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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, dhe 
të ligjit “Për bankat në republikën e Shqipërisë” nr. 9662, datë 18.12.2006. 
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 duke rekomanduar masat e nevojshme, në 
mënyrë që subjektet e mbikëqyrura t’u 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 trajtim të 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 me 
rëndësi të rregullimit duhet t’u 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 dhe 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;

mISIONI I mbIKëQYrjES
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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 
dhe 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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1.1 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 pasur rolin më të rëndësishëm për përmbushjen e 
këtyre kritereve, të lidhura kryesisht me kryerjen e ndryshimeve ligjore dhe 
rregullative, me qëllim përmirësimin e kuadrit të funksionimit dhe të shëndetit 
të sistemit financiar. 

Në përmbushje të këtyre kritereve, u kryen disa ndryshime rregullative gjatë 
vitit 2014. rregullorja për administrimin e rrezikut të kredisë u ndryshua, duke 
vendosur si kriter detyrues për bankat fshirjen e kredive të humbura kur kishin 
më shumë se tre vjet që qëndronin në atë klasë, së bashku me modalitetet 
përkatëse të zbatimit. me përgatitjen e rregullores së re për administrimin 
e rreziqeve të mëdha të bankave, u përcaktuan disa kritere, nëpërmjet 
të cilave, Këshillave drejtues të bankave u jepet detyrimi për procesin e 
administrimit të rrezikut të këtyre ekspozimeve. u përcaktua gjithashtu edhe 
detyrimi i bankave për hartimin e planeve të rimëkëmbjes e të zgjidhjes për 
kredimarrësit e mëdhenj. Këto procese u pasuruan edhe me detyrimin për 
kryerjen e analizës dhe administrimit të rreziqeve të mëdha, bazuar mbi 
pasqyrat financiare të audituara.

Po kështu, në zbatim të rekomandimeve të lëna, aktualisht është duke u punuar 
për hartimin e ligjit të ri për shoqëritë e kursimit-kreditit, punë e cila ka filluar 
që në gjysmën e parë të vitit 2014. Për të njëjtat subjekte financiare, është 
bashkëpunuar edhe me agjencinë e Sigurimit të depozitave për përfshirjen e 
tyre në skemën e sigurimit të depozitave.

1. PrOjEKtEt KrYESOrE Në të cIlat ëShtë 
PërFShIrë dEPartamENtI I mbIKëQYrjES Gjatë vItIt 
2014
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1.2 mbIKëQYrja E bazuar Në rrEzIK

Pjesë tjetër e rekomandimeve të Kredisë për Politikat e zhvillimit ishte edhe 
vënia në zbatim e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, element i parashikuar 
edhe në strategjinë afatmesme të zhvillimit të mbikëqyrjes. 

Në përmbushje të këtij kriteri, gjatë vitit 2014 u rishikua tërësisht dokumenti 
“Politika e mbikëqyrjes”. Objekti i këtij dokumenti është përcaktimi i politikës 
së mbikëqyrjes të bazuar në rrezik për mbikëqyrjen e bankave dhe subjekteve 
të tjera financiare, për të cilat banka e Shqipërisë është autoriteti mbikëqyrës 
përgjegjës. Objektivi kryesor i mbikëqyrjes së bazuar në rrezik është sigurimi 
i një procesi efikas të orientimit të burimeve për vlerësimin dhe adresimin e 
problematikave të subjekteve të mbikëqyrura, në funksion të qëndrueshmërisë së 
sistemit bankar. Ky dokument sjell një sërë përparësish, si për mbikëqyrësit ashtu 
edhe për bankat, duke u fokusuar në mbikëqyrjen e bankave dhe aktiviteteve 
që shfaqin një rrezik më të lartë apo prirje negative, duke e koordinuar këtë 
me burimet e brendshme për adresimin në kohë të tyre. Gjithashtu, ai inkurajon 
komunikime të shpeshta dhe të hapura ndërmjet bankave dhe mbikëqyrësve, 
të cilat sigurohen nëpërmjet takimeve në faza të ndryshme të procesit dhe i 
mundësojnë mbikëqyrësve të kuptojnë më mirë strategjinë e bankës, rreziqet me 
të cilat përballet, cilësinë e administrimit të rrezikut, si dhe arritjet në adresimin 
e mangësive të identifikuara gjatë procesit mbikëqyrës.

Politika e mbikëqyrjes përmirëson cilësinë e punës së mbikëqyrjes bankare, 
si dhe siguron një administrim më të mirë, nga pikëpamja kohore, të 
burimeve njerëzore, duke mundësuar përqendrimin e vëmendjes në çështje 
të rëndësishme gjatë mbikëqyrjes në vend, në kushtet kur një sërë analizash 
paraprake kryhen nga jashtë.

Po kështu, përfundoi edhe manuali i vlerësimit të rreziqeve. Ky dokument solli 
ndryshime cilësore krahasuar me manualin e mëparshëm, për vënien në zbatim 
të procedurave të reja të ekzaminimit dhe vlerësimit të rreziqeve të reja (rrezikut 
strategjik dhe organizativ, rrezikut të normës së interesit në librat e bankës, si 
dhe rrezikut operacional, të cilët duhet të përfshijnë dhe module mbi rrezikun 
e teknologjisë së informacionit, përputhshmërisë, parandalimit të pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe transparencës). Sistemi i ri i vlerësimit 
të rrezikut, prezanton një algoritëm të strukturuar për të përcaktuar vlerësimin e 
rrezikut të përgjithshëm të bankës, bazuar në vlerësimin individual të secilit prej 
rreziqeve. risitë e sistemit të vlerësimit janë konvertimi në gjashtë nivele vlerësimi 
- nga pesë që ishin më parë, si dhe dhënia e pikësimit të veçantë sasior dhe 
cilësor për çdo rrezik individual. Gjithashtu, sistemi i vlerësimit përcakton edhe 
një peshë të caktuar për secilin prej rreziqeve, duke i dhënë kështu më shumë 
rëndësi rreziqeve që marrin vëmendjen më të madhe mbikëqyrëse. 

1.3 KalImI NGa bazEl I Në bazEl II

Në zbatim të objektivave strategjike të bankës së Shqipërisë për një qasje 
graduale drejt përafrimit të kuadrit rregullator mbikëqyrës, lidhur me kërkesat 
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për kapital për bankat, me standardet e bazel II- dhe me direktivat evropiane 
për institucionet e kreditit, në vitin 2013 është miratuar rregulorja “Për raportin 
e mjaftueshmërisë së kapitalit”. Në plotësim të këtij kuadri, gjatë vitit 2014, 
u punua intensivisht edhe për hartimin e rregullores për kapitalin rregullator të 
bankave, në përputhje me standardet e sipërcituara, rregullore e cila u miratua 
nga Këshilli mbikëqyrës i bankës së Shqipërisë në muajin dhjetor 2014.

hyrja në fuqi e rregullores për mjaftueshmërinë e kapitalit ishte parashikuar për 
datën 1 janar 2015 dhe, me qëllim sigurimin e një transferimi të butë të mënyrës 
së llogaritjes së raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit sipas metodologjisë së 
re (metodat standarde për rrezikun e kredisë dhe rrezikun e tregut, si dhe 
metoda e treguesit bazë dhe standarde për rrezikun operacional), u kërkua 
nga bankat që përgjatë tremujorëve të vitit 2014 të realizohej një raportim 
paralel sipas kërkesave të kesaj rregulloreje (sipas cOrEP), krahas atyre në 
fuqi. Kjo për të shmangur problematikat e mundshme në zbatim, si dhe për t’i 
dhënë mundësi bankave të njiheshin në praktikë me kerkesat e reja. Evidentimi 
i problematikave të mundshme gjatë përllogaritjeve ka qenë objekt diskutimi 
i vazhdueshëm midis bankës së Shqipërisë dhe bankave, proces i cili ka 
ndihmuar në qartësimin e një sërë elementeve të nevojshme.

1.4 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 kishte ndërmarrë një iniciativë të posaçme në fund të vitit 2013, 
në bashkëpunim me Qendrën Këshilluese të Sektorit Financiar (FinSac) të 
bankës botërore, për adresimin e kredive me probleme. Kjo iniciativë kishte 
për qëllim marrjen në analizë të kredimarrësve biznese në vështirësi pagese 
të detyrimeve, të cilët ishin të ekspozuar në disa banka njëkohësisht, për 
të hartuar një platformë bashkëpunimi mes bankave, me objektiv gjetjen e 
zgjidhjeve të qëndrueshme, në funksion të rritjes së aftësisë për shlyerjen e 
detyrimeve ndaj sektorit bankar dhe njëkohësisht sigurimin e vazhdimësisë së 
biznesit. Për këtë iniciativë, projekti FinSac kishte angazhuar edhe dy shoqëri 
me eksperiencë ndërkombëtare në këtë drejtim.

Iniciativa filloi zbatimin e saj gjatë vitit 2014. Problematika kryesore me të 
cilën u ndeshën bankat, në një masë jo të vogël, ishte mungesa e dëshirës së 
përfaqësuesve të kredimarrësve për t’u bërë pjesë e kësaj iniciative. Kështu, 
ata hezituan të japin dakordësinë për shkëmbimin e informacionit midis 
bankave, ndaj të cilave janë njëkohësisht të ekspozuara, duke parë interesin 
e tyre afatshkurtër përkundrejt një vizioni afatgjatë më me interes për ta.

megjithatë, puna për iniciativën ka vijuar edhe në vitin 2015. Për shkak të 
kompleksitetit të procesit, rezultatet e deritanishme tregojnë që është arritur të 
gjendet zgjidhje vetëm për një numër të kufizuar kredimarrësish. Ndërkohë që 
janë në diskutim një sërë rastesh të tjera.
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2.1  KuadrI rrEGullatIv

Procesi i hartimit dhe i rishikimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës, gjatë vitit 
2014, u mbështet gjerësisht në standardet e Komitetit të bazelit, në direktivat 
e bashkimit Evropian, si dhe në praktikat më të mira në fushën e rregullimit dhe 
në zhvillimet aktuale në sistemin bankar shqiptar. Gjithashtu, gjatë këtij viti, 
disa ndryshime të kuadrit rregullativ mbikëqyrës u realizuan edhe në zbatim të 
rekomandimeve të misionit FSaP 2013 (Financial Sector Assessment Program), 
të Fondit monetar Ndërkombëtar dhe të bankës botërore për vlerësimin e 
zbatimit të 29 parimeve të Komitetit të bazelit për një mbikëqyrje Efektive 
(Basel Core Principles for Effective Banking Supervision).

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 departamenteve 
të tjera të bankës së Shqipërisë, dhe në çdo rast, mbart mendimin e industrisë 
bankare dhe të subjekteve të tjera financiare.

Në vitin 2014 përfundoi hartimi i disa akteve të reja rregullative me rëndësi 
për mbikëqyrjen bankare dhe u bënë ndryshime në disa rregullore të tjera, si 
më poshtë:

•	 rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të 
bankave” (miratuar me vendimin nr. 10, datë 26.02.2014, të Këshillit 
mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe kritereve për 
llogaritjen, mbikëqyrjen dhe raportimin e ekspozimeve të mëdha të bankës, 
ndaj një personi/klienti ose grupi personash/klientësh të lidhur ndërmjet tyre 
me bankën, për qëllim administrimin e rrezikut që rrjedh nga ekspozimi i 
përqendruar ndaj tyre.

•	 udhëzimi “mbi planet e rimëkëmbjes” (miratuar me vendimin nr. 11, datë 
26.02.2014, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

udhëzimi përcakton parimet themelore dhe kërkesat mbikëqyrëse mbi 
strukturën dhe përmbajtjen e planeve të rimëkëmbjes së bankave sistemike, 

2. KuadrI rrEGullatIv Për SubjEKtEt E lIGjIt dhE 
PrOcESI I lIcENcImIt
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si dhe raportimin e tyre pranë bankës së Shqipërisë. dokumenti ka marrë 
parasysh standardet e bordit të Stabilitetit Financiar për hartimin e tyre, si dhe 
eksperiencën e përftuar gjatë ushtrimeve për planet e rimëkëmbjes të kryera 
gjatë viteve 2012-2013. 

•	 rregullorja “Për kapitalin rregullator të bankës” (miratuar me vendimin nr. 
69, datë 18.12.2014, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i strukturës, elementëve përbërës 
dhe metodës së llogaritjes së kapitalit rregullator të bankës dhe përcaktimit 
të nivelit minimal të tij. Qëllimi i rishikimit tërësor të kësaj rregulloreje ishte 
përcaktimi i një sërë kërkesash të reja, të tipit kryesisht “kufizues” në elementët 
përbërës kryesorë në llogaritjen e kapitalit rregullator, duke adresuar kështu 
risitë që sjellin rregullat e bazel III dhe të direktivës së Katërt Evropiane mbi 
Kërkesat për Kapital1 (crd Iv) për kapitalin rregullator të bankave.

•	 disa shtesa dhe ndryshime u kryen në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja” (miratuar 
me vendimin nr. 22, datë 27.02.2014, të Këshillit mbikëqyrës të bankës 
së Shqipërisë)

Qëllimi i rishikimit të kësaj rregulloreje është zbatimi i rekomandimeve të 
Fondit monetar Ndërkombëtar dhe bankës botërore, lidhur me administrimin 
e rrezikut të kredisë, me fokus të veçantë nivelin e kredive me probleme, si një 
nga shqetësimet kryesore të shëndetit bankar dhe të ekonomisë shqiptare në 
përgjithësi. Pikërisht, për këtë arsye, u ndërmorën disa ndryshime në këtë akt 
rregullativ, të cilat përcaktojnë detyrimin për bankat, që brenda një periudhe 
maksimale mbajtjeje trevjeçare të kredive të humbura në bilancet e tyre, të 
mundësojnë fshirjen e tyre.
 
•	 disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për licencimin, 

organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor” 
(miratuar me vendimin nr. 31, datë 30.04.2014 të Këshillit mbikëqyrës 
të bankës së Shqipërisë)

Qëllimi i realizimit të disa ndryshimeve të pjesshme synon forcimin e proceseve 
mbikëqyrëse dhe rritjen e disiplinës së tregut dhe të transparencës ndaj 
konsumatorit, në fushën e veprimtarisë së këmbimeve valutore. Shtesat dhe 
ndryshimet parashikojnë disa kërkesa për zyrat e këmbimit valutor që aplikojnë 
komision, të cilat në çdo rast duhet t’ia bëjnë këtë me dije paraprakisht 
klientit, përmes një informacioni paraprak sipas formularit pjesë përbërëse e 
rregullores. Në vijim të kësaj kërkese nëpërmjet një dispozite në rregullore, 
bëhet e mundur që, ndaj zyrës të ketë penalitete kur evidentohet që klienti nuk 
pajiset me informacion. 

Në rregullore adresohet dhe një problematikë tjetër që lidhet me ushtrimin e 
veprimtarisë së kambistit jashtë ambienteve të zyrës, e cila tashmë rregullohet 

1 Capital Requirements Directive.
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me një dispozitë të veçantë, sipas së cilës, ky i fundit penalizohet në rastet 
e shkeljes apo mosplotësimit të këtij kushti (kusht për marrjen e licencës). 
rregullorja adreson edhe disa nevoja për informacion shtesë të dala gjatë 
procesit të licencimit. 

•	 disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për raportin 
e mjaftueshmërisë së kapitalit” (miratuar me vendimin nr. 43, datë 
30.07.2014 të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë) 

Këto ndryshime kishin për qëllim shtimin e formularëve raportues të kërkesave 
për kapital cOrEP (Common Reporting) dhe të udhëzuesit metodologjik për 
plotësimin e tyre, si dhe të vazhdimësisë së paketës së masave makroprudenciale 
për përmirësimin e klimës së kredidhënies në vend edhe përgjatë vitit 2015. 

Kërkesat e reja për llogaritjen e mjaftueshmërisë së kapitalit të materializuara 
në formularët e raportimit cOrEP, të hartuara sipas standardeve teknike të 
autoritetit Evropian të mbikëqyrjes, do të fillojnë të zbatohen nga bankat e 
sistemit gjatë vitit 2015, pas një periudhe testimi të kërkesave të reja paralel 
me ato ekzistuese, përgjatë vitit 2014. 

•	 disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “mbi organizimin 
dhe funksionimin e departamentit të mbikëqyrjes” (miratuar me vendimin 
nr. 44, datë 30.07.2014, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë)

Këto ndryshime u realizuan në funksion të procesit të përcaktimit të bankave 
sistemike me ndikim të rëndësishëm në stabilitetin e sistemit bankar, për të cilat, 
për qëllime të kësaj rregulloreje, do të merren parasysh kriteret e madhësisë, 
profilit të rrezikut, kompleksitetit dhe/ose kritere të tjera.

•	 disa shtesa dhe ndryshime u realizuan në rregulloren “Për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në 
republikën e Shqipërisë” (miratuar me vendimin nr. 55, datë 01.10.2014, 
të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë)

realizimi i disa ndryshimeve të pjesshme synon forcimin e kërkesave të 
autoritetit për miratimin e transferimit të pjesëmarrjes influencuese në banka, në 
zbatim të rekomandimeve të misionit FSaP (2013), ndërkohë që ndryshimet 
sjellin dhe përcaktimin e disa kritereve për kryerjen e shërbimeve bankare 
dhe/ose financiare ndërkufitare. 

Përcaktimi i disa kritereve shtesë në procesin e miratimit të pjesëmarrjes 
influencuese, bëhet në funksion të rasteve kur kjo pjesëmarrje tejkalon 
përkatësisht nivelet 33% dhe 50% të kapitalit të bankës, për të cilat banka 
e Shqipërisë, mund të kërkojë - përveç dokumentacionit të parashikuar në 
dispozitat e ligjit për bankat dhe në këtë rregullore - edhe paraqitjen e planit 
të biznesit të bankës. Nevoja për këtë kërkesë shtesë gjen shpjegim në faktin 
që marrja e kontrollit të bankës nga aksioneri mund të konsiderohet si një 
transaksion i njëjtë me riorganizimin e saj ose me krijimin (licencimin) e një 
banke të re. 
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Po kështu janë shtuar disa kritere lidhur me dhënien e miratimit, për zgjerimin 
e rrjetit bankar jashtë territorit të republikës së Shqipërisë nëpërmjet hapjes 
së degës, filialit ose zyrës së përfaqësimit, . ato përfshijnë kryesisht kryerjen e 
një analize të kushteve ekonomike dhe politike të vendit të origjinës, tipareve 
të sistemit bankar dhe/ose financiar të vendit të origjinës dhe pozicionit në 
treg të bankës së huaj, skemës së mbikëqyrjes bankare në vendin e origjinës, 
legjislacionit dhe praktikave të kontabilitetit që zbatohen në vendin e origjinës 
etj. Ndërkohë, për ofrimin e shërbimeve bankare dhe/ose financiare 
ndërkufitare jashtë territorit të republikës së Shqipërisë, për të cilat banka 
është e detyruar të njoftojë bankën e Shqipërisë, përcaktohen disa kritere 
mbi të cilat do të bëhet vlerësimi dhe argumentimi i refuzimit të licencimit për 
ofrimin e këtyre shërbimeve, nga banka e Shqipërisë vendos kështu. 

2.2 lIcENcImI

Struktura e sistemit bankar dhe financiar, në fund të vitit 2014, përbëhet 
nga 16 banka, 22 subjekte financiare jobanka (SFjb), 356 zyra të këmbimit 
valutor, 113 shoqëri të kursim-kreditit dhe 2 unione të shoqërive të kursim-
kreditit.

banka e Shqipërisë, bazuar në ligjin për bankat në republikën e Shqipërisë, 
ka autoritetin për të licencuar dhe mbikëqyrur bankat, subjektet financiare 
jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit e unionet e tyre, zyrat e këmbimit valutor 
dhe zyrat e përfaqësimit. Në këtë kontekst, gjatë vitit 2014, nga banka e 
Shqipërisë janë marrë vendime që lidhen me:

- dhënien, revokimin, pezullimin 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;

SISTEMI BANKAR DHE FINANCIAR

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 1. Struktura e sektorit bankar/financiar dhe pronësia
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- miratimin paraprak për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga 
bankat, të papërfshira në aneksin e licencës;

- 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.

aktiviteti licencues i institucionit tonë, gjatë vitit 2014, konsistoi në licencimin 
rishtas të një subjekti financiar jobankë dhe pezullimin e një licence. Në fund të 
vitit 2014, ushtrojnë veprimtaritë financiare, sipas kuadrit ligjor dhe rregullativ 
në fuqi, 22 subjekte financiare jobanka të licencuara nga banka e Shqipërisë. 
Shoqëria e cila aplikoi për të kryer veprimtari si subjekt financiar jobankë dhe u 
pajis me licencë nga banka e Shqipërisë për veprimtarinë financiare të qirasë 
financiare është “albania leasing” sha. Ndërkohë gjatë këtij viti, me kërkesë 
të vetë subjektit, u pezullua përkohësisht licenca e subjektit financiar jobankë 
“Platinium Investment” shpk, për të ushtruar veprimtari financiare në fushën e 
shërbimeve këshilluese, ndërmjetësuese dhe shërbime të tjera ndihmëse për 
këmbimin valutor. aktualisht, licenca e subjektit “Platinium Investment” ShPK 
është aktive. Në qershor të vitit 2014, zyra e Përfaqësimit të bankës Popullore 
Pulieze në Shqipëri njoftoi për mbylljen e aktivitetit dhe dorëzoi licencën.

Në funksion të zgjerimit të veprimtarisë bankare, edhe gjatë vitit 2014, 
bankat kanë vijuar kërkesat për shtimin e veprimtarive bankare në anekset 
e licencave, si dhe të ofrimit të shërbimeve të reja bankare dhe financiare. 
Konkretisht, banka e Shqipërisë dha miratimin për shtimin në aneksin e 
licencës të veprimtarisë së tregtimit të letrave me vlerë të transferueshme për 
bankën Procredit sha. Përgjatë vitit, banka alpha albania, veneto banka, 
banka union dhe banka Intesa SanPaolo albania vijuan shtimin e shërbimeve 
bankare për klientët e tyre, nëpërmjet kanaleve elektronike të komunikimit: 
mobile banking, kartave me parapagesë dhe të pagesave me karta nëpërmjet 
Pikave të Shitjes (POS - Point of Sales). 

Gjatë	vitit	2014,	u	dhanë	miratime	për	emetimin	e	borxhit	të	varur	nga	bankat	
(5 raste) dhe për shlyerjen e tij (3 raste), si dhe u miratuan ndryshime në statutin 
e bankave (6 raste). Gjithashtu në vitin 2014, u dha miratimi paraprak për 
investimin e 17.93% të kapitalit rregullator të bankës union në kapitalin e 
subjektit financiar jobankë landeslease sha. detyrimi për miratimin paraprak 
të këtij transaksioni erdhi në zbatim të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006, 
“Për bankat në republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të rregullores “Për 
licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave 
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të huaja në republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendim nr. 14, datë 
11.03.2009, të Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë, e ndryshuar. 
Pjesë e miratimeve të dhëna për subjektet financiare jobanka ishin miratimi 
i dhënë për transferimin e pjesëmarrjes influencuese në masën 100% të 
kuotave të kapitalit të landeslease sha tek banka union sha si dhe miratimi 
për zvogëlimin e kapitalit të subjekteve financiare jobanka NOa sha dhe 
Final sha.

Ndryshimet në përbërjen e këshillave drejtuese, të 
komiteteve të kontrollit, të drejtuesve të përgjithshëm 
ekzekutivë dhe të drejtuesve të tjerë ekzekutivë të 
bankave dhe të subjekteve financiare jobanka, 
vijuan edhe gjatë vitit 2014. bazuar në kriteret e 
përcaktuara në ligjin për bankat, në rregulloren “mbi 
parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve 
të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e 
administratorëve të tyre” dhe në kuadrin rregullativ 
përkatës, banka e Shqipërisë dha miratimin për 
65 administratorë, nga të cilët 18 janë anëtarë të 
këshillave drejtuese, 10 janë anëtarë të komiteteve 
të kontrollit dhe 37 janë drejtorë të përgjithshëm 
dhe drejtues ekzekutivë (drejtorë departamenti / 
divizioni / drejtorie).

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.

 

293

399

511 524 529 534 538 529
499

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Numri i degëve/agjencive të bankave sipas viteve.

Korçë
7%

Berat
4%

Fier
8%

Gjirokastër
4%

Vlorë
7%

Elbasan
6%

Shkodër
4%

Kukës
2%

Tiranë
41%

Durrës
10%

Dibër
2%

Lezhë
5%

Korçë
8%

Berat
5%

Fier
11%

Gjirokastër
2%

Vlorë
6%

Elbasan
10%

Shkodër
8%

Kukës
3%

Tiranë
28%

Durrës
10%

Dibër
5%

Lezhë
5%

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

(1)
2014 2015

(2)
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Në fund të vitit 2014, bankat e ushtrojnë veprimtarinë nëpërmjet 499 degëve/
agjencive të shtrira brenda territorit të vendit, ndërkohë që vetëm një bankë 
vijon të ketë një degë jashtë territorit të republikës së Shqipërisë. 
 
Shpërndarja gjeografike e degëve/agjencive bankare përshin pothuajse të 
gjithë territorin e vendit. vazhdon të evidentohet përqendrimi më i madh i 
degëve dhe agjencive bankare është në tiranë (40%), ku edhe përqendrimi i 
popullsisë2 më i madh (27%). vihet re që shpërndarja e degëve dhe agjencive 
bankare është në përpjesëtim të drejtë me popullsinë.
 

Në vitin 2014, pati rritje të kërkesave të subjekteve 
për ushtrimin e veprimtarisë financiare të këmbimit 
valutor. Në fund të vitit 2014, numri i zyrave të 
këmbimit valutor arriti në 356 ose 23 zyra këmbimi 
valutor më shumë se vitin e kaluar. Gjatë këtij viti u 
dhanë 33 licenca të reja, ndërkohë që u revokuan 
me kërkesë të vetë subjekteve 10 licenca. Në vitin 
2014, ndryshimi i numrit të zyrave të këmbimit 
valutor ishte me rritje më të lartë se viti 2013 (23 
zyra këmbimi valutor, nga 11 zyra të shtuara një 
vit më parë). 

Gjithashtu, miratime u dhanë edhe për kërkesat 
për zgjerim të veprimtarisë së zyrave të këmbimit 
valutor të licencuara më parë, nëpërmjet hapjes së 
zyrave të reja dhe punësimit të kambistëve të rinj. 
 
Në pikëpamje të shpërndarjes gjeografike, zyrat e 
këmbimit valutor janë të lokalizuara dhe ushtrojnë 
veprimtarinë e tyre në 29 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 të këmbimit valutor gjatë vitit 
2014 përfshiu 11 qytete të vendit, ku vetëm qyteti 
i tiranës zë 48% të totalit të rritjes ose 16 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 jobanka - unioni Financiar 
tiranë dhe aK-Invest. Në fund të vitit 2014, numri 
i agjentëve të miratuar që kryejnë veprimtarinë e 
transferimit të parave për të dy subjektet është 307 
agjentë. 

2 Të dhënat janë sipas Institutit të Statistikave dhe prej vitit 2011 rritja e popullsisë është llogaritur 
me projeksion.

Gra�k 4. Ecuria e numrit të zyrave të këmbimit 
valutor të licencuara në vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.
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aK-INvESt uNIONI FINaNcIar tIraNë
agjentë që kryejnë veprimtarinë e 
transferimit të parave 34 109
agjentë të transferimit të parave që janë 
edhe zyra këmbimi valutor 96 68

totali 130 177
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në drejtim të licencimit të shoqërive të kursim-kreditit, ashtu sikurse edhe në 3 
vitet e fundit, as këtë vit nuk pati licencime të reja, ndërkohë që numri i tyre 
u reduktua me 8 shoqëri, të cilave iu revokua licenca si rrjedhojë e nisjes së 
procedurës për likuidim. 

Gjatë vitit 2014, ndryshimet strukturore në pronësinë e bankave dhe të 
subjekteve financiare jobanka përbëhen nga ndryshime të pjesëmarrjeve 
joinfluencuese në zotërimin e aksioneve/kuotave të kapitalit të tyre. Për këto 
ndryshime, sipas ligjit për bankat dhe kuadrit rregullativ, 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.

Tabelë 1. Numri 
i agjentëve për 
transferimin e parave 
deri në fund të vitit 2014
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5.1 zhvIllImEt KrYESOrE Në EcurINë E SIStEmIt baNKar 
ShQIPtar

zhvillimet kryesore në sistemin bankar, gjatë vitit 2014, patën si veçori 
dalluese rënien e treguesit të kredive me probleme me 0.7 pikë përqindjeje në 
krahasim me vitin paraardhës. Ndikimin më të madh në rënien e këtij treguesi 
e ka pasur rritja e lartë e portofolit të kredisë, në krahasim me rritjen e ulët të 
portofolit të kredive me probleme. 

teprica e kredisë në sistemin bankar paraqitet me një rritje prej 4.9% krahasuar 
me vitin 2013. Po kështu, edhe kredia e re e gjeneruar në ekonomi ka qenë 
më e lartë se një vit më parë, konkretisht 16.4% më shumë. 

Krahas rritjes së portofolit të kredive është evidentuar edhe rritja e veprimtarisë 
bankare në instrumente të letrave me vlerë me rreth 8.2%. 

Nga ana tjetër, pozicioni i kapitalizimit të sistemit bankar rezulton i kënaqshëm, 
duke siguruar një mbrojtje të qëndrueshme nga ekspozimet e bankës 
ndaj rreziqeve. rezultati financiar i sistemit financiar është rritur ndjeshëm, 
pavarësisht rritjes së provigjioneve për mbulimin e humbjeve nga kreditë. 

zhvillimet kryesore të veprimtarisë bankare gjatë vitit 2014 përmblidhen si më 
poshtë:

1. teprica e kredisë së sistemit bankar përllogaritet të jetë rritur me rreth 
4.9%, ndërkohë që një vit më parë kredia kishte rënë me rreth 1.8%;

2. treguesi i kredive me probleme në terma bruto ka rënë me 0.7 pikë 
përqindjeje, duke regjistruar vlerën prej 22.8% në dhjetor 2014, nga 
23.5% në fund të vitit 2013;

3. niveli i provigjionimit vijon të paraqitet në rritje, duke shfaqur rritje më 
të lartë se rritja e kredive me probleme. Në fund të vitit 2014, raporti 
i mbulimit me provigjione i kredive me probleme rezulton në 67.1%, 
nga 65.2% që ishte një vit më parë;

4. gjendja e likuiditetit të sistemit bankar mbetet e kënaqshme. treguesi i 
likuiditetit arriti në nivelin 40.4% në fund të vitit 2014, me një rritje prej 
5.7 pikë përqindjeje në krahasim me fundin e vitit të kaluar;

3. aNalIza E EcurISë dhE rrEzIQEvE Në SIStEmIN 
baNKar dhE INStItucIONEt FINaNcIarE 
jObaNKa
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5. depozitat e sistemit janë rritur me rreth 47 miliardë lekë këtë vit, 
përkundrejt rritjes prej rreth 34 miliardë lekësh vitin e kaluar;

6. raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit është mbi nivelin minimal rregullator 
prej 12%, duke rezultuar në rënie në nivelin 16.8%, nga 17.9% që 
ishte në fund të vitit 2013;

7. rezultati financiar i sistemit bankar shfaqet i kënaqshëm në fund të vitit 
2014 me rreth 11.3 miliardë lekë, kundrejt vlerës prej 6.6 miliardë 
lekësh në vitin 2013; 

8. treguesit e përfitueshmërisë roa dhe roE përllogariten në vlera pozitive 
prej 0.89% dhe 10.53% dhe, krahasuar me vitin e kaluar, shfaqin një 
përmirësim të dukshëm.

3.2 StruKtura E KaPItalIt SIPaS vENdIt të OrIGjINëS

Gjatë vitit 2014, kapitali i paguar në sistemin bankar është rritur me 3.3 
miliardë lekë ose 3.2% kundrejt një viti më parë. Struktura e kapitalit vijon 
të dominohet nga kapitali i huaj, i cili në fund të vitit 2014 përfaqëson rreth 
89,5% të kapitalit të paguar të sistemit bankar, me një rënie prej rreth 2,5 
pikë përqindjeje kundrejt fundit të vitit 2013.

3.3 StruKtura E SIStEmIt baNKar

3.3.1 aKtIvEt dhE PaSIvEt, StruKtura E tYrE

Gjatë vitit 2014, aktivet e sistemit bankar shënuan një rritje prej rreth 59.4 
miliardë lekësh ose 4.8% përkundrejt rritjes me 46.3 miliardë lekë ose 3.9% 
të një viti më parë. Gjithashtu, portofoli i kredive është rritur me 28 miliardë 
lekë ose 4.9%.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 6. Struktura e kapitalit në sistemin bankar sipas origjinës dhe 
ecuria e saj në kohë 
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Niveli i prezencës 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. të njëjtën linjë ka 
ndjekur edhe raporti i kredive ndaj Produktit të brendshëm bruto, i cili është 
rritur për shkak të rritjes më të lartë të totalit të kredisë në krahasim me rritjen e 
Produktit të brendshëm bruto. 

treguesit 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 totali i aktiveve (në mld lekë) 886.30  990.60 1,120.20 1,187.98 1,234.32 1,293.72 
 totali i aktiveve/Pbb (në %)  77.50  81.00 86.10  89.61  91.13  91.56 
 totali i kredive/Pbb (në %) 39.30  40.10 40.00 43.58 41.88 42.12 

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	7.2	miliardë	lekë	
ose 1.8%, e cila buron kryesisht nga:

- rritja e bonove të thesarit me 7.4 miliardë lekë ose 7.9%,
- rritja e marrëdhënieve me bankën Qendrore me 1 miliard lekë ose 

0.9%, ndërkohë që marrëdhëniet me bankat e tjera, institucionet e 
kreditit dhe institucionet e tjera financiare, kanë pasur një rënie prej 
0.7 miliard lekë ose 0.4%;

•	 rritja	e	veprimeve	me	klientët	(neto)	me	23.9	miliardë	ose	5%.	Ndërsa	
veprimet me klientët (bruto) rezultojnë në rritje me 28.2 miliardë lekë 
ose me 5%;

•	 rritja	e	veprimeve	me	letrat	me	vlerë	(neto)	të	institucioneve	të	huaja	me	
25.2 miliardë lekë ose 8.2%.

Tabelë 3. Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar

treguesit:
dhjetor`13 dhjetor`14

Shuma Pesha Ndryshimi Shuma* Pesha** Ndryshimi***
 1. veprime me thesarin dhe 
ndërbankare  403.8  32.7  4.7  411.0  31.8  1.8 

 Nga të cilat:            
- marrëdhënie me bankën Qendrore  108.9  8.8  6.5  109.9  8.5  0.9 
- bono thesari  94.1  7.6  (2.2)  101.5  7.8  7.9 
- marrëdhënie me bankat e tjera  177.1  14.4  8.2  176.4  13.6  (0.4)
 2. veprime me klientët (neto)  480.2  38.9  (5.0)  504.1  39.0  5.0 
 3. veprimet me letrat me vlerë (neto)  306.2  24.8  18.1  331.4  25.6  8.2 
 4. mjete të tjera  25.5  2.1  18.9  29.0  2.2  13.9 
 5. mjete të qëndrueshme  18.6  1.5  17.0  18.3  1.4  (1.6)
 totali i aktiveve  1,234.3  100.0  3.9  1,293.7  100.0  4.8 

Shënim: Zërat 1, 2, 3 të tabelës së mësipërme përfshijnë dhe interesat e përllogaritur.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
* në miliardë lekë;
 ** në % ndaj totalit të aktivit; 
*** në % ndaj një viti më parë.

Tabelë 2. Pesha e totalit 
të aktiveve dhe portofolit 

të kredive të sistemit 
bankar ndaj Produktit të 

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

•	 rënie	të	veprimeve	me	thesarin	dhe	ndërbankare	me	3.3	miliardë	lekë	
ose 4.8%. Ndikimi më i madh në këtë rënie ka ardhur kryesisht nga:

- rënia e zërit “marrëdhënie me bankën Qendrore” me 3.6 miliardë lekë 
ose 78.2%, 

- rënia e zërit “hua ndërbankare të marra” me 4.6 miliardë lekë ose 
32.1%,

- rënia e zërit “depozita nga bankat, institucionet financiare” me 2.1 
miliardë lekë ose 9.1%;

• rritje me 51.1 miliardë lekë ose 5%, të zërit “veprime me klientët”. Kjo 
rritje është përcaktuar nga:

- rritja e zërit “administrata publike” me 1.4 miliardë lekë ose 23.1%,
- rritja e zërit “sektori privat” me 49.7 miliardë lekë ose 4.9%;

• rritje të burimeve të përhershme me 9.4 miliardë lekë ose 7.2%;
• rritje të detyrimeve të tjera me 2 miliardë lekë ose 20.4%.

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

treguesit: dhjetor`13 dhjetor`14
Shuma Pesha Ndryshimi Shuma* Pesha** Ndryshimi***

 1. veprime me thesarin dhe ndërbankare  67.8  5.5  5.6  64.6  5.0  (4.8)
 2. veprime me klientët (bruto)  1,013.5  82.1  3.6  1,064.7  82.3  5.0 
 3. detyrime të tjera  10.0  0.8  (12.0)  12.0  0.9  20.4 
 4. burime të përhershme  129.9  10.5  8.2  139.2  10.8  7.2 
 totali i pasivit  1,234.3  100.0  3.9  1,293.7  100.0  4.8 

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

Gjatë vitit 2014, pesha e zërave jashtë bilancit ndaj aktiveve totale të sistemit 
u rrit në nivelin 118%, nga 109.9% që ishte në fundin e vitit 2013. Siç 
ilustrohet në tabelën më poshtë, gjatë këtij viti, zërat kryesorë jashtë bilancit 
kanë shënuar rritje, me përjashtim të transaksioneve në valutë, të cilat kanë 
pësuar rënie. Në strukturën e zërave jashtë bilancit, angazhimet e marra janë 
elementi më i rëndësishëm, me një peshë prej 82%. 

treguesit: dhjetor`13 dhjetor`14
Në mld lekë Në % Në mld lekë Në %

tOtalI  112.5  8.1  169.4  50.6 
angazhime të dhëna  38.7  37.1  57.8  49.5 
Nga të cilat:      -  - 
- angazhime financimi  (1.2)  (124.3)  37.5  (3,291.4)
- Garanci  3.6  (4.5)  (1.1)  (130.3)
- angazhime për letrat me vlerë  36.3  84.6  21.4  (41.0)
angazhime të marra  34.4  (52.1)  116.7  239.6 
Nga të cilat:  -    -  - 
- angazhime finacimi  (1.4)  (72.5)  0.3  (118.6)
- Garanci  35.2  (53.6)  116.2  230.1 
transaksione në valutë  47.7  (1,286.7)  (8.1)  (117.0)
angazhime të tjera  0.2  (23.8)  0.6  206.3 
angazhime për instrumente financiare  (8.5)  (208.3)  2.3  (127.3)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 5. Ndryshimi i 
zërave jashtë bilancit, 
krahasuar me vitin 
paraardhës
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3.3.2 PërQENdrImI

treguesit e përqendrimit - të shprehur nëpërmjet indeksit herfindahl të 
përllogaritur për totalin e aktiveve, depozitave dhe kredive - edhe gjatë vitit 
2014, vijojnë të mbeten në nivele të qëndrueshme, pra shfaqet një përqendrim 
i ulët dhe konstant. 

treguesit 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 Indeksi h (aktivet)  0.14  0.14  0.15  0.15  0.14  0.14 
 Indeksi h (depozita)  0.15  0.16  0.16  0.15  0.14  0.14 
 Indeksi h (kredia)  0.11  0.11  0.12  0.12  0.12  0.12 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.4 admINIStrImI I rrEzIQEvE Në vEPrImtarINë baNKarE

3.4.1 rrEzIKu I KrEdISë

3.4.1.1 aktiviteti kreditues

totali i kredisë evidenton një rritje prej 28 miliardë lekësh ose me rreth 4.9%, 
gjatë vitit 2014. rritja më e lartë e tepricës së kredisë konstatohet në tremujorin 
e katërt të vitit 2014 me 17.8 miliardë lekë, ndërsa rënia e vetme rezulton në 
tremujorin e parë me 5.2 miliardë lekë. 

rritja tremujore e kredisë tremujori I tremujori II tremujori III tremujori Iv
 Në milionë lekë  (5,185.97)  4,500.77  10,819.21  17,844.79 
 Në përqindje  (0.91)  0.80  1.91  3.09 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2014, ecuria e rritjes mujore të kredisë ka 
reflektuar luhatje të vogla. rritja më e ulët shënohet 
në muajin janar me -1.05% dhe ajo më e lartë në 
nëntor me 1.49%. rritja mesatare mujore e kredisë 
ishte 0.40%. 

Në një vështrim të totalit të kredisë sipas llojit të 
subjektit vërehet që sektori privat ka peshën më të 
madhe në totalin e kredisë, duke zënë rreth 69.6% 
në fund të vitit 2014, nga 68.9% në vitin 2013. 
Gjatë periudhës janar – dhjetor 2014, kredia 
dhënë sektorit publik dhe individëve ka regjistruar 
një rritje me përkatësisht 10.3 dhe 1.2%. të njëjtin 
trend ka ndjekur edhe kredia dhënë sektorit privat, 
e cila rezulton me një rritje prej 6%.

Përgjatë viteve, kredidhënia në sistem ka pasur një 
orientim më të madh drejt 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 3 viteve të fundit. 

Tabelë 6. Indeksi 
H (Herfindahl) i 

përqendrimit të aktiveve, 
depozitave dhe kredisë

Tabelë 7. Rritja tremujore 
e kredisë gjatë vitit 2014

Gra�k 7. Ecuria e rritjes mujore të kredisë gjatë 
vitit 2014 (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Përbërja e portofolit të kredisë sipas subjektit dhe 
monedhës përkatëse3, evidenton se rreth 61.9% e 
kredive dhënë biznesit është kredi në monedhë të 
huaj. Kredia në monedhën euro zë rreth 84.2%, 
ndërsa ajo në dollarë amerikanë zë rreth 15.8% 
të portofolit në monedhë të huaj. Pesha e kredisë 
në monedhë të huaj për individë, ndaj totalit të 
kredive për individë, evidentohet në nivelin 51.2%. 
brenda portofolit të kredisë në monedhë të huaj për 
individë, kredia në monedhën euro zë 97.8% të 
totalit dhe ajo në dollarë amerikanë vetëm 1.7%. 

analiza sipas subjektit dhe qëllimit të përdorimit4 të 
kredisë evidenton peshën më të madhe ndaj totalit 
të portofolit të kredisë “overdraft” për bizneset 
(23.1%); pasuar nga kredia për “investime për 
pasuri të paluajtshme”, dhënë biznesit (19.8%); 
kredia për “investime për pasuri të paluajtshme”, 
dhënë individëve (18.7%); dhe nga kredia për “investime për blerje pajisjesh” 
për biznese (17.1%). Ndërkohë, rritjen më të lartë gjatë vitit 2014, e pësoi 
kredia për “konsum të mallrave të qëndrueshme” dhënë individëve, e pasuar 
nga kredia për “investime për pasuri të paluajtshme” dhënë biznesit. Në të 
kundërt, rënien më të lartë e ka shfaqur kredia “për ushtrim aktiviteti”, dhënë 
individëve (-4.1%).

Tabelë 8. Kredia sipas sektorit dhe qëllimit të përdorimit (vlera në miliardë lekë dhe 
pesha e secilit zë ndaj kredisë gjithsej)

PërShKrImI dhjetor 2013 Pesha në % dhjetor 2014 Pesha në % Ndryshimi në % dhjetor 
2013 - dhjetor 2014

Kredia gjithsej  537.4  100.0  549.1  100.0  2.2 
Kredia dhënë biznesit  394.7  73.4  404.5  73.7  2.5 
Overdraft  125.3  23.3  126.7  23.1  1.1 
Kapital qarkullues  73.2  13.6  75.0  13.7  2.5 
Investime në blerje pajisjesh  97.3  18.1  94.0  17.1  (3.3)
Investime për pasuri të paluajtshme  99.0  18.4  108.8  19.8  9.9 
Kredia dhënë individëve  142.7  26.6  144.6  26.3  1.3 
Overdraft  8.2  1.5  8.2  1.5  0.2 
Konsum i mallrave jo të qëndrueshme  16.4  3.1  17.3  3.1  5.5 
Konsum i mallrave të qëndrueshme  9.0  1.7  10.4  1.9  14.4 
Për pasuri të paluajtshme  102.9  19.2  102.8  18.7  (0.1)
Për ushtrim aktiviteti  6.1  1.1  5.9  1.1  (4.1)

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

Struktura e kredisë sipas afatit vazhdon të ruajë pothuajse të njëjtën strukturë 
me atë të vitit 2013, me një zhvendosje të lehtë nga kredia afatshkurtër drejt 
kredisë afatgjatë. Në fund të vitit 2014, kredia afatgjatë vijon të ketë peshën 
kryesore në totalin e portofolit të kredisë, e ndjekur nga kredia afatshkurtër dhe 
në fund kredia afatmesme.

3 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.
4 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.

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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afati i maturimit dhjetor 2012 dhjetor 2013 mars 2014 Qershor 2014 Shtator 2014 dhjetor 2014
afatshkurtër  33.2  34.0  34.3  34.6  34.6  33.7 
afatmesme  20.0  17.9  17.0  16.8  17.1  17.9 
afatgjatë  46.8  48.1  48.7  48.6  48.2  48.4 

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Portofoli i kredive sipas monedhës, gjatë vitit 2014, evidenton një rritje të peshës 
së kredisë në monedhën vendase, rritja më e lartë e të cilës evidentohet në 
tremujorin e parë dhe të dytë, me përkatësisht rreth 0.4 dhe 0.5 pikë përqindjeje.

monedha dhjetor 2012 dhjetor 2013 mars 2014 Qershor 2014 Shtator 2014 dhjetor 2014
lekë 35.5 37.0 37.4 37.9 37.9 37.6
valutë 64.5 63.0 62.6 62.1 62.1 62.4

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2014, pesha e kredisë në valutë, të 
klasifikuar si e pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit, ndaj totalit të portofolit në valutë5 është 
zvogëluar me 10.1 pikë përqindjeje, në krahasim 
me peshën e një viti më parë.

Në fund të vitit 2014, struktura e kredisë sipas 
sektorëve të ekonomisë6 shfaq ndryshime të lehta 
krahasuar me një vit më parë. Sektori më i kredituar 
i ekonomisë vazhdon të mbetet “tregtia, riparimi i 
automjeteve dhe artikujve shtëpiakë”, me një peshë 
prej 24.9% të portofolit (me 4 pikë përqindjeje më 
shumë krahasuar me një vit më parë), pasuar nga 
sektori i “Industrisë përpunuese”, me një peshë prej 
10.8% (me një rritje prej 2.8 pikë përqindjeje në 
terma vjetorë). Sektori i “Ndërtimit” (aktualisht në 

5 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).

6 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.

Tabelë 9. Struktura e 
tepricës së kredisë sipas 

afatit (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 9. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas afateve (në miliardë lekë) majtas; 
vëllimi i tepricës së kredisë sipas monedhave (në miliardë lekë) djathtas
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Tabelë 10. Struktura e 
tepricës së kredisë sipas 
monedhës (në përqindje)

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

portofolit të kredisë në valutë (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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vend të tretë), në fund të vitit 2014, rezulton me një peshë prej 10%, me një 
rënie prej 1.4 pikë përqindjeje gjatë këtij viti. 

3.4.1.2 cilësia e aktiveve

Gjatë vitit 2014, kredia me probleme është rritur me rreth 2.5 miliardë lekë. 
ritmi i rritjes së kredisë më probleme ka qenë më i ulët se ritmi i rritjes së 
tepricës së kredisë së sistemit bankar, e si rrjedhojë, evidentohet rënie 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 0.7 pikë përqindjeje, 
duke arritur në rreth 22.8%.

Shënim: Të dhënat i referohen vetëm klientëve rezidentë dhe në to nuk përfshihen interesat e përllogari-
tura.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gra�k 11. Kredia sipas degëve të ekonomisë (në % ndaj totalit të kredisë) dhe 
me probleme sipas degëve të ekonomisë (në % ndaj portofolit të vetë sektorit)
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Gra�k 12. Ecuria e portofolit të kredive me 
probleme dhe e portofolit të kredive krahasuar 

me tremujorin paraardhës (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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probleme në sistemin bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në fund të vitit 2014, treguesi Kredi me probleme (neto7) ndaj tepricës së 
kredisë”, rezulton në rreth 7.5%, nga niveli 8.2% që ishte një vit më parë.

Në strukturën e portofolit të kredisë sipas klasifikimit, evidentohet rritje e 
peshës së kredive cilësore kundrejt rënies së peshës të kredive me probleme. 
Në portofolin e kredive cilësore, evidentohet rritje e kredive të klasifikuara 
“standarde” me 1.5 pikë përqindje dhe rënie e peshës së kredive të klasifikuara 
“në ndjekje” me 0.8 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 0.9 pikë përqindjeje dhe 
me 0.05 pikë përqindjeje, por ka rritje në peshën e kredive të klasifikuara “të 
humbura” me 0.25 pikë përqindjeje.

Klasifikimi i kredisë 2013 2014
t I t II t III t Iv t I t II t III t Iv

Standard  66.8  66.3  67.3  68.4  67.6  67.0  66.1  70.0 
Në ndjekje  9.5  9.5  8.5  8.1  8.5  9.0  9.0  7.3 
Nënstandard  9.6  9.7  9.0  7.6  8.5  7.5  8.3  6.7 
të dyshimta  6.2  5.3  4.0  4.3  3.5  4.2  4.5  4.2 
të humbura  7.9  9.2  11.1  11.6  11.9  12.3  12.1  11.8 

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Fondet rezervë për mbulimin e humbjeve nga 
kreditë rezultojnë në rreth 91.7 miliardë lekë, me 
një rritje prej rreth 4.1 miliardë lekësh nga fundi i 
vitit 2013. Si rezultat, në fund të vitit 2014, treguesi 
“Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga 
kreditë / kredi me probleme”, i cili mat shkallën e 
mbulimit me provigjone, rezulton në rreth 67.1%, 
duke u rritur me 1.9 pikë përqindjeje krahasuar me 
vitin 2013 (65.2%).

 Pesha e kredive me probleme neto ndaj kapitalit 
rregullator ka ardhur në rënie edhe gjatë këtij viti dhe 
përllogaritet në 38.3%, nga 40.2% që rezultonte 
në fund të vitit 2013, duke treguar rritje të aftësisë 
së sistemit për të mbuluar me kapital humbjet që 
mund të vijnë nga përkeqësimi i kredisë.

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

Tabelë 11. Pesha e 
tepricës së kredisë sipas 

klasave (në përqindje)

 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 ka rënë me 1 pikë përqindjeje, ndërsa 
kredia me probleme për individët ka rënë me 0.2 
pikë përqindjeje. Në fund të vitit 2014, treguesi 
i kredive me probleme për biznesin rezulton në 
nivelin 26.7%, ndërsa për individë 16.5%.

Përsa i përket ndarjes së kredive me probleme 
sipas monedhës, rezulton se portofoli i kredive me 
probleme në valutë paraqet një tregues më të lartë 
me 26% (0.3 pikë përqindjeje më shumë se një 
vit më parë), krahasuar me portofolin në lekë me 
17.5% (2.2 pikë përqindjeje më pak 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 e klasifikuar si e pambrojtur 
ndaj rrezikut të kursit të këmbimit zë 29%. Gjatë periudhës njëvjeçare janar 
– dhjetor 2014, ky tregues ka pasur luhatje të vogla, megjithatë në fund 
të muajit dhjetor 2014, ajo rezulton në të njëjtin nivel me një vit më parë. 
Kredia me probleme në valutë e pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, 
ka rënë me një ritëm më të lartë (14.5%), në krahasim me rënien e kredisë 
totale në valutë të klasifikuar si e pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 
(13.4%).

Gra�k 15. Ecuria e raportit kredi me probleme 
neto/kapitali rregullator

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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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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rezulton se pjesa më e madhe e portofolit të kredive (72.6%) është e 
kolateralizuar, duke rënë në peshë, krahasuar me një vit më parë (77.7%). 
referuar llojit të kolateralit, pjesa më madhe e kredive të sistemit - rreth 54.2% 
- është e kolateralizuar me pasuri të paluajtshme.

Portofoli i kredive në valutë paraqitet me një nivel më të lartë mbulimi me 
kolateral se ai në monedhën vendase përkatësisht, 73.8% në valutë, kundrejt 
70.5% në monedhën vendase. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të 
mëparshëm, evidentohet një rënie e kredisë së kolateralizuar në valutë dhe në 
monedhën vendase, me përkatësisht 5 dhe 5.4 pikë përqindjeje.

 llojet e kolateralit Individë biznese totali
all valutë all valutë all valutë

Pasuri të paluajtshme 58% 75% 47% 51% 51% 56%
cash 3% 4% 1% 2% 1% 2%
Kolateral tjetër 6% 7% 24% 18% 18% 16%
Kredi e pakolateralizuar 33% 15% 28% 29% 29% 26%
totali 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

banka e Shqipërisë kryen edhe analizat e provës së rezistencës (stress-test), 
me qëllim matjen e qëndrueshmërisë së kapitalit të bankës në përballimin 
e rreziqeve të 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. Kjo aftësi e kapitalit për të përballuar humbjet e mundshme 
ka qenë konstante përgjatë gjithë vitit 2014.

3.4.1.3 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 

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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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 2 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 
në identifikimin e shpejtë dhe sa më të saktë të kredive me probleme. 
Për këtë çështje janë kryer inspektime 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 tij, 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 punuar 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. 
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Ndërkohë, banka e Shqipërisë ka marrë përsipër t’u 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:

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 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.
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Hapësirë informuese: 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 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 atij 
të vitit 2014.

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 e këtyre masave tek bankat dhe në sistem. Matjet në fund të vitit 2014 
tregojnë se raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të sistemit është 0,13 pikë 
përqindjeje më i ulët sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave. Kjo tregon 
që efekti i investimeve tek jorezidentët ka qenë më i madh 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 0,77 – 1,72 pikë përqindjeje më të lartë. Tre prej bankave nuk kanë asnjë 
ndikim, ndërsa tetë bankat e tjera e kanë raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit më 
të vogël sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave, me një luhatje në nivelet 
(-0,31) – (-2,9) pikë përqindjeje.

Nëse raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit do të ishte llogaritur vetëm me efektin e 
investimeve tek jorezidentët, ai do të rezultonte 0.9 pikë përqindjeje më i ulët sesa 
po të ishte llogaritur pa efektin e masave. Dhjetë 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 0.86 pikë përqindjeje 
më i lartë sesa po të ishte llogaritur pa efektin e masave. Tetë prej bankave të sistemit 
kanë rritur kreditimin në ekonomi gjatë viteve 2013-2014 brenda pritshmërisë 
vjetore të rritjes prej 4-10%, duke u ndikuar pozitivisht nga kjo masë në llogaritjen 
e mjaftueshmërisë së kapitalit.

Duke qenë se paketa e masave ishte parashikuar të zgjaste deri në fund të vitit 
2014, pas analizave të bëra dhe shqyrtimit të faktorëve që lidhen me këtë paketë, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi që kjo paketë t’i shtrijë efektet e 
saj edhe përgjatë vitit 2015. Kështu, rritja e kërkesave për kapital për investimet tek 
jorezidentët vijon të mbetet në fuqi, duke iu referuar rritjes krahasuar me periudhën 
bazë mars 2013. Ndërkohë ulja e kërkesave për kapital për rritjen e kreditimit 
brenda limiteve 4-10% do të ketë efekt vetëm për rritjen e kredisë gjatë periudhës 
janar–qershor 2015. Aktualisht, Banka e Shqipërisë është duke shqyrtuar mundësinë 
e shtyrjes së këtij elementi të paketës deri në fund të vitit 2015.
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3.4.2 rrEzIKu I lIKuIdItEtIt

Gjendja e përgjithshme e likuiditetit të sistemit bankar, gjatë vitit 2014, ka 
qenë e kënaqshme, duke paraqitur një ekspozim relativisht të ulët ndaj rrezikut 
të likuiditetit. treguesit e likuiditetit qëndruan përtej normave të parashikuara 
nga aktet rregullative në fuqi të bankës së Shqipërisë. Në fund të vitit 2014, 
raporti i aktiveve likuide me detyrimet afatshkurtra për sistemin bankar rezultoi 
40.48%8, me një rritje prej 5.7 pikë përqindjeje, krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Ky tregues për valutat shënoi nivelin 26.19%, 
nivel pothuaj i njëjtë me atë të një viti më parë, ndërsa treguesi në monedhën 
vendase pati një rritje me 12.3 pikë përqindje dhe arriti në 55%9. rritja 
erdhi kryesisht si rezultat i ndryshimit të rregulloreve të bankës së Shqipërisë 
“mbi garancitë në operacionet kredituese të bankës së Shqipërisë“ dhe “mbi 
marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”, të cilat, në mënyrë të 
tërthortë, reflektuan në kriteret e kualifikimit të aktiveve si likuide, duke sjellë 
rritjen e tyre dhe rrjedhimisht rritjen e treguesve të likuiditetit. 

3.4.2.1 depozitat e sistemit 

depozitat e klientëve mbeten burimi më i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm i 
financimit për sistemin bankar shqiptar. ritmi i rritjes së depozitave ka qenë 
lehtësisht më i lartë krahasuar me një vit më parë, me një vlerë prej 47 miliardë 
lekësh rritje ose 4.5%, kundrejt nivelit prej 34 miliardë lekësh rritje në vitin 
2013. Një pjesë e mirë e bankave të sistemit ka regjistruar rritje të depozitave 
gjatë vitit 2014, por ndikimi kryesor ka ardhur nga dy prej bankave më të 
mëdha. Në dhjetor 2014, vlera totale e depozitave të sistemit arrin në 1.07 
trilionë lekë. 

ashtu si në dhjetor 2013, edhe në fund të vitit 2014, pesha e monedhës 
vendase në totalin e depozitave është pothuaj e barabartë me peshën e të 
gjitha monedhave të huaja. Edhe struktura e maturitetit të depozitave mbetet e 
orientuar nga afatet e shkurtra, ndërsa depozitat me maturitet mbi një vit janë 
rreth 6%, në të njëjtat nivele si një vit më parë. 

3.4.2.2 Përqendrimi i depozitave 

Përqendrimi i depozitave qëndroi në nivele relativisht të ulëta dhe nuk pati 
ndryshime të rëndësishme krahasuar me vitin 2013. Kështu, 10 depozituesit 
më të mëdhenj zënë 6.13% të totalit të depozitave të sistemit bankar, 20 më 
të mëdhenjtë 8.16% dhe 50 depozituesit kryesorë përbëjnë 11.6% të totalit. 
Pesë bankat më të mëdha të sistemit kanë njohur një rritje të lehtë të pjesës që 
zotërojnë në tregun e depozitave. Pesha e tyre e agreguar në treg, në dhjetor 
2014, arrin 74.43% kundrejt nivelit prej 72.3% në dhjetor 2013. depozitat 
e individëve mbeten baza kryesore e depozitave të sistemit, me peshë prej 
86%, me një rënie prej rreth 1 pikë përqindjeje krahasuar me një vit më parë. 

8 Niveli minimal i lejuar i këtij treguesi, sipas kërkesave rregullative, është 20%.
9 Niveli minimal i lejuar i treguesit në lekë dhe në valutë sipas kërkesave rregullative është 15%.
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3.4.2.3 treguesi kredi ndaj depozitave

raporti i kredive ndaj depozitave, në dhjetor 2014, paraqitet në nivelin 55.5% 
dhe reflekton një strukturë të balancuar të aktiv-pasiveve në nivel sistemi. Gjatë 
vitit 2014, treguesi nuk ka ndryshime të rëndësishme, pasi kredia dhe depozitat 
janë rritur me ritme pothuaj të njëjta me rreth 5%. Ky raport tradicionalisht 
evidenton vlera më të larta në valutë, rreth 70%, krahasuar me monedhën 
vendase, rreth 42%. 

3.4.2.4 aktivet likuide të sistemit 

aktivet likuide janë rritur me 72 miliardë lekë gjatë vitit 2014. rreth 92% e 
kësaj rritjeje është në monedhën vendase dhe ka ardhur kryesisht si rezultat i 
ndryshimeve rregullative (detajuar më lart). totali i aktiveve likuide të sistemit 
bankar në dhjetor 2014 arriti në 413 miliardë lekë. Në strukturën e aktiveve 
likuide, peshën kryesore e zënë letrat me vlerë të Qeverisë Shqiptare, rreth 
57%, nga 55% në dhjetor 2013, dhe marrëdhëniet afatshkurtra me institucionet 
financiare me 27%.

3.4.2.5 hendeku i aktiveve dhe pasiveve 

hendeku i maturimit të aktiveve dhe pasiveve është analizuar periodikisht në 
funksion të matjes së nevojave të mundshme për likuiditet. 

Tabelë 13. Hendeku i maturimit deri në një muaj dhe deri në tre muaj për sistemin 
bankar
hendeku i maturimit të aktiveve dhe pasiveve dhjetor 2013 mars 2014 Qershor 2014 Shtator 2014 dhjetor 2014
deri 1 muaj (31,503.8) (1,403.5) (29,522.0) (39,056.8) (67,390.0)
deri 3 muaj (87,243.09) (36,448.91) (178,712.63) (78,314.61) (105,916.86)
deri 1 muaj – në përqindje ndaj totalit të aktiveve (7.9) (1.5) (6.8) (8.5) (19.0)
deri 3 muaj – në përqindje ndaj totalit të aktiveve (24.2) (10.9) (43.5) (18.6) (28.9)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

treguesi mbetet në nivele negative, kryesisht për shkak të përqendrimit të 
depozitave në afatet e shkurtra të maturimit, megjithatë nga vrojtimi dhe 
analiza e sjelljes së depozituesve rezulton se ka një normë të lartë të rinovimit 
të depozitave. Periudha qershor–shtator historikisht është karakterizuar nga 
luhatjet e këtij treguesi, nën ndikimin e ofertave të periudhës së verës për 
depozitat. Këto luhatje konsiderohen pjesë e ciklit normal të biznesit të 
bankave. 

3.4.2.6 burimet e tjera financiare

burimet e tjera financiare të sistemit bankar kanë një peshë relativisht të vogël 
në totalin e pasiveve, rreth 7%, nivel ky pothuaj i njëjtë me fundin e vitit 2013. 
Pjesa kryesore e këtij zëri përfaqësohet nga detyrimet ndaj institucioneve 
financiare dhe marrëveshjet e riblerjes. vlen të theksohet se, gjatë viti 2014, 
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ka pasur një reduktim të zërit “hua nga institucionet financiare” me 32% ose 
4.6 miliardë lekë, i cili ka ardhur si rezultat i nivelit të ulët të përdorimit të 
linjave të akorduara për disa banka nga grupet të cilave iu përkasin. Në 
nivel sistemi, ky reduktim është kompensuar me rritjen e zërit “marrëveshje të 
riblerjes”. 

3.4.2.7 Provat e rezistencës

Provat e rezistencës, duke përdorur skenarë të ndryshëm me ngjarje të 
paparashikuara dhe faktorë që mund të ndikojnë negativisht në likuiditet, kanë 
treguar se të gjitha bankat mund të përballojnë me sukses situata të tilla.

3.4.3 rrEzIKu I trEGut

vlerësimi i përgjithshëm i rreziqeve të tregut tregon se ekspozimi i sistemit 
bankar ndaj këtyre rreziqeve paraqitet në nivele të ulëta. Gjatë këtij vlerësimi 
është analizuar ekspozimi ndaj rrezikut të normës së interesit në librin e bankës, 
ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, si dhe është llogaritur kapitali i 
nevojshëm për mbulimin e humbjeve të mundshme nga këto rreziqe.

Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të normës së interesit, i matur si 
ndryshim i vlerës së ekspozimit në librin e bankës pas goditjes (ndryshimit) 
standarde të normës së interesit me 2% në raport me kapitalin rregullator, 
paraqitet në nivele të kënaqshme. Në dhjetor 2014, vlera e këtij treguesi 
është 4.93%, nga 5.8% që ishte në fund të vitit 2013.

vlera e ekspozimit ndaj rrezikut të normës së interesit matet si diferencë midis 
aktiveve dhe pasiveve të ndjeshme ndaj normës së interesit, të ndara sipas 
shportave të riçmimit. Kjo diferencë qëndron në nivele relativisht të ulëta, rreth 
7-8% e totalit të aktiveve, duke qenë se mbi 70% e aktiveve dhe mbi 80% e 
pasiveve riçmohen brenda 12 muajve. Niveli i ulët i saj reflekton një strukturë 
të balancuar të riçmimit të aktiveve dhe pasiveve të sistemit bankar. Edhe për 
bankat individuale, treguesi i ekspozimit ndaj rrezikut të normës së interesit 
paraqitet në nivele të ulëta, brenda kufijve rregullatorë. 

Provat e rezistencës për rrezikun e normës së interesit, duke përdorur skenarë 
të ndryshëm të goditjes (ndryshimit) së normave të interesit, tregojnë se vetëm 
një numër i kufizuar bankash mund të ndeshë vështirësi për respektimin e 
treguesit rregullator, dhe kjo vetëm për njërën nga monedhat. Në nivel sistemi, 
treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit do të mbetej i qëndrueshëm në të gjithë 
skenarët. 

Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, në dhjetor 2014, 
ishte “në blerje” në masën 6.1 miliardë lekë ose 5.26% e kapitalit rregullator 
të sistemit bankar10. Edhe për këtë rrezik, niveli i ekspozimit vijon të qëndrojë 
në vlera të ulëta, si për sistemin ashtu edhe për bankat individuale, ndikuar 
10  Niveli maksimal i lejuar i këtij treguesi sipas kërkesave rregullative është 30%.
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nga struktura e balancuar e aktiveve dhe pasiveve sipas monedhave. 
Provat e rezistencës për rrezikun e kursit të këmbimit, duke përdorur skenarë 
të ndryshëm të goditjes (ndryshimit) së kursit të këmbimit, tregojnë se si bankat 
individuale, ashtu edhe sistemi bankar në tërësi, do të përballonin me sukses 
situata të tilla.

3.4.4 rrEzIKu OPEracIONal

vlerësimi i rrezikut operacional - i parë në këndvështrimin e humbjeve që 
mund të pësojnë bankat si rezultat i dështimit të proceseve dhe sistemeve të 
brendshme apo faktorëve të jashtëm - bazohet në ndërthurjen e treguesve 
indirektë që reflektojnë humbje të kësaj natyre, me cilësinë e sistemeve të 
brendshme, si dhe masave për mbrojtjen nga ndikimet e jashtme. meqenëse 
treguesit sasiorë të rrezikut operacional janë tregues indirektë, për një vlerësim 
të plotë të këtij rreziku është i domosdoshëm shqyrtimi nga afër i proceseve, 
sistemeve dhe zbatimit të procedurave të brendshme të bankave. Një ndikim 
të rëndësishëm në vlerësimin e këtij rreziku ka cilësia dhe përshtatshmëria e 
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (tIK) që përdorin bankat. 

teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit. Nga shqyrtimet e kryera gjatë 
vitit 2014, rezulton se një pjesë e bankave kanë përmirësuar programet bazë 
bankare, duke kaluar në versione më bashkëkohore. Kuadri i politikave dhe 
procedurave në lidhje me tIK-në ka ardhur duke u pasuruar në vijimësi, por për 
shkak të spektrit të gjerë të aktiviteteve që mbulon dhe zhvillimeve dinamike 
në fushën e teknologjisë, plotësimi dhe përmirësimi i tij mbetet një proces i 
vazhdueshëm. me shtimin e kërkesave nga ana e strukturave të biznesit dhe 
menaxhimit	për	numrin	dhe	cilësinë	e	shërbimeve	nga	TIK-ja,	ka	një	rritje	të	
trysnisë mbi njësinë që mbulon këto funksione, e cila ka nevojë për personel 
më të përshtatshëm në numër. Fenomeni është më i dukshëm tek bankat më 
të vogla. 

Një element i rëndësishëm ku përqendrohet vëmendja mbikëqyrëse është 
metodologjia e brendshme e bankave për vlerësimin e rreziqeve të tIK-së, si 
dhe mjaftueshmëria dhe niveli i zbatimit të saj në praktikë. rekomandimet për 
përmirësime në këtë drejtim kanë konsistuar në zgjerimin e spektrit të vlerësimit 
të rrezikut, duke përfshirë të gjitha fushat e tIK-së, përcaktimin e treguesve 
sasiorë dhe cilësorë, si dhe të kufijve përkatës. 

Në lidhje me planet e vazhdimësisë dhe të rikuperimit, vihet re se bankat po 
u kushtojnë atyre vëmendjen e duhur, gjë që vlen edhe për testimin e zbatimit 
të tyre në praktikë. 

administrimi i rrezikut operacional ka ardhur duke u përmirësuar me plotësimin 
e strukturave të ngarkuara me këtë funksion, si dhe konsolidimin e proceseve 
të grumbullimit të të dhënave dhe raportimit të ngjarjeve operacionale. bankat 
shfaqin progres në drejtim të perceptimit të rëndësisë së analizës së brendshme 
të të dhënave të rrezikut operacional, si dhe përdorimit të teknikave të zbutjes së 
tij. Gjithashtu, konstatohet një tendencë në rritje e përfshirjes së drejtimit të lartë 
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në sistemin e administrimit të rrezikut operacional, e cila ka ndikuar në rritjen e 
vëmendjes ndaj ngjarjeve operacionale dhe në kohën për adresimin e tyre. 

rekomandimet për përmirësime në administrimin e rrezikut operacional kanë 
konsistuar në nevojën për zhvillimin e rregullt të procesit të vetëvlerësimit dhe 
shtrirjen e tij në të gjitha njësitë, nevojën për zhvillimin e treguesve kyç për proceset 
e rëndësishme dhe përcaktimin e kufijve përkatës, përcaktimin e një mekanizmi 
për aktivizimin e planeve të masave dhe ndjekjen e zbatimit të tyre etj.

3.4.5 rrEzIKu rEPutacIONal

vlerësimi i rrezikut reputacional bazohet në identifikimin dhe vlerësimin e atyre 
elementëve që mund të ndikojnë negativisht reputacionin e bankës tek publiku. 
Elementë të tillë konsiderohen dyshimet për përfshirje apo përdorim të bankës 
për qëllime të pastrimit të parave, mungesa e transparencës në marrëdhëniet 
me klientët, mosrespektimi i kushteve të punës, termave të kontratave etj. Si 
një rrezik që perceptohet më tepër bazuar në elementë të gjykimit (josasiorë), 
një pjesë e mirë e informacionit që përdoret për vlerësimin e tij vjen nga 
shqyrtimi nëpërmjet ekzaminimit në vend të proceseve, sistemeve të kontrollit 
dhe zbatimit të procedurave të brendshme të bankave. 

Edhe gjatë vitit 2014, i është kushtuar vëmendja e duhur mbikëqyrëse 
parandalimit të pastrimit të parave, duke monitoruar zbatimin rigoroz të ligjit 
dhe kuadrit rregullativ përkatës. banka e Shqipërisë u ka prezantuar subjekteve 
të mbikëqyrura 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 (PPP/Ft), me çdo mënyrë komunikimi, me 
qëllimin për të pasur një këndvështrim më të gjerë në vlerësimin e rreziqeve që 
vijnë nga veprimtaria në fushën e PPP/Ft-së.

Ndërmarrja e masave për vënien në zbatim të ndryshimeve të rëndësishme 
ligjore, si dhe për harmonizimin e legjislacionit me standardet ndërkombëtare 
dhe rekomandimet e organizmave ndërkombëtarë, është reflektuar në përpjekjet 
e	subjekteve	për	menaxhimin	në	mënyrë	të	kënaqshme	të	rrezikut	të	PPP/FT-
së. Kjo ka bërë të mundur kufizimin e ekspozimit ndaj këtij rreziku në nivele të 
kontrollueshme. Subjektet kanë ngritur struktura dhe sisteme të përshtatshme për 
këtë qëllim, si dhe është rritur efikasiteti i masave parandaluese për PPP/Ft-në. 
rezultatet konkrete reflektohen në rritjen e numrit dhe cilësisë së raporteve të 
aktiviteteve të dyshimta (rad).

Subjektet nën juridiksionin e bankës së Shqipërisë, veçanërisht bankat, në 
mënyrë të vazhdueshme kanë përcjellë bashkëpunim maksimal me autoritetin 
përgjegjës, si dhe kanë raportuar numrin më të madh të rad-ve11, krahasuar 
me subjekte të tjera të ligjit. Pavarësisht treguesve pozitivë, çështjet që kërkojnë 
përmirësim në mënyrë të vazhdueshme lidhur me çështjet e parandalimit të 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit janë:
11 Referuar statistikave të paraqitura nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të 

Parave.
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I. përmirësimi i aspektit sasior (rritja e numrit) dhe aspektit cilësor (rritja e 
cilësisë) të analizave periodike të kryera nga strukturat përgjegjëse;

II. përmirësimi i aspektit sasior dhe cilësor të rad-ve;
III. përmirësimi i strukturave kontrolluese, duke rritur shpeshtësinë e 

kontrolleve, fushat që janë objekt kontrolli, si dhe rritjen e cilësisë së 
punës.

Nëpërmjet inspektimeve në vend është tërhequr vëmendja për këto probleme 
dhe janë lënë rekomandime për përmirësim të vazhdueshëm të sistemeve të 
identifikimit dhe raportimit të rasteve të dyshimta. theksi është vënë kryesisht 
në çështje që lidhen me:

•	 identifikimin	 e	 strukturës	 së	 pronësisë	 së	 kontrollit	 të	 subjektit	 klient,	
për të kuptuar se cilët janë personat që e kanë në pronësi apo e 
kontrollojnë atë;

•	 analizën	 e	 transaksioneve	 komplekse	 me	 vlera	 të	 mëdha	 dhe	 të	
pazakonta që janë kryer apo tentohet të kryhen;

•	 rritjen	 e	 cilësisë	 së	 RAD-ve	 në	 përmbajtjen	 e	 tyre,	 për	 t’i	 dhënë	
mundësinë e një investigimi efektiv organeve të tjera të zbatimit të ligjit;

•	 shqyrtimin	 e	 elementeve	 që	 kanë	 në	 dispozicion	 subjektet,	 për	 të	
vlerësuar sa më mirë transaksionet e kryera, të domosdoshme për të 
detajuar dyshimin e lindur;

•	 ushtrimin	dhe	rritjen	e	vigjilencës	së	zgjeruar	nga	ana	e	subjekteve;
•	 funksionimin	e	sistemit	të	centralizuar	përgjegjës	për	grumbullimin	dhe	

analizimin e të dhënave si mbështetje për raportimet e dyshimta;
•	 kategorizimin	e	klientëve	dhe	transaksioneve	sipas	shkallës	së	rrezikut	

që ato paraqesin;
•	 menaxhimin	efektiv	 të	 rreziqeve	që	 vijnë	 nga	pastrimi	 i	 parave	dhe	

financimi i terrorizmit, në rastet e transaksioneve apo marrëdhëniet e 
biznesit.

Në funksion të zbatimit rigoroz të rolit mbikëqyrës do të intensifikohen 
inspektimet në vend, veçanërisht inspektimet tematike në institucionet e 
transferimit të parave, zyrat e këmbimit valutor etj.

Gjatë vitit 2014, ngjarje e rëndësishme ka qenë nënshkrimi i marrëveshjes së 
bashkëpunimit ndërmjet bankës së Shqipërisë dhe drejtorisë së Përgjithshme 
të Parandalimit të Pastrimit të Parave, në 10 qershor 2014, në kuadër të 
koordinimit të përpjekjeve për PPP/Ft-në.

Gjithashtu, janë ndjekur rekomandimet dhe është raportuar në vazhdimësi tek 
institucionet përkatëse, në lidhje me zbatimin e planit të masave të Komitetit 
moneyval të Këshillit të Evropës dhe Grupit të task Forcës së veprimit Financiar. 
transparenca dhe publikimi i informacionit kanë qenë në fokus të vazhdueshëm 
gjatë vitit 2014, për përmirësimin e standardeve të transparencës dhe forcimin 
e disiplinës së tregut. Prioritete kanë qenë 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. Sjellja 
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e bankave dhe masat e marra prej tyre në lidhje me transparencën ndaj 
publikut dhe publikimin e informacionit financiar janë vlerësuar në mënyrë 
të vazhdueshme dhe të kujdesshme, nëpërmjet analizave nga jashtë dhe 
mbikëqyrjes në vend.

Si rezultat edhe i masave të ndërmarra nga banka e Shqipërisë, është rritur 
ndërgjegjësimi dhe angazhimi i sektorit bankar për çështjet e transparencës 
dhe publikimit të informacionit. Kjo është shoqëruar me rishikimin të elementëve 
të marrëveshjes (kontratës) së kredisë nga subjektet, në përputhje me kërkesat 
rregullative, si dhe me informimin parakontraktor të klientëve.

Përcaktimi i kërkesave mbi përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së informacionit 
parakontraktor dhe kontraktor për kredimarrësin, përpara lidhjes dhe gjatë 
ekzekutimit të kontratës së kredisë hipotekare për individin, si dhe zbatimi i 
kërkesave të tjera rregullatore për kredinë konsumatore, ka përbërë objektin 
dhe fokusin kryesor gjatë zbatimit të përditshëm të detyrave ligjore dhe 
rregullative. masat mbikëqyrëse të ndërmarra nga banka e Shqipërisë, lidhur 
me publikimin e informacionit, kanë rezultuar efektive, pasi tashmë të gjitha 
bankat publikojnë në faqet e tyre të internetit raportet vjetore dhe ato tremujore. 

Gjatë vitit 2014, janë monitoruar në mënyrë të vazhdueshme raportimet nga 
bankat të formateve standarde për komisionet dhe normat e interesit për kreditë 
dhe depozitat. Përtej monitorimit nga jashtë, këto raportime janë vlerësuar 
për saktësinë edhe gjatë procesit të mbikëqyrjes në vend. Ky informacion 
publikohet në faqen zyrtare të internetit të bankës së Shqipërisë, në funksion 
të rritjes së transparencës ndaj publikut dhe krahasueshmërisë së kostove të 
produkteve midis bankave. 

Në kuadër të mbrojtjes së klientit, janë shqyrtuar dhe vlerësuar ankesat e 
paraqitura nga klientët ndaj institucioneve financiare (rreth 53 raste). 
tipologjitë e tyre kanë të bëjnë kryesisht me: mosrespektimin e kushteve të 
kontratës; moszbatimin e saktë të urdhrave të ekzekutimit; pretendimin për rritje 
të normave të interesit etj. duhet të theksojmë se për shumicën e çështjeve të 
paraqitura nga klientët, banka e Shqipërisë nuk është autoriteti përgjegjës për 
zgjidhjen e tyre. megjithatë ka pasur edhe raste kur trajtimi i problemit nga 
banka e Shqipërisë ka ndikuar në zgjidhjen e tij, për çështje që lidhen me 
kuadrin rregullator mbikëqyrës, veçanërisht të atij që lidhet me transparencën. 
Çështjet e tilla janë adresuar në kohë si ndaj klientëve, ashtu edhe ndaj 
subjekteve, në rastet kur janë vërejtur mangësi apo parregullsi.

3.4.6 vlErëSImI I mjaFtuEShmërISë Së KaPItalIt

3.4.6.1 Kapitali aksioner 

Në fund të vitit 2014, kapitali aksioner i sistemit bankar arrin nivelin 111 
miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 7.6 miliardë lekësh (7.4%) përkundrejt 
rritjes në nivel më të ulët prej 1.5 miliardë lekësh (1.5%) gjatë vitit 2013.
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Në ndryshim nga viti i kaluar, ku rritja e kapitalit 
aksioner ka qenë e luhatshme nga një tremujor në 
tjetrin, ndërmjet normave -1 deri në 1.2%, gjatë 
vitit 2014, luhatja e kapitalit aksioner ka qenë në 
përgjithësi më e lartë. megjithatë, tendenca ka 
qenë përgjithësisht rritëse, me një rënie vetëm gjatë 
tremujorit të dytë me 0.8%.

Komponenti me ndikim më të madh material në 
rritjen e kapitalit aksioner është fitimi i periudhës, 
i cili është rritur me rreth 4.6 miliardë lekë ose 
70.5%, në krahasim me të njëjtën periudhë të një 
viti më parë, duke sjellë edhe rritje të peshës së 
këtij komponenti ndaj kapitalit në 10.1%, kundrejt 
6.4% që ishte në fund të vitit 2013. Ky zhvillim 
është tregues pozitiv në mbështetje të aktivitetit 
bankar me burimin e nevojshëm të të ardhurave të 
gjeneruara nga vetë bankat.

Tabelë 14. Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e komponentëve të tij

treguesit dhjetor 2014 dhjetor 2013 dhjetor 2012
mln lek % mln lek % mln lek %

 Kapitali aksioner  110,971.2  100.0  103,337.7  100.0  101,841.1  100.0 
 Kapitali i paguar  106,055.3  95.6  102,774.7  99.5  92,356.6  90.7 
 Primet e aksioneve  5,205.9  4.7  5,205.9  5.0  4,657.8  4.6 
 rezervat  11,793.8  10.6  11,887.4  11.5  9,558.7  9.4 
 diferencë rivlerësimi  4,126.0  3.7  1,263.5  1.2  1,991.3  2.0 
 Fitim/humbje e pashpërndarë  (27,402.1)  (24.7)  (24,357.9)  (23.6)  (10,491.8)  (10.3)
 Fitim/humbje e periudhës  11,192.3  10.1  6,564.0  6.4  3,768.6  3.7 

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.4.6.2 raporti i mjaftueshmërisë së 
kapitalit

Përkundrejt minimumit rregullator të kërkuar prej 
12%12, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, si 
tregues thelbësor mbikëqyrës, në fund të vitit 2014, 
raportohet në nivelin 16.8%. Në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues shfaqet 
me një rënie prej 1.1 pikë përqindjeje, duke u 
rikthyer në trendin e ndjekur nga treguesi që nga 
fundi i vitit 2006. 

Në vijim jepet ecuria e dy komponentëve të normës 
së mjaftueshmërisë, gjatë vitit 2014. 

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

Gra�k 20. Ecuria e kapitalit aksioner

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 21. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë së 
kapitalit dhe komponentëve të saj

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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3.4.6.2.1 Kapitali rregullator 

Kapitali rregullator i sistemit bankar evidentohet në nivelin 116.7 miliardë 
lekë. Në krahasim me vitin 2013, ai shfaq një rritje prej 1,5 miliardë lekësh 
(1.3%).

Kapitali bazë i sistemit bankar përbën komponentin kryesor të kapitalit 
rregullator të sistemit me një peshë prej 81.9%, çka tregon për një kapital 
rregullator cilësisht të qëndrueshëm megjithë rënien prej rreth 1 pikë përqindjeje 
krahasuar me vitin e kaluar. 

Kapitali	shtesë	i	sistemit,	i	cili	përbëhet	nga	borxhi	i	varur,	llogaritet	në	nivelin	
e 21.1 miliardë lekë, kundrejt 19.7 miliardë lekësh që ishte në fund të vitit 
2013.

3.4.6.2.2 totali i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik 

totali i aktiveve dhe i zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik është rritur 
ndjeshëm në krahasim me atë të vitit të kaluar, duke pasur një rritje prej 51.6 
miliardë lekësh ose 8%. Gjatë vitit 2014 vërehet një rritje për të gjitha klasat 
e aktiveve. rritjen më të lartë e kanë pasur klasat e aktiveve me rrezik të lartë 
me koeficient ponderimi 100% dhe 150%, me përkatësisht 34.5 miliardë lekë 
(9.4%) dhe 14.4 miliardë lekë (11.9%).

Tabelë 15. Ecuria e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut të sistemit bankar
treguesit (në milionë lekë) dhjetor 2014 dhjetor 2013 dhjetor 2012 dhjetor 2011 dhjetor 2010  dhjetor 2009 
 aktive pa rrezik (0%)  501,218.1  493,820.3  457,736.1  450,321.4  409,673.9  381,448.4 
 aktive me rrezik të ulët (20%)  217,116.7  214,915.0  191,600.9  134,820.5  95,701.9  58,545.4 
 aktive me rrezik të mesëm (50%)  24,500.4  23,731.4  27,573.4  31,091.0  34,354.0  32,814.7 
 aktive me rrezik të lartë (100%)  401,132.8  366,654.7  360,466.0  340,090.6  262,324.9  282,952.7 
 aktive me 150%  135,976.7  121,537.3  137,241.6  152,242.8  178,050.0  118,378.6 
 zjb të ponderuar me rrezik  32,454.3  39,267.3  25,254.8  21,784.2  20,303.4  14,209.0 
 aktivet dhe zjb me rrezik  692,889.7  641,298.5  643,690.1  632,748.7  586,020.7  502,846.6 

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

zërat jashtë bilancit të ponderuar me rrezik rezultojnë në rënie gjatë vitit 
2014, me një vlerë prej 6.8 miliardë lekësh (17.4%). Pesha e tyre shfaqet 
relativisht edhe më e parëndësishme sepse në fund të vitit 2014, ato përbëjnë 
rreth 4.7% të totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me 
rrezik të sistemit bankar, me një rënie prej 1.4 pikë përqindjeje krahasuar me 
një vit më parë.

3.4.7 PërFItuEShmërIa

3.4.7.1 rezultati neto dhe struktura e tij

rezultati financiar i vitit 2014 ishte pozitiv, me një vlerë prej rreth 11.2 
miliardë lekësh ose 4.6 miliardë lekë më i lartë se ai i vitit 2013.
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Përgjatë vitit 2014, ndikimin më të madh në 
rezultatin financiar e ka dhënë gjashtëmujori i 
dytë, me një rezultat financiar neto prej rreth 5.8 
miliardë lekësh. Kjo ka ardhur si pasojë e rënies 
më të madhe të shpenzimeve për interesa të 
bankave, në krahasim me rënien e të ardhurave 
gjatë vitit. Ndikim të rëndësishëm pozitiv në rritjen 
e fitimit të bankave në vitin 2014 ka shpenzimi 
për provigjione, ndërkohë që rezultati neto nga 
veprimtaritë e tjera ka ardhur në rënie gjatë këtij 
viti.

Për vitin 2014, rezultati neto i sistemit bankar 
paraqitet në rreth 11.2 milionë lekë. rezultati neto 
ka qenë gjatë gjithë muajve pozitiv. megjithatë, 
gjatë muajve prill dhe tetor, ai ka reflektuar një 
ecuri negative, duke rënë me përkatësisht 153.1 
milionë lekë dhe 821.5 milionë lekë. 

3.4.7.2 treguesit e përfitueshmërisë 

Si rrjedhojë e rezultatit financiar pozitiv më të lartë se të vitit të kaluar, edhe 
ecuria e treguesve kryesorë të përfitueshmërisë - përkatësisht kthimit nga aktivet 
mesatare (roaa) dhe kthimit nga kapitali aksioner mesatar (roaE) - shfaqet në 
rritje gjatë vitit 2014. vlerat në fund të vitit 2014 shfaqen në 0.89% për roaa 
dhe 10.38% për roaE, në krahasim me përkatësisht 0.54% dhe 6.43% që 
ishin në fund të vitit 2013.

Tabelë 16. Treguesit kryesorë të përfitueshmërisë (në përqindje, kumulative)
treguesit dhjetor 2014 Qershor 2014 dhjetor 2013 Qershor 2013  dhjetor 2012  Qershor 2012 
 roaa  0.89  0.88  0.54  0.25  0.33  0.42 
 roaE  10.53  10.38  6.43  2.93  3.78  4.79 

 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.

Tabelë 17. Tregues të rentabilitetit nga veprimtaria kryesore (në përqindje, kumulative)
treguesit dhjetor 2014 Qershor 2014 dhjetor 2013 Qershor 2013  dhjetor 2012  Qershor 2012 
të ardhurat nga interesat/aktive 
mesatare që sjellin të ardhura(1)  6.28  3,21  7.32  7.39  7.73  7.76 
Shpenzime për interesa/aktive 
mesatare që sjellin të ardhura(2)  2.10  1.22  3.42  3.61  3.72  3.72 
marzhi neto nga interesat (NIm)
[(1) - (2)]  4.18  1.99  3.89  3.78  4.01  4.04 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2014, veprimtaria bankare e bazuar në instrumente që gjenerojnë 
të ardhura ka qenë më e ulët në krahasim me vitin paraardhës, por duke qenë 
se shpenzimet kanë pësuar një rënie të ndjeshme marzhi neto nga interesat, 
rezulton me një rritje prej vetëm 0.29 pikë përqindjeje. rezultati pozitiv vjen 

Gra�k 22. Zërat jashtë bilancit të ponderuara me 
rrezik

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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si rrjedhojë e rënies së të ardhurave nga interesat ndaj aktiveve mesatare me 
ritme më të ngadalta se sa rënia e shpenzimeve për interesa ndaj aktiveve 
mesatare.

Tabelë 18. Treguesit mesatarë të përfitueshmërisë (në milionë lekë)

treguesit tremujori Iv 
2014

tremujori II 
2014

tremujori Iv 
2013

tremujori II 
2013

 tremujori Iv 
2012 

 tremujori II 
2012 

 aktivet mesatare që sjellin të ardhura (1) 1,067,502.5 1,049,674.1 1,015,780.5 1,004,588.5 992,250.7 977,479.7 
 Pasivet mesatare që shkaktojnë 
shpenzime (2) 1,050,508.6 1,068,317.2 1,049,358.0 1,026,482.2 994,957.7 974,208.4 

 aktivet mesatare (3) 1,256,451.0 1,240,888.4 1,208,717.6 1,194,614.6 1,157,648.7 1,135,073.7 
 (1) / (3) 85.0% 84.6% 84.0% 84.1% 85.7% 86.1%
 (2) / (3) 83.6% 86.1% 86.8% 85.9% 85.9% 85.8%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2014, raporti i aktiveve mesatare që sjellin të ardhura ndaj 
aktiveve mesatare është rritur me 0.9 pikë përqindjeje (nga 84.1% në 85%) 
krahasuar me fundin e vitit të kaluar, ndikuar nga rritja me ritme më të shpejta 
e aktiveve mesatare që sjellin të ardhura (me 51.7 miliardë lekë ose 5.1%) 
se sa rritja e aktiveve mesatare (me 47.7 miliardë lekë ose 3.9%). Për sa 
i përket raportit pasive mesatare që shkaktojnë shpenzime ndaj aktiveve 
mesatare, ai rezulton të ketë rënë me 3.2 pikë përqindjeje (nga 86.6% në 
83.6%) krahasuar me fundin e vitit të kaluar, nën ndikimin e rritjes me ritme 
më të shpejta të aktiveve mesatare se sa të rritjes së pasiveve mesatare që 
shkaktojnë shpenzime (me 1.2 miliardë lekë 0.1%).

treguesi i efikasitetit të sistemit në fund të vitit 2014 është rritur me 3.5 pikë 
përqindjeje në krahasim me vitin paraardhës, në kushtet kur të ardhurat 
operacionale janë ulur dhe shpenzimet operacionale janë rritur. të ardhurat 
operacionale janë ulur me 1.3 miliardë lekë ose 2.9%, ndërsa shpenzimet 
operacionale janë rritur me vetëm 0.8 miliardë lekë ose 3%.

Tabelë 19. Ecuria e treguesit të efikasitetit në milionë lekë
treguesit  dhjetor 2014  Qershor 2014 dhjetor 2013 Qershor 2013  dhjetor 2012  Qershor 2012 
 Shpenzime operacionale (1)  27,001.7  12,963.5  26,223.2  12,660.9  25,930.6  12,264.7 
 E ardhura operacionale* (2)  43,659.7  20,096.1  44,974.3  22,326.3  39,328.6  17,277.2 
 treguesi efikasitetit (1) / (2) 62% 65% 58% 57% 66% 71%

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.5 INStItucIONEt FINaNcIarE jObaNKa dhE 
ShOQërItë E KurSIm-KrEdItIt

3.5.1 SubjEKtEt FINaNcIarE jObaNKa

3.5.1.1 të përgjithshme 

Në dhjetor 2014, numërohen 22 institucione financiare jobanka (IFjb). më poshtë 
paraqitet ndarja e tyre sipas veprimtarive financiare për të cilat janë licencuar.
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Tabelë 20. Institucionet financiare jobanka, sipas natyrës së veprimtarisë
Shërbimi i pagesave 
dhe transferimit të 
parave

Qira financiare Kredidhënie mikrokredi Faktoring Shërbime të 
këmbimit valutor

Shërbime 
këshilluese për 

këmbimin valutor
unioni Financiar i 
tiranës credins leasing Fondi besa visionFund 

albania
albanian Factoring 

Services
unioni Financiar 

i tiranës
Platinium 
Investment 

Posta Shqiptare Fin-al NOa capital Invest Omnifactor ak-Invest unioni Financiar i 
tiranes

credins leasing raiffeisen 
leasing FaF  Profactoring 

albania  ak-Invest

ak-Invest tirana leasing tranzit     
NOa landeslease ak-Invest     
EaSYPaY albania leasing credins leasing     
m-PaY       

Burimi: Banka e Shqipërisë

3.5.1.2 Ecuria e aktiveve të subjekteve financiare jobanka

Në dhjetor 2014, totali i aktiveve të subjekteve financiare jobanka arrin 
vlerën e 32.23 miliardë lekëve, duke përbërë 2.5% të totalit të aktiveve të 
sistemit bankar. Krahasuar me vitin paraardhës, aktivet e subjekteve financiare 
jobanka, gjatë 2014-ës, kanë shënuar një rritje të konsiderueshme prej 2.21 
miliardë lekësh ose 7.36%.

 dhjetor’13 mars’14 Qershor’14 Shtator ‘14 dhjetor’14
totali i aktiveve të SFjb* 30,02 29,27 30,54 30,49 32,23

* Të totalin e aktiveve të SFJB-ve nuk përfshihen të dhënat për Postën Shqiptare.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në strukturën e aktiveve të subjekteve financiare jobanka, portofoli i kredisë 
përbën 56.3% të tyre. Pjesa tjetër e aktiveve është e orientuar drejt arkës, 
depozitave dhe llogarive (22.6%), si dhe letrave me vlerë me të ardhura të 
ndryshueshme (11.8%). 

Subjektet financiare jobanka financohen në masën më të madhe nga kreditë 
e marra (54.6%) dhe kapitali i tyre (37.7%). Kreditë e marra janë kryesisht 
nga institucionet bankare vendase (40.2% e kredive të marra) dhe institucione 
financiare jorezidente (37.4%), ndërkohë që nuk mungojnë edhe financimet 
nga burime të tjera rezidente (11.52%). 

Gjatë 2014-ës, pjesa më e madhe e subjekteve financiare jobanka paraqiten 
të mirëkapitalizuara. departamenti i mbikëqyrjes monitoron në vazhdimësi 
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. 

Tabelë 21. Totali i aktiveve 
të SFJB-ve për periudhën 
dhjetor 2013-dhjetor 2014 
(në miliardë lekë)
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3.5.1.3 zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë dhe vëllimet e 
veprimtarisë 

dhjetor ‘13 mars ‘14 Qershor ‘14 Shtator ‘14 dhjetor ‘14

total portofoli i kredisë për SFjb-të (neto) 18,09 17,87 17,95 17,76 18,16

total portofoli i kredisë për SFjb-të (bruto) 19,68 19,51 19,69 19,31 19,73
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në portofolin e kredisë së SFjb-ve, pjesën më të madhe e zë ai i subjekteve 
të kredidhënies dhe mikrokredisë me 61.9%, i cili pasohet nga ai i qirasë 
financiare me 37.0%, ndërsa pjesa e mbetur përbëhet nga portofoli i 
subjekteve të faktoringut (1.1%).

Gjatë vitit 2014, portofoli bruto i subjekteve financiare jobanka ka shënuar 
një rritje të lehtë prej 51.6 milionë lekësh ose 0.3%, duke arritur vlerën e 
19.73 miliardë lekëve, vlerë e cila përbën 3.32% të portofolit të sistemit 
bankar. rritja e portofolit bruto i atribuohet kryesisht veprimtarisë së subjekteve 
të kredidhënies dhe mikrokredisë (1.64%), si dhe të subjekteve të faktoringut 
(149%). Ndërkohë, gjatë 2014-ës, portofoli i qirasë financiare vijon të 
paraqitet në tkurrje (3.94%). 

veprimtaria financiare totali (mld lek) dhjetor’ 13 totali (mld lek) dhjetor’ 14
Kredidhënie 11,81  12,00 
Qira financiare 7,49  7,19 
mikrokredi 0,28  0,29 
Faktoringu 0,10  0,25 
Portofoli bruto 19,68  19,73 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Nga pikëpamja strukturore, portofoli i subjekteve të kredidhënies dhe të 
qirasë financiare vazhdimisht dominohet nga financimet për biznes (92.3%), 
të orientuara drejt sektorëve të: “tregtisë, riparimit të automjeteve dhe artikujve 
shtëpiakë” (29.3%); “bujqësisë, gjuetisë dhe silvikulturës” (12.9%); si dhe “të 
tjera” (11.9%). Ndërkohë, financimet faktoring kanë tërësisht qëllime biznesi 
dhe janë të orientuara drejt sektorëve “të tjerë” (65.2%). Portofoli i mbarë 
SFjb-ve paraqitet i orientuar drejt financimeve në monedhën vendase (60.3%) 
dhe me afate të mesme maturimi (74.8%). 

më në detaje, vihet re se portofoli i qirasë financiare vijon të dominohet nga 
financimet për mjete transporti, personale dhe pune, me rreth 40.9% të totalit 
secila.

Qira Financiare Pajisje e re Pajisje e përdorur totali (mln lek)
mjete transporti personale  1.592,04  1.337,76  2.929,80 
mjete transporti pune  1.985,98  944,58  2.930,56 
Pajisje pune/linja prodhimi  977,46  218,02  1.195,49 
Pasuri të patundshme  8,29  -  8,29 
të tjera  61,54  34,84  96,38 
totali i portofolit të qirasë financiare  4.625,31  2.535,21  7.160,52* 

*Paraqitet vetëm vlera e principalit.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 22. Ecuria e portofolit 
të kredisë mbi baza neto dhe 
bruto për totalin e SFJB-ve, për 
periudhën dhjetor ’13 - dhjetor 

’14, në miliardë lekë

Tabelë 23. Ecuria e 
portofolit bruto e ndarë sipas 
veprimtarive, dhjetor 2013 - 

dhjetor 2014

Tabela 24. Portofoli i 
qirasë financiare, sipas 

objektit të financuar, 
dhjetor 2014
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Ndërkohë, veprimtaria faktoring vlerësohet nga volumet vjetore të realizuara. 
Kjo veprimtari, e ndërmarrë nga subjektet financiare jobanka, mbetet ende në 
nivele të ulëta, edhe pse gjatë vitit 2014 vihet re një trend në rritje. 

Faktoring Qarkullim vjetor teprica e portofolit
 Nr. Faturash vlerë (mln lek) vlerë (mln lek)
totali  506  578,22  241,38 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

dhjetor ‘13 mars ‘14 Qershor ‘14 Shtator ‘14 dhjetor ‘14
Kredi me probleme/ 
teprica e kredisë (bruto) 13,19 14,18 15,02 14,34 13,74

Kredi me probleme/ 
teprica e kredisë (neto) 7,08 7,72 8,19 8,13 7,50

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Kreditë me probleme (bruto) kanë shënuar rritje përgjatë vitit 2014, me rreth 
115.32 milionë lekë. Kjo rritje ka ndikuar në përkeqësimin e treguesit të 
kredive me probleme (bruto) për SFjb-të. Në dhjetor 2014, treguesi paraqitet 
në vlerën 13.74%. Portofoli i qirasë financiare ka ndikuar në rritjen e kredive 
me probleme të SFjb-ve, me rreth 327.22 milionë lekë (ose 32.8%). Ndërkohë, 
portofoli i kredisë dhe mikrokredisë ka pasur reduktim të kredive të këqija, me 
212.4 milionë lekë (13.7%), krahasuar me vitin 2013.

Ndër veprimtaritë e tjera të rëndësishme financiare të ndërmjetësuara 
nga subjektet financiare jonbanka, mbetet edhe shërbimi i pagesave dhe 
transfertave. Gjatë vitit 2014, volumet e tyre paraqiten si më poshtë.
13

trasferta dhe pagesa Numri volumi (mln lek)
transferta në nisje  399.974  45.907,08 
transferta në mbërritje  2.219.458  281.333,21 
Pagesa në nisje  18.840.000  65.73 ,00

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.5.1.4 rezultati financiar

Gjatë vitit, subjektet financiare jobanka kanë gjeneruar një rezultat pozitiv prej 
754.5 milionë lekësh. Ky rezultat është tkurrur me rreth 396 milionë lekë (ose 
35%) krahasuar me një vit më parë. Në pjesën më të madhe të SFjb-ve vihet 
re një performancë më e vakët financiare. rezultati i subjekteve financiare 
jobanka përbën rreth 6.7% të rezultatit të sistemit bankar. 

3.5.2 uNIONEt FINaNcIarE dhE ShOQërItë E KurSIm-KrEdItIt

3.5.2.1 Struktura e unioneve dhe e rrjetit të ShKK-ve

Në vitin 2014, struktura e shoqërive të kursim-kreditit (ShKK) dhe unioneve 
të tyre përbëhet përsëri nga rrjeti i ShKK-ve të unionit “jehona” dhe unionit 
Shqiptar të Shoqërive të Kursim-Kreditit. Përtej tyre, operojnë edhe dy ShKK të 
pavarura, ShKK “alb-Progres” dhe ShKK “Perlat”. 

13 Të dhënat nuk përfshijnë transaksionet e Postës Shqiptare.

Tabelë 25. Volumet 
vjetore të faktoringut dhe 
teprica deri në dhjetor 
2014

Tabelë 26. Ecuria e 
treguesit të cilësisë së 
kredisë, për periudhën 
dhjetor ’13 - dhjetor ’14, 
në përqindje

Tabelë 27. Volumi 
i transfertave dhe 
pagesave vjetore 
201413
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 dhjetor ’13  dhjetor’ 14
totali i ShKK-ve Numri i ShKK -ve Numri i anëtarëve Numri i ShKK-ve Numri i anëtarëve*

 121  51,291  113  51,195
Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Të dhënat janë vetëm për anëtarët e rrjetit të SHKK-ve të cilat janë pjesë e dy unioneve.

Sikurse ka ndodhur gjatë këtyre viteve të fundit, edhe në vitin 2014, numri 
i shoqërive të kursim-kreditit ka vijuar të reduktohet, si rezultat i procesit të 
likuidimit të disa prej tyre. Numri i anëtareve nuk paraqet ndryshime thelbësore 
dhe anëtarët aktivë14 përbëjnë rreth 42% të totalit. 

viti 2014 ka shënuar një vit intensiv sa i takon punës së bankës së Shqipërisë 
kundrejt këtyre subjekteve, pasi është rishikuar kuadri ligjor, i cili synon të 
rregullojë veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre. 
ligji i ri pritet të hyjë në fuqi gjatë vitit 2015. 

3.5.2.2 Ecuria e aktiveve të unioneve dhe rrjetit të ShKK-ve

Për sa i përket unioneve dhe rrjetit të ShKK-ve, gjatë vitit 2014, vihet re se 
totali i aktiveve ka pësuar një rritje të lehtë me rreth 0.70% për unionet, duke 
arritur në nivelin e 4.49 miliardë lekëve, dhe 16.70% për ShKK-të, duke 
arritur në nivelin e 6.17 miliardë lekëve. Ndryshe nga një vit më parë, aktivet 
e rrjetit të ShKK-ve janë rritur vrullshëm, të financuara kryesisht nga depozitat 
e anëtarëve (rritur me rreth 989.70 milionë lekë). Ndërkohë, ritmi i rritjes së 
depozitave nga anëtarët është më i lartë se sa ritmi i kredidhënies drejt tyre 
dhe për rrjedhojë, shumë likuiditete janë depozituar pranë unioneve, të cilat 
kanë rritur investimet e tyre në tregun vendas (me rreth 382.06 milionë). 
 
Struktura e aktivit të rrjetit të ShKK-ve është e orientuar kryesisht drejt kredidhënies 
ndaj anëtarëve me rreth 68.56%, si dhe vendosjes së likuiditeteve pranë 
unioneve dhe bankave, me rreth 26.98%. Struktura e aktiveve të unioneve 
paraqitet e shpërndarë në “veprime me klientë” me rreth 41.74%, “Investime” 
me rreth 36.10% dhe “depozita me afat në bankë” me rreth 10.08%. 

 dhjetor 2013  Qershor 2014 dhjetor 2014
unione 4.46 4.27 4.49 
rrjeti i ShKK-ve 5.29 5.55 6.17 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.5.2.3 zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë

lidhur me portofolin e kredisë bruto në rrjetin e ShKK-ve, në fund të vitit 2014, 
vihet re se ai ka arritur vlerën e 4.74 miliardë lekëve, duke shënuar një rritje 
me rreth 380 milionë lekë (apo 8.7%), krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 
të mëparshëm. Ndërsa, portofoli i kredisë së unioneve ka pësuar një rënie me 
rreth 1 milionë lekë (ose 4.93%).

14  Anëtarë që kanë depozita, kanë marrë kredi, ose të dyja bashkë.

Tabelë 28. Ecuria e numrit të 
SHKK-ve dhe anëtarësimeve, 

për periudhën dhjetor ’13 - 
dhjetor ’14

Tabelë 29. Ecuria e 
aktiveve të unioneve 

dhe rrjetit të SHKK-ve 
për periudhën dhjetor 

’13 - dhjetor ’14 
(në miliardë lekë)
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Pesha e kredive të dhëna në rrjet përbën rreth 0.80% të kredive të sistemit 
bankar. 

 dhjetor 2013  Qershor 2014 dhjetor 2014
Kredia bruto  
unionet 2.03 1.92 1.93 
rrjeti i ShKK-ve 4.36 4.45 4.74
Kredia neto
unionet 2.02 1.84 1.87
rrjeti i ShKK-ve 3.88 3.97 4.23

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në dhjetor 2014, treguesi i kredive me probleme në rrjetin e ShKK-ve 
paraqitet në vlerën 11.82% (2013: 13.05%), i reduktuar kryesisht si pasojë 
e rritjes më të shpejtë të portofolit të kredisë. Kreditë me probleme në rrjet 
janë reduktuar me rreth 8.89 milionë lekë (ose 1.5%). Edhe për unionet vihet 
re një rënie e lehtë e kredive me probleme, duke arritur në nivelin e 9.12%, 
shkaktuar kryesisht nga reduktimi i kredive me probleme. 

rezultati financiar i unioneve dhe rrjetit të ShKK-ve

Në fund të vitit 2014, rezultati financiar për unionet paraqitet pozitiv, duke 
arritur në vlerën e 5.68 milionë lekëve (2013: 3.58 milionë lekë). Përmirësimi 
i rezultatit është ndikuar nga reduktimi i shpenzimeve për provigjione dhe 
atyre për interesa, të cilat kanë arritur të mbulojnë zvogëlimin e të ardhurave 
të unioneve. Edhe rrjeti i ShKK-ve paraqitet gjithashtu me një rezultat financiar 
pozitiv, duke arritur në 4.14 milionë lekë (2013: -236.23 milionë lekë). Ky 
rezultat është tjetërsuar në vijim të reduktimit të shpenzimeve për provigjione. 

3.6 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 
bankare të licencuara nga banka e Shqipërisë. Procesi i planifikimit dhe 
organizimit të ekzaminimeve në vend realizohet duke mbajtur në konsideratë 
këto shtylla kryesore: zhvendosjen drejt një mbikëqyrjeje të bazuar në rrezik, 
sigurimin e përputhshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të licencuara me 
kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi, si dhe rritjen e efektivitetit të instrumenteve 
të mbikëqyrjes. 

Gjatë vitit 2014 janë zhvilluar 4 ekzaminime të plota për vlerësimin e gjendjes 
së përgjithshëm të subjekteve bankare dhe 1 ekzaminim i plotë në subjekte 
financiare jobanka. Gjithashtu, janë kryer 2 ekzaminime të targetuara, me 
qëllim vlerësimin e rreziqeve specifike të subjekteve bankare, kryesisht të 
rrezikut të kredisë. Ndjekja dhe niveli i zbatueshmërisë së planit korrektues të 
masave ka përbërë një tjetër fokus të mbikëqyrjes në vend, e cila ka zhvilluar 
një ekzaminim pranë subjektit bankar dhe një pranë institucionit jobankë. Në 
vëmendje të departamentit të mbikëqyrjes ka qenë edhe bashkëpunimi me 

Tabelë 30. Ecuria e 
portofolit të kredisë bruto 
dhe neto për totalin e 
unioneve dhe rrjetin 
e SHKK-ve, periudha 
dhjetor ’13 - dhjetor ’14 
(në miliardë lekë)
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autoritete të tjera mbikëqyrëse si autoriteti i mbikëqyrjes Financiare. Gjatë 
vitit janë zhvilluar 3 ekzaminime pranë shoqërive administruese dhe bankave 
depozitare të fondeve të përbashkëta.
 
Përgjithësisht, aktiviteti i subjekteve të licencuara është zhvilluar në përputhje 
me kërkesat e kuadrit ligjor dhe rregullativ mbikëqyrës. megjithatë, nga 
bankat e ekzaminuara është kërkuar vëmendje më e lartë lidhur me çështjet e 
mëposhtme mbikëqyrëse: 

- forcimin e rolit të Këshillave drejtues dhe Komiteteve të Kontrollit të 
bankave; 

- forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm të subjekteve të 
ekzaminuara, me qëllim identifikimin, matjen e monitorimin e rreziqeve. 
vëmendje e veçantë i është kushtuar veprimtarisë së niveleve të 
ndryshme të kontrollit si njësisë së kontrollit të brendshëm, funksionit të 
rrezikut dhe përputhshmërisë;

- ndërtimin e një infrastrukture të përshtatshme, me qëllim rikuperimin e 
kredive me probleme dhe trajtimin e aktiveve të marra në pronësi; 

- përmirësimin e sistemeve të matjes, kontrollit dhe monitorimit të 
rreziqeve, si dhe të sistemeve të informacionit.

më konkretisht, kërkesat mbikëqyrëse kanë synuar rikonceptimin e rolit dhe 
përgjegjësive të komiteteve mbështetëse të veprimtarisë së organeve drejtuese 
të bankës. Këto kërkesa janë paraqitur në funksion të njohjes, në mënyrë më 
të plotë, të profilit të rrezikut të bankës dhe ndjekjen në vazhdimësi të tij, duke 
siguruar nivele të kapitalit, të cilat të mbulojnë mjaftueshëm rreziqet ndaj të 
cilave janë ekspozuar subjektet.

rreziku i kredisë vijon të mbetet rreziku kryesor për subjektet e licencuara, 
ndikuar si nga faktorë të jashtëm (kushtet ekonomike, konkurrenca etj.) dhe 
nga faktorë të brendshëm (strukturat e bilanceve, standardet e kredidhënies, 
sistemet e kontrollit etj.). Për këtë arsye, këtij rreziku i është kushtuar një vëmendje 
dhe angazhim më i madh burimesh njerëzore gjatë ekzaminimeve në vend. 
Ekzaminimet kanë kërkuar riklasifikim të kategorisë së rrezikut për kredimarrës 
të caktuar dhe përmirësim të praktikave të identifikimit, matjes dhe monitorimit 
të ekspozimeve të bankës ndaj një kredimarrësi apo grup kredimarrësish të 
lidhur. vitet e fundit, subjektet e licencuara kanë njohur ritme të ngadalta të 
rritjes së kredive krahasuar me periudhat e mëparshme, duke u përqendruar 
më tepër në rikuperimin e kredive me vonesa. Në këto kushte, ekzaminimet 
kanë synuar evidentimin e faktorëve dhe përgjegjësive të brendshme që 
kanë ndikuar në përkeqësimin e cilësisë së kredisë, me qëllim adresimin e 
dobësive dhe hapjen e rrugëve të reja për procese të shëndetshme kreditimi, 
në mbështetje të aktivitetit të vetë subjekteve të licencuara dhe ekonomisë në 
përgjithësi. 
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Në përputhje me filozofinë mbikëqyrëse për një qasje prudenciale dhe 
parandaluese të fenomeneve negative, është kërkuar marrja e masave për 
adresimin e problematikës së portofolit në vonesë, nëpërmjet forcimit të procesit 
të monitorimit të hershëm të vonesave, hartimit të strategjive të zgjidhjes për 
klientët problematikë, rritjes së eficiencës së procesit të ristrukturimit të kredive 
etj. Gjithashtu, për një proces sa më transparent dhe të shëndetshëm rikuperimi 
të kredive me probleme, gjatë ekzaminimeve në vend, vëmendje e veçantë 
i është kushtuar trajtimit të pronave të fituara nëpërmjet proceseve ligjore, 
përpjekjeve për shitjen e tyre, parashikimit të vlerave të tyre etj.

Gjithashtu, vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe trajtimit të grupeve të 
mëdha të kredimarrësve, për të cilat bankave u është kërkuar zbatimi me 
rigorozitet i kërkesave rregullative për identifikimin e kredimarrësve të lidhur, 
trajtimin e tyre lidhur me krijimin e fondeve rezervë, si dhe mbajtjen nën kontroll 
të ekspozimeve përkundër nivelit të kapitalit rregullator. 

Ndonëse rreziku i likuiditetit ka njohur përgjithësisht reduktim, si pasojë e 
përmirësimit të treguesve të likuiditetit dhe rritjes së depozitave, bankave u 
është kërkuar të forcojnë sistemet që lidhen me matjen dhe administrimin e tij, 
kryesisht përsa i takon analizave të stres testeve si dhe testimit të planeve të 
emergjencës. 

Pjesë integrale e inspektimeve të zhvilluara ka qenë edhe vlerësimi i rrezikut 
operacional dhe i transparencës me publikun. Për më tepër në lidhje me 
këto dy çështje referohuni përkatësisht pikave: 3.4.4 rreziku operacional; dhe 
3.4.5 rreziku reputacional. 

3.7 rEGjIStrI I KrEdIvE

regjistri i Kredive i administruar nga banka e 
Shqipërisë, regjistron vitin e shtatë të funksionimit të 
tij. Numri i subjekteve pjesëmarrëse në të ka ardhur 
gjithnjë e në rritje, duke e pasuruar në këtë mënyrë 
bazën e të dhënave, me informacione të raportuara 
nga bankat, institucionet financiare jobanka, 
unionet e shoqërive të kursim-kreditit dhe shoqëritë e 
pavarura të kursim-kreditit. 

deri në dhjetor 2014, regjistri i Kredive regjistron 
31 subjekte, të cilat, sipas llojit të tyre, detajohen në 
grafikun 23.

Gra�k 23. Ecuria e numrit të subjekteve 
raportuese

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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zgjerimi i bazës së subjekteve raportuese në 
regjistër vijon të ketë një vëmendje të veçantë, në 
funksion të reduktimit të asimetrisë së informacionit 
midis subjekteve që operojnë në sistemin tonë 
financiar, ushtrimit të procesit të mbikëqyrjes dhe 
administrimit optimal të rrezikut të kredisë.

Kështu, përgjatë vitit 2014, është mundësuar 
përfshirja në regjistër e tre subjekteve të reja, dy 
prej të cilave ushtrojnë veprimtarinë e kredidhënies 
dhe një subjekt i licencuar për ushtrimin e 
veprimtarisë së qirasë financiare. Ndërkohë, në 
proces shqyrtimi për plotësimin e kushteve për t’u 
përfshirë në regjistër, qëndrojnë 4 subjekte15 të 
tjera, të licencuara për ushtrimin e veprimtarisë së 
kredidhënies.

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, sikurse 
dhe evidentohet në grafikun 25.

Një tjetër funksion i rëndësishëm i zyrës së regjistrit të Kredive, vijon të mbetet 
trajtimi i kërkesave të paraqitura nga subjektet juridike dhe individët, mbi 
ekspozimet e tyre kundrejt sistemit financiar. Përgjatë këtij viti, evidentohet një 
rritje e konsiderueshme e kërkesave për raporte të kredisë. deri në dhjetor 
2014, numri i kërkesave të trajtuara nga zyra e regjistrit të Kredive regjistron 
shifrën prej 1 291 kërkesa, me një rritje prej gati 95%, krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

15 Një institucion financiar jobankë për të vepruar si institucion financiar i mikrokredisë, si dhe 
tre shoqëri kursim-krediti.

Gra�k 24. Subjektet raportuese pranë Regjistrit të 
Kredive

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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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. Për rrjedhojë, një funksion 
i qenësishëm i zyrës, është vlerësimi i saktësisë së të dhënave të raportuara 
nga subjektet. 

Në këtë drejtim, zyra vlerëson në mënyrë periodike16 përputhshmërinë e të 
dhënave të raportuara në regjistër, me raportimet periodike financiare të 
subjekteve të licencuara. Ndërkohë, ekzaminimet në vend, si pjesë mjaft e 
rëndësishme e procesit të mbikëqyrjes, kanë synuar shqyrtimin dhe vlerësimin 
nga afër të saktësisë së të dhënave të raportuara nga subjektet. Gjatë vitit 
2014, stafi i zyrës është angazhuar në ekzaminimin e 7 subjekteve raportuese, 
me fokus kryesor vlerësimin e saktësisë së informacionit të raportuar dhe 
kontrollit të përdoruesve të autorizuar për marrjen e informacionit nga regjistri 
i Kredive. 

16  Me frekuencë mujore dhe tremujore.
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aNEKS 3. aKtIvEt dhE PaSIvEt
aKtIvEt (në milionë lekë)    
KOdI PërShKrImI dhjetor 2013 dhjetor 2014
1 tOtalI I aKtIvEvE  1,234,320.87  1,293,720.84 
11 vEPrImEt mE thESarIN dhE NdërbaNKarE  401,391.72  409,462.01 
111 mjete monetare  21,268.60  21,661.15 
112 marrëdhenie me bankën Qendrore  108,915.92  109,868.76 
1121 rezerva të detyrueshme në bankën Qendrore  93,876.48  95,682.58 
1122 të tjera  15,039.44  14,186.18 
113 bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim me b. Qendrore  94,080.39  101,499.44 
1131 bono thesari  94,081.20  101,503.63 
1132 bono të tjera të pranueshme për rifinancim  -  - 
1133 Fonde rezervë për zhvlerësimin e bonove të përshtatshme për rifinancim nga bQ  (0.82)  (4.19)
114 marrëdhënie me bankat, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare  177,126.81  176,432.66 
1141 llogari rrjedhëse  23,581.73  54,171.90 
1142 depozita në banka, institucione krediti dhe institucionet e tjera financiare  120,642.91  83,542.36 
1143 hua  31,742.63  37,132.03 
1144 të tjera  1,159.54  1,586.36 
13 vEPrImEt mE KlIENtët (bruto)  563,099.64  591,299.50 
131 hua dhënë sektorit privat dhe individëve  531,239.57  560,710.53 
1311 hua afatshkurtër  159,391.81  168,283.59 
1312 hua afatmesme  100,480.22  105,815.83 
1313 hua afatgjatë  159,172.83  174,890.80 
1314 hua për prona të patundshme  111,569.06  111,071.29 
1315 Kontrata qiraje  625.66  649.01 
132 hua dhënë administratës publike  1,655.74  2,031.34 
1321 llogari rrjedhëse  0.06  0.01 
1322 hua  1,655.69  2,031.33 
1323 llogari të tjera  -  - 
133 llogari të tjera të klientëve  30,204.33  28,557.64 
14 vEPrImEt mE lEtrat mE vlErë  302,410.53  327,792.11 
141 letra me vlerë me të ardhura fikse  289,846.11  324,535.46 
142 letra me vlerë me të ardhura të ndryshueshme  3,917.26  3,256.65 
143 letra me vlerë të blera & shitura sipas marrëveshjeve të riblerjes  8,647.16  - 
144 Kolaterali i paguar  -  - 
145 Primet e marra  -  - 
15 FONdE rEzErvë të KrIjuara  (88,027.33)  (92,906.40)
151 Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (kryegjëja)  (85,750.17)  (89,671.75)
152 Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (interesi i përllogaritur)  (1,176.50)  (1,402.74)
153 Fonde rezervë për investime  (1,100.65)  (1,831.91)
16 mjEtE tE tjEra  25,450.91  28,996.75 
161 mjete të tjera  23,949.20  26,718.97 
162 veprimet si agjent  411.42  164.86 
163 llogari marrëdhëniesh  0.31  0.28 
164 llogari pezull të diferencave dhe të pozicionit  1,012.51  2,034.84 
1641 llogari pezull  934.92  2,013.93 
1642 llogari pozicioni  77.59  20.91 
165 tatimi i vlerës së shtuar  77.47  77.80 
17 mjEtE të QëNdruEShmE  18,597.73  18,291.45 
171 Investime në pjesëmarrje  101.41  99.78 
172 Filialet  370.08  838.90 
173 mjete të qëndrueshme (neto)  18,126.24  17,352.77 
18 INtErESa të PërllOGarItura  11,397.66  10,785.43 
181 Interesa të llogaritura (Klasa 1)  2,444.83  1,507.65 
182 Interesa të llogaritura (Klasa 2)  4,059.89  3,838.83 
183 Interesa të llogaritura (Klasa 3)  4,892.94  5,438.95 
a totali i aktiveve në valutë  696,171.68  730,161.87 
b totali i aktiveve jorezident  285,709.46  312,800.22 
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PaSIvEt (në milionë lekë)    
KOdI PërShKrImI dhjetor 2013 dhjetor 2014
1 tOtalI I PaSIvEvE  1,234,320.87  1,293,720.85 
11 vEPrImEt mE thESarIN dhE NdërbaNKarE  67,835.34  64,559.55 
111 banka Qendrore  4,650.51  1,014.77 
112 bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme  21,116.89  25,528.85 
113 llogari rrjedhëse  3,367.55  5,451.87 
114 depozita nga bankat, institucionet financiare  22,183.92  20,164.59 
115 hua  14,335.34  9,739.96 
116 të tjera  2,181.14  2,659.51 
12 vEPrImE mE KlIENtët  1,013,522.15  1,064,661.22 
121 administrata publike  6,010.56  7,401.08 
1211 llogari rrjedhëse  4,512.07  5,725.30 
1212 depozita pa afat  -  - 
1213 depozita me afat  828.03  945.20 
1214 hua  670.46  730.59 
1215 të tjera  -  - 
122 Sektori privat  1,007,511.59  1,057,260.13 
1221 llogari rrjedhëse  165,241.63  227,224.05 
1222 depozita pa afat  55,104.95  70,254.68 
1223 depozita me afat  774,977.42  746,045.04 
1224 të tjera  12,187.60  13,736.36 
1225 certifikata depozitash  -  - 
13 vEPrImE mE lEtrat mE vlErë  667.06  5,295.21 
131 Borxhe	të	përfaqësuara	nga	letrat	me	vlerë  -  - 
132 letra me vlerë të blera dhe të shitura me rEPO  667.06  5,295.21 
133 Garanci për veprime me letrat me vlerë  -  - 
134 Prime për instrumentat financiare  -  - 
14 dEtYrImE të tjEra  9,955.13  11,981.24 
141 detyrime të tjera  5,185.05  5,478.25 
142 veprimet si agjent  1,651.13  2,473.37 
143 llogari marrëdhëniesh  7.98  (4.66)
144 llogari pezull të diferencave dhe pozicionit  3,100.65  4,028.63 
1441 llogari diferencash  2,978.65  3,882.48 
1442 llogari pozicioni  122.01  146.15 
145 tatimi i vleres së shtuar = (form. 21) 46  10.32  5.65 
15 burImEt E PërhErShmE  129,891.98  139,248.59 
151 Ndihma dhe financimi publik  18.31  20.72 
152 Fonde rezervë specifike  8,484.81  8,597.37 
1521 Fonde rezervë për rreziqe dhe shpenzime  7,549.57  7,736.22 
1522 Fonde rezervë specifike  935.23  861.15 
153 Borxh	i	varur  18,051.19  19,659.34 
154 Kapitali i vet i aksionerëve  103,337.67  110,971.16 
1541 Kapitali i paguar  102,774.72  106,055.30 
1542 Primet e aksioneve  5,205.89  5,205.89 
1543 rezervat  11,887.39  11,793.81 
1544 diferencë rivlerësimi  1,263.53  4,125.97 
1545 Fitimet e pashpërndara ose humbja  (24,357.86)  (27,402.08)
1546 Fitimi (humbja) i vitit në vazhdim  6,564.00  11,192.28 
16 INtErESa të PErllOGarItura  12,449.20  7,975.04 
161 Interesa të llogaritura (Klasa 1)  136.71  148.93 
162 Interesa të llogaritura (Klasa 2)  12,046.82  7,565.50 
163 Interesa të llogaritura (Klasa 3) = (form. 21) 339 + 3429  0.25  8.24 
164 Interesa të llogaritura (Klasa 5)  265.43  252.36 
a totali i pasiveve në valutë  651,740.90  677,533.45 
b totali i pasiveve jorezident  91,469.33  93,740.08 
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aNEKS 5. të dhëNa Për aKSIONErët E baNKavE, më 31.12.2014 
Nr bankat aksionerët Pjesëmarrja në 

kapital në % Pronësia Origjina e 
kapitalit vendi i origjinës 

1.    baNKa raIFFEISEN raiffeisen SEE region 
holding Gmbh, austri 100 Private E huaj austri 

2.    baNKa KOmbëtarE trEGtarE Çalik Finansal hizmetler 
a.S. 100 Private E huaj turqi

3 baNKa E baShKuar E 
ShQIPërISë

banka Islamike e zhvillimit 
(Idb) jeddah, mbretëria e 

arabisë Saudite
86.70 Private E huaj arabi Saudite

Ithmaar bank bSc, 
mbretëria e bahreinit 4.63 Private E huaj mbretëri e 

bahreinit

dallah albaraka holding 2.32 Private E huaj arabi Saudite

business Fokus SdN bhd 1.47 Private E huaj malajzi

Individë 4.31 Individ E huaj arabi Saudite

Saudi brothers commerce 
co. 0.58 Private E huaj arabi Saudite

4 baNKa INtESa SaNPaOlO 
albaNIa Intesa Sanpaolo S.p.a (ISP) 100.00 Private E huaj Itali

5 baNKa E tIraNëS
Piraeus bank Sa, Greqi 98.83 Private E huaj Greqi 

tzivelis Ioannis 1.17 Individ E huaj Greqi 

6 baNKa NbG - albaNIa National bank of Greece 100.00 Private E huaj Greqi 

7 baNKa alPha - albaNIa alpha bank, Greece 100.00 Private E huaj Greqi 

8 baNKa vENEtO veneto banca holding 
S.c.p.a. 100.00 Private E huaj Itali 

9 baNKa PrOcrEdIt Procredit holding aG & 
cO, Kgaa, Gjermani 100.00 Private E huaj Gjermani

10 baNKa NdërKOmbëtarE 
trEGtarE 

Financial Group Icb 
holding 100.00 Private E huaj zvicër

11 baNKa crEdIt aGrIcOlE 
ShQIPërI Iub holding a.S, France 100.00 Private E huaj Francë

12 baNKa E KrEdItIt të 
ShQIPërISë 8 Individë 100.00 Private E huaj Kuvajt 

13 baNKa crEdINS

16 individë 74.35 Private vendase Shqipëri

unioni Shqiptar Kursim-
Kredi 3.65 Private vendase Shqipëri

b.F.S.E. holding b.v. 19.25 Private E huaj hollandë

SIFEm aG 2.75 Public - 
Private E huaj zvicër

14 baNKa SOcIEtE GENEralE 
albaNIa 

Societe Generale 88.64 Private E huaj Francë

8 individë 11.36 Private vendase Shqipëri

15 baNKa uNION

banka Evropiane për 
rindërtim dhe zhvillim 

(Ebrd)
11.18 Private E huaj angli

union Financiar i tiranës 84.90 Private vendase Shqipëri

2 individë 3.92 Private vendase Shqipëri

16 baNKa E Parë E INvEStImEvE, 
albaNIa

First Investment bank, 
bulgaria 100.00 Private E huaj bullgari 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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aNEKS 6. të dhëNa Për aKSIONErët/OrtaKEt E SubjEKtEvE FINaNcIarE 
jObaNKa, më 31.12.2014
Nr. Subjekti financiar jobankë Ortakët/aksionerët Pjesëmarrja 

në kapital Pronësia Origjina e 
kapitalit

vendi i 
origjinës

1 uNION FINaNcIar tIraNë 
ShPK Individë 100% Private vendase Shqipëri

2 POSta ShQIPtarE Sha 
ministria e zhvillimit Ekonomik, 

turizmit, tregtisë dhe 
Sipërmarrjes

100% Publike vendase Shqipëri

3 crEdINS lEaSING Sha Individë 100% Private vendase Shqipëri

4 aK- INvESt Sha Individë 100% Private vendase Shqipëri

5 NOa Sha
NOa holding N.v., holandë 100% minus 

1 aksion
Private

E huaj holandë

NOa cooperatief u.a., 
holandë 1 aksion E huaj holandë

6 FONdI bESa Sha

Fondacioni albanian besa 
capital 76%

Private
vendase Shqipëri

Individë 24% vendase Shqipëri

7 FINal Sha

Individë 16.02

Private

vendase Shqipëri

balfin ShPK 43.86 vendase Shqipëri

rivërs Stiks Kepitël Sha 40.12 E huaj bullgari

8 ShOQërIa E Parë FINaNcIarE 
E zhvIllImIt - FaF Sha ministria e Financave 100% Publike vendase Shqipëri

9 raIFFEISEN lEaSING Sha
banka raiffeisen Sha 75%

Private
vendase Shqipëri

raiffeisen leasing International 
Gmbh, austri 25% E huaj austri

10 tIraNa lEaSING Sha “Piraeus bank” S.a. Greqi 100% Private E huaj Greqi

11 EaSYPaY ShPK Individ 100% Private vendase Shqipëri

12 laNdESlEaSE Sha banka union Sha 100% Private vendase Shqipëri

13 vISIONFuNd albaNIa ShPK visionFund International, 
Kaliforni, Shba 100% Private  E huaj Shba

14 caPItal INvESt Sha Individë 100% Private vendase Shqipëri

15 traNzIt ShPK
New century holdings XI, l.P. 50%

Private
 E huaj Ishujt 

Kajman 

Nch balkan Fund, l.P. 50%  E huaj Ishujt 
Kajman 

16 albaNIaN FactOrING 
SErvIcES (aFS) Sha Individë 100% Private vendase Shqipëri

17 m-PaY ShPK Individ 100% Private  E huaj Francë

18 OmNIFactOr ShPK Individ 100% Private vendase Shqipëri

19 PlatINIum INvEStmENt ShPK Individ 100% Private vendase Shqipëri

20 PrOFactOrING albaNIa ShPK Individë 100% Private vendase Shqipëri

21 POrSchE lEaSING ShPK Porsche bank 
aktiengesellschaft (aG) 100% Private  E huaj austri

22 albaNIa lEaSING Sha

Korporata Islamike për 
zhvillimin e Sektorit Privat (Icd) 35.64%

Private

 E huaj arabi 
Saudite

banka Kombëtare tregtare 29.98% vendase Shqipëri

Nd balKaN dOOEl, tetovo 21.88%  E huaj maqedoni

KOlON WOrld 
INvEStmENt cO 12.50%  E huaj hong-Kong
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aNEKS 7. ShPërNdarja GjEOGraFIKE E dEGëvE dhE aGjENcIvE baNKarE 
brENda tErrItOrIt të rEPublIKëS Së ShQIPërISë 2007 - 2014 SIPaS PrEFEKturavE
Nr. Prefekturat vItI 2014 vItI 2013 vItI 2012 vItI 2011 vItI 2010 vItI 2009 vItI 2008 vItI 2007
1 tiranë 203 213 218 212 210 210 208 161
2 durrës 51 53 55 54 54 51 46 36
3 Fier 42 42 43 44 44 45 43 32
4 Elbasan 28 30 30 30 30 29 28 23
5 Korçë 35 38 37 37 38 38 37 30
6 Shkodër 22 24 25 25 25 24 23 17
7 vlorë 37 41 42 41 41 39 38 32
8 lezhë 23 24 25 26 25 26 26 21
9 berat 20 22 21 21 20 21 21 14
10 Gjirokastër 20 23 23 24 24 24 25 20
11 Kukës 9 9 9 10 9 9 8 6
12 dibër 9 10 10 10 9 8 8 7

t O t a l I 499 529 538 534 529 524 511 399
Burimi: Banka e Shqipërisë.

aNEKS 8. PrOduKtEt ElEKtrONIKE baNKarE të OFruara SIPaS vItEvE 2006 
- 2014  
Produkte elektronike vItI 

2006
vItI 

2007
vItI 

2008
vItI 

2009
vItI 

2010
vItI 

2011
vItI 

2012
vItI 

2013
vItI 

2014 totali

Karta debiti 6 4 2 2 14
Karta krediti 5 3 1 1 1 11
maestro card – debiti 1 1 1 3
master card – krediti - - 1 2 3
visa card - debiti 1 1
visa card - krediti 1 1
multicash 1 - - 1
atm 6 4 2 2 14
POS 1 2 2 1 2 8
Internet banking 2 2 3 2 2 11
Phone banking - - 1 1
mobile banking / SmS banking - - 1 1 1 1 1 2 2 9
Prepaid card - - 1 1
POS virtual (e-commerce) 2 2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

aNEKS 9. ShPërNdarja E ShërbImEvE/PrOduKtEvE E-baNKING, SIPaS 
baNKavE, Në FuNd të vItIt 2014

baNKat atm POS POS 
virtual

Internet 
banking

Phone 
banking

mobile 
/ SmS 
banking

Karta elektronike 
(debit, kredit, 
prepaid) 

baNKa raIFFEISEN Sha √ √ √ √ √ √
baNKa KOmbëtarE trEGtarE Sha √ √ √ √ √
baNKa tIraNa Sha √ √ √ √ √
baNKa NbG albaNIa Sha √ √
baNKa alPha albaNIa Sha √ √ √ √ √
baNKa PrOcrEdIt Sha √ √ √ √
baNKa E Parë E INvEStImEvE, albaNIa Sha √ √ √
baNKa crEdINS Sha √ √ √ √ √
baNKa uNION Sha √ √ √ √ √
baNKa SOcIEtE GENEralE albaNIa Sha √ √ √ √
baNKa INtESa SaNPaOlO albaNIa Sha √ √ √ √ √
vENEtO baNKa Sha √ √ √ √
baNKa NdërKOmbëtarE trEGtarE √ √
baNKa crEdIt aGrIcOlE ShQIPërI Sha √ √ √

Burimi: Banka e Shqipërisë.



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2014

62 Banka e Shqipërisë

aNEKS 10. NumrI I SubjEKtEvE të lIcENcuara NGa baNKa E ShQIPërISë, 
SIPaS vItEvE
Nr. Subjektet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 banka dhe degë të bankave të huaja 15 16 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16
2 Subjekte financiare jobanka 7 7 7 6 6 7 13 17 19 21 21 22
3 zyra të këmbimit valutor 58 54 58 60 112 189 221 284 301 322 333 356
4 Shoqëri të kursim-kreditit 131 130 131 125 130 133 135 126 126 126 121 113
5 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, më 31.12.2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numri i bankave 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16
Numri i punonjësve 3,479 4,189 5,155 6,493 6,404 6,384 6,714 6,836 6,686 6,819
Numri i degëve / 
agjencive brenda vendit 250 294 399 511 524 529 534 538 529 499

Numri mesatar i 
punonjësve për:
- bankë 205 246 322 406 400 399 420 427 418 426
- Njësi bankare 14 14 13 13 12 12 13 13 13 14

Numri i popullsisë (000) 3,003 2,982 2,958 2,936 2,919 2,907 2,902 2,899 2,896 2,893

Numri i popullsisë për:
- bankë 176,647 175,412 184,875 183,500 182,438 181,688 181,375 181,188 181,000 180,813
- Njësi bankare 12,012 10,143 7,414 5,746 5,571 5,495 5,434 5,388 5,474 5,798
- Punonjës banke 863 712 574 452 456 455 432 424 433 424

*Të dhënat e popullsisë pas vitit 2011 janë llogaritur mbi bazën e projeksionit.
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT.

aNEKS 12. trEGuESIt E ShtrIrjES Së rrjEtIt të baNKavE, Në FuNd të vItIt 2014 
Nr. bankat Nr. i degëve 

brenda vendit
Nr. i 

agjencive
Nr. i degëve jashtë 

Shqipërisë
Nr. i degëve e 

agjencive gjithsej
1 banka raiffeisen 45 45 90
2 banka Kombëtare tregtare 60 3 1 64
3 banka e bashkuar e Shqipërisë 4 2 6
4 banka veneto 15 15
5 banka e tiranës 42 3 45
6 banka NbG albania 27 1 28
7 banka Ndërkombëtare tregtare 6 6
8 banka alpha albania 40 40
9 banka Intesa Sanpaolo, albania 28 3 31
10 banka Procredit 17 7 24
11 banka credit agricole Shqipëri 12 8 20
12 banka e Kreditit të Shqipërisë 1 2 3
13 banka credins 39 10 49
14 banka Societe Generale albania 42 42
15 banka union 14 14 28
16 banka e Parë e Investimeve albania 5 4 9

t O t a l I 397 102 1 500
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aNEKS 13. lISta E rrEGullOrEvE të mbIKëQYrjES 
baNKarE Në FuQI, dErI Në 31 dhjEtOr 2014
 

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 kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e Këshillit 
mbikëqyrës nr. 69, datë 18.12.2014. 

3 - 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. 

4 -  udhëzimi “mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit”, miratuar 
me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 61, datë 05.07.2000. 

5 -  rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare”, 
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 42, datë 06.06.2001. 

6 -  udhëzimi “Për çertifikatat e depozitave”, miratuar me vendimin e Këshillit 
mbikëqyrës nr. 79, datë 03.10.2001. 

7 -  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. 

8 -  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.

9  -  rregullorja “Për administrimin e rrezikut operacional”, miratuar me 
vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 03, datë 19.01.2011; 

10 - 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. 

11 - udhëzimi “Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore”, miratuar 
me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 69, datë 30.07.2003. 

12 - rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë” miratuar me vendimin e 
Këshillit mbikëqyrës  nr. 62, datë 14.09.2011, ndryshuar me vendimin 
nr. 27, datë 27.03.2013, dhe vendim nr. 22, datë 27.02.2014. 

13 - 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.

14 - Sistemi raportues për Shoqëritë e Kursim-Kreditit dhe unionet e tyre, 
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 44, datë 08.06.2005. 

15 - rregullorja “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë 
elektronike”, miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 28, datë 
30.03.2005. 

16 - rregullorja “Për mbikëqyrjen e konsoliduar të bankave”, miratuar me 
vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 68, datë 28.07.2005. 

17 - rregullorja “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe të 
komunikimit në subjektet e licencuara nga banka e Shqipërisë”, miratuar 
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me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 32, datë 03.05.2006. 
18 - Sistemi raportues i unifikuar për degët e bankave të huaja, miratuar me 

vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 58, datë 15.10.2007. 
19 - 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,  vendimin nr. 82, datë 14.12.2011, dhe vendimin nr. 
31, datë 30.04.2014.  

20 - 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. 

21 - 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. 

22 - rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të 
bankave”, miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 10, datë 
26.02.2014. 

23 - 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. 

24 - 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.

25 - 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. 

26 - 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. 

27 - rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 1, 
datë 17.01.2013.  

28 - dokumenti “Politika e licencimit të subjekteve bankare”, miratuar me 
vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 12, datë 25.02.2009. 

29 - 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; vendimin nr. 28, 
datë 16.05.2012; dhe vendimin nr. 55, datë 01.10.2014. 

30 - 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.

31 - 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.

32 - rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit 
mbikëqyrës nr. 70, datë 30.09.2009.
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33 - 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. 

34 - rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 2, 
datë 17.01.2013.

35 - Sistemi raportues për subjektet financiare jobanka, miratuar me vendimin 
e Këshillit mbikëqyrës nr. 26, datë 14.04.2010. 

36 - 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. 

37 - rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga pozicionet e hapura valutore”, 
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 48, datë 14.07.2010. 

38 - 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. 

39	-	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. 

40 - manuali “Për kujdestarinë dhe likuidimin”, miratuar me vendimin e   
zëvendësguvernatorit të Parë, datë 31.12.2010.

41 - rregullorja “Për krijimin, licencimin dhe funksionimin e bankës urë”, 
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 27, datë 16.05.2012. 

42- 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. 

43 - rregullorja “Për instrumentat 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.

44- rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit mbikëqyrës nr. 48, datë 31.07.2013, dhe 
ndryshuar me vendim nr. 43, datë 30.07.2014 dhe vendimin nr. 70, 
datë 18.12.2014.

45- dokumenti “Politikat e mbikëqyrjes” miratuar me vendimin e Këshillit 
mbikëqyrës nr. 09, datë 26.02.2014.

46- udhëzimi “mbi planet e rimëkëmbjes”, miratuar me vendimin e Këshillit 
mbikëqyrës nr.11, datë 26.02.2014.
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aNEKS 14. baNKat dhE dEGët E baNKavE të huaja të 
lIcENcuara NGa baNKa E ShQIPërISë, më31.12.2014

 

1. BANKA RAIFFEISEN SHA
licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë nr. 163, 
datë 11.12.1998. 
Çertifikata 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  

2. BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SHA 
licenca nr. 3/1998, datë 11.01.1999
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë nr. 165, 
datë 11.12.1998. 
Çertifikata nr. 3 “Për sigurimin e depozitave”
drejtori:  Emina ŠIŠIc
adresa:  rruga e durrësit, sheshi tek zogu i zi, 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  

3. VENETO BANKA SHA
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:  daniele ScavaOrtz
adresa:  bulevardi “dëshmorët e Kombit”, 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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4. BANKA KOMBËTARE TREGTARE SHA
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 dark”, tiranë. 
telefon:  +355 4 2250 955
Faks:  +355 4 2250 956
E-mail:  info@bkt.com.al
Website:  www.bkt.com.al  

5. BANKA TIRANA SHA
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

6. BANKA NBG ALBANIA SHA
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:  -

7. BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SHA
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 
telFaks:  +355 4 2254 368
E-mail:  info@icbank-albania.com
Website:  - 
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8. BANKA ALPHA ALBANIA SHA
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
telFaks:  +355 4 2232 102
Website:  www.alphabank.al  

9. BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SHA 
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 Pedrazzi
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  

10. BANKA PROCREDIT SHA 
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:  adela lEKa 
adresa:		 Rruga	“Dritan	Hoxha”,	nd. 92, h. 15, Njësia 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

11. BANKA CREDIT AGRICOLE SHQIPËRI SHA
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 e Kavajës, nr. 59, “tirana tower”, tiranë.
telefon:  +355 4 2258 755 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
Faks:   +355 4 2258 752
E-mail:
Website:  www.credit-agricole.al
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12. BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË SHA 
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 1dhe 2, tiranë.
telefon:  +355 4 2272 168, 2272 162
Faks:  +355 4 2272 162
E-mail:  creditbkalb@icc-al.org 
Website:  -

13. BANKA CREDINS SHA 
licenca nr. 16, datë 31.3.2003
miratuar me vendimin e Këshillit mbikëqyrës të bankës së Shqipërisë nr. 22, 
datë 26.03.2003.
certifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”
drejtori: maltin KOrKutI
adresa:  rruga “Ismail Qemali”, nr. 4 , tiranë. 
telefon:  +355 4 2234 096
Faks:   +355 4 2222 916
E–mail:  info@bankacredins.com 
Website:  www.bankacredins.com

14. BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SHA 
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 i  
  9-të, tiranë. 
telefon:  +355 4 2280 442/3
Faks:   +355 4 2280 441
cel.:   068 (69) 20 60 974
E-mail:  info@societegenerale.al 
Web site:  www.societegenerale.al 

15. BANKA UNION SHA 
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 

16. BANKA E PARË E INVESTIMEVE, ALBANIA SHA 
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 i 
  14-të, tiranë. 
telefon:  +355 4 2276 702/3
Faks:  +355 4 2280 210
E-mail:  -
website:  www.fibank.al 
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aNEKS 15. SubjEKtEt FINaNcIarE jObaNKa të 
lIcENcuara NGa baNKa E ShQIPërISë (31.12.2014)

 1. UNION FINANCIAR TIRANË SHPK 

licenca nr. 1, datë 08.12.1999, “Për subjekt financiar jobankë“ 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 pika 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@unionifinanciar.com
Web site:  www.unionifinanciar.com 

2. POSTA SHQIPTARE SHA
licenca nr. 3, datë 18.04.2001, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbejë si agjent ose keshilltar financiar. 
drejtor:  majlind lazimi
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

3. CREDINS LEASING SHA
licenca nr. 04, date 13.06.2001, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
- të dhënies së kredive;
- të ofrimit të sherbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndermjetesimit për transaksionet monetare, (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- të shërbimit si agjent ose keshilltar financiar (këtu nuk përfshihen 
shërbimet e parashikuara në pikën 3/a dhe 3/b të nenit 26 të ligjit “Për 
bankat në republikën e Shqipërisë”);
- të kryerjes të veprimtarisë të qirasë financiare. 
drejtor:  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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4. AK- INVEST SHA
licenca nr. 7, datë 03.12.2003, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
- 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

5. NOA SHA 
licenca nr. 9, datë 06.06.2007, “Për subjekt financiar 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 bëjë këmbim valutor për llogari të saj;
- të ofrojë garanci të tjera (të cilat nuk emërtohen garanci bankare). 
drejtori: herjola Spahiu 
adresa:  Sheshi “Karl topia”, kompleksi 127, kulla 3, tiranë.
telefon: +355 4 2268 180 / 2246 267
Faks:   +355 4 2246 268
E-mail:  info@noa.com.al
Website:  www.noa.com.al

6. FONDI BESA SHA
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. 
drejtori: 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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7. FINAL SHA
licenca nr. 11, datë 20.02.2009, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
- qira financiare. 
administrator: majlinda Gjata 
adresa:  Njësia nr. 2, rruga “Papa Gjon Pali II”, pallati 11/1, 
  shkalla 1, apartamenti 16, kati v, tiranë. 
tel/Faks: +355 42 262 271
  +355 42 26 2272
  +355 44 81 4455
E mail:    info@fin.al
Website:  www.fin.al  
 

8. SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT – FAF SHA
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;
- ofrimi i garancive dhe marrja e angazhimeve;
- shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për 
veprimtaritë e listuara më sipër. 
administrator: uarda hoti 
adresa:  rruga “dervish hima”, vila nr. 4, tiranë.
tel:  +355 4 2232 937 / 2224 638
Faks:    +355 4 2226 027
E mail:   info@faf.al
Website:  www.faf.al 

9. RAIFFEISEN LEASING SHA
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 X, tiranë.
tel:   +355 4 2274 920 
cel.:   +355 68 20 96346  
Website:  www.raiffeisen-leasing.al

10. TIRANA LEASING SHA
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 
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11. EASYPAY SHPK 
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 “Ibrahim rugova”, kompleksi “Green Park”, kulla 1, 
  kati 5, tiranë.
tel:   +355 4 2264 982
Faks:   +355 4 2278 950 
cel.:   +355 68 20 53631 
Website:  www.easypay.al 

12. LANDESLEASE SHA
licenca nr. 16, datë 24.12.2009, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare: 
- qira financiare. 
drejtor:  dorin maraku, adriana constantin 
adresa:  rruga “themistokli Germenji”, pallati “Sefbi”, nr. 10, tiranë. 
tel:   + 355 4 2271 050
Faks:   + 355 4 2251 038 
cel.:   +355 69 20 84 360 
Website:  www.landeslease-al.com
E-mail:   info@landeslease-al.com

13. VISIONFUND ALBANIA SHPK
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 
Website:  www.visionfund.al
E-mail:   info@visionfund.al

14. CAPITAL INVEST SHA
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 “Olympia”, kati II, tiranë. 
tel:   +355 4 2363 003
Faks:   +355 4 2363 003 
cel.:   0682006260 
E-mail:  info@capitalinvest-ifm.com 
Website:  www.capitalinvest-ifm.com
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15. TRANZIT SHPK
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 vII, ap. 2,  
  tiranë.
tel:   +355 4 2247 022, 2249 136 
  

16. ALBANIAN FACTORING SERVICES (AFS) SHA
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”, ap. 1, kati II, tiranë.
tel:   +355 4 2254 057 
Faks:   +355 4 2400 359 
E-mail:  info@factoringalbania.al 
Website:  www.factoringalbania.al 

17. M – PAY SHPK
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 

18. OMNIFACTOR SHPK
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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19. PLATINIUM INVESTMENT SHPK 
licenca nr. 25, datë 26.06.2012, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtarinë financiare:
- shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për 
këmbimin valutor. 
drejtor:  andri Kasneci 
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

20. PROFACTORING ALBANIA SHPK
licenca nr. 27, datë 28.03.2013, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
- faktoring. 
drejtor:  Endrit beqaj
adresa:  bulevardi “zogu i Parë“, Pallati Kirschberger, nr. 6, 
  kati 8, ap. 29, pranë cirkut, tiranë.
tel:   +35542243499 
Faks:   +35542272678 
cel.:   0682021639 
E-mail:  info@profactoring.al
Website:  www.profactoring.al

21. PORSCHE LEASING SHPK
licenca nr. 28, datë 29.10.2013, “Për subjekt financiar jobankë“ për të 
ushtruar veprimtaritë financiare:
- qira financiare 
drejtor:  andreas Krausler dhe dejan Pavlovic
adresa:  autostrada tiranë-durrës, km. 3 mëzez, tiranë.
tel:   +355 (04) 450 08 28  
Faks:   +355 (04) 450 08 29 
cel.:   069 20 57 233 

22. ALBANIA LEASING SHA
licenca nr. 29, datë 21.04.2014, “Për subjekt financiar jobankë“ për të
ushtruar veprimtaritë financiare:
- qira financiare 
drejtor:  Fatmir Sulo
adresa:  rruga “asim zeneli”, nr.12, kati 2, tiranë.
tel:                + 355 4 4500 394 
Faks:               + 355 4 4500 395 
cel.:            + 355 69 20 88 113
E-mail:           fatmir.sulo@albanialeasing.com
Website:         www.albanialeasing.com
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aNEKS 16. uNIONEt E ShOQërIvE të KurSIm-
KrEdItIt të lIcENcuara NGa baNKa E ShQIPërISë, 
më 31.12.2014

 

1. UNIONI I SHOQËRIVE TE KURSIM-KREDITIT “JEHONA” TIRANË
licencë nr.1, datë 27.06.2002
adresa:  rruga “dervish hima”, pallati 8, apartamenti 5,
 tiranë. 
Kryetar i bordit drejtues:  arben Qafëzezi 
drejtor Ekzekutiv:  Elvana Sharkaj
tel.:  +355 4 2224 469 / 2269 450
E-mail: -

2. UNIONI I SHOQËRIVE TE KURSIM-KREDITIT “UNIONI SHQIPTAR 
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
E-mail: info@ascunion.org.al 
Web: www.ascunion.org.al
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aNEKS 17. ShOQërItë E KurSIm-KrEdItIt të 
lIcENcuara NGa baNKa E ShQIPërISë, më 
31.12.2014

 

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”, Prrenjas
Licencë nr. 12, datë 01.07.2002
Anëtare e unionit të SHKK “JEHONA”

5. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GRAMSHI”, Lushnjë
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”
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12. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VLORA KREDIT”, 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”

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”
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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 “BABICË E VOGËL”, Vlorë
Licencë nr. 53, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

27. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “NOVOSELË” Vlorë,
Licencë nr. 54, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

28. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ROMANAT”, Durrës
Licencë nr. 55, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

29. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “JUBE”, Durrës
Licencë nr. 56, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

30. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ARDENICË”, Lushnjë
Licencë nr. 58, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

31. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VAJKAN”, Fier
Licencë nr. 59, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

32. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LLAKATUND”, Vlorë
Licencë nr. 60, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

33. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GRABIAN”, Vlorë
Licencë nr. 61, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

34. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHPAT ISUF MUCAJ”, Tiranë
Licencë nr. 64, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

35. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PINAR”, Tiranë
Licencë nr. 65, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

36. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHAS MUMAJES”, Tiranë
Licencë nr. 66, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

37. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “QEHA”, Tiranë
Licencë nr. 67, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”
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38. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DOBRESH”, Tiranë
Licencë nr. 68, datë 23.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

39. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “INIBA”, Tiranë
Licencë nr. 71, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

40. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHË-PREZË”, Tiranë
Licencë nr. 72, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

41. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MËNIK”, Tiranë
Licencë nr. 73, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

42. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ZALL-HERR”, Tiranë
Licencë nr. 75, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

43. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BARËZEZ”, Tiranë
Licencë nr. 76, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

44. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PETRELË”, Tiranë
Licencë nr. 78, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

45. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PINET”, Tiranë
Licencë nr. 80, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

46. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BERZHITË”, Tiranë
Licencë nr. 81, datë 25 .09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

47. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MARIKAJ”, Tiranë
Licencë nr. 82, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

48. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ALLGJATË”, Tiranë
Licencë nr. 83, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

49. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BUBULLIMË”, Lushnjë
Licencë nr. 85, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

50.SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GORRE”, Lushnjë
Licencë nr. 87, datë 25.09.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”
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51. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PALASË”, Vlorë
Licencë nr. 89, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

52. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MAMINAS”, Durrës
Licencë nr. 90, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

53. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PANAJA”, Vlorë
Licencë nr. 92, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

54. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GJERGJAN”, Elbasan
Licencë nr. 94, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

55. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GRAMSH”, Gramsh
LicencaLicencë nr. 96, datë 07.10.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

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

57. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FLAMURI-LESHNICË”, Pogradec
Licencë nr. 100, datë 28.10.2002
Anëtare e unionit të SHKK “JEHONA”

58. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TREGAN”, Elbasan
Licencë nr. 101, datë 27.11.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

59. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BELESH”, Elbasan
Licencë nr. 102, datë 27.11.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

60. 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”

61. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “RADE”, Durrës
Licencë nr. 105, datë 05.12.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

62. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “HAMALLAJ”, Durrës
Licencë nr. 106, datë 05.12.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

63. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TIRANA KREDIT”, Tiranë
Licencë nr. 107, datë 05.12.2002
Anëtare e unionit të SHKK “JEHONA”
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64. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER SEMAN”, Lushnjë
Licencë nr. 111, datë 24.12.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

65. 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”

66. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DAULLAS”, Fier
Licencë nr. 113, datë 24.12.2002
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

67. 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”

68. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LEKAJ”, Kavajë
Licencë nr. 115, datë 10.01.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

69. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ALLKAJ”, Lushnjë
Licencë nr. 116, datë 10.01.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

70. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KAFARAJ”, Fier
Licencë nr. 118, datë 19.02.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

71. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GOSË”, Kavajë
Licencë nr. 120, datë 23.06.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

72. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KOTË”, Vlorë
Licencë nr. 123, datë 23.06.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

73. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ARMEN”, Vlorë
Licencë nr. 124, datë 23.06.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

74. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “PERLAT”, Durrës
Licencë nr. 125, datë 15.07.2003
Kryetar i Bordit Drejtues: Vasil Karaj
Administrator: Gerta Shaho

75. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “REMAS”, Lushnjë
Licencë nr. 126, datë 16.07.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

76. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MIZE”, Lushnjë
Licencë nr. 127, datë 04.08.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”
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77. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DUKAT-RADHIMË”, Vlorë
Licencë nr. 128, datë 03.11.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

78. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MJELLMA-HUDËNISHT”, Pogradec
Licencë nr. 129, datë 03.11.2003
Anëtare e unionit të SHKK “JEHONA”

79. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GJEÇ KODËR”, Tiranë
Licencë nr. 130, datë 26.11.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

80. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “MËRTISH”, Lushnjë
Licencë nr. 131, datë 26.11.2003
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”
 
81. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “VAQARR”, Tiranë
Licencë nr. 136, datë 01.04.2004
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

82. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DARZEZË”, Fier
Licencë nr. 139, datë 12.07.2004
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

83. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “QARR - BISHAN”, Fier
Licencë nr. 145, datë 28.04.2005
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

84. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “KRUTJE”, Lushnjë
Licencë nr. 146, datë 29.07.2005
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

85. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TIRONA”, Tiranë
Licencë nr. 147, datë 05.12.2005
 
86. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SHKAFANE”, Durrës
Licencë nr. 148, datë 16.01.2006
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

87. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LIBRAZHD”, Librazhd
Licencë nr. 149, datë 10.11.2006
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

88. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “HELMAS”, Kavajë
Licencë nr. 150, datë 22.11.2006
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

89. 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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90. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ÇERMË”, Lushnjë
Licencë nr. 152, datë 12.01.2007
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

91. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ALB-PROGRES”, Elbasan
Licencë nr. 153, datë 18.04.2007
Adresa:    Lagjja ”Luigj Gurakuqi”, pll. 73, kati 1, Elbasan
Kryetar i Bordit Drejtues:  Shyqyri Sefdari
Administrator:    Ndriçim Hoxha 
Tel.:      054 23099
E-mail:     info@albprogres.org 
 
92. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DYRRAH”, Durrës
Licencë nr. 154, datë 27.04.2007
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

93. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “SEMAN”, Fier
Licencë nr. 155, datë 21.05.2007
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

94. 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”

95. 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”

96. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BASHKËSIA”, Durrës
Licencë nr. 158, datë 17.12.2007
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

97. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DRINI 2”, Shkodër
Licencë nr. 159, datë 28.01.2008
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

98. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “NIKELI”, Elbasan
Licencë nr. 160, datë 28.01.2008
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

99. 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”

100. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DARCI”, Kavajë 
Licencë nr. 162, datë 12.02.2008
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

101. 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”
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102. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “DARSIA”, Peqin
Licencë nr. 164, datë 18.11.2008
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

103. 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”

104. 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”

105. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “TARABOSHI AM”, Shkodër
Licencë nr. 167, datë 24.12.2008
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

106. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BESNIKRIA MALËSISË”, Shkodër
Licencë nr. 168, datë 06.04.2009
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

107. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “BREGU LIQENIT”, Pogradec
Licencë nr. 169, datë 06.04.2009
Anëtare e unionit të SHKK “Unioni Shqiptar i Kursim-kreditit”

108. 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”

109. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “GAJTANI 09“, Shkodër
Licencë nr. 171, datë 11.12.2009
Anëtare e unionit të SHKK “Unionit Shqiptar të Kursim-kreditit”

110. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LAPARDHA 2009“, Berat
Licencë nr. 172, datë 25.01.2010
Anëtare e unionit të SHKK “Unionit Shqiptar të Kursim-kreditit”

111. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “LUSHNJA 2010“, Lushnjë
Licencë nr. 173, datë 25.06.2010
Anëtare e unionit të SHKK “Unionit Shqiptar të Kursim-kreditit”

112. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “ÇËRRAVË 2010“, Pogradec
Licencë nr. 174, datë 14.07.2010
Anëtare e unionit të SHKK “Unionit Shqiptar të Kursim-kreditit”

113. SHOQËRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER FINC. RUR”, Fier
Licencë nr. 175, datë 22.09.2010
Anëtare e unionit të SHKK “Unionit Shqiptar të Kursim-kreditit”
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aNEKS 18. zYra të KëmbImIt valutOr të lIcENcuara 
NGa baNKa E ShQIPërISë (31.12.2014)

 

1. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jOard” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 1, datë 01.10.1999
adresa: rruga “ded Gjon luli”, nr. 2, tiranë. 
Kambist:  josif Kote
telefon: 04 2233 158
 
2. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ama” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK  

3. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arIS” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 3, datë 01.10.1999
adresa: rruga “luigj Gurakuqi”, ndërtesa 1, h 3, Njësia nr. 2, kodi 

postar 1017, tiranë.
Kambist:  ardian Goci
telefon: 04 2248 867 / 2235 075
Faks:   
cel.:  0682026839 

4. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aGlI” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 5, datë 01.10.1999
adresa: zyra 1. rruga “Islam alla”, nr.1, tiranë.
  zyra 2. rruga e Kavajës, pranë ish-pasticeri “rinia”, tiranë. 
Kambiste:  agim cani, Selim luli
telefon: 04 2255 517
 
5. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 08, datë 24.11.1999
adresa: rruga e durrësit, nr. 170, tiranë.   
Kambistë:  Ivan Pavllovski, Ervis myftari
telefon: 04 2238 344
tel. / Faks: 04 2238 345
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6. zYra E KëmbImEvE valutOrE “IlIrIa ‘98” ShPK, 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. rrruga 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. rruga e 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, Ermelinda Palla, 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, Onorina bushati, joana 
Pepa,	Esmeralda	Duhanxhiu,	Anarilda	Bregu,	Dardana	Gabraj,	
blerina dode, Erjona Neziri, Pamela Kondili, anisa ago

telefon: 04 2248 821
E-mail: iliria98@yahoo.com 

7. zYra E KëmbImEvE valutOrE “t & E” ShPK, durrëS
licenca  nr. 18, datë11.06.2000
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”Sha  

8. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ShIjaK 2000” ShPK, 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”ShPK 
 
9. zYra E KëmbImEvE valutOrE “maNuShI” ShPK, 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
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 
 
10. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNIONI SElvIa” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 23, datë 21.05.2001
adresa: rruga “Sami Frashëri”, pallati 11, shkalla 4, ap. 29, tiranë. 
Kambist:  denis merepeza 
cel.:  0682286475

11. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tIlba” ShPK, 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, Nafije Kamberaj
telefon: 054 40534
cel.:  0692083135
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha  

12. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNaGNOStI” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 26, datë 31.10.2001
adresa: bulevardi “zogu I”, pallati 97, shkalla 3, ap. 28, tiranë.   
Kambistë:  jani anagnosti, Odise anagnosti, Edlira anagnosti
cel.: 0692090523

13. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KO-GO” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 27, datë 12.11.2001
adresa: rruga “vaso Pasha”, pallati 16, shkalla 2, ap. 9, tiranë.  
Kambistë:  mihal Konomi, Përparim Goxhaj
cel.:  0682024230.

14. zYra E KëmbImEvE valutOrE “alb- FOrEX” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 28, datë 22.11.2001
adresa:  zyra 1. rruga “dëshmorët e 4 Shkurtit”, pallatet e Shallvareve, 
 shkalla 7, kati përdhes, tiranë. 
  zyra 2. rruga “abdyl Frashëri”, nr. 3, tiranë.
Kambistë: melsi Çami, mirel topciu
telefon: 04 2270 541
cel.:  0692085561

15. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXhaNGE alOG” ShPK, 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
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16. zYra E KëmbImEvE valutOrE “baShKImI 2001” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 35, datë 12.12.2001
adresa: rruga e Kavajës (lokali ish-pastiçeri “rinia”), tiranë.  
Kambistë:  bashkim Shametaj, luan Shametaj, Ilir mesini
telefon: 04 2234 515
cel.:  0682024601

17. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arjON 2002” ShPK, 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” Sha
  
18. zYra E KëmbImEvE valutOrE “trI urat” ShPK, 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” ShPK 
 
19. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bESa 2001” ShPK, 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

20. zYra E KëmbImEvE valutOrE “hYSEN-c” ShPK, 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”Sha  

21. zYra E KëmbImEvE valutOrE “taXI EKSPrES” ShPK, 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 
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telefon: 04 2223 231
cel.:  0682046099, 0682250566

22. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GlEar” ShPK, ShIjaK
licenca  nr. 55, datë 23.07.2002
adresa: lagjja Kodër Shijak, durrës.
Kambistë:  argjend calliku, aferdita calliku
telefon: 0571 23830
cel.:  0682050515
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha

23. zYra E KëmbImEvE valutOrE “POSta ShQIPtarE” Sha, tIraNë
licenca  nr. 56, datë 28.08.2002
adresa: rruga “reshit Çollaku”, nr. 4, tiranë.
Kambistë:  Shqiponja hazizaj, Suzana lika, vasilika veliu, zhaneta 

myftaraj, aferdita 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,	Arjana	Haxhiu,	Alma	Shkurti,	Emira	
borova, Florjan lazri           

telefon: 04 2250 702 / 2222 315

24. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ESlulI” ShPK, 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” Sha  

25. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dENI&KrIStI-2002” ShPK, 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, ap. 2, tiranë.
 zyra 3. rruga “myslym Shyri”, pallati 56/2, shk. 1, ap. 1, 

tiranë.
 zyra 4. rruga “bardhyl”, pallati 12, shk. 2, ap. 8, tiranë.
Kambistë:	 Maksim	Çeku,	Suzana	Merxho,	Leonard	Pelari,	Nertila	Shehu
telefon::  04 2247 112 
cel.:  0682072108
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26. zYra E KëmbImEvE valutOrE “YldON” ShPK, 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 “Kristal”, tiranë.
 zyra 4. rruga e Elbasanit, Qendra tregtare “tirana East Gate”, 

Sauk, tiranë. 
Kambistë:  Ylli Ndroqi, Sabri lika, Etmond mema, brunilda tresa, ledjana 

dashi, manjola durro, matilda ahmetaj, zamira Frisku, rearda 
muja matilda hani, Fabiola lekani, alda Kosovari

telefon:  04 2347 577

27. zYra E KëmbImEvE valutOrE “I.S.N.” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 66, datë 06.05.2004
adresa: rruga e Kavajës, pallati 3, kati I, tiranë. 
Kambistë:	 Nexhmi	Uka,	Salandi	Brojaj
cel.:  0692032727
 
28. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arIaba” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 67, datë 07.06.2004
adresa: rruga “abdyl Frashëri”, kati I, shkalla 5, pranë librit universitar, 

tiranë. 
Kambist: Flamur denaj 
tel. / Faks:  04 2246 199

29. zYra E KëmbImEvE valutOrE “albacrEdItS” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 68, datë 13.07.2004
adresa: rruga “bardhok biba”, pll. “trema”, kati I, tiranë.
Kambistë: Ermira Skënderi, Engjëll Skënderi, agron Shehu, 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” ShPK 
 
30. zYra E KëmbImEvE valutOrE “alb-KrEdIt” ShPK, 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:  dirishie zhuka
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 
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31. zYra E KëmbImEvE valutOrE “OmEGa” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 72, datë 20.12.2004
adresa: rruga “abdyl Frashëri”, pallati 1, shkalla 2, ap. 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” Sha
 
32. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Elba 2005” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 73, datë 28.04.2005
adresa: bulevardi “bajram curri”, pallatet agimi, nr. 16, tiranë. 
Kambistë: 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” ShPK 
 
33. zYra E KëmbImEvE valutOrE “baSha – N.b.” ShPK, ElbaSaN
licenca  nr. 75, datë 08.07.2005
adresa: zyra 1. lagjja “Shënkoll”, rruga “thoma Kaleshi”, pallati 110, 

shk. 1, kati I, Elbasan.
adresa:  zyra 2. lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “Qemal Stafa”, 

Elbasan.
Kambistë: Nashifer basha, Çlirim basha 
telefon: 054 42565
cel.: 0692077640

34. zYra E KëmbImEvE valutOrE “I & K 2005” ShPK, 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” ShPK

35.zYra E KëmbImEvE valutOrE “a.b.I. EXchaNGE” ShPK, 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.
  zyra 3. rruga “don bosko”, pallati “Noka”, nr.1, tiranë.
Kambistë: Ilir doçi, Suela dedaj, Pëllumb hysi, maria zotaj, lenije 

murataj, lorena velo, Edisa Kapidani, zamira Frisku, Eron 
merko 

cel.: 0682054116
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

36. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rEGENcY INtErNatIONal caSINO 
tIraNa” ShPK, 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 

37. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arbër F” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 81, datë 07.03.2006
adresa: rruga e Kavajës, pallati 3, kati I, ose ish-Gudeni, 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” Sha 

38. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EurO 2006” ShPK, durrëS
licenca  nr. 82, datë 12.04.2006
adresa: zyra 1. lagjja nr. 11, bulevardi kryesor, pranë alb – telekomit, 

durrës.
 zyra 2. lagjja “12”, rruga “9 maji”, kati I, pranë bustit të 

azem hajdari, durrës.
Kambistë: hysni baganaçi, medi dyrmishi, julian dyrmishi
telefon:  052 38156  
cel.: 0682618699

39. zYra E KëmbImEvE valutOrE “vOSKOP” ShPK, KOrÇë 
licenca  nr. 83, datë 13.04.2006
adresa: lagjja nr. 7, blloku “8 Nëntori”, Korçë.
Kambistë: anesti leska, Ilir agolli, arben urshini
telefon: 08 254 200 (zyra)
cel.:  692256025, 0682068835
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha 

40. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KrIStIaN 2002” ShPK, lEzhë 
licenca  nr. 84, datë 31.05.2006
adresa: lgj. “besëlidhja”, përballë degës së bankës raiffeisen, lezhë.
Kambist: Sander marashi
telefon:  02153-727 
cel.: 692091357
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41. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PrE – laNd” ShPK, lEzhë 
licenca nr.  85, datë 31.05.2006
adresa: lagjja “Skënderbej”, ish-lokali “Gjahtari”, lezhë.
Kambist: roland Kola 

42. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ShQIPONja vl” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 86, datë 16.06.2006
adresa: Pallati i Kulturës “labëria”, përballë portit detar, vlorë.
Kambist:       vjollca musaraj
telefon: 033 24642

43. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bONvOYaGE” ShPK, durrëS
licenca  nr. 87, datë 20.06.2006
adresa: lagjja nr. 11, bulevardi “durrahu”, ap. 243, durrës. 
Kambistë:       Petrit	Shtaro,	Rexhep	Sulejmani
telefon: 052 38116, 052 37389

44. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNIchrI” ShPK, tIraNë
licenca nr. 88, datë 20.04.2007
adresa: rruga “vaso Pasha”, nr. 10 (përballë bar “rovena” (ish-blloku) 

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” ShPK 
 
45. zYra E KëmbImEvE valutOrE “brOQI” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 89, datë 20.04.2007
adresa: rruga e Kavajës, përballë Kishës Katolike, tiranë.
Kambistë:  Nikolle broqi, Irena hysi
telefon: 04 2261 142
cel.:  0682026731, 0672352959

46. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KOmPlEKSI turIStIK rabOShta” 
ShPK, 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” Sha 

47. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ÇEla 2005” ShPK, luShNjë
licenca  nr. 92, datë 26.06.2007
adresa: lagjja “Çlirim”, lushnjë.
Kambistë: bledar Çela, mondi cejne
cel.:  0692066657, 0682012394
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48. zYra E KëmbImEvE valutOrE “artur 07” ShPK, FIEr
licenca  nr. 93, datë 26.06.2007
adresa: rruga “Esat dishnica”, nr. 9, Fier. 
Kambist: artur bEQO 

49. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jOrGaQ PacIlI” ShPK, KOrÇë
licenca  nr. 94/1, datë 09.11.2010
adresa: blvd. “Edith durham”, pranë ish-hotel turizmit, Korçë. 
Kambistë:  mimoza Pacili, jorgaq Pacili
cel.: 0692170171

50. zYra E KëmbImEvE valutOrE “trOKa” ShPK, FIEr
licenca  nr. 95, datë 16.07.2007
adresa: lagjja “apollonia”, pallati përballë raiffeisen bank, Fier.
Kambistë:  Xhevair troka, bardha troka, Sokol troka
cel.: 0682035413
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK – INvESt” Sha 

51. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mEl – Fat” ShPK, FIEr
licenca  nr. 96, datë 17.07.2007
adresa: lagjja “apollonia”, rruga “brigada XI Sulmuese”, Fier.
Kambistë:  meleq myrtaj, Fatmir Ymeri
cel.:  0682307507

52. zYra E KëmbImEvE valutOrE “vëllEzërIt valutë” ShPK, luShNjë
licenca  nr. 97, datë 17.07.2007
adresa: lagjja “Çlirim”, rruga “Qemal Stafa”, nr. 5, lushnjë.
Kambistë: tomor Qorri, Fatmir Qorri 
cel.: 0692065595, 0684060061
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK – INvESt” Sha 
 
53. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FYbEK” ShPK, FIEr
licenca nr. 98, datë 17.07.2007
adresa: lagjja “8 shkurti”, pallati 9, ap. 5, Fier.
Kambistë:  Ilir Seitaj, Sokol Seitaj
cel.:  0682068193

54. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE dEa” ShPK, FIEr
licenca  nr. 99, datë 17.07.2007
adresa:  lagjja “apolonia”, sheshi “Fitorja”, Fier.
Kambistë:    Saimir zeneli, Fatmir Kamberi, Fatmir brahimi
cel.: 0692099425, 0682024127.

55. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Kamza  uNION” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 100, datë 17.07.2007
adresa:  Kodër Kamëz, tiranë.
Kambistë:  anila Kola, zef Gjoni
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telefon: 04 2200 569
cel.: 0684043909
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 
 
56. zYra E KëmbImEvE valutOrE “laPraKa  uNION” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 101, datë 17.07.2007
adresa:  zyra 1. rruga “lord bajron”, laprakë, tiranë.
 zyra 2. Kamëz, qendër.
 zyra 3. Qendër vorë, ish-maPO.
 zyra 4. Fushë Krujë.
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” ShPK 
 
57. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE bErtI 2007” ShPK,  

ElbaSaN
licenca  nr. 102, datë 24.07.2007
adresa:  lagjja “aqif Pasha”, pallati 31, Elbasan. 
Kambist:  robert tashkollari
cel.:  0692111490

58. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNSa uNION” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 103, datë 25.07.2007
adresa:  rruga “durrësit”, pallati 81, shkalla 4 , tiranë. 
Kambistë:  magdalena leka, Gezim 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” ShPK 
 
59. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KlEO” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 104, datë 31.07.2007
adresa:  lagjja	“Osman	Haxhiu”,	rruga	”Demokracia”	(pranë	Sahatit),	

vlorë.
Kambistë:  murat hysenaj, Gezim Shehaj, dhimitraq tangu, Shezai 

Xhaferaj
tel./Faks  033 28155
cel.:  0692056558

60. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mOENa” ShPK, 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
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

61. zYra E KëmbImEvE valutOrE “zENO & dhImO” ShPK, FIEr
licenca  nr. 106, datë 31.07.2007
adresa:  lagjja apollonia, rruga ”brigada II S” (pranë raiffeisen bank), 

Fier.
Kambistë:  zenun Gjini
cel.:  0692070262, 0682151504

62. zYra E KëmbImEvE valutOrE “balla chaNGE” ShPK, 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

63. zYra E KëmbImEvE valutOrE “adKO” ShPK, luShNjë
licenca  nr. 108, datë 31.07.2007
adresa:  lagjja “loni dhamo”, ish-hotel “myzeqeja”, lushnjë. 
Kambistë:  adil mukaj, Koli Sako
telefon:  035 26484
cel.:  0684021108, 0682244795

64. zYra E KëmbImEvE valutOrE “I. SulEjmaNI & Sh. mYrtEza” ShPK, 
FIEr

licenca  nr. 109, datë 31.07.2007
adresa:  lagjja “1 maj”, rruga ”jani bakalli” (pranë poliklinikës qendrore), 

Fier. 
Kambistë:  Islam Sulejmani, Shkelqim myrteza
cel.: 0683415790, 0692436588

65. zYra E KëmbImEvE valutOrE “matI uNION” ShPK, laÇ
licenca  nr. 110, datë 02.08.2007
adresa:  bulevardi, laç. 
Kambistë:  mustafa martinaj
cel.: 0682037713
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 

66. zYra E KëmbImEvE valutOrE “a.K” ShPK, lEzhë
licenca  nr. 111, datë 02.08.2007
adresa:  lagjja “besëlidhja”, lezhë. 
Kambistë:  amerlon reçi
telefon: 021 54951
cel.: 0682023607

67. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNION b” ShPK, bErat
licenca  nr. 112, datë 07.08.2007
adresa:  lagjja “30 vjetori”, berat. 
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Kambist:	 Sali	Hoxha
cel.:  0682074488
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 

68. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ KOÇIu” ShPK, GjIrOKaStër
licenca  nr. 113, datë 03.09.2007
adresa:  lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër 
Kambist: lutmir Koçiu
cel.:  0692090935

69. zYra E KëmbImEvE valutOrE “laNa” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 114, datë 04.09.2007 
adresa:  rr. “Irfan tomini”, pll. 8/1, shk. 2, ap. 2 (pamja nga sheshi), 

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” ShPK 

70. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bEStINa” ShPK 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

71. zYra E KëmbImEvE valutOrE “N&b uNION” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 116, datë 04.09.2007
adresa:  rruga “dibrës”, pallati 507, tiranë. 
Kambistë:	 Nexhmi	Ferhati,	Shkelqim	Turku
telefon:  04 2366 898 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 

72. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arGI 07” ShPK, 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” Sha 
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73. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EKSPrES j&E” ShPK, durrëS
licenca  nr. 118, datë 05.09.2007
adresa: lagjja 11, bulevard, hotel “durrësi”, durrës.
Kambistë: Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi
telefon:  052 29626
cel.: 0682046103

74. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dOdI” ShPK, 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

75. zYra E KëmbImEvE valutOrE “G 24” ShPK, GjIrOKaStër
licenca  nr. 120, datë 05.09.2007
adresa: lagjja “18 shtatori”, Gjirokastër
Kambist:  artan Gjokaj
telefon:  084 68760
cel.:  0692080805

76. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE KImI” ShPK, 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

77. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jauPaj” ShPK, FIEr
licenca  nr. 124, datë 26.09.2007
adresa:  lagjja “29 Nëntori”, rruga “dervish hekali”, Fier. 
Kambistë:  Patriot jaupaj, miranda jaupaj
telefon:  034 31503
cel.:  0692473555

78. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXPrES chaNGE” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 125, datë 26.09.2007
adresa:  lagjja “28 Nëntori”, rruga “mulla Xhaferri”, ap. 1111, vlorë. 
Kambistë: 	 Latif	Breshani,	Nexhmi	Mustafaraj	
tel./Faks:  033 27535
cel.: 0682208961

79. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mIlI 2007” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 126, datë 26.09.2007
adresa:  zyra 1. lagjja	 “Osman	 Haxhiu”,	 rruga	 “Demokracia”,	 ap.	

537, vlorë.
  zyra 2. lagjja “hajro cakërri”, pll. pranë bKt, kati1, vlorë.
Kambistë:  Ismail Shehu, albert malaj, Perparim jaupaj, Qamile Shehu, 

Erion Fejzaj
telefon:  033 30381
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cel.:  0692054414
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha 

80. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EurO 2007” ShPK, 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

81. zYra E KëmbImEvE valutOrE “XhO-2007” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 128 datë 29.10.2007
adresa: rruga ”Kavajës”, pallati 96, shkalla 2, ap. 16/1, tiranë. 
Kambist: 	 Arben	Xhoxhi 
cel.: 0682136633, 0682040313
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

82. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PlaNEt- chaNGE” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 129, datë 31.10.2007
adresa:  blvd. ”bajram curri”, pallatet e aviacionit, tiranë.
Kambistë:  llazar Nuzi
cel.:  0692034178

83. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GOGa” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 131, datë 07.11.2007
adresa: bulevardi “bajram curri”, pallatet “1 maji”, shk. 8, ap. 8, tiranë.
Kambist: Florian Goga
telefon:  04 2351 539
cel.:  0682152944

84. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mIKa” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 132, datë 12.11.2007
adresa:  rruga ”myslym Shyri”, nr.120, “Nikolla lena”, tiranë. 
Kambistë:  Gjergji Ici, maksi Ici 
cel.:  0682587113

85. zYra E KëmbImEvE valutOrE “m & Gr” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 133, datë 12.11.2007
adresa: bulevardi ”zogu I”, pallati 654, shkalla 3, ap.17, tiranë.
Kambistë: maksim likaj, akile dhimitri 
cel.: 0682061465

86. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lulI –Sh-1985” ShPK, vlOrë 
licenca   nr. 134, datë 19.11.2007
adresa: lagjja “hajro cakërri”, rruga ”Sadik zotaj” (pranë sheshit 

“Pavarësia”), vlorë.
Kambist:  Fabjon Xhemali 
telefon:  033 31682
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87. zYra E KëmbImEvE valutOrE “alb – cOmmErcE” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 135, datë 20.11.2007
adresa: rruga “bardhyl”, pll.18, shk. 4, ap. 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” Sha 

88. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNdEt 2005” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 136, datë 26.11.2007
adresa: lagjja	“Osman	Haxhiu”,	rruga	“Demokracia”,	Vlorë.
Kambistë: Petrit veliu, lutfi Nuredini
tel./Faks:  033 33659  
cel.:  0692290778  

89. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mIÇO-PaluKa” ShPK, 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” Sha 

90. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NIKOlarO” ShPK, ElbaSaN
licenca  nr. 139, datë 26.11.2007
adresa:  rruga ”jorgji dilo”, lagjja nr. 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”Sha 

91. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rEdI-r” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 140, datë 27.11.2007
adresa:  rruga “avdyl Frashëri”, pll. 11/1, shk. 3, ap. 12, tiranë. 
Kambist:  Ylli ramaj
cel.:  0692020577
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 

92. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arbEl” ShPK, 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” Sha 
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93. zYra E KëmbImEvE valutOrE “a & Q” ShPK, 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 

94. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mErIdIaNa travEl tOur” ShPK, 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

95. zYra E KëmbImEvE valutOrE “S.t.marKa” ShPK, durrëS
licenca  nr. 144, datë 27.12.2007
adresa:  lagjja 4, rruga “Kristaq rama”, durrës. 
Kambist:  Skënder trebeshina
cel.:  0692135783, 0683565265

96. zYra E KëmbImEvE valutOrE “b.lIKa” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 145, datë 31.12.2007
adresa:  rruga “4 Shkurti”, pallati nr. 3, tiranë.  
Kambistë:  bashkim lika, maklen mici 
cel.:  069213322 

97. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lI & cO” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 146, datë 03.01.2008
adresa:  blvd. “bajram curri”, pallatet agimi, shk. 8, ap. b, tiranë. 
Kambistë:  ligor treni, Ferzilet treni
telefon:  04 2259 990
cel.:  0682008111
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK – INvESt” Sha 
 
98. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bESlOr” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 147, datë 31.01.2008
adresa:  zyra 1. rr. e Kavajës, përballë Kishës Katolike, tiranë.
 zyra 2. rr. “Konferenca e Pezës”, pll. 148, shk. 3, k. I, ap. 

17, tiranë.
Kambistë:  lida Sinanaj, Perlat Sinanaj
cel.:  0692211217
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK – INvESt” Sha

99. zYra E KëmbImEvE valutOrE “OlzE 07” ShPK, bErat
licenca  nr. 148, datë 12.02.2008
adresa:  lagjja “22 tetori”, berat.
Kambist:  ramadan Qajalliu 
cel.:  0682057330
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100. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rEdI 07” ShPK, 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  

101. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GrEbIS” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 150, datë 22.02.2008
adresa:  rruga “muhamet Gjollesha”, pll. 34, shk. 3, ap. 18, tiranë.  
Kambistë:  Saimir hila, lulezim lato
telefon:  04 2241 921
cel.:  0692122950
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK – INvESt” Sha 

102. zYra E KëmbImEvE valutOrE “E.l.G.a” ShPK, 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

103. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aES EXchaNGE” ShPK, GjIrOKaStër
licenca  nr.152, datë 26.02.2008
adresa:  lagjja “18 shtatori” (afër stadiumit), Gjirokastër. 
Kambist:  metat Selimi
cel.:  0692065855

104. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GrEjSI” ShPK, tIraNë
licenca  nr.153 datë 27.02.2008
adresa:  rruga “Elbasanit”, pll. 2, shk. 2, ap.32, tiranë. 
Kambistë:  zhaneta Parapani
cel.:  0692081127
  
105. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FOrEXchaNGE” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 154, datë 27.02.2008
adresa:  rruga “vaso Pasha”, pll.14, shk. 2, ap. 10, tiranë. 
Kambist:  Polimer Fejzaj
telefon:  04 2273 114
cel.:  0682201853

106. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EGNatIa EXchaNGE” ShPK, 
durrëS

licenca nr. 155, datë 17.03.2008
adresa:  lagjja 4, rruga “Skënderbej”, pll. 405, shk. 7, kati I, durrës. 
Kambistë:  myzejen Karabushi, Olta musaraj 
telefon:  052 34165
Faks:   052 34179
cel.:  0692048650, 0692297750
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107. zYra E KëmbImEvE valutOrE “drINI chaNGE” ShPK, vlOrë
licenca  nr. 156, datë 17.03.2008
adresa:  lagjja “28 nëntori”, rruga ”anita bitri”, vlorë.
Kambistë:  adrian agaraj, Shkelqim duka 
telefon: 033 33877
cel.:  0682268209, 0682065801

108. zYra E KëmbImEvE valutOrE “hIluKu” ShPK, 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” ShPK 
 
109. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aurOra” ShPK 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” ShPK 
  
110. zYra E KëmbImEvE valutOrE “28 NëNtOrI” ShPK, 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

111. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rO – INvESt” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 160, datë 19.03.2008
adresa:  rr. “dëshmorët e Kombit” (bulv. “zogu I”), pll. 97, ap. 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” Sha 

112. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PjEtrI a & F” ShPK, FIEr
licenca  nr. 161, datë 27.03.2008
adresa: 	 Rruga	 “Konferenca	 e	 Pezës”,	 rruga	 “Jakov	 Xoxa”	 (pallati	 të 

fotostudio “rinia”), kati I, Fier.
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Kambistë:  arjan Pjetri, Frederik Pjetri, Pellumb Shahu
tel. / Faks:  034 31764
cel.: 0682529707

113. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ardIva – EXchaNGE” ShPK tIraNë 
licenca  nr. 162, datë 07.04.2008
adresa:  zyra 1. rruga “luigj Gurakuqi“, tiranë. 
adresa:   zyra 2. rr. “dervish hima“(pranë stadiumit “Q. Stafa”), tiranë. 
adresa:   zyra 3. Sheshi “avni rustemi“, tiranë.  
adresa:   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” ShPK 

114. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PatrIK” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 164, datë 14.04.2008
adresa:  rruga “Sami Frashëri”, shk. 20, ap. 344 (pll. 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” ShPK 

115. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mEÇE 2” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 165, datë 14.04.2008
adresa:  rruga “muhamet Gjollesha”, pll. 6-katësh, kati I, 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” Sha 

116. zYra E KëmbImEvE valutOrE “S – dOKO” ShPK, 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

117. zYra E KëmbImEvE valutOrE “buXha” ShPK, 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
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118. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KOFlOtEO” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 168, datë 30.04.2008
adresa:  rruga “Sami Frashëri” (pranë pallateve “agimi”), kulla 1 

(8-katëshe), kati përdhes, tiranë. 
Kambist:  Kostandin Kotici
telefon: 04 2263 592
cel.:  0682045031

119. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lEON – tIraNa” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 170, datë 08.05.2008
adresa:  rruga e Kavajës, godinë 2-katëshe, 10 m nga “zoja e Këshillit 

të mirë”, tiranë. 
Kambistë:  Onaldo ago, astrit ago, Prandvera ago
telefon: 04 2226 689
 
120. zYra E KëmbImEvE valutOrE “albturISt albaNIa” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 171, datë 13.05.2008
adresa:  rruga “mine Peza”, pallati 6-katësh, tiranë.
Kambistë:  Fuat Shahu, Shkelqim cuni 
telefon:  04 2271 143 
cel.:  0682059096

121. zYra E KëmbImEvE valutOrE “XhulIO 2007” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 173, datë 19.05.2008
adresa:  rruga “dëshmorët e 4 Shkurtit”, ap. 42, tiranë. 
Kambistë:  vladimir Shkurta, Kleomen Gjiknuri  
telefon:  04 2233 313
cel.:  0682020144, 0682034829    
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 
 
122. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ElbaSaN-FajN” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 174, datë 22.05.2008
adresa:  zyra 1. rruga “reshit collaku”, Njësia nr. 10, tiranë. 
  zyra 2. Godina 1-katëshe, ngjitur me bankën raiffeisen, Fark, 

Sauk, tiranë.
Kambistë:  Fahri Sanço, Nediko Sanço, Neim Shehaj, doren harizi
tel. / Faks:  04 2271 485
cel.:  0694033700, 0694033600

123. zYra E KëmbImEvE valutOrE “taKO” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 175, datë 26.05.2008
adresa:  rruga “Gjin bue Shpata”, tiranë. 
Kambist:  vladimir tako
telefon:  04 2258 162
cel.:  0682037604, 0683598153

124. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tOmI chaNGE” ShPK, vlOrë
licenca  nr. 176, datë 27.05.2008
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adresa:  lgj	“Osmen	Haxhiu”,	rr. “Gjergj Kastrioti”, pll. 537, k I, shk. 
4, ap. 33, vlorë. 

Kambist:  thoma meçi
tel. / Faks:  033 233904
cel.:  0692410501

125. zYra E KëmbImEvE valutOrE “b.t.G.O” ShPK, tIraNë
licenca   nr. 177, datë 28.05.2008
adresa:  Kashar, Yzberisht, dyqan në seksionin b, tiranë. 
Kambist:  bektash laçi 
telefon:  04 2261 207
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK 
 
126. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ballKaN 2008” ShPK, 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

127. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dallaNdYShja” ShPK, 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
telefon:  033 225947, 033 229407
cel.:  0692097666

128. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jON blu” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 180, datë 29.05.2008
adresa:   rruga “mine Peza”, pll. 210, shk. 5, kati I, ap. 34, tiranë.
Kambist:  Ervin hasanbelli
telefon:  04 2266 518
cel.:  0692144686

129. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FlaGEm” ShPK, 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” Sha 

130. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Sh.F.t – 08” ShPK, ShKOdër
licenca  nr. 182, datë 06.06.2008
adresa:   lagjja “vasil Shanto”, rruga “vaso Kadia”, Shkodër.
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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” Sha 

131. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mIÇaNI chaNGE” ShPK, 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

132. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PaPI  EXchaNGE” ShPK, KOrÇë 
licenca  nr. 184, datë 16.06.2008
adresa:  lagjja 9, rruga ”mis Edit durhan”, Korçë. 
Kambistë:  Përparim rustemi
telefon:  082 43011
cel.:  0684000825

133. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mujaXhI” ShPK, 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

134. zYra E KëmbImEvE valutOrE “caNI 2005” ShPK, ElbaSaN
licenca  nr. 186, datë 16.06.2008
adresa:  lagjja Shënkoll, tregu industrial, Elbasan 
Kambistë: Gani cani, riza Kotherja, Petrit Sallufi
telefon:  054 3330
cel.:  0682097135

135. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FaSEtO” ShPK, lIbrazhd
licenca  nr. 187, datë 16.06.2008
adresa:  lagjja 1, pallati 18, librazhd. 
Kambist:  Petrit Facja
telefon:  051 43091 
cel.:  0692182477

136. zYra E KëmbImEvE valutOrE “maSual” ShPK, 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
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ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha 

137. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rENja EXchaNGE” ShPK, KOrÇë
licenca   nr. 189, datë 17.06.2008
adresa:  lagjja 9, rruga “miss Edith durham”, pranë ujësjellësit, Korçë.
Kambistë:  bardhyl renja, Erion rënja.
tel. / Faks:  082 248011 
cel.:  0692075664     

138. zYra E KëmbImEvE valutOrE “N.a.E.l” ShPK, lEzhë 
licenca  nr. 190, datë 25.06.2008  
adresa:  lagjja “besëlidhja”, rruga ”luigj Gurakuqi”, ish raiffeisen 

bank, lezhë. 
Kambist:  leonard Ndoka 
telefon:  021 523566 
cel.:  0682072392

139. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ladElI 2007” ShPK, POGradEc
licenca  nr. 191, datë 09.07.2008 
adresa:  rruga ”Spitalit”, lagjja 5 (përballë poliklinikës së vjetër), 

Pogradec.  
Kambistë:  lavdërim miminllari, Eliverta miminllari
telefon:  083 26719  
cel.:  0684061945

140. zYra E KëmbImEvE valutOrE “luKa – aGjENSI” ShPK, lEzhë
licenca  nr. 192, datë 09.07.2008 
adresa:  rruga “luigj Gurakuqi”, lagjja “besëlidhja” (pranë ish raiffeisen 

bank), lezhë 
Kambist:  Nikoll luka
telefon:  021 522462 
cel.:  0682296845

141. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ElIrIjaNa” ShPK, KOrÇë
licenca  nr. 193, datë 10.07.2008 
adresa:  rruga “Kiço Greco”, agjencia e udhëtareve, Korçë.    
Kambistë:  Spase ago, anesti zguro
telefon:  082 246177 
cel.:  0692054856, 0682360217

142. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNISa 2007” ShPK, KOrÇë 
licenca  nr. 194, datë 10.07.2008.
adresa:  blloku rinia, tek ish-lokali rinia, Korçë.
Kambist:  Shefqet muço
telefon:  082 48999 
cel.:  0692172184
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143. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lIFO” ShPK, 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

144. zYra E KëmbImEvE valutOrE “YllSON ShEhOllarI” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 196, datë 11.07.2008
adresa:  rruga “dibrës”, nr. 231, tiranë.
Kambistë:  Yllson Shehollari 
telefon:  04 2228 403
cel.:  0682374204

145. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mErO” ShPK, 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” ShPK 

146. zYra E KëmbImEvE valutOrE “h.b” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 198, datë 14.07.2008 
adresa:  blvd. “zogu I”, Qendra tregtare “tirana”, tiranë
Kambistë: 	 Haxhi	Bicaku
telefon:  04 2237 249
cel.:  068200030, 0684089111
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar tIraNë” ShPK

147. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rEal Xh.” ShPK, ElbaSaN
licenca  nr. 201, datë 31.07.2008
adresa:  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” Sha 

148. zYra E KëmbImEvE valutOrE “l – muSta” ShPK, Kavajë
licenca  nr. 202, datë 04.08.2008
adresa:  lagjja 3, rruga “Qazim Karriqi”, Kavajë.  
Kambistë:  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” ShPK 
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149. zYra E KëmbImEvE valutOrE “valONa chaNGE” ShPK, 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

150. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uKu” ShPK, lEzhë 
licenca nr. 204, datë 13.08.2008  
adresa:  lagjja “Skënderbeg”, pll. 43, kati I, lezhë. 
Kambist:  aleksandër uku
telefon: 021 522208
cel.: 0692577432

151. zYra E KëmbImEvE valutOrE “E.K.b. – QYlaFKu” ShPK, tIraNë 
licenca nr. 205, datë 15.08.2008
adresa:  rruga “Konferenca e Pezës”, pll. 145, shk. 4, ap. 25, kati I, 

tiranë.
Kambistë:  bajram Qylafku, Klarita Qylafku 
telefon: 04 2273 589
cel.: 0682137094

152. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PaNtEKO” ShPK, 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 veprimtarine financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK - INvESt” Sha 

153. zYra E KëmbImEvE valutOrE “S.F.a. lEKa” ShPK, GjIrOKaStër
licenca nr. 207, datë 15.09.2008
adresa:  lagjja “18 Shtatori”, Gjirokastër
Kambist:  Skënder leka 
telefon: 084 262942
cel.: 0682695587

154. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EdlIr” ShPK, tIraNë
licenca nr. 208, datë 16.09.2008
adresa:  rruga “ali Kelmendi”, Kombinat, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK  
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155. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lIKa aGENcY” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK  

156. zYra E KëmbImEvE valutOrE “SOtta - aG” ShPK, ElbaSaN
licenca nr. 211, datë 16.10.2008 
adresa:  zyra 1. lagjja “luigj Gurakuqi”, pll. 73, Elbasan.
  zyra 2. lagjja “brigada 17 sulmuese”, rruga “thoma Kalefi”, 

përballë ish-Kinoklub “metalurgu”, Elbasan.
Kambistë:  Sokol tatzati, Xhemali liçi
telefon: 054 258875
cel.: 0692082021

157. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXtra chaNGE“ ShPK, ElbaSaN
licenca nr. 212, datë 16.10.2008 
adresa:  bulevard “Qemal Stafa“, lagjja “Kongresi i Elbasanit“, Elbasan. 
Kambist:  adem Ngjela
cel.: 0682999747

158. zYra E KëmbImEvE valutOrE “E – barOllI” ShPK, bIlISht
licenca nr. 213, datë 16.10.2008 
adresa:  Sheshi “1 maj”, Qendër bilisht.
Kambistë:  Ervehe baholli
telefon: 081 122368
cel.: 0692491925

159. zYra E KëmbImEvE valutOrE “StadE” ShPK luShNjë
licenca nr. 215, datë 28.10.2008
adresa:  lagjja “Skënder libohova”, pranë bashkisë, lushnjë. 
Kambistë:  dhimitër Stambolliu, abaz demiri
cel.: 0682126815

160. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ardurI” ShPK, luShNjë
licenca nr. 216, datë 30.10.2008
adresa:  lagjja “Skënder libohova”, pranë bashkisë, lushnjë. 
Kambistë:  arben durri, dylber halla
telefon: 035 20998
cel.: 0682346342

161. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FrEal-F.K.P” ShPK, bIlISht  
licenca nr. 218, datë 05.11.2008
adresa:  bulevardi “Fuat babani”, pallati 4, bilisht. 
Kambistë:  Fredi Kutrolli, Pellump Kutrolli
telefon: 081 123300 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2014

114 Banka e Shqipërisë

cel.: 0692099796
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha 

162. zYra E KëmbImEvE valutOrE “XhaIz” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 219, datë 05.11.2008
adresa:  rruga e dibrës, pallati “aurora Konstruksion”, tiranë. 
Kambistë:  Iljaz ahmati, Xhafer lala
telefon: 04 2253 404 
cel.: 0682087281, 0682045566

163. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNa – marIa” ShPK bElSh, 
ElbaSaN  

licenca nr. 220, datë 21.11.2008
adresa:  Qendër belsh, Elbasan. 
Kambistë:  Fatos hysa, alketa hysa 
telefon: 058 22700 
cel.: 0683678734

164. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tOShI – ElI” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 221, datë 25.11.2008 
adresa:  rruga “Gjergj legisi”, pll.12, kati I, tiranë. 
Kambist:  tosh vata
cel.: 0682205501

165. zYra E KëmbImEvE valutOrE “damEla” ShPK bElSh, ElbaSaN  
licenca nr. 222, datë 26.11.2008
adresa:  Qendër belsh, Elbasan. 
Kambistë:  Gazeli hysa
telefon: 058 22024
cel.: 0683282710
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha 

166. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ESI – ENa” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 223, datë 15.12.2008
adresa:  rruga “llambi bonata”, pll. 44, shk. 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” Sha   

167. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mOGI” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 224, datë 15.12.2008
adresa:  rruga “bradhok biba”, pallati 75, shkalla 6, ap. 22, tiranë. 
Kambistë:  Olimbi hajdari, hasan hajdari 
telefon: 04 2266 041 
cel.: 0694039021, 0693113069
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168. zYra E KëmbImEvE valutOrE “laNa2 ad” ShPK, 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” ShPK  

169. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dPa” ShPK, 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, 

dhimiter Papadhopulli, teodor Gjata
telefon: 04 2380 154
cel.: 0682631941
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar I tIraNëS” ShPK  

170. zYra E KëmbImEvE valutOrE “r & m tOurS – 2008” ShPK 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 

171. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jmS & d” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 228, datë 19.01.2009
adresa:  rruga e Elbasanit, pranë filialit të Postës Shqiptare, tiranë. 
Kambistë:  Elida Pergega, besiana Qatrom, jurgen demolli 
telefon: 04 2230 728
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar I tIraNëS” ShPK 
  
172. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NINO - PEPKOla” ShPK rrëShEN, 

mIrdItë  
licenca nr. 229, datë 03.02.2009
adresa:  banesë private, kati I, tregu i lirë, rrëshen, mirditë. 
Kambistë:  artan Pepkola 
telefon: 021 723049 
cel.: 0682066147
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha 

173. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GjOcI-INvESt” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 230, datë 04.03.2009
adresa:  Kodër Kamëz, godinë dykatëshe, kati I, afër urës, tiranë. 
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Kambistë:  lavdie Gjoci, Ferit Gjoci
telefon: 047200876, 048303700
cel.: 0692063048
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK  

174. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mErPa” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 231, datë 06.03.2009
adresa:  bulevardi “bajram curri”, pll.“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” Sha 

175. zYra E KëmbImEvE valutOrE “v.I.b.a. - I” ShPK, tIraNë  
licenca nr. 232, datë 12.03.2009 
adresa:  rruga “Punetoret e rilindjes”, prapa lulishte “1 majit”, poshtë 

godinës së Komitetit të Perndjekurve Politikë, 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” Sha

176. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Klaud 09” ShPK, 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

177. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KrISI 08” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK 

178. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jOrGaQ” ShPK, vlOrë  
licenca nr. 235, datë 22.04.2009
adresa:  lagjja “Isa buletini”, rruga “Sadik zotaj”, pallati 293, shkalla 

1, ap. nr. 4, vlorë.  
Kambist:  vasillaq marku 
telefon: 033 230241
cel.: 0682162876
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179. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arISaN” ShPK, ElbaSaN  
licenca nr. 236, datë 04.05.2009
adresa:  lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “Qemal Stafa”, pallati 

16, Elbasan.  
Kambistë:  hasan Pepa, adriana Kurti
telefon: 054 244705
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha 

180. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNIcOrNEr” ShPK, 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”Sha 

181. zYra E KëmbImEvE valutOrE “haFEKO” ShPK, 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

182. zYra E KëmbImEvE valutOrE “abat – 2009” ShPK, tIraNë  
licenca  nr. 241, datë 28.07.2009
adresa:  rruga “Sadik Petrela”, 100 m mbi disko venue, tiranë.
Kambist: 	 Andi	Teneqexhi
telefon:  04 2421 403
cel.:  0692087014

183. zYra E KëmbImEvE valutOrE “XhaNGarë” ShPK rOSKOvEc, FIEr  
licenca  nr. 242, datë 07.09.2009
adresa:  lagjja nr. 1, sheshi qendror, pallati 12, kati I, roskovec, Fier.
Kambistë:  Ferdije cepele
cel.:  0692082273
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK INvESt” Sha  

184. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNION – GOld” ShPK, 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”Sha 
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185. zYra E KëmbImEvE valutOrE “P– PaNEl –2008” ShPK, 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” Sha 

186. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FOrGalI” ShPK, tIraNë   
licenca  nr. 245, datë 18.09.2009
adresa:  bulevardi “bajram curri”, pallatet agimi, shk. 1, ap.8 (pranë 

Kinema agimit), tiranë. 
Kambistë:  Kadri Forgali, Klevis Forgali
telefon:  04 2227 075
cel.:  0672736179

187. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mrruKu” ShPK, tIraNë   
licenca  nr. 246, datë 02.10.2009
adresa:  rruga e Kavajës, pll.3 (pranë klinikës dentare uFO), tiranë.
Kambistë:  altin zyberi, Shtjefen mrruku 
telefon:  04 2255 512
cel.:  0682084700

188. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rOYal FOrEX” ShPK, tIraNë   
licenca  nr. 247, datë 09.10.2009
adresa:  blv. “bajram curri”, pll. e aviacionit, shk. 3/1, ap. 7, tiranë.
Kambistë:  arben dragusha
telefon:  04 2246 902
cel.:  0692165020

189. zYra E KëmbImEvE valutOrE “vINSENt chaNGE” ShPK, 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

190. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EdalEm” ShPK bElSh, ElbaSaN   
licenca  nr. 250, datë 11.11.2009
adresa:  Qendër belsh, Elbasan.
Kambistë:  hysen hysa, Emiljano hysa
cel.:  0682320350

191. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aGjEKa 2009” ShPK, KOrÇë   
licenca  nr. 251, datë 11.11.2009
adresa:  lagjja nr. 7, blloku “28 Nëntori” (pranë librarisë), Korçë.
Kambistë:  Pavllo Emini, urim Progri
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telefon:  082 257540
cel.:  0692917848

192. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bracKO” ShPK, GjIrOKaStër   
licenca  nr. 252, datë 12.11.2009
adresa:  lagjja “18 Shtatori”, godinë 1-katëshe (përballë farmacive të 

qytetit), Gjirokastër. 
Kambistë:  tahir Çelo
telefon:  084 277717
 
193. zYra E KëmbImEvE valutOrE “all OF SErvIcE traNS” ShPK, 
 luShNjë
licenca  nr. 253, datë 25.11.2009
adresa:   zyra 2, lagjja “Skënder libohova”, nr. 21, lushnjë. 
Kambistë:  brunilda Shima, roland tarelli
telefon:  035 222987 
cel.:  0692091979
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK 

194. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arba – 01” ShPK, tIraNë  
licenca  nr. 254, datë 25.11.2009
adresa:  rruga e Elbasanit, (pranë degës së alpha bank), tiranë.
Kambistë:  agron mahmuti, Indrit dema, Sonila Çoço
telefon:  04 2344320, 234 4628
cel.:  0692090524
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK 

195. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rENatO” ShPK, FIEr 
licenca  nr. 255, datë 26.11.2009
adresa:  lagjja “Konferenca e Pezës”, rruga “Peza 2”, pll. 85, kati I, 

Fier.
Kambistë:  renato mucaj, juland Ferzaj, bekim Shehaj
telefon:  034 231567
cel.:  0692078501
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK 

196. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NX-ElvI” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 256, datë 14.12.2009
adresa:  rruga “Qemal Stafa”, përballë Prokurorisë së Përgjithshme, 

tiranë.
Kambistë:  Nderim Saraci, myrteza Kadria                      
telefon:  04 2278 114
cel.:  0682279737
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK 
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197. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE l-d” ShPK, tIraNë                 
licenca  nr. 257, datë 14.12.2009
adresa:  rruga “abdyl Frashëri”, pll. Hekla,	kati	I,	ngjitur	me	Euromax,	

tiranë.
Kambist:  Skender hasani                      
telefon:  04 2261 595
cel.:  0692097513
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK 

198. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PatrIK & daNIEl” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 258, datë 28.12.2009
adresa:  rruga ”asdreni”, pallati 4, shkalla 5, ap. 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

199. zYra E KëmbImEvE valutOrE “luzatI” ShPK, tIraNë                 
licenca  nr. 259, datë 30.12.2009
adresa:  rruga “Komuna e Parisit”, pallati “SaraEl”, kulla 1, tiranë.
Kambistë:  Shpetim 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

200. zYra E KëmbImEvE valutOrE “haNXharI - Edja” ShPK, 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” Sha

201. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PaulO - 2006” ShPK, 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

202. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tONIK” ShPK, tIraNë                     
licenca  nr. 262, datë 12.01.2010
adresa:  rruga “Frang bardhi”, godina 4-katëshe (vala Kompani), 
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Selitë, tiranë.
Kambist:  dafina doçaj 
telefon:  04 232 0661
cel.:   0692462366
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

203. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EdI - 2006” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

204. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GOStIma uNION” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

205. zYra E KëmbImEvE valutOrE “daIla – 2007” ShPK, 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” Sha

206. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tabE” ShPK, 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

207. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KOlEta” ShPK, KOrÇë                       
licenca  nr. 268, datë 02.02.2010
adresa:  lgj. 8, blloku “8 Nëntori”, pranë gjimnazit “themistokli 

Germenji”, Korçë.
Kambist:  thoma Koleta                   
cel.:  0692454490 
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208. zYra E KëmbImEvE valutOrE “cImI ShEmbItraKu” ShPK, KOrÇë                     
licenca  nr. 269, datë 03.02.2010
adresa:  rr. “Fan Noli”, lgj. 7, blloku ”8 Nëntori”, pll. 2, kati I, Korçë.
Kambist:  Shkëlqim Shembitraku                   
cel.:  0692216370

209. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PrrENjaSI uNION” ShPK, PrrENjaS                       
licenca  nr. 270, datë 03.02.2010.
adresa:  bulevardi “rinia”, zyra pranë Western union, Prrenjas.
Kambistë:  Nadire tola, Fatmira albajrami                   
telefon:  059 122354
cel.:  0692933568, 0692049472
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

210. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aGImI-uNION” ShPK, ElbaSaN                       
licenca  nr. 271, datë 04.02.2010
adresa:  rruga “11 Nëntori”, Pallati 38, Elbasan.
Kambistë:  Xhaneta Stafa                   
telefon:  054 259 455, 054 257 853
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

211. zYra E KëmbImEvE valutOrE “SElEKt” ShPK, luShNjë                    
licenca  nr. 272, datë 05.02.2010
adresa:  lagjja ”Skënder libohova”, lushnjë.
Kambist:  hamlet Gega                   
telefon:  035 220838
cel.:  0682095677 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

212. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GOldEN dINar” ShPK, durrëS                      
licenca  nr. 273, datë 12.02.2010
adresa:  lagjja nr. 5, rruga “mujo ulqinaku”, pll. “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” Sha 

213. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rEINardI” ShPK, vlOrë                      
licenca  nr. 274, datë 12.02.2010
adresa:  bulevardi vlorë-Skele, 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” Sha
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214. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ErIS al” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

215. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GEGa - bOGdaNI” ShPK, PrrENjaS                           
licenca  nr. 276, datë 07.04. 2010
adresa:          rruga kombëtare, lagjja nr. 2, pll. 30, shk. 1, ap.2, pranë
                    Stadiumit, Prrenjas.
Kambist:  agron Gega                                       
cel.:  0682613037
 
216. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchENGE malO & maNI” ShPK, 
 POGradEc                            
licenca  nr. 277, datë 12.04.2010
adresa:  lagjja nr. 3, rruga “Kajo Karafili”, pallati përballë furgonave 

për tiranë, kati I, Pogradec. 
Kambistë:  maliq bego, jani bego
telefon:  083 225231 
cel.:  0684096836 

217. zYra E KëmbImEvE valutOrE “XhEvahIrI - 2010” ShPK, lEzhë                           
licenca  nr. 279, datë 14.04.2010
adresa:  lagjja “beslidhja”, rruga “luigj Gurakuqi”, pll. 3-katësh, kati I, 

përballë bankës raiffeisen, lezhë.
Kambist:  Xhevahir Gjini
telefon:  021 522387

218. zYra E KëmbImEvE valutOrE “marSIlda” ShPK, 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-katësh, nr. 25, Kote, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

219. zYra E KëmbImEvE valutOrE “SONI dural” ShPK, tIraNë                           
licenca  nr. 281, datë 26.04.2010
adresa:  rruga “luigj Gurakuqi“, pallati 24/1, tiranë.
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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” Sha

220. zYra E KëmbImEvE valutOrE “SIal” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

221. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tElE.cO&cONStructION” ShPK, 
 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

222. zYra E KëmbImEvE valutOrE “arSEN 2010” ShPK, 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
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari
të subjektit “aK-INvESt” Sha

223. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EmIlY-travEl” ShPK, luShNjë                      
licenca  nr. 285, datë 19.05.2010
adresa:  lagjja “Xhevdet Nepravishta”, pranë Poliklinikës Qendrore, 

lushnjë.
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” Sha

224. zYra E KëmbImEvE valutOrE “amadEuS traWEll aNd tOurS” 
ShPK, tIraNë                      
licenca  nr. 286, datë 24.05.2010
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adresa:  zyrë brenda aeroportit rinas, 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” Sha

225. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FlOrI 2010” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr.287, datë 27.05.2010
adresa:  lagjja nr. 5, rruga “mihal duri”, nr. 22 (prapa ministrisë së 

turizmit), tiranë.
Kambistë: 	 Florian	Merxhushi,	Nail	Merxhushi
telefon:  04 280 7844
cel.:  0692315034

226. zYra E KëmbImEvE valutOrE “marFIN” ShPK, 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” Sha

227. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NIldavIS” ShPK, 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” Sha

228. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE lEKa 010” ShPK, 
POGradEc                     
licenca  nr. 290, datë 01.06.2010
adresa:  rruga “Europa”, lagjja 3, pll. pranë valutës, kati I, Pogradec.  
Kambist:  agron leka 
cel.:  0694370260 

229. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bEShIrI” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 292, datë 04.06.2010
adresa:  rruga “urani Pano”, pll. i ri prapa hotel tiranës, kati I, tiranë.  
Kambistë:  arben beshiri, arben vaqari
cel.:  0682023922

230. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mIrI & aNI EXchaNGE” ShPK, vlOrë                  
licenca  nr. 293, datë 21.06.2010



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2014

126 Banka e Shqipërisë

adresa:  lagjja “28 Nëntori”, pranë librarisë qendrore, vlorë. 
Kambist:  Fatmir mataj
telefon:  033 238147 
cel.:  0682420606

231. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ludIaNNa” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 294, datë 30.06.2010
adresa:  blv. “Gjergj Fishta”, pll. 8, tek ErE, 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” Sha

232. zYra E KëmbImEvE valutOrE “rEI - 2010” ShPK, luShNjë               
licenca  nr. 295, datë 01.07.2010
adresa:  lgj “Skender libohova”, pll. 5-katësh, k I, pranë bKt,  lushnjë. 
Kambistë:  avni Shuli
cel.:  0692076179
233. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KEbESt” ShPK, 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” Sha

234. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NOKa - 2010” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 297, datë 13.07.2010
adresa:  zyra 1. 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

235. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Smart EXchaNGE” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 298, datë 13.07.2010
adresa:  rruga e durrësit, pll. Gintash, dyqani nr. 8, laprake, tiranë.
Kambist:  Nylbi basha
cel.:  0692058711

236. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NE-O-al” ShPK, 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.
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Kambistë: 	 Andrea	Onjea,	Nexhip	Onjea,	Mirela	Saçi
telefon:  04 236 4269, 04 236 6749  
cel.:  0692045090
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

237. zYra E KëmbImEvE valutOrE “SalIllarI h.t.K” ShPK, 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” Sha

238. zYra E KëmbImEvE valutOrE “2F cONStruKSION vG” ShPK,    
ElbaSaN                   
licenca  nr. 301, datë 20.07.2010
adresa:  Fshati Gostim, 100 m 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” Sha

239. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PuNtO PEr PuNtO” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 302, datë 21.07.2010
adresa:  zyra1. rruga ”myslym Shyri”, 60/1, hyrja 3, tiranë.
             zyra 2. rruga “Kavajës”, pll. 219, shk. 1, ap. 2, tiranë.
             zyra 3. rruga ‘’myslym Shyri”, pll. 56/2, tiranë.
           zyra 4. rruga “bardhyl’’, pll. 12, shk. 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK
 
240. zYra E KëmbImEvE valutOrE “O 2” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 303, datë 13.08.2010
adresa:  zyra1. rr.”Sulejman delvina”, 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

241. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EdjONa” ShPK, vlOrë                   
licenca  nr. 304, datë 24.08.2010
adresa:  rruga”halile”, lagjja “Kushtrimi”, pallati 1336, vlorë. 
Kambist:  Eriona bregu
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telefon:  033 239575
cel.:  0692277510
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

242. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KlOmIr” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 305, datë 27.08.2010
adresa:  rruga ”demokracia”, Qënder vorë, tiranë. 
Kambist:  dervish mema
telefon:  047600-307  
cel.:  0672620900
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt”sh.a

243. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KlObES” ShPK, GramSh                   
licenca  nr. 306, datë 02.09.2010
adresa:  blv.“10 Korriku”, lgj. holta, pranë OSSh, Gramsh.
Kambist:  Klodjan braçja 
cel.:  0672082548
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt”sh.a

244. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mObal albaNIa” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

245. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNION SElvIa” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 308, datë 07.09.2010
adresa:  rruga e dibrës, tek Selvija, pallati aK, kati 1, nr. 2, tiranë.
Kambist:  lavdije Noka
telefon:  042253-404 
cel.:  0686071160
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

246. zYra E KëmbImEvE valutOrE “varaNGu” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 309, datë 08.09.2010
adresa:  rruga ”Xhanfize Keko”, pallati 2, shk.1, ap.2. tiranë.
Kambist:  vladimir varangu
telefon:  042345-331  
cel.:  0682126451
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari
të subjektit “aK-INvESt” Sha
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247. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tErINI travEl aGENcY” ShPK, 
SaraNdë                   
licenca  nr. 310, datë 14.09.2010
adresa:  lagjja nr.4, rruga	“Mithat	Hoxha”,	Sarandë.
Kambist:  Fatos demiri
telefon:  085224-985
cel.:  0692094030
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

248. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ErbIal” ShPK, 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” Sha

249. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NIKOva” ShPK, tIraNë                 
licenca  nr. 312, datë 23.09.2010
adresa:  rruga “Ferit Xhajko”, nr. 24/6, tiranë.
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” Sha

250. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mbK ImPOrt EKSPOrt” ShPK, 
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, 

matilda diko
telefon:  04 2480 870 
cel.:  0692090705
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

251. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ErGI-uNION” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK
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252. zYra E KëmbImEvE valutOrE “E&j. KErÇIKu’’ ShPK, tIraNë               
licenca  nr. 315, datë 05.10.2010
adresa:  rruga “lord bajron”, nd. 22, h. 4, tiranë.
Kambist:  Eqerem Kërçiku 
telefon:  04 2237695 
cel.:  0682226983

253. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KalEmI travEl & EXchaNGE” ShPK, 
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

254. zYra E KëmbImEvE valutOrE “v - FOrEX” ShPK, tIraNë                 
licenca  nr. 317, datë 22.10.2010
adresa:  rruga ”dëshmorët e 4 Shkurtit”, pll. 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

255. zYra E KëmbImEvE valutOrE “baNErt” ShPK, vlOrë                 
licenca  nr. 318, datë 26.10.2010
adresa: lagjja “29 Nëntori”, rr. “Sadik zotaj”, pll. 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” Sha

256. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tENdI uNION” ShPK, tIraNë                 
licenca  nr. 319, datë 29.10.2010
adresa: rruga “don bosko”, pall. 133, shk. 1, kati 1, tiranë.
Kambistë:  marjana Guda, Ina Kamberi, dashmira Qinami
telefon: 04 2256655
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

257. zYra E KëmbImEvE valutOrE “artOS-Or” ShPK, ElbaSaN                 
licenca  nr. 320, datë 04.11.2010
adresa: lagjja ”Kongresi i Elbasanit”, blv. “Qemal Stafa”, pll. 12, kati 

I, Elbasan. 
Kambist:  arif tosku
telefon: 054244487
cel.:  0692027989
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258. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GOlEmI-lXh” ShPK, tIraNë                 
licenca  nr. 321, datë 08.11.2010
adresa: rr. “Sami Frashëri’’, pallai 17, kati I, tiranë.
Kambistë:  manush meshau, Ylli meshau 
cel.:  0682649114

259. zYra E KëmbImEvE valutOrE “madrI uNION” ShPK, 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, Gerta reka
telefon:  04 2345539
cel.:  0672028609
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

260. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GalaKtIK travEl” ShPK, durrëS                  
licenca  nr. 323, datë 25.11.2010.
adresa:  lagjja 13, rr. “Pavarësia”, përballë ish-frigoriferit, durrës.
Kambist:  luan taipi                     
telefon:  052 262274
cel.:  0692020095
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

261. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ENId 2010” ShPK, 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

262. zYra E KëmbImEvE valutOrE “OcEaNblu” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 325, datë 28.12.2010
adresa:  blv.“bajram curri”, kati përdhes në pallatin përballë Gjykatës 

së rrethit, tiranë.
Kambist:  murat Ferruni                     
telefon:  04 2270349
cel.:  0672033222

263. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ladI chaNGE” ShPK, vlOrë                  
licenca  nr. 326, datë 05.01.2011
adresa:        Lagjja	“Osman	Haxhiu”,	pll. 537, kati I, tek Posta Qendrore, 

vlorë. 
Kambist:  lavdosh Ibrahimi  
telefon:  033 239189 
cel.:  0692150302
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264. zYra E KëmbImEvE valutOrE “marPIONI” ShPK, vlOrë                  
licenca  nr. 327, datë 05.01.2011
adresa: lagjja “Isa buletini”, rruga “Sadik zotaj”, pll. 1198, kati I, vlorë.
Kambist:  aristotel Papa
telefon:  033 222464 
cel.:  0684024246

265. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lONdON travEl” ShPK, Kavajë                
licenca  nr. 328, datë 12.01.2011
adresa:           lagjja nr. 2, rruga “jurgen trade“, lokali perballë 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” Sha

266. zYra E KëmbImEvE valutOrE “E-rESulaj” ShPK, FIEr                  
licenca  nr. 329, datë 14.04.2011
adresa: lagjja “29 Nëntori”, rr. ”Kastriot muço”, pll. 6, kati 1, Fier.
Kambist:  Edi resulaj
telefon:  034 222111
cel.:  0696021221

267. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Ital-marKEt” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 330, datë 14.04.2011
adresa:      blv. “bajram curri”, pallatet “1 maji”, nr. 24/2, tiranë.
Kambistë: Fation Xhindoli, jonida ziu
telefon:  04 4517678
cel.:  0692506620, 0692089105

268. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tad” ShPK, 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” Sha

269. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNION cItY ParK” ShPK, tIraNë                  
licenca  nr. 333, datë 27.05.2011
adresa: autostrada tr-dr, km 10, Qendra “city Park”, vorë, tiranë.
Kambist:  Eltjon Xhani
telefon:  04 509132 
cel.:           0666055558 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK
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270. zYra E KëmbImEvE valutOrE “atlaNtIKu lu-02” ShPK, luShNjë                    
licenca  nr. 334, datë 09.06.2011
adresa:        lgj.“Skënder libohova”, kati I, pll. përballë bashkisë, lushnjë.
Kambist:  Enea myftari
telefon:  035 222158
cel.:           682088548, 0695121898 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

271. zYra E KëmbImEvE valutOrE “advI” ShPK, 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 

272. zYra E KëmbImEvE valutOrE “IlIa cIKO” ShPK, KOrÇë                    
licenca  mnr. 336, datë 26.08.2011
adresa: lagjja 7, blv. “Shen Gjergj”, tek “behar Kocibelli”, Korçë.
Kambistë:  Ilia ciko, agron Paci 
cel.:           0692098683 

273. zYra E KëmbImEvE valutOrE “a.E.Xh” ShPK, tIraNë                   
licenca  nr. 337, datë 14.10.2011
adresa: rr. “Pandi dardha”, pll. 48/1, përballë ish-markatës                     

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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

274. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dalaNI 2011” ShPK, tIraNë                    
licenca  nr. 338, datë 24.10.2011
adresa:          bulevardi “bajram curri”, pallati 4, shkalla 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” Sha

275. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GlEI EXchaNGE” ShPK, 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 “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK
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276. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KaStrO & maNdI” ShPK, 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

277. zYra E KëmbImEvE valutOrE “marGI” ShPK, ElbaSaN               
licenca  nr. 341, datë 10.11.2011
adresa:  lagjja “Kongresi i Elbasanit”, blv. “Qemal Stafa”, pll. 26, kati 

I, 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” Sha

278. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ENEa travEl 2011” ShPK,
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” Sha

279. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ÇauShI&ONjEa – 2010” ShPK, 
SaraNdë              
licenca  nr. 344, datë 22.12.2011
adresa:  lagjja nr. 2, godinë 4-katëshe, rr. “Onhezmi”, Sarandë.
Kambistë:  baftjar Çaushi, Qemal Onjea 
cel.:  0692347843, 0692306451

280. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aGuStIN buShI ab 2011” ShPK, 
ShKOdër              
licenca  nr. 345, datë 09.01.2012
adresa:  Pallati “Fishta 2”, rruga “Studenti”, kati I, Shkodër.
Kambistë:  agustin bushi, Simon bushi, Flora bushi, albana Guri 
cel.:  0666697777
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

281. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GErI - 1997” ShPK, tIraNë              
licenca  nr. 346, datë 31.01.2012
adresa:        rruga e Kavajës, pallati nr. 3, kati I, tiranë.
Kambistë: 	 Nexhmi	Uka,	Oltjana	Uka	
telefon:  042371228
cel.:  0686037710
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282. zYra E KëmbImEvE valutOrE “a & l EXchaNGE 02” ShPK, tIraNë              
licenca  nr. 347, datë 21.02.2012
adresa: rruga e dibrës, nr. 2, tiranë.
Kambistë:  lorenc Konomi, aleko Plaku
cel.:  0682157100

283. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lura 2011” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 348, datë 06.03.2012
adresa: Instituti Kamëz, tek kryqëzimi i zallherit, g. 2-katëshe, kati I, 

Kamez, tiranë.
Kambistë:  aranit Gjoçi, Edlina Gjoçi, adelia Gjoçi
cel.:  662028030
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNION FINaNcIar tIraNë” ShPK

284. zYra E KëmbImEvE valutOrE “urIXEN” ShPK, 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” Sha

285. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GjIrItI - dl” ShPK, KOrÇë              
licenca  nr. 350, datë 07.03.2012
adresa:        lgj.9, rr. “midhi Kostandini”, pranë teatrit “Çajupi”, Korçë.
Kambistë:      dylber Gjiriti, diana Gjiriti
cel.:  0695360160
  
286. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GFu - al” ShPK, ElbaSaN              
licenca  nr. 351, datë 07.03.2012
adresa:          zyra 1. lgj. “luigj Gurakuqi”, pll. 75, kati I, ap.2, Elbasan.
  zyra 2. rr. ”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

287. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GrEmShI” ShPK, tIraNë              
licenca  nr. 352, datë 02.04.2012
adresa:          rr. “medar Shtylla”, përballë universitetit të New York-ut, tiranë. 
Kambist:     aristidh Papajani
telefon:         44502674  
cel.:  0695489470  

288. zYra E KëmbImEvE valutOrE “alba-FOrEX” ShPK, tIraNë              
licenca  nr. 353, datë 02.04.2012
adresa:           zyra1. rruga “abdyl Frashëri”, pll. 12/1, nr.3, tiranë.
                zyra 2. rruga e dibrës, ish truproja e shkollës “Skënderbej”,tiranë 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2014

136 Banka e Shqipërisë

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” Sha

289. zYra E KëmbImEvE valutOrE “OrtI” ShPK, ElbaSaN              
licenca  nr. 354, datë 26.04.2012
adresa:  lgj. “28 Nëntori”, autos. El-metalurgji, qendra “Orti”, Elbasan. 
Kambist:  Kadri mehalla
telefon:          054246933 

290. zYra E KëmbImEvE valutOrE “PrO EXchaNGE” ShPK, tIraNë             
licenca  nr. 355, datë 17.05.2012
adresa:         zyra1. rr.“Sami Frashëri”, pll.1, shk.3, kati 1, ap.20, tiranë.  
 zyra 2. rr. “myslym Shyri”, pll. 51, shk. 2, ap. 24, tiranë.
                   zyra 3. rr. e Kavajës, dyqani 62, ish-Samsungut, tiranë.
                  zyra 4. rr. e Kavajës, dyqani 3/2 - n.4 (pranë 21 dhjetorit), 

tiranë. 
Kambistë:      daniela Saraseli, Paula murataj, alfrida Xhahili, rizvana 

brahimi, boralda lala, leonora Sotiri, vendeta Idrizi, Eglantina 
Suli, athjola Sotiri  

telefon:          04 2270935 
cel.:  0672018747

291. zYra E KëmbImEvE valutOrE “albaNIaN EaGlE tOurS” ShPK, 
tIraNë             
licenca  nr. 356, datë 07.05.2012
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” Sha

292. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mucOllarI” ShPK, tIraNë             
licenca  nr. 357, datë 18.06.2012
adresa: rruga “medar Shtylla”, përballë bankës Emporiki, tiranë.
Kambist: bujar muçollari
telefon: 04 6303573
cel.:  0682345814

293. zYra E KëmbImEvE valutOrE “maKaPaKa EXchaNGE” ShPK, 
tIraNë             

licenca  nr. 358, datë 19.07.2012
adresa: rruga “bajram curri”, pll. 1 maji, shk. 4, tiranë. 
Kambist: Ergys demneri
cel.:  0682083838
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294. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNFOlI-2010” ShPK, GjIrOKaStër             
licenca  nr. 359, datë 31.07.2012
adresa: lgj. “18 Shtatori”, pll. pesëkatësh, përballë “labëria”, kati I, 

Gjirokastër.
Kambist:    anest ligu
telefon:     084262942
cel.:       0692247513

295. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GYSI-juSra” ShPK, tIraNë             
licenca nr. 360, datë 12.09.2012
adresa:  rr.“muhamet Gjollesha”, pll. 31, shk. 1, k. I, apt. 103, tiranë. 
Kambistë:   Fari Gjura, dashurie Gjura
cel.:  0682021222

296. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ad – mONEYGram” ShPK, tIraNë             
licenca  nr. 361, datë 12.09.2012
adresa:   rruga “myslym Shyri” (kryqëzimi me rrugën ”reshit collaku”, 

pallatet ”Shallvare”, shk.1, ap. 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” Sha 

297. zYra E KëmbImEvE valutOrE “buShI EXPrES” ShPK, 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” ShPK 

298. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KëmbImI valutOr balla (GONI)” 
ShPK, durrëS             
licenca  nr. 363, datë 30.10.2012 
adresa:   lagjja nr. 4, rruga ”Skënderbej”, pallati përballë bankës së 

bashkuar, kati I, nr. 6, durrës.
Kambistë: mimoza balla 
telefon: 052 229640 
Faks:  052 229640
cel.:  0694634444

299. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KrutajEd” ShPK, tIraNë             
licenca          nr. 364, datë 31.10.2012
adresa:  bulevardi “bajram curri”, ministria e Shëndetësisë, tiranë.
Kambistë:  Edi Krutaj
telefon:        042378619 
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cel.:  692147098
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha 

300. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FlOrIS” ShPK, tIraNë             
licenca          nr. 365, datë 14.11.2012
adresa: rruga e dibrës, pallati ani ShPK, 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” Sha 

301. zYra E KëmbImEvE valutOrE “amElIO” ShPK, ballSh             
licenca  nr. 366, datë 19.11.2012 
adresa:   rr. Fier – Gjirokastër, kryq. i uzinës, lgj. ”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” Sha

302. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uNIvErSal travEl & ImmObIlIar” 
ShPK, tIraNë
licenca  nr. 367, datë 14.12.2012 
adresa:   rruga ”Nazmi rushiti”, kati I, godinë 8-katëshe, pranë 

maternitetit të ri ”Koço Glozheni”, tiranë.
Kambistë: Klodian llusha, joana Ndoni, Fortion llusha, Faik llusha
telefon: 44400046
cel.:  0674010330
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha
303. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Edu & ErlaNdO” ShPK, vlOrë
licenca  nr. 368, datë 27.12.2012 
adresa:   lagjja	“Osman	Haxhiu”,	godinë	prapa	Muzeut,	Vlorë.
Kambistë: Njazi caushaj, reuf Fejzo
cel.:  0696384469

304. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ONE-1” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 369, datë 27.12.2012 
adresa:   rruga ”medar Shtylla”, lgj. ”Komuna e Parisit”, tiranë.
Kambist: Elvira resulaj
telefon: 4815525
Faks:   4815525
cel.:  0674044481
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha 

305. zYra E KëmbImEvE valutOrE “z.m” ShPK, GjIrOKaStër
licenca  nr. 370, datë 28.12.2012 
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adresa:   lagjja “18 Shtatori” , godinë 5-katëshe, kati I, Gjirokastër.
Kambist: Çlirim Çomo
cel.:  0696482849

306. zYra E KëmbImEvE valutOrE “daG” ShPK, tIraNë             
licenca nr. 371, datë 22.01.2013
adresa:  rruga “abdyl Frashëri”, nr.10, tiranë. 
Kambist: donaldo demaj
cel.:  0689046244

307. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ SPEd12” ShPK, bIlISht            
licenca          nr. 372, datë 14.02.2013
adresa:         blv. “Fuat babani”, godinë 2-katëshe, pranë cEz-it, k.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” Sha 

308. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mEla 2012” ShPK, 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” Sha 

309. zYra E KëmbImEvE valutOrE “tEdI-13” ShPK, 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

310. zYra E KëmbImEvE valutOrE “buzhErI” ShPK, GjIrOKaStër            
licenca          nr. 375, datë 27.03.2013
adresa: lgj.“18 Shtatori”, godinë pranë bankës credins, Gjirokastër.
Kambist:      Erjon buzheri 
cel.:  0692490349

311. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dENmar” ShPK, 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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312. zYra E KëmbImEvE valutOrE “WENdY” ShPK, tIraNë             
licenca  nr. 377, datë 23.04.2013
adresa:   Komuna Farkë, pll. i Firmës FlaG, pranë K. 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” ShPK 

313. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KlarK-ErIK” ShPK, tIraNë             
licenca         nr. 378, datë 23.04.2013
adresa:          rr. “Komuna e Parisit”, pll. “1 maji”, shk. 16, ap. 35, k.1, tiranë. 
Kambistë:       ardian asa, blerina asa
telefon:          04  2205000
cel.:  0662026206

314. zYra E KëmbImEvE valutOrE “zKv KOÇIu” ShPK, GjIrOKaStër
licenca  nr. 379, datë 30.04.2013 
adresa:   lagjja ”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” Sha

315. zYra E KëmbImEvE valutOrE “jaSO 2013” ShPK, vlOrë
licenca  nr. 380, datë 03.05.2013 
adresa:   lagjja ”Pavarësia”,blv. ”Ismail Qemali”, pll. 457, kati I,vlorë.
Kambist: apostol jaso
telefon: 033409166
cel.:  0692047332

316. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE 12” ShPK, 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

317. zYra E KëmbImEvE valutOrE “abEl travEl” ShPK, Kavajë
licenca  nr. 382, datë 21.08.2013  
adresa:   lagjja nr. 2, lokali përballë ish-bashkisë, Kavajë.
Kambistë: denis aliu, Fatmir veliu
telefon: 055 24 3747 
cel.:  0692076777
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha
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318. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE maNI” ShPK, 
 POGradEc 
licenca  nr. 383, datë 21.08.2013 
adresa: rruga “Kajo Karafili”, lgj. nr. 3, kati I, pranë stacionit të 

furgonave, Pogradec. 
Kambistë:	 Mani	Sinanaj,	Mentor	Rexhollari
telefon: 08323521
cel.:  0695659815, 0692160587
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

319. zYra E KëmbImEvE valutOrE “StaFa - 2013” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 384, datë 21.10.2013 
adresa:          blv. “blu”, Godina 3-kateshë e vjetër, kati I, Kamëz, tiranë. 
Kambist:       lindita Stafa
cel.:  0682180828

320. zYra E KëmbImEvE valutOrE “adON” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 385, datë 08.11.2013 
adresa:  rruga e 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” ShPK 

321. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EXchaNGE ura” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 386, datë 13.11.2013 
adresa:          blv. “ zhan d’ark”, ura e tabakëve, tiranë. 
Kambist:       Fatmir bastari
cel.:  0692405661

322. zYra E KëmbImEvE valutOrE “GjErGjI 86” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 387, datë 25.11.2013 
adresa:           rruga “Konferenca e Pezës”, pll. 217-4-19, kati I, tiranë.  
Kambistë:       Iljana Postol, herion Peçi 
telefon: 04  2252369   
cel.:  0696430679, 0698281649

323. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Karaj WEStErN GrOuP” ShPK, 
tIraNë 
licenca  nr. 388, datë 26.11.2013 
adresa:          rruga “don bosko”, kompleksi “vizion”, tiranë.  
Kambist:       altin Karaj 
cel.:  0684684949

324. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EGar”travEl ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 389, datë 16.01.2014 
adresa:          rruga “arkitekt Sinani”, pll. 71, shk.1, tiranë.  
Kambist:       arben bajraktari 
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telefon: 03 5225862
cel.:  0672089814, 0698593715
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

325. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FEb tirana” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 390, datë 16.01.2014 
adresa:          rruga e Kavajës, pll. 3, tiranë.  
Kambistë:       altin zyberi, Gjovalin biba
telefon: 04 2255512 
cel.:  0682146241

326. zYra E KëmbImEvE valutOrE “NOrja cOmErcE” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 391, datë 11.03.2014 
adresa: rruga “Qemal Stafa”, pll. 341, kati I, Sheshi “Shtraus”, tiranë.
Kambistë: Eduart Norja, Franka canaj 
telefon: 04 2361328 
cel.:  0684700638
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

327. zYra E KëmbImEvE valutOrE “daNI&mIma” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 392, datë 17.03.2014 
adresa: rruga e Kavajës, pallati 219,  shk. 2, kati 1, tiranë.    
Kambistë: bergi Çeçaj
telefon: 04 44816604
cel.:  0692489436
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

328. zYra E KëmbImEvE valutOrE “zKv NaIPI” ShPK, GjIrOKaStër 
licenca  nr. 393, datë 17.04.2014 
adresa: lgj. “18 Shtatori”, blv. kryesor, te raiffeisen bank, Gjirokastër.
Kambist: Naip mahmuti 
cel.:  0692154471

329. zYra E KëmbImEvE valutOrE “FlY aWaY” ShPK, burrEl 
licenca  nr. 394, datë 25.04.2014 
adresa:	 Rruga	“Rexhep	Pashë	Mati”,	nr. 5, lgj. “Pjetër budi”, burrel.  
Kambist: altin mata 
telefon: 0 21 723262
cel.:  0693361105
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

330. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ÇEzarI” ShPK, Kavajë 
licenca         nr. 395, datë 29.04.2014 
adresa: lgj. nr.3, rr. 3 “dëshmorët”, ngjitur me bashkinë e vjetër, 

banesa nr.12, Kavajë
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Kambist:     Çezar Kosova 
cel.:  0682047532

331. zYra E KëmbImEvE valutOrE “mm FOrEX” ShPK, PatOS 
licenca  nr. 396, datë 09.05.2014 
adresa: lagjja “29 Nëntori”, pranë stacionit të autobuzave, Patos 
Kambistë:  muço muçaj, matilda akulli 
cel.:  0662078501
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

332. zYra E KëmbImEvE valutOrE “3a - FlamurI” ShPK, Kavajë 
licenca         nr. 397, datë 14.05.2014 
adresa:           rr. “Qazim Kariqi”, lgj. nr. 2, pranë st. të autobuzave, Kavajë. 
Kambist: vahid Shaba 
telefon:         055247724 
cel.:  0682073309
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

333. zYra E KëmbImEvE valutOrE “IGEd travEl” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 398, datë 15.05.2014 
adresa: rruga “reshit Petrela”, nr. 8, tiranë.
Kambistë: Igli Qefalia, Klaudia bulku  
cel.:  0696353263
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari
të subjektit “aK-INvESt” Sha

334. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ENdIOla” ShPK, tEPElENë 
licenca  nr. 399, datë 19.05.2014 
adresa: Sheshi “ali Pashë tepelena”, nr.1, (Godina dykatëshe e ish 

agjencisë së parkut të autobusëve), kati I, tepelenë.
Kambist: dritan mustafai
telefon: 0 81 422445
cel.:  0692662384
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

335. zYra E KëmbImEvE valutOrE “Imaj chaNGE” ShPK, durrëS 
licenca  nr. 400, datë 26.05.2014 
adresa: rr.“Kristaq rama”, lgj. 12, pas bustit të azem hajdarit, durrës.
Kambistë: Sokol janina, Irakli Imaj  
telefon: 052 2313-42
cel.:  0683565265

336. zYra E KëmbImEvE valutOrE “hENrI FOrEX” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 401, datë 18.06.2014 
adresa: rruga e durrësit, dyqani nr. 2, tiranë.
Kambistë: bledjan lila 
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telefon: 04 4520477
cel.:  0692242736
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

337. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bENI - 2012” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 402, datë 30.06.2014 
adresa: lagjja “Pavarësia”, pll. 456,  kati 1, vlorë. 
Kambistë: arben aliraj   
cel.:  0697686358, 0682735533

338. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ShrEPI” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 403, datë 15.07.2014
adresa: bulevardi “Ismail Qemali”, lgj. “Isa buletini”, pll. 538,  kati 1, 

vlorë. 
Kambistë: anastas Shtrepi
cel.:  0682324924

339. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aGra-lu” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 404, datë 25.07.2014 
adresa: Njësia nr. 10, rruga e Kavajës, pll. 3, kati I, tiranë. 
Kambistë: luis Shtëpani, Kujtim Nina   
cel.:  069 36 59480

340. zYra E KëmbImEvE valutOrE “SIdrIt 2014” ShPK, tIraNë
licenca  nr. 405, datë 25.07.2014 
adresa: lgj. 1, blv. blu, ndërtesë nr. 45a, pranë Postës Kamëz,  tiranë. 
Kambist: aldi muçaj   
cel.:  069 7748922

341. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KIGE 2014” ShPK, vlOrë 
licenca  nr. 406, datë 18.08.2014 
adresa: lgj “28 Nëntori”, rr. “anita bitri”, pll. 1111 (tek Kapelja), 

vlorë.  
Kambist: besnik Kapllani   
telefon: 033 237 991
Faks:   033 237 991 
cel.:  0698612969 

342. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KuraNI” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 407, datë 18.08.2014 
adresa: Njësia nr.1, blv. “zhan d’ark”, ura e tabakëve, pll. 21, k. I, 

tiranë.
Kambist: Florenc Kurani   
cel.:  0698473841
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha
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343. zYra E KëmbImEvE valutOrE “ura mES” ShPK, ShKOdër 
licenca  nr. 408, datë 30.09.2014 
adresa: Postribe mes, lgj nr.1, rr. ura e mesit, zona Kadastrale nr. 

2605, pasuria nr.33/2, Shkodër.
Kambist: Shpëtim cekaj
telefon: 026420302 
cel.:  0674135667
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

344. zYra E KëmbImEvE valutOrE “traNS-tOur” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 409, datë 02.10.2014 
adresa: rruga dibrës, pll. 7/15, tiranë.
Kambistë:	 Atnan	Simixhiu,	Aida	Mara,	Rudina	Hala
telefon: 042373005, 042363750 
cel.:  0692070016

345. zYra E KëmbImEvE valutOrE “uKPEraj-P” ShPK, Krumë 
licenca  nr. 410, datë 03.10.2014 
adresa: lgj. nr. 2, rruga “rinia”, pallati nr. 5, kati 1, Krumë.  
Kambist: Petrit ukperaj   
telefon: 0214 22626

346. zYra E KëmbImEvE valutOrE “E.h GrOuP 14” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 411, datë 03.10.2014
adresa: Njësia nr. 7, rr. “muhamet  Gjollesha”, n. 177, h. 4, tiranë. 
Kambist:	 Enea	Hoxha
telefon: 044 532698
cel.:  0697489999
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar I tIraNëS” ShPK

347. zYra E KëmbImEvE valutOrE “m.E traNSactIONS” ShPK,
 tIraNë 
licenca  nr. 412, datë 06.10.2014
adresa: Njësia nr. 4, rr. “5 maji”, qendra ”concord center”, dyqani 

d22, tiranë. 
Kambist: Erisa repa 
cel.:  0665516111
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “uNIONI FINaNcIar I tIraNëS” ShPK

348. zYra E KëmbImEvE valutOrE “KlOvIS-2011” ShPK, FIEr 
licenca  nr. 413, datë 09.10.2014
adresa: lagjja apollonia, rr. “brigada e 11 Sulmuese”, b. private e 

vrenozëve, nr. 57, k. I, Fier.
Kambistë:	 Qerime	Hoxha,	Gëzim	Hoxha 
cel.:  0694331300



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2014

146 Banka e Shqipërisë

349. zYra E KëmbImEvE valutOrE “travEl zONE” ShPK, durrëS 
licenca  nr. 414, datë 09.10.2014 
adresa: lagjja nr.11, blv. “dyrrah”, durrës. 
Kambistë: Silvana binjaku, Pullumb binjaku
telefon: 052238110 
cel.:  0694036031

350. zYra E KëmbImEvE valutOrE “EurO mEGa 2010” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 415, datë 10.11.2014
adresa: rruga e Kavajës, n. njëkatësh, nr. 2, pranë ambasadës turke, 

tiranë. 
Kambist: redina Shametaj 
cel.:  0682021549

351. zYra E KëmbImEvE valutOrE “bESI-EXchaNGE” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 416, datë 19.11.2014
adresa: Njësia nr. 9, rr. “mine Peza”, pll. 6-katësh, nr. 1, kati I, tiranë.
Kambistë:	 Besjan	Çuni,	Ols	Goxhi
telefon: 04 2278208
cel.:  0696350462

352. zYra E KëmbImEvE valutOrE “lEIdEN 2012” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 417, datë 19.11.2014 
adresa: rruga “mikel maruli”, nr. pasurie 301/21, zona Kadastrale 

nr. 3866, kati I, pranë tirana bank, Kashar, tiranë. 
Kambist: arti Kapllani   
telefon: 04 2251631
cel.:  0673429514
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha

353. zYra E KëmbImEvE valutOrE “hENSI” ShPK, FIEr 
licenca  nr. 418, datë 26.11.2014 
adresa: lagjja “Kastriot”, rr.“ramis aranitasi”, pll. 4-katësh, kati I, Fier. 
Kambistë: Namik hasani, Eriselda lloshi   
telefon: 034 4502553  
cel.:  0682082045 
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha 

354. zYra E KëmbImEvE valutOrE “aNNa 2005” ShPK, tIraNë 
licenca  nr. 419, datë 15.12.2014 
adresa: Njësia nr. 2, rr. “ali demi”, pll. 4, shk. 3 (bodrum), tiranë.  
Kambist: besjan Novakaj    
cel.:  0694001009
ushtron veprimtarinë financiare të agjentit të transferimit të parave për llogari 
të subjektit “aK-INvESt” Sha
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355. zYra E KëmbImEvE valutOrE “luEN - 2010” ShPK, FIEr 
licenca  nr. 420, datë 30.12.2014
adresa: lagjja “Konferenca e Pezës”, rr.	“Jakov	Xoxa”,	pll. 218, Fier. 
Kambistë: luan agolli, arjan behaj
telefon: 034229433 
cel.:  0692060995

356. zYra E KëmbImEvE valutOrE “dOKO EXchaNGE 2012” ShPK, FIEr 
licenca  nr. 421, datë 30.12.2014
adresa: lgj. “apollonia”, rr. “muharrem agolli”, pll. 15, kati I, përballë 

shatërvanit, Fier.  
Kambistë: dhimitraq doko, agim doko  
cel.:  0692021235, 0673981019
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