REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS
VENDIM
Nr. 65, datë 30.10.2013
PËR MIRATIMIN E
“SISTEMIT RAPORTUES PËR SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA”
Në bazë dhe për zbatim të nenit 27 dhe të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të nenit 126, pika 4 të ligjit nr.
9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes dhe të Departamentit të Statistikave, Këshilli
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,
VENDOSI:
1. Të miratojë “Sistemin raportues për subjektet financiare jobanka”, sipas
formularëve vijues bashkëlidhur këtij vendimi:
-

Formulari 1:
Formulari 2:
Formulari 3:
Formulari 4:
Formulari 5:
Formulari 5/1:
Formulari 6:
Formulari 6/1:
Formulari 6/2:
Formulari 7:
Formulari 8:
Formulari 8/1:
Formulari 9:
Formulari 9/1:
Formulari 10:
Formulari 10/1:
Formulari 10/2:
Formulari 10/3:
Formulari 11:
Formulari 11/1:
Formulari 11/2:
Formulari 12:
Formulari 13:
Formulari 13/1:

“Lista e aktiveve”
“Lista e pasiveve”
“Llogaria fitim-humbje”
“Zërat jashtë bilancit”
“Tregues të tjerë”
“Tregues të tjerë”
“Mjaftueshmëria e kapitalit”
“Mjaftueshmëria e kapitalit”
“Llogaritë kapitale”
“Ekspozimi ndaj rrezikut dhe kufizimet”
“Ekspozimi maksimal i lejueshëm”
“Ekspozimi maksimal i lejueshëm”
“Rreziku i likuiditetit”
“Rreziku i likuiditetit”
“Pozicioni spot në valutë”
“Pozicioni forward në valutë”;
“Pozicioni neto i opsioneve”
“Pozicionet e hapura valutore”
“Klasifikimi i kredive dhe llogaritja e provigjioneve”
“Klasifikimi i kredive dhe llogaritja e provigjioneve”
“Klasifikimi i portofolit dhe llogaritja e provigjioneve”
“Tregues të ndryshëm”
“Evidenca e kreditit sipas degëve të ekonomisë”
“Evidenca e kreditit sipas degëve të ekonomisë”

-

Formulari 14:
Formulari 14/1:
Formulari 15:
Formulari 16:
Formulari 17:
Formulari 18:

-

Formulari 19:
financuar”
Formulari 20:
Formulari 21

-

“Evidenca e kreditit sipas afatit të maturimit”
“Evidenca e faktoringut sipas afatit”
“Kredia sipas monedhës dhe llojit të kolateralit”
“Faktoringu sipas monedhës”
“Volumet e faktoringut sipas llojeve”
“Numri i klientëve, numri i faturave të financuara dhe atyre
të mbyllura”
“Portofoli i qirasë financiare sipas llojit të objektit të
“Evidenca e transfertave dhe pagesave”
“Numri i rretheve ku operon subjekti”

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Statistikave të Bankës
së Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe
Komunikimit për publikimin e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së
Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.
4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr.
26, datë 14.04.2010 për miratimin e “Sistemit raportues për subjektet jobanka që
ushtrojnë veprimtari financiare”.
Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së
Shqipërisë.
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