shehu
Telefon: 04 2247 112 
Cel.:   0682072108

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “YlDOn” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 62, datë 03. 06.2003.
Adresa:  zyra 1: Rruga “Qemal Stafa”, pallati 382/2/2, Tiranë
  zyra 2: Blvd. “Bajram Curri” (pranë European Trade Center), Tiranë
  zyra 3: Rruga “frang Bardhi”, Qendra Tregtare Kristal, Tiranë
  zyra 4: Rruga Elbasanit, Qendra Tregtare “Tirana East  
  Gate”, Sauk, Tiranë
Kambistë:  Ylli ndroqi, Sabri lika, Etmond Mema, Brunilda Tresa,  
  Klaudia Bulku, ledjana Dashi, Manjola Durro, Matilda  
  Ahmetaj, zamira frisku, Rearda Muja, Edisa Kapidani
Telefon:  04 2374 932 / 2343 476 / 2322 708, 
  04 2259 765 
Cel.:  0692095681

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “I.S.n.” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 66, datë 06.05.2004.
Adresa: Rruga “Kavajës”, pallati 3, kati i parë, Tiranë
Kambistë: nexhmi uka, Salandi Brojaj
Cel.:   0692032727

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARIABA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 67, datë 07.06.2004.
Adresa: Rruga “Abdyl frashëri”, kati i parë, shkalla 5, pranë librit  
  universitar, Tiranë
Kambist: flamur Denaj
Tel. / faks:  04 2246 199
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlBACREDITS” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 68, datë 13.07.2004.
Adresa: Rruga “Bardhok Biba”, Pallati “Trema”, kati I, Tiranë
Kambistë: Ermira Skënderi, Engjëll Skënderi, Burhan Kodra, fatbardha  
  Skënderi (Preza), Bashkim Korça
Tel. / faks:  04 2237 840 
Cel.:   0682062916/917
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlB-KREDIT” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 69, datë 19.07.2004.
Adresa:  zyra 1: Rruga “Durrësit”, nr. 2, Tiranë
Kambistë: Arben Cani, Vasil Marto, Hajredin Toca, Bianka Agaraj,  
  Suela Gjoni (Isaku), Areta noka
Tel. / faks:  04 2228 928 / 9
Cel.:  0692095802
Adresa:  Dega Peshkopi, bulevardi “nazmi Rushiti”, Peshkopi, Dibër
Kambist:  Xhetan Krrashi
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “OMEGA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 72, datë 20.12.2004.
Adresa: Rruga “Abdyl frashëri”, pallati 1, shkalla 2, apartamenti 10, Tiranë
Kambist: Mihallaq Peko 
Tel. / faks:  04 2261 956
Cel.:  0682050909
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ElBA 2005” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 73, datë 28.04.2005.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet Agimi, nr. 16, Tiranë
Kambist: Kujtim Elbasani, Anila Elbasani
Tel. / faks:  04 2237 866 / 2274 382
Cel.:  0682206194
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BASHA – n.B.” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 75, datë 08.07.2005.
Adresa: zyra 1: lagjja “Shënkoll”, rruga “Thoma Kaleshi”, pallati  
  110,  shk. 1, kati I, Elbasan
  zyra 2:  lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “Qemal Stafa”,  
  Elbasan
Kambistë: nashifer Basha, Çlirim Basha 
Telefon: 054 42565
Cel.:  0692077640
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “I & K 2005” SH.P.K., lEzHË
licenca  nr. 77, datë 09.09.2005.
Adresa: zyra 1: lagjia “Besëlidhja”, pallati 73, lezhë
  zyra 2: lagjja “Don Bosko”, Rruga “Muzakët”, Pallatet e Arabit, 
  Kulla 7, Tiranë
Kambistë: Ilir Malaj, Margarita Malaj
Telefon:  021 522591
faks:   021 522591
Cel.:  0682040778
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “A.B.I. EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 79, datë 17.02.2006.
Adresa: zyra 1. Bulevardi “zogu I”, godina “zëri i Popullit”, Tiranë.
  zyra 2. Rruga ”Komuna e Parisit”, Kulla Hawai, nr.4, Tiranë
Kambistë: Ilir Doçi, Suela Dedaj, Pëllumb Hysi, Kidas Sokoli, Maria  
  zotaj, lenije Murataj, lorena Velo
Cel.:  0682054116
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST ”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REGEnCY InTERnATIOnAl CASInO 
TIRAnA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 80, datë 06.03.2006.
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Parku Rinia, Tiranë
Kambistë: Suzana Aliu, Aides Goga, Marsela Elmazaj, Vjollca nurka,  
  Elvis Marku, Erion Hila, Elis nerguti, Razie Selimi, Juliana  
  Sulillari, Ermelind Hystuna
Telefon:  04 2274 907 / 2274 742 / 2274 739
faks:   04 2271 190
E-mail:   rict@regencycasino.al

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARBËR f” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 81, datë 07.03.2006.
Adresa: Rruga “Kavajës”, pallati 3, kati i parë, Tiranë
Kambistë: florina Jaho, Bukurosh Jaho
Telefon: 04 2248 384
Cel.:  0682218652
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EuRO 2006” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 82, datë 12.04.2006.
Adresa: zyra 1: lagjja 11, bulevardi kryesor, pranë AlbTelekomit, Durrës
  zyra 2: lagjja “12”, Rruga “9 Maji”, Kati i parë, Durrës
Kambistë: Hysni Baganaçi, Medi Dyrmishi, Julian Dyrmishi
Telefon:  052 38156
Cel.:  0682618699
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “VOSKOP” SH.P.K., KORÇË 
licenca  nr. 83, datë 13.04.2006. 
Adresa: lagjja nr. 7, blloku “8 nëntori”, Korçë
Kambistë: Anesti leska, Rexhep Mankolli, Ilir Agolli, Arben urshini
Telefon: 08 254 200
Cel.:   0692256025, 0682068835
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KRISTIAn 2002” SH.P.K., lEzHË 
licenca  nr. 84, datë 31.05.2006. 
Adresa: lagjja “Besëlidhja”, përballë degës së Bankës Raiffeisen, lezhë
Kambist: Sandër Marashi
Telefon:  02153727 
Cel.:  0692091357

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PRE – lAnD” SH.P.K., lEzHË 
licenca  nr. 85, datë 31.05.2006.
Adresa: lagjja “Skënderbej”, ish-lokali “Gjahtari”, lezhë
Kambist: Roland Kola 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SHQIPOnJA Vl” SH.P.K., VlORË 
licenca  nr.86, datë 16.06.2006.
Adresa: Pallati i kulturës “labëria”, përballë portit detar, Vlorë
Kambist: Vjollca Musaraj
Telefon: 033 24642

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BOnVOYAGE” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 87, datë 20.06.2006.
Adresa: lagjja 11, bulevardi kryesor “Durrahu”, apt. 243, Durrës
Kambistë: Petrit Shtaro, Rexhep Sulejmani
Telefon: 052 38116, 052 37389

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnICHRI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr.88, datë 20.04.2007.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, nr. 10, Tiranë
Kambistë: Ilir Gurashi, lenije Murataj, Juliana Hajro
Telefon: 04 2244 363
Cel.:   0682072624, 0682082262
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BROQI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 89, datë 20.04.2007.
Adresa: Rruga “Kavajës”, përballë kishës katolike, Tiranë
Kambistë:  nikolle Broqi, Irena Hysi
Telefon: 04 2261 142
Cel.:   0682026731, 0672352959
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KOMPlEKSI TuRISTIK RABOSHTA” SH.P.K., 
SHKODËR
licenca  nr. 91, datë 26.06.2007.
Adresa: lagjja “Vasil Shanto”, përballë xhamisë, Shkodër
Kambistë:  Përparim Raboshta, Jetmira Raboshta
Cel.:  0692061199
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ÇElA 2005” SH.P.K., luSHnJE
licenca  nr. 92, datë 26.06.2007.
Adresa: lagjja “Çlirim”, lushnje
Kambistë: Bledar Çela, Mondi Cejne
Cel.:   0692066657, 0682012394

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARTuR 07” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 93, datë 26.06.2007.
Adresa: Rruga “Esat Dishnica”, nr. 9, fier
Kambist: Artur Beqo

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JORGAQ PACIlI” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 94/1, datë 09.11.2010.
Adresa: Blvd. “Edith Durham”, pranë ish-hotel turizmi, Korçë
Kambistë: Mimoza Pacili, Jorgaq Pacili
Cel.:  0692170171

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TROKA” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 95, datë 16.07.2007.
Adresa: lagjja “Apollonia”, pallati i ri, përballë Raiffeisen Bank, fier.
Kambist: Xhevair Troka, Bardha Troka, Sokol Troka
Cel.:  0682035413
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MEl – fAT” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 96, datë 17.07.2007.
Adresa: lagjja “Apollonia”, rruga “Brigada XI Sulmuese”, fier
Kambistë: Meleq Myrtaj, fatmir Ymeri
Cel.:   0682307507

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “VËllEzËRIT VAluTË” SH.P.K., luSHnJE
licenca  nr. 97, datë 17.07.2007.
Adresa: lagjja “Çlirim”, rruga “Qemal Stafa”, nr. 5, lushnje
Kambistë: Tomor Qorri, fatmir Qorri 
Cel.:  0692065595, 0684060061
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “fYBEK” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 98, datë 17.07.2007.
Adresa: lagjja “8 Shkurti”, pallati 9, apt. 5, fier
Kambistë:  Ilir Seitaj, Sokol Seitaj
Cel.:   0682068193

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE DEA” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 99, datë 17.07.2007.
Adresa: lagjja “Apolonia”, sheshi “fitorja”, fier
Kambistë: Saimir zeneli, fatmir Kamberi, fatmir Brahimi
Cel.:  0692099425, 0682024127

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KAMzA unIOn” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 100, datë 17.07.2007. 
Adresa: Kodër Kamëz, Tiranë
Kambistë: Anila Kola, zef Gjoni
Telefon: 04 2200 569
Cel.:  0684043909
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lAPRAKA unIOn” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 101, datë 17.07.2007.
Adresa: zyra 1: Rruga “lord Bajron”, laprakë, Tiranë
  zyra 2: Kamëz Qendër, Tiranë
  zyra 3: Qendër Vorë, ish-mapot e vjetra, Tiranë
  zyra 4: fushë Krujë, Tiranë
Kambistë: Rreshit Beja, lulzim Beja, Hanke Beja, Hyre Beja
Telefon: 04 2269 354, 200 426, 600 477, 632 001
Cel.:   0692044312
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE BERTI 2007” SH.P.K., 
ElBASAn
licenca  nr. 102, datë 24.07.2007. 
Adresa: lagjja “Aqif Pasha”, pallati 31, Elbasan
Kambist:  Robert Tashkollari
Cel.:   0692111490

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnSA unIOn” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr.103, datë 25.07.2007.
Adresa: Rruga “Durrësit”, pallati 81, shkalla 4 , Tiranë
Kambistë: Magdalena leka, Gëzim leka, Blerina Pojani, Ylli Guda,  
  Darina Shkodra, Etleva Tite
Telefon:  04 2271 530 (tel-faks), 04 2238 623
Cel.:   0682740073
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KlEO” SH.P.K., VlORË 
licenca  nr. 104, datë 31.07.2007.
Adresa: lagjja “Osman Haxhiu”, rruga ”Demokracia” (pranë Sahatit),  
  Vlorë
Kambistë:  Murat Hysenaj, Gëzim Shehaj, Dhimitraq Tangu, Shezai Xhaferaj
Tel. / faks 033 28155
Cel.:   0692056558

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MOEnA” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 105, datë 31.07.2007.
Adresa: lagjja “29 nëntori”, rruga ”Dervish Hekali”, fier
Kambistë: Enver lamaj, namik Hasani, Mondi likaj
Tel. / faks:  034 24428
Cel.:   0684021577
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “zEnO & DHIMO” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 106, datë 31.07.2007.
Adresa: lagjja “Apollonia”, rruga ”Brigada II S” (pranë Raiffeisen Bank), 
  fier
Kambistë: Dhimitraq Doko, zenun Gjini
Cel.:   0692070262, 0682151504

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BAllA CHAnGE” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 107, datë 31.07.2007.
Adresa: Rruga ”Prokop Meksi”, lagjja 4, Durrës
Kambistë: Agron Balla, Artur Ballanca, Diana Balla, Agim Balla
Cel.:   0682060428

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ADKO” SH.P.K., luSHnJE
licenca  nr. 108, datë 31.07.2007. 
Adresa: lagjja “loni Dhamo”, ish-hotel Myzeqeja, lushnje
Kambistë: Adil Mukaj, Koli Sako
Telefon:  035 26484
Cel.:   0684021108, 0682244795

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “I.SulEJMAnI & SH.MYRTEzA” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 109, datë 31.07.2007. 
Adresa: lagjja “1 Maj”, rruga ”Jani Bakalli” (pranë poliklinikës  
  qendrore), fier
Kambistë: Islam Sulejmani, Shkëlqim Myrteza
Cel.:  0683415790, 0692436588

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MATI unIOn” SH.P.K., lAÇ
licenca  nr. 110, datë 02.08.2007.
Adresa:  Bulevardi kryesor, laç
Kambist:  Mustafa Martinaj
Cel.:  0682037713
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “A.K” SH.P.K., lEzHË
licenca  nr. 111, datë 02.08.2007.
Adresa:  lagjja “Besëlidhja”, lezhë
Kambist:  Amerlon Reçi
Telefon: 021 54951
Cel.:  0682023607

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIOn B” SH.P.K., BERAT
licenca  nr. 112, datë 07.08.2007.
Adresa:  lagjja “30-vjetori”, Berat
Kambist: Sali Hoxha
Cel.:   0682074488
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KOÇIu” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 113, datë 03.09.2007. 
Adresa: lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër 
Kambist: lutmir Koçiu
Cel.:   0692090935

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lAnA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 114, datë 04.09.2007. 
Adresa:  Rruga “Irfan Tomini”, pallati 8/1, shkalla 2, apt. 2, Tiranë
Kambistë: Krenar Alimerko, nevila Shabanaj, Amarilda liço
Tel./faks:  04 2244 278
Telefon:  04 2269 613
Cel.:   0692033512
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BESTInA” SH.P.K., uRA VAJGuRORE, BERAT
licenca  nr. 115, datë 04.09.2007.
Adresa: lagjja “18 nëntori” (pranë filialit të Postës Shqiptare), ura  
  Vajgurore, Berat
Kambistë: Besim Guraj, Klementina Guraj
Telefon:  036 12717
Cel.:   0682086105

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “n&B unIOn” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 116, datë 04.09.2007.
Adresa: Rruga “Dibrës”, pallati 507, Tiranë
Kambistë: nexhmi ferhati, Shkëlqim Turku
Telefon:  04 2366 898
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARGI 07” SH.P.K., BERAT
licenca  nr. 117, datë 04.09.2007.
Adresa:  lagjja “22 Tetori”, Berat
Kambistë: Arben Yzbashi, Albana Yzbashi
Telefon:  032 35746
faks:  032 372888
Cel.:  0692082803
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EKSPRES J&E” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 118, datë 05.09.2007.
Adresa: lagjja 11, bulevardi kryesor, hotel “Durrësi”, Durrës
Kambistë: Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi
Telefon:  052 29626
Cel.:  0682046103

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DODI” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 119, datë 05.09.2007.
Adresa:  lagjja “Apollonia”, bulevardi “Jakov Xoxa”, fier
Kambistë:  Artur Dodi, Albert Cucuri, Astrit Celaj
Telefon:  034 31461
Cel.:   0682132098

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “G 24” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 120, datë 05.09.2007.
Adresa: lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër
Kambist: Artan Gjokaj
Telefon:  084 68760
Cel.:   0692080805

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE KIMI” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 123, datë 14.09.2007. 
Adresa: Rruga ”Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pallati 3, dyqani nr. 3, Tiranë
Kambist: Shefqet Jata
Cel.:  0692060325

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JAuPAJ” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 124, datë 26.09.2007.
Adresa:  lagjja “29 nëntori”, rruga “Dervish Hekali” 
  (pranë bar “Rinia”), fier
Kambistë:  Patriot Jaupaj, Miranda Jaupaj
Telefon:  034 31503
Cel.:   0692473555

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXPRES CHAnGE” SH.P.K., VlORË 
licenca  nr. 125, datë 26.09.2007.
Adresa:  lagjja “28 nëntori”, rruga “Mulla Xhaferri”, apt. 1111, Vlorë
Kambistë:  latif Breshani, nexhmi Mustafaraj 
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Tel./faks:  033 27535
Cel.:  0682208961

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MIlI 2007” SH.P.K., VlORË 
licenca  nr. 126, datë 26.09.2007.
Adresa: zyra 1: lagjja “Osman Haxhiu”, rruga “Demokracia”, ap. 537, Vlorë
  zyra 2: lagjja “Hajro Cakërri”, Pallati pranë BKT, Kati 1, Vlorë
Kambistë: Ismail Shehu, Albert Malaj, Perparim Jaupaj, Qamile Shehu,  
  Erion fejzaj
Telefon:  033 30381
Cel.:   0692054414
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EuRO 2007” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 127, datë 11.10.2007.
Adresa: lagjja nr. 12, rruga “9 Maji”, Durrës
Kambistë: Raimond Çollaku, Yllka lala, Arben Çuni, ngushullim Hyzoti
Cel.:  0692042778

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “XHO-2007” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 128 datë 29.10.2007. 
Adresa: Rruga ”Kavajës”, pallati 96, shkalla 2, apt. 16/1, Tiranë
Kambist:  Arben Xhoxhi
Cel.:  0682136633, 0682040313
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PlAnET- CHAnGE” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 129, datë 31.10.2007.
Adresa: Blvd. ”Bajram Curri”, pallatet e aviacionit, Tiranë
Kambist: llazar nuzi
Cel.:   0692034178

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MARDEA” SH.P.K., ElBASAn 
licenca  nr. 130, datë 05.11.2007.
Adresa: Komuna Mollas, fshati Mollas (pranë tregut fshatar), Elbasan
Kambist: Bexhet Basha
Cel.:  0682651144

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GOGA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 131, datë 07.11.2007.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet “1 Maji”, shk. 8, apt. 8, Tiranë
Kambist: florian Goga
Telefon:  04 2351 539
Cel.:   0682152944
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MIKA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 132, datë 12.11.2007.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, nr.120, “nikolla lena”, Tiranë
Kambistë: Gjergji Ici, Maksi Ici 
Cel.:   0682587113

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “M & GR” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 133, datë 12.11.2007.
Adresa: Bulevardi “zogu I”, pallati 654, shkalla 3, apt.17, Tiranë
Kambistë: Maksim likaj, Akile Dhimitri
Cel.:  0682061465

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lulI –SH-1985” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 134, datë 19.11.2007.
Adresa: lagjja “Hajro Cakërri”, rruga “Sadik zotaj” (sheshi “Pavarësia”), Vlorë
Kambist:  fabjon Xhemali 
Telefon:  033 31682

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlB – COMMERCE” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 135, datë 20.11.2007.
Adresa: Rruga “Bardhyl”, pallati 18, shkalla 4, apt. 2, Tiranë
Kambistë: Jetnor Isufaj, Dashamir Bejaj 
Cel.:  0692472502, 0692288012
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnDET 2005” SH.P.K., VlORË 
licenca  nr. 136, datë 26.11.2007.
Adresa: lagjja “Osman Haxhiu”, rruga “Demokracia” (pranë Sahatit), Vlorë
Kambistë: Petrit Veliu, lutfi nuredini
Tel./faks:  033 33659
Cel.:   0692290778

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MIÇO-PAluKA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 138, datë 26.11.2007. 
Adresa: Rruga “Dibrës”, pallati 507, Tiranë
Kambist: Mikel Paluka
Cel.:  0682355526
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nIKOlARO” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 139, datë 26.11.2007.
Adresa: Rruga ”Jorgji Dilo”, lagjja 1, pallati 13, Cërrik, Elbasan
Kambist: Sokol Dudija 
Tel/faks:  058 13687
Cel.:  0682156030
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REDI-R” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 140, datë 27.11.2007. 
Adresa:  Rruga “Avdyl frashëri”, pallati 11/1, shkalla 3, apt. 12, Tiranë
Kambist: Ylli Ramaj
Cel.:   0692020577
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARBEl” SH.P.K., lEzHË 
licenca  nr. 141, datë 17.12.2007.
Adresa: Rruga “luigj Gurakuqi”, lezhë
Kambistë: Alma Marku, Andrea Marku
Telefon:  021 53530
Cel.:   0682034981
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “A & Q” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 142, datë 24.12.2007. 
Adresa: lagjja “29 nëntori”, rruga “Kastriot Muço”, pallati 8, fier
Kambistë: Arjan Çepele, Qemal zylalaj, novruz zylalaj 
Cel.:   0682151139

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MERIDIAnA TRAVEl TOuR” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 143, datë 24.12.2007.
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, nr. 7, Tiranë
Kambistë: Andi Alimehmeti, Edmond Konomi
Telefon:  04 2256 644
Cel.:   0692022637

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ORGES-CHAnGE” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 144, datë 27.12.2007.
Adresa: lagjja 12, rruga “9 Maji”, Durrës
Kambistë: Skënder Trebeshina, Sokol Janina
Cel.:   0692135783, 0683565265

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “B.lIKA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 145, datë 31.12.2007. 
Adresa: Rruga “4 Shkurti”, pallati nr. 3, Tiranë
Kambistë: Bashkim lika, Maklen Mici 
Cel.:   069213322

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lI & CO” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 146, datë 03.01.2008
Adresa: Blvd. “Bajram Curri”, pallatet Agimi, shkalla 8, apt. b, Tiranë
Kambistë: ligor Treni, ferzilet Treni
Telefon:  04 2259 990
Cel.:   0682008111
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BESlOR” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 147, datë 31.01.2008. 
Adresa: Rruga e Kavajës, ndërtesë 1-katëshe, përballë Kishës Katolike, Tiranë
Kambistë: lida Sinanaj, Perlat Sinanaj
Cel.:   0692211217

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “OlzE 07” SH.P.K., BERAT
licenca  nr. 148, datë 12.02.2008.
Adresa: lagjja “22 Tetori”, Berat
Kambist: Ramadan Qajalliu
Cel.:   0682057330

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REDI 07” SH.P.K., BERAT
licenca  nr. 149, datë 12.02.2008. 
Adresa:  lagjja “22 Tetori” (pranë degës së Bankës Raiffeisen), Berat
Kambistë:  luan Kumani, Ervin nallbani
Cel.:   0682201367

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GREBIS” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 150, datë 22.02.2008
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati 34, shkalla 3, apt. 18, Tiranë
Kambistë: Saimir Hila, lulëzim lato
Telefon:  04 2241 921
Cel.:   0692122950
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “E.l.G.A” sh.p.k., VlORË 
licenca  nr. 151, datë 26.02.2008. 
Adresa:  lagjja “28 nëntori”, nr. 1/27 n1n2, Vlorë
Kambist:  Violeta zere
Telefon:  022 3542
Cel.:   0692435603

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AES EXCHAnGE” sh.p.k., GJIROKASTËR
licenca  nr. 152, datë 26.02.2008. 
Adresa: lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër
Kambist: Metat Selimi
Cel.:   0692065855

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GREJSI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 153 datë 27.02.2008.
Adresa: Rruga “Elbasanit”, pallati 2, shkalla 2, apt.32, Tiranë
Kambist: zhaneta Parapani
Cel.:   0692081127
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “fOREXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 154, datë 27.02.2008. 
Adresa:  Rruga “Vaso Pasha”, pallati 14, shkalla 2, apt. 10, Tiranë
Kambist:  Polimer fejzaj
Telefon:  04 2273 114
Cel.:   0682201853

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EGnATIA EXCHAnGE” SH.P.K., DuRRËS
licenca: nr. 155, datë 17.03.2008.
Adresa:  lagjja 4, rruga “Skënderbej”, pallati 405, shkalla 7, kati I, Durrës
Kambistë: Myzejen Karabushi, Olta Musaraj 
Telefon:  052 34165
faks:   052 34179
Cel.:   0692048650, 0692297750

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DRInI CHAnGE” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 156, datë 17.03.2008.
Adresa:  lagjja “28 nëntori”, rruga ”Anita Bitri”, Vlorë
Kambistë:  Adrian Agaraj, Shkëlqim Duka 
Telefon: 033 33877
Cel.:   0682268209, 0682065801

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “HIluKu” SH.P.K., SHKODËR
licenca  nr. 157, datë 17.03.2008.
Adresa:  zyra 1: lagjja “Qemal Stafa”, rruga “zogu I”, Shkodër
zyra 2:  lagjja “Vasil Shanto”, rruga “Muhamet Gjollesha”, afër  
  xhamisë në qendër, Shkodër
Kambistë:  Albin Hiluku, nikolin Hiluku 
Tel. / faks:  022 43932
Cel.:   0692060324
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AuRORA” SH.P.K., RROGOzHInË, KAVAJË
licenca  nr. 158, datë 17.03.2008.
Adresa: lagjja nr. 2, Rrogozhinë, Kavajë
Kambistë: Hekuran Tosku, Arta Tosku
Telefon:  057 72239
Tel./faks: 057 72739
Cel.:   0692099938
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “28 nËnTORI” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 159, datë 19.03.2008. 
Adresa:  Rruga “28 nëntori”, nr. 18, Tiranë
Kambistë:  Heroina Saraçi, Vasil Sterjo, Pajtim Muço
Telefon:  04 2363 981, 04 2239 279
Cel.:   0692766111
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “RO – InVEST” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 160, datë 19.03.2008. 
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit” (Bulv.zogu I), pallati 97, apt. 27,  
  Kati I, Tiranë
Kambistë: Edlira Suci, Elda zogolli, Hekuran Brahja
Telefon:  04 2222 328
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PJETRI A & f” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 161, datë 27.03.2008.
Adresa: Rruga “Konferenca e Pezës”, rruga “Jakov Xoxa”, kati 1, fier
Kambistë: Arjan Pjetri, frederik Pjetri, Pëllumb Shahu
Tel. / faks:  034 31764
Cel.:  0682529707

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARDIVA – EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 162, datë 07.04.2008.
Adresa: zyra 1: Rruga “luigj Gurakuqi”, Tiranë
  zyra 2: Rruga “Dervish Hima” (pranë stadiumit “Qemal Stafa”), 
  Tiranë
  zyra 3: Sheshi “Avni Rustemi”, Tiranë
  zyra 4: Instituti Kamëz, Tiranë
Kambistë: Astrit Vata, Shpresa Prelaj, luljeta Vata, Agron Shira, 
  Jetmira Milushi
Telefon:  04 2249 730
Cel.:  0692046476
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PATRIK” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 164, datë 14.04.2008.
Adresa: Rruga “Sami frashëri”, shkalla 20, apt. 344 (pallatet Agimi), 
  Tiranë
Kambistë: Viktor Treni, Anjeza Shkoza
Tel. / faks:  04 2228 166
Cel.:   0692091272
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MEÇE 2” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 165, datë 14.04.2008. 
Adresa:  Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati 6 katësh, kati 1, Tiranë
Kambist:  Edmond Meçe
Tel. / faks:  04 2235 457
Cel.:   0684072198
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK - InVEST” sh.a. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “S – DOKO” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 166, datë 18.04.2008.
Adresa: Rruga “Bajram Curri”, pll. 478, shk. 20, Tiranë
Kambistë: Sovjetik Doko, Maksim fiku, Bilbil Shehaj
Tel. / faks:  04 2268 762
Cel.:   0682323990

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BuXHA” SH.P.K., SHKODËR
licenca: nr. 167, datë 22.04.2008.
Adresa: zyra 1:lagjja “Vasil Shanto”, Rruga “13 Dhjetori”, Shkodër
zyra 2:  lagjja “Vasil Shanto”, (Tek Tregu valutor), Shkodër
Kambistë: Petrit Buxha, Arben Kraja
Telefon: 022 49057
Cel.:   0682043455

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KOflOTEO” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 168, datë 30.04.2008. 
Adresa: Rruga “Sami frashëri” (pranë pallateve “Agimi”), kulla 1, kati  
  përdhe, Tiranë
Kambist: Kostandin Kotici
Telefon: 04 2263 592
Cel.:   0682045031

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lEOn – TIRAnA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 170, datë 08.05.2008.
Adresa:  Rruga “Kavajës”, godinë 2-katëshe, 10m nga Poliambulanca  
  “zoja e Këshillit të Mirë”, Tiranë.
Kambistë:  Onaldo Ago, Astrit Ago, Prandvera Ago
Telefon: 04 2226 689

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlBTuRIST AlBAnIA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 171, datë 13.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Mine Peza”, pallati 6-katësh, kati I, Tiranë
Kambistë: fuat Shahu, Shkëlqim Cuni
Telefon:  04 2271 143
Cel.:   0682059096

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REMIDA” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 172, datë 14.05.2008.
Adresa: Rruga ”Thoma Kalefi”, përballë namazgjasë, Elbasan
Kambist: Dashamir Vercani
Telefon:  054 241285
Cel.:   0682181959

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “XHulIO 2007” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 173, datë 19.05.2008.
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, apt. 42, Tiranë
Kambistë:  Vladimir Shkurta, Kleomen Gjiknuri
Telefon:  04 2233 313
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Cel.:   0682020144, 0682034829
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ElBASAn-fAJn” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 174, datë 22.05.2008. 
Adresa: zyra 1: Rruga “Reshit Çollaku”, njësia bashkiake nr. 10, Tiranë
zyra 2:  Godina 1- katëshe, ngjitur me Bankën Raiffeisen, farkë,  
  Sauk, Tiranë
Kambistë: fahri Sanço, nediko Sanço, neim Shehaj, Doren Harizi
Tel. / faks:  04 2271 485
Cel.:  0694033700, 0694033600

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TAKO” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 175, datë 26.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Gjin Bue Shpata”, Tiranë
Kambist:  Vladimir Tako
Telefon:  04 2258 162
Cel.:   0682037604, 0683598153

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TOMI CHAnGE” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 176, datë 27.05.2008.
Adresa:  lagjja “Osmen Haxhiu”, rruga “Gjergj Kastrioti”, pallati  
  537, kati 1, shk. 4, apt. 33, Vlorë
Kambist:  Thoma Meçi
Tel. / faks:  033 233904
Cel.:   0692410501

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “B.T.G.O” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 177, datë 28.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, pallati 240, shkalla 8, apt. 60, Tiranë. 
Kambistë:  Bektash laçi
Telefon:  04 2261 207
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BAllKAn 2008” SH.P.K., SHKODËR
licenca nr. 178, datë 28.05.2008. 
Adresa: lagjja “Vasil Shanto”, pranë Xhamisë së Madhe, Shkodër
Kambist: Ramadan Bashi
Telefon:  022 46021
faks:   022 41796
Cel.:   0692085331

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DAllAnDYSHJA” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 179, datë 28.05.2008. 
Adresa: lagjja “Pavarësia”, qendra tregtare “Riviera”, Vlorë
Kambistë: Dallandyshe Çelaj, Alda Seferi, Kadri Ramaj, Eduart Kallavaresi, 
  Mimoza Arapi
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Telefon:  033 225947, 033 229407
Cel.:   0692097666
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JOn Blu” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 180, datë 29.05.2008.
Adresa: Rruga “Mine Peza”, pallati 210, shkalla 5, kati 1, apt. 34, Tiranë
Kambist:  Ervin Hasanbelli
Telefon:  04 2266 518
Cel.:   0692144686

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “flAGEM” SH.P.K., KuÇOVË
licenca  nr. 181, datë 06.06.2008.
Adresa: lagjja “llukan Prifti”, Kuçovë
Kambist:  Adriatik Avdylaj
Tel. / faks: 031 125267
Cel.:   0692082805
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK - InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SH.f.T – 08” SH.P.K., SHKODËR
licenca  nr. 182, datë 06.06.2008. 
Adresa: lagjja “Vasil Shanto”, rruga “Vaso Kadia”, pallati tek agjencia, 
  Shkodër
Kambistë: nderim Pufja, Albana Pufja
Tel. / faks:  022 45932
Telefon:  022 45098
Cel.:   0692061467
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK - InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MIÇAnI CHAnGE” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 183, datë 16.06.2008.
Adresa:  lagjja 7, rruga ”Ismail Qemali”, nr. 2, Korçë
Kambistë:  Jorgaq Micani, Vilson Mara
Telefon:  082 44330
Cel.:   0692060685

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PAPI EXCHAnGE” SH.P.K., KORÇË 
licenca  nr. 184, datë 16.06.2008.
Adresa:  lagjja 9, rruga ”Mis Edit Durhan”, Korçë
Kambist:  Përparim Rustemi
Telefon:  082 43011
Cel.:   0684000825
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MuJAXHI” SH.P.K., SHKODËR
licenca  nr. 185, datë 16.06.2008. 
Adresa: lagjja “Vasil Shanto”, rruga “Park”, blloku “Vaso Kadia”,  
  Shkodër
Kambistë: Ermir Mujaxhi, luan Mujaxhi 
Telefon:  022 46762
Cel.:   0692022070

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “CAnI 2005” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 186, datë 16.06.2008
Adresa: lagjja Shënkoll, Tregu industrial, Elbasan 
Kambistë: Gani Cani, Riza Kotherja
Telefon:  054 3330
Cel.:   0682097135

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “fASETO” SH.P.K., lIBRAzHD
licenca  nr. 187, datë 16.06.2008.
Adresa: lagjja 1, pallati 18, librazhd
Kambist: Petrit facja
Telefon: 051 43091
Cel.:   0692182477

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MASuAl” SH.P.K., lIBRAzHD
licenca  nr. 188, datë 16.06.2008.
Adresa: lagjja 1, përballë filialit të Postës Shqiptare, librazhd
Kambist: Meleqe Alla
Telefon: 051 42423
Cel.:   0692987105
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REnJA EXCHAnGE” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 189, datë 17.06.2008
Adresa: lagjja 9, rruga “Miss Edith Durham”, pranë nd/jes së  
  ujësjellësit, Korçë
Kambist: Bardhyl Renja
Tel. / faks:  082 248011
Cel.:   0692075664

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “n.A.E.l” SH.P.K., lEzHË 
licenca  nr. 190, datë 25.06.2008.
Adresa: lagjja “Besëlidhja”, rruga ”luigj Gurakuqi”, lezhë
Kambist: leonard ndoka
Telefon:  021 523566
Cel.:   0682072392

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lADElI 2007” SH.P.K., POGRADEC
licenca  nr. 191, datë 09.07.2008.
Adresa:  Rruga “Spitalit”, lagjja 5 (përballë poliklinikës së vjetër), Pogradec
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Kambistë:  lavdërim Miminllari, Eliverta Miminllari
Telefon:  083 26719
Cel.:   0684061945

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “luKA – AGJEnSI” SH.P.K., lEzHË
licenca  nr. 192, datë 09.07.2008.
Adresa:  Rruga “luigj Gurakuqi”, lagjja “Besëlidhja”, lezhë
Kambist:  nikoll luka
Telefon:  021 522462
Cel.:   0682296845

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ElIRIJAnA” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 193, datë 10.07.2008. 
Adresa:  Rruga “Kiço Greco”, agjencia e udhëtarëve, Korçë
Kambistë:  Spase Ago, Anesti zguro
Telefon:  082 246177
Cel.:   0692054856, 0682360217

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnISA 2007” SH.P.K., KORÇË 
licenca  nr. 194, datë 10.07.2008.
Adresa:  Blloku Rinia, tek ish-lokali Rinia, Korçë
Kambist:  Shefqet Muço
Telefon:  082 48999
Cel.:   0692172184

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lIfO” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 195, datë 11.07.2008.
Adresa:  Rruga “Midhi Kostani”, zona e Pazarit 1, Korçë
Kambist:  Ali lifo
Telefon:  082 50904
Cel.:   0693287021

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “YllSOn SHEHOllARI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 196, datë 11.07.2008. 
Adresa:  Rruga “Dibrës”, nr. 231, Tiranë
Kambist:  Yllson Shehollari
Telefon:  04 2228 403
Cel.:   0682374204

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MERO” SH.P.K., DEVOll
licenca  nr. 197 datë 14.07.2008.
Adresa:  Bulevardi “fuat Babani”, Bilisht, Devoll
Kambistë:  Albert Mero, Alban fetolli, Alketa Bedulla 
Telefon:  081 122331
Cel.:   0682029748
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “H.B” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 198, datë 14.07.2008. 
Adresa:  Blvd. “zogu I”, Qendra Tregtare Tirana, Tiranë
Kambist:  Haxhi Biçaku
Telefon:  04 2237 249
Cel.:   0682000301
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MAIG 25” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 200, datë 23.07.2008.
Adresa:  Rruga “luigj Gurakuqi”, pranë ish-foto Skënderbeu, Tiranë
Kambist:  Maksim Koka
Cel.:   0684089111

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REAl XH.” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 201, datë 31.07.2008
Adresa: zyra 1: lagjja “28 nëntori”, pallati 109/1, Elbasan
  zyra 2: lagjja “Çlirimi”, Rruga “Thoma Kalefi”, nr. 5, Elbasan
Kambistë: Ismahil Idrizi, Aleksandër Idrizi
Telefon:  054 57870
Cel.:   0692103952
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “l – MuSTA” SH.P.K., KAVAJË
licenca  nr. 202, datë 04.08.2008.
Adresa: lagjja 3, rruga “Qazim Karriqi”, Kavajë
Kambist: laim Musta, Alketa Musta 
Telefon:  055 247902
Cel.:   0682301318
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “VAlOnA CHAnGE” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 203, datë 11.08.2008. 
Adresa:  Rruga ”Perlat Rexhepi”, lagjja “Osman Haxhiu”, pranë Sahatit, 
  Vlorë
Kambistë:  Yzedin Jahaj, Sali Amzaj
Telefon: 033 222577
Cel.:  0692420342

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “uKu” SH.P.K., lEzHË 
licenca  nr. 204, datë 13.08.2008.
Adresa:  lagjja “Skënderbeg”, pallati 43, kati I, lezhë
Kambist:  Aleksandër uku
Telefon: 021 522208
Cel.:  0692577432
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “E.K.B. – QYlAfKu” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 205, datë 15.08.2008.
Adresa:  Rruga “Konferenca e Pezës”, pallati 145, shkalla 4, apt.  
  25, kati I, Tiranë
Kambistë:  Bajram Qylafku, Klarita Qylafku 
Telefon: 04 2273 589
Cel.:  0682137094

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PAnTEKO” SH.P.K., KuÇOVË
licenca  nr. 206, datë 15.08.2008. 
Adresa:  lagjja “Tafil Skendo”, rruga “naftëtari”, (pranë shkollës  
  private  “28 nëntori”), Kuçovë
Kambistë:  liri Karakashi, Arben Karakashi 
Telefon: 031 122054
Cel.:  0682214357, 0682327271
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK - InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “S.f.A. lEKA” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 207, datë 15.09.2008. 
Adresa:  lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër
Kambist:  Skënder leka 
Telefon: 084 262942
Cel.:  0682695587

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EDlIR” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 208, datë 16.09.2008. 
Adresa:  Rruga “llazi Miho”, Kombinat, pranë stacionit të autobuzave,  
  Tiranë
Kambistë:  Bajram Çela, Xhuljan Çela
Telefon: 04 2352 261
Cel.:  0682141333
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lIKA AGEnCY” SH.P.K., PEQIn
licenca  nr. 210, datë 16.10.2008.
Adresa:  Bulevardi kryesor, Peqin
Kambist:  Kujtim lika
Telefon: 051 222623
Cel.:  0682736199
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SOTTA - AG” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 211, datë 16.10.2008. 
Adresa:  zyra 1. lagjja “luigj Gurakuqi”, pallati 73, Elbasan
zyra 2.  lagjja “Brigada 17 sulmuese”, Rruga “Thoma Kalefi”,   
  përballë ish-Kinoklub “Metalurgu”, Elbasan
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Kambistë:  Sokol Tatzati, Xhemali liçi
Telefon: 054 258875
Cel.:  0692082021

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXTRA CHAnGE” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 212, datë 16.10.2008.
Adresa:  Bulevard “Qemal Stafa”, lagjja “Kongresi i Elbasanit”, Elbasan
Kambist:  Adem ngjela
Cel.:  0682999747

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “E – BAROllI” SH.P.K., BIlISHT
licenca  nr. 213, datë 16.10.2008. 
Adresa:  Sheshi “1 Maj”, Qendër Bilisht
Kambist:  Ervehe Baholli
Telefon: 081 122368
Cel.:  0692491925

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnDI – fRAnCESCO” SH.P.K., BElSH, 
ElBASAn
licenca  nr. 214, datë 21.10.2008. 
Adresa:  Godina 5-katëshe, Qendër Belsh, Elbasan
Kambistë:  Azis Tafani, Marjeta Tafani
Telefon: 058 22243
Cel.:  0682169870
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.
 
zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “STADE” SH.P.K., luSHnJE
licenca  nr. 215, datë 28.10.2008. 
Adresa:  lagjja “Skënder libohova”, pranë Bashkisë, lushnje
Kambistë:  Dhimitër Stambolliu, Abaz Demiri
Cel.:  0682126815

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARDuRI” SH.P.K., luSHnJE 
licenca  nr. 216, datë 30.10.2008. 
Adresa:  lagjja “Skënder libohova”, pranë Bashkisë, lushnje
Kambistë:  Arben Durri, Dylber Halla
Telefon: 035 20998
Cel.:  0682346342

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “Al & TA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 217, datë 31.10.2008. 
Adresa:  Rruga e Dibrës, pallati AnI, kati i parë, Tiranë
Kambistë:  Alfred Cenolli, Spartak Dobi
Telefon: 04 2256 726
Cel.:  0692072290, 0693113069
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “fREAl-f.K.P” SH.P.K., BIlISHT
licenca  nr. 218, datë 05.11.2008. 
Adresa:  Bulevardi “fuat Babani”, pallati 4, Bilisht
Kambistë:  fredi Kutrolli, Pellump Kutrolli
Telefon: 081 123300
Cel.:  0692099796
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “XHAIz” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 219, datë 05.11.2008. 
Adresa:  Rruga “Dibrës”, pallati Aurora Konstruksion, Tiranë
Kambistë:  Iljaz Ahmati, Xhafer lala
Telefon: 04 2253 404
Cel.:  0682087281, 0682045566

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AnA – MARIA” SH.P.K., BElSH, ElBASAn
licenca  nr. 220, datë 21.11.2008. 
Adresa:  Qendër Belsh, Elbasan
Kambistë:  fatos Hysa, Alketa Hysa 
Telefon: 058 22700
Cel.:  0683678734

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TOSHI – ElI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 221, datë 25.11.2008. 
Adresa:  Rruga “Gjergj legisi”, pallati nr.12, Kati I, Tiranë
Kambist:  Tosh Vata
Cel.:  0682205501

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DAMElA” SH.P.K., BElSH, ElBASAn
licenca  nr. 222, datë 26.11.2008. 
Adresa:  Qendër Belsh, Elbasan
Kambist:  Gazeli Hysa
Telefon: 058 22024
Cel.:  0683282710
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ESI – EnA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 223, datë 15.12.2008. 
Adresa:  Rruga “llambi Bonata”, pallati 44, shkalla 1, ap. 12, kati I, Tiranë
Kambistë:  loreta Bajrami, Agron Bajrami 
Telefon: 04 2351 722
Cel.:  0692069702
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MOGI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 224, datë 15.12.2008. 
Adresa:  Rruga “Bardhok Biba”, pallati 75, shkalla 6, ap. 22, Tiranë
Kambistë:  Olimbi Hajdari, Hasan Hajdari 
Telefon: 04 2266 041
Cel.:  0694039021, 0693113069

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lAnA2 AD” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 225, datë 24.12.2008. 
Adresa:  Rruga “Ali Demi”, pallati 167/1, Tiranë
Kambistë:  Ixhlale Alimerko, Shyhrete likaj, Anilda neziri
Telefon: 04 2376 025
Cel.:  0692033511
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR I TIRAnËS” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DPA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 226, datë 26.12.2008. 
Adresa:  Qendra Tregtare univers në autostradën Tiranë - Durrës, km 7,
  Tiranë 
Kambistë:  Ardian Grori, Endrit Gjoksi, Bledar Canaj, Albert Sara,  
  Dhimitër Papadhopulli
Telefon: 04 2380 154
Cel.:  0682631941
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR I TIRAnËS” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “R & M TOuRS – 2008” SH.P.K., MIRDITË
licenca  nr. 227, datë 29.12.2008.
Adresa:  Rruga “Shën Vincenso d’Paoli”, ura e Jakut, pallati 3-katësh,  
  ndarja nr. 3, Rrëshen, Mirditë
Kambistë:  Altin Dodaj, Martin Dodaj
Telefon: 021 723390
Cel.:  0693429663

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JMS & D” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 228, datë 19.01.2009. 
Adresa:  Rruga e Elbasanit, pranë filialit të Postës Shqiptare, Tiranë
Kambistë:  Elida Pergega, Besiana Qatromi, Jurgen Demolli 
Telefon: 04 2230 728
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR I TIRAnËS” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nInO - PEPKOlA” SH.P.K., RRËSHEn, MIRDITË
licenca  nr. 229, datë 03.02.2009. 
Adresa:  Banesë private, kati I, tregu i lirë, Rrëshen, Mirditë
Kambist:  Artan Pepkola 
Telefon: 021 723049
Cel.:  0682066147
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

 zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GJOCI-InVEST” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 230, datë 04.03.2009. 
Adresa:  Rruga Kodër Kamëz, godinë dykatëshe, kati I, afër urës, Tiranë
Kambistë:  lavdie Gjoci, ferit Gjoci
Telefon: 047200876, 048303700
Cel.:  0692063048
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MERPA” SH.P.K.,TIRAnË
licenca  nr. 231, datë 06.03.2009. 
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet “1 Maj”, shk.6, ap.54, 
  Tiranë
Kambistë:  lindita Merdani, Tomor Merdani
Telefon: 04 2400 142
Cel.:  0693850550, 0693806942
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “V.I.B.A. - I” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 232, datë 12.03.2009. 
Adresa:  Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, prapa lulishte “1 Majit”, Tiranë
Kambistë:  Alda Elmazaj, Valendita Elmazaj, Bedri Elmazaj 
Telefon: 04 2249 511
Cel.:  0692437831
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KlAuD 09” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 233, datë 01.04.2009. 
Adresa:  lagjja “Kastrioti”, rruga ”Ramiz Aranitasi”, pll. 198/1, shk. 1, 
fier
Kambist:  Klaud Meta
Telefon: 034 32206
Cel.:  0682077908

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KRISI 08” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 234, datë 10.04.2009. 
Adresa:  Rruga ”Aulona”, lagjja “Kastrioti”, QTu, fier
Kambist:  Genci Basha
Telefon: 034 249732
Cel.:  0694010817, 0683010817
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JORGAQ” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 235, datë 22.04.2009. 
Adresa:  lagjja “Isa Buletini”, rruga “Sadik zotaj”, pallati 293, shkalla 
  1, apt. 4, Vlorë
Kambist:  Vasillaq Marku 
Telefon: 033 230241
Cel.:  0682162876

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARISAn” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 236, datë 04.05.2009. 
Adresa:  lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “Qemal Stafa”, pallati 
  16, Elbasan
Kambistë:  Hasan Pepa, neim Hoxha
Telefon: 054 244705
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unICORnER” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 237, datë 05.05.2009. 
Adresa:  lagjja “luigj Gurakuqi”, bulevardi “Qemal Stafa”, pallati 13, 
  kati I, njësia nr. 1, Elbasan
Kambist:  Dionis Biça 
Cel.:  0692054726
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “HAfEKO” SH.P.K.,DuRRËS
licenca  nr. 240, datë 24.07.2009.
Adresa:  lagjja nr. 6, rruga “Mujo ulqinaku”, pallati 335, kati I, Durrës
Kambist:  Haxhi Kotarja
Telefon:  052 231210
Cel.:   0682157889

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ABAT – 2009” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 241, datë 28.07.2009.
Adresa:  Rruga “Sadik Petrela”, 100m mbi disko Venue, Tiranë
Kambist:  Andi Teneqexhi
Telefon:  04 2421 403
Cel.:   0692087014

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “XHAnGARË” SH.P.K., ROSKOVEC, fIER
licenca  nr. 242, datë 07.09.2009.
Adresa:  lagjja nr. 1, sheshi qendror, pallati 12, kati I, Roskovec, fier
Kambist:  ferdije Cepele
Cel.:   0692082273
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIOn – GOlD” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 243, datë 09.09.2009.
Adresa:  Rruga e Kavajës, pallati 4, dyqani 2 (pallati me shigjeta), 
  Tiranë
Kambistë:  Sagena Çaçi, Shefqet Hoxha
Telefon:  04 2421 546
Cel.:   0692112192
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “P– PAnEl –2008” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 244, datë 11.09.2009.
Adresa:  Rruga “ndre Mjeda”, përballë Qendrës Tregtare Condor, Tiranë
Kambistë:  Anisa Papadhima, Dritan Selenica
Telefon:  04 2260 133
Cel.:   0672761865, 0672600216
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST”sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “fORGAlI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 245, datë 18.09.2009.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet Agimi, Shk 1, Ap.8, Tiranë
Kambistë: Kadri forgali, Klevis forgali
Telefon:  04 2227 075
Cel.:   0672736179

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MRRuKu” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 246, datë 02.10.2009.
Adresa: Rruga e Kavajës, pallati 3 (pranë klinikës dentare ufO), Tiranë
Kambistë: Altin zyberi, Shtjefen Mrruku 
Telefon:  04 2255 512
Cel.:   0682084700

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ROYAl fOREX” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 247, datë 09.10.2009.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet e Aviacionit, shkalla 3/1,  
  apt. 7, Tiranë
Kambist: Arben Dragusha
Telefon:  04 2246 902
Cel.:   0692165020

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “VInSEnT CHAnGE” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 248, datë 26.10.2009.
Adresa: Rruga “Sadik zotaj”, kullat Kollozi, kati I, Vlorë
Kambist: Altin Troka
Telefon:  033 200030
Cel.:   0694033991
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SHABA – TRAnSfERTE” SH.P.K., KAVAJË
licenca  nr. 249, datë 03.11.2009.
Adresa: lagjja nr. 2, godinë1 katëshe, pranë ish-bashkisë, Kavajë
Kambist: Vahid Shaba
Cel.:   0683012296

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EDAlEM” SH.P.K., BElSH, ElBASAn 
licenca  nr. 250, datë 11.11.2009.
Adresa: Qendër Belsh, Elbasan
Kambistë: Hysen Hysa, Emiljano Hysa
Cel.:   0682320350

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AGJEKA 2009” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 251, datë 11.11.2009.
Adresa:  lagjja nr. 7, Blloku “28 nëntori” (pranë librarisë), Korçë
Kambistë:  Pavllo Emini, urim Progri
Telefon:  082 257540
Cel.:   0692917848

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BRACKO” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 252, datë 12.11.2009.
Adresa:  lagjja “18 Shtatori”, godinë 1 katëshe, Gjirokastër
Kambist:  Tahir Çelo
Telefon:  084 277717

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “All Of SERVICE TRAnS” SH.P.K., luSHnJE 
licenca  nr. 253, datë 25.11.2009.
Adresa:  zyra 1: Rruga e Durrësit (ndërtesa ish-kafe flora), kati I, Tiranë
  zyra 2: lagjja “Skënder libohova”, nr. 21, lushnje
Kambist:  Brunilda Shima
Telefon:  042 226595 (zyra 1), 035 222987 (zyra 2)
Cel.:   0682053995
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARBA – 01” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 254, datë 25.11.2009.
Adresa:  Rruga e Elbasanit, (pranë degës së Alpha Bank), Tiranë
Kambistë:  Agron Mahmuti, Odhisea Anagnosti, Ervin Shehu
Telefon:  04 2344320, 234 4628
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REnATO” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 255, datë 26.11.2009.
Adresa:  lagjja “Konferenca e Pezës”, Rruga Peza 2, pallati 85, kati I, fier
Kambistë:  Renato Mucaj, Juland ferzaj, Muco Mucaj, Bekim Shehaj
Telefon:  034 231567
Cel.:   0692078501
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nX-ElVI” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 256, datë 14.12.2009.
Adresa:  Rruga “Qemal Stafa”, përballë Prokurorisë së Përgjithshme, Tiranë
Kambistë:  nderim Saraçi, Myrteza Kadria
Telefon:  04 2278 114
Cel.:   0682279737
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE l-D” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 257, datë 14.12.2009.
Adresa:  Rruga “Abdyl frashëri”, pallati Hekla, kati I, Tiranë
Kambist:  Skënder Hasani
Telefon:  04 2261 595
Cel.:   0692097513
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PATRIK & DAnIEl” SH.P.K.,TIRAnË 
licenca  nr.258, datë 28.12.2009.
Adresa: Rruga ”Asdreni”, pallati 4, shkalla 5, apt. 68, Tiranë
Kambistë: Dalina Kumani, Astrit Kumani 
Telefon:  04 237 6410
faks:   04 237 6410
Cel.:   0692103390, 0682590799
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “luzATI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 259, datë 30.12.2009.
Adresa: Rruga “Komuna e Parisit”, pallati SARAEl, Kulla 1, Tiranë
Kambistë: Shpëtim luzati, Elton luzati
Telefon:  04 232 0032
faks:   04 232 0032
Cel.:   0694344100
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “HAnXHARI - EDJA” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 260, datë 08.01.2010.
Adresa:  Rruga “Sadik zotaj“, 50m larg Bankës Raiffeisen, Vlorë
Kambist:  Edja Hanxhari 
Telefon:  033 224408
Cel.:   0692065372
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK - InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PAulO - 2006” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 261, datë 08.01.2010.
Adresa: Rruga “Ismail Qemali”, përballë picerisë Era, Tiranë
Kambist: Pellump Ramaj 
Telefon:  04 224 4638
Cel.:   0672010529

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TOnIK” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 262, datë 12.01.2010.
Adresa:  Rruga “frang Bardhi”, godina 4-katëshe (Vala Kompani),  
  Selitë, Tiranë
Kambist:  Petrit Prrenjasi
Telefon:  04 232 0661
Cel.:   0692085750
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EDI - 2006” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 263, datë 13.01.2010.
Adresa:  lagjja nr. 3, Bathore, Kamëz, Tiranë
Kambist:  lazam Troci
Telefon:  048 303932
Cel.:   0682055716
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GOSTIMA unIOn” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 264, datë 21.01.2010.
Adresa:  fshati Gostimë, Komuna Qendër, Elbasan
Kambist:  nuri Plaka 
Telefon:  058 720196
faks:   058 720196
Cel.:   0682208323
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DAIlA – 2007” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 265, datë 21.01.2010.
Adresa:  Rruga “Sadik zotaj”, pallati 372, Vlorë
Kambist:  Xhevaire Meçaj
Telefon:  033 400204
faks:   033 400204
Cel.:   0682281100
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK – InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TABE ” SH.P.K.,KORÇË
licenca  nr. 267, datë 01.02.2010.
Adresa:  lagjja 9, Rruga “Miss Edit Durham”, Korçë
Kambistë:  Taqo Plloça, Arben lifo
Telefon:  082 57911
Cel.:   0682691727

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KOlETA” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 268, datë 02.02.2010.
Adresa:  lagjja 8, Blloku “8 nëntori”, Pranë gjimnazit “Themistokli Gërmenji”,
  Korçë
Kambist: Thoma Koleta
Cel.:   0692454490

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “CIMI SHEMBITRAKu ” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 269, datë 03.02.2010.
Adresa: Rruga “fan Stilian noli”, lagjja 7, blloku ”8 nëntori”, pallati 2, 
  kati I, Korçë
Kambist:  Shkëlqim Shembitraku
Cel.:   0692216370

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PRREnJASI unIOn” SH.P.K., PËRREnJAS
licenca  nr. 270, datë 03.02.2010.
Adresa: Bulevardi “Rinia”, zyra pranë Western union, Përrenjas
Kambistë: nadire Tola, fatmira Albajrami
Telefon:  059 122354
Cel.:   0692933568, 0692049472
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AGIMI-unIOn” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 271, datë 04.02.2010.
Adresa: Rruga “11 nëntori”, Pallati 38, Elbasan
Kambist: Xhaneta Stafa 
Telefon:  054 259 455
  054 257 853
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SElEKT ” SH.P.K., luSHnJE
licenca  nr. 272, datë 05.02.2010.
Adresa: lagjja ”Skënder libohova”, lushnje
Kambist: Hamlet Gega 
Telefon:  035 220838
Cel.:   0682095677 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GOlDEn DInAR” SH.P.K., DuRRËS 
licenca  nr. 273, datë 12.02.2010.
Adresa: lagjja nr.5, Rruga “Mujo ulqinaku”, Pallati “Arvi”, Kati I, Durrës
Kambist: luan zeko 
Telefon:  052 238177
Cel.:   0692083277
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REInARDI” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 274, datë 12.02.2010.
Adresa: Bulevardi Vlorë-Skelë, Përballë ”Kalit të Trojës”, Vlorë
Kambist: Adelina Metaj
Telefon:  033 238758
Cel.:   0682155706 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ERIS Al” SH.P.K., lIBRAzHD 
licenca  nr. 275, datë 07.04.2010.
Adresa:  Bulevardi kryesor, librazhd
Kambist:  ndriçim Tola 
Telefon:  051 423899, 051 423444
Cel.:   0692020911 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.
 
zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GEGA - BOGDAnI” SH.P.K., PËRREnJAS
licenca  nr. 276, datë 07.04. 2010.
Adresa: Rruga nacionale, lagjja nr.2, Pallati 30, Shk 1, Ap.2,  
  Pranë Stadiumit, Përrenjas
Kambistë:  Agron Gega
Cel.:   0682613037

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHEnGE MAlO & MAnI” SH.P.K., 
POGRADEC
licenca  nr. 277, datë 12.04.2010.
Adresa: lagjja nr. 3, rruga “Kajo Karafili”, kati I, Pogradec
Kambistë: Maliq Bego, Jani Bego
Telefon:  083 225231 
Cel.:   0684096836 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “XHEVAHIRI - 2010” SH.P.K., lEzHË
licenca  nr. 279, datë 14.04.2010.
Adresa: lagjja “Besëlidhja”, Rruga “luigj Gurakuqi”, Pallati 3-katësh,  
  Kati I, lezhë
Kambistë: Xhevahir Gjini
Telefon:  021 522387
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MARSIlDA” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 280, datë 23.04.2010.
Adresa: zyra 1. Orikum, Qendër (pranë PTT), Vlorë
  zyra 2. novoselë, Qendër, Vlorë
  zyra 3. Selenicë, Qendër, Vlorë
  zyra 4. frakull, përbri shkollës 9-vjeçare, Vlorë
  zyra 5. Bulevardi kryesor, Pallati 5-kate, nr. 25, Kotë, Vlorë
Kambistë: fatbardha Beja, Pranvera Mejdiaj, Marjus Memushaj,  
  Shezai Aliaj, Blerta Abazaj, Rremzi Balilaj
Telefon:  039 12322
Cel.:   0692266331
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SOnI DuRAl” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 281, datë 26.04.2010.
Adresa:  Rruga “luigj Gurakuqi“, Pallati 24/1, Tiranë
Kambistë:  Ilirjan Cara, flora Cara
Telefon:  04 225 7154
Cel.:   0692093717
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SIAl” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 282, datë 26.04.2010.
Adresa: fshati Bishqem, Komuna Pajovë, Peqin (pranë shkollës  
  9-vjeçare Bishqem), Elbasan
Kambistë: fatos Sinani, Yllka Sinani, Kujtim Vogli
Telefon:  058 070086
Cel.:   0692063560,0692333699
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TElE.CO&COnSTRuCTIOn” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 283, datë 28.04.2010.
Adresa: lagjja “Kastrioti”, pranë Bankës Raiffeisen, fier
Kambistë: Tatjana Çobo, Edmira Gjeçi
Telefon:  034 502531
Cel.:   0692086562
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARSEn 2010” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 284, datë 13.05.2010.
Adresa:  lagjja “24 Maji”, Rruga “Miss Durhan”, Pallati i ri Golemi,  
  Kati I, Vlorë
Kambist:  Alma Biça
Telefon:  033 403263
Cel.:   0692163159
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EMIlY-TRAVEl” SH.P.K., luSHnJE
licenca  nr. 285, datë 19.05.2010.
Adresa:  lagjja “Xhevdet nepravishta”, Pranë Poliklinikës Qendrore, lushnje
Kambistë: Jemin Meçi, Ilirjan Meçi, Gentjan Meçi, Armand Meçi,  
  Robert Kadiu
Telefon:  035 225977 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AMADEuS TRAWEll AnD TOuRS” SH.P.K., 
TIRAnË 
licenca  nr. 286, datë 24.05.2010.
Adresa: zyrë brenda Aeroportit “nënë Tereza”, kati I, fshati Rinas,  
  Komuna nikël, Durrës
Kambistë:  Enkela Sollaku, Gjergji Sollaku
Telefon:  04 238 1974, 04 224 7490
Cel.:   0682062130 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “flORI 2010” SH.P.K.,TIRAnË
licenca  nr.287, datë 27.05.2010.
Adresa:  lagjja nr. 5, Rruga “Mihal Duri”, nr. 22, Tiranë
Kambistë:  florian Merxhushi, nail Merxhushi
Telefon:  04 280 7844
Cel.:   0692315034

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MARfIn” SH.P.K., ElBASAn 
licenca  nr. 288, datë 27.05.2010.
Adresa: lagjja “luigj Gurakuqi”, pallati 70, kati I, Elbasan
Kambistë: Marsida Ashiku, Altin Ashiku
Telefon:  054 246767 
faks:   054 246767
Cel.:   0692926313
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nIlDAVIS” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 289, datë 01.06.2010.
Adresa:  Rruga “Azem Hajdari”, Banesë nr.3, Bathore, Tiranë
Kambist:  Riza Cani
Cel.:   0683414111
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE lEKA 010” SH.P.K., 
POGRADEC
licenca  nr. 290, datë 01.06.2010.
Adresa: Rruga “Europa”, lagjja nr.3, Pallati pranë valutës, Kati I,  
  Pogradec
Kambist: Agron leka
Cel.:   0694370260

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BESHIRI” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 292, datë 04.06.2010.
Adresa: Rruga “urani Pano”, Pallati i ri prapa Hotel Tiranës, Kati I,  
  Tiranë
Kambistë: Arben Beshiri, Arben Vaqari
Cel.:   0682023922

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MIRI & AnI EXCHAnGE” SH.P.K.,VlORË 
licenca  nr. 293, datë 21.06.2010.
Adresa:  lagjja “28 nëntori”, pranë librarisë qendrore, Vlorë
Kambist:  fatmir Mataj
Telefon:  033 238147
Cel.:   0682420606

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “luDIAnnA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 294, datë 30.06.2010.
Adresa:  Bulevardi “Gjergj fishta”, Pallati 8, tek Enti Rregullator i  
  Energjisë,Tiranë
Kambist:  lumturi Cjapi
Telefon:  04 226 0025
Cel.:   0694031219
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “REI - 2010” SH.P.K., luSHnJE 
licenca  nr. 295, datë 01.07.2010.
Adresa:  lagjja “Skënder libohova”, Pallati 5-katësh, Kati I, lushnje 
Kambist:  Avni Shuli
Cel.:   0692076179

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KEBEST” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 296, datë 05.07.2010.
Adresa:  Rruga ”Durrësit”, Pallatet Gintash, laprakë, Tiranë
Kambistë:  Eglantina Baroka, Sokol Baroka
Telefon:  04 241 3030
Cel.:   0672084031
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nOKA - 2010” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 297, datë 13.07.2010.
Adresa:  Rruga “George W. Bush”, Pallati 5-katësh, Kati 1, mbrapa  
  Monumentit të Partizanit të Panjohur, Tiranë
Kambistë:  Ismen noka, Esmeralda Xhamallati
Telefon:  04 223 5075
Cel.:   0692073375
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SMART EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 298, datë 13.07.2010.
Adresa:  Rruga e Durrësit, Pallatet Gintash, Dyqani nr.8, laprakë,  
  Tiranë
Kambist:  nylbi Basha
Cel.:   0692058711

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nE-O-Al” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 299, datë 16.07.2010.
Adresa:  zyra 1. Rruga Tiranë-Dajt, Qesarakë, Pranë Restorant freskut, 
  Tiranë
  zyra 2. Rruga e Dibrës, Pallati 330, Shk.3, Ap.14, Tiranë
Kambistë:  Andrea Onjea, Agim Tato
Telefon:  04 236 4269, 04 236 6749
Cel.:   0694045090
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SAlIllARI H.T.K” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 300, datë 16.07.2010.
Adresa:  Pranë mbikalimit Sukth i Ri, Durrës
Kambist:  Tefta Salillari
Telefon:  057 122360
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “2f COnSTRuKSIOn VG” SH.P.K., 
ElBASAn
licenca  nr. 301, datë 20.07.2010.
Adresa:  fshati Gostim, 100 metra pranë kryqëzimit, Elbasan
Kambistë:  fatmira Dhepa, nertila Dhepa
Telefon:  058 720500
Cel.:   068222555
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PunTO PER PunTO” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 302, datë 21.07.2010.
Adresa:  zyra nr.1: Rruga ”Myslym Shyri”, 60/1, Hyrja 3, Tiranë
zyra nr.2:  Rruga “Kavajës”, Pallati 219, Shkalla 1, Ap. 2, Tiranë  
zyra nr.3:  Rruga ”Myslym Shyri”, Pallati 56/2, Tiranë
zyra nr.4:  Rruga “Bardhyl”, Pallati 12, Shkalla 2, Ap. 8, Tiranë
Kambistë:  Ardian Kazaferi, leonard Pelari; Griselda Izvira; Rozarta  
  Bukaçi; Jetmira zhuri; Gerta Pashollari; liljana Kastrioti
Telefon:  04 242 6344 
Cel.:   0672025475
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.
 
zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “O 2” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 303, datë 13.08.2010.
Adresa:  zyra1: Rruga”Sulejman Delvina”,Dyqani pranë postës nr.8,  
  Tiranë 
  zyra 2:  Rruga “luigj Gurakuqi”, nr. 6, Tiranë
Kambistë:  Ilirjan Turkoviç, Maldi zhabjaku
Telefon:  04 240 7698
Cel.:   0682064044, 0682135747

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EDJOnA” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 304, datë 24.08.2010.
Adresa:  Rruga “Halile”, lagjja Kushtrimi, Pallati 1336, Vlorë
Kambist:  Eriona Bregu
Telefon:  033 239575
Cel.:   0692277510
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KlOMIR” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 305, datë 27.08.2010.
Adresa:  Rruga “Demokracia”, Qendër Vorë, Tiranë 
Kambist:  Dervish Mema
Telefon:  047600307
Cel:   0672620900
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KlOBES” SH.P.K., GRAMSH
licenca  nr. 306, datë 02.09.2010.
Adresa:  Bulevardi “10 Korriku”, lagjja Holta, pranë OSSH-së,   
  ndërtesë njëkatëshe, Gramsh
Kambist:  Klodjan Braçja
Cel.:   0672082548
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MOBAl AlBAnIA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 307, datë 02.09.2010.
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pallati “Sky Towers”,Tiranë
Kambist:  Mirela Tesho
Telefon:  048202-202/3; 042223-254
Cel.:   0682090109
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIOn SElVIA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 308, datë 07.09.2010.
Adresa:  Rruga “Dibrës”, tek Selvia, Pallati AK, Kati 1, nr.2, Tiranë
Kambist:  lavdije noka
Telefon:  042253404
Cel.:   0686071160
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “VARAnGu” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 309, datë 08.09.2010.
Adresa:  Rruga ”Xhanfize Keko”, Pallati 2, shk.1, Ap.2. Tiranë
Kambist:  Vladimir Varangu
Telefon:  042345331
Cel.:   0682126451
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TERInI TRAVEl AGEnCY” SH.P.K., SARAnDË
licenca  nr.310, datë 14.09.2010.
Adresa: lagjja nr.4, Rruga “Mithat Hoxha”, Sarandë
Kambist: fatos Demiri
Telefon:  085224985
Cel.:   0692094030
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ERBIAl” SH.P.K., KOPlIK
licenca  nr. 311, datë 15.09.2010.
Adresa:  Koplik Qendër, Malësi e Madhe, Përballë Hebaj Center,  
  Koplik
Kambistë:  Ilir Rexhvelaj, luan Rexhvelaj
Telefon:  021123-000
Cel.:   0694023808
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “nIKOVA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 312, datë 23.09.2010.
Adresa:  Rruga “ferit Xhajko”, nr.24/6, Tiranë
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Kambistë:  Kudrete Vardhami, Denisa nanaj, niko Vardhami
Telefon:  2340-366 
Cel.:   0682038819
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MBK IMPORT EKSPORT” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 313, datë 29.09.2010.
Adresa: Rruga ”Sulejman Delvina”, Përballë Hotel Diplomat 12/1, Tiranë
Kambistë: Klaidi lika, Elisabeta Bakullari, Olsi Hastoçi, Denis Mere
Telefon:  04 2480 870
Cel.:   0692090705
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ERGI-unIOn” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr.314, datë 29.09.2010.
Adresa: lagjja nr. 14, 200 m larg Gjykatës së Apelit, Shkozet, Durrës 
Kambistë: Andi Bleta, Ervis Shala
Telefon:  052 265249
Cel.:   0692131551
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “E&J. KERÇIKu” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 315, datë 05.10.2010.
Adresa:  Rr. “lord Bajron”, nd. 22, H. 4, Tiranë
Kambist:  Eqerem Kërçiku 
Telefon:  04 2237695
Cel.:   0682226983

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KAlEMI TRAVEl & EXCHAnGE” SH.P.K., 
TIRAnË
licenca  nr. 316, datë 11.10.2010.
Adresa:  Rr. “Sami frashëri”, Pallati Coloseu, Kati I, Tiranë
Kambist:  Marsel Kalemi 
Telefon:  04 2254826
Cel.:   0692296057

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “V - fOREX” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 317, datë 22.10.2010.
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pall. nr. 138, Kati I, Përballë
  Ambasadës Ruse, Tiranë 
Kambistë: Ervin Shehu, Adelina Kajo
Telefon: 04 2240499
Cel.:  0695454828
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË” sh.p.k.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BAnERT” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 318, datë 26.10.2010.
Adresa: lagjja “29 nëntori”, Rr. “Sadik zotaj”, Pallati 517, Vlorë
Kambist: Alban Duka
Telefon:  033 408190
Cel.:   0682065801, 0695692502
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TEnDI unIOn” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 319, datë 29.10.2010.
Adresa: Rruga “Don Bosko”, Pall. 133, Shk. 1, Kati 1, Tiranë
Kambistë:  Marjana Guda, Ina Kamberi dhe Dashmira Qinami
Telefon: 04 2256655
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unIOnI fInAnCIAR TIRAnË ” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ARTOS-OR” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 320, datë 04.11.2010.
Adresa: lagjja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi “Qemal Stafa”,  
  Pallati nr.12, Kati I, Elbasan
Kambist:  Arif Tosku
Telefon: 054244487
Cel.:   0692027989

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GOlEMI-lXH” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 321, datë 08.11.2010.
Adresa: Rr. “Sami frashëri”, Pallati 17, Kati 1, Tiranë
Kambistë:  Manush Meshau, Ylli Meshau 
Cel.:   0682649114

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MADRI unIOn” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 322, datë 22.11.2010.
Adresa: Rr. “Arkitekt Kasemi”, Pallati nr.240/1, Ap.1,Kati 1, Tiranë
Kambistë:  Majlinda Gjoza, Marsela Gjoza, Dritan Rustemi, Alminda  
  Gjoka, Vilma Shehi, Malvina Ibra, Gerta Reka
Telefon:  04 2345539
Cel.:   0672028609
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GAlAKTIK TRAVEl” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 323, datë 25.11.2010.
Adresa:  lagjja 13, Rr. “Pavarësia”, Përballë ish-frigoriferit, Plazh, Durrës
Kambist:  luan Taipi 
Telefon:  052 262274
Cel.:   0692020095
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave përllogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EnID 2010” SH.P.K., DuRRËS
licenca  nr. 324, datë 26.11.2010.
Adresa: lagjja 12, sheshi “nako Spiro”, kati I, Durrës
Kambistë:  Abdi Mane, Dine Malo
Telefon:  052 236246
Cel.:   0682039277, 0682226000

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “OCEAnBlu” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 325, datë 28.12.2010.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, dyqan në katin përdhe në pallatin  
  përballë Gjykatës së rrethit Tiranë, Tiranë
Kambist:  Murat ferruni
Telefon:  04 2270349
Cel.:   0672033222

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lADI CHAnGE” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 326, datë 05.01.2011.
Adresa: lagjja “Osman Haxhiu”, Pallati nr. 537, Kati 1, tek Posta  
  Qendrore, Vlorë 
Kambist:  lavdosh Ibrahimi
Telefon:  033 239189
Cel.:   0692150302

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MARPIOnI” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 327, datë 05.01.2011.
Adresa: lagjja “Isa Buletini”, Rruga “Sadik zotaj”, pallati nr. 1198,  
  kati 1, Vlorë
Kambist:  Aristotel Papa
Telefon:  033 222464
Cel.:   0684024246

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “lOnDOn TRAVEl” SH.P.K., KAVAJË
licenca  nr. 328, datë 12.01.2011.
Adresa: lagjja nr.2, rruga “Jurgen Trade”, lokali përballë ish-Bashkisë, 
  Kavajë
Kambistë:  Aviola Kumbaro, Benet Kumbaro, Arjan Maliqati, Elmira Kumbara
Telefon:  055 242667/5620
faks:   055 242698 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “E-RESulAJ” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 329, datë 14.04.2011.
Adresa: lagjja “29 nëntori”, rruga ”Kastriot Muço”, pallati 6, kati 1, fier
Kambist:  Edi Resulaj
Telefon:  034 222111
Cel.:   0696021221
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ITAl-MARKET” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 330, datë 14.04.2011.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet “1 Maji”, nr. 24/2, Tiranë
Kambistë: fation Xhindoli, Jonida ziu
Telefon:  04 4517678
Cel.:   0692506620, 0692089105

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TAD” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 331, datë 05.05.2011.
Adresa: Rruga “Robert zhvarc”, farkë, Tiranë
Kambistë: Albana Tahiraj, Marlen Tahiraj
Telefon:  042482850
Cel.:   0674095578
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIOn CITY PARK” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 333, datë 27.05.2011.
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, Km 10, Qendra Tregtare City Park, 
  Vorë, Tiranë
Kambistë: Eltjon Xhani
Telefon:  04 509132
Cel.:  0666055558
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ATlAnTIKu lu-02” SH.P.K., luSHnJE 
licenca  nr. 334, datë 09.06.2011.
Adresa: lagjja ”Skënder libohova”, Pallati 3 Katësh, kati I, përballë  
  Bashkisë, lushnje
Kambist:  Enea Myftari
Telefon:  035 222158
Cel.:  682088548; 0695121898
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ADVI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 335, datë 23.08.2011.
Adresa: Rruga “Gjergj fishta”, Dyqani nr.3, Kati I, Tiranë 
Kambistë: Viktor Hoxha, Adem Selamaj 
Cel.:  0682231100; 0682208668

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “IlIA CIKO” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 336, datë 26.08.2011.
Adresa: lagjja 7, Bulevardi “Shën Gjergji”, tek turizmi Behar Koçibelli, Korçë
Kambistë:  Ilia Ciko, Agron Paci
Cel.:  0692098683
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “A.E.XH” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 337, datë 14.10.2011.
Adresa: Rruga “Pandi Dardha”, Pallati 48/1, Kati I, njësia nr.2,  
  laprakë, Tiranë
Kambistë:  Xhevat lazri, Etjon lazri
Telefon:  04256094
Cel.:  0682000420 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DAlAnI 2011” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 338, datë 24.10.2011.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, Pallati nr.4, Shkalla nr.3, Tiranë
Kambist:  Altin Dalani
Telefon:  04 2340874
Cel.:  0693745732
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GlEI EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 339, datë 28.10.2011.
Adresa: Sheshi “Sulejman Pasha”, ndërtesa nr.2, Hyrja nr.3, Tiranë
Kambistë: fredi Vata, Doriana Vata
Telefon:  04 2249730
Cel.:  0682025111
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KASTRO & MAnDI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 340, datë 09.11.2011.
Adresa:  Rruga “Kavajës”, nr. 16, Tiranë
Kambistë:  Kozeta Shehu, nertila Shehu, Kastriot Murati
Telefon:  04 4816604
Cel.:   0696274900

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MARGI” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 341, datë 10.11.2011.
Adresa:  lagjja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi “Qemal Stafa”, 
  Pallati nr.26, Kati i parë, Elbasan
Kambistë:  Arben Kovaçi, Alfred Kaxhiu
Telefon:  54241921
Cel.:   0672957002
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “E & H lIlA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 342, datë 15.11.2011.
Adresa:  Rruga “Durrësit”, dyqani nr. 2, Tiranë
Kambist:  file lila
Telefon:  04 451 9802
Cel.:   0692059363
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EnEA TRAVEl 2011” SH.P.K., POGRADEC
licenca  nr. 343, datë 21.11.2011.
Adresa:  Rruga ”Kajo Karafili”, lagjja 167, Kati I, Pogradec
Kambistë:  Marjan fezollari, Enxhi Kulari 
Telefon:  083226859
Cel.:   0684815382
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ÇAuSHI&OnJEA – 2010” SH.P.K., SARAnDË
licenca  nr. 344, datë 22.12.2011.
Adresa:  lagjja nr. 2, godinë 4-katëshe, rruga “Onhezmi”, Sarandë
Kambistë:  Baftjar Çaushi, Qemal Onjea 
Cel.:   0692347843, 0692306451

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AGuSTIn BuSHI AB 2011” SH.P.K., SHKODËR
licenca  nr. 345, datë 09.01.2012.
Adresa:  Rruga “Studenti”, Pallati “fishta 2”, Kati I, Shkodër
Kambistë:  Agustin Bushi, Simon Bushi, flora Bushi, Albana Guri 
Cel.:   066 66 97 777
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GERI - 1997” SH.P.K.,TIRAnË
licenca  nr. 346, datë 31.01.2012.
Adresa: Rruga “Kavajës”, Pallati nr.3, Kati I, Tiranë
Kambistë:  nexhmi uka, Oltjana uka 
Telefon:  042371228
Cel.:   0686037710

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “A & l EXCHAnGE 02” SH.P.K.,TIRAnË
licenca  nr. 347, datë 21.02.2012.
Adresa: Rruga “Dibrës”, nr. 2, Tiranë
Kambistë:  lorenc Konomi, Aleko Plaku
Cel.:   0682157100
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “luRA 2011” SH.P.K.,TIRAnË
licenca  nr. 348, datë 06.03.2012.
Adresa: Rruga nacionale, Instituti Kamëz, tek Kryqëzimi i zallherit,  
  Godina 2-katëshe, Kati I, Kamëz, Tiranë
Kambistë:  Aranit Gjoçi, Edlina Gjoçi, Adelia Gjoçi
Cel.:   662028030
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “uRIXEn” SH.P.K., fIER
licenca  nr. 349, datë 07.03.2012.
Adresa: Qendër “Mbrostar ura”, fier
Kambist: Shkëlzen Kuçi
Cel.:   0692421222
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GJIRITI - Dl” SH.P.K., KORÇË
licenca  nr. 350, datë 07.03.2012.
Adresa: lagjja 9, Rruga “Midhi Kostandini”, pranë Teatrit “Andon z.  
  Çajupi”, Korçë
Kambistë: Dylber Gjiriti, Diana Gjiriti
Cel.:   0695360160

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “Gfu - Al” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 351, datë 07.03.2012.
Adresa: zyra 1: lagjja “luigj Gurakuqi”, Pallati 75, Kati I, Ap.2,  
  Elbasan
zyra 2:  Rruga “Abdyl frashëri” pranë librit universitar, Kati I, Tiranë
Kambistë: nereida Prezja, Aldi Arapi, Rozeta Arapi, Renaldo Bodeci,  
  Ermelinda Murataj, Miga Pulaku, Valmira Ceka
Cel.:   0692054330

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GREMSHI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 352, datë 02.04.2012.
Adresa: Rruga “Medar Shtylla”, përballë universitetit të new York, Tiranë 
Kambist: Aristidh Papajani
Telefon: 44502674 
Cel.:   0695489470

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlBA-fOREX” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 353, datë 02.04.2012.
Adresa: Rruga “Abdyl frashëri”, Pallati 12/1, nr.3, Tiranë 
Kambistë: Dritan Xhindoli, Arbëror Agastra
Telefon: 04 2270541 
Cel.:   0686025101; 0682036268
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ORTI” SH.P.K., ElBASAn
licenca  nr. 354, datë 26.04.2012.
Adresa: lagjja “28 nëntori”, Autostrada Elbasan Metalurgji, Qendra  
  tregtare Orti, Elbasan 
Kambist: Kadri Mehalla
Telefon: 054246933

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “PRO EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 355, datë 17.05.2012.
Adresa: zyra nr.1: Rruga “Sami frashëri”, pallati 1, shk.3, kati 1,  
  ap.20, Tiranë
  zyra nr.2: Rruga “Myslym Shyri”, Pallati 51, Shk. 2, Ap. 24, Tiranë
  zyra nr.3: Rruga “Kavajës”, Dyqani nr. 62, pranë ish-Samsungut,
  Tiranë
Kambistë: Oltjan Hoxholli, Holta Xhurxhi, Daniela Saraseli, Teneda luli,  
  Aurora Xhorxhi, Elona Bebja, Suela Çuri, Arjeta Qurku
Telefon: 04 2270935 
Cel.:   0672018747

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AlBAnIAn EAGlE TOuRS” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr.356, datë07.05.2012.
Adresa: Bulevardi “Gjergj fishta”, Kulla nr.2, Tiranë
Kambistë: Jonida Hila, Elona lula
Telefon: 04 2420892
Cel.:   0686061641
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MuCOllARI” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 357, datë 18.06.2012.
Adresa: Rruga “Medar Shtylla”, Tiranë
Kambist: Bujar Muçollari
Telefon: 04 6303573
Cel.:   0682345814

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MAKAPAKA EXCHAnGE” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 358, datë 19.07.2012.
Adresa: Rruga “Bajram Curri”, Pallatet “1 Maji”, Shk. 4, Tiranë 
Kambist: Ergys Demneri
Cel.:   0682083838

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ AnfOlI-2010” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 359, datë 31.07.2012.
Adresa: lagjja “18 Shtatori”, pallati pesëkatësh, përballë tavernës  
  “labëria”, kati i parë, Gjirokastër
Kambist: Anest ligu
Telefon: 084262942
Cel.:  0692247513
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GYSI-JuSRA” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 360, datë 12.09.2012.
Adresa:  Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati 31, shk. 1, kati i parë,  
  apt. 103, Tiranë 
Kambistë: fari Gjura, Dashurie Gjura
Cel.:   0682021222

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AD – MOnEYGRAM” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 361, datë 12.09.2012.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri” (kryqëzimi me rrugën ”Reshit Çollaku”,  
  pallatet ”Shallvare”, shkalla 1, apt. 2/2),Tiranë 
Kambistë: Boriana nikolla, Rovena nikolla, Erion Jakupi
Telefon: 042 363814 
faks:   042 363814 
Cel.:   0665699037
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BuSHI EXPRES” SH.P.K., lIBRAzHD
licenca  nr. 362, datë 20.09.2012.
Adresa: Banesë private, pranë nënprefekturës, librazhd
Kambistë: Daut Gjokola, Ylli Daka
Telefon: 051422080 
Cel.:   0692091690
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KËMBIMI VAluTOR BAllA (GOnI)” SH.P.K., 
DuRRËS
licenca  nr. 363, datë 30.10.2012 
Adresa: lagjja nr. 4, rruga ”Skënderbej”, pallati përballë Bankës së  
  Bashkuar, kati i parë, nr. 6, Durrës
Kambist: Mimoza Balla 
Telefon: 052 229640 
faks:   052 229640
Cel.:   0694634444

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KRuTAJED” SH.P.K., TIRAnË
licenca: nr. 364, datë 31.10.2012.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, Stacioni i autobusit pranë   
  Ministrisë së Shëndetësisë, Tiranë
Kambist: Edi Krutaj
Telefon: 042378619
Cel.:   692147098
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a. 
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “flORIS” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 365, datë 14.11.2012.
Adresa: Rruga “Dibrës”, pallati Ani sh.p.k, nr.2, Kati I, Tiranë 
Kambistë: Eni Shkëmbi, florin noka
Telefon: 042400323
Cel.:   0664022020
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “AMElIO” SH.P.K., BAllSH
licenca  nr. 366, datë 19.11.2012 
Adresa: Rruga nacionale fier – Gjirokastër, kryqëzimi i uzinës, lagjja  
  ”5 shkurti”, Ballsh
Kambistë: naime Dervishaj, ferat Shehaj
Cel.:   0692275835
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “unIVERSAl TRAVEl & IMMOBIlIAR” SH.P.K., 
TIRAnË
licenca  nr. 367, datë 14.12.2012 
Adresa: Rruga ”nazmi Rushiti”, kati i parë, godinë 8-katëshe, pranë  
  maternitetit ”Koço Glozheni”, Tiranë
Kambistë: Klodian llusha, Joana ndoni, fortion llusha, faik llusha
Telefon: 044400046
Cel.:   0674010330
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EDu & ERlAnDO” SH.P.K., VlORË
licenca  nr. 368, datë 27.12.2012 
Adresa: lagjja “Osman Haxhiu”, godinë prapa Muzeut, Vlorë
Kambistë: njazi Caushaj, Reuf fejzo
Cel.:   0696384469

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “OnE-1” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 369, datë 27.12.2012 
Adresa: Rruga ”Medar Shtylla”, lagjja ”Komuna e Parisit”, Tiranë
Kambist: Elvira Resulaj
Telefon: 04815525
faks:   04815525
Cel.:   0674044481
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “z.M” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 370, datë 28.12.2012 
Adresa: lagjja “18 Shtatori”, Godinë 5-katëshe, Kati I, Gjirokastër
Kambist: Çlirim Çomo
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Telefon: 084266750
Cel.:   0696482849

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DAG” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 371, datë 22.01.2013.
Adresa: Rruga “Abdyl frashëri”, nr.10, Tiranë 
Kambist: Donaldo Demaj
Cel:   0689046244

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “SPED12” SH.P.K., BIlISHT 
licenca  nr. 372, datë 14.02.2013.
Adresa:  Bulevardi “fuat Babani”, godinë 2-katëshe, kati I, Bilisht
Kambist: Edi Spaho 
Telefon: 081122300
Cel:   0692026345; 0697212220
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST ” sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “MElA 2012” SH.P.K., DuRRËS 
licenca  nr. 373, datë 25.03.2013.
Adresa: lagjja nr.8, rruga “Aleksandër Goga”, Pallati 629, Durrës 
Kambist: Elida Shyti 
Telefon: 05226971
Cel:   0697243659
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST ”sh.a. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “TEDI-13” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 374, datë 27.03.2013.
Adresa: Rruga “Mine Peza”, nr.37, Tiranë
Kambistë: Bujar Çaçollari, Dhurata Dushkaj 
Telefon: 04 4502102
faks:   04 4502102
Cel:   0662054792

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “BuzHERI” SH.P.K., GJIROKASTËR 
licenca  nr. 375, datë 27.03.2013.
Adresa: lagjja “18 Shtatori”, Godinë njëkatëshe, afër Bankës Credins,  
  Gjirokastër
Kambist: Erjon Buzheri 
Cel:   0692490349

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “DEnMAR” SH.P.K., SARAnDË
licenca  nr. 376, datë 27.03.2013.
Adresa: lagjja nr.1, Rruga e “flamurit”, godina 49, Sarandë 
Kambist: Vangjel Gramozi
Telefon: 085 222361 
Cel:   0692580333
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zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “WEnDY” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 377, datë 23.04.2013.
Adresa: Komuna farkë, Pallati i Ri i firmës flAG, Pranë Kopshtit  
  zoologjik, Tiranë 
Kambist: Eltjon Xhani
Telefon: 04 2464700
Cel:   0666055558
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KlARK-ERIK” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 378, datë 23.04.2013.
Adresa: Rruga “Komuna e Parisit”, Pallatet “1 Maji”, Shkalla nr. 16,  
  Apartamenti nr. 35, Kati I, Tiranë 
Kambistë: Ardian Asa, Blerina Asa
Telefon: 04 2205000
Cel:   0662026206

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “zKV KOÇIu” SH.P.K., GJIROKASTËR
licenca  nr. 379, datë 30.04.2013 
Adresa: lagja “18 Shtatori”, bulevardi kryesor, pranë Bankës së  
  Shqipërisë, Gjirokastër
Kambist: Rebani Koçiu 
Telefon: 0846 2770
Cel:   0694008830
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST ”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “JASO 2013” SH.P.K.,VlORË
licenca  nr. 380, datë 03.05.2013 
Adresa: lagja ”Pavarësia”, Bulevardi ”Ismail Qemali”, Pll.nr.457, Kati I,
  Vlorë
Kambist: Apostol Jaso
Telefon: 033409166
Cel:   0692047332

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE 12” SH.P.K., TIRAnË
licenca  nr. 381, datë 19.06.2013 
Adresa:  Rruga “naim frashëri”, pll.42/1, kati 1, Tiranë
Kambistë: Enkelejda Dhima, Riselda Sulejmenaj
Telefon: 04 2272560
faks:  04 2272560
Cel:   0692085414

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ABEl TRAVEl” SH.P.K., KAVAJË
licenca  nr. 382, datë 21.08.2013 
Adresa: lagja nr. 2, lokali përballë ish-Bashkisë, Kavajë
Kambistë: Denis Aliu, fatmir Veliu
Telefon: 055 24 3747
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Cel:   0692076777
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST ”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE MAnI” SH.P.K., POGRADEC 
licenca  nr. 383, datë 21.08.2013 
Adresa: Rruga “Kajo Karafili”, lagjja nr. 3, kati 1, pranë stacionit të  
  furgonave, Pogradec
Kambistë: Mani Sinanaj, Mentor Rexhollari
Telefon: 08323521
Cel:   0695659815; 0692160587
ushtronveprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “AK-InVEST ”sh.a.

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “STAfA - 2013” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 384 datë 21.10.2013 
Adresa: Bulevardi Blu, Godina 3-katëshe e vjetër, Kati I, Kamëz, Tiranë 
Kambist: lindita Stafa
Cel:   0682180828

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “ADOn” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 385 datë 08.11.2013
Adresa: Rruga “Kavajës”, Pallati 3, Shkalla 6, Tiranë 
Kambistë: Elisa Hastoçi, Teuta Koltraka
Cel:   0692327770
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “unioni financiar i Tiranës” sh.p.k. 

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “EXCHAnGE uRA” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 386 datë 13.11.2013 
Adresa: Bulevardi “zhan d’Ark”, ura e Tabakëve, Tiranë 
Kambist: fatmir Bastari
Cel:   0692405661

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “GJERGJI 86” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 387 datë 25.11.2013 
Adresa: Rruga “Konferenca e Pezës”, Pallati nr. 217-4-19, Kati i Parë,
   Tiranë 
Kambistë: Iljana Postol, Herion Peçi 
Telefon: 04 2252369; 
Cel:   0696430679; 0698281649

zYRA E KËMBIMEVE VAluTORE “KARAJ WESTERn GROuP” SH.P.K., TIRAnË 
licenca  nr. 388 datë 26.11.2013 
Adresa: Rruga “Don Bosko”, Kompleksi Vizion, Tiranë 
Kambist:  Altin Karaj 
Cel:   0684684949


