“Ne bëjmë çfarë themi”
“We do what we say”
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Përshëndetje e Kryetarit të Këshillit Drejtues
Viti 2005 ishte një vit shumë i suksesshëm për Bankën Amerikane të Shqipërisë
(BASH) jo vetëm në aspektin ﬁnanciar por edhe përsa i përket zhvillimit dhe rritjes së
aktivitetit bankar. Banka jonë siguroi të ardhura të mëdha në të gjitha linjat kryesore
të biznesit. Gjithashtu shënuam arritje në plotësimin e nevojave të më tepër se
54,000 klientëve në 15 degë e agjenci, duke hedhur kështu themelet për rritje dhe
zhvillim në të ardhmen.
Pas konsolidimit të pozicionit kryesues në tregjet ﬁnanciare Shqiptare dhe rritjes
së numrit të klientëve tashmë ne jemi më të përkushtuar se kurrë për të ndërmarrë
iniciativa dhe ofruar dhe mundësi të reja për kalimin e pushtetit të Bankës Amerikane
të Shqipërisë klientëve tanë. Investimet tona të brendshme u përqëndruan kryesisht
në sektorë të ndryshëm të biznesit me prespektivë për të ardhmen.
Banka jonë tashmë kryeson dukshëm në Aktivitetin Bankar të Kartave duke
zgjeruar gamën e produkteve të kartave. Në vitin 2005, prezantimi dhe hedhja në
treg e Kartave për klientët individë, biznes dhe Gold Mastercard treﬁshoi numrin e
përgjithshëm të kartave në përdorim. Në mbështetje të aktivitetit të kartave zgjeruam
rrjetin e ATM-ve duke instaluar ATM në vende të ndryshme. Në fund të vitit 2005
numri i ATM-ve të instaluara arriti në 25 dhe pas marrjes së licenses të pranimit
të kartave nga kompanitë Visa dhe MasterCard e ﬁllimit të fushatës për instalimin
e aparateve POS nga BASH u realizua instalimi i më shumë se 280 aparate Pika
Shitje në njësi të ndryshme tregtare.
Ne vazhdimisht punojmë për zhvillimin e aktivitetit tone bankar duke përmirësuar
produktet dhe shërbimet tona. Në vitin 2005 kryerja e transaksioneve bankare
nepermjet internetit njohu një rritje mbreslënëse. Banka jone nëpërmjet Njësisë
së Shërbimit të pagave u ofroi këtë shërbim më shumë se 16,500 punonjësve të
institucioneve të ndryshme publike dhe private. Puna e Departamentit të korporatave
ishte e suksesshme pasi ofroi një gamë të gjerë shërbimesh ﬁnanciare të krijuara
për të përmbushur sa më mirë nevojat e ndryshme të kompanive dhe projekteve.
Rezultatet tona i tejkaluan objektivat tona për vitin 2005 në kategoritë më të
rëndësishme ﬁnanciare si: ﬁtimi neto, totali i të ardhurave dhe cilësia e kredisë.
Fitimi i Bankës Amerikane të Shqipërisë për vitin 2005 kapi shifrën 6 milion USD,
të ardhurat nga interesi u rritën me 38% dhe të ardhurat jo nga interesi me 29%.
Rritja e depozitave të klientëve me 25% solli sërish rritjen e totalit të Aktiveve me
25%. Cilësia e Kreditimit ishte e kënaqshme duke zvogëluar nivelin e kredive me
probleme në 0.5% të portofolit të kredive.
Këto rezultate kanë një rëndësi shumë të madhe pasi janë fryt i një pune të vështirë
dhe te palodhur, përkushtimi i 362 punonjësve tanë, talenti dhe eksperienca e të
cilëve rrisin besimin tim për të ardhmen e Bankës.
Së fundmi dëshiroj të falenderoj Drejtorin e Përgjithdhëm Ekzekutiv, që ka qënë i
jashtëzakonshëm, ekipin drejtues, këshillin drejtues të Bankës dhe staﬁn për një vit
arritjesh dhe progresi. Ndërsa vazhdojmë punën tone duke i ofruar klientëve dhe
aksionerëve shërbime të standarteve të larta pres me padurim të shoh sukseset
tona.
Ne jemi duke ndërtuar Bankën Amerikane të Shqipërisë duke ofruar klientëve një
game të gjerë produkte dhe shërbime ﬁnanciare, risi cilësore dhe të pakrahasueshme.
Në vitin që vijon ne do të vazhdojmë të kemi në fokus rritjen e Bankës dhe mbajtjen
e shpenzimeve në kontroll. Do të zgjerojmë aktivitetin tonë duke ruajtur standartet e
larta operacionale dhe do të korrim çdo ditë suksese të reja në çdo gjë që bëjmë.

Michael D. Granoff
Kryetari i Këshillit Drejtues
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2005
2.1

Vëndet e përdorimit të Euros

Duke ﬁlluar nga gjashtë mujori i dytë i vitit 2003, vendet e përdorimit të Euros
njohën një përmirësim gradual të situatës ekonomike.
Pas një rritje të moderuar në gjashtëmujorin e parë të vitit 2005, situtata
në vendet e përdorimit të Euros është përmirësuar në mënyrë të dukshme.
Megjithë përmirësimin e ndjeshëm të situatës ekonomike në Francë, konsumi i
individëve në Gjermani ishte në nivele të ulta. Prej tremujorit të dytë, ekonomia
Italiane rishfaqi shenja rritje, ndonëse të moderuar.
Tregtia me jashtë dhe investimet ishin faktorët kryesor që ndikuan në
zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve. Zhvlerësimi i Euros dhe kërkesa e
madhe ndërkombëtare kanë balancuar efektet negative të kostos së lartë
të energjisë.
Përmirësimi i treguesve më të rëndësishëm të ekonomisë na bëjnë të besojmë
se zhvillimi me këto ritme në vendet e përdorimit të Euros do të vazhdojë në
të ardhmen. Në ﬁllim të muajit Dhjetor Banka Qëndrore Europiane (BQE) rriti
normën e interesit për ﬁnancimet nga 1.25% në 2.25%.
Kjo ishte rritja e parë pas një periudhe gati pesë vjeçare dhe BQE pritet të
rrisë normën sërish gjatë muajit Mars të 2006.

Vështrim mbi Ekonominë Botërore

(vjetore %)
2003

2004

2005

PBB

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

4.0
2.7
0.7
4.6
6.0

5.1
4.2
2.0
6.5
5.9

4.3
3.5
1.2
4.3
6.0

Norma e Papunësisë

Shtetet e Bashkuara
Bashkimi Europian

6.0
8.7

5.5
8.9

5.2
8.7

2.3
2.1
9.2
2.4

2.7
2.1
6.5
2.9

3.1
2.1
4.8
2.4

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

Burimi: Vështrim mbi Ekonominë Botërore - Shtator 2005 (FMN)
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2005
2.2

Ekonomia Shqiptare

2.2.1

Situata Makroekonomike

Pas ngadalësimit të rritjes ekonomike në 3.4% gjatë vitit 2002, ekonomia
shqiptare ka demostruar një rritje të dukshme vjetore prej 6%. Zhvillimi
ekonomik vazhdon të jetë fryt i zhvillimit dinamik të sektorit privat, ndërsa
Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financës arritën të ruajnë një situatë të
qëndrueshme makroekonomike. Me ndihmën institucioneve ndërkombëtare
financiare si FMN dhe Banka Botërore, të dyja institucionet arritën të
harmonizojnë me sukses politikën monetare dhe politikën ﬁskale. Rritja
e vazhdueshme e shitjeve dhe rritja e nivelit të kreditimit për ekonominë
u shoqeruan positivisht nga rënie në normën e papunësisë dhe deﬁçitit
buxhetor.
Prodhimi i Brendshëm Bruto
Viti 2005 ishte një tjetër vit i suksesshëm për Ekonominë Shqiptare. Megjithatë,
sipas Bankës së Shqipërisë, rritja e ekonomisë për vitin 2005 ka qënë në nivele
më të ulta nga sa ishte menduar, kryesisht për shkak të krizës energjitike që
vendi kaloi gjatë tre mujorit të fundit. Pavarsisht nga përmirësimi i situatës
energjitike në vend nga fundi i vitit, ekonomia vazhdon të jetë e ekpozuar ndaj
kuﬁzimeve në importin e energjisë dhe kushteve jo të favorshme atmosferike.
Kërkesa në vend është stimuluar nga dërgesat e emigrantëve, ndërmjetsimi
ﬁnanciar dhe rritja e kreditimit nga sistemit bankar në Shqipëri.
Sektori i Shërbimeve (tregtia, hotelet dhe restorantet) ka qënë sektori me
zhvillimin më dinamik në ekonomi. Ecuria e këtij sektori gjatë vitit 2005 ishte
më e mirë se zhvillimi i sektorëve të tjerë të rëndësishëm të ekonomisë si
sektori i industrisë, energjitikës, transportit dhe ndërtimit.
Inﬂacioni
Kriza energjitike që kaloi vendi gjatë tre mujorit të fundit të vitit 2005 ndikoi
ndjeshëm në inﬂacionin vjetor. Rritja e kërkesës për burime alternative
energjitike rriti trysninë në inﬂacionin vjetor. Megjithatë, politikat monetare dhe
konsolidimi i situatës ﬁskale kontribuan në zbutjen e pasojave inﬂacioniste.
Për rrjedhim, gjatë vitit 2005 norma e inﬂacionit ka qënë në nivelin 2 – 4%,
ndërsa besimi në monedhën vendase (LEK) vazhdoi te ishte i madh. Niveli i
kreditimit për sektorin privat arriti nivele shumë të larta.
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2005
Papunësia
Sipas statistikave të botuara nga INSTAT, norma e papunësisë gjatë nëntë
mujorit të parë të vitit 2005 ka rënë në mënyrë graguale me rreth 0.4%
krahasuar me statistikat e vitit 2004. Statistikat për strukturën e punësimit
nuk pasqyrojnë ndonjë ndryshim në lidhje me përqindjen e forcës punëtore
të punësuar në sektorin publik.
Konsolidimi i Situatës Fiskale
Përpjekjet e vazhdueshme për modernizimin dhe rritjen e eﬁkasitetit në
administratën tatimore kondsiderohen të kënë qënë faktorët kryesorë për uljen
e mëtejshme të deﬁçitit ﬁskal. Gjatë periudhës Janar – Nëntor 2005 vlera e
deﬁçiti korrent arriti nivelin më të ulët në historinë e saj prej 1.9% të PBB. Të
ardhurat tatimore përbënin burimin kryesor të të ardhurave buxhetore dhe
mbledhja e tyre u realizua në masën 100.4% të vlerës të planiﬁkuar për 11
muajt e parë të vitit 2005.
Niveli i taksave të mbledhura nga autoritetet lokale i tejkaloi parashikimet e
specialistëve, ndërsa mbledhja e taksave nga autoritetet doganore u realizua
vetëm në masën 87.8% të vlerës së parashikuar deri në muajin Nëntor 2005.
Pavarsisht rritjes vjetore prej 9.3%, totali i të ardhurave ka qënë nën nivelin
e parashikuar nga qeveria për 11 muajt e parë të vitit 2005. Pavarsisht nga
ky fakt, qeveria ndoqi një politikë të kujdesshme në lidhje me shpenzimet
për mbajtjen e diﬁçitit në nivele të ulta, përkatsisht në masën 60% të nivelit
të parashikuar.
Sektori i Jashtëm
Bilanci i pagesave për periudhën Janar – Shtator 2005 rezultoi me një tepricë
prej 44.8 milion Euro, ndërsa deﬁçiti në llogarinë korrente për të njëjtë periudhë
kapi shifrën 222 milion Euro. Kërkesa gjithnjë në rritje për lëndë djegëse
dhe çmimet e larta të karburantit inﬂuencuan negativisht deﬁçitin e llogarisë
korrente duke e rritur nga 5.5% në 2004 në 7% në 2005.
Dërgesat, vlera e të cilave arriti 984.5 milion Euro, mbeten burimi kryesor
për mbulimin e diﬁçitit të tregtisë, ku rol kryesor kanë luajtur dërgesat nga
emigrantët të cilat përbënin 95% të totalit të dërgesave.
Deﬁçiti tregtar është faktori kryesor që përcakton vlerën e deﬁçitit korrent.
Niveli i eksporteve krahasuar me importet ishte në masën 20-25%. Pjesën
më të madhe të vendeve ku Shqipëria eksporton dhe importon e përbëjnë
vendet e Bashkimit Europian, kryesisht Italia dhe Greqia.
Në milion USD
Importet
Eksportet
Deﬁçiti i Tregtisë me Jashtë
Burimi: BSH
6

Raport Vjetor 2005

2003

2004

2005

1,783.5
447.2
1,336.3

2,194.9
603.3
1,591.6

2,601.9
658.7
1,943.2

Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2005
Politika Monetare
Duke pasqyruar dukshëm përpjekjet e vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë
gjatë viteve të fundit për lehtësimin e politikave moentare, gjate vitit 2005
norma bazë e interesit arriti në nivelin më të ulët në historinë e saj prej 5%.
Si rezultat i rënies së kërkesës, yiled-i i bonove të thesarit pësoi një rritje të
përkohshme pas zgjedhjeve parlamentare në Korrik 2005. Situata u normalizua
në muajin Shtator pas vendimit të Bankës së Shqipërisë për ﬁnancim të
drejtpërdrejtë të nevojave qeveritare dhe injektimin e likuiditetit në sektorin
bankar
Gjatë 11 muajve të parë të vitit 2005, niveli i parasë jashtë sistemit bankar
reﬂektoi një sjellje komplekse. Pas rënies të vazhdueshme gjatë tre mujorit të
parë, duke ﬁlluar nga muaji Prill niveli i parasë jashtë sistemit bankar u rrit duke
arritur nivelin më të lartë në muajin Shtator. Megjithatë kjo situatë ndryshoi
përsëri në muajt Tetor dhe Nëntor. Ndër faktorët kryesor përmendim proçesin
e shpërndarjes së fondeve të skemave piramidale, zgjedhjet e përgjithshme në
3 Korrik 2005 si dhe rritjen sezonale të dërgesave të emigrantëve shqiptarë.
Gjithësesi me rritjen e ofertës së parasë (M3), raporti i parasë që qarkullon
jashtë sistemit bankar ka qënë i qëndrueshëm 25% (paraja jashtë sistemit
bankar/oferta e parasë).

Statistikat për Ekonominë Shqiptare
2003

2004

2005

Inﬂacioni mesatar vjetor në %

2.2

3.0

2.0

Norma e papunësisë në %

15

14.6

14.2*

Norma reale e rritjes së PBB në %

6.0

5.9

5.5

PBB me çmimet aktuale (në miliard LEK)

696

780

857

Vlera nominale e PBB (në milliard USD)

5.7

7.6

8.6

1,792

2,421

2,740

61.8

56.6

56.2

8.1

5.5

7.0

Transferta Private

13.7

12.9

13.9

Deﬁçiti Buxhetor

4.5

5.1

4.6

Paraja Jashtë Sistemit Bankar (në miliard LEK)

125

138

140

Oferta e Parasë (në miliard LEK)

445

503

566

28.2%

27.5%

24.7%

PBB për frymë në USD

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

PJB / Oferta e Parasë
Burimi: FMN, MF dhe BSH
*Shtator 2005
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2005
2.2.2

Sistemi Bankar

Bankat tregtare dominojnë sektorin ﬁnanciar në Shqipëri. Pas privatizimit me
sukses të Bankës së Kursimeve, përfundimi i shitjes së aksioneve publike të
Bankës Italo-Shqiptare dhe Bankës se Bashkuar të Shqiptërisë, do ta bëjë
sistemi bankar të jetë i përbërë tërësisht nga banka private.
Në Dhjetor 2005, Banka e Shqipërisë liçensoi krijimin e Bankës Union nga
Unioni Financiar Tirana (Agjenti i kompanisë Western Union për Shqipërinë,
Kosovën dhe Maqedoninë) si pasojë e së cilës numri i përgjithshëm i bankave
në Shqipëri arriti 17. Vlera e përgjithshme e aktivit të bankave kapi shifrën
4.8 miliard USD.
Gjatë viteve të fundit sektori bankar në Shqipëri ka demostruar një rritje
dinamike dhe ka zgjeruar gamën e produkteve dhe shërbimeve bankare.
Ecuria e bankave ka qënë mjaft e mirë dhe tashmë të gjitha bankat e kanë
orientuar dhe fokusuar aktivitetin e tyre drejt shërbimeve bankare për individët.
Viti 2005 identiﬁkoi rritjen e numrit të kredive për klientët individë.
Investimet e bankave tashmë janë përqëndruar në zgjerimin e tyre gjeograﬁk
dhe gamën e produkteve dhe shërbimeve bankare. Numri i degëve dhe
agjencive të bankave për vitin 2005 u rrit respektivisht me 13 dhe 46. Kreditimi
për sektorin privat, si përqindje e PBB është ende në nivele të ulta, por gjatë
vitit 2005 u rrit me 82%. Ndonëse e nisur nga nje bazë e ulët, rritja e aktivitetit
të kreditimit nga 9% e PBB në fund të vitit 2004 në 13.7% në fund të Nëntorit
2005, ishte mbresëlënse.
Përsa i përket strukturës së portofolit të kredive për sektorin ekonomik, kreditë
në monedhë të huaj pësuan një rënie nga 80.5% në vitin 2004 në 74.8%.
Kreditimi i ekonomise vazhdon të karakterizohet nga ndryshimi i periudhës
së kohëzgjatjes së kredive të akorduara, e cila aktualisht është më e gjatë.
Volumi i Huave afat-gjata është rritur nga 30% në vitin 2004 në 37 % në
Nëntor 2005.
Duke reﬂektuar situatën në tregjet ndërkombëtare, normat e interesit për
kreditë në monedhë të huaj pësuan një rritje gjatë vitit 2005, megjithatë
konkurrenca gjithnjë në rritje vazhdon të rrisë trysninë per uljen në marzhet
e kreditimit.
Ne mendojmë se në këtë situatë ku kreditimi karakterizohet nga një rritje e
vazhdueshme duhet të tregohemi të kujdesshëm. Bankat po kreditojnë me
rritme të shpejta dhe për shkak të konkurencës, me norma interesi që në dukje
nuk rezultojnë ﬁtimprurëse. Nëse kjo situatë vazhdon kështu, atëherë sistemi
bankar mund të përballet me probleme serioze në një të ardhme të afërt.
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare gjatë Vitit 2005
Në vitin 2005 totali i depozitave u rrit me 17% ose 61.8 miliard Lek. Depozitat
në monedhë të huaj u rritën nga 30% e totalit të depozitave në fund të vitit
2004 në 35.7% në fund të Nëntorit 2005, ose afërsisht 57.2 miliard LEK.
Pas një rënie të ndjeshme në gjysmën e parë të vitit, normat e interesit për
depozitat në Lek u rritën gjatë gjashtë mujorit të dytë. Nga ana tjetër interesat
për depozitat në USD janë rritur vazhdimisht gjatë gjithë vitit sipas normave
ndërkombëtare.
Normat e mjaftueshmërisë së kapitalit te bankve ishin në nivele të larta,
rreth 18.9% në Dhjetor 2005, kryesisht për shkak të përqëndrimit të lart të
investimeve në Bono Thesari. Fitimi i bankave për vitin 2005 u rrit me 30%
ose 1.5 miliard Lek më shumë se në vitin 2004.

Të dhëna për Sektorin Bankar
2003

2004

Totali i Aktiveve (në milliard Lek)

373.6

426.4

496.6

Totali i Huave ndaj PBB

6.8%

9.0%

13.7%*

50.7

69.3

114.6

Lek

19.6%

19.5%

25.2%

MH (Monedhë e Huaj)

80.4%

80.5%

74.8%

318.2

365

426.3

Lek

71%

70%

64%

MH (Monedhë e Huaj)

29%

30%

36%

Totali i Huave (në milliard Lek)

Totali i Depozitave (në miliard Lek)

2005

4.45

5.11

6.6

Raporti i Kthimit mbi Aktivet

1.2%

1.3%

1.4%

Raporti i kthimit mbi kapitalin

19.5%

21.1%

22.24%

Norma e Mjaftueshmërisë së Kapitalit

28.5%

21.6%

18.6%

Rezultati Neto (në milliard Lek)

Burimi: BSH
* Nëntor 2005
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3.1

Vështrim mbi situatën ﬁnanciare
(në 000, USD)

Për vitin

2004*

Ndryshimi

2005

Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura jo nga interesi
Totali i të ardhurave
Fitimi neto

13,295
3,785
17,080
4,556

+ 39%
+ 29%
+ 37%
+ 32%

18,481
4,897
23,378
6,017

Raporti i kthimit mbi Aktivet
Raporti i kthimit mbi Kapitalin**

1.26%
24.6%

1.24%
22.3%

Në fund të vitit
Totali i Aktiveve
Totali i Huave
Totali i Depozitave
Totali i Kapitalit Aksioner

431,400
131,978
361,048
27,005

+25%
+54%
+26%
+23%

538,300
202,787
454,199
33,271

* Fitimi nga shitjet e portofolit të obligacioneve gjatë vitit 2004 nuk është përfshirë.
Kjo shumë pas tatimit ishte 3.9 milion USD.
** Kapitali aksioner u rrit nga ﬁtimi neto i 2004.

3.2

Ngjarjet e Vitit

Shkurt
• BASH hap agjensinë e tretë në Tiranë, pranë Stacionit të Trenit e cila u
ofron klientëve të gjitha shërbimet dhe produktet bankare.
Maj
•Banka Amerikane e Shqipërisë ﬁllon instalimin e terminaleve të Pikave
të Shitjes në njësitë tregtare.
• BASH dhe Banka Agrare e Greqisë nënshkruajnë marrëveshjen për
lehtësimin e transaksioneve bankare të kryera nga klientët e të dyja
bankave.
Qershor
• BASH zgjeron gamën e kartave me nxjerrjen e dy llojeve të reja Mastercard,
kartë personale për individët dhe kartë biznesi për kompanitë.
Gusht
• Hapet agjensia e katërt e BASH tek “Qëndra Tregtare Univers”, Tiranë.
• Një agjenci e re në Durrës hap dyert për klientët e BASH në zonën e
Plazhit.
• BASH bëhet banka e parë në Shqipëri që kryen transaksione njëkohësisht
me Visacard dhe Mastercard nëpërmjet rrjetit POS.
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Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2005
Tetor
• Fillon instalimi i terminaleve të Pikave të Shitjes nëpërmjet rrjetit të
telefonisë celulare GSM .
• BASH përfundon instalimin e programit të integruar për Sistemin të
Administrimit të të dhënave. Ky program ben të mundur raportimin e
analizave të ﬁtimit te bankes nga klientët.
Nëntor
• Banka e Shqipërisë i akordon BASH liçensën për tregtimin dhe ruajtjen
e Bonove të Thesarit të Qeverisë.
Dhjetor
•BASH hedh në treg kartën MasterCard Gold për klientët VIP.
•BASH nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Grupin Banka
Lombarda të Italisë.

3.3

Analiza e Drejtuesve

3.3.1

Iniciativat e reja për vitin 2005

Marrëveshjet e BASH me ATEBank dhe Grupin Banka Lombarda
Në bazë të këtyre marrëveshjeve klientët e BASH mund të depozitojnë në
llogaritë e tyre në BASH, paguajnë këstët për Kreditë e lëvruara nga BASH
dhe kryejnë transferta për në Shqipëri, nga çdo degë e ATE Bank (Bankën
Agrare të Greqisë me mbi 450 degë) dhe Bankës Lombarda (me mbi 1,000
degë). Marrëveshje të tilla rrisin interesin e komunitetit Shqiptar, që jeton në
Greqi dhe Itali, ndaj bankës tonë.
Huatë e Përbashkëta
BASH luajti një rol të rëndësishëm për dhënien e Kredive të Përbashkëta ndaj
“Tirana Airport Partners”, “Fushe Kruja Cement Factory”, “Tegola- Edilcentro
SH.P.K” dhe “Korporatës Energjitike Shqiptare” (KESH)
Shërbimi Overdraft për Klientët individë
Banka jonë ofroi shërbime të veçanta bankare të lidhura ngushtë me shërbimin
e pagimit të pagave në llogari bankare. Duke u ofruar klientëve që marrin
pagën pranë bankës tonë shërbimin overdraft (paradhenie), praktikisht
janë eleminuar shumë proçedura bankare dhe është shkurtuar kohë e
konsiderushme për klientët tanë.
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Prodhimi i Kartave
Gjatë vitit të kaluar BASH zgjeroi ndjeshëm aktivitetin e prodhimit të kartave.
Platforma jonë për prodhimin dhe procesimin e kartave brenda bankës, ka ulur
ndjeshëm shpenzimet për bankën dhe ka përmirësuar cilësinë e shërbimit.
Kartat prodhohen menjëherë pas paraqitjes së kërkesës, pranë bankës.
Sistemet e Informacionit per Menaxhimin
Drejtuesit e Bankës mbështetën unifikimin e sistemit të raportimit të
menaxhimit ofruar nga kompania I-ﬂex Solitions e njohur me emrin SFR
(Sistemi Financiar i Raportimit) për thellimin e mëtejshëm të analizave
ﬁnanciare për klientët. Faza përgatitore e këtij sistemi e cila zgjati 5 muaj,
mundësoi përgatitjen e raporteve të para lidhur me rentabilitetin e klientëve
për Bankën duke ﬁlluar nga muaji Tetor. Ky projekt ishte rezultat i mardhënieve
shumë të mira që Banka vazhdon të ketë me Kompaninë I-Flex Solutions,
një nga kompanitë më të suksesshme në botë për sherbimet e teknologjisë
së informacionit në industrinë e shërbimeve ﬁnanciare. BASH bleu produktin
e saj kryesor FLEXCUBE në vitin 1999. Ky produkt u rendit në krye të listës
së produkteve më të shitura bankare për vitin 2005 nga revista prestigjoze,
Sistemet Ndërkombëtare Bankare. FLEXCUBE është renditur gjithmonë midis
produkteve më të mira të shitura që nga viti 1999 dhe nga viti 2002 ka qënë
produkti numër një.
MasterCard
Në vitin 2005, BASH zgjeroi gamën e prodhimit të kartave duke nxjerrë në
treg tre lloje kartash MasterCard: për Individë, Biznes dhe Gold.
Instalimi i POS (Pike Shitje)
Pas marrjes se liçensës për pranimin e kartave në terminalet e Pikave te Shitjes
nga dy kompanitë kryesore ndërkombëtare Visa dhe Mastercard në ﬁllim të
vitit 2005, në muajin Maj, Banka Amerikane e Shqipërisë ﬁlloi implementimin
e projektit për pranimin të kartave Master dhe Visa në Pikat e Shitjes dhe
instalimin e tyre në njësitë tregtare.
Teminalet Lëvizëse të BASH
Përveç terminaleve standart POS, Banka Amerikane e Shqiperisë prezantoi
terminalet MagIC X1000 GSM/GPRS të cilat ofrojnë një paketë të plotë
njësive tregtare dhe mbajtësve të kartës nëpërmjet së cilës mund të kryejnë
transaksione të shpejta dhe sigurta pa nevojën e linjave të telefonisë ﬁkse
ose energjisë elektrike. Më tej, programi për terminalet POS (Pika Shitje)
u përmirësua për të mundësuar kryerjen e transaksioneve në monedhën
vendase LEK dhe Euro.
Instalimi i ATM-ve jashtë mjediseve të Bankës
Ne përpiqemi tu ofrojmë klientëve tanë shërbime bankare kur dhe ku ju
nevojiten. Instalimi i ATM-ve në vende të ndryshme ka rritur ndjeshëm besimin
e klientëve tek banka jonë.
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3.3.2

Përmirësimi i biznesit tonë

Gjatë gjithë vitit 2005 BASH ka demonstruar një angazhim dhe vendosmëri
të madhe për konsolidimin e pozicionit të vet si institucioni ﬁnanciar kryesor
në vend. E vlerësuar si bankë jashtëzakonisht dinamike, me drejtues shumë
të kualiﬁkuar, standarte të larta teknologjie dhe për më tepër me një kulturë
të shkëlqyer për sa i përket shërbimit me klientët, aktualisht BASH i ofron
produktet dhe shërbimet e saj më shumë se 54,000 klientëve.
Tregu ﬁnanciar vendas, i cili po bëhet gjithmone e më konkurues, kërkon
më shumë eﬁkasitet dhe shpejtësi në mbarvajtjen e aktivitetit bankar dhe
vendimarrje. Me infrastrukturën e avancuar të teknologjisë dhe mbulimin
e gjërë gjeograﬁk, shërbimi bankar për individët ofron një numër të madh
produktesh bankare. Në këtë kuadër ngritëm Divizionin e Shërbimeve
Bankare për Individët që të mbulojë nevojat dhe kërkesat e tregut të klientëve
individëve.
Ecuria e aktivitetit të Shërbimeve Bankare për Individët i ka sjellë bankës
avantazhe të mëdha, si për shembull rritja e numrit të klientëve, rentabilitetit
dhe shpërndarja e riskut.
Rrjeti i gjerë, përfshi degët dhe agjencitë ku zhvillohet aktiviteti bankar, ATM-t,
si dhe shërbimi bankar nëpërmjet internetit, na lejon që tu ofrojmë klientëve
tanë produkte të reja, eﬁkase dhe të volitshme.
Prania jonë
Ne vazhdojmë të zgjerojmë mbulimin gjeograﬁk duke rritur numrin e degëve
dhe agjencive të bankës. Në fund të vitit 2005 BASH ofroi një gamë të gjerë
të produkteve dhe shërbimeve ﬁnaciare kryesore të tregut, të planiﬁkuara
për të mbuluar nevojat dhe kërkesat e klientëve tanë në 14 degë në të gjithë
vendin dhe në Degën e hapur në Greqi. Gjatë 2005 u hapën tre agjenci të
reja dhe përfunduan punimet për hapjen e degës së Bankës tonë në qytetin
e Lushnjes (e cila u hap në 12 Janar 2006) dhe tre agjencive në Tiranë.

Prirja e Llogarive te Klienteve

60,000

Numri i agjencive/degëve të Bankës

54,088
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12
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Internet Banking - ABAﬂex (Shërbimi Bankar nëpërmjet Internetit)
Bazuar nga avantazhet e sistemit të avancuar të Teknologjisë së Informacionit,
ABAﬂex mbetet i vetmi sherbim ne Shqiperi për kryerjen e transaksioneve
bankare nëpërmjet Internetit për klientët korporativ dhe individë. Numri i
përdoruesve aktual të shërbimeve bankare nëpërmjet internetit për vitin
2005 u rrit me 48%. Më shumë se 15% e transfertave janë kryer nëpërmjet
ABAﬂex-it. Gjithmonë e më shumë klientët tanë po përdorin shërbimin e
Internet Banking.

Logins mujore

Transaksionet e kryera
nepermjet ABAﬂex

10,000

20,000
7,360

16,631
14,006

4,531

4,979

4,894

8,241

3,149
2,214

2,040
0

06/03

12/03

06/04

12/04

06/05

0

12/05

2002

2003

2004

2005

Aktiviteti i Shërbimit të Kartave
Aktiviteti i shërbimit të Kartave u konsolidua më tej në vitin 2005. Sektori i
Kartave u ofron karta debiti dhe krediti një numri të madh klientësh, përfshi
klientët individë dhe bizneseve. Në Maj 2005, gama e produktit të kartave u
zgjerua me prezantimin e kartës MasterCard për individë dhe biznese, e cila
u shoqërua më pas hedhjen në treg të Gold MasterCard në muajin Dhjetor.
Me zgjerimin e rrjetit të ATM dhe POS së BASH, numri i përgjithshëm i kartave
të lëshuara në 2005 u treﬁshua dhe kapi shifrën 27,600. Në fund të vitit 2005
numri i ATM të instaluara arriti në 25.
Nr. i kartave leshuar gjate 2005
(kumulative)
20,000

Nr. i transaksioneve te kryera
nepermjet kartave ne 2005
(kumulativ shprehur ne mije)

17,109

500

454

13,712
301

10,029
175

6,406
65

0

0

03/05

06/05

09/05

12/05

03/05

06/05

09/05

12/05

Fushata për terminalet e Pikave të Shitjes (POS) rezultoi shume e
suksesshme.
Instalimi i terminaleve POS që pranojnë njëkohësisht kartat Visa dhe
Mastercard ndikoi ndjeshëm në zgjerimin e rrjetit të Pikave të Shitjes. Tani,
një numër gjithnjë në rritje i njësive tregtare përdorin terminalet e Pikave të
Shitjes së BASH dhe çdo ditë instalohen terminale të reja në dyqane, hotele,
restorante, agjenci udhëtimi, supermarkete, pika karburanti, klinika mjeksore,
etj.
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Projekti për instalimin e terminaleve të Pikave të Shitjes është shtrirë në të
gjitha qytetet e Shqipërisë. Aktualisht, përveç Tiranës, terminalet POS të
BASH janë instaluar në Durres, Korce, Elbasan, Fier, Vlore dhe Lushnje me
plane për zgjerimin e ketij rrjeti në të ardhmen.
Shërbimi i Pagimit të Pagave
Në fund të Dhjetorit 2005, BASH u ofronte shërbimin e pagimit të pagave
189 institucioneve me afërsisht 16,500 punonjës. Avantazhet e paketës se
shërbimeve për llogaritë individuale inkurajuan 70 kompani dhe institucione
të reja të hapin 9,500 llogari për kalimin e pagave të punonjësve gjatë vitit
2005. Ecuria progresive e aktiviteti të shërbimit të pagimit të pagave rriti
ndjeshëm numrin e klientëve dhe kontribuoi njëkohësisht në zvogëlimin e
numrit të transaksionve cash jashtë sistemit bankar në përputhje me politikat
e Bankës së Shqipërisë dhe Qeverisë Shqiptare.
Pagesat SWIFT
Gjatë vitit 2005, BASH konsolidoi pozicionin e saj kryesues në tregun e
mesazheve ﬁnanciare. Mardhëniet e mira me Bankat korrespondente dhe
standartet e larta të shërbimeve, rritën ndjeshëm ﬂuksin e mesazheve
ﬁnanciare. Në fund të vitit 2005 numri i pagesave SWIFT u rrit me 27% ose
21,000, duke arritur në 98,000.

Totali i Pagesave te BASH me ane te Swift-it
( ne 000 )
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3.3.3

Aktiviteti I kredi-dhënies

BASH është një nga institucionet kryesore të shërbimeve ﬁnanciare në vend
dhe operon si bankë universale duke ofruar produkte dhe shërbime bankare
nje numri të madh klientësh individë dhe korporativ.

BASH kundrejt Sektorit Bankar
(norma e rritjes vletore te kreditimit)
200%
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81%
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Rritja e sektorit bankar
Rritja e BASH

Portofoli i kredive ka njohur një rritje stabël duke u dyﬁshuar çdo vit. Kreditimi
është një nga segmentet më ﬁtimprurëse të aktiviteti tonë Bankar. Banka
Amerikane e Shqipërisë po zgjeron gamën e ﬁnancimit për të ruajtur pozicionin
e saj si banka numer një në vend për aktivitetin e kreditimit.

Prirja e Totalit te Kredive
(ne milion USD)
220

Totali i Kredive Hipotekare
(ne milion USD)
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Duke ju përgjigjur nevojave të tregut për ﬁnancime të mëdha, BASH ka drejtuar
proçesin e akordimit të disa kredive të përbashkëta sektorit të korporatave.
Aktualisht, segmenti i shërbimeve bankare për klientët korporativ ka një
pozicion të fortë në treg dhe u ofron kompanive zgjidhje bankare nëpërmjet
produkteve dhe shërbimeve që ofron si kreditimi, menaxhim thesari dhe
produkte të tjera të specializuara si Kontrata e këmbimeve valutore me afat,
Letër Kredi, Garanci Bankare, investime ne bono thesari, dhe shërbime të
tjera.
Ne besojmë se përmbushja e nevojave të klientëve lidhet ngushtë me shkallën
e njohjes të biznesit të tyre nga ana jonë dhe për këtë arsye jemi duke i dhënë
shumë përparësi ekspertizës së “Client Executives”. Në këtë kuadër kemi
riorganizuar strukturën e departamentit të korporatave. Tani ky departament
përfshin edhe një sektor të veçantë i cili u ofron një gamë të gjerë produktesh,
shërbime dhe zgjidhje bankare subjekteve qeveritare, OJQ-ve, njësive të
menaxhimit të projekteve dhe subjekteve të tjera të cilat operojnë në varësi
të organizatave të ndryshme ndërkombëtare.
Riorganizim i departamentit rezultoi shumë i suksesshëm dhe solli një rritje
të intesitetit të mardhënieve me bankën dhe nivelit të besueshmërisë së
organizatave ndërkombëtare tek BASH. Për shkak të standarteve të larta
të shërbimeve që ofron, shumë organizata ndërkombëtare e kanë zgjedhur
BASH si bankë agjente për administrimin e marrëveshjeve ﬁnanciare dhe
shërbime të tjera bankare.
Sektori i kredive hipotekare njohu një rritje progresive. Gjatë vitit 2005 kreditë
hipotekare u rritën me 32%. Portofoli yne i kredive hipotekare mbulon 1,277
klientë dhe përbën 25% të totalit të portofolit të kredive.
Cilësia e Portofolit të Kredive
Administrimi i riskut të kredisë përbën një element kryesor në proçesin të
administrimit të rrezikut. Vlerësimi i nivelit të riskut dhe kthimit të kredisë ka
si qëllim sigurimin e të ardhurave të vazhdueshme, zvogëlimin e shkallës
së paqëndrueshmërisë të të ardhurave dhe rritjen e vlerës së kapitalit
aksioner.
Punonjësit që mbulojnë analizën e riskut të kredisë përdorin një sërë mjetesh
dhe instrumentesh për të monitoruar kapacitetin dhe mundësinë e huamarrësit
për të përmbushur detyrimet e veta kundrejt Bankës.
Aktualisht cilësia e portofolit të kredive është e lartë dhe kreditë me probleme
zënë vetëm 0.5% të portofolit tonë.
Kredite me probleme (ne % e totalit te kredive)
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Shperndarja sipas madhësisë së kredive është një tjetër masë për zvogëlimin
dhe diversiﬁkimin e riskut të portofolin e kredisë. Aktualisht banka po zgjeron
shkallën e ﬁnancimeve në të gjithë sektorët e ekonomisë.
Portofoli i Kredise sipas Sektoreve

1 4 .0 %
2 7 .9 %
Mortgages and other individs 27.9%
Agrobusiness 3%

7 .5 %

Food Processing 4.8%

Beverages 3.3%

Material non-metallic 10.2%
Metallurgy 2.8%
Furnitures production 0.6%

3 .0 %

5 .6 %

Construction 7%

Car dealers 3.3%

4 .8 %
3 .3 %

3 .3 %

Services 14%

7 .0 %

1 0 .2 %

0 .6 %

3.3.4

Wholesale 15.6%
Fuel 7.5%

2 .8 %

Situata Financiare

Në vitin 2005, totali i aktiveve u rrit me 107 milion USD apo 25 %. Rritja e
totalit të aktiveve u realizua kryesisht në saj të rritjes së nivelit te depozitave
me 93 milion USD apo 26%. Duke marrë parasysh strukturën valutore të
depozitave, norma e kursit të këmbimit pati një impakt negativ në rritjen e
depozitave në USD për vitin 2005. Nëse për vitin 2005 do të ishin aplikuar
kursi i këmbimit për Dhjetorin 2004 (USD/ALL, EUR/USD), vlera reale e rritjes
do të ishte 129 milion USD.
Prirja e Totalit te Aktiveve
(ne milion USD)
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Prirja e Totalit te Depozitave
(ne milion USD)
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Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2005
Rritja 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 23% në 33.2 milion USD. Krahas kësaj
rritje,viti 2005 ishte mjaft ﬁtimprurës dhe për rrjedhojë vlera neto e Bankës
u rrit ndjeshëm.
Të ardhura Neto nga Interesi,
Të ardhurat neto nga interesi gjatë vitit 2005 u rritën me 5.19 milion USD
ose 39%. Impakti i normave të larta ndërkombëtare (Libor, Euribor), rritja e
nivelit të porofolit të kredive dhe obligacioneve si dhe niveli i ulët i interesave
të depozitave në Lek ishin faktorët kryesor që nxitën rritjen e të ardhurave
neto nga interesi.
Në vitin 2005, interesi për letrat me vlerë jo shqiptare u rrit me 1.5 milion
USD më shumë se në 2004, pavarësisht shitjes së portofolit të obligacioneve
në Shtator 2004. Gjatë vitit 2005 rritja e portofolit të obligacioneve ka qënë
graduale.
Interesi për kreditë u rrit me 92% ose 6.4 milion USD kundrejt rritjes së
kredive prej 54%. Të ardhurat u realizuan kryesisht nga rritja e vazhdueshme
e normës së interesit në USD, e cila u rrit nga 2.25% në Janar në 4.25% në
Dhjetor 2005.
Rritja e përgjithshme e të ardhurave nga interesi ishte rezultat i rritjes
së përgjithshme të normave të interesit për portofolin e kredive duke u
avantazhuar nga fakti që interesat e kredive ndryshojnë në mëyrë periodike
meqënë se janë të ndryshueshme.
Interesat nga debitimi u rritën me 50% në 9.3 milion USD kryesisht nga rritja
e numrit të depozitave të klientëve.
Të ardhura jo nga interesi
Të ardhurat jo nga interesi kapën shifrën 4.9 milion USD kundrejt 3.8 million
USD gjatë vitit të kaluar (pa përfshirë të ardhurat e jashtëzakonshme nga shitja
e obligacioneve në Shtator 2004). Kryesisht janë rritur të ardhurat nga tarifat
dhe komisionet e shërbimeve si Letër Kredia, bono thesari dhe garancitë,
transfertat dhe tarifat për mirëmbajtje llogarie.
Aktiviteti i këmbimit valutor ishte në nivelet e vitit të kaluar dhe megjithë
konkurencën e fortë të bankave të tjera dhe tregtarëve jo të liçensuar,
departamenti i Thesarit ruajti pozicionin e vet.
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Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2005
Te ardhura nga Interesi, Neto
(ne milion USD)

Te ardhura jo nga Interesi
(ne milion USD)
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Shpenzimet jo nga Interesi
Shpenzimet e përgjithshme për gjysmën e dytë të vitit 2004 dhe vitin 2005
u inﬂuencuan nga investime të mëdha për zgjerimin e rrjetit të degëve të
Bankës dhe zhvillimin e mëtejshëm të aktivtetit Bankar për Klientët Individë.
Si pasojë e rritjes dhe zhvillimit të përgjithshëm të aktivtetit të Bankës, numri
i punonjësve të Bankës në Dhjetor 2005 arriti në 362 persona, pra një rritje
prej 53 persona ose 17%.
Shpenzimet jo nga interesi për vitin 2005 u rritën 34% ose 3.8 milion USD
kryesisht në saj të rritjes së shpenzimeve për personelin me afërsisht 46% ose
2 milion USD. Ndër faktorët e tjerë të cilët ndikuan në rritjen e shpenzimeve
të përgjithshme administrative përmendim investimet e bëra në 6 agjenci,
përgatitjet dhe punimet për hapjen e tre agjencive të reja dhe investimet
për hapjen e degës në qytetin e Lushnjes. Zhvillimi i rrejtit tonë të ATM-ve
dhe POS (Pika Shitje), investimet e mëdha në pajisje komjuterike, hardware,
servera, komunikim satelitor, sisteme back up, etj rritën ndjeshëm totalin e
mjeteve të qëndrueshme të BASH.
Si rrjedhim Vlera të Amortizimit/Zhvlerësimit u rrit nga 159,000 USD në Dhjetor
2004 në 175,000 USD në Dhjetor 2005 dhe ndikoi pasqyrën e të ardhurave
për vitin 2005.
Megjithatë, në saj të këtyre përpjekje banka ishte në ndër nxitësit e zhvillimit
të tregut bankar për klientët individë, duke ruajtur pozicionin e saj si Banka
kryesuese në tregun bankar për klientët korporativ dhe atë të këmbimit valutor,
pra për të qënë në krye të konkurencës për të ardhura dhe mundësi të reja
në të ardhmen.
Ecuria Financiare
Megjithëse viti 2005 ishte agresiv për sa i përket zgjerimit të rrjetit Bankar
dhe investimeve të mëdha, ishte gjithashtu një vit ﬁtimprurës për BASH. Të
ardhurat neto pas tatimit kapën shifrën 6 milion USD, 32% më shumë se të
ardhurat neto të vitit të kaluar, pa përfshirë të ardhurat e jashtëzakonshme të
realizuara nga shitja e portofolit të obligacioneve në Shtator 2004. Të ardhurat
e bankës janë rritur në mënyrë të vazhdueshme. Norma e kthimit mbi aktivet
ishte 1.24% ndërsa norma e kthimit mbi kapitalin ishte 22.3%.
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RAPORTI I AUDITORËVE TË PAVARUR
Bordit mbikqyrës së Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a.:
Ne kemi audituar bilancin e bashkëngjitur të Bankës Amerikane të Shqipërise sh.a. (“Banka”) më datë 31 Dhjetor
2005, si dhe pasqyrat përkatëse të të ardhurave, të ndryshimeve në kapitalin aksioner dhe të rrjedhjes së parasë
për vitin ushtrimor të mbyllur më këtë datë. Këto pasqyra ﬁnanciare janë përgjegjësi e Drejtimit të Bankës.
Përgjegjësia jonë është shprehja e një opinioni mbi këto pasqyra ﬁnanciare bazuar në auditimin tonë.
Ne kryem auditimin tonë në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë që
ne të planiﬁkojmë dhe të kryejmë auditimin me qëllim që të përftojmë siguri të arsyeshme për mungesën e çdo
gabimi material në pasqyrat ﬁnanciare. Auditimi përfshin ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që
mbështesin shumat dhe informacionet e tjera të pasqyrave ﬁnanciare. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin
e parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve kryesore të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimin e paraqitjes
së përgjithshme të pasqyrave ﬁnanciare. Ne besojmë se auditimi ynë ofron baza të arsyeshme për dhënien e
opinionit.
Siç është përshkruar në Notën 7 të pasqyrave ﬁnanciare, gjatë vitit 2005, pas një inspektimi të Drejtorisë së
Përgjithshme Tatimore, Banka ka aplikuar një periudhë amortizimi 10 vjeçare për aktivet e saj të qëndrueshme të
patrupëzuara, e kushtëzuar nga Ligji për Tatimin mbi të Ardhurat. Si rrjedhojë, Banka ka rritur koston e aktiveve
të qëndrueshme të patrupëzuara dhe ka pakësuar shpenzimet e amortizimit për vitin ushtrimor me rreth USD 775
mijë. Sipas opinionit tonë, parimet e përgjithshme kontabël të pranuara në Republikën e Shqiperisë kërkojnë
që aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara të amortizohen për një periudhë pesë vjecare në këste të barabarta.
Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara për një periudhë pesë vjecare në këste të barabarta do të
rezultonte në një pakësim të aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara, neto, me rreth USD 775 mijë, një pakësim
të ﬁtimit të pashpërndarë me rreth USD 775 mijë më datë 31 dhjetor 2005, dhe një pakësim të të ardhurave neto
me rreth USD 775 mijë për vitin e mbyllur më këtë datë.
Sipas opinionit tonë, përveç ndikimit në pasqyrat ﬁnanciare të çështjes së referuar në paragraﬁn e mësipërm,
pasqyrat ﬁnanciare të bashkëngjitura paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin
ﬁnanciar të Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a. më datë 31 Dhjetor 2005, dhe rezultatet e aktivitetit të saj,
ndryshimeve në kapitalin aksioner dhe rrjedhjes së parasë për vitin ushtrimor të mbyllur më këtë datë në përputhje
me Nenin 38 të Ligjit të Bankave në Republikën e Shqipërisë.

Tiranë, Shqipëri
28 Shkurt 2006
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Bilanc kontabël i datës 31 Dhjetor 2005 dhe 31 Dhjetor 2004
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

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

68,515,258
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327

124,449,302
76,614,274
84,294,173
131,977,946
2,715,718
6,923,412
4,425,589

Totali i Aktiveve

538,300,544

431,400,414

Detyrime ndaj Bankave (shën 10)
Detyrime ndaj klientëve (shën 11)
Borxhi i varur (shën 12)
Detyrime të tjera (shën 13)

42,273,258
454,198,811
5,151,435
34,406,196

39,586,375
361,048,497
3,761,039

Totali i Detyrimeve

505,029,700

404,395,911

Kapitali i nënshkruar i paguar (shën 14)
Rezerva (shën 15)
Fitimi i pashpërndarë

27,000,000
2,644,242
3,626,602

15,000,000
1,444,242
10,560,261

Totali i Kapitalit Aksioner

33,270,844

27,004,503

538,300,544

431,400,414

AKTIVET

(vlefta në USD)

DETYRIMET DHE KAPITALI AKSIONER
DETYRIMET

KAPITALI AKSIONER

Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksioner

Pasqyrat ﬁnanciare u aprovuan nga Bordi Drejtues më 03 Maj 2006.

Shënimet e bashkëngjitura nga 1 deri në 29 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave
ﬁnanciare.
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Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2005 dhe 2004
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Të ardhura nga interesi
Llogari me bankat korrespondente
Hua tregëtare
Obligacione Shqiptare dhe jo-shqiptare
Bono Thesari të Qeverisë Shqiptare
Marrëveshje të riblerjes

1,763,790
13,273,747
8,014,140
4,640,744
57,847

1,300,043
6,904,475
5,595,442
5,617,291
41,594

Totali i të ardhurave nga interesi

27,750,268

19,458,845

Shpenzime interesi
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Llogari të Qeverisë Shqiptare
Llogari të bankave korrespondente
Të tjera

(8,061,834)
(411,846)
(393,383)
(384,115)
(17,752)

(5,435,781)
(366,356)
(361,275)
-

Totali i shpenzimeve të interesit

(9,268,930)

(6,163,412)

E ardhura nga interesi, neto

18,481,338

13,295,433

3,661,562
(603,856)
3,057,706

2,181,436
(169,057)
2,012,379

161,132
1,677,905
4,896,743

5,337,697
1,706,928
9,107,004

Totali i të ardhurave

23,378,081

22,402,437

Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara
Zhvlerësimi i ndërtesave dhe pajisjeve
Zhvleresimi i përmirësimeve të ambienteve me qera
(shën 9)
Provigjione për humbjet nga huatë (shën 17)
Shpenzime personeli (shën 18)
Shpenzime qeraje (shën 19)
Shërbime të jashtme (shën 20)
Shpenzime të ndryshme (shën 21)

172,566
(1,062,250)

(386,569)
(832,690)

(276,281)
(1,063,550)
(6,253,091)
(1,533,578)
(1,716,392)
(3,023,751)

(44,485)
(610,882)
(4,285,219)
(994,845)
(1,425,229)
(2,407,830)

(14,756,327)

(10,987,749)

8,621,754
(2,604,243)

11,414,688
(2,903,672)

6,017,511

8,511,016

(vlefta në USD)

Të ardhura të tjera
Të ardhura nga komisionet
Shpenzime për komisionet
E ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura të tjera, neto (shën 16)
Të ardhura nga këmbimet valutore

Totali i shpenzimeve
Fitimi neto para tatimit
Tatimi mbi ﬁtimin (shën 24)
Fitimi neto

Shënimet e bashkëngjitura nga 1 deri në 29 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave
ﬁnanciare.
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27,000,000

Diferenca nga rivlerësimi
Gjendja më 31 Dhjetor 2005
98,818

-

-

-

98,818

98,818

Rezerva ligjore

Shënimet e bashkëngjitura nga 1 deri në 29 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave ﬁnanciare.

-

Të ardhura neto të periudhës

12,000,000

Rritja në kapitalin e paguar
-

15,000,000

Rritja në kapitalin e paguar
Të ardhura neto të periudhës
Gjendja më 31 Dhjetor 2004

Rritja në rezervat e përgjithshme

15,000,000

Kapitali aksioner

Gjendja më 31 Dhjetor 2003

Në USD

2,545,424

-

1,200,000

-

1,345,424

1,345,424

Rezerva të
përgjithshme

248,830
3,626,602

6,017,511

(1,200,000)

(12,000,000)

8,511,016
10,560,261

2,049,245

Fitimi i mbartur

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin e Aksionerëve për periudhën 2005 dhe 2004

248,830
33,270,844

6,017,511

-

-

8,511,016
27,004,503

18,493,487

Totali

Pasqyra e ndryshimit e Mjeteve Monetare për vitin 2005 dhe 2004
(vlefta në USD)

31 Dhjetor 2005 31 Dhjetor 2004

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative
8,621,754

11,414,688

1,062,250
(172,566)
276,281

832,690
386,569
44,485

(4,699,387)
97,591

(5,742,009)
11,172

45,228
1,063,550
32,318
(1,946,110)
759,495

(5,306,654)
610,882
(340,580)
951,804
869,059

(70,583,565)
(53,578)

(67,250,783)
(1,681,751)

Rritje në detyrimet ndaj bankave
Rritje në detyrimet ndaj klientëve
(Rënie)/Rritje në detyrimet e tjera

2,709,777
92,519,340
(657,891)

25,240,787
105,380,950
1,135,402

Tatimi i paguar mbi ﬁtimin

(2,608,612)

(2,903,672)

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet operative

26,465,875

63,653,039

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese
(357,001)
Blerje e aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara
(1,676,814)
Blerje e ndërtesave dhe pajisjeve
55,481,882
Shitje/(Blerje) e investimeve në letra me vlerë të vendosjes
(Blerje)/Shitje e investimeve në letra me vlerë të investimit (140,847,986)

(2,596,782)
(3,309,590)
(70,455,571)
98,748,190

(87,399,919)

22,386,247

Rrjedha e parasë nga aktivitetet ﬁnancuese
Rritje në borxhin afatgjate

5,000,000

-

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet ﬁnancuese

5,000,000

-

(55,934,044)

86,039,286

Mjete monetare dhe të ngjashme në ﬁllim të vitit (shën 3) 124,449,302

38,410,016

Mjete monetare dhe të ngjashme në fund të vitit (shën 3) 68,515,258

124,449,302

Fitimi neto i vitit para tatimit
Zërat që rakordojnë ﬁtimin para tatimit me mjetet monetare neto të përdorura në aktivitetet operative
Zhvlerësimi i ndërtesave dhe pajisjeve
Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara
Zhvlerësimi i përmirësimeve të ambjetenve me qera
Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të mbajtura deri
në maturim
Amortizimi i investimeve në letra me vlerë të vendosjes
Humbje/(ﬁtim) nga shitja e investimeve në letra me vlerë të
vendosjes
Provigjione për humbjet nga huatë
Provigjione per humbje nga pakësimi i aktiveve ﬁkse
Fshirja e kredive te humbura
Rritje/(Pakësim) në interesin për t’u arkëtuar
Rritje në interesin për t’u paguar
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet operative
Rritje në huatë tregtare
Rritje në aktivet e tjera

Rrjedha neto e parasë nga aktivitetet investuese

Ndryshimi i mjeteve monetare gjatë vitit

Shënimet e bashkëngjitura nga 1deri në 29 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave
ﬁnanciare.
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Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2005
1. Informacion I Përgjithshëm
Banka Amerikane e Shqipërisë sh.a. (“Banka”) është themeluar në Maj të vitit
1998 me zyrën 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, datë 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 2003, Banka kishte hapur degë në Durrës, Vlorë, Elbasan dhe Fier, si dhe
agjensi në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinas-it dhe në Ambasadën Amerikane
në Tiranë. Më 14 Qershor 2004, Banka hapi një degë të plotë në Athinë, Greqi.
Gjatë tremujorit të fundit të 2004, Banka hapi degë në Gjirokaster dhe Korcë si
dhe dy agjensi në Tiranë. Gjithashtu gjatë vitit 2004, Banka ﬁlloi të instalojë ATMtë në zyrat qëndrore dhe degët e saj dhe më 31 Dhjetor 2005 Banka ka një total
prej 25 ATM-sh dhe 282 POS-e (Pika shitjeje). Banka planiﬁkon të hapë degën
e Lushnjës dhe tre agjensi të reja në muajin Janar 2006. Të gjitha operacionet
dhe veprimet ﬁnanciare të degeve janë të paraqitura në pasqyrat ﬁnanciare të
bashkëngjitura.
Më 31 Dhjetor 2005, Banka kishte një staf prej 362 punonjësish, përfshirë katër
administratorë të huaj në Shpipëri dhe 31 të punësuar në degën e Athinës,
Greqi.
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 u përgatitën në përputhje me Rregulloret e Bankës së
Shqipërisë. Këto rregullore janë përgjithësisht në përputhje me Standartet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, të njohura më parë si Standartet
Ndërkombëtare të Kontabilitetit, me disa perjashtime të rëndësishme: 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(g) dhe përcaktojnë përqindjet që do të
aplikohen për këto kategori duke llogaritur provigjionin për humbjen e mundshme
nga huatë; Rregulloret e Bankës së Shqipërisë kërkojnë që kontabilizimi i kostove
dhe komisioneve të krijuara prej lëvrimit të kredisl të mos shtyhet dhe amortizohet,
por këto të paraqiten në pasqyrën e të ardhurave në momentin kur përﬁtohen;
Rregulloret e Bankës së Shqipërisë kërkojnë që ﬁtimet e parealizuara të kapitalit
nga investimet e letrave me vlerë të investimit të mos regjistrohen në llogari dhe
të mos bëhet asnjë provigjion për taksat e shtyra për më vonë.
Pasqyrat ﬁnanciare të bashkëngjitura përgatiten në Dollare amerikanë (“USD”) që
është edhe valuta matëse e përcaktuar nga Drejtuesit e Bankës. Bankës i kërkohet
t’i mbajë regjistrimet dhe librat e saj kontabël në monedhën vendase Lekun
shqiptar (“LEK”). Përkatësisht, aktivet dhe pasivet monetare janë konvertuar
me kursin mbyllës të këmbimit ndërsa zërat jo-monetare janë konvertuar duke
përdorur kursin e këmbimit në datën e transaksionit.
Pasqyrat ﬁnanciare janë përgatitur sipas kostos historike.
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2. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(b) Konvertimi i valutave të huaja
Transaksionet në valutë të huaj janë konvertuar me kursin valutor të datës së
transaksionit. Aktivet dhe pasivet monetare në valutë të huaj dhe të mbajtura
me kosto historike janë konvertuar me kursin valutor të datës së bilancit
kontabël. Diferencat e lindura nga rivlerësimet janë pasqyruar në pasqyrën
e të ardhurave dhe shpenzimeve. Aktivet dhe pasivet jo-monetare në valutë
të huaj dhe të mbajtura me kosto historike janë konvertuar me kursin valutor
të datës së transaksionit.
Për arsye të paraqitjes së pasqyrave ﬁnanciare të konsoliduara, aktivet,
pasivet, të ardhurat dhe shpenzimet e degës në Greqi (përfshirë vitin
krahasues), janë të shprehura në njësi monetare të konvertura me kursin
valutor të datës së bilancit kontabël. Diferencat që rrjedhin nga konvertimi
paraqiten si diferenca nga rivlerësimi.
(c) Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjete monetare dhe të ngjashme përfshijnë investimet me likuiditet të lartë
me një maturim ﬁllestar prej tre muajsh ose më pak.
(d) Investimet
Letrat me vlerë që zotëron Banka kategorizohen në portofole në përputhje
me qëllimet që ka Banka në momentin e blerjes së 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
Të gjitha investimet njihen në bazë të ditës së tregëtimit dhe ﬁllimisht
regjistrohen me koston e tyre. Kjo është vlera e tregut të pagesës dhe përfshin
gjithashtu të gjitha kostot e procesit të blerjes së investimit.
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 mbaje 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 e mëvonshme të raportimit letrat me
vlerë mbahen me koston e amortizuar, duke zbritur humbjet e mundshme
nga rënia në vlerë për të pasqyruar shumat e paarkëtueshme. Amoritizimi
vjetor i skontos ose primit të letrave me vlerë të mbajtura në maturim i shtohet
të ardhurave të tjera nga investimi për t’u arkëtuar gjatë jetëgjatësisë së
instrumentit, në mënyrë që e ardhura e njohur në çdo periudhë të paraqesë
një ﬁtim konstant nga investimi.
Letrat me vlerë të vendosjes
Pas regjistrimit ﬁllestar, investimet që janë klasiﬁkuar si “Të vendosjes”
rivlerësohen me vlerën reale. Në cdo datë kontabël të hartimit të pasqyrave
krijohen provigjione, me bazë grupin e letrave me vlerë të të njëjtit lloj, kundrejt
humbjeve të parealizuara të kapitalit që rezultojnë nga diferenca me vlerën
kontabël, e rregulluar kjo me vlerën e amortizimit, dhe kthimin e diferencave
në cmim. Humbjet që shkaktohen si pasojë e ndryshimit në vlerën reale të
investimeve në letra me vlerë të vendosjes përfshihen në ﬁtimin ose humbjen
neto të periudhës. Fitimet kapitale të parealizuara nuk regjistrohen.
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2. Përmbledhje e Politikave Kontabël (vazhdim)
(d) Investimet (vazhdim)
Matja e vlerës reale
Për letrat me vlerë të investimit që tregtohen në tregje të organizuara ﬁnanciare,
vlera reale përcaktohet duke ju referuar cmimit të tregut të ofruar për blerje
që kuotohet në Bursë në fund të ditës në datën e hartimit të bilancit.
Për investimet, për të cilat nuk ekziston një cmim tregu i kuotuar, një vlerësim
i arsyeshëm i vlerës reale përcaktohet duke ju 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 aktivit real që përfaqësohet prej
investimit.
Rënia në vlerë dhe paarkëtueshmëria e aktiveve ﬁnanciare
Në çdo datë të hartimit të bilancit bëhet një vlerësim për të përcaktuar
nëse ekziston evidencë e mjaftueshme që tregon se një aktiv ﬁnanciar apo
grup aktivesh ﬁnanciare mund të rrezikohen me rënie të vlerës. Në rastet
kur kjo evidencë është prezente, atëherë bëhet parashikimi për vlerën e
rikuperueshme të aktivit dhe çfarëdo humbje si pasojë e rënies së vlerës, duke
u bazuar në vlerën neto aktuale të ﬂuksit të ardhshëm të parasë që pritet të
merret, dhe kontabilizohet për diferencën ndërmjet shumës së arkëtueshme
dhe shumës mbartëse (ose vlera kontabël) si më poshtë:
•për aktivet ﬁnanciare të regjistruara me kosto të amortizuar – vlera e mbartur
e aktivit ulet deri në shumën që vlerësohet të merret në mënyrë direkte ose
nëpërmjet përdorimit të një llogarie provigjoni dhe shuma e humbjes përfshihet
në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve; dhe
•për aktivet ﬁnanciare të regjistruara me vlerë reale – në qoftë se humbja
është kaluar direkt në kapital si rezultat i uljes së vlerës së aktivit në shumën që
vlerësohet të merret prej tij, humbja neto e akumuluar e njohur në kapital
transferohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.
(e) Hua tregtare
Huatë tregtare dhe paradhëniet ndaj klientëve mbahen me vlerën e tyre të
realizueshme neto nëpërmjet provigjionit për humbjet e mundshme nga huatë.
Huatë fshihen nga bilanci, me vendim të drejtuesve, kur klienti deklarohet i
humbur ose nuk ka bërë shlyerjen në kohë të huasë. 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 përllogaritjes.
(f) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e riblerjes së ndërsjellta
Në përgjithësi, letrat me vlerë të blera sipas marrëveshjeve për tu rishitur
(marrëveshjet për riblerjet e ndërsjellta) dhe letra me vlerë të shitura sipas
marrëveshjeve për të riblerë, trajtohen si transaksione ﬁnanciare me kolateral
në formën e parapagimeve ose arkëtimeve plus interesin për t’u arkëtuar.
Letrat me vlerë të arkëtuara mbi bazën e marrëveshjeve të riblerjes së
ndërsjelltë dhe letrat me vlerë të përﬁtuara 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. Të gjitha marrëveshjet e riblerjes janë bërë
me Bankën e Shqipërisë, e cila është Banka Qëndrore e Shqipërisë.
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2. Përmbledhje e Politikave Kontabël (vazhdim)
(g) Provigjionet për humbjet nga huatë
Politika e provigjioneve 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 Bordi Mbikqyrës më datë 14 Korrik 2004. Rregullorja
kërkon që Banka të klasiﬁkojë huatë e dhëna në pesë kategori risku. Për çdo
kategori risku, janë zbatuar normat e mëposhtme të provigjioneve:
Lloji i huasë

Norma e provigjionit

Ditë vonese

1%
5%
20%
50%
100%

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

Standarte
Në ndjekje
Nën-Standart
Të dyshimta
Të humbura

(h) Ndërtesa dhe pajisje, neto dhe aktive të qëndrueshme të patrupëzuara, neto
Ndërtesat dhe pajisjet paraqiten me koston e tyre neto pasi u është zbritur
zhvlerësimi i akumuluar i cili llogaritet sipas metodës së vlerës së mbetur
mbi jetëgjatësinë e aktiveve për pajisje zyrash, kompjutera dhe pajisje të
tjera si dhe sipas metodës lineare për ndërtesat dhe shpenzimet e nisjes.
Për veprat e artit nuk parashikohen zhvlerësime. Aktivet e qëndrueshme të
patrupëzuara të përﬁtuara nga Banka paraqiten me koston e tyre pasi u është
zbritur amortizimi i akumuluar.
Normat vjetore të zhvlerësimit janë si më poshtë:
Ndërtesa
Pajisje zyre
Mobilje dhe aksesore
Pajisje kompjuterike dhe të ngjashme
Programe kompjuterike

5%
20%
20%
25%
25%

(i) 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 kontabilitetin
rrjedhës.
(j) Tarifat dhe komisionet
Tarifat dhe komisionet mbi letërkreditë, letërgarancitë dhe transfertat monetare
njihen si të ardhura kur kryhet shërbimi përkatës.
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2. Përmbledhje e Politikave Kontabël (vazhdim)
(k) Tatimi
Tatim ﬁtimi i pagueshëm llogaritet mbi ﬁtimin e tatueshëm, i llogaritur
pas rregullimit të rezultatit ﬁnanciar lokal me ato zëra të ardhurash dhe
shpenzimesh siç kërkohet nga legjislacioni tatimor shqiptar. Nuk krijohet
provigjion per taksat e shtyra.
(l) 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.
(m) Shifrat krahasuese
Shifrat krahasuese, kur ka qenë e nevojshme, janë rregulluar për t’u përshtatur
me ndryshimet në prezantimin e vitit aktual ushtrimor.
(n) Përdorimi i parashikimeve
Përgatitja e pasqyrave ﬁnanciare në përputhje me rregulloret e Bankës së
Shqipërisë kërkon që drejtuesit të bëjnë parashikime dhe presupozime që
kanë efekt mbi shumën e raportuar të aktiveve dhe detyrimeve, të dhënat për
zërat jashtë bilancit në datën e pasqyrës ﬁnanciare, si dhe shumën e raportuar
të të ardhurave dhe shpenzimeve gjatë periudhës. Rezultatet aktuale mund
të ndryshojnë nga ato të parashikuara.
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3. Arka dhe Bankat
Gjendjet e arkës dhe llogaritë në banka më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë
detajuar si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Arka

11,726,658

13,511,318

Banka Qëndrore
Llogari rrjedhëse
Rezerva e detyrueshme

1,020,298
40,834,652

223,462
31,869,730

Totali - Bankës Qëndrore

41,854,950

32,093,192

228,409
2,745,878
2,974,287

45,408
2,764,292
2,809,700

2,413,593
9,517,000
11,930,593

400,617
75,528,075
75,928,692

14,904,880

78,738,392

28,770

106,400

68,515,258

124,449,302

Bankat Korrespondente
Llogari rrjedhëse
Rezidente
Jo – rezidente

Depozita
Rezidente
Jo – rezidente

Totali - Bankave Korrespondente
Interesi i përllogaritur
Totali – Arka dhe llogari në banka

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 llogari të rezervës.
Interesi i rezervës së detyruar në Bankën Qëndrore llogaritet si më poshtë:
- Gjendja në Lek : 70% e normës së marrëveshjeve të riblerjes: 3.50% në vit
më 31 Dhjetor 2005 (31 Dhjetor 2004: 3.67% në vit);
- Gjendja në USD : 70% e normës LIBOR të një muaji në USD: 3.07% në vit
më 31 Dhjetor 2005 (31 Dhjetor 2004: 1.69% në vit);
- Gjendja në EUR : 70% e normës LIBOR të një muaji në EUR: 1.70% në vit
më 31 Dhjetor 2005 (31 Dhjetor 2004: 1.52% në vit).
Llogaritë rrjedhëse në Bankën e Shqipërisë nuk kanë interesa.
Normat e interesit vjetor për depozitat me afat më 31 Dhjetor 2005 kanë
qenë si më poshtë:
- për depozitat në USD 4.60% (31 Dhjetor 2004: nga 1.40% deri në
2.50%),
- për depozitat në Lek nga 4.30% deri në 5.80% (31 Dhjetor 2004: nga
4.35% deri në 7.00%).
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4. Letrat me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 përfshijnë obligacione
jo-shqiptare, të detajuara si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005
Vlera e tregut
Letra me vlerë të borxhit:
Letra me vlerë të borxhit
me të ardhura ﬁkse:
Qeveri të SHBA-së dhe BE-së
Nën-total

31 Dhjetor 2004

Kosto Vlera e tregut

Kosto

-

-

19,287,592 19,313,445
19,287,592 19,313,445

Letra me vlerë të borxhit me të
ardhura të ndryshueshme:
Banka dhe Institucione Financiare
Nën-total

20,164,590
20,164,590

20,060,031
20,060,031

56,495,084 56,403,700
56,495,084 56,403,700

Nëntotal - Letra me vlere të borxhit
Interesi i përllogaritur
Totali - Letra me vlerë të vendosjes

20,164,590
51,442
20,216,032

20,060,031
51,442
20,111,473

75,782,676 75,717,145
897,129
897,129
76,679,805 76,614,274

Më 31 Dhjetor 2005, i gjithë portofoli i letrave me vlerë të vendosjes me një
vlerë tregu prej USD 20,165 mijë (31 Dhjetor 2004: 75,783 mijë) ) ishte i listuar
në Bursë.
Klasiﬁkimi më i ulët i obligacioneve jo-shqiptare i Moody është Baa1, në
përputhje me politikën e Bankës. Maturimi i tyre zgjat 4 vjet deri në 9 vjet.
Letrat me vlerë të vendosjes me vlerë tregu, të klasiﬁkuara sipas emetuesve,
paraqiten si më poshtë (në USD):
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31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Letra me vlerë të vendosjes të emetuar nga:
Qeveri të SHBA-së dhe BE-së
Institucione ﬁnanciare ndërkombëtare
Banka të huaja

10,151,800
10,012,790

19,287,592
10,027,278
46,467,806

Totali - Letra me vlerë të vendosjes

20,164,590

75,782,676
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5. Letra me vlerë të investimit
Letrat me vlerë të investimit përbëhen nga instrumente borxhi dhe instrumente
të tjerë me të ardhura fikse të Qeverisë Shqiptare (Bono Thesari dhe
obligacione) si edhe nga obligacione jo-shqiptare. Këto detajohen sipas
emetuesve si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

58,240,785
10,087,403
68,328,188

-

52,368,999
52,368,999

-

120,697,187

-

2,297,212

-

Total - Obligacione jo-shqiptare

122,994,399

-

Të mbajtura në Lek:
Qeveria Shqiptare
Interesi i përllogaritur
Nën-total - Obligacione të Qeverisë Shqiptare

108,647,884
650,141
109,298,025

83,759,345
534,828
84,294,173

Totali - Letra me vlerë të investimit

232,292,424

84,294,173

Qeveria dhe të tjerë:
Qeveri të SHBA-së dhe BE-së
Institucione ndërkombëtare
Kompani të listuara:
Banka

Nën-total - Obligacione jo-shqiptare
Interesi i përllogaritur

Obligacione jo - shqiptare

Më 31 Dhjetor 2005, klasiﬁkimi më i ulët i obligacioneve jo-shqiptare i Moody
është Aa2, në përputhje me politikën e Bankës. Maturimi i tyre zgjat nga 3
muaj deri në 28 vjet. Vlera e tregut ishte si më poshtë (në USD):
Qeveria dhe të tjerë
Qeveri të SHBA-së dhe BE-së
Institucione ndërkombëtare
Kompani të regjistruara
Banka

Totali - Obligacione jo-shqiptare

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

57,227,227
9,841,701
67,068,928

-

47,105,726
47,105,726

-

114,174,654

-
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5. Letrat me vlere te investimit (vazhdim)
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Bono thesari
Vlera nominale e bonove të thesarit
Skonto e pa-amortizuar

71,030,517
(1,532,381)

65,825,459
(2,050,893)

Totali - Bono thesari

69,498,136

63,774,566

Obligacione të Qeverisë Shqiptare
Vlera nominale e obligacioneve të
Qeverisë Shqiptare
Primi i pa-amortizuar

39,100,212
49,536

19,969,775
15,004

Totali - Obligacione të Qeverisë
Shqiptare

39,149,748

19,984,779

108,647,884

83,759,345

Totali - Obligacione dhe Bono
Thesari të Qeverisë Shqiptare

Bonot e thesarit më 31 Dhjetor 2005 përbëhen nga bono thesari të Qeverisë
Shqiptare me kupon zero, me maturim nga Janar 2006 deri më Dhjetor 2006,
dhe me interes më 31 Dhjetor 2005 që varion nga 5.20% deri në 9.15% në
vit (31 Dhjetor 2004 - 5.50% deri në 9.50% ne vit).
Të dhënat për bonot e thesarit dhe obligacionet e Qeverisë Shqiptare sipas
maturimit të kontraktuar pasqyrohen si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005
Maturim

31 Dhjetor 2004

Vlera e
Vlerë
nominale Primit/ (skontos)
së paamortizuar

Vlera
kontabël

(11)
(505,021)
(1,027,349)
49,536

829
17,732,709
51,764,598
39,149,748

49,164
65,776,295
19,969,775

48,171
(993)
(2,049,900) 63,726,395
15,004 19,984,779

(1,482,845) 108,647,884

85,795,234

(2,035,889) 83,759,345

3 muaj
6 muaj
12 muaj
24 muaj

840
18,237,730
52,791,947
39,100,212

Totali

110,130,729

Vlera e
Vlerë
nominale Primit/ (skontos)
së pa-mortizuar

Vlera
kontabël

Obligacionet e Qeverisë Shqiptare më 31 Dhjetor 2005 lidhen me obligacione
dy-vjecare me një interes kuponi nga 7.50% në 9.80% në vit (31 Dhjetor 2004:
9.8% - 13.9% në vit).
Meqenëse nuk ekziston asnjë treg likuid i bonove të thesarit dhe obligacioneve
në Shqipëri, drejtimi konsideron vlerën e mbartur si vlerësimin më të mirë të
vlerës së tregut.
Në portofolin e letrave me vlerë të investimit dhe atyre të vendosjes janë përfshirë
obligacione me një shumë të përafërt prej USD 41 milion të mbajtura nga BASHShqipëri dhe USD 44 milion të mbajtura nga BASH-Greqi. Këto obligacione
kanë një periudhe maturimi nga 7 vjet deri në një moment të papërcaktuar kur
thërriten nga emetuesi, rast në të cilin me “maturim” nënkuptohet data e parë
e së drejtës për ta thërritur obligacionin, e përcaktuar në kushtet e instrumentit
të investimit. Përveç kësaj, këto obligacione mbartin një varietet normash
interesi të cilat variojnë nga interesa ﬁkse në ato të ndryshueshme në varësi
të një indeksi.
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6. Hua tregtare, neto
Huatë tregtare më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 u janë dhënë tërësisht individëve
dhe njësive private. Ato detajohen si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Llogari me tepricë debitore
Hua
Provigjione për humbje nga kreditë
Interes i përllogaritur

72,684,547
129,988,226
(652,094)
766,122

45,483,647
86,605,561
(498,111)
386,849

Totali -Hua tregtare, neto

202,786,801

131,977,946

Huatë dhe llogaritë me tepricë debitore të klasiﬁkuara sipas maturitetit të
kontraktuar më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 paraqiten si më poshtë
(në USD):
Pjesa afat-shkurtër e :
Kredi standarte
Kredi në ndjekje
Kredi nën-standart
Kredi të humbura

Pjesa afat-mesme e :
Kredi standarte
Kredi në ndjekje
Kredi nën-standart
Kredi të dyshimta
Kredi të humbura

Pjesa afat-gjatë e:
Kredi standarte
Kredi në ndjekje
Kredi nën-standart
Kredi të dyshimta

Totali - Huatë dhe
llogaritë me tepricë
debitore

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

77,681,144
200,919
77,882,063

47,882,974
528,803
314,759
63,314
48,789,850

31,726,243
350,725
61,938
155,124
32,294,030

31,245,787
157,878
505,498
35,427
113,536
32,058,126

91,556,869
364,872
28,836
546,103
92,496,680

50,447,036
216,552
515,792
61,852
51,241,232

202,672,773

132,089,208

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.
Huatë dhe llogaritë me tepricë debitore kanë interes LIBOR plus 3.5% deri
6% më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004.
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6. Hua tregtare, neto (vazhdim)
Huatë dhe llogaritë me tepricë debitore klasiﬁkohen sipas maturimit të mbetur
si më poshtë (në USD):
Pjesa afatshkurtër e:
Huave afatshkurtra
Huave afatmesme
Huave afatgjata

Pjesa afatmesme e:
Huave afatmesme
Huave afatgjata

Pjesa afatgjatë e:
Huave afatgjata

Totali - Huatë dhe llogaritë
me tepricë debitore

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

77,880,963
11,264,188
7,502,210
96,647,361

46,744,563
9,255,333
4,898,959
60,898,855

21,032,056
39,470,282
60,502,338

20,369,060
23,999,987
44,369,047

45,523,074
45,523,074

26,821,306
26,821,306

202,672,773

132,089,208

Më 31 Dhjetor 2005 huatë hipotekare dhënë individëve përbënin 27.6%
(31 Dhjetor 2004: 31.1%) të portofolit të përgjithshëm të huave të Bankës.
Huatë e dhëna kompanive prodhuese dhe të tregëtisë me shumicë përbëjnë
përkatësisht 31.4% (31 Dhjetor 2004: 38.6%) dhe 15.8% (31 Dhjetor 2004:
12.0%) të portofolit. Ekspozimi për pjesën e mbetur nuk tejkalon kuﬁrin prej
14% (31 Dhjetor 2004: 8.3%) për çdo industri.
Sic është pasqyruar në notën 22, huatë për klientët janë të siguruara me
kolateral si për shembull cash apo hipoteka etj, në totalin prej afërsisht USD
406,881,513 më 31 Dhjetor 2005 (31 Dhjetor 2004: USD 228,093,214).
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31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Gjendja në ﬁllim të vitit
Provigjione të periudhës
Hua të shlyera gjatë periudhës
Diferenca nga rivlerësimi

498,111
212,623
(58,640)

587,570
204,179
(340,580)
46,942

Gjendja në fund të vitit

652,094

498,111
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6. Hua tregtare, neto (vazhdim)
Provigjione për humbjet nga huatë nën-standarte, të dyshimta dhe të humbura
që janë krijuar kundrejt portofolit të huave të Bankës më 31 Dhjetor 2005 dhe
2004 janë si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Huatë nën standarte
Huatë e dyshimta
Huatë e humbura
Interesi nga huatë

18,155
273,066
356,043
4,830

267,210
48,639
176,850
5,412

Totali - Provigjione për
humbjet nga huatë

652,094

498,111

Sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë, provigjionet për huatë standarte
dhe në ndjekje janë përfshirë në detyrime të tjera.
7. Aktive te qendrueshme te patrupezuara, neto
Aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë
si më poshtë (në USD):
Aktive të
KOSTO/VLERËSIMI
Gjendja më 31 Dhjetor 2004
Shtesa
Rregullim
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi

1,472,683
527,252
(1,366)
(36,205)

Kosto qëndrueshme të
të Nisjes patrupëzuara në
progres
1,896,513
53,398
7,539
1,601,261
(220,960)

Gjendja më 31 Dhjetor 2005

1,962,364

3,284,353

53,398

5,300,115

408,256
274,100

-

(431)
(3,069)

245,222
328,182
826,413
(23,843)

-

653,478
602,282
826,413
(431)
(26,912)

Gjendja më 31 Dhjetor 2005

678,856

1,375,974

-

2,054,830

VLERA NETO KONTABËL
Gjendja më 31 Dhjetor 2004
Gjendja më 31 Dhjetor 2005

1,064,427
1,283,508

1,651,291
1,908,379

53,398

2,715,718
3,245,285

Programe
kompjuterike

AMORTIZIMI I AKUMULUAR
Gjendja me 31 Dhjetor 2004
Amortizimi i periudhës
Rregullim
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi

Totali
3,369,196
588,189
1,601,261
(1,366)
(257,165)

Banka ndryshoi periudhen e amortizimit te kostos se nisjes nga 5 ne 10 vjet,
retrospektivisht. Si pasoje e ketij ndryshimi, kostoja historike e aktiveve te
qendrueshme te patrupezuara te rikontabilizuara ishte ekuivalente me USD
1,601,261. Rrjedhimisht, amortizimi perkates i akumuluar , ekuivalent me USD
826,413 u rikthye dhe teprica e amortizimit te akumuluar prej 774,848 USD
, midis jetegjatesise prej 5 e 10 vjetesh u netua me amortizimin e periudhes
duke dhene shumen 602,282 USD. E gjitha kjo rezultoi ne nje balance
kreditore prej USD 172,566.
Raport Vjetor 2005
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45,630
49,224

VLERA KONTABËL
Gjendja më 31 Dhjetor 2004
Gjendja më 31 Dhjetor 2005
1,637,869
1,552,522

1,412,039

339,228

-

Gjendja më 31 Dhjetor 2005

1,846,392
1,742,314

1,064,289
385,986
(32,145)
(6,091)

235,150
104,078
-

-

2,964,561

2,081,542

49,224

Gjendja më 31 Dhjetor 2005

ZHVLERËSIMI I AKUMULUAR
Gjendja më 31 Dhjetor 2004
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi

2,702,158
389,406
(43,338)
(83,665)

2,081,542
-

45,630
4,388
(794)

Ndërtesa

KOSTO/VLERËSIMI
Gjendja më 31 Dhjetor 2004
Shtesa
Pakësime
Diferenca nga rivlerësimi

Vepra Arti

Kompjutera
dhe pajisjet
përkatëse

396,480
702,718

66,290

1,618,754

2,461,673
2,618,297

18,788
47,882
(380)

769,008

4,237,051

1,154,700
520,697
(47,266)
(9,377)

415,268
362,644
(8,904)

Makinat
ATM

3,616,373
785,823
(68,915)
(96,230)

Pajisje të
tjera dhe
mobilje

Ndërtesa dhe pajisje më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si më poshtë (në USD):

8. Ndertesa dhe pajisje , neto

79,072

3,607

3,607
-

82,679

82,679
-

Pika Shitjeje

Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2005

535,368
793,829

-

-

793,829

535,368
258,461
-

Aktive të qëndrueshme të
trupëzuara në
progres

6,923,412
7,537,976

3,439,918

2,472,927
1,062,250
(79,411)
(15,848)

10,977,894

9,396,339
1,883,401
(112,253)
(189,593)

Totali
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9. Aktive te tjera
Aktivet e tjera më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Parapagime
Përmirësime të ambienteve me qera
Tatim i arkëtueshem
Shpenzime të parapaguara për disa vite
Inventar
Çeqe për arkëtim
Debitorë të ndryshëm
Të tjera

610,665
1,927,684
346,584
404,017
171,860
66,178
144,104
140,235

475,834
1,963,106
738,145
209,496
219,849
388,140
332,881
98,138

Total Other assets

3,811,327

4,425,589

Shuma totale prej USD 1,927,684 është e lidhur me përmirësimet e kryera në
ambientet e marra me qera për hapjen e degëve dhe agjensive të reja. Shuma
prej USD 1,040,493 i përket përmiresimeve të ambienteve në degën e Greqisë.
Sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë, rregullimet e ambienteve me qera
klasiﬁkohen si aktive të tjera dhe zhvlerësimi përkatës prej USD 276,281 (2004:
USD 44,485) përfshihet në shpenzimet e zhvlerësimit të përmiresimeve të
ambienteve me qera per vitin korrent.
10. Detyrime ndaj bankave
Detyrimet ndaj bankave më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si më poshtë
(në USD):
Bankat korrespondente
Llogari rrjedhëse
Rezidente
Jo-rezidente
Depozita
Rezidente
Jo-rezidente
Diferenca nga konvertimi

Interesi i përllogaritur
Totali - Detyrime ndaj bankave

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

1,614,995
4,516,757
6,131,752

2,092,697
6,096,285
8,188,982

20,914,196
15,384,200
(175,749)
36,122,647

11,408,626
19,947,013
31,355,639

18,859

41,754

42,273,258

39,586,375
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11. Detyrimet ndaj klienteve
Detyrimet ndaj klientëve më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si më poshtë
(në USD):

Llogari rrjedhëse
Në monedhë të huaj
Në monedhë vendase

Depozita me afat
Në monedhë të huaj
Në monedhë vendase

Nën-total
Interesi i përllogaritur
Total - Detyrime ndaj klientëve

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

91,642,816
35,936,639
127,579,455

91,795,543
23,977,505
115,773,048

227,109,669
97,132,812
324,242,481

158,195,288
85,334,260
243,529,548

451,821,936

359,302,596

2,376,875

1,745,901

454,198,811

361,048,497

Për llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat normat vjetore të interesit të
aplikueshme për afate të ndryshme gjatë periudhës 1 Janar 2005 - 31 Dhjetor
2005 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
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LEK
(në %)

USD
(në %)

EUR
(në %)

1.50 - 4.35
3.00 - 4.35
3.10 - 4.65
4.25 - 5.50
5.00 - 6.00
5.90 - 7.00

0.40 - 3.57
1.40 - 2.60
1.75 - 2.80
1.85 - 3.00
2.25 - 3.50
2.50 - 3.75

0.90 - 2.15
1.70 - 2.00
1.70 - 2.00
1.70 - 2.10
1.70 - 2.25
2.25 - 3.00
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91,642,816

35,936,639

6,474,156
16,593,009
23,132,358
19,687,801
9,966,807
16,101,300
4,593,970
583,411
97,132,812

133,069,451

Llogari rrjedhëse

Depozita
Pa afat
1 mujore
3 mujore
6 mujore
9 mujore
12 mujore
24 mujore
Te tjera
Totali i depozitave

Totali - Llogari rrjedhëse
dhe depozita

318,752,485

29,737,949
68,573,001
67,285,331
24,407,831
14,694,259
15,447,587
5,922,899
1,040,812
227,109,669

Valutë

LEK

31 Dhjetor 2005

451,821,936

36,212,105
85,166,010
90,417,689
44,095,632
24,661,066
31,548,887
10,516,869
1,624,223
324,242,481

127,579,455

Total

109,311,765

15,036,505
14,696,658
23,089,439
18,137,874
6,609,077
5,527,075
1,586,553
651,079
85,334,260

23,977,505

LEK

249,990,831

3,102,121
82,309,237
37,886,547
11,824,013
11,206,928
8,726,587
2,837,151
302,704
158,195,288

91,795,543

Valutë

31 Dhjetor 2004

Gjendjet në favor të klientëve sipas maturimit dhe llojit të monedhes janë si më poshtë (në USD):

11. Detyrimet ndaj klienteve (vazhdim)
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359,302,596

18,138,626
97,005,895
60,975,986
29,961,887
17,816,005
14,253,662
4,423,704
953,783
243,529,548

115,773,048

Total
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12. Borxhi i varur
Gjendja e borxhit të varur më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 është si më poshtë
(në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Borxhi i varur
Interesi i përllogaritur

5,000,000
151,435

-

Totali - Borxhi i varur

5,151,435

-

Më 10 Mars 2005, Bordi i Drejtorëve të Bankës aprovoi emetimin e një borxhi
të varur për shumën USD 5 milion dhënë Bankes nga aksioneri i vetëm, Fondi
Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve.
Borxhi u emetua më 16 Mars 2005 dhe mbart interesin LIBOR plus 6.5%
e pagueshme më datë 16 Mars dhe 16 Shtator me këste 6-mujore prej
USD 260,411.11. Principali do të paguhet në fund të kontratës më 18 Mars
2008.
13. Detyrime të tjera
Detyrimet e tjera më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si më poshtë
(në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Kreditore të ndryshëm
Fatura për të mbërritur
Çeqe Bankare të lëshuara
Provigjione për humbje nga huatë
Provigjione për tatimin mbi ﬁtimin
Të tjera

347,395
265,072
216,140
2,097,997
479,592

257,055
363,076
700,002
1,364,386
430,563
645,957

Totali - Detyrime të tjera

3,406,196

3,761,039

Lëvizjet e provigjioneve të huave standarte dhe në ndjekje për vitet e mbyllura
më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 kanë qenë si në vijim (në USD):
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31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Gjendja në ﬁllim të vitit
Provigjione të periudhës, neto
Diferenca nga rivlerësimi

1,364,386
850,927
(117,316)

905,504
406,703
52,179

Gjendja në fund të vitit

2,097,997

1,364,386
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13. Detyrime të tjera (vazhdim)
Provigjione për humbje nga huatë standarte dhe në ndjekje janë krijuar
kundrejt portofolit të huave të Bankës më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 si më
poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Hua standarte
Hua në ndjekje
Provigjione të tjera
Interesi i huave

2,009,643
35,780
43,483
9,091

1,268,279
45,527
43,484
7,096

Totali – Provigjione për humbje nga huatë

2,097,997

1,364,386

14. Kapitali i nënshkruar i paguar
Banka e nisi aktivitetin e saj me një kapital ﬁllestar prej 3,000,000 USD, i cili,
deri më 31 Dhjetor 2005 arriti shumën 27,000,000 USD (31 Dhjetor 2004:
15,000,000 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 1.8 USD (31 Dhjetor 2004: 1 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 nga 15,000,000 USD në 27,000,000 USD
dhe kjo rritje u aprovua rregullisht nga gjykata. Rritja e kapitalit u bë duke
rritur vlerën nominale të cdo aksioni nga 1.00 USD në 1.8 USD për një total
prej 12,000,000 USD për të gjitha aksionet. Rritja u realizua nga kapitalizimi
i ﬁtimit të pashpërndarë. Rrjedhimisht, një shumë prej 12,000,000 USD u
transferua nga ﬁtimi i pashpërndarë në kapitalin aksioner.
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Kapitali i nënshkruar i paguar

27,000,000

15,000,000

Gjendja e kapitalit të nënshkruar dhe paguar
në fund të vitit

27,000,000

15,000,000
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15. Rezerva
Në fund të vitit 2001, Banka krijoi dy rezerva nëpërmjet përvetësimit nga të
ardhurat. Këto rezerva përbëjnë rezervën e detyruar në përputhje me Ligjin
“Mbi Shoqëritë Tregtare” dhe rezervën e aktiveve të ponderuar me risk sic
kërkohet nga Banka e Shipërisë. Rezerva e aktiveve të ponderuara me risk
llogaritet cdo vit me 20% të ﬁtimit pas tatimit. Më 31 Dhjetor 2005 rezervat
janë USD 2,644,242 (2004: USD 1,444,242).
16. Të ardhura të tjera, neto
Gjendjet e të ardhurave të tjera për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2005 dhe
2004 janë si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

31,171
(108,812)

6,175,835
(903,089)

(77,641)
238,773

5,272,746
114,951

161,132

5,387,697

Fitimi nga shitja e obligacioneve
Humbje nga shitja e obligacioneve
(Humbje)/Fitimi nga shitja
e obligacioneve, neto
Të ardhura të tjera
Totali - Të ardhurave të tjera, neto

Në Shtator 2004, Banka shiti të gjithë portofolin e investimeve në monedhë
të huaj duke realizuar një ﬁtim neto prej USD 5,272,746.
17. Provigjione për humbjet nga huatë
Shpenzimet e provigjioneve për humbjet nga huatë për vitet e mbyllura më
31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si vijon (në USD):
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31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Huatë standarte dhe në ndjekje (Shënimi 13)
Hua të tjera (Shënimi 6)

850,927
212,623

406,703
204,179

Totali - Provigjione për humbjet nga huatë

1,063,550

610,882
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18. Shpenzime personeli
Shpenzimet e personelit për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004
janë si vijon (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Shërbime konsulence, drejtimi
Pagat
Sigurime shoqërore
Të tjera

1,000,010
4,311,962
859,702
81,417

779,357
2,812,485
565,333
128,044

Totali - Shpenzime personeli

6,253,091

4,285,219

19. Shpenzime qeraje
Banka ka nënshkruar marrëveshje për të marrë me qera zyrat qëndrore dhe
agjensitë në Tiranë dhe në Vlorë, Gjirokastër, Korcë dhe Athinë.
Gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2005 shuma prej USD 1,533,578 u klasiﬁkua
si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave në përputhje me marrëveshjet e
qerasë (31 Dhjetor 2004: USD 994,845).
20. Shërbime të jashtme
Shpenzimet për shërbime të jashtme për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2005
dhe 2004 janë si vijon (në USD):

Shërbime ligjore dhe konsulence
Telefon dhe energji elektrike
Udhëtime pune
Mirëmbajtje & Riparime
Të tjera
Totali - Shërbime të jashtme

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

413,243
633,444
324,650
196,900
148,155

322,017
533,707
312,999
161,028
95,478

1,716,392

1,425,229
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21. Shpenzime të ndryshme
Shpenzimet e ndryshme për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004
janë si vijon (në USD):

Mirëmbajtja e programeve kompjuterike
Sherbimi i sigurimit
Sigurim pasurie
Reklama
Të tjera
Totali - Shpenzime të ndryshme

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

922,420
95,189
759,451
442,404
804,287

645,422
144,268
579,424
356,948
681,768

3,023,751

2,407,830

22. Zërat jashtë bilancit
Zërat jashtë bilancit më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 janë si më poshtë (në
USD):

Pjesa e papërdorur e kredisë
Letër kreditë
Kontrata e këmbimeve valutore
Garancitë e dhëna
Garancitë e marra
Të tjera

31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

16,544,350
31,641,151
21,066,973
28,122,927
406,881,513
4,800,479

21,467,061
7,250,843
50,036,647
19,464,117
228,093,214
51,000,312

Garancitë janë kryesisht të përbëra nga garanci për tendera dhe për sigurimin
e mbarëvajtjes së operacioneve në përputhje me kushtet e kontratave.
Garancitë dhe letër kreditë janë të garantuara plotësisht me mjete monetare
dhe depozita.
Banka lëshon garanci për klientët e saj. Këto instrumenta mbartin një risk
kredie të ngjashëm me atë të kredive. Bazuar në përllogaritjet e drejtimit të
bankës, nuk do të ndodhë asnjë humbje materiale prej garancive egzistuese
më 31 Dhjetor 2005, ndaj asnjë provigjon për keto humbje nuk është përfshirë
në pasqyrat ﬁnanciare.
Garancitë e marra nga klientët përfshijnë mjete monetare, pasuri të
patundshme, inventarë dhe mjete të tjera të vendosura në favor të Bankes
nga huamarrësit e saj.
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22. Zërat jashtë bilancit ( vazhdim)
Kontratat e qerave
Kontratat e qerave përfshijnë qeratë për degët e Bankës dhe ato të programeve
kompjuterike të cilat janë të detajuara si vijon(në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Më pak se një vit
Nga një deri në pesë vjet
Mbi pesë vjet

1,443,200
3,281,175
1,564,845

1,302,100
2,949,714
2,108,275

Totali - Kontratat e Qerave

6,289,220

6,360,089

23. 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. Në marrjen në konsideratë të
çdo marrëdhënie të mundshme më palët e lidhura, vëmendja përqendrohet
në kuptimin e marrëdhënies dhe jo thjesht mbi formen ligjore të saj.
Balancat e palëve të lidhura më 31 Dhjetor 2005, dhe transaksionet për vitin
e mbyllur më këtë datë janë si vijon:
• Llogari rrjedhëse, transaksione të këmbimit të valutave si dhe transferta
fondesh, për një vlerë totale prej USD 866,658 për vitin e mbyllur më
31 Dhjetor 2005 (31 Dhjetor 2004: USD 469,601). Të gjitha
transaksionet e Bankës jane kryer brenda kuadrit të kushteve tregtare.
• Emetimi i borxhit të varur për një vlerë prej USD 5 million, dhënë Bankës
nga aksioneri i vetëm, Fondi Shqiptaro-Amerikan. Shpenzimet për
interesat përkatese për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 janë në
shumën prej USD 411,846 ( vit i mbyllur me 31 Dhjetor 2004: zero).
• Hua afatgjatë prej USD 5 million dhënë brenda kuadrit të kushteve
tregtare nga ana e Bankës për Fondin Shqiptaro-Amerikan. Të ardhurat
nga interesi për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 janë në shumën prej
USD 319,080 (vit i mbyllur me 31 Dhjetor 2004: zero).
• Kolaterali i marrë për huanë në formën e hipotekës është
8,200,000 EUR.
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24. Tatimi mbi ﬁtimin
Drejtimi llogarit shpenzimet e tatimit mbi ﬁtimin me bazë vjetore. Rakordimi
midis ﬁtimit kontabël para ﬁtimit dhe bazës së tatueshme për vitin e mbyllur
më 31 Dhjetor 2005, detajohet si më poshtë (në USD):
31 Dhjetor 2005

31 Dhjetor 2004

Fitimi kontabël para tatimit
Plus shpenzime të pazbritshme
Shpenzime përfaqësimi
Shpenzime personeli
Shpenzime zyre
Të tjera
Diferenca nga rivlerësimi

8,621,754

11,414,688

4,733
76,188
55,891
104,023
8,862,589

5,621
90,827
35,172
68,380
11,614,688

Tatimi mbi ﬁtimin

2,604,243

2,903,672

Duke qenë se nuk parashikohet në rregulloret e Bankës së Shqipërisë,
nuk është bërë asnjë provigjion për tatimin që i përket periudhave të
mëvonshme.
25. Ngjarje pas dates se bilancit
Për të evituar disa mangësi në kapitalin rregullator dhe në mjaftueshmërinë
e kapitalit në degën e Greqisë, si pasojë e diferencave në parimet kontabël
midis Shqipërisë dhe Greqisë, shuma prej USD 20 milion letra me vlerë, sipas
bilancit të datës 31 Dhjetor 2005, u transferua nga librat e degës së Greqisë
në librat kontabël të zyrave qendrore të Bankës në Shqipëri më datë 29 Mars
2006.
26. Administrimi i riskut
Risku i normave të interesit
Risku i normave të interesit monitorohet nga Komiteti i Manaxhimit të 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 që maturimi i aktiveve që
mbartin interes të ndryshojë nga maturimi i pasiveve që mbartin interes, të
cilat janë përdorur për ﬁnancimin e këtyre aktiveve. Domethënë, koha gjatë
së cilës norma e interesit e një instrumenti ﬁnanciar është 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 neto të gjeneruara nga interesi
të jenë shumë më të larta se kërkesat operative, gjë që minimizon efektet
potenciale negative të ndryshimit të normave të interesit. Normat e interesit
të aplikuara mbi aktivet dhe pasivet ﬁnanciare janë berë të ditura në shënimet
përkatëse të këtyre pasqyrave.
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26. Administrimi i riskut (vazhdim)
Risku i kreditimit
Gjatë veprimtarisë normale të biznesit, Banka është ekspozuar ndaj riskut të
kreditimit të huave dhënë klientëve dhe të fondeve të vendosura në institucione
të tjera ﬁnanciare, si dhe zëra të tjerë jashtë bilancit. Banka administron
rregullisht ekspozimin ndaj riskut të kreditimit duke monitoruar rreptë limitet
e kreditimit, portofolin e huave dhe përqëndrimin e ekspozimit.
Risku i likuiditetit
Banka monitoron likuiditetin në bazë ditore në mënyrë për të përballuar
detyrimet e saj kur ato maturohen. Një analizë e maturimit të aktiveve dhe
pasiveve më datën 31 Dhjetor 2005 është pasqyruar në Shënimin 28.
Të gjitha 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
4.00% dhe 10.50% për obligacione në USD dhe midis 5.00% dhe 7.00% për
obligacione në EUR, dhe midis 5.00% dhe 5.56% per obligacione ne GBP.
Risku i kursit të këmbimit
Ekspozimi i Bankës ndaj riskut të kurseve të kembimit monitorohet në mënyrë
të vazhdueshme nga Komiteti i Manaxhimit të Aktiveve dhe Pasiveve. Aktivet
ﬁnanciare në monedhë të huaj raportohen në shënimin përkatës të këtyre
pasqyrave ﬁnanciare. Pozicioni i hapur valutor i Bankës më 31 Dhjetor 2005
është pasqyruar në Shënimin 29.
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27. Informacion segmentar
Më 31 Dhjetor 2005, segmentet gjeograﬁke të Bankës paraqiten si më poshtë
(në USD):
Shqipëri

Greqi

Transaksione
brenda grupit

Konsolidimi

Arka dhe llogari në banka
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimit
Hua tregtare, neto
Aktive të qëndrueshme të
patrupëzuara, neto
Ndërtesa dhe pajisje, neto
Aktive të tjera

114,811,617
20,111,473
159,488,333
196,072,859

7,208,093
72,804,091
6,713,942

(53,504,452)
-

68,515,258
20,111,473
232,292,424
202,786,801

1,707,347
6,576,898
2,504,345

1,537,938
961,078
1,306,982

-

3,245,285
7,537,976
3,811,327

Totali Aktiveve
DETYRIMET DHE KAPITALI
AKSIONER

501,272,872

90,532,124

(53,504,452)

538,300,544

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

31,850,011
440,337,871
5,151,435
3,204,178

63,927,699
13,860,940
202,018

(53,504,452)
(
-)

42,273,258
454,198,811
5,151,435
3,406,196

Totali i Detyrimeve

480,543,495

77,990,657

(77,990,657)

505,029,700

AKTIVET

DETYRIMET

KAPITALI AKSIONER
Kapitali i nënshkruar i paguar
Rezerva
Fitimi i pashpërndarë

27,000,000
2,644,242
3,626,602

Totali i Kapitalit Aksioner

33,270,842

Totali i Detyrimeve dhe
Kapitalit Aksioner

538,300,544

Shuma prej USD 53,504,452 përfaqëson depozita brenda grupit midis Zyrës
Qëndrore në Shqipëri dhe degës së Greqisë më datë 31 Dhjetor 2005.
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27. Informacion segmentar (vazhdim)
Segmentet gjeograﬁke të Bankës, për vitin që mbyllet më 31 Dhjetor 2005
paraqiten si më poshtë (në USD):
Greqi Transaksione
brenda grupit
(1,478,222)
38,794
316,821

Konsolidimi

2,957,492
-

-

8,014,140
4,640,744
57,847

25,915,383

3,313,107

(1,478,222)

27,750,268

Shpenzime interesi
Llogari të klientëve
Borxhi i varur
Llogari të Qeverisë Shqiptare
Llogari të bankave korrespondente
Të tjera

(7,918,661)
(411,846)
(393,383)
(342,353)
(17,752)

(143,173)
(1,519,984)
-

1,478,222
-

(8,061,834)
(411,846)
(393,383)
(384,115)
(17,752)

Totali i shpenzimeve të interesit

(9,083,995)

(1,663,157)

1,478,222

(9,268,930)

E ardhura nga interesi, neto

16,831,388

1,649,950

-

18,481,338

3,526,873
(557,687)
2,969,186

134,689
(46,169)
88,520

-

3,661,562
(603,856)
3,057,706

177,543
1,674,595
1,852,138
21,652,712

(16,411)
3,310
(13,101)
1,725,369

-

161,132
1,677,905
1,839,037
23,378,081

(134,845)

-

172,566

Shqipëri
Të ardhura nga interesi
3,203,218
Llogari me bankat korrespondente
12,956,926
Hua tregtare
Obligacione shqiptare dhe
5,056,648
jo-shqiptare
4,640,744
Bono Thesari të Qeverisë Shqiptare
57,847
Marrëveshje të riblerjes
Totali i të ardhurave nga interesi

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

1,763,790
13,273,747

Totali i të ardhurave
Amortizimi i aktiveve te
307,411
qendrueshme te patrupezuara
Zhvleresimi i ndertesave
(841,488)
dhe paisjeve
Zhvleresimi i permiresimeve te
(198,246)
ambjenteve me qira
(998,358)
Provigjonet per humbjet nga huate
(4,894,145)
Shpenzime personeli
(932,864)
Shpenzime qeraje
(1,397,359)
Sherbime te jashtme
(2,272,850)
Shpenzime te ndryshme
(11,227,899)
Totali i shpenzimeve

(220,762)

-

(1,062,250)

(78,035)
(65,192)
(1,358,946)
(600,714)
(319,033)
(750,901)
(3,528,428)

-

(276,281)
(1,063,550)
(6,253,091)
(1,533,578)
(1,716,392)
(3,023,751)
(14,756,327)

10,424,813
(2,604,243)
7,820,570

(1,803,059)
(1,803,059)

-

8,621,754
(2,604,243)
6,017,511

Fitimi neto para tatimit
Tatimi mbi ﬁtimin
Fitimi neto

Shuma prej USD 1,478,222, përfaqëson të ardhura dhe shpenzime nga interesi
në depozitat brenda grupit midis Zyrës Qëndrore në Shqipëri dhe degës së
Greqisë më datë 31 Dhjetor 2005. Këto balanca janë netuar kundrejt njëratjetrës në pasqyrën e konsoliduar të të ardhurave të periudhës.
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1-5 vjet
38,399,224
1,526,952
3,971,451
1,484,475
45,382,102
10,606,385
5,151,435
385,219
16,143,039
29,239,063
39,011,975
4,039,670
34,972,305

3-12 muaj
3,600,000
48,821,929
59,877
300,402
304,401
53,086,609
2,927,097
178,540,293
588,729
6,270,844
188,326,963
(135,240,354)
63,966,168
138,467,099
(74,500,931)

1-3 muaj
1,802,911
19,094,233
5,057
26,723
20,928,924
33,581,923
129,895,984
185,495
163,663,402
(142,734,478)
49,198,072
108,578,542
(59,380,470)

63,112,347
20,111,473
232,292,424
10,739,423
54,609
489,937
2,022,451
328,822,664
5,764,238
133,490,660
1,389,026
140,643,924
188,178,740
225,086,106
163,824,874
61,261,232

Deri në 1 muaj

Tabela e mesiperme i klasiﬁkon mjetet dhe detyrimet e Bankes sipas maturitetit kontraktual.

Totali i aktiveve më 31 Dhjetor 2004
Totali i detyrimeve më 31 Dhjetor 2004
RISKU I LIKUIDITETIT TOTAL
MË 31 DHJETOR 2004

Arka dhe llogari në banka
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimit
Hua tregtare, neto
Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara, neto
Ndërtesa dhe pajisje, neto
Aktive të tjera
Totali i Aktiveve (1)
DETYRIMET DHE KAPITALI AKSIONER
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Detyrime të tjera
Kapitali aksioner
Totali i detyrimeve dhe kapitalit aksioner (2)
RISKU I LIKUIDITETI TOTAL
MË 31 DHJETOR 2005 (1) – (2)

AKTIVET

Tabela e mëposhtme tregon aktivet dhe pasivet e Bankës sipas maturitetit më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 (në USD):

28. Risku i Likuiditetit
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37,647,864

54,138,093
16,490,229

60,557,029

1,665,489
857,727
27,000,000
29,523,216

85,731,992
1,598,790
2,749,463
90,080,245

Mbi 5 vjet

-

431,400,414
431,400,414

-

42,273,258
454,198,811
5,151,435
3,406,196
33,270,844
538,300,544

68,515,257
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327
538,300,544

Total
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5,243,620
271,606,773
276,920,207
(5,313,434)
(69,814)
113,893,275
101,685,045
12,208,230
(14,349,388)
(2,141,158)

(7,294,043)
226,652,229
220,228,870
6,423,359
(870,684)
205,566,215
210,823,496
(5,257,281)
7,330,163
2,072,882

4,345,192
8,237,775
11,649,553
(3,411,778)
933,414
108,427,996
110,728,709
(2,300,713)
(758,787)
(3,059,500)

Aktive 31 Dhjetor 2004
Detyrime 31 Dhjetor 2004
Pozicioni Valutor më 31 Dhjetor 2004
Pozicioni Valutor Neto i zërave jashtë bilancit më
31 Dhjetor 2004
POZICIONI VALUTOR NETO ME� 31 DHJETOR 2004

Aktive jashtë bilancit
Detyrime jashtë bilancit
Pozicioni Valutor Neto i zërave jashtë bilancit më
31 Dhjetor 2005
POZICIONI VALUTOR NETO ME 31 DHJETOR 2005

Pozicioni Valutor më 31 Dhjetor 2005 (1)-(2)

1,481,820
(3,419,167)
168,476,885

30,472,800
139,941,432

10,539,488
169,980,342
5,151,435
1,083,227
36,690,011
223,444,503

1,258,850
134,477,248
829,014
136,565,112

25,564,546
26,789,839
117,005,053
1,540,660
1,240,001
1,580,406
173,720,505

DETYRIMET
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Detyrime të tjera
Kapitali aksioner
Totali i detyrimeve (2)

23,756,644
20,111,473
89,096,236
73,850,482
1,704,625
6,203,398
1,427,602
216,150,460

EUR

18,794,098
109,298,026
11,929,815
94,577
793,788
140,910,304

USD

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

LEK

7,778,012
3,127,776

3,512,928
8,163,164
(4,650,236)

2,301,853
7,084

2,560,616
258,763

(2,294,769)

2,120
9,799,789
12,135
9,814,044

399,970
7,108,323
1,451
9,531
7,519,275

Të tjera

-

431,400,414
431,400,414
-

-

509,057,393
509,057,393

-

42,273,258
454,198,811
5,151,435
3,406,196
33,270,844
538,300,544

68,515,258
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327
538,300,544

Totali

Tabela e mëposhtme paraqet në mënyre të përmbledhur pozicionin valutor të bankës më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 (në USD):

29. Pozicioni valutor neto

Shënime mbi Pasqyrat Financiare - 31 Dhjetor 2005

Të Dhëna të Rëndësishme
Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH) zotërohet plotësisht nga Fondi
Shqiptaro-Amerikan 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
Kryetar* Prof. Dr. Genc Ruli
Anëtar dhe Kryetar në Detyrë Krenar Loloçi
Anëtar Lorenzo Roncari
Sekretar Agim Saqe

*Ndërprerë gjatë 2005, si pasojë e emërimit si Ministër i Ekonomisë,
Tregëtisë dhe Energjetikës.
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Drejtuesit
Lorenzo Roncari
Paul Lind
Piers Badcoe

President dhe Drejtor I Pergjithshem Ekzekutiv
Zv. President Ekzekutiv, Thesari
Zv. President i Pare, Operacionet

Lauresha Basha

Zv. Presidente, Dept. i Sherbimeve Bankare per Individe

Roberto Cerisola

Zv. President, Menaxhimi I Rriskut te Kredise

Gjergji Guri

Zv. President, Dept i Teknologjise se Informacionit

Liliana Nanaj

Zv. Presidente, Operacionet, Athine

Ardiana Ujka

Zv. Presidente, Korporatat dhe Marketingu

Adela Xhemali
Argent Altari
Enkeleda Balliu
Lindita Bendo

Zv. Presidente, Departamenti I Kontrollit Financiar
Ass. Zv. President & Drejtor Dega Durres
Ass. Zv. Presidente, Dept. i Sherbimeve te Kartave
Ass.Zv. Presidente, Sherbimet e Pagesave

Rudina Dauti

Ass.Zv. Presidente, Operacionet

Edmond Gore

Ass. Zv. President, Dept i Auditimit te Brendshem

Alketa Lamce

Ass. Zv. Presidente, Dept i Teknologjise se Informacionit

Ledia Plaku
Silvana Osmani
Agim Saqe

Ass.Zv. Presidente, Dept Ligjor dhe Burimet Njerezore
Ass.Zv. Presidente, Dept i Kontrollot Financiar
Ass. Zv. President, Departamenti i Rregulloreve dhe
Parandalimit te Pastrimit te Parave

Suela Totokoci
Spyros Kordopatis

Ass.Zv. Presidente, Thesari
Asistent Zv. President dhe Zv. Drejtor I Pergjithshem,
Dega Greqi

Naltina Koco

Zv. Sekretare e Bordit
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Bankat korrespondente
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 Spa

Milano, Itali

Banca Lombarda e Piemontese SpA

Bresha, Itali

Banca Nazionale del Lavoro

Romë, Itali

Banca Unione di Credito

Lugano, Svicër

Bank Austria Creditanstalt AG

Vienë, Austri

Citibank NA

New York, SHBA

Commerzbank AG

Frankfurt, Gjermani

ING Belgium SA/NV

Bruksel, Belgjikë

JPMorgan Chase Bank

New York, SHBA

Lloyds TSB Bank plc.

Londër, Mbretëria e Bashkuar

UniCredito Italiano SpA

Milano, Itali
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Message from the Chairman
Last year was a very successful one for ABA – in ﬁnancial terms and in how
we grew our businesses. We produced strong revenue in all our major lines
of business. We achieved signiﬁcant gains in customer satisfaction, laying
the foundation for future growth. We delivered a full range of ﬁnancing
services to more than 54,000 customers in more than 15 ABA’s locations in
two countries.
Having built a leadership position in the country’s ﬁnancial market and relying
in a growing customer base, we are now more than ever committed for
bringing new initiatives and opportunities to deliver the full power of American
Bank of Albania to our customers. Our internal investments are tightly focused
on business segments with long-term growth prospects.
We strengthened our leadership in Cards Business by broadening our card
products.
In 2005, we launched ABA Individual, Business and Gold MasterCard. The
results were impressive. We almost tripled the number of cards issued. To
support card business expansion, we enlarged our ATMs network by installing
as well offsite ATMs. At the end of 2005, the number of ATMs installed reached
25. In addition, after receiving the POS merchant-acquiring licenses from
both Visa and MasterCard, ABA launched the POS installation campaign. As
a result more than 280 POS were installed.
We are constantly focusing on process excellence by further improving our
products and services. In 2005, our online banking activity continued to
grow progressively. Our salary payment facility provided full service to more
than 16,500 employees of public and private institutions. Our corporate
department has been successfully offering a broad range of ﬁnancial services
– all tailored to different types of companies and projects.
Our results exceeded our goals in most important ﬁnancial categories such
as: net income, revenue and credit quality.
In 2005, American Bank of Albania earned $6 million net, our net interest
margin increased by 38% and non-interest income by 29%. The total assets
growth by 25% was again fueled by our customer’s deposits increase of 25%.
Credit quality improved signiﬁcantly, bringing down the problem loans ratio
to 0.5% of our loan portfolio.
These ﬁnancial results are extremely signiﬁcant. They are the product of
the hard work and dedication of our 362 staff members whose talent and
experience give me conﬁdence that we will take our bank to even greater
heights in the future.
In closing, I’d like to thank our outstanding CEO, Managements team and
staff for their commitment during what has been a year of great challenges
and progress. As we continue our work to deliver higher standards of service
and performance for our customers, our shareholders, I look forward to all
we’ll achieve together.
We are building American Bank of Albanian by offering our customers
unmatched convenience, high service quality, innovation and a variety of
ﬁnancial products and services.
We will continue to focus on growth and cost control in 2006. We will expand
our activities while maintaining operational excellence.
We will strive to exceed past accomplishments every day, in all we do.

Michael D. Granoff
Chairman of the Board
Annual Report 2005
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Overview Of The Albanian Economy For 2005
2.1

Eurozone

Starting from the second half of 2003, the Euro area has witnessed a gradual
recovery in economic activity.
Following a moderate economic growth in the ﬁrst half of the 2005, the
situation in the Euro area has visibly improved. Although the recovery in
France was broadly based, household consumption in Germany remained
fragile. Since the second quarter, the Italian economy is also back on track
for growth, although moderately.
Foreign trade and investments provided the main impetus for growth. The
depreciation of the Euro and brisk international demand have compensated
for the negative effects of the higher energy costs.
The improvement in the leading economic indicators gives grounds to expect
that vigorous growth in the Euro area will continue. The European Central
Bank (ECB) lifted its interest rate for ﬁnancing operations at the beginning of
December by a quarter percentage point to 2.25%.
This was the ﬁrst rate increase in almost ﬁve years and the ECB is expected
to lift them again in March 2006.

Word Economic Outlook

(annual %)
2004

2005

GDP

World
United States
Euro area
Central and Eastern Europe
Albania

4.0
2.7
0.7
4.6
6.0

5.1
4.2
2.0
6.5
5.9

4.3
3.5
1.2
4.3
6.0

Unemployment Rate

United States
European Union

6.0
8.7

5.5
8.9

5.2
8.7

Consumer prices

United States
European Union
Central and Eastern Europe
Albania

2.3
2.1
9.2
2.4

2.7
2.1
6.5
2.9

3.1
2.1
4.8
2.4

Source: World Economic Outlook - September 2005 (IMF)
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2.2

Albanian economy

2.2.1

Macroeconomic overview

After slowing down in 2002 to 3.4%, the Albanian economy has demonstrated
a commendable growth of about 6% annually. The economy growth continues
to be generated from the dynamic development of the private sector, while
the Bank of Albania and the Ministry of Finance have been able to maintain a
stable macroeconomic environment. Both institutions, assisted by international
ﬁnancial institutions such as the IMF and World Bank, have successfully
harmonized Albanian monetary and ﬁscal policy. The ongoing growth trend
of the economy’s sales volume and in credit extension to the economy has
been favorably accompanied by a decrease in the unemployment rate and
budget deﬁcit.
Gross Domestic Product
2005 was another positive year for the Albanian economy. However, according
to Bank of Albania estimates, the growth of the economy for the year 2005
was slightly lower than projected mainly due to the energy crises the country
experienced during the last quarter. Notwithstanding the improvements in the
electricity situation by the year-end, the economy is continuing to be exposed
to electricity import constraints and weather conditions. Domestic demand
continued to be driven by migrant remittances and by ﬁnancial intermediation
and credit expansion.
Services (trade, hotels and restaurants) continue to be the most dynamic
sector of the economy. During 2005, Services growth had outperformed the
output of the other important sectors of the economy such as industry and
energy, transport, and construction.
Inﬂation
Annual inﬂation was affected by the energy crises experienced during the
last quarter of 2005.
The increase of demand for alternative sources of energy put upward
pressure on annual inﬂation. However, effective monetary policies and ﬁscal
consolidation have contributed in easing inﬂationary effects. As a result, during
the year 2005, the inﬂation rate has been maintained within the 2–4 percent
target range, with conﬁdence in the national currency (Lek) continuing to be
high and credit to the private sector reaching record levels.
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Unemployment
According to statistics published by INSTAT, the unemployment rate during
the ﬁrst nine months of 2005 had gradually decreased by 0.4% compared
with end of 2004 ﬁgures. Statistics of employment structure show no change
regarding the percentage of work force employed in the public sector.
Fiscal Consolidation
Continuous efforts for modernization and increasing efﬁciency in the tax
administration are considered as key factors of further ﬁscal deﬁcit reduction.
During the period Jan-Nov 2005 the current deﬁcit reached a historic minimum
of 1.9% of GDP. Tax revenues remained the main source of total budgetary
revenues and their collection ratio reached 100.4% of target value during the
ﬁrst 11 months of 2005.
While tax revenues collected by local authorities continue to exceed
expectations, the accumulated tax revenues collected by Customs
administration reached only 87.8% of the target by November 2005.Despite
increasing by 9.3% annually, total revenues had been below the government’s
target during the ﬁrst 11 months of 2005. Notwithstanding this, the government
had followed a prudent policy on expenditures in order to preserve the deﬁcit
at the very low level of 60% of planned ﬁgure.
External Sector
Balance of payments for the period Jan-Sep 2005 ended with a surplus of
€ 44.8 million. The current account deﬁcit during the same period reached
almost € 222 million. The rising demand for fuel and higher oil prices are
expected to worsen the current account deﬁcit from 5.5% in 2004 to 7% in
2005.
Remittances, at around € 984.5 million, still constitute the main source of
ﬁnancing the trade deﬁcit with migrants’ remittances playing a crucial role
by being almost 95% of total remittances.
The trade deﬁcit is continuing to be the chief factor determining the current
deﬁcit amount. The degree of coverage of imports by exports remained
within 20-25%. The foreign trade ﬂows are mainly directed to and from the
European Union countries, with Italy and Greece covering the majority of
these transactions.
In millions of USD
Imports
Exports
Foreign Trade Deﬁcit
Source: BoA
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2003

2004

2005

1,783.5
447.2
1,336.3

2,194.9
603.3
1,591.6

2,601.9
658.7
1,943.2

Overview Of The Albanian Economy For 2005
Monetary policy
Reﬂecting the easing of monetary policy by the Bank of Albania in recent
years, during 2005 the base interest rate reached an historic low of 5%.
Due to a reduction in demand the treasury bills’ yield rose temporarily after
the Parliamentary elections of July 2005. The situation returned to normal
in September after the Bank of Albania decision for ﬁnancing directly the
governmental needs and injecting liquidity in the banking system.
In the ﬁrst 11 months of 2005, the level of money outside the banks showed a
mixed behavior. Although decreasing continuously in the ﬁrst quarter, starting
from April the money started to ﬂow outside banks peaking in September.
However, this reversed again in October and November.
Temporary factors such as the delivery process of pyramid schemes funds,
the General Election held on July 3rd, 2005 and the seasonal increase of
emigrants’ remittances contributed in this fact. However, due to the increase
in money supply (M3), the ratio (Money outside banks / M3) has been very
steady at around 25%.

Albanian Economy statistics
2003

2004

2005

Average annual inﬂation in %

2.2

3.0

2.0

Unemployment Rate in %

15

14.6

14.2*

Real GDP Growth Rate in %

6.0

5.9

5.5

GDP at current prices (in billions of LEK)

696

780

857

Nominal GDP (in billions of USD)

5.7

7.6

8.6

1,792

2,421

2,740

61.8

56.6

56.2

8.1

5.5

7.0

13.7

12.9

13.9

Budget Deﬁcit

4.5

5.1

4.6

Money Outside Banks (in billions of LEK)

125

138

140

Money Supply (in billions of LEK)

445

503

566

28.2%

27.5%

24.7%

GDP per capita in USD

(in % of GDP)
Public Debt
Current Account Deﬁcit
Private Transfers

MOB / Money Supply
Source: IMF, MoF and BoA
*September 2005
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2.2.2

Banking Environment

The ﬁnancial sector in Albania is dominated by commercial banks. After the
Savings Bank was successfully privatized, the conclusion of the sale of the
public shares in both the Italian Albanian Bank and United Bank of Albania
will place the banking system completely under private management.
In December 2005, the BoA issued the license to Financial Union Tirana
(Western Union’s agent for Albania, Kosovo and Macedonia) to establish
Union Bank, which brought the total number of banks in Albania to 17, with
total assets amounting US$ 4.8 billion.
During recent years, the Albanian banking sector has shown a welcome
dynamism and has expanded the range of its products. Banks have
demonstrated good performance and are taking a more and more proactive
stance toward retail banking. 2005 have identiﬁed an increasing participation
of loans extended to individuals.
The banks are investing heavily in expanding their geographical coverage and
their product range. In 2005, the numbers of banks’ branches and agencies
have increased respectively by 46 and 13. Credit to the private sector is still
low as a percentage of GDP, but grew fast at about 82% during 2005. Although
starting from a low base, the credit activity growth from 9% of GDP at the
end of 2004 to 13.7% at the end November 2005 was very impressive.
Regarding the currency structure of loans portfolio to economy, loans in
foreign currency decreased from 80.5% in 2004 to 74.8%. The maturity
conversion continues to be evident in lending to economy. Loan maturities
have been lengthening considerably, with the share of long terms loans rising
from 30% at the end of 2004 to 37% in November 2005.
Reﬂecting international markets, interest rates for loans denominated in foreign
currency have followed a rising trend during 2005. However, the growing
competition is increasing the downward pressure on lending margins.
In our opinion, a word of caution must be mentioned about this trend. Banks
are lending too fast, and because of competition, at spreads which are not
apparently remunerative. If this continues, the banking system could possibly
face serious problems in the near future.
Total deposits increased by about 17% for 2005 or LEK 61.8 billion. Foreign
currency deposits have increased from 30% of total deposits at the end of
2004 to 35.7% at the end of November 2005 for the equivalent of approx.
LEK 57.2 billion.
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After decreasing substantially in the ﬁrst half of the year, interest rates offered
for LEK deposits have rebounded in the second half. On the other hand, USD
offered interest rates have increased steadily throughout the year following
the international rates.
The capital adequacy ratios have remained at high levels, at about 18.9% as
of December 2005, mainly due to the on-going high concentration in treasury
bills investments. The proﬁtability of the banks in 2005 has increased by
almost 30% or LEK 1.5 billion compared with 2004.

Banking sector data
2003

2004

2005

Total Assets (in billions of ALL)

373.6

426.4

496.6

Total Loans to GDP

6.8%

9.0%

13.7%*

50.7

69.3

114.6

ALL

19.6%

19.5%

25.2%

FCY

80.4%

80.5%

74.8%

318.2

365

426.3

ALL

71%

70%

64%

FCY

29%

30%

36%

Net Result (in billions of ALL)

4.45

5.11

6.6

RoA

1.2%

1.3%

1.4%

RoE

19.5%

21.1%

22.24%

CAR

28.5%

21.6%

18.6%

Total Loans (in billions of ALL)

Total Deposits (in billions of ALL)

Source: BoA
*as of end of November 2005
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3.1

Financials at a glance
(in ‘000 USD)

For the year

2004*

Change

2005

Net Interest Margin
Non Interest Income
Total Revenue
Net Income

13,295
3,785
17,080
4,556

+ 39%
+ 29%
+ 37%
+ 32%

18,481
4,897
23,378
6,017

Return on Assets
Return on Equity**

1.26%
24.6%

1.24%
22.3%

At year end
Total Assets
Total Loans
Total Deposits
Total Shareholders’ Equity

431,400
131,978
361,048
27,005

+25%
+54%
+26%
+23%

538,300
202,787
454,199
33,271

* the extraordinary proﬁt from bonds portfolio sale during 2004 is not included. The amount
was USD 3.9 million net of taxes.
** Shareholders’ capital increased by the Net proﬁt of 2004.

3.2

The year in review

February
• ABA opens its third agency in Tirana. The new agency located near the
Train Station offers the full range of ABA banking services and products
for customers.
May
• The American Bank of Albania starts installing POS terminals at merchant
locations.
• ABA and ATEBank of Greece reach an agreement for facilitating banking
transactions carried out by customers of both banks.
June
• ABA enlarges its range of card products by issuing two types of ABA
MasterCard, a personal card for individuals and a corporate card for
businesses.
August
• ABA’s fourth agency in Tirana starts operations at “Univers Trade
Center”.
• A new agency in Durres opens its doors to ABA customers at the “Plazh”
area.
• ABA becomes the first bank in Albania to acquire both Visa and
MasterCard transactions through its POS network.
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October
• The installation of POSs terminal communication using mobile GMS
wireless network technology commences.
• ABA completes the installation of an integrated Management Information
System software, and the enhanced customer proﬁtability reports/analyses
were introduced.
November
• ABA receives from the Bank of Albania the licenses for trading and
custodianship for Government Treasury Bills.
December
• ABA launches MasterCard Gold card for its VIP customers.
• ABA signs a co-operation agreement with Banca Lombarda Group of
Italy.
3.3

Management’s analysis

3.3.1

Initiatives in 2005

ABA agreements with ATEBank and Banca Lombarda group
According to these agreements, at every branch of ATE Bank (Agricultural
Bank of Greece with more than 450 branches) and Banca Lombarda group
(more than 1000 branches), ABA customers can make deposits to their
accounts at ABA, effect transfers to Albania and pay installments of their
loans granted by ABA. Such agreements bring added convenience to the
Albanian communities living in Greece and Italy.
Syndicated loans
ABA had the leading role in syndicated loans granted to “Tirana Airport
Partners”, “Fushe Kruja Cement Factory”, “Tegola- Edilcentro SH.P.K” and
“Albanian Power Corporation” (KESH).
Individual Overdrafts Facilities
We launched special facilities linked to the payment of salaries into accounts.
By providing instant overdrafts to customers that receive their salaries into
their accounts held with ABA, most of the paperwork is eliminated and
considerable waiting time is cut for our customers.
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Cards production
During the past year, ABA has expanded its plastic card business considerably.
Our in-house platform for handling card issuance and processing is bringing
substantial cost efﬁciency and service quality improvement. Cards are issued
on demand on the spot.
Management Information System
Bank management supported the personalization of a management
reporting system provided by i-ﬂex solutions called FRS (Financial Reporting
System) in order to enhance the depth of customer and ﬁnancial system
analyses, by creating separate proﬁtability oriented module data marts.
The implementation, that lasted 5 months, enabled the delivery of the initial
customer proﬁtability reports in October. This project was part of an ongoing
outstanding relationship the Bank has built with I-ﬂex Solutions Company,
a world leader in providing IT solutions to the ﬁnancial services industry.
Its ﬂagship product, FLEXCUBE has been purchased by ABA in 1999, and
has been ranked the World’s Number One Selling Core Banking Solution in
2005 by International Banking Systems. FLEXCUBE has consistently been
ranked among the top best selling solutions since 1999, and has been ranked
No.1since 2002.
MasterCard
In 2005, ABA enhanced its cards product range by introducing thee versions
of MasterCard: Individual, Business and Gold.
POS installations
Early in 2005, after receiving POS merchant-acquiring licenses from both the
major international companies, Visa and MasterCard, the American Bank of
Albania started the implementation project of the POS merchant acquiring
process, and successfully launched the POS terminal installation in merchants
premises in May.
Latest portable POS terminals of ABA
In addition to standard POS terminals, ABA introduced MagIC X1000
GSM/GPRS terminals, which provides a complete mobile package for both
merchants and cardholders enabling them to carry out transactions quickly,
securely and ﬂexibly, without the need for ﬁxed telephone lines or electrical
power supply. Furthermore, our POS terminal software was upgraded to
support acquiring of transactions in both LEK and Euro currencies.
Offsite ATMs
We strive to provide our clients with our service when and where they need
it. Our offsite ATMs are bringing added convenience for our customers.
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Technology is
driving growth
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3.3.2

Fine-tuning our business

Throughout 2005, ABA has shown increasing commitment and determination
for consolidating its position as the country’s leading ﬁnancial institution.
Recognized as an extremely dynamic bank, with high quality management
and technological standards, and moreover with a superior customer service
culture, currently ABA is serving more than 54,000 customers.
The emerging competitive domestic ﬁnancial market is calling for greater
efficiency and fast decision making. With our advanced technology
infrastructure and broad geographical network, our retail banking product
cover a full range of services. In this context, we set up our Retail Banking
Division to address speciﬁcally the needs of the retail market.
Boosting retail activity is bringing notable advantages to the Bank, for example
customer number increase, increased proﬁtability and diversiﬁed risk.
Our extensive network of delivery channels including banking centers, ATMs,
and online Internet banking enable us to provide cost effective, convenient
and innovative products to our customers.
Our presence
We are continuing to broaden our geographic reach by increasing our number
of branches and agencies. At the end of 2005, ABA was offering a wide
spectrum of market-leading ﬁnancial products and services, tailored to meet
the needs of our customers, in over 14 branches around the country and
in our Athens branch in Greece. During 2005, we have opened three new
agencies and completed most of the preparations for opening of Lushnja
Branch (opened on January 12th, 2006) and three other agencies in Tirana.
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Internet Banking - ABAﬂex
Streamlining the beneﬁts of our advanced IT system, ABAﬂex remains the
only Internet Banking solution in the country, available for both corporate and
individual customers. Active users of our online banking service increased by
48% over the year. More than 15% of ABA money transfers were performed
through ABAﬂex. Our customers are using the Internet banking service more
and more.
Transaction through ABAﬂex
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Card Business
Throughout 2005, our card service activity has been further consolidated.
Card Services provides a broad offering of credit and debit cards to an array
of customers including individuals and businesses. In May 2005, we expanded
our card product range by introducing ABA MasterCard to individuals and
businesses, which was followed by the offering of ABA Gold MasterCard in
December 2005. Supported by the ABA’s ATM and POS network expansion,
the total number of cards issued during 2005 more than tripled exceeding
the 27,600 mark. Total number of ATMs installed reached 25 at the end of
2005.
No. of cards transactions in 2005
(cumulative in thousands)

No. of cards issued during 2005
(cumulative)
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The POS campaign proved to have been very successful.
The fact that ABA was the only bank in Albania to install POS terminals that
accepted both MasterCard and Visa contributed in making our network
expand quite impressively. An increasing number of merchants now use
ABA POS terminals and new terminals are being installed everyday in shops,
hotels, restaurants, travel agencies, supermarkets, gas stations, medical
clinics, etc.
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The growth of ABA POS terminals is also evident in terms of their coverage in
all cities in Albania. Presently, apart from Tirana, there are ABA POS terminals
in Durres, Korce, Elbasan, Fier, Vlore and Lushnje, with plans to expand even
further in the future.
Salary Payments Facility
As of December 31, 2005, we were providing Payroll Services to around 16,500
employees of 189 entities. Our attractive package of services for individual
accounts encouraged 70 new companies and institutions to bring some 9,500
new salary accounts during 2005. Not only the increasing activity of our salary
payment facility is enlarging our customer base, but as well we are signiﬁcantly
contributing to a reduction in the number of cash transactions outside banks
in line with Bank of Albania and Albanian Government policies.
SWIFT Payments
During 2005, ABA has consolidated its leadership position in the ﬁnancial
messages market. Building on the good relationships we have with our
correspondent banks and offering an excellent service to our customers,
we have managed to increase our trafﬁc substantially. The number of
SWIFT payments increased by 27 % or 21,000 reaching 98,000 at the end
of 2005.

ABA Total Swift Payments
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3.3.3

Lending activity

ABA is one of the major providers of ﬁnancial services in the country, operating
as a universal bank offering retail and commercial banking products to a
diverse client
ABA vs. Banking Sector
(credit annual growth rate
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Our loan portfolio has experienced steady growth by roughly doubling
every year. Lending activity is becoming the most proﬁtable segment of our
business.
To retain our number-one national ranking in lending, American Bank of
Albania is expanding its variety of ﬁnancing opportunities.
Total Loans Trend
(in millions of USD)
220

203

132

63
18

0

12/01

30

12/02

12/03

12/04

12/05

Total Mortgages
(in millions of USD)
70

50
38
21
5

0

74

Annual Report 2005

12/01

11

12/02

12/03

12/04

12/05

ABA at a glance during 2005
Responding to emerging needs for large ﬁnancing, ABA has led the process
of granting several syndicated loans to the corporate sector.
Presently, our Corporate Banking segment has a very strong position in
the market, focusing on providing companies with a number of commercial
banking solutions including lending, treasury management, and other
specialized products such as Forward F/X contracts, Letters of Credit,
Guarantees, Bid Bonds and tax discount facilities.
Believing that customer satisfaction is deeply tied to the extent to which
we know their businesses, we are strengthening the expertise of our client
executives. In this context we have redesigned the internal organization of our
corporate department. We have set up a specialized unit providing a broad
range of services and ﬁnancial solutions to governmental entities, NGOs,
project management units and other entities operating under international
organizations.
Such reorganization proved to be very successful and was followed by a
boost in relationship intensity and an increasing level of ABA’s credibility to
international organizations. As a result of high quality service, ABA is being
chosen as an agent bank from international organizations in terms of ﬁnancial
conventions management and other banking services.
Our mortgage business segment is continuing to grow progressively. During
2005 ABA’s mortgage loans increased by some 32%. Our mortgage portfolio
covers 1,277 customers and make up 25% of our total loan portfolio.
Loan Portfolio Quality Performance
Credit risk management is a key component of our risk management process.
Risk and return are evaluated with a goal of producing sustainable revenue,
reducing earnings volatility and increasing shareholder value.
Our lines of business and Risk Management personnel use a variety of tools to
continuously monitor a borrower’s ability to perform under its obligations.
The Bank currently enjoys a high level of loan portfolio quality. Problem loans
represent only 0.5% of our portfolio.
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Distribution by loan size is an additional measure of the portfolio risk
diversiﬁcation. At present, the bank is extending ﬁnancing to all sectors of
economy.
Breakdown of Portfolio per Secto
1 4 .0 %
2 7 .9 %
Mortgages and other individs 27.9%

Agrobusiness 3%

7 .5 %

Food Processing 4.8%

Beverages 3.3%

Material non-metallic 10.2%

Metallurgy 2.8%

Furnitures production 0.6%

3 .0 %

5 .6 %

Construction 7%

Car dealers 3.3%

4 .8 %

Fuel 7.5%

3 .3 %

3 .3 %

Services 14%

7 .0 %

1 0 .2 %

0 .6 %

3.3.4

Wholesale 15.6%

2 .8 %

Financial Review

Total Assets increased USD 107 million, or 25 % in 2005. This increase was
mainly driven by the growth in deposits of USD 93 million, or 26 %. It is
important to notice that, considering the currency structure of our deposits,
the foreign exchange rate has negatively inﬂuenced the USD equivalent growth
in 2005. Using the December 2004 exchange rates (USD/ALL, EUR/USD) it
is estimated that our real growth rate would have been USD 129 million.
Total Assets Trend
(in millions of USD)
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This stable growth has been accompanied by expansion in geographical
presence, further investment in ﬁxed assets and technology, and certainly
by investments in human resources and staff capacity building.
Due to continuous capitalization of previous years profits, total Net
Shareholder’ Equity has increased by 23 % to USD 33.2 million.
In addition to the considerable growth, 2005 has been very proﬁtable as well
and ABA consequently has increased its net worth substantially.
Net interest Income
Net Interest Income increased by USD 5.19 million or 39 % during 2005. This
increase was driven by the impact of higher international rates (Libor, Euribor),
growth in loans and bonds portfolio level and lower LEK deposit rates.
During the year, we managed to increase interest on foreign securities by
over USD 1.5 million more than 2004 notwithstanding the complete sale of
our bonds portfolio in September 2004. The portfolio has been gradually
built up during 2005.
Interest on loans increased by 92 % or US$ 6.4 mio against an increase in
loans of 54%. The increase was due to the continuous growth of the USD
interest rate, which increased from 2.25% in January to 4.25% in December
2005.
The overall increase in interest earned was due as well to the overall increase
in interest rates and spreads on the total portfolio taking advantage of the
fact that all interest on loans are adjustable periodically being all on ﬂoating
rates.
Debit interest increased overall by 50 % to USD 9.3 million due to the increase
of customers’ deposits..
Non-interest Income
Non-Interest Income reached an all time high of USD 4.9 million against
USD 3.8 million in the previous year ( excluding the extraordinary proﬁt on
bonds sale in September 2004). The increase has been mainly in Fees and
Commissions income in L/Cs, bid bonds & guarantees, transfers, and account
maintenance fees.
Foreign exchange activity remained at last year’s level and our Treasury
department was able to maintain its position notwithstanding very strong
competition from the other banks and non-licensed traders.

Annual Report 2005

77

ABA at a glance during 2005
Net Interest Income
(in millions of USD)

Non Interest Income
(in millions of USD)
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Non-Interest Expense
During the second half of 2004 and the full year 2005, the general expenses
were particularly affected by heavy investments in branch network expansion
and for the development of the Retail Banking business. Reﬂecting the Bank’s
growth, the number of ABAs staff reached 362 in December 2005, showing
an increase of 53 persons or 17%.
During 2005, non-interest expenses have increased 34 % or USD 3.8 million.
This increase was mainly due to the increase of personnel expenses by almost
USD 2 million or 46%. Investment in 6 agencies, preparation and work in
progress for an additional 3 other agencies, and investments for Lushnja
branch have had an increasing impact to general administrative expenses.
In addition ABA’s ﬁxed assets have increased by the development of our
ATM and POS network, supported as well by considerable investments in
related IT equipment, hardware, servers, satellite communication, back up
systems, etc.
Amortization/depreciation as a consequence increased from a monthly USD
159 000 in December 2004 to USD 175 000 in December 2005, which affected
our income statement of the year 2005.
However, all these efforts allowed the Bank to be in the forefront for the
development of Retail Banking market, maintaining its position as leader in
the Corporate and Forex markets, in short, to position the Bank ahead of the
competition for future earnings and opportunities.
Financial Performance
Despite being considered as an aggressive year in terms of expansion and
large investments, 2005 has been a very proﬁtable year for ABA. The net
results after tax in 2005 totaled USD 6 million, which is 32% higher than the
previous year net result excluding the extraordinary proﬁt realized from the
sale of the bonds portfolio in September 2004. The Bank proﬁtability has
continued to achieve good results. Return on average assets was 1.24 %
while the return on equity was 22.3%.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To the Supervisory Board of the American Bank of Albania Sh.a.:
We have audited the accompanying balance sheet of American Bank of Albania Sh.a (the “Bank”) as of
December 31, 2005 and the related statements of income, changes in shareholder’s equity and cash ﬂow
for the year then ended. These ﬁnancial statements are the responsibility of the Bank’s management. Our
responsibility is to express an opinion on these ﬁnancial statements based on our audits.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require
that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the ﬁnancial statements
are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the
amounts and disclosures in the ﬁnancial statements. An audit also includes assessing the accounting
principles used and signiﬁcant estimates made by management, as well as evaluating the overall ﬁnancial
statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
As described in Note 7 to the ﬁnancial statements, during 2005 following an inspection by the Albanian
tax authorities, the Bank adopted a useful life of 10 years stipulated by the Albanian Law on Income
Tax for its intangible assets. As a result of this the bank increased the intangible assets carrying amount
and decreased deprecation expense for the year ended by USD 775 thousand. In our opinion, accounting
principles generally accepted in the Republic of Albania require that intangible assets be amortised over
a ﬁve year period in equal instalments. Amortisation of intangible assets over a ﬁve year period in equal
instalments would result in a decrease in intangible assets, net, of approximately USD 775 thousand,
a decrease in retained earnings of approximately USD 775 thousand as of December 31, 2005, and a
decrease in net income of approximately USD 775 thousand for the year then ended.
In our opinion, except for the effect on the ﬁnancial statements of the matter referred to in the preceding
paragraph, the accompanying ﬁnancial statements present fairly, in all material respects, the ﬁnancial
position of the American Bank of Albania Sh.a. as of December 31, 2005, and the results of its operations,
changes in shareholder’s equity and cash ﬂows for the years then ended in accordance with Article 38 of
the Banking Law of the Republic of Albania.
Tirana, Albania
February 28, 2006

Balance Sheet at 31 December 2005 and at 31 December 2004

31 December 2005

31 December 2004

Cash on hand and at banks (note 3)
Securities available for sale (note 4)
Investment held to maturity (note 5)
Commercial loans, net (note 6)
Intangible assets, net (note 7)
Property and equipment, net (note 8)
Other assets (note 9)

68,515,258
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327

124,449,302
76,614,274
84,294,173
131,977,946
2,715,718
6,923,412
4,425,589

Total Assets

538,300,544

431,400,414

Due to banks (note 10)
Due to customers (note 11)
Subordinated debt (note 12)
Other liabilities (note 13)

42,273,258
454,198,811
5,151,435
34,406,196

39,586,375
361,048,497
3,761,039

Total Liabilities

505,029,700

404,395,911

Share capital (note 14)
Reserves (note 15)
Retained earnings

27,000,000
2,644,242
3,626,602

15,000,000
1,444,242
10,560,261

Total Shareholder’s Equity

33,270,844

27,004,503

538,300,544

431,400,414

Assets

(in US Dollars)

LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY
LIABILITIES

SHAREHOLDER’S EQUITY

Total Liabilities and Shareholder’s Equity

The Board of Directors authorized the ﬁnancial statements for issue on
03 May 2006.

The accompanying notes 1 to 29 are an integral part of these ﬁnancial statements.
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Statement of operations for the years ended December 31, 2005 and 2004
(in US Dollars)

31 December 2005 31 December 2004

Interest income
Placements with banks
Loans
Non-Albanian bonds
Albanian Treasury Bills
Repurchase agreements

1,763,790
13,273,747
8,014,140
4,640,744
57,847

1,300,043
6,904,475
5,595,442
5,617,291
41,594

Total Interest income

27,750,268

19,458,845

Interest expenses
Depositors
Subordinated debt
Albanian Government
Credit institution
Other

(8,061,834)
(411,846)
(393,383)
(384,115)
(17,752)

(5,435,781)
(366,356)
(361,275)
-

Total Interest expenses

(9,268,930)

(6,163,412)

Net interest income

18,481,338

13,295,433

3,661,562
(603,856)
3,057,706

2,181,436
(169,057)
2,012,379

161,132
1,677,905
4,896,743

5,337,697
1,706,928
9,107,004

Total Revenue

23,378,081

22,402,437

Amortization for intangible assets
Depreciation of property and equipment
Depreciation of leasehold improvement (note 9)
Provision for loan losses (note 17)
Personnel costs (note 18)
Rents (note 19)
External services (note 20)
Sundry expenses (note 21)

172,566
(1,062,250)
(276,281)
(1,063,550)
(6,253,091)
(1,533,578)
(1,716,392)
(3,023,751)

(386,569)
(832,690)
(44,485)
(610,882)
(4,285,219)
(994,845)
(1,425,229)
(2,407,830)

(14,756,327)

(10,987,749)

8,621,754
(2,604,243)

11,414,688
(2,903,672)

6,017,511

8,511,016

Other revenue
Fee and commission income
Fee and commission expense
Fee and commission income, net
Other income, net (note 16)
Proﬁt from foreign exchange transactions

Total Expenses
Net income before taxes
Income tax (note 24)
Net income

The accompanying notes 1 to 29 are an integral part of these ﬁnancial statements.
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18,493,487
8,511,016
27,004,503
-

6,017,511
248,830
33,270,844

2,049,245
8,511,016
10,560,261
(12,000,000)
(1,200,000)

6,017,511
248,830
3,626,602

1,345,424
1,345,424
1,200,000

2,545,424

98,818
98,818
-

98,818

15,000,000
15,000,000
12,000,000
-

27,000,000

Balance as at 31 December 2004

Increase in Share capital

Appropriation of retained earnings
into general reserves

Proﬁt for the year

Exchange differences

The accompanying notes 1 to 29 are an integral part of these ﬁnancial statements.

Balance as at 31 December 2005

Increase in share capital
Proﬁt for the year

Balance as at 31 December 2003

Total

Retained earnings

General reserves

Legal reserve

Share capital

(in US Dollars)

Statement of changes in Shareholders’ Equity for the periods ended 2005 and 2004

Statements of Cash Flows for the years ended December 31, 2005 and 2004

31 December 2005

31 December 2004

8,621,754

11,414,688

1,062,250
(172,566)
276,281
(4,699,387)
97,591
45,228
1,063,550
32,318
(1,946,110)
759,495

832,690
386,569
44,485
(5,742,009)
11,172
(5,306,654)
610,882
(340,580)
951,804
869,059

(70,583,565)
(53,578)

(67,250,783)
(1,681,751)

Increase in due to banks
Increase in due to customers
(Decrease) increase in other liabilities

2,709,777
92,519,340
(657,891)

25,240,787
105,380,950
1,135,402

Corporate income tax paid

(2,608,612)

(2,903,672)

Net cash provided by operating activities

26,465,875

63,653,039

Cash ﬂows from investing activities
Purchase of intangible assets
Purchase of property and equipment
Sale (Purchase) of securities available for sale
(Purchase) Sale of investments held to maturity

(357,001)
(1,676,814)
55,481,882
(140,847,986)

(2,596,782)
(3,309,590)
(70,455,571)
98,748,190

Net cash (used in) generated from investing
activities

(87,399,919)

22,386,247

Cash ﬂows from ﬁnancing activities
Issue of Subordinated debt

5,000,000

-

Net cash from ﬁnancing activities

5,000,000

-

Net (Decrease) Increase in cash during the year

(55,934,044)

86,039,286

Cash and cash equivalents at the beginning of
the year (note 3)

124,449,302

38,410,016

68,515,258

124,449,302

(in US Dollars)
Cash ﬂows from operating activities
Net income for the period before taxation

Adjustments to reconcile net income
to net cash provided by operating activities
Depreciation of property and equipment
Amortization of intangible assets
Depreciation of leasehold improvements
Amortization of investments held to maturity
Amortization of securities available for sale
Loss/(gain) on sale of securities available for sale
Provisions for loan losses
Provisions for losses on ﬁxed assets disposals
Loans written off
(Increase)/Decrease in interest receivable
Increase in interest payable
Changes in operating assets and liabilities
Increase in commercial loans
Increase of other assets

Cash and cash equivalents at the end of the
year (note 3)

The accompanying notes 1 to 29 are an integral part of these ﬁnancial statements.
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Notes to the Financial Statements - 31 December 2005
1. General information
The American Bank of Albania, (the “Bank”), was incorporated in May 1998
with its principal location in Tirana. The bank was authorized to undertake
banking activity in Albania according to law no 8075, “For the Banking system
in Albania”, dated February 1996 which was substituted by law no 8365 dated
July 2, 1998 and is subject to law no 8269 dated December 23, 1997 “On the
Bank of Albania”. The Bank started operations on September 24, 1998. By the
end of 2003 the Bank had opened branches in Durres, Vlora, Elbasan and Fier
and agencies at Rinas International Airport and in the United States Embassy
in Tirana. On June 14, 2004 the Bank opened a full branch in Athens, Greece.
During the last quarter of 2004 the Bank opened branches in Gjirokastra and
Korca and two agencies in Tirana. Also during 2004 the Bank started to install
ATMs in its Head Ofﬁce and branches and by the end of year had a total of 25
ATMs installed and also 282 Point-of-sales (POS-es). For January 2006 it is
planned to open Lushnja branch and three new agencies. All the operations
and transactions of the branches are presented in the accompanying ﬁnancial
statements.
At the end of December 2005 the Bank employed 362 staff, including 4
expatriate senior managers in Albania and 31 staff in Athens.
2. Summary of accounting policies
A summary of the most significant accounting policies adopted in the
preparation of these ﬁnancial statements is presented below:
(a) Basis of preparation
The ﬁnancial statements have been prepared in accordance with Bank of
Albania Regulations. Those regulations are broadly in line with International
Financial Reporting Standards, previously called International Accounting
Standards, with some of the major exceptions that: Bank of Albania Regulations
require that forward foreign exchange contracts are treated as off balance
sheet transactions and do not give rise to an entry in the balance sheet until
they are settled by the payment or receipt of the currencies to be exchanged;
Bank of Albania Regulations require loans and advances to be categorized in
accordance with the descriptions used in note 2 (g), and stipulate percentages
to be applied to those categories in calculating the loan loss allowances; Bank
of Albania Regulations require that the loan origination fees and costs not to
be deferred and amortised but recognized to income statement when incurred;
Bank of Albania Regulations require that unrealised capital gains on investment
securities held to maturity not to be entered into accounts and that no provision
for deferred taxes be made.
The accompanying ﬁnancial statements are presented in United States Dollars
(US Dollars “USD”), which is the functional currency as determined by the
management of the Bank.
The ﬁnancial statements are prepared on the historical cost bases.
(b) Foreign currency translation
Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rate
ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated
in foreign currencies, which are stated at historical cost, are translated at the
foreign exchange rate ruling at the balance sheet date. Foreign exchange
differences arising on translation are recognized in the statement of earnings.
Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, which
are stated at historic cost, are translated at the foreign exchange rate ruling at
the date of transaction.
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Notes to the Financial Statements - 31 December 2005
2. Summary of accounting policies (continued)
(b) Foreign currency translation
For the purpose of presenting consolidated ﬁnancial statements the assets,
liabilities, income and expenses of the bank’s Greek branch (including
comparatives) are expressed in Currency Units using exchange rates prevailing
on the balance sheet date. Exchange differences, if any, are transferred to
revaluation difference.
(c) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include highly liquid investments with an original
maturity of three months or less.
(d) Investments
Securities held by the Bank are categorised into portfolios in accordance
with the Bank’s intent on the acquisition of the securities and pursuant to the
Bank’s security investment strategy. These are classiﬁed as follows:
•
Held-to-maturity; and
•
Available for sale
All investments are recognized on a trade-date basis and are initially
recognized at cost, being the fair value of the consideration given including
acquisition costs associated with the investment.
Held-to-maturity
Investments held to maturity are ﬁnancial assets with ﬁxed or determinable
payments and ﬁxed maturities that the Bank has the positive intent and ability
to hold to maturity.
Held to maturity investments are recognized on a trade-date basis and are
initially measured at cost. At subsequent reporting dates they are measured
at amortized cost, less any impairment loss recognized to reﬂect irrecoverable
amounts. The annual amortization of any discount or premium on the
acquisition of held to maturity securities is aggregated with other investment
income receivable over the term of the instrument so that the revenue
recognized in each period represents a constant yield on the investment.
Available for sale
After initial recognition, investments, which are classiﬁed as “available for sale”
are re-measured at fair value. On each accounting statement date, provisions
are made, by homogeneous group of securities of the same type, against
the unrealised capital losses resulting from the difference between the book
value, adjusted if necessary for amortization and write-backs of differences.
The losses arising from changes in the fair value of such available for sale
investments are included in net proﬁt or loss for the period in which they arise.
Unrealised capital gains are not recorded in the accounts.
Estimation of fair values
For investments traded in organized ﬁnancial markets, fair value is determined
by reference to stock exchange quoted market bid prices at the close of
business on the balance sheet date.
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2. Summary of accounting policies (continued)
(d) Investments (continued)
For investments where there is no quoted market price, a reasonable estimate
of the fair value is determined by reference to the current market value
of another instrument which is substantially the same, or is based on the
expected cash ﬂows, or the underlying net asset base of the investment.
Impairment and uncollectability of ﬁnancial assets

An assessment is made at each balance sheet date to determine whether
there is objective evidence that a ﬁnancial asset or group of ﬁnancial assets
may be impaired. If such evidence exists, the estimated recoverable amount
of that asset is determined and any impairment loss, based on the net present
value of future anticipated cash ﬂows, is recognized for the difference between
the recoverable amount and the carrying amount as follows:
• For ﬁnancial assets at amortized cost – the carrying amount of the
asset is reduced to its estimated recoverable amount either directly
or through the use of an allowance account and the amount of the loss
is included in the statement of operations; and
• For ﬁnancial assets at fair value – where a loss has been recognized
directly in equity as a result of the write-down of the asset to
recoverable amount, the cumulative net loss recognized in equity is
transferred to the statement of operations.
(e) Commercial loans
Commercial loans and advances to customers are stated at their net realizable
value through the provision of an allowance for possible loan losses. Loans
are written off when the customer has been declared deceased or has been in
arrears and based on a decision of the management. The loans are accounted
for when the total amount is disbursed and repayments are recognized when
the cash is received. Interest is accounted for on an accrual basis.
(f) Repurchase agreements and reverse repurchase agreements
Securities purchased under agreements to resell (reverse repurchase
agreements) and securities sold under agreements to repurchase (repurchase
agreements) are generally treated as collaterized ﬁnancing transactions
and are carried at the amounts of cash advances or received, plus accrued
interest.
Securities received under reverse repurchase agreements and securities
delivered under repurchase agreements are not recognized in the balance
sheet or derecognized from the balance sheet, unless control of the contractual
rights that comprise these securities is relinquished.
Interest earned on reverse repurchase agreements and interest incurred on
repurchase agreements is recognized as interest income or interest expense,
over the life of each agreement.
All the repurchase agreements and reverse agreements are with the Bank of
Albania, which is the Central Bank of Albania.
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2. Summary of accounting policies (continued)
(g) Allowance for Loan Losses
Provisions are created pursuant to regulation No. 52 of the Bank of Albania
“On Credit Risk Management” (the “Credit Regulation”) approved by the
Supervisory Board on 14 July 2004. The regulation requires the Bank to
classify exposures into ﬁve risk categories.
For each risk category, are applied the following minimum rates of provisions:
Type of loans

Provision rate

Days in arrears

1%
5%
20%
50%
100%

0-30 days
31-90 days
91-180 days
181-365 days
365+ days

Standard
Special Mention
Substandard
Doubtful
Loss

(h) Property and equipment, net and intangible assets, net
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation,
which is calculated on a declining basis over the estimated useful lives of
the assets for ofﬁce equipment and computer and related equipment and
straight line basis for building and start-up costs. No depreciation is provided
on ﬁne art works.
Intangible assets acquired by the Bank are stated at cost less accumulated
amortization.
The yearly depreciation rates are as follows:
Building
Ofﬁce equipment
Furniture and ﬁttings
Computer and related equipment
Software

5%
20%
20%
25%
25%

(i) Interest income and expense
Interest is calculated in conformity with the Albanian legislation or other
relevant agreement between the Bank and its borrowers. Interest income
and interest expense are accounted for on the accrual basis.
(j) Fee and Commission
Fees and commissions on letters of credit, letters of guarantee and money
transfer transactions are recognized as income when the corresponding
service is provided.
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2. Summary of accounting policies (continued)
(k) Taxation
Income tax payable is computed on the basis of taxable proﬁt, calculated
by adjusting the statutory ﬁnancial result for certain income and expenditure
items as required under Albanian taxation legislation. No provision is made
for deferred taxes.
(l) Off balance sheet transactions
Forward foreign exchange contracts are treated as off balance sheet
transactions and do not give rise to an entry in the balance sheet until they
are settled by the payment or receipt of the currencies to be exchanged.
Forward foreign exchange contract gains and losses are accounted for on
settlement.
(m) Comparatives
When necessary, comparative ﬁgures have been adjusted to conform with
the changes in presentation in the current year.
(n) Use of Estimates
The preparation of ﬁnancial statements in conformity with Bank of Albania
Regulations requires management to make estimates and assumptions
that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of
contingent assets and liabilities at the date of the ﬁnancial statements and
the reported amounts of revenue and expenses during the reported period.
Actual results could differ from those estimates.
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3. Cash on Hand and at Banks
Cash and bank balances as at 31 December 2005 and 31 December 2004 can be
detailed as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Cash on hand

11,726,658

13,511,318

Central Bank
Current account
Statutory reserves

1,020,298
40,834,652

223,462
31,869,730

Total Central Bank

41,854,950

32,093,192

228,409
2,745,878
2,974,287

45,408
2,764,292
2,809,700

2,413,593
9,517,000
11,930,593

400,617
75,528,075
75,928,692

14,904,880

78,738,392

28,770

106,400

68,515,258

124,449,302

Correspondent banks
Current accounts
Resident
Non-resident

Deposits
Resident
Non – Resident

Total Correspondent banks
Accrued interest
Total Cash on hand and at banks

In accordance with the Bank of Albania’s requirement relating to deposit
reserve, the Bank should maintain a minimum of 10% of customer deposits
with the Central Bank as a reserve account.
Interest on statutory reserves in the Central Bank is calculated as follows:
- LEK balances: 70% of the repurchase agreements rate: 3.5% per annum
as at 31 December 2005 (31 December 2004: 3.67% per annum);
- USD balances: 70% of the one-month USD LIBOR rate: 3.07% per annum
as at 31 December 2005 (31 December 2004: 1.69% per annum);
- EUR balances: 70% of the one-month EUR LIBOR rate: 1.70% per annum
as at 31 December 2005 (31 December 2004: 1.52% per annum).
Current accounts with the Bank of Albania bear no interest.
The annual interest rates on term deposits as at 31 December 2005 are
4.60% for deposits in USD (31 December 2004: 1.40% to 2.50%), and vary
from 4.30% to 5.80% for deposits in LEK (31 December 2004 from 4.35%
to 7%).
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4. Securities available for sale
Available-for-sale securities as at 31 December 2005 and 31 December 2004
comprise non-Albanian bonds as follows (in US Dollars):
31 December 2005
Cost
Fair Value

31 December 2004
Fair Value
Cost

-

-

19,287,592 19,313,445
19,287,592 19,313,445

Variable yield debt securities:
Banks & Financial Institutions
Subtotal

20,164,590
20,164,590

20,060,031
20,060,031

56,495,084 56,403,700
56,495,084 56,403,700

Subtotal - Debt securities
Accrued interest

20,164,590
51,442

20,060,031
51,442

75,782,676 75,717,145
897,129
897,129

Total

20,216,032

20,111,473

76,679,805 76,614,274

Debt securities:
Fixed income debt securities:
US and EU Governments
Subtotal

As of 31 December 2005, the entire portfolio of securities available for sale
at a fair value of USD 20,165 thousand (31 December 2004: USD 75,783
thousand) was listed on stock exchanges.
The non-Albanian bonds’ lowest Moody’s rating is Baa1, in accordance
with the Bank’s policy. Their maturities last from 4 years to 9 years. Debt
securities available for sale at fair value, allocated by issuer, comprise (in
USD dollars):
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31 December 2005

31 December 2004

Debt securities available for sale issued by:
US and EU Government
Foreign ﬁnancial institutions
Foreign banks

10,151,800
10,012,790

19,287,592
10,027,278
46,467,806

Total debt securities available for sale

20,164,590

75,782,676
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5. Investments held to maturity
Investments held to maturity comprise debt and other ﬁxed income instruments
of Government of Albania (Treasury Bills and bonds) and non-Albanian bonds.
They are detailed by issuer as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

58,240,785
10,087,403
68,328,188

-

52,368,999
52,368,999

-

120,697,187

-

2,297,212

-

Total Non-Albanian Bonds

122,994,399

-

Denominated in Lek:
Albanian Government
Accrued interest
Subtotal Albanian Bonds

108,647,884
650,141
109,298,025

83,759,345
534,828
84,294,173

Total Investments held-to-maturity

232,292,424

84,294,173

Government and other:
US and EU governments
International institutions

Listed companies:
Commercial
Banks

Subtotal non-Albanian bonds
Accrued interest

Non-Albanian bonds
As at 31 December 2005, the non-Albanian bonds’ lowest Moody’s rating
was Aa2, in accordance with the Bank’s policy. Their maturities last from 3
months to 28 years. The fair values of these bonds were as follows (in US
Dollars):

Government and other
US and EU governments
International institutions
Listed companies
Commercial
Banks

Total Non-Albanian bonds

31 December 2005

31 December 2004

57,227,227
9,841,701
67,068,928

-

47,105,726
47,105,726

-

114,174,654

-
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5. Investments held to maturity (Continued)
31 December 2005
Treasury bills
Nominal value of treasury bills
Un-amortised discount
Total Treasury Bills

31 December 2004

71,030,517
(1,532,381)
69,498,136

65,825,459
(2,050,893)
63,774,566

Albanian Bonds
Nominal Value of Albanian Bonds
Un-amortized premium/(discount)
Total Albanian Bonds

39,100,212
49,536
39,149,748

19,969,775
15,004
19,984,779

108,647,884

83,759,345

Total Albanian bonds
and treasury bills

Treasury bills as at 31 December 2005 relate to zero-coupon treasury bills of
the Government of Albania, with maturities ranging between January 2006
to December 2006, bearing yields at rates ranging as at 31 December 2005,
from 5.20% to 9.15% per annum (31 December 2004 – 5.50% to 9.50% per
annum).
Details of treasury bills and two yearly bonds of Albanian Government by
contractual maturity are presented as follows (in US Dollars):
31 December 2005
Maturity

Nominal value

Unamortised

Book value

31 December 2004
Nominal value

(Discount) value

(Discount) value

840
18,237,730
52,791,947
39,100,212

Total 110,130,729

Book value

Premium/

Premium/

3 months
6 months
12 months
24 months

Unamortised

829
17,732,709
51,764,598
39,149,748

49,164
65,776,295
19,969,775

(993)
48,171
(2,049,900) 63,726,395
15,004 19,984,779

(1,482,845) 108,647,884

85,795,234

(2,035,889) 83,759,345

(11)
(505,021)
(1,027,349)
49,536

Albanian Government bonds as at 31 December 2005 relate to two yearly
bonds bearing coupon at rates 7.50% and 9.80% per annum (31 December
2004 – 9.80% and 13.90% per annum).
As no liquid market exist in Albanian Treasury Bills and Bonds, management
regards the carrying value to be the best estimate of fair value.
Included in investments held to maturity and securities available for sale are
bonds amounting to approximately USD 41 million held by ABA Albania and
USD 44 million held by ABA Greece. These bonds have maturity periods
ranging from 7 years to indeﬁnite maturities with call options, in which case
“maturity” is assumed to mean the ﬁrst call option date under the conditions
of the investment instrument. In addition these bonds carry a variety of interest
rates varying from ﬁxed to variable dependent upon an index.
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6. Commercial loans, net
Commercial loans at 31 December 2005 and 31 December 2004 are all
extended to private individuals and private entities. They are detailed as
follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Overdrafts
Loans
Loan loss provision
Accrued interest

72,684,547
129,988,226
(652,094)
766,122

45,483,647
86,605,561
(498,111)
386,849

Total Commercial loans, net

202,786,801

131,977,946

Loans and Overdrafts by contractual maturity at 31 December 2005 and 31
December 2004 are as follows (in US Dollars):
Short-term portion of:
Standard loans
Special mention
Substandard loans
Loss loans

Medium-term portion of:
Standard loans
Special mention
Substandard loans
Doubtful loans
Loss loans

Long-term portion of:
Standard loans
Special mention loans
Substandard loans
Doubtful loans

Balance at the end of the year

31 December 2005

31 December 2004

77,681,144
200,919
77,882,063

47,882,974
528,803
314,759
63,314
48,789,850

31,726,243
350,725
61,938
155,124
32,294,030

31,245,787
157,878
505,498
35,427
113,536
32,058,126

91,556,869
364,872
28,836
546,103
92,496,680

50,447,036
216,552
515,792
61,852
51,241,232

202,672,773

132,089,208

Short term is up to twelve months, medium term is from twelve months to
ﬁve years, and long term is greater than ﬁve years.
Overdrafts and loans bear interest at LIBOR plus 3.50% to 6% as at 31
December 2005 and 2004.
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6. Commercial loans, net (continued)
Loans and overdrafts are classiﬁed by remaining maturity as follows (in US
Dollars):

Short-term portion of:
Short-term loans
Medium term loans
Long term loans

Medium-term portion of:
Medium-term loans
Long term loans

Long-term portion of:
Long term loans

Total Loans and overdrafts

31 December 2005

31 December 2004

77,880,963
11,264,188
7,502,210
96,647,361

46,744,563
9,255,333
4,898,959
60,898,855

21,032,056
39,470,282
60,502,338

20,369,060
23,999,987
44,369,047

45,523,074
45,523,074

26,821,306
26,821,306

202,672,773

132,089,208

At 31 December 2005 loans to individuals for mortgages represented 27.6% (31
December 2004: 31.1%) of the total loan portfolio of the Bank. Manufacturing
and wholesale companies represented 31.4% (31 December 2004: 38.6%)
and 15.8% (31 December 2004: 12%) of the portfolio respectively. The Bank’s
remaining exposure did not exceed 14% (31 December 2004: 8.3%) to any
other industry.
As disclosed in note 22, Loans to customers are collaterized by securities
such as cash, mortgages, etc, totaling approximately USD 406,881,513 as
of 31 December 2005 (31 December 2004: USD 228,093,214).
Movements in the provisions for speciﬁc losses for the substandard, doubtful
and lost loans for the years ended 31 December 2005 and 31 December 2004
are as follows (in US Dollars):
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31 December 2005

31 December 2004

Balance at the beginning of the year
Provision for the year, net
Loans written-off during the period
Foreign exchange revaluation differences

498,111
212,623
(58,640)

587,570
204,179
(340,580)
46,942

Balance at the end of the year

652,094

498,111
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6. Commercial loans, net (continued)
Provisions for loan losses for the substandard, doubtful and lost loans that have
been raised against the Bank’s loan portfolio as of 31 December 2005 and 31
December 2004 are as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Substandard loans
Doubtful loans
Lost loans
Interest on loans

18,155
273,066
356,043
4,830

267,210
48,639
176,850
5,412

Total Provision for loan losses

652,094

498,111

As per Bank of Albania regulations, provisions for standard and special
mention loans are included in other liabilities.
7. Intangible assets, net
Intangible assets as at 31 December 2005 and 31 December 2004 are as follows
(in US Dollars):
Software

Start-up costs Intangible FA
in Progress

Total

Cost/valuation
Balance at 31 December 2004
Additions
Adjustment
Disposals
Exchange differences

1,472,683
527,252
(1,366)
(36,205)

1,896,513
7,539
1,601,261
(220,960)

53,398
-

3,369,196
588,189
1,601,261
(1,366)
(257,165)

Balance at 31 December 2005

1,962,364

3,284,353

53,398

5,300,115

Accumulated Amortisation
Balance at 31 December 2004
Charge for the period
Adjustment
Disposals
Exchange differences

408,256
274,100
(431)
(3,069)

245,222
328,182
826,413
(23,843)

-

653,478
602,282
826,413
(431)
(26,912)

Balance at 31 December 2005

678,856

1,375,974

-

2,054,830

Net Book Value
Balance at 31 December 2004
Balance at 31 December 2005

1,064,427
1,283,508

1,651,291
1,908,379

53,398

2,715,718
3,245,285

The Bank has changed the amortisation period of start up costs from ﬁve to ten
years retrospectively. As a result of this change, the cost of intangible assets
written back was USD 1,601,261. Correspondingly, accumulated depreciation
amounting USD 826,413 was written back and the excess of accumulated
depreciation charge between useful life of ﬁve and ten years amounting USD
774,848 was set off against the charge for the year, amounting USD 602,282,
resulting in a net credit of USD 172,566.
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339,228

-

45,630
49,224

Balance at 31 December 2005

Net Book Value
Balance at 31 December 2004
Balance at 31 December 2005
1,846,392
1,742,314

235,150
104,078
-

-

2,081,542

49,224

Balance at 31 December 2005

Accumulated Depreciation
Balance at 31 December 2004
Charge for the period
Disposals
Exchange Differences

2,081,542
-

Buildings

45,630
4,388
(794)

Fine art works

Cost/valuation
Balance at 31 December 2004
Additions
Disposals
Exchange Differences

2,461,673
2,618,297

1,618,754

1,412,039

1,637,869
1,552,522

1,154,700
520,697
(47,266)
(9,377)

4,237,051

2,964,561

1,064,289
385,986
(32,145)
(6,091)

3,616,373
785,823
(68,915)
(96,230)

Other equipment,
furniture & vehicles

2,702,158
389,406
(43,338)
(83,665)

PC’s
& related
equipment

79,072

535,368
793,829

6,923,412
7,537,976

3,439,918

3,607
66,290

396,480
702,718

2,472,927
1,062,250
(79,411)
(15,848)

3,607
-

10,977,894

793,829
82,679
769,008

18,788
47,882
(380)

9,396,339
1,883,401
(112,253)
(189,593)

Total
535,368
258,461
-

Tangible
FA in
progress

82,679
-

Point
Of
Sales

415,268
362,644
(8,904)

ATM-s

Property and equipment as at 31 December 2005 and 31 December 2004 are as follows (in US Dollars):

8. Property and equipment, net
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9. Other assets
Other assets as at 31 December 2005 and 31 December 2004 are as follows
(in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Prepayments
Leasehold improvements
Tax receivables
Expenses to be amortised over several years
Inventory
Checks for collection
Sundry debtors
Other

610,665
1,927,684
346,584
404,017
171,860
66,178
144,104
140,235

475,834
1,963,106
738,145
209,496
219,849
388,140
332,881
98,138

Total Other assets

3,811,327

4,425,589

The total of USD 1,927,684 relates to improvements for the locations of the
new branches and agencies leased by the Bank. A total of USD 1,040,493
relates to Athens branch improvement works. According to the Bank of Albania
regulation the leasehold improvements are classiﬁed as other assets and the
related depreciation of USD 276,281 (2004: USD 44,485) is included in the
leasehold improvements depreciation expense for the year.
10. Due to banks
Due to banks as at 31 December 2005 and 31 December 2004 are as follows
(In US Dollars):

Correspondent banks
Current account
Resident
Non-resident
Deposits
Resident
Non-resident
Exchange differences

Accrued interest
Total Due to banks

31 December 2005

31 December 2004

1,614,995
4,516,757
6,131,752

2,092,697
6,096,285
8,188,982

20,914,196
15,384,200
(175,749)
36,122,647

11,408,626
19,947,013
31,355,639

18,859

41,754

42,273,258

39,586,375
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11. Due to customers
Due to customers as at 31 December 2005 and 31 December 2004 are as
follows (in US Dollars):

Current accounts
Foreign currency
Local currency

Time deposits
Foreign currency
Local currency

Subtotal
Accrued interest
Total

31 December 2005

31 December 2004

91,642,816
35,936,639
127,579,455

91,795,543
23,977,505
115,773,048

227,109,669
97,132,812
324,242,481

158,195,288
85,334,260
243,529,548

451,821,936

359,302,596

2,376,875

1,745,901

454,198,811

361,048,497

For current accounts and time deposits the annual interest rates applicable
for the various ﬁxed terms during the period 1 January 2005 – 31 December
2005 were:

Current accounts and demand deposits
Time deposits – 1 month
Time deposits – 3 months
Time deposits – 6 months
Time deposits – 12 months
Time deposits – 24 months
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LEK
(in %)

USD
(in %)

EUR
(in %)

1.50-4.35
3.00-4.35
3.10-4.65
4.25-5.50
5.00-6.00
5.90-7.00

0.40-3.57
1.40-2.60
1.75-2.80
1.85-3.00
2.25-3.50
2.50-3.75

0.90-2.15
1.70-2.00
1.70-2.00
1.70-2.10
1.70-2.25
2.25-3.00
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133,069,451

6,474,156
16,593,009
23,132,358
19,687,801
9,966,807
16,101,300
4,593,970
583,411
97,132,812

Deposits
On demand
1 month
3 months
6 months
9 months
12 months
24 months
Other
Total deposits

Total

35,936,639

Current accounts

LEK

36,212,105
85,166,010
90,417,689
44,095,632
24,661,066
31,548,887
10,516,869
1,624,223
324,242,481
451,821,936

318,752,485

127,579,455

91,642,816

29,737,949
68,573,001
67,285,331
24,407,831
14,694,259
15,447,587
5,922,899
1,040,812
227,109,669

Total

Foreign currency

31 December 2005

109,311,765

15,036,505
14,696,658
23,089,439
18,137,874
6,609,077
5,527,075
1,586,553
651,079
85,334,260

23,977,505

LEK

249,990,831

3,102,121
82,309,237
37,886,547
11,824,013
11,206,928
8,726,587
2,837,151
302,704
158,195,288

91,795,543

Foreign currency

31 December 2004

Balances due to customers by maturity and currency type are as follows (in US Dollars):

11. Due to customers (continued)
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359,302,596

18,138,626
97,005,895
60,975,986
29,961,887
17,816,005
14,253,662
4,423,704
953,783
243,529,548

115,773,048

Total
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12. Subordinated debt
The balance of subordinated debt as at 31 December 2005 and 31 December
2004 are as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Subordinated Debt
Accrued interest

5,000,000
151,435

-

Total Subordinated debt

5,151,435

-

On March 10, 2005 the Board of Directors of the Bank approved the issuance
of a subordinated debt of USD 5 million to be given to the Bank by the sole
shareholder, the Albanian-American Enterprise Fund.
The debt was issued on March 16, 2005 and bears interest at LIBOR + 6.5%
with semi-annual installments of USD 260,411.11 payable on March 16 and
September 16. The principal will be paid at the end of the contract on March
18, 2008.
13. Other liabilities
Other liabilities balances as at 31 December 2005 and 31 December 2004
are as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Sundry creditors
Invoices to be received
Bank check issued
Provision for bad loans
Provision for tax on proﬁt
Other

347,395
265,072
216,140
2,097,997
479,592

257,055
363,076
700,002
1,364,386
430,563
645,957

Total Other liabilities

3,406,196

3,761,039

Movements in the statistical provisions for standard and special mention
loans for the years ended 31 December 2005 and 31 December 2004 are
as follows (in US Dollars):

100

31 December 2005

31 December 2004

Balance at the beginning of the year
Provision for the year, net
Foreign exchange revaluation differences

1,364,386
850,927
(117,316)

905,504
406,703
52,179

Balance at the end of the year

2,097,997

1,364,386
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13. Other liabilities (continued)
Provisions for the standard and special mention loans that have been raised against
the Bank’s loan portfolio as of 31 December 2005 and 31 December 2004 are as
follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Standard loans
Special mention loans
Other provisions
Interest on Loans

2,009,643
35,780
43,483
9,091

1,268,279
45,527
43,484
7,096

Total Provision for loan losses

2,097,997

1,364,386

14. Share capital
The Bank initially started its activity with a share capital of USD 3,000,000,
which by 31 December 2005 had been increased to USD 27,000,000 (31
December 2004: USD 15,000,000). The share capital is registered in USD as
allowed by the Bank of Albania. All shares are fully paid with a par value of
1.8 USD (31 December 2004: USD 1). Albanian-American Enterprise Fund
owns the entire share capital of the Bank.
In the Extraordinary Meeting of the shareholders dated October 18, 2005, it
was resolved that the capital of the Bank be increased from USD 15,000,000
to USD 27,000,000, this has been duly approved by court. The increase in
capital was made by increasing the par value of each share from USD 1.00
to USD 1.8 aggregating to USD 12,000,000 for all the shares. The increase
was effected by capitalisation of retained earnings. Accordingly an amount
of USD 12,000,000 was transferred from retained earnings to share capital.
31 December 2005

31 December 2004

Subscribed capital

27,000,000

15,000,000

Subscribed capital at the end of year

27,000,000

15,000,000

15. Reserves
At the end of 2001 the bank created two reserves through an appropriation
from earnings. The reserves are composed of a statutory reserve, as required
by the Law “On Commercial Companies”, and the risk weighted assets
reserve, as required by the Bank of Albania. The risk weighted assets reserve
is calculated on an annual basis at 20% of after tax proﬁt amounting USD
2,644,242 as of 31 December 2005 (2004: USD 1,444,242).
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16. Other income, net
Other income for the years ended 31 December 2005 and 31 December 2004
are composed as follows (in US Dollars):
Proﬁt on sale of bonds
Loss on sale of bonds
(Loss)/ Proﬁt on sale of bonds, net
Other income
Total Other income, net

31 December 2005

31 December 2004

31,171
(108,812)
(77,641)
238,773

6,175,835
(903,089)
5,272,746
114,951

161,132

5,387,697

In September 2004, the Bank sold the entire portfolio of investments in foreign
currency realizing a net proﬁt on sale of USD 5,272,746.

17. Provision for loan losses
The provision expense for loan losses for the years ended 31 December 2005
and 31 December 2004 are as follows (in US Dollars):
Standard and special mention loans
(note 13)
Other loans (note 6)
Total Provision for loan losses

31 December 2005

31 December 2004

850,927
212,623

406,703
204,179

1,063,550

610,882

18. Personnel costs
Personnel costs for the years ended 31 December 2005 and 31 December 2004 are
as follows (in US Dollars):
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31 December 2005

31 December 2004

Management consulting fee
Salaries
Social Insurance
Other

1,000,010
4,311,962
859,702
81,417

779,357
2,812,485
565,333
128,044

Total Personnel costs

6,253,091

4,285,219
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19. Rents
The Bank has rental agreements for its ofﬁces in Tirana Head Ofﬁce and the
agencies, Vlora, Gjirokastra, Korca and Athens.
During the year ended 31 December 2005, USD 1,533,578 was recognized
as an expense in the statement of proﬁt and loss in respect of lease rentals.
(31 December 2004: USD 994,845).
20. External services
External services for the years ended 31 December 2005 and 31 December
2004 are as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Consulting & Legal fees
Telephone & electricity
Travel & business trips
Maintenance & repair
Other

413,243
633,444
324,650
196,900
148,155

322,017
533,707
312,999
161,028
95,478

Total External services

1,716,392

1,425,229

21. Sundry expenses
Sundry expenses for the years ended 31 December 2005 and 31 December
2004 are as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

922,420
95,189
759,451
442,404
804,287

645,422
144,268
579,424
356,948
681,768

3,023,751

2,407,830

Software maintenance
Security
Insurance
Advertising
Other
Total External expenses

22. Commitments and contingencies
Commitments and contingencies as at 31 December 2005 and 31 December
2004 are as follows (in US Dollars):

Un-drawn credit facilities
Letters of credit
Foreign exchange contracts
Guarantees given
Guarantees received
Other

31 December 2005

31 December 2004

16,544,350
31,641,151
21,066,973
28,122,927
406,881,513
4,800,479

21,467,061
7,250,843
50,036,647
19,464,117
228,093,214
51,000,312
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Guarantees are mainly represented by bid and performance bonds. Guarantees
and letters of credit are collateralized by cash and deposits.
The Bank issues guarantees for its customers. These instruments bear a credit
risk similar to that of loans granted. Based on the management’s estimate,
no material losses related to guarantees outstanding at 31 December 2005
will be incurred and thus no provision for losses has been included in these
ﬁnancial statements.
Guarantees received from customers include cash collateral, mortgages,
inventory and other assets pledged in favour of the Bank from its
borrowers.
Lease commitments
Lease commitments include rental for the Bank’s branches and the lease of
software and are detailed as follows (in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Less than one year
Between one and ﬁve years
More than ﬁve years

1,443,200
3,281,175
1,564,845

1,302,100
2,949,714
2,108,275

Total Lease commitments

6,289,220

6,360,089

23. Related party transactions
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the
other party or exercise signiﬁcant inﬂuence over the party in making ﬁnancial
and other decisions. In considering each possible related party relationship,
attention is directed to the substance of the relationship, and not merely the
legal form.
Related Party balances as of 31 December 2005 and transactions for the
year then ended were as under:
• current accounts, foreign exchange transactions and money transfers,
amounted to USD 866,658 for the year ended 31 December 2005
(for the year ended 31 December 2004: USD 469,601). All the Bank’s
transactions were carried out within commercial terms and conditions.
• Issuance of a subordinated debt of USD 5 million to be given to the
Bank by the sole shareholder, the Albanian-American Enterprise Fund.
Interest expenses for the year ended 31 December 2005 amounted to
USD 411,846 (year ended 31 December 2004: nil).
• Long term loan of USD 5 million granted to the Albanian-American
Enterprise Fund within commercial terms and conditions. Interest
income for the year ended 31 December 2005 amounted to
USD 319,080 (year ended 31 December 2004: nil).
• Real estate collaterals received for the loan amounted to
EUR 8,200,000
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24. Taxation
Management calculates the income tax expense on an annual basis. The
reconciliation between the accounting proﬁt before taxes with the tax base
for the year ended 31 December 2005 and 31 December is detailed as follows
(in US Dollars):
31 December 2005

31 December 2004

Accounting proﬁt before tax
Add non-deductible expenses:
Representative expenses
Staff expenses
Ofﬁce expenses
Other
Taxable proﬁt

8,621,754

11,414,688

4,733
76,188
55,891
104,023
8,862,589

5,621
90,827
35,172
68,380
11,614,688

Total Income tax expense

2,604,243

2,903,672

No provisions for deferred taxes are made, as these are not required by Bank
of Albania regulations.
25. Subsequent event
In order to resolve a regulatory and capital adequacy deﬁciency at the Greek
branch generated by differences in Albanian and Greek accounting bases,
securities with a carrying value of approximately USD 20 million as of 31
December 2005 in ABA Greece books were transferred by ABA Greece to
ABA Albania for a consideration of approximately USD 20 million on March
29, 2006.
26. Risk management
Interest rate risk
Interest rate risk is monitored by the Asset and Liability Management
Committee of the Bank. Interest rate risk is comprised of the risk that the
value of a ﬁnancial instrument will ﬂuctuate due to changes in market interest
rates and the risk that the maturities of interest bearing assets differ from the
maturities of the interest bearing liabilities used to fund those assets. The
length of time for which the rate of interest is ﬁxed on a ﬁnancial instrument
therefore indicates to what extent it is exposed to interest rate risk. The
assets and liabilities are re-priceable at the discretion of the Bank and carry
market interest rates. The Bank maintains a portfolio of interest bearing
ﬁnancial assets and liabilities such that the generated net interest income
is signiﬁcantly in excess of operating requirements, which minimizes the
potential adverse effects of interest rate ﬂuctuations. Interest rates applicable
to ﬁnancial assets and liabilities are disclosed in each relevant note to these
ﬁnancial statements.
Credit Risk
In the normal course of its business, the Bank is exposed to credit risk on
its loans to customers and on funds with other ﬁnancial institutions and
other off-balance sheet items. The Bank manages its exposure to credit risk
on a regular basis by closely monitoring credit limits, its loan portfolio and
concentration of exposure.
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26. Risk management (continued)
Liquidity risk

The Bank monitors its liquidity on a daily basis in order to manage its
obligations when they fall due. A maturity analysis of assets and liabilities as
at 31 December 2005 has been disclosed in Note 28.
The Bank’s ﬁnancial assets and liabilities all face variable interest rates or
have a reprising date of less than one year except non-Albanian bonds which
have coupon rate between 4.00% and 10.50% for USD bonds, and between
5.00% and 7.00% for EURO bonds and between 5.00% and 5.56% for GBP
bonds.
Exchange Rate Risk

The Bank’s exposure to exchange rate risk is monitored on a continual basis
by the Assets and Liabilities Management Committee. Financial assets
dominated in foreign currencies are disclosed in each relevant note to the
ﬁnancial statements. The Bank’s net open foreign currency position as of
December 31, 2005 is shown in Note 29.
27. Segmental disclosure
The Bank’s geographical segments as at 31 December 2005 are comprised
as follows (in US Dollars):
ASSETS
Cash on hand and at banks
Securities available for sale
Investment held to maturity
Commercial loans, net
Intangible assets, net
Property and equipment, net
Other assets
Total Assets

Albania

Greece

114,811,617
20,111,473
159,488,333
196,072,859
1,707,347
6,576,898
2,504,345

7,208,093
72,804,091
6,713,942
1,537,938
961,078
1,306,982

Intragroup
transactions
(53,504,452)
-

68,515,258
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327

501,272,872

90,532,124 (53,504,452)

538,300,544

Total

LIABILITIES AND SHAREHOLDER’S EQUITY
LIABILITIES
Due to banks
Due to customers
Subordinated debt
Other liabilities

31,850,011
440,337,871
5,151,435
3,204,178

63,927,699
13,860,940
202,018

(53,504,452)
(
-)

42,273,258
454,198,811
5,151,435
3,406,196

Total Liabilities

480,543,495

77,990,657 (53,504,452)

505,029,700

SHAREHOLDER’S EQUITY
Share capital
Reserves
Retained earnings
Total Shareholder’s Equity
Total Liabilities and Shareholder’s Equity

27,000,000
2,644,242
3,626,602
33,270,842
538,300,544

The balance of USD 53,504,452 represents intragroup placements between
Head Ofﬁce Albania and Greece Branch as of 31 December 2005.
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27. Segmental disclosure (continued)
The Bank’s geographical segments, for the year ended December 31, 2005
are comprised as follows (in US Dollars):
Albania

Greece

3,203,218
12,956,926
5,056,648
4,640,744
57,847

Total Interest income
Interest expenses
Customers Deposits
Subordinated debt
Albanian Government
Due to banks
Other

Total

38,794
316,821
2,957,492
-

Intragroup
transactions
(1,478,222)
-

1,763,790
13,273,747
8,014,140
4,640,744
57,847

25,915,383

3,313,107

(1,478,222)

27,750,268

(7,918,661)
(411,846)
(393,383)
(342,353)
(17,752)

(143,173)
(1,519,984)
-

1,478,222
-

(8,061,834)
(411,846)
(393,383)
(384,115)
(17,752)

Total Interest expenses

(9,083,995)

(1,663,157)

1,478,222

(9,268,930)

Net interest income

16,831,388

1,649,950

-

18,481,338

3,526,873
(557,687)
2,969,186

134,689
(46,169)
88,520

-

3,661,562
(603,856)
3,057,706

177,543
1,674,595
1,852,138

(16,411)
3,310
(13,101)

-

161,132
1,677,905
1,839,037

Total Revenue

21,652,712

1,725,369

-

23,378,081

Amortization for intangible assets
Depreciation of property and equipment
Depreciation of leasehold improvements
Provision for loan losses
Personnel costs
Rents
External services
Sundry expenses

307,411
(841,488)
(198,246)
(998,358)
(4,894,145)
(932,864)
(1,397,359)
(2,272,850)

(134,845)
(220,762)
(78,035)
(65,192)
(1,358,946)
(600,714)
(319,033)
(750,901)

-

172,566
(1,062,250)
(276,281)
(1,063,550)
(6,253,091)
(1,533,578)
(1,716,392)
(3,023,751)

(11,227,899)

(3,528,428)

- (14,756,327)

10,424,813
(2,604,243)

(1,803,059)
-

-

8,621,754
(2,604,243)

7,820,570

(1,803,059)

-

6,017,511

Interest income
Placements with banks
Commercial Loans
Albanian and foreign bonds
Albanian Treasury Bills
Repurchase agreements

Other revenue
Fee and commission income
Fee and commission expense
Fee and commission income, net
Other income, net
Proﬁt from foreign exchange transactions

Total Expenses
Net income before taxes
Income tax
Net income

The balance of USD 1,478,222, represents intragroup interest income and
expenses on the placements between Head Ofﬁce Albania and Greece branch
for the year ended December 31, 2005. These balances have been netted off
against each other while presenting the same in the Consolidated Statement
of Income for the period ended December 31, 2005.
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63,966,168
138,467,099
(74,500,931)

49,198,072
108,578,542
(59,380,470)

225,086,106
163,824,874
61,261,232

Total assets at 31 December 2004
Total liabilities at 31 December 2004
Liquidity gap as at 31 December 2004

The above table classiﬁes the Bank’s assets and liabilities by time to contractual maturity.

2,927,097
178,540,293
588,729
6,270,844
188,326,963
(135,240,354)

33,581,923
129,895,984
185,495
163,663,402
(142,734,478)

5,764,238
133,490,660
1,389,026
140,643,924
188,178,740

3,600,000
48,821,929
59,877
300,402
304,401
53,086,609

Liabilities
Due to banks
Due to customers
Subordinated debt
Other liabilities
Shareholder’s equity
Total Liabilities (2)
Liquidity gap as of 31 December 2005 (1) - (2)

1,802,911
19,094,233
5,057
26,723
20,928,924

3-12 months

63,112,347
20,111,473
232,292,424
10,739,423
54,609
489,937
2,022,451
328,822,664

1-3 months

Assets
Cash on hand and at banks
Securities available for sale
Investment held to maturity
Commercial loans net
Intangible assets, net
Property and equipment, net
Other assets
Total Assets (1)

Up to 1 month

39,011,975
4,039,670
34,972,305

10,606,385
5,151,435
385,219
16,143,039
29,239,063

38,399,224
1,526,952
3,971,451
1,484,475
45,382,102

1-5 years

The following table shows the Bank’s liquidity as at 31 December 2005 and 31 December 2004 (in US Dollars):

28. Liquidity risk

Notes to the Financial Statements - 31 December 2005

54,138,093
16,490,229
37,647,864

1,665,489
857,727
27,000,000
29,523,216
60,557,029

90,080,245

85,731,992
1,598,790
2,749,463

Over 5 years

431,400,414
431,400,414
-

42,273,258
454,198,811
5,151,435
3,406,196
33,270,844
538,300,544
-

68,515,257
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327
538,300,544

Total
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Total assets at 31 December 2004
Total liabilities at 31 December 2004
Net FX position at 31 December 2004
Net off-balance-sheet FX position at 31 December 2004
TOTAL NET FX POSITION AT 31 DECEMBER 2004

Off-balance-sheet assets
Off-balance-sheet liabilities
Net off-balance-sheet FX position at 31 December 2005
TOTAL NET FX POSITION AT 31 DECEMBER 2005
108,427,996
110,728,709
(2,300,713)
(758,787)
(3,059,500)

8,237,775
11,649,553
(3,411,778)
933,414

4,345,192

1,258,850
134,477,248
829,014
136,565,112

Liabilities
Due to banks
Due to customers
Subordinated Debt
Other liabilities
Net equity
Total Liabilities (2)

Net FX Position at 31 December 2005 (1) - (2)

18,794,098
109,298,026
11,929,815
94,577
793,788
140,910,304

Assets
Cash on hand and at banks
Securities available for sale
Investment held to maturity
Commercial loans, net
Intangible assets, net
Property and equipment, net
Other assets
Total Assets (1)

LEK

205,566,215
210,823,496
(5,257,281)
7,330,163
2,072,882

226,652,229
220,228,870
6,423,359
(870,684)

(7,294,043)

113,893,275
101,685,045
12,208,230
(14,349,388)
(2,141,158)

271,606,773
276,920,207
(5,313,434)
(69,814)

5,243,620

30,472,800
139,941,432
1,481,820
(3,419,167)
168,476,885

25,564,546
26,789,839
117,005,053
1,540,660
1,240,001
1,580,406
173,720,505

23,756,644
20,111,473
89,096,236
73,850,482
1,704,625
6,203,398
1,427,602
216,150,460

10,539,488
169,980,342
5,151,435
1,083,227
36,690,011
223,444,503

EUR

USD

3,512,928
8,163,164
(4,650,236)
7,778,012
3,127,776

2,560,616
258,763
2,301,853
7,084

(2,294,769)

2,120
9,799,789
12,135
9,814,044

399,970
7,108,323
1,451
9,531
7,519,275

Other

431,400,414
431,400,414
-

509,057,393
509,057,393
-

-

42,273,258
454,198,811
5,151,435
3,406,196
33,270,844
538,300,544

68,515,258
20,111,473
232,292,424
202,786,801
3,245,285
7,537,976
3,811,327
538,300,544

Total

The following table summarizes the Bank’s foreign currency position at 31 December 2005 and 31 December 2004 (in US Dollars):

29. Net currency position
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Basic Information
The American Bank of Albania, (ABA), is wholly owned by the AlbanianAmerican Enterprise Fund (AAEF), a private non-political, not-for-proﬁt
Delaware Corporation established pursuant to the Support for East European
Democracy Act of 1989.The Government of the United States of America
provided the capital for the AAEF through a USD 30 million grant.The AAEF
operates under the guidance of a Board of Directors, appointed by the
President of the United States.
The American Bank of Albania was founded by the Albanian - American
Enterprise Fund. It was licensed on August 10, 1998, and opened its doors
for business on September 24, 1998. Chartered as a joint stock company,
ABA operates under the guidance of a Board of Directors elected by the
shareholders. The directors serve on a pro bono basis.

Board of Directors
Chairman Michael D. Granoff
Chairman Emeritus Domenick G. Scaglione
Director, President and Chief Executive Ofﬁcer Lorenzo Roncari
Director Dianne Blane
Director Cafo Boga
Director Douglas G. Carlston
Director James H. Duffy
Director Thomas J. Murtagh
Secretary of the Corporate Page E. Bigelow

Conﬂict of Interest Committee
Chairman* Prof. Dr. Genc Ruli
Member and Acting Chairman Krenar Loloçi
Member Lorenzo Roncari
Secretary Agim Saqe

*Resigned during 2005 following his appointment as Minister of Economy, Trade and Energy
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Management
Lorenzo Roncari
Paul Lind
Piers Badcoe

President and Chief Executive Ofﬁcer
Executive Vice President and Treasurer
Senior Vice President, Operations

Lauresha Basha

Vice President, Retail Banking

Roberto Cerisola

Vice President, Credit Risk Management

Gjergji Guri

Vice President, Information Technology

Liliana Nanaj

Vice President, Operations

Ardiana Ujka

Vice President, Corporate and Marketing

Adela Xhemali
Argent Altari
Enkeleda Balliu
Lindita Bendo

Vice President, Financial Control
Asst. Vice President and Manager Durrës Branch
Asst. Vice President, Cards Services
Asst. Vice President, Payment Services

Rudina Dauti

Asst. Vice President, Operations

Edmond Gore

Asst. Vice President, Internal Audit

Alketa Lamce

Asst. Vice President, Information Technology

Ledia Plaku

Asst. Vice President, Legal & HR Department

Silvana Osmani
Agim Saqe

Asst. Vice President, Financial Control
Asst. Vice President, Compliance Ofﬁcer
& Anti Money Laundering

Suela Totokoci
Spyros Kordopatis

Asst. Vice President, Treasury
Asst. Vice President and Deputy General Manager,
Greek Branch

Naltina Koço

Asst. Secretary of the Board
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Correspondent Banks
Our Correspondent Banks include:
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Bank of Albania

Tirana, Albania

Alpha Bank

Athens, Greece

American Express Bank GmbH

Frankfurt am Main, Germany

American Express Bank Ltd

New York, USA

ATEbank

Athens, Greece

Banca Intesa Spa

Milan, Italy

Banca Lombarda e Piemontese SpA

Brescia, Italy

Banca Nazionale del Lavoro

Rome, Italy

Banca Unione di Credito

Lugano, Switzerland

Bank Austria Creditanstalt AG

Vienna, Austria

Citibank NA

New York, USA

Commerzbank AG

Frankfurt, Germany

ING Belgium SA/NV

Brussels, Belgium

JPMorgan Chase Bank

New York, USA

Lloyds TSB Bank plc.

London, United Kingdom

UniCredito Italiano SpA

Milan, Italy
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