
 

                                                                                                        
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI MBIKËQYRËS 
 
 

V E N D I M 
 

Nr. 33, datë 30.04. 2013 
 

PËR  
MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË NORMËS SË 

INTERESIT NË LIBRIN E BANKËS” 
 
Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 

8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të neni 58, pika 1, 

shkronjat “b” dhe “c”, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozimin e 

Departamentit të Mbikëqyrjes, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të miratojë udhëzimin “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin e 

bankës”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Statistikave me zbatimin 

e këtij vendimi.  

 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 

Komunikimit për publikimin e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

 

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës 

së interesit”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 05.07.2000, 

shfuqizohet. 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit të tij në Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Shqipërisë. 

 

 

 
 

 SEKRETARI                                                                  KRYETARI 

 

Ylli  Memisha                                                             Ardian Fullani 
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UDHËZIM 

 

“MBI ADMINISTRIMIN E RREZIKUT TË NORMËS SË INTERESIT NË LIBRIN E 
BANKËS” 

 

 

KREU I  

TË PËRGJITHSHME  

 

 

Neni 1 

Objekti 

 

Objekti i këtij udhëzimi është përcaktimi i kërkesave dhe rregullave bazë për 

administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin e bankës, metodës së 

llogaritjes së ekspozimit ndaj këtij rreziku dhe raportimit në Bankën e Shqipërisë 

 

Neni 2 

Subjektet 

 

Subjekte të këtij udhëzimi janë bankat dhe degët e bankave të huaja, të cilat ushtrojnë 

veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me 

licencën e dhënë nga Banka e Shqipërisë (këtu e më poshtë në këtë udhëzim do të 

quhen “banka”).  

 

Neni 3 

Baza juridike 

 

Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, 

shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

si dhe të nenit 58, pika 1, shkronjat “b” dhe “c”, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 

bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.  

 

Neni 4 

Përkufizime 

 

1. Termat e përdorur në këtë udhëzim kanë të njëjtin kuptim me termat e përkufizuar 

sipas ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar. 

 

2. Përveç sa parashikohet në paragrafin 1 të këtij neni, për qëllime të zbatimit të këtij 

udhëzimi, termat e mëposhtëm, kanë këtë kuptim: 

 

a) “rreziku i riçmimit” – është mundësia që banka të pësojë humbje financiare si 

rezultat i mospërputhjeve të maturitetit (për normat e interesit fikse) dhe i 

riçmimit të normave të interesit (për normat e ndryshueshme të interesit) të 

pozicioneve të librit të bankës; 
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b) “rreziku i kurbës së kthimit (Yield)” – është mundësia që banka të pësojë 

humbje financiare si rezultat i ndryshimit të pjerrësisë së kurbës së 

kthimit/yield-it;  

 

c) “rreziku bazë (Basis risk)” – është mundësia që banka të pësojë humbje 

financiare si rezultat i ndryshimeve të normave referencë të interesit për 

instrumentet me karakteristika të ngjashme për nga maturiteti\ ose koha, deri 

në ndryshimin e ardhshëm të normës së interesit; 

d) “rreziku i opsioneve” – është mundësia që banka të pësojë humbje financiare 

si rezultat i opsioneve të përfshira në pozicione të ndjeshme ndaj normës së 

interesit (për shembull kreditë me një opsion shlyerjeje të hershme, depozitat 

me opsion tërheqjen e hershme, etj.); 

e) “libri i tregtueshëm” – përbëhet nga pozicionet në instrumentet financiare të 

mbajtura me qëllim tregtimi ose për të mbrojtur elemente të tjerë të librit të 

tregtueshëm, me kusht që, këto instrumente të jenë të çliruara nga çdo lloj 

klauzole/dispozite kufizuese, përsa i përket tregtueshmërisë së tyre, ose 

aftësisë së tyre për t’u mbrojtur tërësisht; 

f) “libri i bankës” – përbëhet nga zërat e bilancit dhe zërat jashtë bilancit të një 

banke, përveç atyre që konsiderohen si pozicione të librit të tregtueshëm; 

g)  “ekspozimi ndaj rrezikut të normës së interesit” – është vlera aktuale e të 

gjitha flukseve monetare neto, të pritshme, të pozicioneve të librit të bankës 

(për shembull, flukset e pritshme të parasë së një aktivi të bankës, të 

reduktuara nga flukset e pritshme të parasë së një pasivi të bankës); 

h) “monedha kryesore” – është çdo lloj monedhe që përbën më shumë se 5% 

të totalit të aktiveve të bilancit;  

i) “shock-u standard i normës së interesit” – është zhvendosja paralele, 

pozitive apo negative, në kurbën referencë të kthimit (yield-it), prej 200 pikësh 

bazë; 

j) “pikë bazë” – është njësia e barabartë me një të qindtat e 1%. 

 

Neni 5 

Kërkesa për sistemin e administrimit të rrezikut të normës së interesit në librin e 

bankës 

 

1. Bankat krijojnë dhe zhvillojnë sistemin për administrimin e rrezikut të normës së 

interesit në librin e bankës, të përshtatshëm me natyrën, vëllimin, kompleksitetin e 

veprimtarisë dhe profilin e rrezikut të tyre.    

 

2. Bankat, në zbatim të kërkesës së pikës 1 të këtij neni, hartojnë dhe miratojnë 

strategjinë, politikën dhe aktet e brendshme rregullative për administrimin e rrezikut 

të normës së interesit në librin e bankës, si dhe sigurojnë zbatimin në vazhdimësi të 

tyre. 
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3. Bankat krijojnë struktura organizative të përshtatshme, me linja autoriteti dhe 

përgjegjësie të përcaktuara saktë, të qarta dhe të ndara në mënyrë jo të 

interpretueshme ndërmjet punonjësve, të cilat sigurojnë pavarësinë e funksionit të 

administrimit të rrezikut të normës së interesit nga funksioni i krijimit të pozicioneve, 

që mbartin rrezik të normës së interesit në librin e bankës, si dhe kushte teknike për 

matjen, monitorimin dhe kontrollin e këtij rreziku (rrezikut të normës së interesit në 

librin e bankës). 

 

4. Bankat krijojnë një sistem për matjen e rrezikut të normës së interesit në librin e 

bankës, që siguron mbulimin e të gjitha burimeve të rrezikut të normës së interesit;  

 

5. Bankat krijojnë një sistem për raportimin e ekspozimit ndaj rrezikut të normës së 

interesit në librin e bankës, i cili është i pavarur nga funksioni i krijimit të 

pozicioneve që mbartin rrezik të normës së interesit në librat e bankës dhe përfshin 

edhe raportimin e rregullt tek drejtuesit ekzekutiv, tek punonjësit ose organet e 

bankës, të ngarkuar me matjen, monitorimin dhe kontrollin e këtij rreziku (rrezikut të 

normës së interesit në librin e bankës).  

 

6. Bankat përcaktojnë supozime të vlefshme për sistemin e administrimit të rrezikut të 

normës së interesit, të cilat janë të përshtatshme, të dokumentuara dhe të 

qëndrueshme në kohë. 

 

7. Bankat sigurojnë që çdo ndryshim i rëndësishëm në këto supozime të 

dokumentohet, shpjegohet dhe miratohet nga drejtimi ekzekutiv i bankës. 

 

8. Bankat krijojnë një sistem kontrolli të brendshëm për procesin e administrimit të 

rrezikut të normës së interesit në librin e bankës;  

9. Bankat kryejnë, minimalisht një herë në vit, stress-test-e lidhur me rrezikun e 

normës së interesit në librin e bankës dhe përdorin rezultatet e testeve të tilla, në 

vendimmarrjet dhe në rishikimin e politikave, akteve të brendshme rregullative dhe 

limiteve/kufijve, lidhur me këtë rrezik (rrezikun e normës së interesit); 

10. Bankat, në kryerjen e stress-teste-ve, marrin në konsideratë të gjitha burimet e 

rëndësishme të rrezikut të normës së interesit.  

 

Neni 6 

Burimet/format e rrezikut të normës së interesit 

 

1. Bankat vlerësojnë burimet/format e ndryshme të rrezikut të normës së interesit, të 
cilat mund të ndikojnë negativisht në të ardhurat (të ardhurat neto nga interesat) 
ose ekspozimin në librin e bankës.  
 

2. Burimet/format e rrezikut të normës së interesit përfshijnë: 
a. rrezikun e riçmimit;  
b. rrezikun e kurbës së kthimit;  
c. rrezikun bazë; dhe  
d. rrezikun e opsioneve. 
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KREU II 

METODAT E LLOGARITJES SË EKSPOZIMIT NDAJ RREZIKUT TË NORMËS SË 

INTERESIT NË LIBRIN E BANKËS 

 

Neni 7 

Kërkesa të përgjithshme 

 

1. Bankat, për qëllime të llogaritjes së ekspozimit ndaj rrezikut të normës së interesit 

në librin e bankës, përdorin metodën e vlerësimit të ndryshimit në ekspozimin e 

librit të bankës, duke aplikuar një shock standard të normës së interesit në 

pozicionet e librit të bankës, në të gjitha monedhat kryesore individualisht, dhe në 

monedhat të tjera mbi baza të agreguara.  

2. Bankat, për qëllime të llogaritjes sipas metodës së vlerësimit të ndryshimit të 

ekspozimit të librit të bankës, shpërndajnë pozicionet e ndjeshme ndaj normës së 

interesit, në 14 intervale kohore, siç përcaktohet në tabelën nr. 1 të këtij udhëzimi.  

3. Bankat shpërndajnë pozicionet me normë interesi fikse në intervale kohore, sipas 

maturitetit të mbetur, dhe pozicionet me normë interesi të ndryshueshme në 

intervale kohore, sipas kohës, deri në ndryshimin e ardhshëm të normës së 

interesit.  

4. Bankat përdorin peshat e ponderuara të përcaktuara në tabelën nr. 1 të këtij 

udhëzimi, të cilat llogariten si prodhim i shock-ut të normës së interesit prej 200 

pikësh bazë (ose 2%) me kohëzgjatjen e modifikuar (estimated modified duration) 

për çdo interval kohor. 

5. Bankat, në rastet që përdorin metodën e vlerësimit të ndryshimit në ekspozimin e 

librit të bankës, ndjekin hapat e mëposhtëm:  

a. mbledhin, për çdo monedhë kryesore mbi baza individuale dhe për të gjitha 

monedhat e tjera mbi baza të agreguara, pozicionet e aktiveve dhe pasiveve 

dhe instrumenteve financiare derivative (ose zërat e aktiveve dhe pasiveve 

jashtë bilancit), për secilin interval kohor, me qëllim llogaritjen e pozicionit neto 

për çdo interval; 

b. shumëzojnë pozicionin total neto të llogaritur sipas shkronjës “a” të këtij 

paragrafi, për çdo interval kohor, me peshat e përcaktuara në tabelën nr. 1 të 

këtij udhëzimi, për çdo monedhë kryesore mbi baza individuale dhe për të 

gjitha monedhat e tjera mbi baza të agreguara;  

c. mbledhin të gjitha pozicionet e ponderuara, të llogaritura për të gjitha intervalet 

kohore, me qëllim llogaritjen e pozicionit neto në blerje (long) ose në shitje 

(short) për çdo monedhë kryesore mbi baza individuale dhe për të gjitha 

monedhat e tjera mbi baza të agreguara;  
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d. mbledhin pozicionet neto në blerje (long) dhe në shitje (short) për të gjitha 

monedhat, me qëllim llogaritjen e pozicionit total neto të ponderuar në librin e 

bankës.  

6. Pozicioni total neto i ponderuar në librin e bankës, që përcaktohet në shkronjën “d” 

të pikës 5 të këtij neni, shprehet në vlerë/shumë absolute dhe do të përfaqësojë 

ndryshimin në ekspozimin e librit të bankës, si rezultat i aplikimit të shock-ut 

standard të normës së interesit.  

7. Bankat llogarisin raportin e ndryshimit të ekspozimit në librin e bankës ndaj kapitalit 

rregullator, në përqindje. Ky raport nuk duhet të tejkalojë nivelin prej 20%. 

 

 

Neni 8 

Instrumentet financiare derivative 

 

Bankat, në rastin kur përdorin një instrument financiar derivativ të librit të bankës, për 

të administruar rrezikun e normës së interesit në librin e bankës, e përfshijnë këtë 

instrument (financiar derivativ) në llogaritjen e raportit të ndryshimit në ekspozimin në 

librin e bankës ndaj kapitalit rregullator. 

 

 

Neni 9 

Kërkesa raportuese  

 

1. Bankat raportojnë në Bankën e Shqipërisë në baza 3 (tre) mujore, sipas 

formularëve nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3 të aneksit 2 të këtij udhëzimi, pjesë e Sistemit 

Raportues të Unifikuar.  

2. Bankat raportojnë mbi ekspozimet ndaj rrezikut të normës së interesit në librin e 

bankës, mbi baza individuale dhe të konsoliduara, të cilat konsiderojnë raportimin 

mbi baza individuale për monedhat kryesore dhe për të gjitha monedhat e tjera mbi 

baza të agreguara. 

 

 

KREU III 

DISPOZITA TË FUNDIT 

 

Aneksi 1 dhe 2 bashkëlidhur këtij udhëzimi, janë pjesë përbërëse e tij.  

 

 

 

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS 

           

ARDIAN FULLANI 

 
 

 



       

Aneks 1 

Tabela nr.1 

 

Peshat e ponderimit sipas intervaleve kohore (time band) 

 

 

Intervali kohor 

 

Mesi i 

intervalit 

kohor 

 

Kohëzgjatja e 

modifikuar 

 

 

Ndryshimi i 

parashikuar 

në 

kthim/përfitim 

(yield) 

 

 

 

Peshat e 

ponderimit 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) = (3)*(4) 

 

menjëherë 

(at sight) 

 

0 

 

0 

 

200 bp 

 

0.00% 

Deri në 1 muaj 0.5 muaj 0.04 vite 200 bp 0.08% 

1 - 3 muaj 2 muaj 0.16 vite 200 bp  0.32% 

3 - 6 muaj 4.5 muaj 0.36 vite 200 bp 0.72% 

6 - 12 muaj 9 muaj 0.71 vite 200 bp 1.43% 

1 - 2 vite 1.5 vite 1.38 vite 200 bp 2.77% 

2 - 3 vite 2.5 vite 2.25 vite 200 bp 4.49% 

3 - 4 vite 3.5 vite 3.07 vite 200 bp 6.14% 

4 - 5 vite 4.5 vite 3.85 vite 200 bp 7.71% 

5 - 7 vite 6 vite 5.08 vite 200 bp 10.15% 

7 - 10 vite 8.5 vite 6.63 vite 200 bp 13.26% 

10 - 15 vite 12.5 vite 8.92 vite 200 bp 17.84% 

15 - 20 vite 17.5 vite 11.21 vite 200 bp 22.43% 

Mbi 20 vite 22.5 vite 13.01 vite 200 bp 26.03% 



Aneks 2 
Formulari nr.1  Ndryshimi në ekspozimin e librit të bankës, për zërat me Normë Interesi Fikse (NIF) 

 

 



2 

 

 
 
 
 
 

1 Banka Qëndrore

2
Reverse repo/ Marrëveshjet e rishitjes 

repo

3
Llogari rrjedhëse nga bankat dhe 

institucione të tjera financiare

4
Depozita nga bankat dhe institucione të 

tjera financiare

Depozita pa afat

Depozita me afat

5
Hua marrë nga bankat dhe institucione të 

tjera financiare

6
Të tjera nga bankat dhe institucionet 

financiare

7 Veprime me klientët

Llogari rrjedhëse

Llogari depozitash pa afat

Llogari depozitash me afat

8 Veprime me administratën publike

9
Detyrimet nga bonot dhe letra te 

tjera me vlere 

10 Fonde rezervë specifike

11 Borxhi i varur

TOTAL I PASIVEVE

Pozicioni neto i Bilancit

Zërat jashtë bilancit

(-) PASIVET

Zërat jashtë bilancit AKTIVET  
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4 

 

Emri i Bankës / institucionit të kredisë:

Modeli i raportimit:

Data:

 në të 

parë

deri në 

1 muaj
1-3 muaj

3-6 

muaj

6-12 

muaj
1-2 vite 2-3 vite 3-4 vite 4-5 vite 5-7 vite

7-10 

vite

10-15 

vite

15-20 

vite
20+ vite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Arkat dhe Banka Qëndrore

2

Bono thesari dhe bono të tjera të 

pranueshme për rifinancim me bankën 

qëndrore

3
Llogari rrjedhëse me bankat dhe 

institucione të tjera financiare

4
Depozita me bankat dhe institucione të 

tjera financiare

Depozita pa afat

Depozita me afat

5
Hua për bankat dhe institucione të tjera 

financiare

6
Të tjera nga bankat dhe institucionet 

financiare

7 Hua dhe paradhënie

minus provigjone

8 Letrat me vlerë

Letra me vlerë të vendosjes

Letra me vlerë të investimit

Angazhime  të bonove dhe letrave me 

vlerë të tjera për t'u marrë

9 Interesa pjesëmarrës

Në banka dhe institucione të tjera 

financiare
Të tjera

TOTALI I AKTIVEVE

Monedha

Time zones
Zëra të ndjeshëm ndaj ndryshimit të 

normave të interesit në librin e bankës  

- norma variabël e interesit

Forma VIR
Ndryshimi në vlerën e ekspozimit ne librin e bankes për zërat me 

norma te ndryshueshme interesi 

BILANCI

AKTIVET

 
Formulari nr.2  Ndryshimi në ekspozimin e librit të bankës, për zërat me Normë Interesi të Ndryshueshme (NIN) 
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1 Banka Qëndrore

2
Reverse repo/ Marrëveshjet e rishitjes 

repo

3
Llogari rrjedhëse nga bankat dhe 

institucione të tjera financiare

4
Depozita nga bankat dhe institucione të 

tjera financiare

Depozita pa afat

Depozita me afat

5
Hua marrë nga bankat dhe institucione të 

tjera financiare

6
Të tjera nga bankat dhe institucionet 

financiare

7 Veprime me klientët

Llogari rrjedhëse

Llogari depozitash pa afat

Llogari depozitash me afat

8 Veprime me administratën publike

9
Detyrimet nga bonot dhe letra te 

tjera me vlere 

10 Fonde rezervë specifike

11 Borxhi i varur

TOTAL I PASIVEVE

Pozicioni neto i Bilancit

Zërat jashtë bilancit AKTIVET

Zërat jashtë bilancit

(-) PASIVET
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Instruksione të përgjithshme 

 

1. Bankat, në plotësimin e formularëve të raportimit, konvertojnë në lekë, shumën e shprehur në monedhë të huaj, duke zbatuar kursin zyrtar 

të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në fuqi në datën e raportimit.  

 

2. Bankat përfshijnë në formularët e raportimit, ekspozimet ndaj rrezikut të normave të interesit të përfshira në librin e bankës, të cilat 

vlerësohen të ndjeshme ndaj ndryshimeve të këtyre normave.  

 

 

Shënime shpjeguese: Formulari i raportimit nr.1 dhe nr.2 

 
1. Bankat paraqesin në formularin nr.1 zërat e bilancit dhe jashtë bilancit me normë fikse interesi, të shpërndara sipas intervaleve kohore, në 

përputhje me maturitetin e mbetur; 

 

2. Bankat paraqesin në formularin nr.2, zërat e bilancit dhe jashtë bilancit me norma të ndryshueshme interesi, të shpërndara sipas 

intervaleve kohore, në përputhje me kohën e mbetur deri në ndryshimin e ardhshëm të normës së interesit; 

 

3. Bankat plotësojnë formularët nr.1 dhe nr.2, në varësi të llojit të normës së interesit, për çdo monedhë kryesore mbi baza individuale dhe për 

të gjitha monedhat e tjera mbi baza të agreguara; 

 
4. Bankat, për qëllime të llogaritjes së pozicionit neto “pozicioni total neto” për çdo interval, mbledhin aktivet dhe pasivet (pozicionet brenda 

dhe jashtë bilancit), duke konsideruar shenjat që i korrespondojnë çdo intervali kohor (bankat, për qëllime të llogaritjes së pozicionit total 

neto, konsiderojnë pozicionet e aktiveve me shenjë pozitive (+) dhe pozicionet e pasiveve me shenjë negative (-); 

 
5. Bankat, për qëllime të llogaritjes së pozicionit të ponderuar për çdo interval, shumëzojnë pozicionin total neto, të llogaritur me peshat e 

dhëna në formularët e raportimit nr.1 dhe nr.2, në rreshtin “peshat”; 

 
6. Bankat, për qëllime të llogaritjes së pozicionit neto në blerje (long) ose në shitje (short) “pozicioni neto i ponderuar sipas monedhës” për çdo 

lloj norme interesi, sipas monedhave, mbledhin pozicionet e ponderuara, të llogaritura për çdo interval; 
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7. Bankat, në rastet e pozicioneve me maturitet të papërcaktuar ose për të cilat nuk njihet periudha e ndryshimit të normës së interesit apo kjo 

periudhë nuk mund të përcaktohet me siguri, bëjnë shpërndarjen e pozicioneve në intervale kohore të përshtatshme, duke u bazuar në 

eksperiencën e tyre të mëparshme mbi sjelljen e këtyre pozicioneve; 

 

8. Bankat nuk i konsiderojnë si të ndjeshme ndaj ndryshimeve të normës së interesit, zërat e bilancit të tilla si cash-i, mjetet e qëndrueshme, 

kapitali i aksionerëve dhe zëra të tjerë të ngjashëm, si dhe zërat jashtë bilancit të tilla si garancitë, letër-kreditë, linjat e papërdorura të 

kredisë dhe zërat e tjerë të ngjashëm jashtë bilancit;  

 

9.  Bankat shpërndajnë llogaritë rrjedhëse dhe depozitat pa afat, në pasiv të bilancit, sipas mënyrës së përcaktuar më poshtë:  

 

a. në intervalin kohor “at sight” (menjëherë/pa afat) vendoset një përqindje fikse (25%) e llogarive rrjedhëse dhe depozitave pa afat; 

b. në intervalet kohore nga “deri në 1 muaj” në “4-5 vjet” vendosen në mënyrë proporcionale me numrin e muajve që përmban 

intervali1, llogaritë e mbetura (75%) e atyre të përfshira në shkronjën “”a” më sipër;  

10. Rezerva e detyrueshme në lekë pranë Bankës së Shqipërisë raportohet në formularin e raportimit nr. 2, në zonën kohore “deri në 1 muaj”, 

ndërsa rezerva e detyrueshme në monedhë të huaj konsiderohet si zë (pozicion) jo i ndjeshëm ndaj rrezikut të normës së interesit; 

 

11. Bankat shpërndajnë vendosjet në letra me vlerë të borxhit sipas intervaleve kohore, në përputhje me mënyrën e rënë dakord në 

marrëveshjen/et respektive;  

 
12. Bankat shpërndajnë zërat (kreditë) me probleme në intervalin kohor “2-3 vjet” për vlerën e tyre neto, pas zbritjes së fondeve rezervë të 

krijuara në datën e raportimit; 

 

13. Bankat shpërndajnë aktivet dhe pasivet me pagesa me këste, sipas intervaleve kohore në përputhje me planin e shlyerjes;  

 

14. Bankat shpërndajnë derivativët sipas intervaleve që i korrespondojnë instrumenteve, mbi bazën e të cilëve ata (derivativët) janë emetuar; 

 

                                                           
1
P.sh. në intervalin kohor “deri në 1 muaj” do të paraqitet 1/60 e shumës së mbetur dhe në intervalin kohor “6 deri në 12 muaj” 6/60 e saj.  
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15. Bankat raportojnë instrumentet financiare të strukturuara brenda apo jashtë bilancit, të ndarë sipas elementeve të tyre përbërëse, duke 

përjashtuar ato, të cilat për qëllime mbikëqyrëse, bëjnë pjesë në portofolin e tregtueshëm. Opsionet, pavarësisht natyrës së tyre (të tilla si: e 

drejta e shlyerjes së parakohshme, opsioni i ndryshimit të normës së interesit nga normë fikse në të ndryshueshme etj.), shpërndahen sipas 

intervaleve bazuar në vlerën ekuivalente delta2. 

 

16. Bankat trajtojnë zërat e aktiveve dhe pasiveve me norma interesi të ndryshueshme dhe që përmbajnë një normë minimale ose maksimale 

(“floor” ose “cap”), si kombinime të një zëri me normë të ndryshueshme dhe një opsioni të tipit “floor” ose “cap”. Kështu, një kredi me normë 

interesi të ndryshueshme dhe me normë minimale “floor” për t’u paguar nga klienti, do të paraqitet si një kombinim i a) një kredie me normë 

të ndryshueshme (për t’u shpërndarë në shportën përkatëse sipas datës së rishikimit të normës së interesit) dhe b) një opsioni të blerë 

“floor” në një pozicion të blerë për normë fikse dhe në shitje për normë të ndryshueshme
3. 

 

17. Bankat, për zërat e aktiveve apo pasiveve me norma interesi fikse për një numër të caktuar vitesh, të cilat për pjesën tjetër të periudhës 

(sipas kontratës) mbartin norma interesi të ndryshueshme, do të paraqiten në formularin nr.2 të zërave me normë interesi të 

ndryshueshme4. Për paraqitjen në këtë formular, kohë e mbetur deri në ndryshimin e ardhshëm të normës së interesit do të konsiderohet 

periudha kohore ndërmjet datës së raportimit dhe datës së parë kur kjo normë do të rishikohet. 

 

                                                           
2
 “Vlera ekuivalente “delta” është vlera e tregut e instrumentit bazë, shumëzuar me parametrin (koeficientin) delta. Ky i fundit (parametri ose koeficienti delta) përfaqëson 

ndryshimin e pritshëm në çmimin e një opsioni, si rezultat i ndryshimit në çmimin e instrumentit bazë të tij, dhe llogaritet nga bursa ose sipas modeleve standarde të tregut 

ose sipas modeleve të brendshme bankës.   

 
3
Shembull: Supozohet një kredi me afat maturimi pesë vjet, e akorduar në shumën 500 lekë, me këste vjetore 100 lekë, me normë të ndryshueshme çdo vit dhe me opsionin 

qënorma e interesit nuk mund të bjerë nën X përqind. Vlera delta e opsionit supozohet e barabartë në çdo këst.    

 

Hipoteza A - delta 0%: në këtë rast, kredia do të shpërndahet (alokohet) për shumën 500 lekë në intervalin kohor të riçmimit “6-12 muaj” dhe nuk do të konsiderohen 

pozicione në blerje apo në shitje për opsionin; 

 

Hipoteza B - delta ekuivalente 50%:  në këtë rast, kredia në shumën 500 lekë do të shpërndahet (alokohet) në intervalin kohor që i korespondon datës së rishikimit të normës 

së interesit “6-12 muaj”. Opsioni në vlerën 50 (=100*50%) do të shpërndahet (alokohet) në 5 pozicione në blerje,  në  intervale kohore “6-12 muaj”, “1-2 vjet”, “2-3 vjet”, 

“3-4 vjet” dhe “4-5 vjet”, dhe një pozicion në shitje për shumën 250, në intervalin kohor që i përkon datës së riçmimit, pra “6-12 muaj”. 

 
4
Shembull: Në rastin e një kredie hipotekore me afat maturimi 15 vjet dhe këstë vjetore për 5 vitet e para me normë fikse interesi dhe për 10 vitet e tjera me normë të 

ndryshueshme, do të paraqitet me normë të ndryshueshme, e rishikueshme fillimisht pas 5 vitesh dhe do të vazhdojë e tillë në vitet që vijnë. Deri në rishikimin e rradhës së 

normës së interesit, kredia do të shpërndahet a) 5 këste me normë fikse në intervalet kohore sipas maturimit të mbetur, përkatësisht “6-12 muaj”, “1-2 vjet”, ”2-3 vjet”, “3-4 

vjet” dhe “4-5 vjet” b) 10 këstet e mbetura me normë të ndryshueshme, në intervalin kohor “4-5 vjet”. 
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Formulari nr.3 - Pozicioni total i ponderuar (Rrezikut total i Normës së Interesit në Librin e Bankës) (RNILB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shënime shpjeguese:Formulari i raportimit nr.3 

 

1. Bankat plotësojnë formularin e raportimit nr.3, duke paraqitur shumat e dhëna respektivisht në formularët e raportimit nr.1 dhe nr.2;  

2. Bankat, për qëllime të llogaritjes së pozicionit neto të ponderuar sipas monedhave, mbledhin pozicionet e ponderuara neto (long ose 

short), sipas llojeve të normave të interesit të llogaritura respektivisht në formularët e raportimit nr.1 dhe nr.2, për çdo monedhë 

kryesore mbi baza individuale dhe për të gjitha monedhat e tjera mbi baza të agreguara;  

3. Bankat pasqyrojnë pozicionin neto të ponderuar për çdo monedhë, të llogaritur, në formularin e raportimit nr. 3, në rreshtat nën numrin 

1, për çdo monedhë kryesore mbi baza individuale dhe për të gjitha monedhat e tjera mbi baza të agreguara; 

4. Bankat, për qëllime të llogaritjes së pozicionit total neto të ponderuar në librin e bankës, mbledhin pozicionet neto në blerje (long) dhe 

në shitje (short), sipas monedhave të ndryshme në formularin e raportimit nr.3, në linjat nën numrin 1, i cili përbën ndryshimin në 

ekspozimin e librit të bankës dhe shprehet në vlerë absolute, nën numrin 2 të këtij formulari; 

5. Bankat llogarisin raportin e ndryshimit të ekspozimit ndaj kapitalit rregullator në formularin e raportimit nr.3, në rreshtin 4.  


