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Përshëndetje e Kryetarit të Këshillit Drejtues
Viti 2006, ishte një vit shumë i rëndësishëm për Bankën Amerikane të Shqipërisë (BASH).
Që nga themelimi i saj në vitin 1998, synimi i BASH ka qënë krijimi i një institucioni
ﬁnanciar kryesues në Shqipëri duke u ofruar shqiptarëve shërbimet më të mira bankare.
Tashmë Banka është gati të hedh hapin tjetër në krijimin e arkitekturës së nevojshme
për të kryesuar industrinë bankare shqiptare në të ardhmen.
Pas shfaqjes së interesit ndaj BASH nga disa grupe Europiane bankare të ndryshme,
aksioneri i vetëm i BASH, Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndërmarrjeve pranoi të shesë
80% të aksioneve të Bankës Grupit Bankar Intesa Sanpaolo në Itali, një nga institucionet
më të mëdha bankare në Europë. Realizimi me sukses i këtij transaksioni është fryt i
përkushtimit të staﬁt drejtues, këshillit drejtues dhe punonjësve të bankës. Kjo gjithashtu
tregon se ekonomia shqiptare po maturohet dhe integrohet në ekonominë Europiane dhe
globale. Banka do të jetë e pozicionuar dhe gati për të përmbushur nevojat ﬁnanciare
në rritje të Shqipërisë si komb; e aftë për të ﬁnancuar projekte në infrastrukturë dhe
projekte të tjera me rëndësi kombëtare, gjithashtu ajo do mund të plotësojë nevojat
ﬁnanciare të shqiptarëve.
Këto hapa nuk ndërmerren në një terren të papërgatitur. Institucionet ndërtohen nga
dita në ditë, transaksion pas transaksioni dhe klient pas klienti. Viti 2006, ishte një
tjetër vit arritjesh dhe suksesesh për BASH. Totali i të ardhurave u rrit me 35% në 31.2
milion dollarë. Fitimi neto u rrit me 67% në 10 milion dollarë. Aktivet u rritën me 59%
duke tejkaluar shifrën 854 milion dollarë. BASH është një nga institucionet kryesore
kredidhënëse në Shqipëri, ku totali i kredive e kalon vlerën e 267 milion dollarë, një rritje
me 29% nga viti 2005, dhe cilësi kredie të jashtëzakonshme.
Ne vazhduam të zgjerojmë prezencën tonë me hapjen e degës në qytetin e Lushnjës
në Shqipëri dhe hapjen e degës në Selanik të Greqisë. Aktualisht, BASH u shërben më
shumë se 68.000 klientëve të cilët përﬁtojnë shërbimet tona nëpërmjet 21 degëve dhe
agjencive tona në Shqipëri dhe Greqi.
Teknologjia e avancuar e standardeve botërore që u ofrojmë klientëve tanë gjithmonë
ka qënë një komponent shumë i rëndësishëm i strategjisë së BASH. Gjatë vitit 2006, ne
arritëm të dyﬁshonim numrin e terminaleve të Pikave të Shitjes, përfshi edhe terminalet
që përdorin rrjetet e telefonisë celulare dhe sot kemi të instaluara 34 ATM. Gjithashtu
kemi ofruar më shumë mundësi për të kryer transaksione bankare nëpërmjet Internetit,
duke proçesuar mbi 20.000 transaksione.
Një fakt i rëndësishëm është dhe rritja e numrit të punonjësve të BASH. Aktualisht 367
profesionistë të talentuar dhe të përkushtuar u shërbejnë klientëve tanë. Rritja e Bankës
në të ardhmen do të jetë rezultat i aftësisë sonë për të tërhequr, trainuar dhe përzgjedhur
më të mirët në Shqipëri.
Viti 2006, ishte një vit i rëndësishëm për BASH. Rezultatet tona janë tregues i përkushtimit
dhe punës së staﬁt drejtues të Bankës, punonjësve dhe Këshillit Drejtues. Megjithëse
arritjet dhe sukseset tona janë të mëdha, mbetet ende shumë punë për të bërë. Ne të
gjithë jemi të përkushtuar dhe të angazhuar për të bërë realitet të ardhmen e shkelqyer
të Bankës.

Michael D. Granoff
Kryetar i Këshillit Drejtues
Raporti Vjetor 2006
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2006
2.1 Vëndet e Përdorimit të Euros
Rikuperimi i situatës në vendet e përdorimit të Euros u bë me rritme të shpejta gjatë
gjysmës së parë të vitit 2006 ku niveli i rritjes tremujore ishte shumë më i lartë se
vlerat përkatëse të vitit 2005. Rritja gjatë tremujorit të dytë ishte mjaft e shpejtë në
Gjermani (e ndihmuar dhe nga zhvillimi i Kupës se Botës në futboll) e Francë dhe
mjaft e qëndrueshme në Spanjë.
Raportet tregojnë se rritja reale do të tejkalojë rritjen potenciale për vitin 2006. Sipas
parashikimeve të FMN, niveli i rritjes në vendet e përdorimit të Euros për vitin 2006
pritet të jetë 2.4%, niveli më i lartë në këto gjashtë vitet e fundit.
Nivelet e larta të rritjes globale reﬂektuan shenja të trysnisë inﬂacioniste, ndërkohë
kërkesa e madhe për lëndë djegëse dhe lëndë të parë shënoi çmimet më të larta të
naftës dhe mallrave të tjera. Sipas vlerësimit të shpejtë të Eurostat, inﬂacioni i Treguesit
Vjetor të Çmimit të Konsumatorit (HICP) u rrit me 1.8% në muajin Nëntor 2006.
Hapja e vëndeve të reja të punës dhe stabilizimi i tregut të banesave rriti shpenzimet
konsumatore, ndërkohë investimet mbetën në nivele të larta.
Norma e papunësisë vazhdoi të bjerë në mënyrë të dukshme duke arritur 7.6% në
Nëntor 2006, që përbën nivelin më i ulët që nga Tetori i vitit 1998.

Vështrim mbi Ekonominë Botërore

(vjetore %)
2004

2005

2006

PBB

Bota
Shtete e Bashkuara
Vendet e Përdorimit të Euros
Europa Qëndrore dhe Lindore
Shqipëria

5.3
3.9
2.1
6.5
5.9

4.9
3.2
1.3
5.4
5.5

5.4
3.3
2.6
6.0
5.0

Norma e Papunësisë

Shtetet e Bashkuara
Bashkimi Europian

5.5
8.9

5.2
8.7

4.6
7.7

2.7
2.1
6.1
2.9

3.4
2.2
4.8
2.4

3.2
2.2
5.3
2.4

Çmimet Konsumatore Shtetet e Bashkuara
Bashkimi Europian
Europa Qëndrore dhe Lindore
Shqipëria

Burimi: Vështrim mbi Ekonominë Botërore - Dhjetor 2006 (FMN), Banka e Shqipërisë
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2006
2.2 Ekonomia Shqiptare
2.2.1 Situata Makroekonomike
Situata makroekonomike në Shqipëri u karakterizua nga rritja e madhe e PBB
dhe mbjatja nën kontroll e inflacionit. Në përgjithësi, gjatë vitit 2006, situata
makroekonomike në Shqipëri ka qënë e qëndrueshme.
Kriza Energjitike Dëmton Potencialin e Rritjes Ekonomike
Në fund të vitit 2006 dhe ﬁllim të vitit 2007, vendi u përball me ndërprerje të shpeshta
të energjisë elektrike. Kjo situatë ishte rezultat i varësisë së madhe nga burimet hidrike
për furnizimin me energji elektrike. Ndërkohë që efekti i krizës energjitike në rritjen
ekonomike për vitin 2005 ishte në masën 0.5% të PBB, impakti për vitin 2006 ende
nuk është përllogaritur.
Deﬁçiti i Tregtisë dhe Dërgesat
Gjatë vitit 2006, deﬁçiti i tregtisë arriti 25% të PBB, krahasuar më 24.1% të PBB
gjatë vitit të kaluar. Si rezultat i forcimit të Lekut shqiptar dhe konkurencës së lartë
në industrinë tekstile, eksporti i mallrave në vitin 2006 u rrit me 18% nga 9% në vitin
2005. Niveli i importimit të mallrave për të njëjtën periudhë u rrit me 15%. Një pjesë e
këtij përkeqësimi të vazhdueshëm pasqyron gjithashtu përmirësimet në administratën
doganore, ku shumica e mallrave kalon në doganë.
Kërkesa e lartë për import dhe kosto e madhe e importit të naftës gjatë gjysmës së
parë të vitit 2006 rriti më tej deﬁçitin tregtar. Eksporti në Shqipëri mbeti në nivele të
ulta dhe aspak i larmishëm. Për shkak të përkeqësimit të bilancit tregtar, deﬁçiti në
llogarinë korrente (pa përfshirë transfertat zyrtare) për vitin 2006, shënoi një rritje prej
7.6% të PBB krahasuar me 7.8% në 2005.
Shifra mbi Tregtinë

Në milion USD
Importet
Eksportet
Deﬁçiti i Tregtisë me Jashtë

2004

2005

2006

2,194.9
603.3
1,591.6

2,601.9
658.7
1,943.2

2,799.8
726.6
2,073.2

Burimi: BSH

Deﬁçiti tregtar mbetet faktori kryesor që përcakton shumën e deﬁçitit korrent. Niveli i
eksporteve krahasuar me importet ishte afërsisht në masën 26%. Pjesën më të madhe
të vendeve ku Shqipëria eksporton dhe importon e përbëjnë vendet e Bashkimit
Europian, kryesisht Italia dhe Greqia.
Transfertat nga jashtë dhe dërgesat e tjera për vitin 2006 përbëjnë afërsisht 12.8%
të PBB krahasuar me 14.6% në vitin 2005. Transfertat private vazhdojnë të luajnë
një rol shumë të rëndësishëm për mbajtjen e deﬁçitit të llogarise korrente në nivele
relativisht të qëndrueshme.
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2006
Rritja e Çmimit të Energjisë Mban Inﬂacionin në Masën 2.5%
Në kuadrin e Indeksit të Çmimeve të Konsumit, “ushqimi dhe pijet jo alkoolike”
përbëjnë zërin më të rëndësishëm të shportës me një peshë prej 42.6%.
Norma e inﬂacionit vjetor arriti 2.5% në Dhjetor të vitit 2006. Kjo tendencë në rritje
ﬁlloi në muajin Korrik 2005, kur inﬂacioni arriti 1.8% (vit pas viti). Nivelin më të lartë e
shënoi në Tetor të vitit 2005 (3.3% vit pas viti) për shkak të trysnisë së vazhdueshme
të rritjes së çmimit të naftës në çmimet e disa produkteve vendase. Pas një rënie të
përkohshme gjatë tremujorit të parë të vitit 2006, në tremujorin e dytë dolën në pah
shenja të vogla të trysnisë inﬂacioniste si rrjedhojë e zhvillimeve të jashtme, likuiditetit
të tepërt në sektorin bankar dhe rënies së nivelit të furnizimit me produkte bujqësore.
Shqetësimet gjithnjë në rritje në lidhje me inﬂacionin kanë qënë nën mbikqyrjen e
vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë. Për mbajtjen e inﬂacionit vjetor në nivelin e
2 – 4%, Banka e Shqipërisë rriti dy herë normën bazë të interesit më 25 pikë bazë
në 5.5%.
Papunësia
Sipas statistikave të botuara nga INSTAT, norma e papunësisë gjatë vitit 2006 pësoi
një rënie graduale në krahasim me shifrat në fund të vitit 2005. Norma më e fundit
e papunësisë botuar nga INSTAT ishte 13.8% krahasuar me 14.2% në vitin 2005.
Statistikat për strukturën e punësimit nuk pasqyrojnë ndonjë ndryshim në lidhje me
përqindjen e forcës punëtore të punësuar në sektorin publik. Megjithatë, rënia e
nivelit të papunësisë gjatë vitit nuk ishte pasqyruar plotësisht në nivelin e regjistruar
të individëve të punësuar, gjë e cila tregon se një pjesë e kërkesës u plotësua jashtë
tregut formal të regjistruar të punës.
Konsolidimi i Mëtejshëm i Situatës Fiskale
Buxheti për vitin 2006, parashikonte gjithashtu marrjen e një sërë reformash në
sektorin e administratës tatimore dhe administrimin e ﬁnancave publike. Këto masa
kishin si objektiv rritjen e eﬁkasitetit të administratës tatimore, mbledhjen e taksave
dhe administrimin e borxhit.
Niveli i borxhit publik vazhdoi të ulej duke shënuar 55.2% të PBB në fund të vitit
2006. Si pasojë e normave të ulta të interesit dhe rritjes së besimit, Departamenti i
Thesarit rriti periudhën e maturimit për letrat me vlerë vendase, përfshi edhe emetimin
e suksesshëm të obligacioneve me afat maturimi 5 vjeçar.
Rënia e vazhdueshme e borxhit publik në raport me PBB, bashkë me përmirësimet në
administrimin e të ardhurave dhe borxhit publik kanë qënë në qëndër të vëmendjes
për vitin 2006.
Duke qënë se gjatë gjysmës së parë të vitit 2006, ecuria e buxhetit ishte në nivele të
kënaqshme, për gjysmën e dytë të vitit u miratua buxheti shtesë për të balancuar të
ardhurat e mëdha tatimore dhe mbledhjen e taksave doganore. Gati 70% e buxhetit
shtesë u përdor për investimet publike në ndërtimin e rrugëve. Gjatë periudhës Janar
– Nëntor 2006 vlera e deﬁçitit korrent arriti nivelin më të ulët në historinë e saj prej
1.7% të PBB, duke konﬁrmuar në këtë mënyrë politikat eﬁkase dhe kontrollin e mirë
të Ministrisë së Financave.

6

Raporti Vjetor 2006

Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2006
Politika Monetare
Gjatë vitit 2006, në përgjigje të kërkesës në rritje për likuiditet të ekonomisë vendase
dhe qeverisë, Banka e Shqipërisë ndërhyri disa herë duke injektuar likuiditet nëpërmjet
“Marrëveshjes së Riblerjes së Anasjelltë”.
Gjatë tremujorit të fundit, oferta e parasë reﬂektoi një rritje të vogël, norma mesatare
vjetore e së cilës arriti 1.9%. Gjatë gjithë vitit niveli i parasë jashtë sistemit bankar
demonstroi një tendencë në rënie e përllogaritur në 139 miliard LEK nga 140 miliard
LEK në vitin 2005.
Në vitin 2005, raporti (Paraja Jashtë Sistemit Bankar / Oferta e Parasë) ishte i
qëndrueshëm në nivelin 25%, ndërsa në vitin 2006 ky raport reﬂektoi një rënie
minimale në 24%.

Statistikat për Ekonominë Shqiptare
2004

2005

2006

3.0

2.0

2.4

14.6

14.2

13.8

Norma Reale e Rritjes së PBB në %

5.9

5.5

5.0

PBB me Çmimet Aktuale (në miliard LEK)

780

857

899.7

Vlera Nominale e PBB (në milliard USD)

7.6

8.6

9.3

2,421

2,740

2,856

56.6

56.2

55.2

5.5

7.0

6.0

Transferta Private

12.9

13.9

14.3

Deﬁçiti Buxhetor

5.0

3.4

3.1

Paraja Jashtë Sistemit Bankar (në miliard LEK)

138

140

139

Oferta e Parasë (në miliard LEK)

503

566

577

27.5%

24.7%

24.0%

Inﬂacioni Mesatar Vjetor në %
Norma e Papunësisë në %

PBB për Frymë në USD

(në % të GDP)
Borxhi Publik
Deﬁçit i Llogarisë Korrente

PJB / Oferta e Parasë
Burimi: FMN, MF dhe BSH
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2006
2.2.2 Sistemi Bankar
17 banka tregtare dominojnë sektorin ﬁnanciar në Shqipëri, të cilat janë tërësisht
private. Totali i aktiveve të sistemit bankar në vitin 2006 arriti 624.2 miliard LEK.
Gjatë vitit të kaluar, sektori bankar demonstroi një rritje dinamike në aspekte të
ndryshme e cila u shoqërua me zgjerimin e gamës së produkteve dhe shërbimeve
bankare. Ecuria e bankave ka qënë mjaft e mirë dhe të gjitha bankat e kanë orientuar
dhe fokusuar aktivitetin e tyre drejt shërbimeve bankare për individët. Viti 2006, u
karakterizuar me rritjen e shpejtë të kredive për klientët individë.
Zhvillimet në sektorin ﬁnanciar u shoqëruan gjithashtu edhe me investime të huaja
nëpërmjet bashkimeve dhe shitblerjes së aksioneve të disa bankave vendase.
Kredidhënia gjatë gjithë vitit ishte në nivele të larta që arritën 191.2 miliard LEK, ndërsa
niveli i portofolit të kredive ishte mjaft i kënaqshëm pavarsisht nga rritja e vogël e
numrit të kredive me probleme në 2.77% krahasuar me 2.50% në vitin 2005.
Investimet e bankave u fokusuan shumë në zgjerimin gjeograﬁk dhe të gamës së
produkteve e shërbimeve bankare. Gjatë vitit 2006, numri i degëve dhe agjencive
të bankave arriti përkatësisht në 187 dhe 100. Niveli i kreditimit për sektorin privat
ishte ende i ulët në raport me PBB, por gjatë vitit 2006 u rrit me ritme të shpejta duke
arritur vlerën prej 71.7%. Megjithëse niveli i kreditimit ishte në nivele të ulta, rritja nga
13.7% e PBB në fund të vitit 2005, në 21.8% në fund të muajit Nëntor 2006 ishte
mjaft mbresëlënëse.
Përsa i përket strukturës së portofolit të kredive për sektorin ekonomik, kreditë në
monedhë të huaj pësuan një rënie nga 74.8% në vitin 2005 në 70.38% për vitin 2006.
Ndryshimi i periudhës së kohëzgjatjes së kredive të akorduara vazhdoi të karakterizojë
kreditimin e sektorit ekonomik.
Duke reﬂektuar situatën në tregjet ndërkombëtare, normat e interesit për kreditë në
monedhë të huaj pësuan një rritje gjatë vitit 2006, megjithatë, konkurenca gjithnjë e
në rritje vazhdoi të rrisë trysninë për uljen e marzheve të kreditimit.
BASH është e mendimit se duhet të tregohemi të kujdesshëm në një situatë ku
kreditimi karakterizohet nga rritje e vazhdueshme. Bankat po kreditojnë me rritme të
shpejta dhe, për shkak të konkurrencës, me norma interesi që në dukje nuk rezultojnë
ﬁtimprurëse. Në rast se kjo situatë vazhdon, atëherë sistemi bankar mund të përballet
me probleme serioze në një të ardhme të afërt.
Në vitin 2006, totali i depozitave u rrit me 15.3% ose 65.4 miliard LEK. Depozitat
në monedhë të huaj u rritën nga 35.7% e totalit të depozitave në fund të vitit 2005,
në 38% në fund të Nëntorit 2006. Pas një rënie të ndjeshme gjatë gjysmës së parë
të vitit, normat e interesit për depozitat në LEK u rritën gjatë gjashtëmujorit të dytë.
Nga ana tjetër, normat e interesit për depozitat në USD dhe Euro u rritën vazhdimisht
gjatë gjithë vitit sipas normave ndërkombëtare.
Normat e mjaftueshmërisë së kapitalit të bankave ishin në nivele të larta, rreth 18.1%
në Nëntor 2006, kryesisht për shkak të përqëndrimit të lartë të investimeve në bono
thesari. Normat e larta të mjaftueshmërisë së kapitali në raport me kuﬁrin minimal
prej 12% demonstrojnë faktin se bankat ende kanë mjaft kapital të papërdorur.
Fitimi i bankave për vitin 2006 u rrit me 12% ose 0.8 miliard LEK më shumë se në
vitin 2005.
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2006
Të dhëna për Sektorin Bankar
2003

2004

Totali i Aktiveve (në milliard LEK)

373.6

426.4

496.6

624.2

Totali i Huave ndaj PBB

6.8%

9.0%

13.7%

21.3%

50.7

69.3

114.6

191.2

LEK

19.6%

19.5%

25.2%

29.7

MH (Monedhë e Huaj)

80.4%

80.5%

74.8%

70.3

318.2

365

426.3

491.7*

LEK

71%

70%

64%

62%*

MH (Monedhë e Huaj)

29%

30%

36%

38%*

Totali i Huave (në milliard LEK)

Totali i Depozitave (në miliard LEK)

2005

2006

4.45

5.11

6.6

7.4

1.2%

1.3%

1.4%

1.5%

Raporti i Kthimit mbi Kapitalin

19.5%

21.1%

22.24%

20.2%

Norma e Mjaftueshmërisë së Kapitalit

28.5%

21.6%

18.6%

18.1%

Rezultati Neto (në milliard LEK)
Raporti i Kthimit mbi Aktivet

Burimi: Banka e Shqipërisë
*Nëntor 2006
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3.1 Vështrim mbi Situatën Financiare
Shifrat Kryesore të BASH
në milion USD

Për vitin

25.06
6.14
31.20
18.52
10.06
1.57%
1.66%
30.22%
59%

Ndryshimi
në shumë
6.79
1.25
8.04
3.97
4.03
0.33
0.30
7.92
-4.00

Ndryshimi
në %
37%
26%
35%
27%
67%
27%
22%
36%
-6%

538
203
452
27.0

854
267
584
33.4

314
65
132
6.4

58%
32%
29%
24%

33

43

10

30%

38

48

10

26%

2005

2006

Të Ardhura nga Interesi, Neto
18.27
Të Ardhura jo nga Interesi
4.89
Totali i të Ardhurave
23.16
Shpenzime jo nga Interesi
14.55
Fitimi Neto
6.03
Raporti i Kthimit mbi Aktivet
1.24%
Raporti i Kthimit mbi Aktivet me Risk 1.36%
Raporti i Kthimit mbi Kapitalin
22.30%
Raporti Shpenzime/Të Ardhura
63%
Në fund të vitit
Totali i Aktiveve
Totali i Huave
Depozitat e Klientëve
Kapitali i Paguar
Kapitali Aksioner pa
Borxhin e Varur
Kapitali Aksioner me
Borxhin e Varur

Krahasimi i Tregut
Ndryshimi në 2006

67%

80%

70%

58%

60%

55%

50%

40%

32%

26%

30%

29%
20%

20%

28%30%
13%

10%

0%

Aktivet

Kreditë

Depozitat

Sektor Bankar
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3.2 Ngjarjet e Vitit
Janar
• Në kuadrin e planeve të zgjerimit të prezencës së vet, Banka Amerikane e Shqipërisë
hapi degën e re në qytetin e Lushnjes. Kjo degë ka një pozicion mjaft strategjik, duke
qënë se ndodhet në zemër të rajonit bujqësor të vendit, dhe u ofron klientëve individë
dhe korporativ gamën e gjerë të shërbimeve dhe produkteve bankare.
Mars
• Në muajin Mars, BASH hodhi në treg kartën Visa Classic, kartë debiti e përcaktuar
në USD. Lëshimi i kësaj karte u bë për të plotësuar nevojat e klientëve të bankës
dhe nevojat e tregut për një kartë të përcaktuar në USD.
Prill
• Në Prill, BASH zgjeroi aktivtetin e saj bankar me hapjen e agjencisë së re në Tiranë,
tek Qëndra Europiane e Tregtisë (ETC). Në të njëjtën kohë, departamenti i Kredisë
Hipotekare dhe Private Banking u zhvendosen nga Zyrat Qëndrore të BASH në
agjencinë tek ETC. Kjo agjenci u ofron të gjithë klientëve shërbime dhe produkte
bankare ekskluzive dhe të dedikuara.

• Hapja e degës në Selanik shënoi një hap tjetër të rëndësishëm në kuadrin e
strategjisë së BASH për të qënë sa më pranë komunitetit shqiptar që jeton dhe punon
në Greqi, për t’u ofruar gamën e gjerë të shërbimeve dhe produkteve bankare. Me
hapjen e kësaj dege të re, BASH jo vetëm rriti angazhimin e saj për t’u shërbyer të
gjithë qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Greqi, por edhe për të krijuar një partneritet
afatgjatë me bizneset shqiptare dhe greke që kryejnë aktivitetin e tyre në të dyja
vendet. Duke qënë se Selaniku është porti i dytë më i rëndësishëm në Greqi dhe
njëkohësisht, për nga pozicioni gjeograﬁk, më pranë Shqipërisë, kjo degë ka si objektiv
të mbështesë bizneset shqiptare që kryejnë një aktivtet të gjerë me Greqinë.
Maj
• Në Maj, BASH hapi agjencinë tjetër në ﬁllim të Bulevardit Bajram Curri në Tiranë,
pranë stacionit të autobuzit të Tiranës së Re.
Pranë kësaj agjencie mund të kryhen lehtësisht pagesat për zyrën e rregjistrimit
Raporti Vjetor 2006
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dhe kontrollit teknik të automjeteve si dhe pagesat për sigurimin dhe risigurimin e
automjeteve në favor të agjencive të sigurimit që ndodhen pranë saj.
Qershor
• Në Qershor, u hap Agjencia Karl Topia, e cila ndodhet në kryqëzimin e Zogut të Zi,
tek Qëndra Tregtare Karl Topia. Me hapjen e kësaj agjencie, nga pikëpamja strategjike,
BASH zgjeron prezencën e saj në të gjithë qytetin e Tiranës për të vazhduar kështu
t’u ofrojë klientëve ekzistues dhe të ardhshëm shërbimet e saj bankare.
Korrik
• Në Korrik, BASH hapi agjencinë e katërt në Tiranë për vitin 2006 tek Eurodrini –
Laprakë e cila ndodhet në krah të autostradës Tiranë – Durrës. Përcaktimi i vendodhjes
së kësaj agjencie u bë në përputhje me objektivat e Bankës për të qënë sa më pranë
disa prej bizneseve kryesore, klientë të bankës, dhe të lehtësojë veprimet që kryhen
për llogari të zyrës së doganave.
Tetor
• Në Tetor 2006, Sanpaolo IMI S.p.A. (bankë italiane) dhe Fondi Shqiptaro – Amerikan
i Ndërmarrjeve arritën marrëveshjen paraprake për shitblerjen e 80% të kapitalit
aksioner të BASH. Kjo marrëveshje është subjekt i autorizimit nga Autoritetet
përkatëse italiane dhe shqiptare.
Nëntor
• Në Nëntor 2006, ABA drejtoi dhe administroi marrëveshjen për kredinë e përbashkët
prej 10 milion Euro akorduar Romano Port sh.a. Ky partneritet u realizua për ndërtimin
e impantit në Porto Romano për transportin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të
tyre nëpërmjet një sistemi të soﬁstikuar naftësjellësi në zonën bregdetare të Porto
Romano, Durrës.
• Për stimulimin e përdorimit të Shërbimeve Bankare nëpërmjet Internetit – ABAﬂex,
BASH hodhi në treg produktin e ri, ekskluzivisht për përdoruesit e ABAﬂex – ABAdirect,
depozitë e veçantë me afat, me norma preferenciale interesi, më të larta se normat e
zakonshme të interesit të Depozitave me Afat. Produkti ABAdirect ofrohet për klientët
nëpërmjet Internetit pa ndërhyrjen e punonjësve të Bankës.
Dhjetor
• Në 20-21 Dhjetor 2006, Fondi Shqiptaro – Amerikan i Ndërmarrjeve, në cilësinë e
Aksionerit të vetëm të Bankës, përfundoi dhe nënshkroi Marrëveshjen për Shitblerjen
e Aksioneve me Sanpaolo IMI S.p.A., shoqëri e të drejtës Italiane për shitjen e
12.000.000 aksioneve të Bankës, të cilat përbëjnë 80% të aksioneve.
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3.3 Analiza e Drejtuesve
3.3.1 Arritje
Fitimi Arrin Shifrën Rekord prej 10 milion USD
Në vitin 2006, ﬁtimi neto i BASH arriti vlerën 10 milion USD. Rritja e të ardhurave
bashkë me kontrollin eﬁkas të shpenzimeve rritën ﬁtimin e bankës me 67% krahasuar
me vitin 2005.
Rritja e të ardhurave me 35% ishte rrjedhojë e rritjes së ﬁtimit neto nga interesat
me 37% dhe me 26% të ﬁtimit jo nga interesat. Si rezultat raporti i të ardhurave të
BASH u rrit ndjeshëm me rritjen e Raportit të Kthimit mbi Kapitalin nga 22.3% në
vitin 2005 në 30.22% në 2006 dhe Raporti i Kthimit mbi Aktivet nga 1.24% në 1.57%.
Njëkohësisht, përkushtimi i BASH për perfomancë të shkëlqyer operacionale dhe e
mbajtjes së shpenzimeve nën kontroll uli raportin shpenzime/të ardhura nga 63%
në 59%. Duke mos përfshirë shpenzimet të cilat u bënë për zgjerimin e Bankës në
Greqi, raporti shpenzime/të ardhura do të ishte 47%.
Rritja e Madhe e Bilancit
Gjatë gjysmës së parë të vitit 2006, BASH demonstroi një rritje të madhe të depozitave
të klientëve. Totali i depozitave u rrit me 132 milion USD ose 29% më shumë se në
vitin 2005. Rritja mesatare mujore e depozitave të BASH shënoi shifrën rekord prej
11 milion USD, 40% më e lartë se në vitin 2005.
Zgjerimi Gjeograﬁk Vazhdon
Gjatë vitit 2006, BASH vazhdoi zgjerimin e mbulimit gjeograﬁk me hapjen e katër
agjencive të reja në Tiranë dhe dy degëve të reja në Lushnjë, Shqipëri dhe në Selanik,
Greqi. Aktualisht BASH i ofron produktet dhe shërbimet e saj më shumë se 68.000
klientëve, ose 27% më shumë se në 2005, nëpërmjet rrjetit prej 21 degësh dhe
agjencish të bankës.
Ruajtja e Pozicionit Kryesues për Shërbimet Bankare
Risia ka qënë dhe mbetet një nga faktorët më të rëndësishëm e cila vazhdon të
jetë një nga avantazhet që ka BASH për ruajtjen e pozicionit të saj kryesues në
sistemin bankar për sa i përket standarteve të teknologjisë. Në vitin 2006, BASH e
zgjeroi më tej shërbimin ABAﬂex duke ofruar produkte të reja si ABAdirect (depozitë
elektronike me interes), nëpërmjet të cilës përdoruesit e ABAﬂex mund të hapin një
ose më shumë “depozita elektronike” direkt nga Interneti me norma preferenciale
interesi. Hedhja në treg e kartës VISA Classic rriti numrin e kartave që ofron banka
në 6, duke u bërë kështu banka e parë përsa i përket numrit dhe llojit të kartave që
janë hedhur në treg.
Konsolidimi i Pozicionit Drejtues në Sektorin e Korporatave
Gjatë vitit 2006, BASH konsolidoi rolin e saj kryesues në sektorin bankar përsa i përket
Biznesit të Korporatave duke u akorduar hua të përbashkëta klientëve korporativ.
BASH ka qënë dhe mbetet e vetmja bankë në Shqipëri që prezantoi idenë e huave
të përbashkëta dhe deri tani ka drejtuar të gjitha proçeset e akordimit të tyre. Në
Qershor të vit 2006, BASH drejtoi proçesin e akordimit të huasë së përbashkët me
vlerë prej 3 milion Euro një grupi investitorësh për ﬁnancimin e aktivtetit të tyre në
fushën e ndërtimit. Në Nëntor 2006, BASH drejtoi nënshkrimin e marrëveshjes për
huanë e përbashkët, me vlerë 10 milion Euro, akorduar Romano Port sh.a.
Raporti Vjetor 2006
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Në Dhjetor 2006, BASH i akordoi një tjetër hua të përbashkët me vlerë 4 milion Euro
kompanisë Mane TCI për ﬁnancimin e zgjerimit të qëndrës tregtare. KESH gjithashtu
përﬁtoi një hua të përbashkët me vlerë 8 milion Euro.
Ruajtja e Cilësisë së Kredisë
Pavarsisht nga rritja e portofolit të kredisë me 65 milion USD ose 32% më shumë se
në vitin 2005, cilësia e kredisë mbeti e njëjtë. Pavarsisht rritjes së Portofolit të Kredisë
me risk (PKR) në sektorin bankar në tërësi nga 2.5% në fund të Dhjetorit 2005 në
2.77% në Dhjetor 2006, PKR e BASH gjatë gjithë vitit 2006 qëndroi në masën 1%.
Pjesëmarrja në Emetimin e Obligacioneve të Qeverisë Shqiptare me Afat
Maturimi 5-vjeçar
Për herë të parë në Shqipëri në Nëntor 2006, Qeveria Shqiptare emetoi obligacione
në LEK me afat maturimi 5 vjeçar. BASH e përkrahu këtë iniciativë të qeverisë duke
blerë pothuajse 77% të vlerës së obligacioneve të emetuara, duke ndihmuar që kjo
nismë të ishte një sukses.
Institucioni më i Madh Financiar Europian në Shqipëri
Në Tetor 2006, Sanpaolo IMI S.p.A. (e cila së fundmi u bashkua me Bankën Intesa)
dhe Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve arritën marrëveshjen paraprake për
shitblerjen e 80% të aksioneve të bankës. Pas përfundimit me sukses të negociatave,
të dyja palët nënshkruan marrëveshjen në datën 20 dhe 21 Dhjetor 2006. Aprovimi
i Marrëveshjes është subjekt i autorizimeve të Autoriteteve Mbikqyrëse përkatëse
Italiane dhe Shqiptare, të cilat priten brenda gjysmës së parë të vitit 2007.
•

Nga data 1 Janar 2007, Intesa Sanpaolo është një grup i ri bankar Italian, fryt
i shkrirjes së Bankës Intesa me Sanpaolo IMI S.p.A. Ky grup bankar kryeson
tregun bankar Italian dhe ka një prezencë të fortë ndërkombëtare.

•

Grupi i ri bankar përfaqëson bashkim e dy bankave kryesore Italiane, dhe
vlerave të tyre; duke përmirësuar mundësitë e tyre për rritje dhe shërbim
më cilësor për klientët individë; duke ofruar mbështetje për zhvillimin e
klientëve korporativ; si dhe duke dhënë një kontribut të rëndësishën në
zhvillimin e vendeve ku grupi operon.

•

* Grupi bankar përfaqëson institucionin e tretë më të madh ﬁnanciar të
vendeve të përdorimit të Euros me kapital 74.4 miliard Euro.

•

* Totali i aktiveve është 577 miliard Euro, vlera e kredisë 327 miliard Euro dhe
depozitat 344 miliard Euro.

•

* Rrjeti bankar përbëhet nga 7,000 degë dhe numri i përgjithshëm i klientëve
arrin 18 milion, prej të cilëve 11 milion janë italianë dhe 7 milionë janë klientë të
huaj.

•

Grupi bankar ka një prezencë të fortë në Europën Qëndrore dhe Lindore si dhe
në vendet që lagen nga Mesdheu si Shqipëria, Bosnje & Hercegovina, Kroacia,
Republika Çeke, Egjipti, Greqia, Hungaria, Rumania, Federata Ruse, Serbia,
Sllovakia dhe Sllovenia.

* Shifrat sipas datës 31 Dhjetor 2006.
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3.3.2 Kalimi në Një Nivel më të Avancuar
Gjatë vitit 2006, BASH konsolidoi pozicionin e vet në të gjitha fushat e aktivitetit
bankar, gjë që u arrit duke shfrytëzuar të gjitha burimet e brendshme për krijimin e
shërbimeve dhe zgjidhjeve bankare sa më eﬁkase për klientët e bankës. Edhe gjatë
këtij viti, BASH rriti ndjeshëm numrin e klientëve.
Përkushtimi dhe anagzhimi i bankës për të tërhequr, ruajtur dhe forcuar marrëdhëniet
me klientët është një nga avantazhet kryesore të BASH në një treg gjithnjë e më
kompetitiv të shërbimeve bankare për individët.
Rritja e numrit të llogarive të klientëve
70

54
32

Mijëra

Në fund të Dhjetorit 2006
numri i llogarive të klientëve
arriti mbi 68.000, 26% më
shumë se vitin e kaluar.

68

10

15

20

0
Dhj-01

Dhj-02

Dhj-03

Dhj-04

Dhj-05

Dhj-06

Në saj të platformës së gjerë të shpërndarjes së BASH, individët dhe kompanitë
mund të kryejnë transaksione bankare në çdo kohë dhe në çdo vend nëpërmjet
sistemit të soﬁstikuar të Teknologjisë së Informacionit on-line në kohë reale. Të
gjitha transaksionet ekzekutohen menjëherë dhe klienti mund të shoh realizimin e
tyre në ekranin e kompjuterit nëpërmjet shërbimit ABAﬂex, që është shërbimi bankar
nëpërmjet internetit.
Pavarsisht se në cilën degë apo agjenci kryhet transaksioni, klienti mund të shoh
ekzekutimin e këtij të fundit brenda disa sekondave. Proçesimi i transaksionit bëhet
ekskluzivisht nëpërmjet rrugëve të sigurta të komunikacionit të BASH dhe në mënyrë
të vazhdueshme kontrollohet nga masat e shumta të soﬁstikuara, pjesë e sistemit
të mbrojtjes së BASH.
Viti 2006, reﬂektoi konsolidimin e mëtejshëm të iniciativës strategjike që banka
ndërmorri në vitin 2004 në lidhje me Shërbimet Bankare për Individët. Kjo iniciativë
synon krijimin e produkteve për të plotësuar nevojat e klientëve dhe për të qënë sa më
pranë tyre. Gjithashtu, paralelisht me ruajtjen e cilësisë së shkëlqyer të shërbimit me
klientët, BASH rriti eﬁkasitetin e shërbimit në saj të standarteve të larta të teknologjisë
dhe ekspëriencës bankare.
Në kuadrin e misionit për të qënë bankë e shërbimeve të standarteve të larta, Banka
vazhdoi zgjerimin e mbulimit gjeograﬁk dhe sipas një analize të mirëﬁlltë rritja e BASH
u përqëndrua aty ku edhe mundësitë ishin më të mëdha. Gjatë gjysmës së parë të
vitit 2006, u hapën dy degë të reja (në Lushnjë dhe Selanik) si dhe katër agjenci të
reja në Tiranë (Bajram Curri, Zogu I, ETC, Euro Drin), duke e çuar në 21 numrin e
degëve dhe agjencive të rrjetit bankar të BASH.
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Më pranë klientëve ....

.... me eﬁkasitet më të lartë

Nr. i degëve dhe agjencive
21
12
3

5

Dhj-01

Dhj-02
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Nr. i punonjësve për degë
(përfshi Zyrat Qendrore)
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Aktiviteti i Shërbimit të Kartave
Në fund të vitit 2006, BASH ofroi 6 karta të ndryshme për veprime në llogaritë e
klientëve. Kartat janë krijuar për të mbuluar nevojat për të treja monedhat kryesore
në të cilat kryhen shumica e transaksioneve.
Të gjitha kartat ABAcards janë karta “Debiti” dhe si të tilla janë të lidhura me llogarinë
rrjedhëse. Gjithashtu, ato mund të luajnë dhe rolin e kartës së “kreditit” duke qënë
se paradhënia në llogarinë rrjedhëse mund të akordohet në qoftë se paga merret
nëpërmjet bankës, apo në bazë të treguesve të tjerë të të ardhurave (p.sh. depozita
që mund të kenë në bankë), por kartat tona të “kreditit” janë më shumë ﬂeksibël për
titullarët e llogarisë se një kartë e zakonshme krediti duke qënë se shuma e pagesave
të kryera nuk shlyhet në fund të muajit.
Gjatë vitit 2006, BASH lëshoi 14,775 karta: nga të cilat 12,432 Visa dhe 2,343
MasterCard. Tashmë më shumë se 63% e klientëve individë kanë një kartë
ABAcard.
Aktualisht, shumë banka janë duke investuar në aktivitetin e shërbimit të kartave,
ndërsa BASH është ende e vetmja bankë në Shqipëri e cila bën të mundur pajisjen e
klientëve me kartë plotësisht të personalizuar në momentin e paraqitjes së kërkesës
së tyre, e cila bëhet funksionale në ditën tjetër të punës. Paradhënia kalon menjëherë
në llogarinë me të cilën lidhet karta.
Gjate vitit 2006, Banka zgjeroi më tej rrjetin e ATM-ve dhe POS-ve. Përpjekjet e bankës
e rritën numrin e terminaleve të POS, të instaluara në pika të ndryshme tregtare, në
mbi 500, ndërsa numrin e ATM-ve në 34, të instaluara nëpër degë dhe ambjente të
tjera jashtë bankës.
Karta ekskluzive “ABA White Card” u ofron shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit
mundësinë për t’i transferuar të afërmve të tyre në Shqipëri të ardhura pa asnjë
komision. Ky shërbim do të ofrohet së shpejti edhe në Itali nëpërmjet 7.000 degëve
të grupit bankar Intesa Sanpaolo. Informacioni i nevojshëm dhe trajnimet intensive
për këtë shërbim do të bëhen gjatë vitit 2007. Deri tani, vështirësia më e madhe ka
qënë shpjegimi se sa të lehtë e kanë klientët përdorimin e këtij shërbimi.
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Zgjerimi i mënyrave
alternative të shpërndarjes

....për rritjen e volumit
......të transaksioneve me kartë
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BASH është gjithashtu e vetmja bankë në Shqipëri që u ofron mbajtësve të kartave
përfitime sigurimi për dy llojet e kartës MasterCard: ABA BusinessCard dhe
ABAgoldcard.
Një avantazh tjetër, që u ofrohet klientëve, është edhe nënshkrimi i marrëveshjes midis
Bankës Amerikane të Shqipërisë më Vodafone Albania për instalimin e terminaleve
POS pranë dyqaneve të kompanisë Vodafone Albania. Tani çdo klient i Vodafone
Albania, individ ose biznes, mund të paguajë faturën telefonike ose të bëj një blerje
nëpërmjet kartës Visa ose MasterCard pranë të dyja dyqaneve kryesore të Vodafone
Albania në Tiranë.
Në kuadrin e rritjes së mundësive për kryerjen e pagesave me kartë, BASH nënshkroi
një marrëveshje me Bashkinë e Tiranës, në bazë të së cilës çdo individ ose biznes
mund të paguaj tani të gjitha taksat lokale me kartën Visa ose MasterCard, nëpërmjet
terminaleve POS të BASH të instaluara pranë zyrave tatimore.
Internet Banking – Shërbimi Bankar nëpërmjet Internetit
Një tjetër objektiv prioritar dhe shumë i rëndësishëm i Bankës për vitin 2006, ishte
zgjerimi i gamës së ofertave on-line me anë të shërbimit bankar – Internet Banking.
Bazuar në ﬁlozoﬁnë, që shërbimi bankar nëpërmjet internetit për klientët duhet të
jetë po aq komod sa shërbimi bankar që ofrojnë agjencitë dhe degët e Bankës, kjo
e fundit punoi në mënyrë të vazhdueshme për përmirësimin e shërbimit on-line për
të gjithë klientët që përdorin shërbimin e Internet Banking.
Në ﬁllim të muajit Shtator, banka u ofroi të gjithë klientëve të ABAﬂex mundësinë për
të kryer transferta me jashtë. Kjo ofertë parashikonte 10 Euro ulje për çdo shumë të
transferuar në një llogari jashtë BASH.
Gjithashtu, në kuadrin e stimulimit të përdorimit të Shërbimit Bankar nëpërmjet
Internetit, BASH prezantoi një produkt krejtësisht të ri, ekskluzivisht për përdoruesit e
ABAﬂex, me emrin ABAdirect. Nga vetë emri, ky produkt u ofron klientëve avantazhin
e hapjes së një “depozite elektronike” direkt nga interneti nëpërmjet shërbimit të
Raporti Vjetor 2006
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ABAﬂex-it. Normat e interesit të kësaj depozite elektronike janë më të larta se normat
e interesit të depozitës së zakonshme me afat.
Në vitin 2006, numri i përdoruesve aktual të shërbimit bankar nëpërmjet Internetit u
rrit nga 720 në 1340, apo 86% duke u bërë kështu një nga produktet me rritjen më
të shpejtë të Bankës.
Numri i transaksione të kryera nëpërmjet ABAﬂex për vitin 2006 arriti 20.100,
rreth 20% të totalit të transaksioneve jo cash të realizuara gjatë vitit.
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Përdorimi i internetit në Shqipëri po rritet me hapa të shpejtë. Për këtë arsye, BASH
mendon se paralel me rritjen e përdorimit të internetit do të rritet dhe përdorimi i
shërbimit ABAﬂex nga ana e klientëve të bankës.
Shërbimi i Pagimit të Pagave (SHPP)
Në vitin 2006, numri i llogarive të pagave u rrit me 2.677 duke arritur në 20.000. Ky
shërbim ka qënë në fokusin e BASH, pasi për bankën çdo klient i SHPP është një
kandidat për blerjen e produkteve të reja. Cilësia e lartë dhe ﬂeksibiliteti i SHPP ka
dhënë një kontribut të madh në rritjen e numrit të klientëve. Që nga prezantimi i këtij
produkti, BASH ka parë ecurinë progresive të përﬁtimeve të tij sidomos në aspektin
e potencialit të shitjeve.
Ruajtja e Pozicionit Kryesues për Pagesat SWIFT
Gjatë vitit 2006, BASH konsolidoi më tej pozicionin e saj kryesues në tregun e
mesazheve financiare. Me krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve të mira me
bankat korrespondente, ofrimin e shërbimeve të standarteve të larta si kreditimi i
menjëhershëm i llogarive të klientëve, BASH e rriti ndjeshëm volumin e aktivitetit të
saj bankar. Numri i pagesave SWIFT u rrit me 9% ose 8.000 duke arritur në 106.000
në fund të vitit 2006.
Totali pagesave të BASH me anë të SWIFT
( në 000 )
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Sistemi i Teknologjisë së Informacionit (TI)
Objektivat e BASH në fushën e teknologjisë së informacionit si; përmirësimi i kapacitetit
të programeve ekzistues të TI; zbatimi i teknologjisë për automatizimin e proçeseve
manuale; zhvillimi i produkteve të reja dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve që
banka u ofron mbajtësve të kartave, tregtarëve dhe klientëve përdorues të ABAﬂex-it,
u arritën me sukses gjatë vitit 2006.
Disa nga projektet e përfunduar me sukses gjatë vitit 2006 vijojnë si më poshtë:
- Automatizimi i raportimit periodik për Bankën e Shqipërisë dhe automatizimi i
plotë i hedhjes në Flexcube të transaksioneve të kartave Visa, MasterCard dhe
të pikave tregtare.
- Përmirësimi i standarteve për sigurinë e transaksioneve POS me PIN, duke u
bërë kështu siguruesi i vetëm që aplikon standartet Visa Triple DES.
- Zgjerimi i shërbimit të ABAﬂex për të mundësuar hapjen e depozitave on-line
(Depozita elektronike).
- Riorganizimi i njësisë së Helpdesk dhe zgjerimi i shërbimit të asistencës teknike
nëpërmjet telefonit me një linjë të re 24/7 për të ndihmuar klientët e ABAFlex-it,
mbajtësit e kartave dhe tregtarët.
Angazhimi dhe përkushtimi i Bankës për të thelluar epërsinë teknologjike të saj me
bankat vendase konkuruese është e bazuar në eksperiencën dhe njohurinë e ekipit
të punonjësve të përkushtuar të TI-së. Puna për përmirësimin e aplikimeve dhe
programeve bankare të “i-ﬂex solutions” në versionin më të fundit për standartet IAS
39 IFRS tashmë ka ﬁlluar. Në kuadrin e projektit për përmirësimin e sistemit të TI do
të instalohen gjithashtu edhe modulet shtesë për administrimin e aktiveve, pagesave
retail dhe arkëtimet, përfshi instrumentet e debitimit të drejtpërdrejtë me kompanitë
e shërbimeve utilitare.
BASH krenohet me epërsitë e saj teknologjike, të cilat burojnë kryesisht nga platforma
e saj Bankare – Flexcube. Flexcube, nga i-ﬂex solutions, është një nga aplikacionet
më të mira bankare që njihet në botë, si dhe programi bankar nr. 1; më i shituri për
pesë vite me rradhë - 2002, 2003, 2004, 2005 dhe 2006.
Planet për të ardhmen përfshijnë; rritjen e kapacitetit proçesues të sistemeve të TI
në mbështetje të zgjerimit të rrjetit të bankës me degë dhe agjenci të reja; si dhe
përdorimi i teknologjisë GPRS dhe Wireless LAN (WiFi) për transaksionet e pikave
tregtare nisur me sukses në fund të vitit 2005.
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3.3.3 Aktiviteti i Kredi-dhënies
Niveli i kreditimit në sektorin bankar gjatë vitit 2006 u rrit me ritme të shpejta.
Në fund të Dhjetorit 2006, niveli i kreditimit për sektorin e ekonomisë në Shqipëri arriti
196.8 miliard LEK (ekuivalenti prej 2.09 miliard USD). Niveli i kreditimit për sektorin
privat u rrit nga 9% e PBB në fund të vitit 2005 në 22% në fund të vitit 2006, duke
rritur kërkesën për kredi.
Viti 2006, u karakterizua nga një rritje e konsiderueshme e nivelit të kreditimit
kryesisht sepse disa banka operuan në sektorin e Biznesit të vogël dhe të mesëm
dhe të kredisë konsumatore. Ky fenomen solli uljen e marzheve të interesit, të cilat
në disa raste nuk ishin të mjaftueshëm për të mbuluar risqet që bankat kishin marrë
përsipër. Disa raste kreditimi, edhe për klientët korporativ, ishin në kundërshtim me
çdo llogjikë kreditimi.
Ndërkohë, BASH me anë të politikës së saj të kreditimit tregoi kujdes të madh në
krahasim më tregun që rritej “shumë shpejt” duke i përqëndruar përpjekjet e saj në
projekte të mëdha në infrastrukturë, shtetërore dhe tregtare. Në vitin 2006, BASH
konsolidoi më tej pozicionin e saj në aktivitetin e kredi-dhënies për korporatat duke
qënë banka drejtuese për të gjitha huatë e përbashkëta, disa prej të cilave përmenden
më poshtë:
Në Nëntor të vitit 2006, siç u tha dhe më lart, BASH drejtoi nënshkrimin e marrëveshjes
për huanë e përbashkët me vlerë 10 milion USD akorduar kompanisë Romano Port
sh.a. Ky është projekti i parë privat për transportimin e naftës, gazit dhe produkteve
të tjera në Shqipëri.
Kjo kredi u mundësua me anë të pjesëmarrjes së Bankës Amerikane të Shqipërisë
dhe dy bankave të tjera vendase. Banka Amerikane e Shqipërise ishte në rolin e
bankës drejtuese si në proçesin e negocimeve dhe atë të pjesëmarrjes në huanë e
përbashkët.
Në Shtator 2006, KESH-it iu akordua huaja e përbashkët me vlerë 8 milion Euro
ndërkohë BASH në bashkëpunim me një bankë të huaj rriti shumën e kredisë me
14.5 milion Euro.
Në Dhjetor 2006, sërisht BASH drejtoi huanë e përbashkët me vlerë 4 milion Euro
akorduar Mane TCI për ndërtimin e qëndrës tregtare. Kjo hua e përbashkët u sigurua
në bashkëpunim me një bankë tjetër vendase.
Portofoli i Kredive ka Njohur Një Rritje Stabël dhe të Matur
Kreditimi është një nga segmentet më ﬁtimprurës për aktivitetin e Bankës.

Totali i Kredive Hipotekare
(në milion USD)
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Segmenti i shërbimeve bankare për klientët korporativ ka një pozicion të fortë në
treg dhe u ofron kompanive zgjidhje bankare nëpërmjet produkteve dhe shërbimeve
si kreditimi, menaxhim thesari dhe produkte të tjera të specializuara si Kontratat e
këmbimeve valutore, Letër Kredi, Garanci Bankare, Investime në Bono Thesari dhe
shërbime për uljen e taksave.
Ndërsa segmenti i kredisë hipotekare njohu një rritje progresive. Kreditë hipotekare
u rritën me 32%, ndërsa portofoli i kredisë hipotekare mbulon 1.300 klientë dhe
përbën 25% të totalit të portofolit të Kredisë. Në bazë të kësaj politike, gjatë vitit
2006, BASH bëri rishikimin e normave të interesit për kredinë hipotekare me qëllim
për ta bërë këtë produkt sa më të aksesueshëm nga të gjithë.
BASH gjithashtu u ka ofruar produkte të kredisë hipotekare të gjithë emigrantëve
shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi, të cilët dëshirojnë të bëjnë investime në
prona të patundshme në vendin amë. Gjatë vitit, BASH u ofroi klientëve ekzistues
me historik kredie të shkëlqyer hua me norma më të ulta interesi.
Për më tepër, produkti i Depozitës me Afat të lidhur me Kredinë Hipotekare, ofroi një
mundësi më shumë në mënyrë që të gjithë klientët ekzistues dhe të rinj të përﬁtojnë
norma preferenciale interesi.
Cilësia e Portofolit të Kredisë
Administrimi i Riskut të Kredisë përbën një element kryesor në proçesin e administrimit
të riskut. Vlerësimi i nivelit të riskut dhe kthimit të kredisë ka si qëllim sigurimin e të
ardhurave të vazhdueshme, zvogëlimin e paqëndrueshmërisë së të ardhurave dhe
rritjen e vlerës së kapitalit aksioner.
BASH monitoron në mënyrë të vazhdueshme kapacitetin dhe mundësinë e huamarrësit
për të përmbushur detyrimet e veta kundrejt Bankës.
Aktualisht, cilësia e portofolit të kredive është e lartë. Për vitin 2006, huatë
me probleme zunë vetëm 1% të portofolit të kredisë (mesatare vjetore prej
0.92%).
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(në % të portofolit të kredisë)
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Shpërndarja sipas madhësisë së kredive është një tjetër masë për zvogëlimin dhe
diversiﬁkimin e riskut të portofolit të kredisë. Gjatë vitit, banka vazhdoi ta zgjerojë
shkallën e ﬁnancimeve në të gjithë sektorët e ekonomisë.
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Portofoli i Kredisë sipas Sektorëve
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Cilësia e Portofolit të Kredive dhe Strategjia
Manualet e brendshme të politikave dhe proçedurave të BASH për matjen, monitorimin
dhe administrimin e riskut të Bankës parashikojnë dhe përshkruajnë mjaft qartë
strategjinë për administrimin e riskut.
BASH ka krijuar strukturat dhe sistemet përkatëse për zbatimin e politikave dhe
proçedurave të sipërpërmendura, të cilat monitorohen nga Divizioni i Administrimit
të Riskut. Ekipi i punonjësve të BASH që mbulojnë administrimin e riskut kujdesen jo
vetëm për minimizimin e risqeve të kredisë por edhe për uljen e nivelit të shpenzimeve
për kredinë dhe rritjen e nivelit të ﬁtimit nga llogaritë. Strategjia e BASH dhe shërbimi
për biznesin, ka si objektiv sigurimin e instrumentave të nevojshëm për vlerësimin e
risqeve dhe rritjen e nivelit të të ardhurave dhe rentabilitetit.
Gjatë vitit 2006, portofoli i kredive arriti vlerën 267.4 milion USD, duke shënuar një
rritje prej 32% krahasuar me vitin 2005. Banka e ka kontrolluar mjaft mirë këtë rritje
si dhe ka administruar mjaft mirë riskun e përgjithshëm të portofolit të kredive.
Treguesit e cilësisë së kredisë reﬂektojnë nivele të kënaqshëm të rritjes së portofolit
të kredisë. Gjithashtu, niveli i huave me probleme (hua, provigjimi i të cilave, sipas
rregullores së Bankës së Shqipërisë, është 20% ose më shumë) u mbajt në nivele
mjaft të mira dhe aktualisht zënë vetëm 1% të totalit të kredive.
Nga totali prej 1,03% i portofolit të huave me probleme 49% janë Hua Tregtare dhe
për Korporatat; 43% janë Hua Hipotekare; dhe 8% janë Hua për Individë.
Të gjitha huatë me probleme garanatohen me minimumi 140% të vlerës së pronës
së patundshme.
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Huatë me Probleme sipas Sektorëve
8%

Korporatat dhe Tregtare 49%
Hipotekare 43%
Individë 8%

43%

49%

Në fund të vitit 2006, Banka krijoi rezerva të rëndësishme me vlerë 3.6 milion USD
për mbulimin e humbjeve nga risqet e mundshme. Kjo shumë përfaqëson 130% të
totalit të huave me probleme.
Që nga ﬁllimi i aktivitetit të saj në vitin 1998 shuma e huave të fshira nga
BASH kap shifrën 415.000 USD apo 0.16% e totalit të huave.
Portofoli i kredive aktualisht ka një diversiﬁkim të mirë sipas sektorëve të ndryshëm të
ekonomisë ku përqëndrimin më të lartë prej 15% e zë “Tregu i Shitjes me Shumicë”.
Ky nivel përqëndrimi është brenda kuadrit të politikës së BASH.
BASH respekton më së miri kuﬁnjtë e përcaktuara në rregulloret Bankës së Shqipërisë
në lidhje me përqëndrimin e riskut kundrejt një huamarrësi të vetëm apo një grupi
huamarrësish të lidhur (maksimumi 20% e kapitalit rregullator) si dhe me risqet e
mëdhaja të bankës në raport me kapitalin rregullator.
Banka Amerikane e Shqipërisë ka qënë mjaft aktive për krijimin e Zyrës së Kredisë,
e cila pritet të ﬁllojë punën në vitin 2007.
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3.4 Situata Financiare
Në vitin 2006, totali i bilancit u rrit me 314 milion USD apo 58%. Rritja u realizua
kryesisht në saj të rritjes së nivelit të depozitave me 132 milion USD apo 29% dhe
depozitave me 125 milion USD në llogarinë Escrow për shitjen e 80% të aksioneve të
bankës grupit bankar Sanpaolo IMI S.p.A. Rritja e nivelit të Depozitave me 132 milion
USD përbëhej nga; 23 milion USD apo 18% të depozitave në Llogaritë Rrjedhëse; 25
milion USD apo 70% të depozitave në Llogaritë e Kursimit; dhe 84 milion USD apo
29% të depozitave në Depozita me Afat.
Rritja e nivelit të depozitave sipas kategorive të sipërpërmendura rriti peshën e
Depozitave të Kursimit nga 8% në 10.6% ndërsa pesha e Llogarive Rrjedhëse ra
nga 28.2% në 25.8%.
Në lidhje me strukturën e monedhës, gjatë vitin 2006, Banka demonstroi një rritje më
të madhe të depozitave në LEK (me 29%) dhe depozitave në Euro (me 21%) krahasuar
me rritjen prej 15% të depozitave në USD. Kjo tendencë ka ndryshuar disi strukturën
e monedhës në favor të Lekut dhe Euros, dhe në fund të vitit 2006, depozitat në LEK
dhe Euro përbënin përkatësisht 31.4% dhe 32.1% të totalit të depozitave.
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Rritja e madhe e aktivitetit të bankës u shoqërua me zgjerimin e saj gjeograﬁk,
investime të mëtejshme në mjete të qëndrueshme dhe teknologji, dhe padyshim
investime në burime njerëzore dhe trajnimin e staﬁt të punonjësve të Bankës.
Si rezultat i kapitalizimit të vazhdueshëm të ﬁtimit të viteve të kaluara, totali i
kapitalit aksioner neto u rrit me 30 % në 43 milion USD.
Të Ardhurat nga Interesi
Rritja e konkurencës, gjatë vitit 2006, jo vetëm rriti shqetësimin për cilësinë e kredisë
në sistemin bankar, por ushtroi dhe një trysni për uljen e normave të interesit të kredisë.
Struktura e interesave të BASH ka si bazë konceptin e “Normës së Ndryshueshme”.
Pra, megjithëse BASH rriti normat e interesit për kredinë, të ardhurat ishin në nivele
të kënaqshme. Rënia e përgjithshme e spredit dhe ndikimi i tij tek ﬁtimi i bankave të
tjera është një shenjë e problemeve me të cilat i gjithë tregu bankar do të përballet
në të ardhmen.
Të ardhurat nga interesi nga huatë individuale dhe tregtare u rritën përkatësisht me
55.5% dhe 53.8%, si rrjedhojë të ardhurat nga interesi për huatë me 54.3%. Duke
qënë se portofoli mesatar i kredisë u rrit me 32%, rritja e të ardhurave nga interesi u
ndikua pjesërisht nga rritja e normave ndërkombëtare të interesit.
Të ardhurat nga interesi për obligacionet në monedhë të huaj u rritën me 49%
krahasuar me vitin 2005. Rritja në këto nivele ishte kryesisht rezultat i rritjes së
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kombinuar të portofolit të obligacioneve në monedhë të huaj (balanca mesatare në
vitin 2006 u rrit me 29%, krahasuar me balancën mesatare në vitin 2005) dhe rritjes
së normave ndërkombëtare (Libor, Euribor) që u aplikuan për normat e ndryshueshme
të interesit për letrat me vlerë.
Prandaj në vitin 2006, totali i të ardhurave nga Interesi u rritën me 14.7 milion
USD apo 53%, kryesisht në saj të rritjes mesatare të aktiveve me interes me
33% dhe normave ndërkombëtare të interesit.
Shpenzime Interesi
Gjatë vitit 2006, bankat kanë qënë shumë agresive përsa i përket thitjes së depozitave.
Ato konkuruan midis tyre duke ofruar norma të larta interesi për të gjitha depozitat
me afat, dhe madje ndonjëherë më të larta se normat ndërkombëtare të interesit,
duke ushtruar një trysni të madhe mbi marzhet e interesit.
Për të përballuar konkurencën në rritje, BASH prezantoi dhe hodhi në treg produkte
të reja. Megjithatë, BASH ka monitoruar tregun në mënyrë të vazhdueshme dhe gjatë
vitit i rriti normat e interesit disa herë. Disa banka ofruan norma më të larta se normat
ndërbankare të interesit. Ky është një tregues serioz duke qënë se një politikë e tillë
mund të sjellë rezultate të padëshirueshme në të ardhmen.
Rritja e normave të interesit nga ana e BASH dhe orientimi drejt depozitave
me afat dhe i llogarive të kursimit, rezultoi në një rritje të shpenzimeve të
interesit me 7.3 milion USD apo 88%.
Të Ardhura Neto nga Interesi
Rritja e të ardhurave nga interesi me 14.9 milion USD apo 54%, dhe rritja e
shpenzimeve të interesit me 8.1 milion USD apo 86%, solli rritjen e Marzhit të Interesit
Neto me 6.8 milion USD apo 37% krahasuar me vitin 2005.
Komisionet
Pas rishikimit të kushteve të punës për disa nga shërbimet dhe produktet kryesore
bankare në Shtator të vitit 2006, të ardhurat e bankës nga komisionet reﬂektuan një
rritje, sidomos nga komisionet për mirëmbajtjen e llogarisë, transfertat e parave dhe
Letrat e Kredisë.
Fitimi neto i BASH nga komisionet, u rrit me një mesatare mujore nga 257.000 USD
në 365.000 USD, pra me 42%. Kjo rritje ishte rezultat i rritjes së numrit të llogarive
të reja, komisionit për mirëmbajtjen e llogarisë, transfertave dhe urdhërpagesave
(aftërsisht me 23%), komisioneve për pagesat SWIFT (me 17%) dhe komisionet për
transaksionet e klientëve (afërsisht me 53%).
Të Ardhurat nga Këmbimet Valutore
Në vitin 2005, BASH u shpall banka më e mirë përsa i përket të ardhurave nga aktiviteti
i këmbimeve valutore. Pavarsisht nga konkurenca e fortë, gjatë vitit 2006 Banka
Amerikane arrit të ruante të njëjtin nivel të të ardhurave nga këmbimet valutore si në
vitin 2005 duke gjeneruar një ﬁtim neto prej 1.8 milion USD nga ky aktivitet.
Rritja e vlerës neto të komisioneve për shërbimet bankare të ardhurat jo nga
interesi me 1.25 milion USD ose me 26% krahasuar me vitin 2005. Kjo rriti
totalin e të ardhurave me 8 milion USD ose me 35% krahasuar me 2005.
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Të ardhurat neto nga interesi
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Shpenzime të Përgjithshme Administrative (SHPA)
Me hapjen e agjencive dhe degëve të reja rritja e investimeve për pajisje TI,
komunikacion, ATM, për më shumë se 500 terminale POS, etj, solli rritjen e shpenzime
të përgjithshme administrative me 27%.
Megjithatë, nëse shohim ekuivalentin e SHPA në LEK, rritja e kësaj të fundit është
vetëm 16% si rezultat i zhvlerësimit të Dollarit kundrejt Lekut dhe Euros me 10%.
• Shpenzime për Personelin
Në vitin 2006, shpenzimet për personelin u rritën me 24% në krahasim me vitin 2005.
Duke qënë se shpenzimet për pagat janë në LEK për degët e Bankës në Shqipëri
dhe në Euro për degët e Bankës në Greqi, rritja reale e shpenzimeve për Personelin
ishte në masën 12%, dhe ishte rezultat i rritjes vjetore të pagave në Prill 2006 dhe
shpenzimeve për trajnimin e staﬁt të punonjësve gjatë vitit.
Pavarsisht nga zgjerimi i rrjetit të Bankës me 6 agjenci dhe degë të reja (dega
në Lushnjë dhe Selanik bashkë me hapjen e 4 agjencive të reja në Tiranë),
BASH arriti të racionalizojë dhe administrojë veprimtarinë e vet bankare duke
e rritur numrin e staﬁt me 5 punonjës të rinj ose 1.4% krahasuar me 362
punonjës në vitin 2005.

Totali i aktiveve (në milion USD) për punonjës

3

2 .3 3

+57%

Fitimi neto (në milion USD) për punonjës

1

+123%

1 .4 9

0 .5 8

0 .2 6

0

0
V 2005

V 2006

V 2005

V 2006

Gjatë gjithë vitit 2006, BASH ﬁnancoi ndjekjen e kurseve të menaxhimit pranë
shkollave të njohura ndërkombëtare të biznesit për disa punonjës të staﬁt drejtues
të Bankës (p.sh. London Business School), dhe paralelisht ka ofruar kurse trajnimi
për të gjithë punonjësit e tjerë.
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Fitimi Neto (në mil. USD)

Aktivet (në mil. USD)
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• Vlera e Zhvlerësimit/Amortizimit
Rritja e shpenzimeve për zhvlerësimin dhe amortizimin u rrit nga 2 milion USD në 2005
në 2.6 milion USD në 2006, me 30%. Megjithatë, duke qënë se Aktivet e Qëndrueshme
regjistrohen në librat e bankës në LEK dhe Euro, rritja e shpenzimeve për zhvlerësim
dhe amortizim u zvogëlua në 18% për shkak të zhvlerësimit të dollarit Amerikan.
Si rezultat i investimeve të kryera për hapjen e agjencive dhe degëve të reja, një pjesë
e madhe e këtyre shpenzimeve u kapitalizuan në kategorinë e Aktiveve të Trupëzuara si
Pajisje Zyrash, Pajisje dhe programe për departamentin e TI, Mobilje, ATM, Përmirsime
dhe Mirëmbajtje ambjenti, duke rritur kështu shpenzimet për zhvlerësimin.
Njëkohësisht edhe shpenzimet për amortizimin u rritën për shkak të normës së re
ﬁskale për amortizimin e cila hyri në fuqi në Mars të vitit 2006 (duke ndryshuar nga
10% në 15%) për të gjitha Shpenzimet Fillestare, Liçensat dhe Markat. Nëse nuk do
të konsideronim rritjen e përgjithshme të zhvlerësimit dhe amortizimit shpenzimet
do të binin në nivelin 15%.
• Shpenzime të Tjera Operative
Shpenzimet e tjera operative gjatë vitit 2006 u rritën me 1.5 milion USD ose 21%,
kryesisht si rrjedhojë e hapjes së agjencive/degëve të reja dhe rritjes së përgjithshme
të volumit të punës i cili solli rritjen e shpenzimeve për qiranë, mirëmbajtjen dhe
riparime, transportin dhe udhëtime pune, komunikacion dhe energji elektrike.
Pavarësisht nga rritja e shpenzimeve të përgjithshme administrative, BASH
arriti me sukses të ulë raportin e shpenzim/të ardhurave nga 63% në 2005 në
59% në 2006.
Analiza e të Ardhurave të Bankës
Rritja me 35% e totalit të të ardhurave dhe 27% e shpenzimeve jo nga interesi, rriti
Fitimin Neto pas tatimit me 67%. Raporti i Kthimit mbi Kapitalin dhe Raporti i Kthimit
mbi Aktivet u rritën përkatësisht me 36% dhe 27% duke shënuar 30.22% dhe 1.57%.
Raporti i Kthimit mbi Aktivet me Risk u rrit nga 1.36% në vitin 2005 në 1.66 në vitin
2006. Raporti i të ardhurave për vitin 2006 ishte mbi nivelin e sektorit bankar. Norma
e kthimit mbi kapitalin ishte 20.2% dhe Norma e Kthimit mbi aktivet ishte 1.4%.
Raporti Vjetor 2006
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Bilanci i konsoliduar kontabël për 31 Dhjetor 2006
(në mijë LEK)

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

Arka dhe llogari në banka (shën 3)
Letra me vlerë të vendosjes (shën 4)
Letra me vlerë të investimit (shën 5)
Hua tregtare (shën 6)
Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara (shën 7)
Ndërtesa dhe pajisje (shën 8)
Mjete të tjera (shën 9)

19,597,442
2,393,561
31,610,905
25,199,127
315,388
778,601
395,614

7,096,810
2,083,146
24,060,849
21,004,657
336,147
780,783
394,778

Aktive gjithsej

80,290,638

55,757,170

Detyrime ndaj bankave (shën 10)
Detyrime ndaj klientëve (shën 11)
Marrëveshje të Riblerjes (Repo) (shën 12)
Borxhi i varur (shën 13)
Detyrime të tjera (shën14)

15,458,345
55,442,100
4,381,099
487,105
460,150

4,378,664
47,045,913
533,586
352,813

Detyrime gjithsej

76,228,799

52,310,976

3,775,320
(634,312)
388,933
531,898
4,061,839

3,153,240
(311,349)
282,296
322,007
3,446,194

80,290,638

55,757,170

AKTIVET

DETYRIMET DHE KAPITALI AKSIONER
DETYRIMET

KAPITALI AKSIONER
Kapitali i nënshkruar i paguar (shën 15)
Diferenca e rivlerësimit
Rezervat (shën 16)
Fitim i pashpërndarë
Totali i Kapitalit Aksioner
Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksioner

Bilanci kontabël duhet të lexohet me shënimet e bashkëngjitura nga 1 deri 31 si dhe pjesët e
tjera të cilat janë pjesë e pasqyrave ﬁnanciare.
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Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2006 dhe 2005
(në mijë LEK)

Të ardhura nga interesi
Huatë tregtare
Obligacione shqiptare dhe të huaja
Bono thesari të Qeverisë Shqiptare
Llogari me bankat korrespondente
Marrëveshje të riblerjes
Totali i të ardhurave nga interesi
Shpenzime interesi
Detyrime ndaj klientëve
Detyrime ndaj bankave
Borxhi i varur
Marrëveshje të riblerjes
Llogari të Qeverisë Shqiptare
Të tjera
Totali i shpenzimeve të interesit
E ardhura nga interesi, neto
Të ardhura të tjera
Të ardhura nga komisionet
Shpenzime nga komisionet
E ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura të tjera, neto (shën 17)
Të ardhura nga këmbimet valutore

Totali i të Ardhurave
Shpenzime personeli (shën 19)
Shpenzime qeraje (shën 20)
Shërbime të jashtme (shën 21)
Zhvlerësimi i aktiveve
të qëndrueshme të trupëzuara (shën 8)
Amortizimi i aktiveve
të qëndrueshme të patrupëzuara (shën 7)
Fondi rezervë për humbjet nga huatë (shën 6, 18)
Amortizimi i përmirësimeve
të ambienteve me qera (shën 9)
Shërbime të ndryshme (shën 22)
Totali i shpenzimeve
Fitimi neto para tatimit
Tatimi mbi ﬁtimin (shën 23)
Fitimi neto

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

1,939,449
1,429,505
372,143
277,101
3,423
4,021,621

1,330,693
803,418
465,235
176,820
5,799
2,781,965

(1,433,784)
(101,068)
(57,444)
(36,980)
(32,979)
(1,662,255)

(808,199)
(38,508)
(41,288)
(39,437)
(1,780)
(929,212)

2,359,366

1,852,753

505,139
(95,857)
409,282

367,072
(60,537)
306,535

4,309
167,597
171,906

16,154
188,248
204,402

2,940,554

2,363,690

(726,675)
(207,264)
(199,053)

(626,872)
(153,741)
(172,068)

(116,334)

(106,491)

(86,766)
(64,464)

17,300
(106,621)

(39,032)
(307,597)
(1,747,185)

(27,697)
(303,131)
(1,479,321)

1,193,369

884,369

(246,355)

(261,075)

947,014

623,294

Pasqyra e të Ardhurave - Shpenzimeve duhet të lexohet me shënimet e bashkëngjitura nga
1 deri 31 si dhe pjesët e tjera të cilat janë pjesë e pasqyrave ﬁnanciare.
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Pasqyra e Ndryshime
pasqyrave ﬁnanciare.

Efekti si pasoje e ndryshimit të monedhës
funksionale
Të ardhura neto të periudhës
Kalimi nga ﬁtimi i mbartur në rezervat e
përgjithshme
Rritja në kapitalin e paguar
Diferenca nga rivlerësimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2006

Të ardhura neto të periudhës
Rritja në kapitalin e paguar
Kalimi nga ﬁtimi i mbartur në rezervat e
përgjithshme
Diferenca rivlerësimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2005

Gjendja më 31 Dhjetor 2004

(në mijë LEK)

(322,963)
(634,312)

622,080
3,775,320

295,430
(311,349)

3,153,240

-

-

Diferencë
rivlerësimi
(606,779)

1,212,840

Kapitali i
paguar
1,940,400

10,235

(3,259)
-

13,494

-

13,494

Rezerva ligjore

(8,406)
947,014
(322,963)
4,061,839

947,014
(115,043)
(622,080)
531,898
115,043
378,698

321,203
3,446,194
(124,296)
25,773
322,007
124,296
268,802

(5,147)
-

623,294
-

2,501,697

Totali

623,294
(1,212,840)

Fitimi i
mbartur
1,010,076

-

Rezerva të
përgjithshme
144,506

Pasqyra e konsoliduar e ndryshimeve në kapital për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2006

Pasqyra e ndryshimit e Mjeteve Monetare për vitin 2006 dhe 2005
(në mijë LEK)

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

Fitimi neto i periudhës
1,193,369
Zërat që rakordojnë ﬁtimin para tatimit me mjetet
monetare neto të përdorura në aktivitet operacionale
Zhvlerësimi i ndërtesave dhe pajisjeve (shën 8)
116,334
Amortizimi i mjeteve të qëndrueshme
të patrupëzuara (shën 7)
86,766
Zhvlerësimi i përmirësimeve
të ambjenteve me qera (shën 9)
39,032
Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të mbajtura
deri në maturim- bono thesari
(371,955)
Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të mbajtura
deri në maturim- të ndryshme nga bono të thesarit.
(15,796)
Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të vendosjes.
778
Fonde rezervë për humbjet nga huatë (shën 18)
64,464
Humbje nga pakësimi i mjeteve të qëndrueshme të
patrupëzuara (shën 7)
5,321
Humbje nga pakësimi i ndërtesave dhe pajisjeve (shën 8)
85,759
Humbje nga shitja e Bonove të Thesarit
(2,052)
Ndryshimi në interesin për t’u arkëtuar
(181,376)
Ndryshimi në interesin për t’u paguar
237,800
Diferenca nga kursi i këmbimit
(385,144)
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet operative
Ndryshimi në detyrimet prej bankave
(12,801,730)
Ndryshimi në huatë tregtare
(4,163,576)
Ndryshimi në aktivet e tjera
(73,823)
Ndryshimi në marrëveshjet e riblerjes
4,350,000
Ndryshimi në detyrimet ndaj bankave
11,074,902
Ndryshimi në detyrimet ndaj klientëve
8,194,265
Ndryshimi në detyrime të tjera
70,492
Tatim i paguar mbi ﬁtimin
(212,400)
Rrjedhja neto e parasë nga aktivitetet operative
7,311,430
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese
Blerje e mjeteve të qëndrueshme të patrupëzuara (shën 7)
(72,571)
Blerje e ndërtesave dhe pajisjeve (shën 8)
(202,809)
Blerje e letrave me vlerë të vendosjes
(500,000)
Shitje e investimeve në letra me vlerë të vendosjes
189,336
Blerje e investimeve në letra me vlerë të investimit
(9,718,705)
Shitje e investimeve në letra me vlerë të investimit
2,686,312
Rrjedhja neto e parase nga aktivitetet investuese
(7,618,437)
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet ﬁnancuese
Rritje në borxhin afatgjatë të varur
Rrjedhja neto e parasë nga aktivitetet ﬁnancuese
Ndryshimi i mjeteve monetare gjatë periudhës
(307,007)
Mjete monetare e të ngjashme
në ﬁllim të periudhës (shën 24)
2,837,991
Mjete monetare e të ngjashme
në fund të periudhës (shën 24)
2,530,984

1884,369

106,491
(17,300)
27,697
(471,113)
9,783
4,534
106,621
56
3,184
(221,476)
98,225
(278,595)
(1,297,144)
(8,756,102)
(44,970)
713,297
13,513,924
(46,635)
(261,513)
4,073,333
(67,263)
(245,889)
(14,926,449)
4,919,051
(10,320,550)
517,900
517,900
(5,729,317)
8,567,308
2,837,991

Pasqyra e ﬂuksit të Mjeteve Monetare duhet të lexohet së bashku me shënimet e bashkëngjitura nga 1
deri 31 si dhe pjesët e tjera të cilat janë pjesë e pasqyrave ﬁnanciare.
Këto pasqyra ﬁnanciare u aprovuan nga Drejtuesit e Bankës më 13 Mars 2007 dhe janë ﬁrmosur për
llogari të tij nga:

_______________________
Lorenzo Roncari
President dhe Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
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_______________________
Adela Xhemali
Zv/Presidente, Kontrolli Financiar

Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2006
1. Informacion i përgjithshëm
Banka Amerikane e Shqipërisë (Banka) është themeluar në Maj të vitit 1998 me
zyrat e saj qëndrore në Tiranë. Banka u autorizua që të ushtronte aktivitet bankar në
Shqipëri në përputhje me Ligjin nr. 8075, “Për sistemin Bankar në Shqipëri”, që daton
Shkurt 1996 i cili u zëvendësua nga ligji nr. 8365 i datës 2 Korrik 1998 dhe është
subjekt i Ligjit nr. 8269, datë 23 Dhjetor 1997 “Për Bankën e Shqipërisë”. Banka e
ﬁlloi aktivitetin e vet më 24 Shtator 1998. Në fund të vitit 2005, Banka kishte hapur
degë në Durrës, Vlorë, Elbasan, Fier, Gjirokastër dhe Korcë si dhe nje agjensi në
Aeroportin Ndërkombëtar të Rinas-it, pesë agjensi në Tiranë dhe një në Ambasadën
Amerikane në Tiranë. Në 14 Qershor 2004, Banka hapi një degë në Athinë, Greqi.
Gjatë 2006 dy degë të reja u hapën në Lushnjë dhe Selanik, një agjensi në Durrës
dhe katër agjensi të reja në Tiranë. Gjithashtu gjatë vitit 2004, Banka ﬁlloi të instalojë
ATM-të në zyrat qëndrore dhe degët e saj, të cilët në 31 Dhjetor 2006 shënuan një
total prej 37 ATM, si dhe 484 POS.
Në fund të vitit 2006, Banka kishte një staf prej 367 të punësuar (2005: 362), përfshirë
4 administratorë të huaj dhe 31 të punësuar në degët e Greqisë.
Më 20-21 Shtator 2006, Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (që tani e tutje do
i referehemi si “FASHN” ose si “Aksioneri i Vetëm”) në fuqinë ligjore të plotë të tij si
aksioneri i vetëm i Bankës, ﬁrmosi një marrëveshje për Blerjen e Aksioneve (që tani e
tutje do i referohemi si “Marrëveshja e Blerjes”) me SANPAOLO IMI S.p.A. (“Blerësi”),
i cili është një entitet i krijuar në përputhje me Ligjet e Republikës Italiane me synimin
e shitjes të 12,000,000 aksione të Bankës me një vlerë nominale prej 2,2266 USD
që përbën rreth 80% të vlerës totale të kapitalit të Bankës, kundrejt një cmimi prej
125,520,000 USD (“Cmimi i Blerjes”). Më 29 Tetor 2006, Blerësi ka paguar cmimin e
lartpërmendur nëpërmjet nje llogarie të ngurtësuar në emër të Bankës.
Në përputhje me marrëveshjen e blerjes, objekti i transferimit së pjesëmarrjes, është
subjëkt i plotësimit paraprak të të gjitha kushteve të listuara si mëposhtë:
(i) Banka e Shqipërise të aprovojë blerjen e pjesëmarrjes nga pala Blerëse sipas
kushteve të Marrëveshje së Blerjes,
(ii) Autoriteti i Konkurrencës Shqiptare të aprovojë përqëndrimin e ndërmarrjes si
pasojë e blerjes së Pjesëmarrjes nga pala Blerëse sipas kushteve të Kontratës
së Blerjes; dhe
(iii) Autoriteti Bankar Italian të aprovojë blerjen e Pjesëmarrjes nga pala Blerëse
sipas kushteve të Kontratës së Blerjes.
Në datën kur këto pasqyra ﬁnanciare jane lëshuar, kushtet e lartpermendura nuk
janë plotësuar ende.

2. Përmbledhje e politikave kontabël
Një përmbledhje e politikave më të rëndësishme kontabël të zbatuara në përgatitjen
e këtyre pasqyrave ﬁnanciare jepet si më poshtë:
(a) Bazat e përgatitjes
Pasqyrat ﬁnanciare të konsoliduara u përgatitën në përputhje me Nenin 38 te Ligjit
Bankar të Republikës së Shqipërisë, Nr 8365, më datë 2 Korrik të vitit 1998.
Këto rregullore janë pjesërisht në përputhje me Standartet Ndërkombëtare Financiare
Raportuese, të njohura më parë si Standartet Ndërkombëtare Kontabël, me disa
perjashtime të rëndësishme si me poshtë:
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Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2006
2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(a) Bazat e përgatitjes (vazhdim)
• Rregulloret e Bankës së Shqipërisë kërkojnë që kontratat e këmbimeve valutore
të konsiderohen si transaksione jashtë bilancit dhe nuk paraqiten në bilanc
derisa të kryhet pagesa ose të paraqitet fatura e valutës që do të konvertohet;
• Rregulloret e Bankës së Shqipërisë kërkojnë që huatë dhe paradhëniet të
kategorizohen në përputhje me udhëzimet në shënimin 2(i) dhe përcaktojnë
përqindjet që do të aplikohen për këto kategori duke llogaritur fondet rezervë
për humbjen e mundshme nga huatë;
• Rregulloret e Bankës së Shqipërisë kërkojnë që kontabilizimi i kostove
dhe komisioneve të krijuara prej lëvrimit të kredisë të mos kapitalizohet dhe
amortizohet, por këto të njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në
momentin kur përﬁtohen;
• Rregulloret e Bankës së Shqipërisë kërkojnë që ﬁtimet e parealizuara të
kapitalit nga investimet e letrave me vlerë të mbajtura deri në maturim të mos
regjistrohen në llogari dhe të mos krijohet asnjë fond rezervë për tatimin e
shtyrë.
Pasqyrat ﬁnanciare të konsoliduara janë përgatitur në përputhje me parimin e
kostos historike, duke bërë përjashtim vetëm për mjetet ﬁnaciare të letrave me
vlerë të vendosjes, të cilat janë të mbajtura me vlerën më të vogël ndërmjet kostos
dhe vlerës reale.
(b) Monedha funksionale dhe raportuese
Këto pasqyra ﬁnanciare të konsoliduara janë të raportuara në LEK, e cila është në të
njëjtën kohë edhe monedha funksionale e Bankës. Me përjashtim të rasteve kur është
speciﬁkisht e shprehur, informacioni ﬁnanciar është i paraqitur në mijë LEK.
Në 1 Janar 2006, Banka ndryshoi monedhën funksionale nga Dollari amerikan në
LEK në perputhje me kërkesat speciﬁke të Bankës së Shqipërisë. Në mungesë të
sqarimeve nga rregulloret e Bankës së Shqipërisë, Banka ka aplikuar mënyrën e
kërkuar nga Standarti Ndërkombëtar i Kontabilitetit (SNK) 21 “Efektet e ndryshimeve
në kurset e këmbimit” (i rishikuar në 2003) për përkthimin e balancave të hapjes në
datën e tranzicionit në monedhën e re funksionale. Si rrjedhim, pozicioni ﬁnanciar
në datë 01 Janar 2006, është përkthyer nga Dollari Amerikan në LEK duke përdorur
kursin e këmbimit në atë datë, duke bëre përjshtim vetëm për zërat si kapitali i paguar
dhe ﬁtimi i akumuluar.
Pasqyrat krahasuese të vitit 2005 janë përkthyer nga Dollari amerikan, i cili përfaqëson
monedhën funksionale për atë periudhë, në LEK duke aplikuar këto procedura:
• Mjetet dhe Detyrimet në datën e cdo bilanci të paraqitur janë përkthyer duke
përdorur kursin e këmbimit që ekziston në datën e bilancit kontabël përkatës (1
Dollar amerikan baraz me 103.58 LEK).
• Zërat e pasqyrës së të ardhurave dhe shpenzimeve për të gjitha periudhat e
paraqitura janë përkthyer duke përdorur kursin mesatar vjetor të këmbimit
(1 Dollar amerikan baraz me 100.25 LEK).
• Zërat e kapitalit të ndryshme nga ﬁtimi dhe humbja neto e periudhës, që janë
përfshirë në tepricën e ﬁtimit të mbartur janë konvertuar me kursin e monedhës
raportuese në cdo datë të bilancit kontabël të paraqitur; dhe
• Diferencat që rezultojnë nga kurset e këmbimit janë pasqyruar si një zë i veçantë
i kapitalit.
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Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2006
2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(b) Monedha funksionale dhe raportuese (vazhdim)
Ashtu siç dhe lejohet nga legjislacioni vendas, kapitali ﬁllimisht është regjistruar në
Dollarë Amerikan (US Dollars) me kursin historik të këmbimit në datën respektive të
transaksionit, dhe është paraqitur për qëllime ligjore në vlerën ekuivalente në LEK të
tepricave origjinale në US Dollars. Në përputhje me legjislacionin vëndas, diferenca
ndërmjet vlerës në lekë të kapitalit të konvertuar me kursin historik dhe vlerës së
konvertuar me kursin në datën e bilancit është regjistruar në bilanc si rezervë rivlersimi
në pjesën e kapitalit aksioner.
(c) Bazat e konsolidimit
(i) Filialet
Filialet janë entitete (Degët) të cilat janë të kontrolluara nga Banka. Kontrolli ekziston
kur Banka ka të drejta për të qeverisur politikat ﬁnanciare dhe operative të një entiteti
në mënyrë që të përﬁtojë të mira prej ushtrimit te aktivitetit të tij. Pasqyrat ﬁnanciare
të ﬁlialeve janë të përfshira në pasqyrat ﬁnanciare të konsoliduara që nga data e
ﬁllimit të ushtrimit të kontrollit deri në datën që ky kontroll merr fund.
(ii) Transaksionet e eliminuara gjatë konsolidimit
Tepricat e marrëdhënieve brenda grupit, dhe cdo shpenzim i parealizuar që buron nga
transaksione brenda grupit, janë eliminuar në momentin që janë përgatitur pasqyrat
ﬁnanciare të konsoliduara. Të ardhurat e parealizuara janë eliminuar në përgatitjen
e pasqyrave ﬁnanciare të konsoliduara Shpenzimet e parealizuara janë eliminuar në
të njëjtën mënyrë si të ardhurat e parealizuara, por vetëm në atë masë kur nuk ka
tregues për zhvlerësim
(d) Monedha e huaj
(i) Konvertimi i monedhave të huaja
Transaksionet në monedhë të huaj janë konvertuar me kursin e këmbimit të datës së
transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në valutë të huaj dhe të mbajtura me
kosto historike janë konvertuar me kursin e këmbimit të datës së bilancit kontabël.
Diferencat e lidhura nga rivlerësimet janë pasqyruar në pasqyrën e të ardhurave dhe
shpenzimeve në zërin “Të ardhura nga transaksione në monedhe të huaj”. Aktivet
dhe detyrimet jo-monetare në valutë të huaj dhe të mbajtura me kosto historike janë
konvertuar me kursin e këmbimit të datës së transaksionit. Për më shumë, fondet
rezervë për humbjet nga huatë dhe ndaj garancive të klientëve të cilat janë në monedhë
të huaj, konvertohen me kursin valutor të datës së raportimit.
(ii) Operatorët e huaj
Mjetet dhe detyrimet e veprimtarive të huaja janë përkthyer në monedhën funksionale
(p.sh. EUR) të operatorit të huaj me kursin e këmbimit të atë juridiksion (p.sh: Greqi)
në datën e raportimit. Të ardhurat e shpenzimet janë të përkthyer në Euro sipas kursit
të këmbimit të kuotuar në atë juridiksion (p.sh: Greqi) në cdo datë transaksioni.
Transaksionet në monedhë të huaj janë të përkthyera në monedhën raportuese të
grupit si më poshtë:
• mjetet dhe detyrimet janë të përkthyera sipas kursit të këmbimit të Bankës në
datën e bilancit;
• zërat e të ardhurave e shpenzimeve janë të përkthyera sipas kursit të këmbimit
të Bankës në datën e bilancit;
• çdo humbje ose ﬁtim që rezulton nga eliminimi i tepricave të marrëdhenieve
brenda-grupit, njihen nën zërat e bilancit, të ndryshme nga ato të kapitalit.
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2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(d) Monedha e huaj (vazhdim)
(iii) Kurset e këmbimit të aplikueshme
Kurset e këmbimit të aplikueshme për monedhat kryesore në 31 Dhjetor 2006 dhe
31 Dhjetor 2005
2006
94.14
123.85

USD
EUR

2005
103.58
122.58

(e) Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjete Monetare dhe të ngjashme përfshijnë mjetet në arkë, depozitat në Bankën
e Shqipërisë dhe depozitat dhe llogaritë me bankat duke perfshirë depozitat ndërbankare dhe të mbledhshme në proces.
(f) Investimet
Të gjitha investimet në letra me vlerë njihen ﬁllimisht në kosto, e cila është vlera reale
e konsedirimit të dhënë plus kostot e procesit të blerjes së investimit. Në vijim të
njohjes paraprake cdo investim ne letra me vlerë i mbajtur nga Banka kategorizohet
në portofole në përputhje me qellimet që ka Banka lidhur me blerjen e letrave me
vlerë dhe në vazhdimësi të strategjisë së investimit në letra me vlerë. Këto klasiﬁkohen
si me poshtë:
• Letrat me vlerë të investimit dhe
• Letrat me vlerë të vendosjes.
(i) Letrat me vlerë të investimit
Letrat me vlerë të investimit janë aktive ﬁnanciare me të ardhura ﬁkse ose të
përcaktueshme dhe me maturitete ﬁkse që Banka ka qëllimin dhe aftësinë t’i mbajë
deri në maturimin e tyre.
Letrat me vlerë të investimit njihen në bazë të ditës së tregëtimit dhe ﬁllimisht
regjistrohen me koston e tyre. Në datat në vijim të raportimit ato maten me koston e
amortizuar, neto nga humbjet e mundshme nga zhvlerësimi për të pasqyruar shumat e
paarkëtueshme për të reﬂektuar në se ka një mundësi të lartë që Banka nuk do ti mbajë
këto investime deri në maturitet për arsye të ngjarjeve të reja ose në se ekziston një
rrezik mosarkëtimit në lëshuesi i investimeve. Amoritizimi vjetor i skontos ose primit
për blerjen e letrave me vlerë të mbajtura në maturim i shtohet të ardhurave të tjera
nga investimet për tu arkëtuar gjatë afatit të instrumentit, në mënyrë që e ardhura e
njohur në çdo periudhë të paraqesë një ﬁtim konstant nga investimi.
(ii) Letrat me vlerë të vendosjes
Pas regjistrimit ﬁllestar, investimet që janë klasiﬁkuar si “Të vendosjes” ri-vlerësohen
me vlerën reale. Në cdo datë të pasqyrave ﬁnaciare krijohen fonde rezervë me bazë
grupin e letrave me vlerë të të njëjtit lloj kundrejt humbjeve të parealizuara të kapitalit që
rezulton nga diferenca midis vlerës kontabël, e rregulluar kjo me vlerën e amortizimit,
dhe ri-vlerësimit të diferencave nga vlera reale në çmim. Humbjet që shkaktohen si
pasojë e ndryshimit në vlerën e tregut të investimeve të vendosjes përfshihen në
ﬁtimin ose humbjen neto të periudhës. Fitimet kapitale të parealizuara nuk njihen në
pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve.
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2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(g) Çmuarja e vlerës reale
Për letrat me vlerë të investimit që tregtohen në tregje të organizuara ﬁnanciare, vlera
reale përcaktohet duke iu referuar cmimit të ofruar për blerje që kuotohet në Bursë
në fund të ditës së datës së Bilancit.
Investimet, per të cilat nuk ekziston një cmim tregu i kuotuar, nje vlerësim i arsyeshëm
i vlerës reale percaktohet duke iu referuar vlerës së tregut të një instrumenti tjetër
që është pothuajse i njëjtë, ose bazohet në vlerën e pritshme të rrjedhjes së parasë,
ose vlerën neto të investimit.
(h) Identiﬁkimi dhe matja e fondit rezervë (zhvleresimit)
të instrumentave ﬁnanciare.
Në cdo datë të bilancit bëhet një vlerësim për të përcaktuar nëse ekziston evidencë e
mjaftueshme që tregon se një instrument ﬁnanciar apo grup instrumentesh ﬁnanciare
mund të rrezikohen me rënie të vlerës. Në rastet kur kjo evidencë është prezente,
atëherë bëhet parashikimi për vlerën e rekuperueshme të mjetit dhe cfarëdo humbje
si pasojë e rënies së vlerës, duke u bazuar në vlerën neto të tanishme të hyrjeve
të pritshme në të ardhmen, kontabilizohet për diferencën ndërmjet shumës së
arkëtueshme dhe vlerës kontabël. Për mjetet monetare me kosto amortizimi – vlera
kontabël zvogëlohet me shumën e mundëshme të arkëtueshme menjëherë ose
nëpërmjet përdorimit të një llogarie fondi rezervë dhe shuma e humbjeve përfshihet
në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve (referoju shënimit 2.i).
(i) Hua tregtare
Huatë tregtare dhe paradhëniet ndaj klientëve mbahen me vlerën e tyre të realizueshme
neto nëpërmjet fondit rezervë për humbjet e mundshme nga huatë. Huatë fshihen
nga bilanci, me vendim të drejtuesve, kur klienti deklarohet i vdekur ose ka qënë në
vonesë dhe në vështirësi serioze shlyerje. Huatë kontabilizohen në momentin kur
lëvrohet shuma totale dhe pagesat e huasë kontabilizohen kur këto arkëtohen. Interesi
kontabilizohet duke u bazuar në parimin kontabël të drejtave të konstatuara.
Fondet rezervë për humbjet nga huatë.
Politika e fondeve rezervë për huatë është në përputhje me Rregulloren nr. 52 të
Bankës së Shqipërisë mbi “Administrimin e riskut të kredisë” (rregullorja mbi kredinë)
e miratuar nga Këshilli Mbikqyrës në datë 14 Korrik 2004. Rregullorja kërkon që Banka
të klasiﬁkojë huatë e dhëna në 5 kategori risku.
Për çdo kategori risku, aplikohen normat e fondeve rezervë për humbjet e mundshme
të huasë si vijon:
Lloji i huasë
Standarte
Në ndjekje
Nën-Standarte
Të dyshimta
Të humbura

Ditë vonesë
0-30 ditë
31-90 ditë
91-180 ditë
181-365 ditë
365+ ditë

Norma e provigjionimit
1%
5%
20%
50%
100%
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2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(i) Hua tregtare (vazhdim)
Drejtuesit e Bankës vendosin mbi klasiﬁkimin e portofolit te huave në një nga
kategoritë e lartpërmendura duke u bazuar mbi nje analizë e cila merr në konsideratë
karakteristikat primare dhe plotësuese të listuara më poshtë:
a)
situata ﬁnanciare e huamarrësit;
b)
situata ﬁnanciare e garantuesit;
c)
cilësia e kolateralit të siguruar;
d)
ditëvonesat;
e)
levizjet në llogarinë për kreditë kuﬁ të huamarrësit;
f)
ristrukturimi i kredisë si rezultat i përkeqësimit të situatës ﬁnanciare të
huamarrësit.
(j) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e ndërsjellta të riblerjes
Letrat me vlerë të blera sipas marrëveshjeve për t’u rishitur (marrëveshjet për
riblerjet e ndërsjellta) dhe letra me vlerë të shitura sipas marrëveshjeve për të riblerë
(marreveshjet për riblerje), trajtohen si transaksione ﬁnanciare me kolateral në formën
e parapagimeve ose arkëtimeve plus interesin për t’u arkëtuar.
Letrat me vlerë të marra mbi bazën e marrëveshjeve të riblerjes së ndërsjelltë dhe
letrat me vlerë të dhëna sipas marrëveshjeve të riblerjes nuk rezultojnë në bilanc,
vetëm në rast se hiqet dorë nga kontrolli i të drejtave kontraktuale të cilat përfshijnë
këto letra me vlerë.
Interesat e fituara nga marrëveshjet e riblerjeve të ndërsjellta dhe interesi i
marrëveshjeve të riblerjeve njihen si të ardhura nga interesat ose shpenzime interesi
për secilën marrëveshje, mbi jetën e cdo marrëveshje. Të gjitha marrëveshjet e
riblerjes janë bërë me Bankën Qëndrore të Shqipërisë.
(k) Ndërtesa dhe pajisje
(i) Njohja dhe matja
Ndërtesat dhe pajisjet paraqiten me koston e tyre neto pasi u është zbritur zhvlerësimi
i akumuluar dhe ndonje humbje e akumuluar nga zhvlerësimi. Kostot përfshijnë të
gjitha shpenzimet të cilat mund ti njihen ne mënyrë të drejtpërdrejtë blerjes së mjetit.
Kostoja mund ti njihet mjetit në mënyrë të drejtpërdrejtë nëse keto janë kosto të
nevojshme për të sjellë mjetin në vendin e shfrytëzimit e në kushtet e nevojshme për
funksionimin e tij dhe kostot e cmontimit ose përgatitjes së terrenit për instalimin e
tij. Nëse pjesë të një mjeti kanë jetë të dobishme të ndryshme, atëherë këto pjesë
njihen si elemente të vecanta të mjeteve të qëndrueshëm të trupëzuara.
(ii) Kostot e mëvonshme
Kostot e zëvendësimit të një ndërtesë ose pajisjeje njihen në kosto nëse ëshë e
mundur që të mira të ardhshme ekonomike të krijohen dhe nëse kostot e tij mund
te maten në menyrë të besueshme. Kostot e sherbimeve ditore njihen në pasqyrën
ë të ardhurave e shpenzimeve në momentin kur këto kosto ndodhin.
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2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(k) Ndërtesa dhe pajisje (vazhdim)
(iii) Zhvlerësimi
Vlera e zhvlerësimit, njihet në pasqyrën e të ardhurave me bazën zbritëse mbi
jetëgjatësinë e parashikuar të mjeteve përgjatë jetës së dobishme të mjeteve për
kompjuterat dhe pajisjet përkatëse dhe në mënyre lineare për ndërtesat, duke qenë
gjithashtu në perputhje me vleresimin e jetës së dobishme nga ana e legjislacionit
ﬁskal ne fuqi. Për veprat e artit nuk parashikohen zhvlerësime. Jetagjatësitë e
parashikuara të përdorimit për periudhën aktuale dhe periudhën krahasuese janë te
paraqitura si më poshte:
•
•
•
•
•

Ndërtesa
Kompjutera & te Tjerë
Pajisje zyre dhe Mobilje
ATM
POS

20 vite
4 vite
5 vite
8 vite
7 vite

(l) Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara
(i) Programe kompjuterike
Programet kompjuterike të blera nga Grupi paraqiten me koston e tyre neto pasi i
është zbritur amortizimi i akumuluar dhe ndonjë humbje e akumuluar nga zhvlerësimi.
Shpenzimet e mëtejshme programet kompjuterike, kapitalizohen vetëm nëse këto
shpenzime rrisin të mirat e ardhshme ekonomike të këtij mjeti speciﬁk. Në rast të
kundërt, këto kosto njihen si shpenzim i periudhës në të cilën kryhen. Amortizimi
paraqitet në pasqyrën e të ardhurave e shpenzimeve sipas metodës të bazës zbritëse
që aplikohet mbi jetën e përdorimit të programit kompjuterik për një periudhë prej 4
vitesh (2005: 4 vite), duke ﬁlluar nga data që është i gatshëm për përdorim.
(ii) Nisja e zgjerimi
Shpenzimet e nisjes dhe zgjerimit i përkojnë shpenzimeve para-operative të kryera
në momentin që është bërë hapja e degëve të reja dhe paraqiten me koston e tyre
neto pasi u është zbritur amortizimi i akumuluar dhe ndonjë humbje e akumuluar nga
zhvlerësimi. Amortizimi paraqitet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas
metodës lineare përgjatë jetës së dobishme prej 7 vitesh (2005: 10 vite). Në vitet
2005 dhe 2006, Drejtuesit kanë aplikuar norma amortizimi per shpenzimet e nisjes
dhe zgjerimit, markat tregtare dhe licencat të cilat janë të aplikueshme për qëllime
ﬁskale. Drejtuesit besojnë në faktin që kuadri rregullator ﬁskal ofron një prospektivë
me të qartë e të përshtatshme mbi përcaktimin e jetës së dobishme të mjeteve
sesa parimet kontabël të pranuara në territorin e Shqipërisë përgjatë periudhës
së tranzicionit të adoptimit të Standarteve Ndërkombëtare Raportuese Financiare
(“SNRF”) në Shqipëri.
(m) Depozitat dhe borxhi i varur
Depozitat dhe borxhet e varura të Bankës përbëjnë burimet e ﬁnacimit nga huadhënia.
Depozitat dhe borxhi i varur njihen me koston e tyre të amortizuar.
(n) Shpenzimet për personelin
Të mirat dhe detyrimet afat-shkurter të punonjësve maten mbi një bazë të pa-skontuar
dhe kalojnë në shpenzim në momentin që shërbimi përkatës është kryer.
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2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(o) Të ardhura dhe shpenzime nga interesat
Interesi llogaritet në përputhje me legjislacionin shqiptar ose në bazë të marrëveshjes
së nënshkruar midis Bankës dhe huamarrësve të saj. Të ardhurat dhe shpenzimet
nga interesat kontabilizohen duke u bazuar në parimin rrjedhës.
(p) Komisionet
Komisionet mbi leterkreditë, letërgarancitë dhe transfertat monetare njihen si të
ardhura kur kryhet shërbimi përkatës. Shpenzimet nga komisionet janë të lidhura
kryesisht me tarifa ndaj transaksioneve ose shërbimeve, për të cilat shpenzimet
dhe shërbimet janë kryer.
(q) Pagesat e qerasë
Pagesat që kryhen sipas qerasë operative njihen në pasqyrën e të ardhurave e
shpenzimeve në mënyrë lineare përgjatë jetëgjatësisë së qerasë. Incetiva të qerasë
të përﬁtuara njihen si pjesë integrale e shpezimit total të qerasë përgjatë jetëgjatësisë
së qerasë.
(r) Tatimi
Tatim ﬁtimi i pagueshëm llogaritet mbi ﬁtimin e tatueshëm, i llogaritur sipas rregullimit
të rezultatit ﬁnanciar statutor me ato zëra të ardhurash dhe shpenzimesh siç kërkohet
nga legjislacioni shqiptar (gjithashtu referoju edhe shënimit 23). Për tatimin e shtyrë
nuk krijohet ndonjë fond rezervë.
(s) Transaksionet jashtë bilancit
Kontratat e këmbimit valutor me afat trajtohen si transaksione jashtë bilancit dhe nuk
regjistrohen në bilanc derisa të bëhet pagesa ose të merret fatura për valutën që do
këmbehet. Fitimet dhe humbjet që rrjedhin nga kontrata e këmbimit valutor me afat
kontabilizohen në momentin e kryerjes së pagesës.
(t) Shifrat krahasuese
Disa shifra krahasuese, kur ka qenë e nevojshme, janë rregulluar per t’u pershtatur
me ndryshimet në paraqitjen e vitit aktual ushtrimor.
(u) Përdorimi i çmuarjeve kontabël
Përgatitja e pasqyrave ﬁnanciare në përputhje me rregulloret e Bankës së Shqipërisë
kërkon që drejtuesit të bëjnë cmuarje kontabël dhe presupozime që kanë efekt mbi
shumën e raportuar të mjeteve dhe detyrimeve, shënimet për zërat jashtë bilancit
në datën e pasqyrës ﬁnanciare, si dhe shumën e raportuar të të ardhurave dhe
shpenzimeve gjatë periudhës së raportuar. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë
nga ato të parashikuara në paraqitjen e vitit aktual ushtrimor.
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3. Arka dhe llogari në banka
Arka dhe llogari në banka më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 mund të detajohen
si më poshtë:

Arka
Banka Qendrore
Llogari rrjedhëse
Rezerva e detyrueshme

Bankat korrespondente
Llogari rrjedhëse
Rezidente
Jo-rezidente
Depozita
Rezidente
Jo-rezidente

Totali - Bankave Korrespondente
Interesi i përllogaritur
Totali

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

1,276,699

1,214,647

130,120
4,803,580
4,933,700

105,682
4,229,653
4,335,335

4,792
726,595
731,387

23,659
284,418
308,077

250,000
12,396,767
12,646,767

250,000
985,771
1,235,771

13,378,154

1,543,848

8,889

2,980

19,597,442

7,096,810

Depozitat jo-rezidente përfshijnë një tepricë prej 11,816,453 LEK ose 125,520,000
USD e cila përfaqëson Cmimin e Blerjes së Bankës sic është e përshkruar në notën
1. Në fund të vitit kjo tepricë është vendosur në Banka të ndryshme Korrespondente
dhe është e përjashtuar nga përdorimi ditor nga ana e Bankës duke përﬁtuar një
interes ndërmjet 5.125% dhe 5.26%, ndërsa kundërllogaria e saj është e përfshirë
në llogaritë rrjedhëse jo-rezidente ashtu sikurse shpjeguar në shënimin 10.
Në përputhje me kërkesën e Bankës së Shqipërisë për rezervat e depozitave, Banka
duhet të mbajë një minimum prej 10% të depozitave të klientit në Bankën Qëndrore
si rezervë të detyrueshme.
Interesi i rezervës së detyrueshme në Bankën Qëndrore llogaritet si më poshtë:
Gjendja në LEK : 70% e normës së marrëveshjeve të riblerjes: 3.85% në
vit në 31 Dhjetor 2006 (31 Dhjetor 2005: 3.50% në vit);
Gjendja në USD : 70% e normës LIBOR të një muaji në USD: 3.75% në vit
në 31 Dhjetor 2006 (31 Dhjetor 2005: 3.07% në vit);
Gjendja në EUR : 70% e normës LIBOR të një muaji në Euro: 2.57% në vit
më 31 Dhjetor 2006 (31 Dhjetor 2005: 1.70%)
Llogaritë rrjedhëse në Bankën e Shqipërisë nuk kanë interesa ndërsa normat e
interesit vjetor për depozitat me afat më 31 Dhjetor 2006 kanë qënë për depozitat
në USD 5.125% - 5.26% (31 Dhjetor 2005: 4.60%), për depozitat në GBP 4.83%
(31 Dhjetor 2005: nil), për depozitat në LEK 4.20% - 6.90% (31 Dhjetor 2005: nga
4.30% - 5.80%).
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4. Letrat me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 përfshijnë si
më poshtë:
31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

Vlera reale

Kosto

Vlera Reale

Letra me vlerë të borxhit:
Letra me vlerë të borxhit
me të ardhura të ndryshueshme:
Banka dhe Institucione Financiare
Qeveria
Interesi i përllogaritur

Kosto

1,889,925
500,000
5,857

1,887,704
500,000
5,857

2,088,648
5,328

2,077,818
5,328

Totali

2,395,782

2,393,561

2,093,976

2,083,146

Bankat dhe Institucionet ﬁnaciare paraqesin Obligacione jo-Shqiptare ndërsa ato të
Qeverisë janë Shqiptare. Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2006, i gjithë portofoli i
letrave me vlerë të vendosjes të Bankave dhe Institucioneve Financiare me një vlerë
tregu prej 1,889,925 mijë LEK (31 Dhjetor 2005: 2,088,648 mijë LEK) ishte i listuar
në Bursë.
Klasiﬁkimi më i ulët Moody për Obligacionet Jo- Shqiptare është Aa3 në përputhje me
politikën e Bankës. Maturimi i tyre zgjat 3 deri në 8 vjet. Letrat me vlerë të vendosjes
me vlerë tregu, të klasiﬁkuara sipas emetuesve, paraqiten si më poshtë:
31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

947,086
942,839

1,051,523
1,037,125

1,889,925

2,088,648

Letra me vlerë të vendosjes të emetuar nga:
Kompani të listuara:
Institucione ﬁnanciare ndërkombëtare
Banka të huaja
Totali

5. Letra me vlerë të investimit
Letrat me vlere te investimit përbëhen nga borxhe dhe instrumente me të ardhura
ﬁkse të Qeverisë Shqiptare (Bono Thesari dhe Letra me Vlerë) si edhe nga Letra me
Vlerë jo- Shqiptare. Këto detajohen si më poshtë:
31 Dhjetor 2006
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31 Dhjetor 2005

Kosto

Vlera reale

Kosto

7,925,460
1,604,071

5,927,596
1,019,403

6,032,581
1,044,853

Vlera reale
Qeveria dhe të tjerë:
7,577,704
Qeveri të SHBA-së dhe BE-së
1,355,679
Institucione ndërkombëtare
Kompani të listuara:
4,257,676
Banka e Institucione ﬁnanciare
Interesi i përllogaritur
Nëntotali – obligacione jo-Shqiptare 13,171,059

4,638,611
264,486
14,432,628

4,879,211 5,424,381
237,945
11,826,210 12,739,760

Të mbajtura në LEK:
Qeveria Shqiptare
Interesi i përllogaritur
Nëntotali – obligacione Shqiptare

16,932,112
16,932,112

17,009,616
168,661
17,178,277

11,253,748 11,253,748
67,341
11,253,748 11,321,089

Totali

30,103,171

31,610,905

23,079,958 24,060,849
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5. Letra me vlerë të Investimit (vazhdim)
Letrat me vlerë Jo-Shqiptare
AMë 31 Dhjetor 2006, klasiﬁkimi më i ulët i letrave me vlerë jo-shqiptare Moody është
Baa1 në përputhje me politikën e Bankës. Maturimi i tyre zgjat nga 3 muaj deri në
28 vjet.
Bonot e thesarit më 31 Dhjetor 2006 përbëhen nga bono thesari të Qeverisë Shqiptare
me kupon zero, me maturim nga Janar 2007 deri më Dhjetor 2007 (2005: Janar 2006
deri në Dhjetor 2006), me yield që varion nga 5.38% në 8.50% në vit (2005: 5.20%
deri në 9.15% në vit).
Të dhënat për bonot e thesarit dhe letrat me vlerë të Qeverisë se Shqipërise sipas
maturimit të mbetur pasqyrohen si më poshtë:
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2006

Maturimi
3 muaj
6 muaj
12 muaj
24 muaj
36 muaj
60 muaj
Totali

Vlera e Primit/
Vlera (skontos) se
nominale paamortizuar

Vlera e Primit/

11,648
27,430
4,925,730
6,500,000
1,133,333
4,500,000

(103)
(228)
(78,165)
(8,602)
(1,427)
-

Vlera
kontabël
11,545
27,202
4,847,565
6,491,398
1,131,906
4,500,000

17,098,141

(88,525)

17,009,616

Vlera (skontos) se
nominale paamortizuar
(1)
87
(52,310)
1,889,064
(106,413)
5,468,190
5,131
4,050,000
-

Vlera
kontabël
86
1,836,754
5,361,777
4,055,131
-

(153,593)

11,253,748

11,407,341

Obligacionet e Qeverisë së Shqipërisë më 31 Dhjetor 2006 lidhen me obligacione
dy, tre dhe pesë-vjecare (2005: dy vjecare) me një interes nga 6.2% në 9.7% në vit
(2005: 7.5% në 9.8% në vit). Të përfshira në letrat me vlerë të investimit dhe letrat
me vlerë të vendosjes ka obligacione jo Shqiptare me një tepricë të përafërt prej 104
milion USD që mbahen nga BASH në Shqipëri dhe 66 Milion USD që mbahen nga
BASH ne Greqi (2005: përkatësisht 40.5 Milion dhe 44.4 Milion).
Më 31 Dhjetor 2006 Letrat me vlerë të Investimit jo-Shqiptare me një tepricë prej
LEK 7,640 Milion kanë “call option” të ndryshme, duke ﬁlluar nga 19 Janari 2007 deri
më 31 Dhjetor 2019 (2005: 13 Maj 2006 deri më 31 Dhjetor 2019). Këto obligacione
kanë norma interesi që variojnë nga interesa ﬁkse në ato të ndryshueshme, në varësi
të një indeksi.
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6. Hua tregtare
Huatë tregtare më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 u janë dhënë tërësisht
individëve dhe njësive private. Ato detajohen si më poshtë:
Hua
Llogari me tepricë debitore
Fonde rezervë për huatë me probleme
Interesi i përllogaritur
Totali

31 Dhjetor 2006
16,838,519
8,317,903
(83,726)
126,431

31 Dhjetor 2005
13,464,180
7,528,666
(67,544)
79,355

25,199,127

21,004,657

Huatë dhe llogaritë me tepricë debitore të klasiﬁkuara sipas maturitetit të kontraktuar
më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 paraqiten si më poshtë:

Pjesa afatshkurtër e
Huave standarte
Huave në ndjekje
Huave nën standarte
Huave të dyshimta
Huave të humbura
Pjesa afatmesme e
Huave standarte
Huave në ndjekje
Huave nën standarte
Huave të dyshimta
Huave të humbura
Pjesa afatgjatë e
Huave standarte
Huave në ndjekje
Huave nën standarte
Huave të dyshimta

Totali

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

8,380,709
11,466
40,929
2,401
1,536
8,437,041

8,046,214
20,811
8,067,025

3,433,337
17,493
90,943
6,455
4,062
3,552,290

3,286,204
36,328
6,416
16,068
3,345,016

13,008,314
51,032
39,683
68,062
13,167,091

9,483,460
37,793
2,987
56,565
9,580,805

25,156,422

20,992,846

Huaja afat-shkurtër zgjat deri në 12 muaj, afat-mesme zgjat nga 12 muaj deri në 5
vjet dhe afat gjatë më shumë se pesë vjet. Llogaritë debitore dhe huatë kanë interes
LIBOR plus 5.69%, EURIBOR plus 3.515% dhe Bono të Thesari plus 5.376% më
31 Dhjetor 2006 (2005: LIBOR plus 3.845%, EURIBOR plus 2.358% dhe Bono të
Thesarit plus 7.144%). Llogaritë debitore dhe huatë të mbuluara me cash kolateral
kanë interes nga 1.8% - 2% në vit.
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6. Hua tregtare (vazhdim)
Huatë dhe llogaritë debitore klasiﬁkohen sipas maturimit të mbetur si më poshtë:
31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

8,437,041
1,753,758
1,187,142
11,377,941

8,066,910
1,166,745
777,079
10,010,734

1,798,531
5,733,468
7,531,999

2,178,500
4,088,332
6,266,832

6,246,482
6,246,482

4,715,280
4,715,280

25,156,422

20,992,846

Pjesa afatshkurtër e
Huave afatshkurtra
Huave afatmesme
Huave afatgjatë
Pjesa afatmesme e
Huave afatmesme
Huave afatgjatë
Pjesa afatgjatë e
Huave afatgjatë

Totali

Huatë tregtare sipas industrive janë të përbëra si më poshtë:
31 Dhjetor 2006
Hipotekare
Prodhim
Tregti me shumicë
Ndërtim
Shërbimë
Të tjera
Totali

31 Dhjetor 2005

In LEK
6,792,234
5,534,429
5,282,849
2,012,514
2,012,514
3,521,882

In %
27
22
21
8
8
14

In LEK
5,877,997
4,618,426
5,248,211
1,679,428
2,938,998
629,786

In %
28
22
25
8
14
3

25,156,422

100

20,992,846

100

Huatë që u jepen klientëve janë të siguruara me kolateral si për shembull mjete
monetare apo hipoteka etj, në totalin prej afërsisht 43 billion LEK më 31 Dhjetor
2006 (2005: 42 Billion). Gjithashtu referoju shënimit 25. Më 31 Dhjetor 2006 Banka
ka lëshuar 7,054 linja kredie për 6,510 huamarrës (2005: 5,452 linja kredie për 5,040
huamarrës).
Lëvizjet e fondeve rezervë për humbjet e huave nën-standarte, të dyshimta dhe të
humbura për periudhën e mbyllur më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 janë si
vijon:
Teprica në ﬁllim të periudhës
Fonde reservë të periudhës
Hua të fshira gjatë periudhës
Diferenca rivlerësimi
Teprica në fund të periudhës

31 Dhjetor 2006
67,544
21,939
(3,813)
(1,944)

31 Dhjetor 2005
46,145
21,315
84

83,726

67,544

Raporti Vjetor 2006
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6. Hua tregtare (vazhdim)
Fonde rezervë të humbjeve nga kreditë nën-standarte, të dyshimta dhe të humbura
që janë krijuar kundrejt portofolit të huave të Bankës në datë 31 Dhjetor 2006 dhe
31 Dhjetor 2005 janë si më poshtë:
Huatë nën standarte
Huatë e dyshimta
Huatë e humbura
Interesi nga huatë
Totali

31 Dhjetor 2006
34,403
38,459
5,599
5,265

31 Dhjetor 2005
1,880
28,285
36,879
500

83,726

67,544

Sipas rregullores së Bankës të Shqipërisë, fondet rezervë për kreditë standarte dhe
në ndjekje janë përfshirë në detyrimet e tjera (referoju shënimit 14).

7. Mjete të Qëndrueshme të Patrupëzuara
Mjetet e qëndrueshme të patrupëzuara më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005
paraqiten të mëposhtmet:
Programe
Mjete të
kompjuterike &
Marka tregtare

Kosto të patrupëzuara
në proces
nisjes

Totali

5,531
(3,318)
2,213

548,986
72,571
(7,690)
2,024
615,891

Kosto
Teprica më 31 Dhjetor 2005
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi
Teprica më 31 Dhjetor 2006

203,262
66,786
(7,690)
423
262,781

340,193
9,103
1,601
350,897

Amortizimi i akumuluar
Teprica më 31 Dhjetor 2005
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi
Teprica më 31 Dhjetor 2006

(70,316)
(37,087)
2,369
(3,200)
108,234

(142,523)
(49,679)
(67)
192,269

Vlera neto kontabël
Teprica më 31 Dhjetor 2005
Teprica më 31 Dhjetor 2006

132,946
154,547

197,670
158,628

- (212,839)
(86,766)
2,369
(3,267)
- 300,503

5,531
2,213

336,147
315,388

Banka, referuar ndryshimeve ﬁskale prej autoriteteve ﬁskale në vitin 2006, nga muaji
Mars 2006, ka ndryshuar normën e amortizimit të licensave, markave tregtare dhe
shpenzimeve të nisjes nga 10% në 15%.
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-

5,099
5,665

Zhvlerësimi i akumuluar
Teprica më 31 Dhjetor 2005
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi
Teprica më 31 Dhjetor 2006

Vlera kontabël neto
Teprica më 31 Dhjetor 2005
Teprica më 31 Dhjetor 2006
180,469
164,609

(35,137)
(10,579)
2,390
(43,326)

215,606
3,867
(11,538)
207,935

Ndërtesa

160,810
140,765

(146,259)
(38,357)
16,515
(4,052)
(172,153)

307,069
38,302
(32,958)
505
312,918

271,203
323,662

(167,671)
(58,886)
16,987
(154)
(209,724)

438,874
125,307
(31,536)
741
533,386

72,787
86,938

(6,867)
(6,378)
(9)
(13,254)

79,654
20,476
62
100,192

Automate
ATM

8,190
20,078

(374)
(2,134)
(2,508)

8,564
14,022
22,586

Pika shitjeje
POS

Më 31 Dhjetor 2006 Banka nuk ka lënë peng asnjë nga ndërtesat dhe pajisjet si garanci kundrejt ndonjë detyrimi ﬁnanciar.

5,099
835
(278)
9
5,665

Kosto
Teprica më 31 Dhjetor 2005
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi
Teprica më 31 Dhjetor 2006

Vepra arti

Kompjutera
Pajisje të
dhe pajisjet
përkatëse tjera&mobilje

Ndërtesa dhe pajisje më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 përbëhen si më poshtë:

8. Ndërtesa dhe pajisje

Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2006

82,225
36,884

-

82,225
(45,341)
36,884

Mjete të
trupëzuara
në proces

780,783
778,601

(356,308)
(116,334)
35,892
(4,215)
(440,965)

1,137,091
202,809
(121,651)
1,317
1,219,566

Totali

Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2006
9. Mjete të tjera
Mjete të tjera në datat 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 përbëhen si më
poshtë:
Përmirësime të ambjenteve me qera
Çeqe për arkëtim
Parapagime
Shpenzime të parapaguara për disa vite
Inventar
Debitorë të ndryshëm
Tatim i arkëtueshëm
Të tjera
Totali

31 Dhjetor 2006
215,552
76,660
46,366
18,300
15,134
2,751
1,944
18,907

31 Dhjetor 2005
199,670
6,855
63,253
41,848
17,801
14,926
35,899
14,526

395,614

94,778

Shuma prej 215,552 mijë LEK është e lidhur me rregullimet e kryera në ambientet
e marra me qera për hapjen e degëve dhe agjensive të reja dhe është e përbërë si
më poshtë:
Teprica më 1 Janar
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi
Totali

31 Dhjetor 2006
199,670
53,698
(39,032)
1,216

31 Dhjetor 2005
71,561
148,259
(27,697)
7,547

215,552

199,670

10. Detyrimet ndaj bankave
Detyrimet ndaj bankave në datat 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 përbëhen si më
poshtë:
Banka korrespondente
Llogari rrjedhëse
Rezidente
Jo-rezidente
Depozita
Rezidente
Jo-rezidente
Diferenca rivlerësimi
Interesi i përllogaritur
Totali

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

38,675
12,389,656
12,428,331

167,281
467,846
635,127

1,034,476
1,993,985
(5,179)
3,023,282
6,732

2,166,293
1,593,495
(18,204)
3,741,584
1,953

15,458,345

4,378,664

Sikurse diskutuar më parë në shënimin 3, llogaritë rrjedhëse jo-rezidente më 31
Dhjetor 2006 përfshijnë një tepricë prej 11,816,453 LEK ose 125,520,000 USD e
cila përfaqëson Cmimin e Blerjes nga pala blerëse SANPAOLO IMI S.p.A. kundrejt
Bankës. Në përputhje me “Marrëveshjen e Blerjes” llogaria e ngurtësuar përﬁton një
interes vjetor të barabartë me 120-dite LIBOR minus 0.25%.
Diferenca e rivlerësimit rezulton nga eliminimi i tepricave brenda grupit.
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11. Detyrime ndaj klientëve
Detyrimet ndaj klientëve më 31 Dhjetor 2006 dhe më 31 Dhjetor 2005 përbëhen si
me poshtë:
Llogari rrjedhëse
Në monedhë të huaj
Në monedhë vendase
Depozita me afat
Në monedhë të huaj
Në monedhë vendase

31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

10,340,203
3,838,527
14,178,730

9,492,363
3,722,317
13,214,680

26,885,824
13,929,428
40,815,252

23,524,020
10,061,017
33,585,037

448,118

246,196

55,442,100

47,045,913

Interesi i përllogaritur
Totali

Për llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat normat vjetore të interesit të aplikueshme
për afate të ndryshme gjatë periudhës 01 Janar 2006 – 31 Dhjetor 2006 ishin:

Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
Depozita me afat – 1 mujore
Depozita me afat – 3 mujore
Depozita me afat – 6 mujore
Depozita me afat – 12 mujore
Depozita me afat – 24 mujore

LEK
(%)

USD
(%)

EUR
(%)

1.00 – 3.75
3.00 – 3.60
3.00 – 4.00
4.00 – 4.80
4.80 – 6.00
5.50 – 6.50

1.10 – 5.00
2.60 – 3.20
2.80 – 3.75
3.00 – 4.00
3.50 – 4.50
3.75 – 5.00

1.00 – 3.70
1.70 – 2.40
2.00 – 2.80
2.10 – 3.10
2.25 – 3.50
3.00 – 4.00

Gjëndjet në favor të klientëve sipas maturimit dhe llojit të monedhës janë si më
poshtë:
31 Dhjetor 2006
Valutë
LEK
Totali
3,838,527 10,340,203 14,178,730

31 Dhjetor 2005
LEK
3,722,317

Valutë
9,492,363

Total
13,214,680

Pa afat
1 mujore
3 mujore
6 mujore
9 mujore
12 mujore
24 mujore
Të tjera

1,215,517 4,598,903 5,814,420
670,593
2,167,866 4,803,145 6,971,011 1,718,704
3,809,753 8,784,256 12,594,009 2,396,050
2,624,791 3,870,910 6,495,701 2,039,262
1,531,029 2,044,058 3,575,087 1,032,362
1,726,599 1,860,551 3,587,150 1,667,773
767,879 1,521,470
753,591
475,843
156,122
100,282
256,404
60,430
13,929,428 26,885,824 40,815,252 10,061,017

3,080,257
7,102,791
6,969,415
2,528,163
1,522,031
1,600,061
613,494
107,808
23,524,020

3,750,850
8,821,495
9,365,465
4,567,425
2,554,393
3,267,834
1,089,337
168,238
33,585,037

Totali

17,767,955 37,226,027 54,993,982 13,783,334

33,016,383

46,799,717

Llogari rrjedhëse
Depozita
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12. Marrëveshjet e riblerjes
Marrëveshjet e riblerjes për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2006 përbëhen si më poshtë:

Maturiteti
4 Janar 2007
4 Janar 2007
1 Janar 2007
5 Janar 2007

Norma e
interesit
5.6
5.7
6.26
6.31

31 Dhjetor 2006
Interesi i
Vlera nominale
përllogaritur Vlera kontabël
600,000
368
600,368
750,000
468
750,468
2,000,000
20,581
2,020,581
1,000,000
9,682
1,009,682
4,350,000

Totali

31,099

4,381,099

Banka ka vendosur një kolateral i cili konsiston në një Bono Thesari prej 3 Bilion
LEK.

13. Borxhi i varur
Gjendja e borxhit të varur më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 përbëhet si më
poshtë:
Borxhi i varur
Interesi i përllogaritur
Totali

31 Dhjetor 2006
470,700
16,405

31 Dhjetor 2005
517,900
15,686

487,105

533,586

Më 10 Mars 2005, Bordi i Drejtorëve i Bankës aprovoi emetimin e një borxhi të varur
për shumën prej USD 5 milion, dhënë Bankës nga aksioneri i vetëm, Fondi ShqiptaroAmerikan i Ndërmarrjeve.
Borxhi u emetua në 16 Mars 2005 dhe mbart interesin LIBOR plus 6.5% e pagueshme
më datë 16 Mars dhe 16 Shtator me këste 6-mujore. Kryegjëja do të paguhet në fund
të kontratës më 18 Mars 2008.

14. Detyrime të tjera
Detyrimet e tjera më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 përbëhen si më poshtë:
31 Dhjetor 2006
Kreditorë të ndryshëm
68,765
Shpenzime të përllogaritura
35,662
Ceqe bankare të lëshuar
31,513
Fonde reservë për humbje statistikore nga huatë
254,156
Të tjera
70,054
Totali

460,150

31 Dhjetor 2005
35,983
27,456
22,388
217,311
49,675
352,813

Lëvizjet e fondeve rezervë të huave standarte dhe në ndjekje për vitin e mbyllur 31
Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 paraqiten:
Teprica në ﬁllim të periudhës
Fonde rezervë të periudhës, neto
Diferenca rivlerësimi
Teprica në fund të periudhës
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31 Dhjetor 2006
217,311
42,525
(5,680)

31 Dhjetor 2005
126,397
85,306
5,608

254,156

217,311
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14. Detyrime të tjera (vazhdim)
Fondet rezervë të humbjeve nga huatë standarte dhe në ndjekje janë krijuar
kundrejt portofolit të huave të Bankës në 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 si
më poshtë:
Hua standarte
Hua në ndjekje
Fonde rezervë të tjera
Interesi i huave

31 Dhjetor 2006
248,224
4,000
328
1,604

31 Dhjetor 2005
208,159
3,706
4,504
942

254,156

217,311

Totali

15. Kapitali i nënshkruar i paguar
Banka e nisi aktivitetin e saj me një kapital ﬁllestar prej 3,000,000 USD, i cili më 31
Dhjetor 2006 ishte 33,400,000 USD. Kapitali i nënshkruar i paguar u regjistrua në
USD sic është lejuar nga Banka e Shqipërisë. Të gjitha aksionet u paguan plotësisht
me një vlerë nominale prej 2.2266 USD. Kapitali aksioner i Bankës zotërohet tërësisht
nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve.
Në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të aksionerëve të datës 18 Tetor 2005, u vendos
që kapitali i Bankës të rritej me kapitalizimin e ﬁtimit të mbartur prej 12,000,000 USD
e aprovuar rregullisht nga gjykata. Rritja e kapitalit u bë duke rritur vlerën nominale
të cdo aksioni nga 1 USD në 1.8 USD për një total prej 12,000,000 USD për gjitha
aksionet.
Në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të aksionerëve të datës 10 Tetor 2006, u vendos
që kapitali i Bankës të rritej me kapitalizimin e ﬁtimit të mbartur prej 2,300,000 USD
dhe ﬁtimit paraprak prej 399,053 mijë LEK, që të dyja me një shumë prej 6,400,000
USD dhe kjo rritje u aprovua rregullisht nga gjykata. Rritja e kapitalit u bë duke
rritur vlerën nominale të cdo aksioni nga 1.8 USD në 2.2266 USD për një total prej
6,400,000 USD për të gjitha aksionet.

16. Rezervat
Në fund të vitit 2001 Banka krijoi dy rezerva nëpermjet përvetësimit nga të ardhurat.
Këto rezerva përbëjnë rezervën e detyruar në përputhje me Ligjin “Mbi Shoqëritë
Tregtare” dhe rezervën e përgjithshme që përfaqëson rezervën e aktiveve të
ponderuara me risk sic kërkohet nga Banka e Shqipërisë.
Rezerva e mjeteve të ponderuara me risk është akumuluar në baza vjetore për 20%
të ﬁtimit pas taksave, në shumën prej 388,933 mijë LEK në 31 Dhjetor 2006 (31
Dhjetor 2005: 268,802 mijë LEK).

17. Të Ardhura të Tjera, Neto
Gjendjet e të ardhurave të tjera për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2006 dhe
31 Dhjetor 2005 jepen si më poshtë:
Fitimi nga shitja e obligacioneve
Humbja nga shitja e obligacioneve
(Humbje) nga shitja e obligacioneve, neto
Të ardhura të tjera
Totali

31 Dhjetor 2006
4,309

31 Dhjetor 2005
3,125
(10,908)
(7,783)
23,937

4,309

16,154
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18. Fonde rezervë për humbjet nga huatë
Shpenzimet e fondeve rezervë për humbjet nga huatë për vitet e mbyllura më 31
Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005 janë si vijon:

Huatë standarte dhe në ndjekje (shënim 14)
Hua të tjera (shënim 6)
Totali

31 Dhjetor 2006
42,525
21,939

31 Dhjetor 2005
85,306
21,315

64,464

106,621

19. Shpenzime personeli
Shpenzime e personelit për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor
2005 janë si vijon:
Pagat
Shërbime konsulence, drejtimi
Sigurimet shoqerore
Trajnime
Të tjera
Totali

31 Dhjetor 2006
492,258
115,009
89,702
14,319
15,387

31 Dhjetor 2005
432,274
100,251
86,185
3,047
5,115

726,675

626,872

20. Shpenzime qeraje
Banka ka nënshkruar marrëveshje për të marrë me qera zyrat në Shqipëri: Tiranë
(Zyrat Qendrore dhe Agjensitë), Vlorë, Gjirokastër, Korcë, Lushnjë dhë në Greqi:
Athinë dhe Selanik.
Gjatë vitit 2006 shuma prej 207,264 mijë Lekë u klasiﬁkua si shpenzim në pasqyrën
e të ardhurave në përputhje me marrëveshjet e qerasë (31 Dhjetor 2005: 153,741
mijë Lekë).

21. Shërbime të jashtme
Shërbimet e jashtme për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor 2005
janë si vijon:
Shërbime ligjore dhe konsulence
Telefon dhe energji elektrike
Udhëtime pune
Mirëmbajtje dhe Riparime
Të tjera
Totali
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31 Dhjetor 2006
37,202
74,845
39,608
34,048
13,350

31 Dhjetor 2005
41,428
63,503
32,546
19,739
14,852

199,053

172,068
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22. Shpenzime të ndryshme
Shpenzimet e ndryshme për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor
2005 janë si vijon:
Sigurime
Mirëmbajtja e programeve kompjuterike
Reklama dhe Publikime
Kancelari
Shërbimi i sigurimit
Abonime dhe Anëtarësime
Sponsorizime
Të tjera

31 Dhjetor 2006
99,288
98,223
22,897
21,260
11,613
9,733
8,474
36,109

31 Dhjetor 2005
76,135
92,473
50,398
23,341
9,543
11,551
4,134
35,556

307,597

303,131

Totali

23. Tatimi mbi ﬁtimin
Gjatë vitit 2006 norma e tatimit mbi ﬁtimin është 20% (2005: 23%). Rakordimi midis
ﬁtimit kontabël para ﬁtimit dhe ﬁtimit neto për vitin që mbaron në 31 Dhjetor 2006
dhe në 31 Dhjetor 2005, detajohet si më poshtë:
Fitimi kontabël para tatimit
Shpenzime të pazbritshme:
Shpenzime përfaqësimi
Shpenzime personeli
Shpenzime zyre
Të tjera
Diferencë nga rivlerësimi
Fitimi i tatueshëm
Tatimi i përllogaritur me 20%(2005@23%)
Korrigjime të periudhave të mëparshme

31 Dhjetor 2006
1,193,369

31 Dhjetor 2005
884,369

227
8,492
6,699
22,988
1,231,776
246,355
-

474
7,638
5,603
10,428
(20,037)
888,475
204,349
56,726

246,355

261,075

Tatimi mbi ﬁtimin

Bazuar në rregulloret e tatim taksave të Shqipërisë, Banka ka parapaguar gjatë
vitit 2006 një taksë në vlerë prej 242,400 mijë LEK e cila përfshinë një tepricë prej
30,000 mije lekë që është kompensuar nga balanca kreditore e vitit të mëparshëm
duke rezultuar në një tëpricë prej 248,299 mijë LEK. Kjo taksë e parapaguar mund të
netohet me shpenzimet për tatimin mbi të ardhurat dhe vetëm pas ndonjë inspektimi
të ardhshëm të Zyrës së Tatim Taksave.
Korrigjimi për periudhat e mëparshme konsiston në një penalitet tatimi të vendosur
gjatë vitit 2005 si pasojë e inspektimit të parë nga Zyra e Tatim Taksave për vitet
1998 deri në 2003.

24. Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjete monetare dhe të ngjashme për vitet e mbyllura 31 Dhjetor 2006 dhe 31 Dhjetor
2005 janë si vijon:
Arka
Banka Qendrore
Bankat korrespondente
Llogaritë rrjedhëse
Depozita
Totali

31 Dhjetor 2006
1,276,699
130,120

31 Dhjetor 2005
1,214,647
105,682

293,850
830,315

281,890
1,235,772

2,530,984

2,837,991
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25. Angazhime dhe detyrime rastësore
Angazhime dhe detyrime rastësore për vitet e mbyllura 31 Dhjetor 2006 dhe 31
Dhjetor 2004 janë si vijon:
31 Dhjetor 2006
Aktive të mundshme
Garanci të marra nga klientë kreditore
49,043,583
Kontrata mbi këmbimet valutore
3,526,899
Linja huaje të pa tërhequara
1,702,023
Letër kredi
1,094,142
Detyrime të mundshme
Garanci në favor të klientëve
3,818,263
Kontrata mbi marrëveshje për normat e interesit 2,589,767

31 Dhjetor 2005
42,144,787
2,182,117
1,713,664
3,277,390
2,912,973
497,234

Garancitë konsistojnë kryesisht nga garanci ofertë dhe kontratë. Garancitë dhe letrat
e kredisë jane të siguruara nga depozita e mjete monetare. Banka lëshon garanci
në favor të klienteve të saj. Keto instrumente mbartin një rrezik kreditimi që është i
ngjashëm me atë të kredive të disbursuara. Bazuar mbi të dhënat e Drejtuesve, nuk ka
patur asnjë humbje materiale në lidhje me garancitë që rezultojnë më datë 31 Dhjetor
2006, kështu që asnjë fond rezervë në lidhje me këto zëra nuk eshtë parashikuar për
tu perfshirë në këto pasqyra ﬁnanciare.
Angazhimet e qerasë
Angazhimet e qerasë përfshijnë qeratë e degëve të Bankës dhe janë të detajuara si
mëposhtë:
Më pak se 1 vit
Ndërmjet 1 dhe 5 vjetësh
Më shumë se 5 vjet
Totali

31 Dhjetor 2006
182,981
423,732
132,679

31 Dhjetor 2005
149,487
339,864
162,087

739,392

651,438

26. Transaksione të Palëve të Lidhura
Palët konsiderohen të lidhura kur një palë ka mundësinë për të kontrolluar palën tjetër
ose ushtron një ndikim të konsiderueshëm tek pala tjetër në marrjen e vendimeve
ﬁnanciare dhe vendimeve të tjera. Banka ka patur marrdheniet e mëposhtme me
Aksionerin e saj. Po ashtu Banka ka marrëdhenie të palëve të lidhura me Drejtuesit
dhe Oﬁcerët e saj Ekzekutiv. Një përmbledhje transaksioneve me palët e lidhura duke
përfshirë kompesimet e Drejtorëve dhe Oﬁcerëve Ekzekutiv është si më poshtë:
Aktivet në fund të vitit
Hua dhe paradhenie për klientë
Pasivet në fund të vitit
Depozita klientësh
Zërat jashtë bilancit
Letre kredi dhe Letër garanci
Kontrata në monedha të huaja
Kolateral
Të ardhura për fund viti
Të ardhura nga interesat
Të ardhura nga komisionet
Shpenzime për fund viti
Shpenzime interesi
Kompensim të Drejtuesve kryesore
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31 Dhjetor 2006

31 Dhjetor 2005

878,229

711,118

1,372,427

1,359,080

122,578

222,881

1,081,038

1,054,530

70,927
531

40,735
3

74,273
132,276

48,052
120,087
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27. Administrimi i riskut
Risku i Normave të interesit
Risku i normave të interesit monitorohet nga Komiteti i Manaxhimit te Aktiveve
dhe Pasiveve të Bankës. Risku i normave të interesit përbëhet nga risku që vlera e
instrumentave ﬁnanciare të ndryshojë si pasojë e ndryshimeve të normave të interesit
të tregut dhe nga risku qe maturimi i aktiveve që mbartin interes të ndryshojë nga
maturimi i pasiveve që mbartin interes, të cilat janë perdorur për ﬁnancimin e këtyre
aktiveve. Domethenë koha gjatë së cilës norma e interesit e një instrumenti ﬁnanciar
eshtë ﬁks tregon masën e ekspozimit të këtij instrumenti ndaj riskut të normës së
interesit. Banka është e pavarur në vlerësimin e aktiveve dhe pasiveve dhe ato mbartin
normat e interesit të tregut. Banka mban një portofol aktivesh dhe pasivesh ﬁnanciare
që mbartin interes në mënyrë që të ardhurat e gjeneruara nga interesi të jenë shumë
më të larta se kerkesat operative, gjë që minimizon efektet potenciale negative të
ndryshimit të normave të interesit. Normat e interesit të aplikuara mbi aktivet dhe
pasivet ﬁnanciare janë bërë të ditura në shënimët përkatëse të këtyre pasqyrave.
Risku i Huadhënies
Gjatë veprimtarisë normale të biznesit, Banka eshtë ekspozuar ndaj riskut të kreditimit
të huave dhënë klientëve dhe të fondeve të vendosura në institucione të tjera ﬁnanciare
dhe zëra të tjerë jashtë bilancit. Banka administron rregullisht ekspozimin ndaj riskut
te huadhenies duke monitoruar rreptë limitet e huadhënies, portofolin e huave dhe
përqëndrimin e ekspozimit.
Risku i Likuiditetit
Banka monitoron likuiditetin në bazë ditore në menyrë për të përballuar detyrimet e
saj kur ato maturohen. Një analizë e maturimit të aktiveve dhe pasiveve më datën
31 Dhjetor 2006 është pasqyruar në Shënimin 29. Aktivet dhe pasivet ﬁnanciare të
Bankës përballen me norma të ndryshme interesi ose kanë një datë të riçmimit më
të vogël se një vit me përjashtim të obligacioneve jo-shqiptare, interesat e të cilëve
variojnë midis 0% dhe 7% për obligacione në USD, midis 3.72% dhe 6.00% për
obligacione në Euro dhe midis 5.00% dhe 5.556% për obligacione në GBP.
Risku i kursit të këmbimit
Ekspozimi i Bankës ndaj riskut te normave të kurseve të këmbimit monitorohet në
mënyrë të vazhdueshme nga Komiteti i Manaxhimit te Aktiveve dhe Pasiveve. Aktivet
ﬁnanciare në monedhë të huaj raportohen në shënimin përkatës të këtyre pasqyrave
ﬁnanciare. Pozicioni i hapur valutor i Bankës në 31 Dhjetor 2006 është pasqyruar
në shënimin 30.
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28. Informacion segmentar
Më 31 Dhjetor 2006, segmentet gjeograﬁke të Bankës paraqiten si më poshtë:

Shqipëri

Greqi

Transaksione
brenda grupit

23,883,011
2,393,561
25,351,325
24,188,262

2,093,144
6,259,580
1,010,865

(6,378,713)
-

19,597,442
2,393,561
31,610,905
25,199,127

176,154
701,441
208,042

139,234
77,160
187,572

-

315,388
778,601
395,614

76,901,796

9,767,555

(6,378,713)

80,290,638

DETYRIMET
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Marrëveshje të Riblerjes
Borxhi i varur
Detyrime të tjera

15,740,499
53,058,108
4,381,099
487,105
425,219

6,096,559
2,383,992
34,931

(6,378,713)
-

15,458,345
55,442,100
4,381,099
487,105
460,150

Detyrime gjithsej

74,092,030

8,515,482

(6,378,713)

76,228,799

AKTIVI
Arka dhe llogari në banka
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimit
Hua tregtare
Mjete të qendrueshme të
patrupëzuara
Ndërtesa dhe pajisje
Mjete të tjera
Aktive gjithsej

Konsolidimi

DETYRIMET DHE KAPITALI
AKSIONER

KAPITALI AKSIONER
Kapital i nënshkruar i paguar
Rezervat
Fitim i pashpërndarë
Totali i Kapitalit Aksioner
Totali i Kapitalit Aksioner dhe
Detyrimeve

3,144,276
388,933
528,630
4,061,839

80,290,638

Shuma prej 6,378,713 mijë LEK përfaqëson depozita brenda grupit midis Zyrave
qendrore në Shqipëri dhe degës së Greqisë në 31 Dhjetor 2006.
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28. Informacion segmentar (vazhdim)
Më 31 Dhjetor 2005, segmentet gjeograﬁke të Bankës paraqiten si më poshtë:

AKTIVI
Arka dhe llogari në banka
11,892,187
Letra me vlerë të vendosjes
2,083,146
Letra me vlerë të investimit
16,519,802
Hua tregëtare
20,309,227
Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara, 176,847
Ndërtesa dhe pajisje
681,235
Mjete të tjera
259,400

Greece

Intragroup
transactions

Consolidated

746,614
7,541,047
695,430
159,300
99,548
135,378

(5,541,991)
-

7,096,810
2,083,146
24,060,849
21,004,657
336,147
780,783
394,778

Aktivi gjithsej

51,921,844

9,377,317

(5,541,991)

55,757,170

DETYRIMET
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Detyrime të tjera

3,299,024
45,610,197
533,586
331,888

6,621,631
1,435,716
20,925

(5,541,991)
-

4,378,664
47,045,913
533,586
352,813

Detyrime gjithsej

49,774,695

8,078,272

(5,541,991)

52,310,976

Albania

DETYRIMET DHE KAPITALI
AKSIONER

KAPITALI AKSIONER
Kapital i nënshkruar i paguar
Rezervat
Fitim i pashperndarë
Totali i Kapitalit Aksioner
Totali i Kapitalit Aksioner dhe
Detyrimeve

2,841,891
282,296
322,007
3,446,194

55,757,170

Shuma prej 5,541,991 mijë LEK përfaqëson depozita brenda grupit midis Zyrave
qendrore në Shqipëri dhe degës së Greqisë në 31 Dhjetor 2005.
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28. Informacion segmentar (vazhdim)
Më 31 Dhjetor 2006, segmentet gjeograﬁke të Bankës paraqiten si më poshtë:
Transaksione

Shqipëri
Të ardhurat nga interesi
Llogari me bankat korrespondente
Hua tregtare
Obligacione shqiptare dhe jo-shqiptare
Bono Thesari të Qeverisë Shqiptare
Marrëveshje të Riblerjes
Totali i të ardhurave nga interesi
Shpenzime interesi
Llogari të klientëve
Borxhi i Varur
Llogari të Qeverisë Shqiptare
Llogari të bankave korrespondente
Marrëveshje të Riblerjes
Totali i shpenzimeve të interesit
E ardhura nga interesi, neto
Të ardhura të tjera
Të ardhura nga komisionet
Shpenzime për komisionet
E ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura të tjera, neto
Të ardhura nga këmbimet valutore
Totali i të Ardhurave

Greqi brenda grupit

Konsolidimi

507,729
1,878,502
1,066,744
372,143
3,423
3,828,541

57,264
60,947
362,761
480,972

(287,892)
(287,892)

277,101
1,939,449
1,429,505
372,143
3,423
4,021,621

(1,385,852)
(57,444)
(32,979)
(112,355)
(36,980)
(1,625,610)

(47,932)
(276,605)
(324,537)

287,892
287,892

(1,433,784)
(57,444)
(32,979)
(101,068)
(36,980)
(1,662,255)

2,202,931

156,435

2,359,366

491,225
(91,034)
400,191

13,914
(4,823)
9,091

505,139
(95,857)
409,282

3,092
166,415
2,772,629

1,217
1,182
167,925

4,309
167,597
2,940,554

(29,528)

(86,766)

Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme
të patrupëzuara
(57,238)
Zhvlerësim i aktiveve të qëndrueshme
të trupëzuara
(99,401)
Amortizimi i përmirësimeve të
ambjenteve me qera
(26,774)
Fonde rezervë për humbjet nga huate
(42,893)
Shpenzime personeli
(594,736)
Shpenzime qeraje
(139,760)
Sherbime të jashtme
(158,560)
Shpenzime të ndryshme
(250,806)
Totali i shpenzimeve
(1,370,168)

(16,933)

(116,334)

(12,258)
(21,571)
(131,939)
(67,504)
(40,493)
(56,791)
(377,017)

(39,032)
(64,464)
(726,675)
(207,264)
(199,053)
(307,597)
(1,747,185)

Fitimi neto para tatimit

1,402,461

(209,092)

(1,193,369)

Tatim mbi ﬁtimin
Fitimi neto

(246,355)
1,156,106

(209,092)

(246,355)
947,014

Shuma 287,892 mijë LEK përfaqëson të ardhura nga interesi dhe shpenzime nga
interesi në depozitat brenda grupit midis Zyrave qendrore në Shqipëri dhe degës së
Greqisë në 31 Dhjetor 2006.
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28. Informacion segmentar (vazhdim)
Më 31 Dhjetor 2005, segmentet gjeograﬁke të Bankës paraqiten si më poshtë:

Shqipëri
Të ardhurat nga interesi
Llogari me bankat korrespondente
Hua tregtare
Obligacione shqiptare
dhe jo-shqiptare
Bono Thesari të Qeverisë Shqiptare
Marrëveshje të riblerjes
Totali i të ardhurave nga interesi

Transaksione
Greqi brenda grupit Konsolidimi
(148,192)
(148,192)

321,123
1,298,932

3,889
31,761

506,929
465,235
5,799
2,598,018

296,489
332,139

Shpenzime interesi
Llogari te klienteve
Borxhi i Varur
Llogari të Qeverisë Shqiptare
Llogari të bankave korrespondente
Të tjera
Totali i shpenzimeve të interesit

(793,846)
(41,288)
(39,437)
(34,322)
(1,780)
(910,673)

(14,353)
(152,378)
(166,731)

E ardhura nga interesi, neto

1,687,345

165,408

1,852,753

Të ardhura të tjera
Të ardhura nga komisionet
Shpenzime për komisionet
E ardhura nga komisionet, neto

353,569
(55,908)
297,661

13,503
(4,629)
8,874

367,072
(60,537)
306,535

Të ardhura të tjera, neto
Të ardhura nga këmbimet valutore
Totali i të Ardhurave

17,799
187,916
503,376

(1,645)
332
7,561

16,154
188,248
510,937

172,969

2,363,690

148,192
148,192

176,820
1,330,693
803,418
465,235
5,799
2,781,965

(808,199)
(41,288)
(39,437)
(38,508)
(1,780)
(929,212)

Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme
të patrupëzuara
2,190,721
Zhvlerësim i aktiveve të qëndrueshme
të trupëzuara
30,818
Amortizimi i përmirësimeve të
ambjenteve me qera
(84,359)
Fonde rezervë për humbjet nga huatë
(19,874)
Shpenzime personeli
(100,085)
Shpenzime qeraje
(490,638)
Sherbime të jashtme
(93,520)
Shpenzime të ndryshme
(140,085)
Totali i shpenzimeve
(227,853)
(1,125,596)

(13,518)

17,300

(22,132)
(7,823)
(6,536)
(136,234)
(60,221)
(31,983)
(75,278)
(353,725)

(106,491)
(27,697)
(106,621)
(626,872)
(153,741)
(172,068)
(303,131)
(1,479,321)

Fitimi neto para tatimit
Tatimi mbi ﬁtimin

1,065,125
(261,075)

(180,756)
-

884,369
(261,075)

804,050

(180,756)

623,294

Fitimi neto
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3,636,860
12,777,811
1,359,651
454,137
18,228,459

DETYRIMET DHE KAPITALI AKSIONER
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Marrëveshje të Riblerjes
Borxhi i varur
Detyrime të tjera
Kapitali aksioner
Totali I detyrimeve dhe kapitalit aksioner (2)

RISKU I LIKUIDITETI TOTAL
MË 31 DHJETOR 2006 (1) – (2)
Totali I aktiveve më 31 Dhjetor 2005
Totali I detyrimeve më 31 Dhjetor 2005
RISKU I LIKUIDITETIT TOTAL
MË 31 DHJETOR 2005

133,849
505,842
1,361,671
615
5,839
2,007,820

2,397,135
2,393,561
14,684,773
324,732
22,724
87,598
137,810
20,048,333

(17,980,897)
2,167,821
16,952,256
(14,784,435)

1,819,874
34,059,449
14,567,898
19,491,551

16,965,758
3,021,448
1,511
19,988,717

1-3 muaj

Deri në 1 muaj

AKTIVI
Arka dhe llogari në banka
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimeve
Hua tregtare, neto
Mjete të qëndrueshme të patrupëzuara, neto
Ndërtesa dhe pajisje, neto
Aktive të tjera
Totali i Aktiveve (1)

(14,008,197)

(11,194,698)
5,498,709
19,506,906

11,821,485
24,261,538
957
936,893
37,020,873

12,260,148
6,436,957
7,068,900
21,836
14,390
23,943
25,826,175

3-12 muaj

3,028,583

13,553,892
4,700,679
1,672,096

1,177,313
487,105
892
1,665,310

9,983,333
4,409,372
256,086
336,559
233,861
15,219,202

1-5 vjet

6,272,498

13,801,829
9,330,512
3,058,014

259,680
2,653
3,124,946
3,387,279

4,806,310
12,034,452
14,127
334,219
17,189,108

> 5 vjet

Tabela vijuese tregon aktivet dhe pasivet e Bankës sipas maturitetit kontraktual më 31 Dhjetor 2006 dhe më 31 Dhjetor 2005:

29. Risku i Likuiditetit

-

55,757,170
55,757,170

15,458,345
55,442,100
4,381,099
487,105
460,150
4,061,839
80,290,638

19,597,442
2,393,561
31,610,905
25,199,127
315,388
778,601
395,614
80,290,638

Totali

Shënime shoqëruese mbi pasqyrat ﬁnanciare të konsoliduara deri më 31 Dhjetor 2006

Raporti Vjetor 2006

61

55,757,170
55,757,170
-

778,847
1,016,537
(237,690)
238,425
735
(550,365)
(7,231)
665,332
(90,187)
(353,392)
96,683

61,774,677
61,774,677
-

15,458,345
55,442,100
4,381,099
487,105
460,150
4,061,839
80,290,638

19,597,442
2,393,561
31,610,905
25,199,127
315,388
778,601
395,614
80,290,638

TOTALI

17,993,971
17,450,837
543,134

(138,783)
455,566
322,115
133,451
(5,332)

1,659
1,224,888
2,069
1,228,616

141,372
945,059
662
2,740
1,089,833

Të tjera

22,388,863
23,144,382
(755,519)

327,605
39,028,616
39,647,836
(619,220)
(291,615)

2,437,112
17,695,627
203,324
(359,434)
19,976,629

1,977,366
2,795,905
15,055,205
139,233
97,264
239,260
20,304,234

EUR

14,595,489
14,145,414
450,075

370,854
18,863,070
19,266,215
(403,145)
(32,291)

12,089,257
18,505,300
487,105
131,759
3,144,276
34,357,697

14,944,053
1,893,561
10,691,664
7,072,731
2,213
14,625
109,704
34,728,551

USD

Drejtuesit e Bankës nuk janë në dijeni për ngjarje të tjera në datën e bilancit, të cilat mund të kërkonin rregullime ose shënime shtesë në pasqyrat ﬁnanciare.

31. Ngjarjet pas datës së bilancit

Totali i Aktiveve më 31 Dhjetor 2005
Total i Detyrimeve dhe kapitalit aksioner më 31 Dhjetor 2005
Pozicioni valutor neto më 31 Dhjetor 2005
Pozicioni valutor neto i zërave jashtë bilancit në monëdhë të huaj më 31
Dhjetor 2005
Totali i Pozicionit valutor neto më 31 Dhjetor 2005

(559,676)
3,427,425
2,538,511
888,914
329,238

930,317
18,016,285
4,381,099
122,998
1,276,997
24,727,696

DETYRIMET DHE KAPITALI AKSIONER
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Marrëveshje të Riblerjes
Borxhi i varur
Detyrime të tjera
Kapitali aksioner
Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksioner (2)

Pozicioni Valutor me 31 Dhjetor 2006 (1)-(2)
Aktive jashtë bilancit
Detyrime jashtë bilancit
Pozicioni valutor neto i zërave jashtë bilancit më 31 Dhjetor 2006
Pozicioni valutor neto më 31 Dhjetor 2006

2,534,651
500,000
17,178,277
3,070,529
173,942
666,712
43,910
24,168,020

LEK

Aktivet
Arka dhe llogari në banka
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimit
Hua tregëtare, neto
Aktive të qendrueshme të patrupërzuara, neto
Ndërtesa dhe pajisje, neto
Aktive të Tjera
Total i Aktiveve (1)

Ta

30. Pozicioni valutor neto

Shënime shoqëruese mbi pasqyrat ﬁnanciare të konsoliduara deri më 31 Dhjetor 2006

Të Dhëna të Rëndësishme
Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH) zotërohet plotësisht nga Fondi ShqiptaroAmerikan i Ndërmarrjeve (FSHAN) që është një korporatë private jo-politike dhe
jo-ﬁtimprurëse e rregjistruar në Delaware dhe e themeluar në mbështetje të Aktit të
Demokracise së Vendeve Evropiano-Lindore në vitin 1989. Qeveria e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës ka dhënë kapitalin për FSHAN-in nëpërmjet një granti prej 30
milion USD. FSHAN vepron në drejtimin e Këshillit Drejtues të emëruar nga Presidenti
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Banka Amerikane e Shqipërisë është krijuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i
Ndërmarrjeve. Ajo u licencua më 10 Gusht 1998 e ﬁlloi aktivitetin e saj më 24 Shtator
1998. E themeluar si shoqëri aksionere BASH-i vepron nën drejtimin e Këshillit Drejtues
të zgjedhur nga aksionerët. Anëtarët e tij shërbejnë në baza pro bono.

Këshilli Drejtues
Kryetar Michael D. Granoff
Kryetar Nderi Domenick G. Scaglione
Drejtor, President dhe Drejtor
i Përgjithshëm Ekzekutiv Lorenzo Roncari
Drejtor Dianne Blane
Drejtor Cafo Boga
Drejtor Douglas G. Carlston
Drejtor James H. Duffy
Drejtor Thomas J. Murtagh
Sekretare e Korporatës Page E. Bigelow

Komiteti i Konﬂiktit të Interesave
Kryetari Krenar Loloçi
Anëtar Berardino Apicella
Anëtar Lorenzo Roncari
Sekretar Mehmet Bakalli
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Komiteti Ekzekutiv
Lorenzo Roncari 1 President & Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
Paul Lind 2 Zv. President Ekzekutiv, Dept. i Thesarit
Piers Badcoe 3 Zv. President i Parë, Dept. i Operacioneve
Lauresha Basha 4 Zv. President, Dept. i Shërbimeve Bankare për Individë
Roberto Cerisola 5 Zv. President, Dept. i Riskut & Burimet Njerëzore
Gjergji Guri 6 Zv. President, Dept. i Informatikës
Liliana Nanaj 7 Zv. President, Projekte Speciale
Ledia Plaku 8 Zv. President, Dept. Ligjor dhe Burimet Njerezore
Ardiana Ujka 9 Zv. President, Dept. i Shërbimeve për Korporatat
dhe Kreditë
Adela Xhemali 10 Zv. President, Dept. i Kontrollit Financiar
Spyros Kordopatis

Zv. Drejtor i Përgjithshëm, Dega Greqi

Naltina Koço 11 Zv. Sekretare e Këshillit Drejtues
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Bankat Korrespondente Kryesore
Bankat tona korrespondente përfshijnë:
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Bank e Shqipërisë

Tiranë, Shqipëri

ATEbank

Athinë, Greqi

Alpha Bank

Athinë, Greqi

American Express Bank GmbH

Frankfurt , Gjermani

American Express Bank Ltd

New York, SHBA

Banca Intesa S.p.A.

Milano, Itali

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Romë, Itali

Bank Austria Creditanstalt AG

Vienë, Austri

Citibank NA

New York, SHBA

Commerzbank AG

Frankfurt, Gjermani

Credit Suisse AG

Zyrih, Svicër

ING Belgium SA/NV

Bruksel, Belgjikë

JPMorgan Chase Bank

New York, SHBA

Lloyds TSB Bank plc.

Londër, Mbretëria e Bashkuar

Sanpaolo IMI S.p.A.

Torino, Itali
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