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Qiellgërvishtësi Intesa Sanpaolo.
Inovacioni dhe risia në bankë dhe në qytet.
Projektuar për të bashkuar zyrat qendrore dhe departamentet kryesore të drejtimit dhe menaxhimit të bankës në një vend,
qiellgërvishtësi Intesa Sanpaolo është një vend i ri takimi në qytetin e Torinos. I ndërtuar në një pozicion strategjik, në zemër të
qytetit në një zonë me shumë qarkullim, kjo ndërtesë është një shembull origjinal i “arkitekturës relacionale”. Projektuar nga
Renzo Piano Building Workshop dhe ndërtuar nga shoqëritë më të kualifikuara italiane në nivel global, qiellgërvishtësi mishëron
vlerat e rritjes, inovacionin arkitekturor, qëndrueshmërinë sociale dhe mjedisore, si dhe integrimin e mjediseve të punës me zonat
publike. Mjediset në katin e parë dhe në majë të ndërtesës përfshijnë zona të cilat mund të vizitohen nga publiku, si salla dhe sera
bioklimatike me një restorant, salla e ekspozitës dhe një bar kafe panoramike. Këto hapësira e bëjnë qiellgërvishtësin një atraksion
publik, kontribuojnë për integrimin e ndërtesës në jetën sociale të qytetit dhe konsolidojnë lidhjen historike të bankës me vendin,
e cila ka sjellë invoacion dhe risi prej vitit 1563.
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punëtorë dhe teknikë janë punësuar për ndërtimin e kullës
studio të specializuara janë përfshirë në fazën e planifikimit
persona të sapo diplomuar janë përfshirë në kantier

Kapaku: Qiellgërvishtësi Intesa Sanpaolo Torino – Sera bioklimatike - detaje
Foto: Enrico Cano, Andrea Cappello, Fabio Polosa
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CERTIFIKIMI MJEDISOR
Fale fasadës me dy shtresa, përdorimit
të energjisë gjeortermike dhe sistemit të
ndriçimit LED, qiellgërvishtësi menaxhon,
kontrollon dhe optimizon konsumin
e përgjithshëm të energjisë. Për këtë
arsye, është ndërtesa e parë e lartë ne
Europë me certifikatën LEED Platin (Lider
për Projektimin e Energjisë & Mjedisin),
niveli më i lartë i certifikimit që jepet nga
Këshilli për Ndërtimet e Gjelbra, organi
ndërkombëtar më autoritar për vlerësimin
mjedisor të ndërtesave.
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Fjala e
Kryetarit të Këshillit Drejtues
Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2015 sërish nuk reflektoi potencialet e saj reale.
Disa zhvillime si masat e qeverisë kundër informalitetit dhe implementimi i
projekteve të tilla si TAP janë shenja premtuese. Energjia dhe bujqësia mbeten
sektorët strategjik të cilët përfaqësojnë potencialin me të madh për rritje.

së

Përballë një situatë ekonomike të vështirë dhe problemeve në tregjet
financiare të Eurozonës, Shqipëria asnjëherë nuk kaloi në recesion, por
vazhdon të ruaj tendencën e saj positive të rritjes. Politika monetare e Bankës
Shqipërisë ka rezultuar efektive. Në anën tjetër niveli i reduktuar i kredive me
probleme ofron besim për një të ardhme optimiste.
Viti 2015 për Intesa Sanpaolo Bank Albania ishte përsëri një vit i sukseshëm.
Me një fitim neto prej 2,211.1 milion Lek, banka u rendit e dyta në sistemin
banker shqiptar për nivelin e rentabilitetit. Punonjësit aktual të bankës u
shërbëjnë afërsisht 172 mijë klientëve përmes rrjetit prej 32 degë të banakve.

Në vitin 2015 ecuria e Intesa Sanpaolo Bank Albania vazhdoi të jetë në përputhje me planin e saj të biznesit. Vëmendje
dhe një fokus i veçantë iu kushtua përmirësimit të rezultateteve komerciale duke reduktuar ndërkohë përqendrimin
dhe rrezikun e kredisë, përmirësimit të cilësisë së kredisë dhe optimizimit të mëtejshëm të strukturës së kostos.
Performanca dhe ecuria e suksesshme e vitit 2015 konfirmon gjithashtu angazhimin e Grupit për të konsoliduar më
tej praninë e Intesa Sanpaolo Bank Albania në tregun shqiptar. Ne mbetemi të angazhuar në realizimin e planeve tona
strategjike për tu zgjeruar në kuadrin e zhvillimit ekonomik të vendit.
Është kënaqësi për mua që të theksoj edhe një herë mirënjohjen time për të gjithë partnerët e biznesit, qeverinë dhe
Bankën e Shqipërisë të cilët kanë qenë partnerët kryesorë të progresit dhe ecurisë tonë. Objektivi ynë kryesor mbetet
rritja dhe zhvillimi i bankës. Ne jemi të lumtur që mbështesim një grup kaq energjik punonjësish të suksesshëm të cilët
kurrë nuk ndalen së investuari për vlerat që ne si grup duan të ndajmë të gjithë grupet e interesit dhe partnerët tanë.
I juaji besnikërisht,
Vojko Čok
Kryetari i Këshillit Drejtues
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Fjala e Drejtorit të
Përgjithshëm Ekzekutiv
Vitin e kaluar, sikundër jemi mësuar gjatë viteve të fundit, sfidat për ISP Albania
kanë vazhduar të jenë pjesë e axhendës së përditshme të biznesit.
Pavarësisht vështirësive të tregut, ne arritëm me sukses të pozicionohemi si
një bankë lider në treg duke shënuar një rezultat të jashtëzakonshëm të fitimit
neto, krahas trysnisë së vazhdueshme drejt uljes së marzheve të interesit. Të
ardhurat jo nga interesi, kryesisht komisionet, rritën më tej marzhin operacional
neto, ndërsa optimizimi i kostos vazhdoi të jetë i rëndësishëm për arritjen e një
raporti të shkëlqyer kosto/fitim.
Ekonomia ende operon nën potencialin e saj dhe megjithëse reformat e qeverisë
filluan të demonstrojnë rezultate pozitive, rezultate më të mira priten në të
ardhmen. Duke qenë se kërkesa për kredi mbetet e ulët, niveli i kredive me
probleme të sektorit bankar ende konsiderohet një barrë për rritjen e kredisë.
Në të kundërt, përpjekjet e vazhdueshme për uljen e nivelit të kredive me
probleme gjatë viteve të fundit konfirmon edhe një herë efikasitetin e bankës
tonë në këtë drejtim. Ne arritëm të zvogëlojmë volumin e portofolit të kredive me problem me 35% në vitin 2015,
duke qenë banka kryesore për përmirësimin e cilësisë të portofolit. Një tjetër rezultat mjaft pozitiv është arritur edhe
në lidhje me raportin e kredive me probleme. Intesa Sanpaolo Bank Albania arriti të zvogëlojë raportin kredive me
probleme dy herë më shumë se tregu.
Financimi i vazhdueshëm i biznesit të bogël dhe të mesëm dhe fokusi në sektorë të rëndësishëm si energjia dhe
agrobiznesi, etj., mbeten strategjitë tona kryesore të biznesit. Ne vazhdojmë të ruajmë një pozicion me një nivel të
lartë kapitalizimi dhe likuiditeti. Kam kënaqësinë që të sjell në vëmendjen tuaj marrëveshjen e suksesshme që kemi
nënshkruar me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për ndarjen e rrezikut në mbështetje të projekteve
bujqësore dhe programin Gratë në Biznesit, në të cilat banka jonë është një partner i rëndësishëm. Në vitin 2015
konsoliduam më tej partneritetin me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (projekti TAP), duke ofruar shërbimet tona
bankare dhe duke përfituar nga kjo përvojë.
Investimet për optimizimin e shërbimeve dhe modele lehtësuese ishin ndër prioritetet kryesore në vitin 2015.
Ne vazhduam me sukses përmirësimin e rrjetit tonë bankar përmes ripozicionimit dhe rinovimit të degëve, duke
zhvendosur pikat tonë të shërbimit në zona kryesore të cilat arrihen me lehtësi. Së bashku me përmirësimet strukturore
ne kemi përqasur dhe përafruar modelin e shërbimit me atë të Grupit Global ISP si një koncept krejtësisht modern dhe
inovativ për eksperiencën më të fundit të shërbimeve bankare. Zyrat e reja të Drejtorisë Qendrore do të jenë simboli
i arritjeve më të fundit arkitekturore me shërbime që sjellin vlerë të shtuar dhe hapësira për komunitetin.
Viti 2015 riafirmoi edhe një herë aftësinë e bankës për gjenerimin e rezultateve si bazë për rritjen e qëndrueshme.
Pavarësisht nga kushtet e pafavorshme makroekonomike, ne jemi të sigurt se Banka jonë është e gatshme për tu
rritur dhe është pozicionuar fuqishëm për të gjeneruar vlerë për të gjitha grupet e interesit dhe partnerët tanë.
Rezultatet pozitive të gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 si për Bankën ashtu edhe për Grupin ISP konfirmojnë
bazat e besimit tonë në motorin e vërtetë të këtyre rezultateve, punonjësit tanë. Rezultatet e stres testit të fundit të
publikuara në korrik 2016 konfirmuan se Grupi ISP është ndër bankat kryesore në Europë për sa i përket fuqisë së
kapitalit dhe gjithashtu banka me ecurinë më të mire në Europë për sa i përket raportit të ulët të levës financiare, me
tepricë likuiditeti e cila tejkalon kërkesat për vitin 2018.
Në planin afatgjatë , Banka është e vetëdijshme se stabiliteti dhe qëndrueshmëria e sistemit bankar mund të arrihet
vetëm duke ruajtur një profil të moderuar të rrezikut, rritje të balancuar, nivel të lartë kapitali, si dhe një portofol
kredie të shëndetshëm. Banka do të zbatojë këto parime në mënyrë që të përballet në mënyrë efektive me skenarin
e normave shumë të ulta të interesit, sipas të cilit marzhet janë subjekt i një trysnie shumë të ulët.
Në përfundim, dëshiroj të shpreh angazhimin e palëkundur të Bankës për të përqafuar mundësi të reja dhe për të
qëndruar të fokusuar që viti 2016 të jetë një vit i begatë dhe i suksesshëm.
I juaji besnikërisht,
Silvio Pedrazzi
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
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Profilet e
Drejtuesve të Lartë
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Këshilli Drejtues

Vojko Čok - Kryetar
Kryetar i Këshillit Drejtues
Anëtar i Pavarur

Paolo Genovese
Anëtar i Pavarur

Rosario Strano
Drejtor i Burimeve
& Departamentit të
Qeverisjes, Divizioni
i Bankave Filiale
Ndërkombëtare , Intesa
Sanpaolo, Itali

Elena Breno
Drejtore e Planifikimit
të Biznesit, Analiza e
Tregut dhe Konsulente ,
Divizioni i Bankave Filiale
Ndërkombëtare, Intesa
Sanpaolo, Itali

Silvio Pedrazzi
Drejtor i Përgjithshëm
Ekzekutiv, Intesa Sanpaolo
Bank Albania

Ilir Panda
Anëtar i Pavarur

Salvatore Catalano
Anëtar i Pavarur

Komiteti i Kontrollit

Florion Tefiku
Kryetar i Komitetit të Kontrollit
Zyra Bankat Ndërkombëtare CEE,
CIS & SM, Drejtoria e Kontrollit të
Brendshëm, Intesa Sanpaolo Itali

Livio Mannoni
Anëtar i Pavarur
Zyra e Koordinimit të Projekteve Speciale,
Njësia e Shërbimit e Sistemeve të Qeverisjes
Departamenti i Burimeve dhe Qeverisjes,
Divizioni i Bankave Filiale Ndërkombëtare,

Vjollca Karapici
Anëtar i Pavarur
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Profilet e
Drejtuesve të Lartë

Silvio Pedrazzi
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
Z. Pedrazzi morri detyrën si Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv në Intesa Sanpaolo
Bank Albania 1 Tetor 2013.
Z. Pedrazzi më parë ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Departamentit të
Federatës së Shteteve të Pavarura & Zonës së Mesdheut Jugor për Intesa
Sanpaolo, departament ky që i përkushtohej menaxhimit të portofolit të
Filialeve në Federatën Ruse, Ukrainë dhe Egjipt.
Ai filloi karrierën e tij në sektorin bankar në vitin 1978 duke punuar në banka të
ndryshme kursimi italiane dhe në vitin 2000 ju bashkua Grupit Intesa Sanpaolo.
Në Itali, ka kryer detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Cassa di Risparmio
di Spoleto dhe të Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Në vijim u emërua
Nënkryetar i Parë i Këshillit Drejtues të Bankës Intesa Beograd (Serbi) dhe
Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës për Pravex-Bank, Ukrainë.
Krahas angazhimit në Grupin Intesa Sanpaolo, ai është gjithashtu pjesëmarrës
aktiv në disa shoqata të rëndësishme:
•
Anëtar i Komitetit të Kontrollit të ASSBB (Shoqata Italiane për 		
Zhvillimin e Sistemit Bankar & Studimet mbi Bursën).
•
Anëtar i Këshillit Drejtues të Dhomës se Tregtisë Italiane në Shqipëri
•
President i Shoqatës së Investitorëve të Huaj të Shqipërisë (FIAA)
•
Anëtar i Këshillit Drejtues të AIDA
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Julian Çela
Drejtor i Divizionit të Kontrollit Financiar
Z. Çela mban pozicionin e Drejtorit të Divizionit të Kontrollit Financiar.
Z. Çela është përgjegjës për koordinimin e përgatitjes dhe monitorimin e Planit Strategjik si dhe
buxheteve vjetore, përgatitjen dhe raportimin në kohë dhe në mënyrë të saktë të informacionit
financiar, menaxhimin e aktiv-pasivit dhe thesarit, kontabilitet dhe prokurimit. Ai u bë pjesë
e Bankës (ish Banka Amerikane e Shqipërisë) në vitin 2004. Eksperienca e tij e mëparshme e
punës ka qenë në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm pranë Bankës Procredit..
Z. Çela është diplomuar për Financë dhe Bankë në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Përgjatë viteve
2003-2004 ai përfundoi një program të përshpejtuar pasuniversitar, të fokusuar në financë dhe bankë, një Program
i Universitetit të Georgetown, ndjekur pranë Universitetit të Wisconsin.

Ervin Xhomo
Drejtor i Divizionit të Korporatave & SME
Z. Xhomo mban pozicionin e Drejtorit të Divizionit të Korporatave dhe SME i cili mbulon
Departamentin e Korporatave dhe SME si edhe Zyrën e POS-ve.
Z. Xhomo ka një eksperiencë të rëndësishme në vendosjen dhe administrimin e marrëdhënieve
të klientëve të biznesit me ish Bankën Italo-Shqiptare, fillimisht si Drejtor i Departamentit të
Kredisë për një periudhë dy vjeçare dhe më pas si Drejtor i Degës Qendrore për katër vjet. Që
prej viti 2008, pas shkrirjes së dy bankave dhe riorganizimit të Intesa Sanpaolo Bank Albania
sh.a., ai u emërua në detyrën e Drejtorit të Departamentit të Korporatave për dy vite, përgjegjës për administrimin e
klientëve të rinj dhe ekzistues të segmentit Korporata & SME.
Eksperienca e konsoliduar si drejtor në sektorin e biznesit dhe rrezikun e kredisë lidhet me njohjen e tij të spikatur të
produkteve të Thesarit falë përvojës së tij si Përgjegjës i Zyrës së Këmbimeve Valutore dhe Operacioneve të Investimit
përkatësisht në ish Bankën Italo-Shqiptare dhe Emporiki Bank.
Z. Xhomo është diplomuar në vitin 1996 në Universitetin e Tiranës dhe përfundoi studimet Master për Administrim
Biznesi në Universitetin e Tiranës (Program i Universitetit të Nebraskës) në vitin 2000.

Klodiana Piqani
Drejtuese e Divizionit të Shërbimeve Bankare për Individë
Znj. Piqani (Keçi) mban pozicionin e Drejtueses së Divizionit Retail, i cili mbulon të gjithë Rrjetin e
Degëve të Bankës, Departamentet e Segmenteve Individë dhe Biznes i Vogel, si dhe Departamente
të tjera në mbështetje per zhvillimin e këtyre dy segmenteve të klientelës. Znj. Piqani iu bashkua
Bankës Intesa në vitin 2013, fillimisht në Divizionin e Administrimit të Riskut duke mbajtur për
tre vite pozicionin e Drejtueses së Analizes Retail dhe më pas në pozicionin që aktualisht mban.
Përpara se të behej pjesë e Bankës Znj. Piqani ka zhvilluar një experiencë të gjatë në Banka të tjera
të Nivelit të dytë si në ProCredit dhe Societe General Albania, ku në këtë të fundit ka mbajtur pozione të rëndësishme
menaxheriale si Drejtuese e Degës Qëndore në Tiranë, Drejtuese Rajonale dhe Drejtuese e Departamentit të Promovimit
të Biznesit.
Znj. Piqani është diplomuar në degën Financë & Kontabilitet, në Universitetin e Ekonomisë, Tiranë, si dhe është në
proces diplomimi Master në Studimet Ekonomike Europiane, Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin
Bamberg. Gjatë këtyre viteve ajo ka ndjekur dhe është çertifikuar në një sërë kursesh dhe trajnimesh në funksion të
eksperiencës së saj Bankare.
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Jola Dima
Drejtuese e Divizionit të Administrimit të Riskut
Znj. Dima mban pozicionin e Drejtueses së Divizionit të Administrimit të Riskut, i cili mbulon
fushat e Analizës së Kredisë, Kreditë me Probleme, Riskun e Kredisë, të Tregut dhe Operacional.
Pas eksperiencës së saj fillestare në një bankë anëtare të Grupit në Milano, ajo ju bashkua Bankës
në vitin 2005 (ish Banka Amerikane e Shqipërisë), në fillim në Divizionin e Kontrollit Financiar dhe
më pas në drejtimin e departamenteve të Riskut të Tregut, Operacional dhe Riskut të Kredisë.
Znj. Dima është Zëvendës Kryetare e disa prej komiteteve të ISBA-s, duke përfshirë komitetin e Riskut të Kredisë, Riskut
Financiar, Analizës dhe Cilësisë së Aktiveve dhe Riskut Operacional.
Znj. Dima është diplomuar me nderime (Laude) për Ekonomi Biznes në Universitetin e Bolonjës, Itali, në vitin 2001 dhe
më pas ka përfunduar studimet pasuniversitare Master në fushat Menaxhim dhe Teknologji të Informacionit (ALMAWEB,
Bolonjë) dhe Administrim të Riskut Bankar (UNSBC, Tiranë).
Gjatë këtyre viteve ajo ka qenë lektore në universitete
të ndryshme private dhe ka ndjekur kurse trajnimi në
fushat e saj të interesit.

Albina Mançka
Drejtuese e Divizionit të Operacioneve
Znj. Mançka mban pozicionin e Drejtueses së Divizionit të Operacioneve, përfshirë Operacionet Backoffice, Prokurimet & Pasuritë e Patundshme, Sigurinë.
Znj. Mançka ka një eksperiencë të suksesshme 20 vjeçare në menaxhim, financim dhe koordinim
projektesh në institucione financiare dhe shoqëri private. Përpara se t’i bashkohej Bankës (ish Banka
Amerikane e Shqipërisë) në vitin 2007, ajo ka punuar shtatë vjet në Fondin Shqiptaro-Amerikan të
Ndërmarrjeve ku menaxhoi dhe drejtoi investimet më të mëdha dhe më të rëndësishme të Fondit në fushën e Pasurive të
Patundshme. Eksperienca e Znj. Mançka përfshin gjithashtu drejtimin e një shoqërie private në fushën e telekomunikacionit,
pozicione drejtuese në disa projekte të USAID, partnere në shoqëri private konsulence si dhe lektore në Fakultetin e
Ekonomisë të Universitetit të Tiranës.
Znj. Mançka është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Në vitin 1995 ajo fitoi bursën “Fulbright
Scholarship” dhe në vitin 1997 përfundoi studimet Master në Administrim Biznesi (MBA) në Universitetin e Wisconin, USA.

Alketa Lamçe
Drejtuese e Divizionit të Teknologjisë së Informacionit
Znj. Lamçe mban pozicionin e Drejtueses së Divizionit TI, ku përgjegjësitë e pozicionit të saj
përfshijnë zhvillimin e strategjive TI, aplikacioneve dhe infrastrukturën TI, projekteve dhe
asistencën e TI.
Znj. Lamçe i është bashkuar Bankës ( ish Banka Amerikane e Shqipërisë) në vitin 1999 dhe
ka mbajtur pozicionetë ndryshme drejtuese, si Drejtore e Departamentit të Sistemeve të
Informacionit dhe Zëvendës Drejtore TI-së. Ajo ka një eksperiencë prej më shumë se 19 vjet në fushën e Teknologjisë
së Informacionit.
Përpara se të bëhej pjesë e Bankës, Znj. Lamçe ka punuar si zhvilluese pranë INIMA-s, dhe Specialiste e TI-së në
Bankën e Kursimeve të Shqipërisë.
Znj. Lamçe është diplomuar në Matematikën e Aplikuar, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i
Tiranës, dhe ka përfunduar studimet Master në Administrim Biznesi, në Universitetin e Tiranës (Program i Universitetit
të Nebraskës).
Gjatë karrierës së saj të spikatur, ajo ka ndjekur shumë kurse të avancuara në TI, Bankë dhe Programee e Zhvillimit
të Lidershipit.
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Ledia Plaku
Drejtuese e Departamentit Ligjor
Znj. Plaku mban pozicionin e Drejtueses së Departamentit Ligjor.
Znj. Plaku ka një karrierë të gjatë dhe të rëndësishme në Bankë, e cila ka filluar në vitin 2000 pranë
ish Bankës Amerikane e Shqipërisë dhe përfshin pozicione drejtuese si Drejtore e Departamentit të
Përputhshmërisë Rregullative, Departamentit të Burimeve Njerëzore, Sekretariatit të Përgjithshëm
dhe Sigurisë Fizike. Si eksperienca të tjera të mëparshme veçohen ajo pranë NMP /Sistemit të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, në detyrën e Drejtores së Departamentit Juridik dhe lektore në lëndën Drejtësi
pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës.
Znj. Plaku është diplomuar për Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe ka përfunduar studimet Master në Drejtësi
pranë Queen’s University, Kanada. Ajo ka ndjekur kurse të avancuara Lidershipi si Programi Ekzekutiv “Lidershipi në
Zhvillim”, London Business School, U.K dhe Programi i Zhvillimit të Lidershipit organizuar nga Grupi Intesa Sanpaolo.
Znj. Ledia Plaku është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve prej Majit 2003.

Jorida Skënderaga
Drejtuese e Departamentit të Kontrollit të Brendshëm
Znj. Skënderaga mban pozicionin e Drejtueses së Kontrollit
të Brendshëm.
Në Shkurt 2005 ajo promovohet Drejtuese e Kontrollit të Brendshëm të ish Bankës Italo Shqiptare,
duke mbajtur të njëjtin pozicion edhe pas riorganizimit të Intesa Sanpaolo Bank Albania.
Znj. Skënderaga ka filluar karrierën e saj profesionale në vitin 1998 pranë ish Bankës Italo Shqiptare si analiste kredie për
klientët korporativë dhe financimin e projekteve. Në Shtator të vitit 2002 ajo ju bashkua Departamentit të Kontrollit të
Brendshëm përgjegjëse për auditimin e të gjitha njësive të Bankës përfshirë rrjetin e degëve.
Znj. Skënderaga është diplomuar me rezultate të shkëlqyera në Degën e Financë - Kontabilitet në Univeristetin e Tiranës,
Fakulteti i Ekonomisë. Në vitin 1997 ajo studioj në një program shkëmbimi tek Universiteti Macareta në Itali dhe ndoqi
një kurs pas universitar në analizë të riskut të kredisë organizuar nga Banka IMI Romë. Gjatë vitit 1999-2000 ishte
lektore tek Universiteti i Tiranës për Financë.
Ajo është Zëvendëse Presidente e Komitetit të Kontrollit të Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe një nga anëtarët e parë
të “Shoqatës Shqiptare të Kontrollit të Brendshëm”, aktive në promovimin e profesionit të kontrollit të brendshëm dhe
arritjen e standardeve ndërkombëtare.

Markeljan Rriska
Drejtues i Departamentit të Përputhshmërisë Rregullative dhe Parandalimit të
Pastrimit të Parave
Z. Rriska mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Përputhshmërisë Rregullative dhe
Parandalimit të Pastrimit të Parave.
Z. Rriska iu bashkua Bankës (ish Banka Amerikane e Shqipërisë) në Prill të vitit 2004 dhe ka
mbajtur pozicione të ndryshme në Bankë si Drejtor i Njësisë së Çështjeve Ligjore dhe Zëvendës
Drejtor i Departamentit Ligjor. Në Shtator të vitit 2002, ai u pranua si Avokat në Shoqatën e Avokatëve në Tiranë ku
vazhdon të jetë ende anëtar. Pas një eksperience të suksesshme si avokat, ai u emërua Drejtor i Departamentit Ligjor dhe
Marrëdhënieve me Publikun në Qendrën Kombëtare të Aksioneve, pozicion të cilin e mbajti deri në vitin 2004.
Eksperienca e shtrirë në kohë në Departamentet Ligjore i ka krijuar mundësinë të fitojë një ekspertizë dhe zotësi të gjerë
profesionale. Z. Rriska në karrierën e tij ka qenë lektor në disa kurse drejtësie.
Z. Rriska është diplomuar për Drejtësi në Universitetin
e Bukureshtit, Rumani. Ai ka ndjekur Programin e Zhvillimit për Drejtuesit dhe Trajnimin për Përputhshmërinë Rregullative
të organizuar nga Grupi Intesa Sanpaolo.
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Entela Zigori
Drejtuese e Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe
Sekretarisë së Përgjithshme
Znj. Zigori mban pozicionin e Drejtueses së Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Sekretarisë
së Përgjithshme. Znj. Zigori filloi karrierën e saj profesionale në Bankë (ish Banka Italo-Shqiptare)
në Qershor të vitit 1993. Gjatë karrierës së saj, Znj. Zigori ka qenë pjesë e ekipit Drejtues të Bankës
duke mbuluar detyra si: Drejtore e Divizionit të Administratës përgjegjëse për Departamentin e
Kontrollit Financiar & Kontabilitetit, Departamentin e Burimeve Njerëzore, Departamentin e TIit dhe Departamentin e Operacioneve Backoffice të Thesarit. Që nga viti 2008, pas bashkimit të të dyja bankave dhe
riorganizimit të Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a., ajo është emëruar Drejtore e Burimeve Njerëzore, duke kontribuar
në zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të Burimeve Njerëzore.
Znj. Zigori ka një Diplomë në Ekonomi për Industrinë, Fakulteti i Ekonomisë i Universitetit të Tiranës. Ajo është
specializuar në fusha të ndryshme duke përfshirë Programin e Zhvillimit të Lidershipit, Komunikimit të Biznesit, Standardet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, Bankë dhe Financë.

Mehmet Bakalli
Drejtor i Departamentit të Zhvillimeve Organizative dhe Menaxhimit të Ndryshimeve;
ZMP
Z. Bakalli mban pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Zhvillimeve Organizative dhe Menaxhimit
të Ndryshimeve; ZMP.
Z. Bakalli ju bashkua sektorit bankar në vitin 1988, duke punuar për banka lokale dhe ndërkombëtare
si Banka e Shtetit Shqiptar, Banka Kombëtare Tregtare dhe Banka Kombëtare e Greqisë.
Në Qershor të vitit 2004, ai ju bashkua Bankës (ish Banka Amerikane e Shqipërisë) në pozicionin
Drejtor pranë Divizionit të Marketingut dhe Korporatave, duke vazhduar me pozicione të tjera të rëndësishme deri në vitin
2010. Z. Bakalli është diplomuar në Fakultetin e Filologjisë, Degën e Gjuhës Angleze në Universitetin e Tiranës. Ai ka dhënë
kontribut akademik si pedagog i jashtëm në Universitetin e Gjirokastrës.
Z. Bakalli ka ndjekur një sërë kualifikimesh dhe trajnimesh ndërkombëtare në SHBA nga institucionet më prestigjioze
financiare dhe jo financiare si Banka e Amerikës për Sistemet On-line të Teknologjisë Kompjuterike, Bankat dhe Financa
Botërore, Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe ka marrë pjesë në shumë seminare brenda dhe jashtë vendit

Suela Totokoçi
Drejtuese e Divizionit të Financës dhe Tregut të Kapitaleve
Znj. Totokoçi mban pozicionin e Drejtueses së Divizionit të Financës dhe Tregut të Kapitaleve.
Znj. Totokoci e nisi karrierën e saj me Bankën (ish Banka Amerikane Shqipërisë) në Prill të vitit
1998 në Departamentin e Operacioneve të Thesarit deri në vitin 2002. Më pas, ajo ka punuar
dy vjet në sektorin e shërbimit me klientët në Divizionin e Korporatave. Ajo ju bashkua Divizionit
të Thesarit në Korrik të vitit 2004 fillimisht si Zëvendës Drejtore e Divizionit dhe më pas Drejtore
e Financës dhe Tregut të Kapitaleve. Përpara se t’i bashkohej Bankës në Prill të vitit 1998, ajo ka
punuar për dy vjet në Bankën Agrare Tregtare në Departamentin e Kontabilitetit dhe më pas në Bankën Qendrore të
Shqipërisë si asistente e Zëvendës Guvernatorit të parë.
Znj. Totokoçi është diplomuar në degën Financë/Bankë të Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë.

Iris Bakllamaja
Drejtuese e Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun, Komunikimit e
Marketingut
Znj. Bakllamaja mban pozicionin e Drejtueses së Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun,
Komunikimit e Marketingut. Znj. Bakllamaja u bë pjesë e Bankës në vitin 2014 me një eksperiencë
dinamike prej 15 vjetësh nga Nju Jork në Paris, dhe së fundmi në botën e korporatave në Shqipëri.
Eksperienca të mëparshme si Drejtuese Marketingu & Marrëdhëniet me Publikun përfshijnë
projekte të reja dhe lançime të markave të ndryshme në kompanitë më të mëdha lokale dhe
ndërkombëtare. Znj. Bakllamaja është diplomuar për Tregti Ndërkombëtare & Marketing me nderime në Institutin
e Modës dhe Teknologjisë në Nju Jork. Gjithashtu, ajo ka një Diplomë Master për Tregti Ndërkombëtare, Shkolla e
Administrimit & Shkëmbimit Ndërkombëtar në Universitetin Francez Val-de-Marne Paris XII.
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Situata makroekonomike
dhe sektori bankar
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PANORAME E PERGJITHSHME
Ekonomia shqiptare shënoi një rritje relativisht të kënaqshme në vitin 2015, duke arritur nivelin më të lartë që nga viti
2010. Sipas INSTAT, viti 2015 u mbyll me një rritje mesatare të prodhimit të brendshëm bruto prej 2.61%, e udhëhequr
nga ndërtimi, industria përpunuese dhe shërbimet. Ndonëse ritmet e rritjes u gjallëruan, konsumi privat mbeti anemik,
madje ai rezultoi negativ për herë të parë që nga viti 2001. Ndërtimi ishte sektori kryesor që udhëhoqi rritjen, duke
shënuar zgjerim dyshifror gjatë tre tremujorëve radhazi. Në gjysmën e parë të vitit kontribut dha edhe industria nxjerrëse, për t’ia lënë më pas vendin industrisë përpunuese.
Përshkallëzimi i krizës së borxheve në Greqi, që kulmoi në qershor-korrik, kur Athina diskutoi deri daljen nga euro, dha
ndikimin e vet edhe në Shqipëri. Efekti më direkt ishte në sektorin bankar, i cili, fatmirësisht, e përballoi me sukses presionin e mbylljes së përkohshme të bankave në Greqi, por edhe një fluks të brendshëm të tërheqjes së depozitave, si
rrjedhojë e panikut nga kriza Greke. Efekti në ekonominë reale ishte më i ulët, ndonëse në gjysmën e dytë të vitit prurjet
e emigrantëve iu rikthyen trendit rënës.
Indeksi i Çmimeve të Konsumit vijoi të qëndrojë poshtë objektivit të shënjestruar të Bankës së Shqipërisë prej afër 3%,
për të katërtin vit radhazi, në një sinjal të qartë se niveli i ulët i inflacionit po kthehet në një trend të qëndrueshëm.
Konsumi i dobët, kërkesa e ulët e brendshme, që reflektohen në shfrytëzimin e ulët të kapaciteteve prodhuese, si dhe
inflacioni i ulët i importuar janë disa nga arsyet e kësaj tendence. Inflacioni mesatar vjetor për vitin 2015 u rrit lehtë
në 1.90%, nga 1.64%, që ishte një vit më parë. Në muajt e parë të 2016-s, Indeksi i Çmimeve të Konsumit ka vijuar
tendencën rënëse duke iu afruar zeros dhe duke rrezikuar të kalojë në nivele negative (deflacion). Në shkurt-prill 2016,
inflacioni u luhat në intervalin e 0.2% – 0.3%.
Mjedisi me inflacion të ulët i mundësoi Bankës së Shqipërisë që të vijojë për të pestin vit radhazi politikën lehtësuese
monetare, duke ulur normën bazë të interesit dy herë gjatë 2015-s dhe duke e mbyllur vitin me një nivel minimal historik
prej 1.75%. Politika lehtësuese monetare vijoi dhe në pjesën e parë të vitit 2016, me Bankën e Shqipërisë, që reduktoi
sërish normën bazë të interesit në dy mbledhje radhazi të Këshillit Mbikëqyrës në prill dhe maj, duke e zbritur aktualisht
në 1.25%. Në këtë mënyrë Banka e Shqipërisë po e ezauron me shpejtësi këtë instrument, pasi norma bazë po i afrohet
niveleve kufi, përtej të cilës ajo nuk mund të ulet më.
Investimet e huaja direkte në Shqipëri shënuan një rritje prej 7.26% me bazë vjetore në 2015-n, duke arritur në 871
milionë euro. Ecuria e investimeve në vitin 2015 reflekton paqëndrueshmërinë e tyre dhe varësinë e lartë nga industria
e naftës. Në gjashtëmujorin e parë, ato u rritën ndjeshëm me 30%, si rrjedhojë e investimeve në hapjen e puseve të
naftës, por edhe rritjen e kapitalit të bankave dhe blerja e licencave 3G nga shoqëritë e telefonisë celulare. Në tremujorin
e tretë stafeta i kaloi energjisë, me projektet e hidrocentraleve. Në tremujorin e katërt kriza e sektorit të naftës, si rrjedhojë e rënies së çmimeve në tregjet ndërkombëtare çoi në rënien me bazë vjetore të investimeve të huaja me 24.66%.
Dy projekte të mëdha në Shqipëri, ai i hidrocentralit të Devollit dhe gazsjellësi Trans Adriatic Pipeline (TAP) mbeten një
faktor i rëndësishëm në nxitjen e investimeve të huaja në të ardhmen.
Në vitin 2015, agjencitë renditëse mbajtën vlerësim të qëndrueshëm për Shqipërinë, duke vijuar të vënë theksin në përpjekjet e qeverisë shqiptare për konsolidimin fiskal dhe qëndrueshmërinë makroekonomike, pas nënshkrimit në fillim të
vitit 2014 të një programi tre vjeçar dhe marrëveshjes për një kredi prej 331 milionë euro me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), si dhe përfshirjes së Shqipërisë në programin e FMN-së. Moodys’ mbajti vlerësimin prej “B1 stable” duke
nxjerrë në pah përpjekjet e konsolidimit, sipas marrëveshjes me FMN dhe progresin në reforma, si pjesë e integrimit në
BE. Në prill dhe në tetor të vitit 2015, agjencia vlerësuese Standard & Poor afirmoi renditjen ‘B /B’ të kredisë afatgjatë
në monedhën vendase dhe të huaj për Shqipërinë me pritshmëri pozitive. Në shkurt të vitit 2016 Standard & Poors e
rriti vlerësimin e Shqipërisë në B+, si rrjedhojë e përmirësimit të performancës fiskale, ku elementin kryesor e dhanë
pritshmëritë për uljen e borxhit.
Në nëntor 2015, qeveria emetoi me sukses eurobondin e dytë në histori me vlerë totale prej 450 milionë eurosh dhe me
interes 5.75 për qind, që zëvendësoi eurobondin e parë prej 300 milionë eurosh dhe pjesa tjetër u përdor për zëvendësimin e borxhit të brendshëm me të huaj, në mënyrë që të çlirohej kreditimi për ekonominë.
Në raportin e konkurrueshmërisë globale 2015-2016, Shqipëria u përmirësua me katër vende, duke u renditur e 93-a
nga 144 shtete në botë. Shqipëria është ndër shtetet më pak konkurruese në rajon, duke qenë në pothuajse të njëjtat
nivele si Serbia dhe duke lënë pas vetëm Bosnjë-Hercegovinën. Shqipëria mbetet prapa në nën-indeksin e risisë dhe
sofistikimit ku është e 115-a, mjedisi makroekonomik e 118-a dhe zhvillimin e tregjeve financiare, që është po e 118-a.

14

Annual Report 2015

Në vitin 2015, agjencitë renditëse mbajtën vlerësim të qëndrueshëm për Shqipërinë, duke vijuar të vënë theksin në përpjekjet e qeverisë shqiptare për konsolidimin fiskal dhe qëndrueshmërinë makroekonomike, pas nënshkrimit në fillim të
vitit 2014 të një programi tre vjeçar dhe marrëveshjes për një kredi prej 331 milionë euro me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), si dhe përfshirjes së Shqipërisë në programin e FMN-së. Moodys’ mbajti vlerësimin prej “B1 stable” duke
nxjerrë në pah përpjekjet e konsolidimit, sipas marrëveshjes me FMN dhe progresin në reforma, si pjesë e integrimit në
BE. Në prill dhe në tetor të vitit 2015, agjencia vlerësuese Standard & Poor afirmoi renditjen ‘B /B’ të kredisë afatgjatë
në monedhën vendase dhe të huaj për Shqipërinë me pritshmëri pozitive. Në shkurt të vitit 2016 Standard & Poors e
rriti vlerësimin e Shqipërisë në B+, si rrjedhojë e përmirësimit të performancës fiskale, ku elementin kryesor e dhanë
pritshmëritë për uljen e borxhit.
Në nëntor 2015, qeveria emetoi me sukses eurobondin e dytë në histori me vlerë totale prej 450 milionë eurosh dhe me
interes 5.75 për qind, që zëvendësoi eurobondin e parë prej 300 milionë eurosh dhe pjesa tjetër u përdor për zëvendësimin e borxhit të brendshëm me të huaj, në mënyrë që të çlirohej kreditimi për ekonominë.
Në raportin e konkurrueshmërisë globale 2015-2016, Shqipëria u përmirësua me katër vende, duke u renditur e 93-a
nga 144 shtete në botë. Shqipëria është ndër shtetet më pak konkurruese në rajon, duke qenë në pothuajse të njëjtat
nivele si Serbia dhe duke lënë pas vetëm Bosnjë-Hercegovinën. Shqipëria mbetet prapa në nën-indeksin e risisë dhe
sofistikimit ku është e 115-a, mjedisi makroekonomik e 118-a dhe zhvillimin e tregjeve financiare, që është po e 118-a.
Në raportin e Bankës Botërore, “Të bësh biznes 2016” (që i referohet vitit 2015), Shqipëria përkeqësoi ndjeshëm renditjen, duke zbritur me 35 pozicione, dhe duke arritur në vendin e 97-ë, nga vendi i 62-ë ku ishte një vit më parë. Të gjithë
treguesit shënuan përkeqësim, me përjashtim të mbrojtjes së investitorëve të pakicës, ku Shqipëria është përmirësuar
me 10 vende. Rënien me të fortë e dha dhënia e lejeve të ndërtimit ku Shqipëria ka zbritur me 67 vende në pozicionin
e 189-ë, si rrjedhojë e vendimit të qeverisë në vitin 2015 për bllokimin e përkohshëm të lejeve të ndërtimit. Pagimi i
taksave ishte një tregues tjetër i përkeqësuar, me një rënie me 12 pozicione, duke zbritur në vendin e 142-ë. Ndonëse
një pjesë e këtij përkeqësimi në renditjen e përgjithshme lidhet me ndryshimin e metodologjisë së Bankës Botërore,
Shqipëria renditet e fundit në rajon në indeksin e të bërit biznes në vitin 2015.
Shkalla e papunësisë, për popullsinë 15 vjeç e lart, arriti 17.09% në fund të vitit 2015, duke rënë lehtë me 0.4 pikë
përqindje në raport me vitin e mëparshëm, sipas të dhënave nga Anketa e Forcave të Punës. Pas një përmirësimi në
gjysmën e parë në 2015-n, papunësia u rrit për dy tremujorë radhazi në pjesën e mbetur të vitit.
Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë investimet private vazhduan rritjen në 2015-n, të nxitura nga investimet e
huaja direkte, nga përmirësimi i gjendjes financiare të bizneseve si pasojë e pagimit të detyrimeve të prapambetura, por
edhe nga lehtësimi i kushteve të financimit në sektorin bankar. Megjithatë norma e shfrytëzimit të kapaciteteve mbetet
në nivele të ulëta. Në tremujorin e katërt bizneset shfrytëzuan mesatarisht 60% kapacitetet prodhuese të tyre,
4.4 pikë përqindjeje më e ulët se mesatarja historike.
Gjatë vitit 2015 importet e “Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi”, një tregues i investimeve në ekonomi, u rritën me
10.96%, ndërsa “Materiale ndërtimi dhe metale” ranë me 4.61%.
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MJEDISI MAKROEKONOMIK NE VITIN 2015
Ritmet e rritjes së ekonomisë shqiptare u përshpejtuan në tremujorin e dytë dhe të tretë, për t’u ngadalësuar në tre
muajt e fundit të vitit. Zgjedhjet lokale të mbajtura në qershor të vitit 2015 dhanë një efekt në ndjeshëm në sezonalitetin
e rritjes ekonomike.
Për herë të parë në vitin 2015, INSTAT filloi publikimin e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto (më parë e dhëna më
e hershme ishte vlera e shtuar bruto, që nuk merrte në konsideratë në llogaritjet paraprake, subvencionet dhe taksat).
Në tremujorin e parë 2015 rritja e prodhimit të brendshëm ishte 2.25%, për t’u përshpejtuar në 3.01% në të dytin, e
ndikuar nga shtimi i shpenzimeve në prag të zgjedhjeve lokale. Industria dhe shërbimet ishin motori i ekonomisë në
tremujorin e parë, ndërsa në të dytin stafeta i kaloi ndërtimeve, kryesisht atyre publike. Në tremujorin e tretë ekonomia
arriti të mbajë nivele relativisht të larta rritjeje, prej 2.98%, e udhëhequr sërish nga ndërtimi dhe më pak nga shërbimet.
Në tremujorin e katërt rritja u ngadalësua në 2.15%, kryesisht si rrjedhojë e efektit që çmimet e ulëta të naftës e mineraleve në tregjet ndërkombëtare dhanë në industrinë nxjerrëse shqiptare.
Ndërtimi ka kanë qenë sektori që ka shfaqur performancën më të mirë ekonomike në 2015-n, me një rritje vjetore prej
14.20%, që vjen pas një periudhe tre vjeçare, kur ky sektor kishte shënuar rënie të njëpasshëshme të fortë prej 7.009.00%. Rritja e ndërtimeve u nxit më së shumti nga punët publike, ndërkohë që norma e shfrytëzimit të kapaciteteve
nga sektori i ndërtimit ishte 59.86% në 2015-n, nën mesataren afatgjatë.
Sektori i shërbimeve në përgjithësi shfaqi një ngadalësim në krahasim me vitin e mëparshëm, duke reflektuar një tkurrje
të konsumit privat e publik. Rritja e tregtisë u ngadalësua në 1.68%, nga 2.96% në vitin 2014. Edhe rritja e shërbimeve
direkte u ngadalësua në 8.48%, nga 17.21% vitin e mëparshëm. Aktiviteti i pasurive të paluajtshme u kthye për herë të
parë negativ në -0.11%. Ecuri më të mirë shënuan informacioni dhe komunikacioni, që iuz rikthyen rritjes me 2.46%,
pas pesë viteve radhazi që kishin shënuar vetëm rënie.
Konsumi privat ra me 0.17% në vitin 2015, duke u kthyer në territor negativ për herë të parë që nga viti 2001. Në dy
tremujorët e parë konsumi ra përkatësisht me -1.08% dhe -3.01%. Rritja prej 1.22% dhe 1.30% përkatësisht në tremujorin e tretë dhë të katërt nuk arriti të kthente rënien vjetore. Edhe konsumi i administratës publike shënoi për herë të
parë një rënie me 2.75% në 2015-n.
Pas një ecurie të mirë në gjysmën e parë të vitit, industria ngadalësoi ndjeshëm rritjen në pjesën e dytë, duke reflektuar
konjukturën e pafavorshme ndërkombëtare. Megjithatë, në total rritja e industrisë ishte më e lartë se e një viti më parë,
përkatësisht 4.56% në 2015-n dhe 2.93% në 2014-n. Në pjesën e parë të vitit, ecuri më të mirë kishte industria nxjerrëse, ndërsa në pjesën e dytë ajo përpunuese.
Sektori i bujqësisë shënoi rënie vjetore prej 0.97% në 2015-n, për herë të parë që nga 2010-a, kur raportohen të
dhënat, e ndikuar dhe nga përmbytjet në pjesën e parë të vitit, në jug të vendit, ku ky sektor është mjaft i zhvilluar. Bujqësia ka qenë negative në të katër tremujorët e vitit. Megjithatë, eksportet e produkteve bujqësore dhe agroushqimore
u rritën me 25% në 2015-n, por efekti i tyre është i kufizuar, pasi ato zënë vetëm 7% të totalit të prodhimit bujqësor.
Indeksi i Çmimeve të Konsumit është luhatur midis 1.30% dhe 2.30% përgjatë gjithë vitit 2015, duke qenë në nivele
lehtësisht më të larta në krahasim me vitin e mëparshëm. Në pjesën e dytë të vitit inflacioni shënoi përshpejtësim, në
linjë me gjallërimin e aktivitetit ekonomik. Ushqimet, pijet alkolike e jo alkolike dhe shërbimi arsimor kanë nxitur rritjen
e përgjithshme të çmimeve në 2015-n, ndërsa veshjet dhe këpucët, qiraja, lëndët djegëse e energjia, shërbimet shëndetësore e transporti kanë shënuar vlera negative.
Indeksi i Çmimeve të Konsumit vijon të mbetet nën objektivin e shënjestruar prej afër 3.00% të Bankës së Shqipërisë,
duke reflektuar inflacionin e ulët të importuar, konsumin e dobët, kreditimin e ulët të ekonomisë dhe normën nën
mesataren afatgjatë të shfrytëzimit të kapaciteteve. Kërkesa e ulët agregate, që ka kufizuar shfrytëzimin e kapaciteteve
prodhuese, ka qenë një tjetër element shtesë që ka ndihmuar trajektoren rënëse të çmimeve.
Banka e Shqipërisë ka pohuar se kjo ecuri ilustron faktin se punësimi dhe shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të
prodhimit mbeten poshtë nivelit të tyre potencial. Ajo nënvizon gjithashtu nevojën e ndjekjes së politikave ekonomike
stimuluese në afatin e mesëm.
Në përpjekje për të nxitur konsumin dhe investimet dhe e ndihmuar nga një mjedis me presione të ulëta inflacioniste,
Banka e Shqipërisë ka vijuar me politikën e saj stimuluese për të ulur koston e parasë në ekonomi. Norma bazë e interesit u reduktua dy herë në 2015-n, me nga 0.25 pikë përqindjeje, përkatësisht në janar dhe nëntor, duke e mbyllur
vitin në një nivel prej 1.75%. Në prill dhe maj 2016, norma bazë e interesit u ul sërish, dy herë radhazi, me 0.25 pikë
përqindjeje, në një nivel minimal historik prej 1.25%. Teksa hapësirat për lehtësimin e politikës monetare përmes normës
bazë po ngushtohen, Banka e Shqipërisë për herë të parë sinjalizoi se po shqyrton politikat jo konvencionale, që mund
të zbatohen në afat të mesëm, nëse do të jetë e nevojshme. Opsioni i injektimeve afatgjata të likuiditetit – i kushtëzuar
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me përmbushjen e disa objektivave sasiorë për rritjen e portofolit të kredisë dhe për çmimin e kësaj kredie – është alternativa më e mundshme, që po merr në konsideratë Banka e Shqipërisë.
Politika lehtësuese monetare është transmetuar në uljen e kostos së huadhënies në lekë, që ka zbritur në nivele minimale historike, ndërsa huadhënia për ekonominë ka mbetur e dobët, pasi janë faktorë të tjerë që kanë kushtëzuar
kredidhënien, si kërkesa e dobët, apo kujdesi i shtuar i bankave. Normat e interesit të depozitave janë ulur me ritme më
të shpejta, ndërsa ka vijuar dhe në 2015-n zhvendosja e kursimeve drejt maturiteteve afatgjata dhe fondeve të investimit, apo tërheqja e tyre nga sistemi bankar.
Eksportet shënuan një rënie me bazë vjetore prej 4.93% në vitin 2015, ecuria më negative që nga 2009-a. Koniunktura
e pafavorshme ndërkombëtare, me uljen e çmimeve të naftës e mineraleve, ka qenë arsyeja kryesore e kësaj tendence.
Në kahun tjetër rritja e grupeve të tjera (kryesisht pije ushqimore e duhan, tekstile e pajisje këmbimi) ka qenë shumë
e ulët për të amortizuar këtë rënie. Ky sektor po vuan probleme afatgjata strukturore, ku më kryesoret janë varësia e
lartë nga lëndët e para natyrore dhe përqendrimi në krahun e lirë të punës si një avantazh kryesor konkurruese, ndërsa
mungojnë eksportet me vlerë të shtuar të lartë.
Grupmalli “Minerale, Lëndë djegëse, Energji” shënoi një rënie të fortë prej 24.89%. Ky grup, që udhëhoqi rritjen e eksporteve që nga viti 2009, kur filloi të zhvillohej industria e nxjerrjes së naftës është në vitin e dytë të rënies, si rrjedhojë
e konjukturës së pafavorshme ndërkombëtare, duke ndikuar në performancën negative të gjithë eksporteve shqiptare.
“Mineralet, lëndët djegëse dhe energjia” kaluan në grupin e dytë më të madh të eksportuar në vend, me 26.53% të
totalit, nga 33.58%, që zinin një vit më parë.
Eksportet e “Tekstileve e këpucëve” u rritën me 4.83%, duke e rimarrë veten në pjesën e dytë të vitit, pas një rënieje në
gjysmën e parë. “Tekstilet e këpucët”, që kanë si avantazh kryesor krahun e lirë të fuqisë punëtore, janë kthyer në grupmallin kryesor të eksportuar në vend, me 37.05% të totalit në 2015-n. Sektori ka nevojë të kalojë drejt ciklit të mbyllur
dhe prodhues në mënyrë që të rrisë vlerën e shtuar.
Grupmalli i “Materialeve të ndërtimit dhe Metaleve”, i treti më i madh, me 14.51% të totalit, ra me 4.91% në 2015n, si rrjedhojë e ecurisë së dobët të metaleve, pas problemeve që po kalonte kompania më e madhe të përpunimit të
metaleve në vend, e cila në fillim të 2016-s shpalli falimentin.
Eksportet e “Ushqimeve, Pijeve, Duhanit” dhe “Makineri, pajisje e pjesë këmbimi” shënuan rritje dyshifrore, ndërsa grupi
“prodhime, druri dhe letre” kishte ecuri negative, pas rritjes së fortë të një viti më parë.
Italia vijoi që të jetë partneri kryesor i vendit përsa i përket eksporteve, me 50.86% të totalit, me një rënie prej 1.15
pikë përqindjeje në raport me një vit më parë, si rrjedhojë e uljes së shitjeve drejt këtij vendi me 7.02% me bazë vjetore.
Kosova vijoi për të dytin vit radhazi të ishte partneri i dytë tregtar i vezndit, me 8.60% të totalit, në rritje në krahasim
me 7.35%, që zinte më parë. “Mineralet, Lëndët djegëse dhe Energjia” dhe “Materialet e ndërtimit dhe Metalet”, janë
produktet që kanë gjetur treg në Kosovë, eksportet në total drejt së cilës u rritën me 11.43%. Spanja vijoi të ishte partneri i tretë i vendit, me 5.18% të eksporteve, pjesa më e madhe e të cilave janë “Minerale, Lëndë djegëse dhe Energji”,
ndonëse trendi ishte me rënie të fortë prej -24.43%. Malta ishte sërish partneri i katërt i Shqipërisë, me 4.60% të totalit,
ndonëse eksportet drejt këtij vendi ranë ndjeshëm me 29.52% në 2015-n, si rrjedhojë e tkurrjes së grupit “Minerale,
Lëndë djegëse, Energji elektrike”. Eksportet drejt Greqisë u rritën me 7.49% me bazë vjetore, pavarësisht krizës së borxheve atje, duke e ngjitur shtetin helen në partnerin e pestë tregtar, me 3.91% të totalit. Shitjet drejt Turqisë dhe Kinës
ranë ndjeshëm me përkatësisht 31.21% dhe 24.81%, ndërsa ato drejt Gjermanisë u rritën me 4.98%.
Bilanci tregtar u përkeqësua sërish lehtë në 2015-n (me -1.65%), si rrjedhojë e rënies së eksporteve me ritme më të
shpejta se të importeve. Raporti i mbulimit të importeve me eksporte zbriti sërish në 44.70%, nga 46.30%, që ishte një
vit më parë.
Kursi mesatar i euros ndaj monedhës vendase ishte 139.70 lekë për një euro, duke u nënçmuar fare lehtë me 0.21%
në raport me vitin e mëparshëm. Euro ka shfaqur sjellje të ndryshme përgjatë 2015-s. Në pjesën e parë të vitit euro u
mbiçmua duke i kaluar 141 lekë në qershor. Në tremujorin e fundit euro shfaqi një sjellje krejt të kundërt duke zbritur
nën 137 lekë në fund të vitit. Këto luhatje kanë reflektuar më së shumti kërkesën e brendshme për monedhën e përbashkët, që u dobësua muajt e fundit. Në të kundërt, dollari u mbiçmua ndjeshëm në 2015-n, duke u këmbyer mesatarisht me 125.90 lekë, niveli më i lartë që nga viti 2002, si rrjedhojë e rritjes së tij në bursat ndërkombëtare.
Nga prilli deri në dhjetor, Banka e Shqipërisë ka blerë vazhdimisht valutë në një seri të planifikuar ankandesh me bankat
e nivelit të dytë, me qëllim rritjen e rezervës valutore. Në total, institucioni monetar qendror ka blerë nga bankat 15.73
milionë euro.
Prurjet e emigrantëve në vitin 2015 arritën në 598 milionë euro, duke shënuar një rritje të lehtë prej 1.01%. Ky është viti
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i dytë radhazi që remitancat shënojnë rritje, pasi kishin arritur në nivelin më të ulët historik në 2013-n. Në gjysmën e parë
të 2015-s, ato u rritën ndjeshëm me 18.75%. Rigjallërimi i fenomenit të emigracionit, që u përshpejtua në 2014-2015
dhe përmirësimi ekonomik në vendet fqinjë, kryesisht Italia, ishin faktorët kryesorë që kontribuan në këtë rritje. Por, në
gjysmën e dytë të 2015-s, prurjet e emigrantëve u tkurrën ndjeshëm me 12.50%. Efektin kryesorë në këtë tendencë e
dha tërësisht kriza e borxheve në Greqi, me mbylljen e bankave dhe ndalimin e transfertave zyrtare, por dhe rritjen e
papunësisë tek emigrantët që jetojnë e punojnë në Greqi.
Shkalla e papunësisë arriti në 17.09% në fund të vitit 2015, nga 15.49% në 2014-n, sipas të dhënave nga Anketa e
Forcave të Punës. Pas një rënieje në tremujorin e parë dhe të dytë, papunësua u rrit për dy tremujorë radhazi në pjesën e
dytë të vitit. Rritja e papunësisë te femrat ishte faktori kryesor që dha ndikimin në këtë tendencë. Nga ana tjetër, norma
e ulët e shfrytëzimit të kapaciteteve është një indikator se presioni i papunësisë do të vijojë të mbetet i lartë. Të dhënat
e Bankës së Shqipërisë sugjerojnë se norma e papunësisë përtej nivelit të saj optimal vazhdon të përcaktojë rritje të
ngadaltë të pagave dhe të kostove të prodhimit.
Të dhënat e punësimit sipas burimeve administrative tregojnë për një shtim me rreth 70.66 mijë të të punësuarve në
sektorin privat jo bujqësor, por kjo rritje është kryesisht efekt i formalizimit të ekonomisë, pas aksionit anti-informalitet
të ndërmarrë nga financat shqiptare në gjysmën e dytë të vitit.
Paga mesatare mujore bruto në sektorin shtetëror gjatë vitit 2014 ishte 54,270 lekë. Ndryshimi në terma vjetorë i pagës
mesatare mujore bruto për një të punësuar në sektorin shtetëror ishte 1.80%. Në terma realë rritja e pagës mesatare
mujore bruto për një të punësuar në sektorin shtetëror ishte zero.
TË DHËNA KRYESORE MAKROEKONOMIKE 2006-2015
Inflacioni vjetor (%) fund v/v
Shkalla e papunësië (%)
Norma reale e rritjes së PBB (%)
PBB me çmimet aktuale (miliard lek)
PBB për frymë (USD)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.50

3.10

2.20

3.70

3.37

1.68

2.70

1.90

0.70

2015
2.00

13.78

13.37

13.05

13.76

14.04

13.98

13.35

15.93

17.50

17.10

5.40

5.90

7.50

3.30

3.71

2.55

1.42

1.00

1.83

2.61

882.20

966.60

1089.30

1143.90

1239.60

1300.60

1332.80

1350.60

1400.50

1444.70

2854.00 3394.00

4436.20

4101.30

4094.60

4437.50

4247.50

4410.70

4587.40

3953.00

Borxhi publik (% të PBB-së)

56.10

53.50

54.70

59.70

57.70

59.40

62.20

70.40

71.80

72.50

Deficiti i buxhetit (% të PBB-së)

-3.30

-3.50

-5.50

-7.00

-3.10

-3.50

-5.00

-4.90

-5.20

-4.00

Kursi mesatar i këmbimit (lek për 1 eur)

123.08

123.62

122.80

132.06

137.78

140.30

138.80

140.26

139.90

139.70

Kursi mesatar i këmbimit (lek për 1 USD)

98.10

90.43

83.89

94.98

103.90

100.90

108.20

105.67

105.50

129.50

Burimi: Ministria e Financave, BSH, INSTAT,

Të ardhurat totale buxhetore shënuan një performancë të dobët në vitin 2015, duke u rritur minimalisht me 3.70%. Të
ardhurat nga Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) dhe akciza kishin ecurinë më negative, përkatësisht me një rritje 1.60%
dhe rënie 4.60%, duke reflektuar disa ndryshime strukturore të ekonomisë (si psh rritjen e prodhimit vendas të produkteve ushqimore e duhanit, që janë në një pjesë të madhe jashtë skemës së TVSH-së) si dhe sjelljes së importuesve, që
importuan në avancë, teksa pritej hyrja në fuqi e akcizës së rritur të cigares. Negativisht ndikoi dhe rënia e çmimeve në
tregjet ndërkombëtare, që uli të ardhurat nga renta minerare. Si rrjedhojë e mosrealizimit të planit fillestar, qeveria u
detyrua të rishikonte buxhetin me ulje në mes të vitit.
Në shtator, qeveria shpalli një aksion masiv për të luftuar informalitetin në vend, që llogaritet mjaft i lartë në rreth 50%.
Megjithëse, faza e parë e tij nuk arriti të sillte më shumë të ardhura në buxhet, aksioni pati rezultat në formalizimin e
rreth 40 mijë bizneseve dhe rritjen e punonjësve të deklaruar.
Rritja e dobët e të ardhurave e detyroi qeverinë që të mbante nën kontroll shpenzimet, të cilat u ulën me 0.30% me
bazë vjetore, duke arritur në rreth 352 miliardë lekë. Kursimi erdhi kryesisht nga ulja e shpenzimeve për interesat e borxhit (si rrjedhojë e rënies së ndjeshme të yield-it të letrave me vlerë të qeverisë) dhe shkurtimit të fondeve për ndihmën
ekonomike.
Realizimi i shpenzimeve kapitale ishte i ulët në 10 muajt e parë të vitit, për t’u përqendruar sërish në nëntor- dhjetor.
Në total, shpenzimet kapitale ishin 2.90% më të larta se një vit më parë. Qeveria vijoi angazhimin e saj për shlyerjen e
detyrimeve të prapambetura tek bizneset, duke paguar edhe 16 miliardë lekë, përgjatë vitit 2015.
Mbajtja nën kontroll e shpenzimeve i mundësoi qeverisë që të ulte deficitin e saj buxhetor, i cili zbriti në 4.00% të PBBsë, nga 5.20% në 2014-n. Qeveria është angazhuar që deficiti buxhetor të zbresë gradualisht vit pas viti, për të arritur
në 1.00% të PBB-së në 2018-n, ndërsa që në 2016-n synohet që buxheti të rezultojë me suficit parësor (pa përfshirë
shpenzimet për interesat e borxhit).
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Borxhi publik, arriti në 72.50% të PBB-së në vitin 2015, me një rritje prej 0.70 pikë përqindjeje në raport me 2014-n. Ulja
e vazhdueshme e deficitit buxhetor dhe dalja me suficit parësor duke filluar nga viti 2016, do i mundësojë qeverisë të
reduktojë gradualisht borxhin publik, duke e zbritur në 59.30% në vitin 2019. Në strategjinë e saj, Ministria e Financave
synon rritjen e peshës së borxhit të jashtëm, me synim uljen e presionit dhe varësisë së financimit nga tregu i brendshëm.
ECURIA E BILANCIT TË LLOGARISË KORENTE SIPAS ZËRAVE 2006 - 2015
Llogaria korente (mln euro)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-471.00

-831.00

-1370.00

-1329.00

-1018.00

-1185.00

-1022.00

Llogaria korente (% ndaj PBB)
Importet (mln euro)
Eksportet (mln euro)
Bilanci tregtar (mln euro)

-7.30

-10.40

-15.60

-15.30

-11.30

-13.20

-10.20

-2290.00

-2890.00

-3349.00

-3054.00

-3254.00

-3647.00

-3525.00

631.00

786.00

917.00

751.00

1172.00

1406.00

1525.00

-1659.00

-2104.00

-2431.00

-2304.00

-2082.00

-2242.00

-2000.00

2014

2015

-1049.00 -1287.00

2013

-1154

-11.90

-11.16

-3695.55 -3944.85

-10.60

-3889.92

1826

1737.02

-1963.55 -2118.85

1732

-2152.89

Bilanci tregtar (% ndaj PBB-së)

-22.69

-26.56

-26.60

-24.40

-20.80

-23.10

-18.60

-17.80

21.12

20.81

Transferta nga emigrantët

937.00

952.00

833.00

782.00

696.00

669.00

680.00

545.00

592.00

598.00

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT Ministria e Financave

SEKTORI BANKAR
Sistemi bankar shënoi një aktivitet modest përgjatë 2015-s, duke mos arritur të rimarrë veten nga ngadalësimi i viteve
të fundit. Rritja e kredisë për ekonominë ishte negative, duke reflektuar kërkesën e ulët nga bizneset, por edhe fshirjen
e kredive me probleme nga portofoli i bankave. Rritja e depozitave vijoi të ishte anemike për të tretin vit radhazi, duke
reflektuar zhvendosjen e kursimeve drejt fondeve të investimeve, apo dhe tërheqjen e tyre, si rrjedhojë e kthimeve
minimale historike nga kursimet. Huatë me probleme shënuan tendencë tkurrjeje në tremujorin e dytë dhe të tretë, që
u përshpejtua ndjeshem në tre muajt e fundi të vitit, pasi sistemi bankar u përfshi në një proces të fshirjeve të kredive.
Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, totali i aktiveve të sistemit në fund të vitit 2015 ishte 1.32 trilionë lekë, me
një rritje prej 1.86% me bazë vjetore (një vit më parë, rritja e aktiveve ishte 4.80%). Në fund të dhjetorit 2015, stoku i
kredisë për ekonominë arriti në 546 miliardë lekë, me një rënie prej 2.41% me bazë vjetore, kryesisht nga reduktimi i
stokut të kredisë për korporatat jo financiare.
Totali i depozitave arriti në 987 miliardë lekë, me një zgjerim vjetor prej vetëm 1.00%, më e ulëta historike që nga viti
1993. Në tremujorin e tretë sistemi u përball nga një tërheqje e pazakontë depozitash, si rrjedhojë e panikut që u krijua
nga kriza e euros në Greqi, ku më të prekurat ishin bankat me kapital grek që operojnë në Shqipëri. Sistemi iu rikthye
shumë shpejt normalitetit dhe depozitat u zhvendosën kryesisht nga bankat me kapital grek në banka të tjera.
Ndryshe nga viti 2014, kur bankat iu rikthyen kreditimit të ekonomisë, në 2015-n, sistemi investoi sërish paratë e lira në
institucionet e tjera financiare. Zëri “Depozitat në banka, institucione krediti dhe institucione të tjera financiare” u rrit me
16.22% me bazë vjetore. Në të kundërt, zëri “Hua dhënë sektorit privat dhe individëve”, që tregon ndryshimin real të
huasë në ekonomi, duke përjashtuar fshirjen e kredive, ra me 1.61% me bazë vjetore. Zëri “Veprime me Klientët” ra me
6.15% me bazë vjetore, ku tkurrja më e madhe u shënua në tremujorin e fundit, pasi emetimi i eurobondit uli kërkesën
e qeverisë për borxh të brendshëm.
Fitimi i sistemit bankar rezultoi me dy kontraste, që reflektojnë mënyrat e ndryshme të trajtimit të kredive me probleme.
Sipas standardeve lokale të Bankës së Shqipërisë, fitimi i sistemit u rrit me 40.21%, në 15.69 miliardë lekë. Sipas standardeve ndërkombëtare IFRS, rezultati i publikuar nga Shoqata e Bankave tregoi për një rënie të ndjeshme prej 59.85%,
në 4.89 miliardë lekë. Fitimi i sistemit është i përqendruar në tre banka të mëdha, ndërsa disa banka, të përfshira në
procesin e fshirjes së huave kanë raportuar humbje të larta.
Kthyeshmëria nga Aktivet (RoA) u rrit nga 0.89% në fund të vitit 2014, në 1.20% në dhjetor 2015 dhe Kthyeshmëria nga
Kapitali (RoE) u përmirësua nga 10.53% në 2014-n, në 13.16% në fund të 2015-s. Megjithatë, Norma e Mjaftueshmërisë
së Kapitalit vijoi rënien për të dytin vit radhazi, duke zbritur nga 16.84% në 2014-n, në 15.72% në dhjetor 2015, si
rrjedhojë e rritjes së aktiveve të ponderuara me rrezik me ritme më të shpejta se kapitali rregullator.
Kreditë me probleme shënuan një rënie të vazhdueshme gjatë 2015-s, për të zbritur në 17.66% në fund të vitit, një
rënie prej 5.1 pikë përqindjeje në raport me fundin e 2014-s. Tkurrja e fortë i dedikohet kryesisht procesit të fshirjes
nga bilancet e bankave të kredive me probleme, që u përshpejtua në tremujorin e fundit. Sipas të dhënave të Bankës
së Shqipërisë, bankat fshinë nga bilancet rreth 23 miliardë lekë hua me probleme, që nuk po ktheheshin prej të paktën
tre vitesh. Ulja rezultoi e përkohshme, pasi në tremujorin e parë 2016, kreditë jo performuese iu rikthyen rritjes me 1.20
pikë përqindjeje, duke arritur në 18.90%.
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Në fund të vitit 2015, sistemi bankar kishte 16 banka; dy prej tyre janë me kapital shqiptar dhe të tjerat me kapital të
huaj; këto të fundit zënë 84.47% të aktiveve. Sistemi bankar vijon të jetë i mirëdiversifikuar sipas origjinës së kapitalit:
përkatësisht 25.43% nga Turqia, 21.46% nga Austria, 14.06% nga Greqia, 12.97% nga Italia, 13.53% janë banka
me kapital shqiptar; 5.43% janë franceze; gjermane 2.60%; amerikane 1.96% dhe 2.57% nga shtete të tjera. Në vitin
2015, banka Crédit Agricole S.A ndërroi pronësinë në amerikane, pasi u ble nga shoqëria Tranzit sh.p.k., filiali shqiptar
i NCH Capital Inc, që e shndërroi atë në Bankën Amerikane të Investimeve.
Në fund të vitit 2015, sistemi bankar kishte 518 degë, 9 degë më pak se një vit më parë. Numri i të punësuarve ishte
6922, duke u rritur me 128 punonjës.

TË DHËNAT PËR SEKTORIN BANKAR 2007 - 2015
Totali aktiveve (milion lek)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

742,543.20

833,681.50

886,309.00

990,631.00

1,120,168.10

1,187,983.00

1,234,321.00

1,293,721

1,317,843

Totali aktiveve ndaj PBB (%)

75.60

76.63

77.20

81.00

86.40

88.24

90.89

91.50

91.22

Totali huave ndaj PBB (%)

29.75

35.72

38.52

39.30

41.20

41.20

40.35

39.61

37.82
68.34

Totali depozitave ndaj PBB

62.28

56.96

57.92

63.94

66.60

69.10

69.96

69.13

Kredia për ekonominë ndaj totalit të
aktiveve (%)

39.10

47.20

49.60

48.70

48.37

46.70

44.39

43.28

293,863.70

396,264.33

440,397.35

483,130.00

541,899.80

554,732.00

547,928.00

559,987

Totali huave (në milion Lek)

41.47
546,451

Pesha e kredisë në lek

27.70%

28.80%

31.90%

32.60%

34.80%

38.50%

40.14%

41.69%

43.99%

Pesha e kredisë në monedhë të huaj

72.30%

71.20%

68.10%

67.40%

65.20%

61.50%

59.86%

58.31%

56.01%
987,267

602,653.40

619,790.40

662,426.00

785,225.00

875,230.00

930,703.00

950,088

977,421

Pesha e depozitave në lek

Totali depozitave në milion lek

58.30%

57.90%

55.70%

51.15%

51.60%

51.20%

52.02%

51.63%

49.95%

Pesha e depozitave në monedhë të huaj

41.70%

42.10%

44.30%

48.85%

48.40%

48.80%

47.98%

48.37%

50.05%
15.69

Rezultati neto (në miliard lek)

10.20

7.30

3.50

6.70

0.71

3.76

6.56

11.19

1.57

0.91

0.42

0.72

0.07

0.33

0.54

0.89

1.20

Raporti i kthimit mbi kapitalin (%)

20.74

11.35

4.58

7.58

0.76

3.78

6.43

10.53

13.16

Norma e Mjaftueshmërisë së kapitalit (%)

17.08

17.23

16.17

15.38

15.56

16.17

17.96

16.84

15.72

3.31

6.46

10.27

13.61

18.94

22.76

23.22

22.76

17.66

Paraja jashtë korporatave depozituese
(miliard lek)

154.00

195.00

209.00

195.00

194.90

192.70

198.90

217.66

230.60

Oferta e parasë- detyrimet e parasë së
gjerë (miliard lek)

757.00

815.00

871.00

980.00

1070.00

1123.40

1148.90

1,195.08

1,218.10

20.30

23.90

24.00

20.00

18.20

17.15

17.31

18.21

19.93

Raporti i kthimit nga aktivet (%)

Niveli i kredive me probleme (% ndaj totalit)

PJB/oferta e parasë (%)

Burimi: Banka e Shqipërisë,
(Burimi i të dhënave: PBB, T IV 2015, INSTAT; Anketa e Forcave të Punës dhe Tregu i Punës, 2015, INSTAT; Të dhënat për sistemin bankar, Banka e Shqipërisë; të dhënat
për bilancin e pagesave, Banka e Shqipërisë; Shoqata e Bankave; Indeksi i besimit të biznese, Banka e Shqipërisë, Statistikat fiskale, viti 2015, Ministria e Financave)
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Të Dhënat
Kryesore Financiare
2012

2013

2014

2015

Pasqyra e të Ardhurave
5,165,375

4,833,364

4,453,877

Të ardhura nga komisionet neto

541,405

630,347

604,295

783,972

Të ardhura para tatimit

904,156

1,219,399

2,483,816

2,668,971

Tatimi

106,319

237,582

428,899

457,876

Fitimi

797,837

981,817

2,054,917

2,211,096

Të ardhura nga interesi neto

4,454,726

Bilanci Kontabël
129,932,085

139,189,602

148,030,490

141,427,369

Huatë

49,260,743

50,912,100

47,188,237

45,000,001

Letra me Vlerë

53,515,606

58,526,165

61,278,982

56,320,615

Detyrime ndaj Bankave

13,330,531

21,027,977

25,343,535

23,902,937

107,422,452

114,700,816

121,279,675

118,842,127

Totali i Aktiveve

Depozita

16,907,160

17,999,512

19,283,626

19,432,580

113,024,925

121,190,090

128,746,864

121,994,789

Fitimi / Aktivet

0.61%

0.71%

1.39%

1.56%

Fitimi / Totali i Kapitalit

4.72%

5.45%

10.66%

11.38%

Të ardhura nga interesi / Aktive

6.46%

5.71%

4.52%

4.03%

Shpenzime interesi / Detyrime

2.86%

2.57%

1.73%

0.95%

Mjaftueshmëria e Kapitalit

20.49%

20.95%

18.20%

16.58%

Aktive neto / Nr. i Punonjësve

207,766

227,374

227,468

214,026

544

533

566

570

Kapitali
Totali i Detyrimeve
Treguesit

Numri i punonjësve
Shumat të shprehura në ‘000 Lek

Treguesit kryesorë të
Intesa Sanpaolo Bank		
Marzhi i interesit neto
Të ardhura jo nga interesat

2015

Ndryshimi

4,546

92

Ndryshimi në %
2.1%

800

1,074

274

34.2%
7.0%

5,254

5,620

366

(2,127)

(2,176)

49

2.3%

Provigjone për kredi

(597)

(663)

(66)

11.1%

Të ardhura neto

2,055

2,211

156

7.6%

0.1%

Totali i të ardhurave
Shpenzime operacionale

1.4%

1.5%

Kthimi nga kapitali

11.0%

11.6%

0.6%

Raporti Shpenzime/ Të ardhura

40.5%

38.7%

-1.8%

Kthimi nga aktivet mesatare

0.13

0.13

148,030

141,427

(6,603)

Totali i huave (bruto)

47,188

45,000

(2,188)

-4.6%

Depozitat e klientëve

121,280

118,842

(2,438)

-2.0%

19,284

19,433

149

0.8 %

Totali i aktiveve

Totali i kapitalit aksioner
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Analiza e
Menaxhimit
MJEDISI I BRENDSHEM
Ekonomia Shqiptare performoi gradualisht gjatë 2015-s duke regjistruar në tëresi një rritje prej 2.6%. Në shtator të 2015-s
qeveria ndërmorri një fushatë të rëndësishme për uljen e informalitetit në ekonomi, e cila pati disa rezultate evidente në
fushën e regjistrimit të bizneseve. Sidoqoftë sfidat fiskale mbeten të një rendësie të veçantë për ekonominë. PPB përgjatë
vitit 2016 pritet të ketë një rritje prej 3.3%, si rezultat i rigjallërimit të ciklit të investimeve veçanërisht në sektorin energjitik,
përfshirë fillimin e ndërtimeve të gaz-sjellësit Trans-Adriatik (TAP). Pritet që 2017-a të pasohet nga një rritje e lehtë me
3.5%.
Me qëllim mbështetjen e ekonomisë, BSH vazhdoi të ulte normën e interesit. Për të 5-n vit rradhazi, norma bazë e interesit
është ulur 16 herë, duke arritur nivelin minimal 1.25% në fillim të muajit maj 2016.
Sektori bankar ishte i mirë-kapitalizuar dhe likuid në vitin 2015. Huatë patën një rritje positive dhe nga ana tjetër volumi i
kredive të keqija, i cili ishte relativisht i lartë, u ul me 21%. Nga pikëveshtrimi i cilësisë së aktiveve, norma e kredive të këqija
u ul me 5%, duke arritur nivelin 18.22%.

INTESA SANPAOLO BANK SHQIPERI 2015 SFIDAT KRYESORE DHE ARRITJET
Duke synuar rritjen e fleksibilitetit dhe besueshmërisë për të përballuar sfidat e lindura nga mjedisi i varfër ekonomik dhe
kushtet e tregut, Banka mbajti kapital të fortë, pozicion likuid dhe tregoi fokus të veçantë në përmirësimin e cilësisë
së aktiveve.
Përgjatë një viti të vështirë, shoqëruar nga presioni i normave të brëndshme të titujve (në nivele minimale historike),
Banka nëpërmjet menaxhimit arriti të netonte plotësisht impaktin negativ të të ardhurave nga interesat duke administruar
në mënyrë proaktive koston e fondeve.
Në kushte të pafavorshme ekonomike kërkesa për hua u zvogëlua si pasojë e presionit të brendshëm, Banka ndërmori
masa të mëtejshme për përmirësimin e marrëdhënieve me klientin dhe rritjen e të ardhurave të cilat nuk lidhen me
produktet e huadhënies, veçanërisht në komisione neto, duke qenë në të njëjtën kohë e kujdesshme për të mos humbur
pjesë në treg.
Banka pati rezultate sërish në terma të fitimit neto. Arriti të mbante një norme kosto/të ardhura poshtë nivelit të tregut.
Banka mbajti fuqi punëtore të qëndrueshme dhe ofroi mbështetje të mëtejshme për ndërtimin e kapaciteteve nëpërmjet
trajnimeve intensive dhe gjithëpërfshirëse, të cilat mbeten në fokus të organizatës.
Përpjekje të veçanta janë ndërmarrë në vitin e fundit në procesin e mbledhjes së kredive të keqija duke arritur rezutate të
shkëlqyera në menaxhimin e stokut të kredive të këqija duke e mbajtur këtë të fundit ndjeshëm poshtë normës të tregut.
Ky trend ka kontribuar në një rritje të qëndrueshme dhe mbështetje reale në sektorët ekonomik, duke ndikuar në rritjen
e kredive pa probleme.

MIRADMINISTRIMI I RISKUT
Risku i Kredisë
Cilësia e prejardhjes së kredisë ishte në nivele të shëndetshme dhe u përmirësua me tej krahasimisht me vitin 2014. Në tre
vitet e fundit mesatarja e vonesës së kredisë 90+ mbi kredinë e re ishte 2.75% krahasimisht me 3.7% në 2014-n.
Kreditimi i ri përfitoi nga përvoja dhe njohuria e specifikave të sektoreve të ndryshëm, zgjidhje të paracaktuara, politika dhe
produkte, kryesisht duke përmendur Energjetikën dhe Agrobiznesin si komponent te rritjes së volumeve. Këto rezultate
përfshijnë gjithashtu partneritete dhe marrëveshje ndarje risqesh me lojtarë me eksperiencë si IFC dhe BERZH.
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Banka në përputhje me rregullat e Grupit ISBD, zbatoi ‘Risk Appetite Framework’ (RAF) lidhur me kontrollin e riskut te
kredisë si Risku i Koncentruar, Risku Imobiliar, Risku i Sovranitetit, Risku i Shkëmbimit Valutor, etj.
Në fund të 2015-s, Banka vendosi strukturën organizative dhe rregullative mbi Menaxhimin Proaktiv të Ekspozimit të
Kreditimit dhe Sistemit të Paralajmërimit në Kohë me pëllimin të zbatohet një monitorim i cilësisë së kredisë më proaktiv.

ADMINISTRIMI I PORTOFOLIT TE KREDIVE TE KEQIJA
Në vitin 2015-ë Banka përmirësoi fuqishëm cilësinë e portofolit të kredisë. Banka vazhdon të ketë rezultatin më të mirë në
sektorin bankar në lidhje me reduktimin e kredive të këqija. Këto rezultate vijnë kryesisht nga faktorët më poshtë:
•
•
•

Reduktimi i stokut të kredive të këqija në nivele të shëndetshme mundësuar nga rezultatet e mbledhjeve, të
cilat bën të mundur lëvizjen nga bilanci i pozicioneve të ndënjura sipas rregullores së Bankës Qendrore, 		
ndërkohë duke ruajtur një raport të mirë mbulimi të kredive të këqija.
Implementimi i plotë i kuadrit të aseteve të marra në zotërim, pasuar me rezultate mjaft pozitive lidhur me 		
marketimin dhe shitjet, duke mos prodhuar humbje për Bankën.
Ndërhyrja e hershme në pozicionet e ristrukturimit/riplanifikimit të kredive duke shmangur përkeqësimin e
portofolit me kombinimin suport/pjesëmarrje të grupit ndjekës nëpërmjet marrëveshjeve që nga fazat e 		
hershme të rishikimit deri në fazat e mëvonshme të përkeqësimit.

RISQE TE TJERA
Banka, në përputhje me rregullat e Grupit ISBD, zbatoi monitorimin më të përditësuar të Riskut të Likuiditetit dhe Riskut
të Normave të Interesit, nëpërmjet provigjoneve Bazel III.
Në fund të 2015-s Banka ndërmorri iniciativa të shtuara lidhur me:
•
Përmirësim i Planit të Rekuperimit dhe Zgjidhjes, sipas kërkesave të Bankës Qendrore dhe Grupit
•
Menaxhimi i Riskut Reputacional, në përputhje me kërkesat e Grupit
•
Përmirësim i strukturës së Menaxhimit të Riskut Operacional lidhur me vlerësimin dhe monitorimin e Riskut ICT,
zbatimit të rregullave të reja për identifikimin dhe masat e këtyre risqeve.

MIRADMINISTRIMI I EFIKASITETIT
Për të siguruar mbështetjen ndaj strategjisë së biznesit për rritje, duhej një përmirësim në efikasitetin dhe efektshmërinë e
Bankës. Përpjekja për të arritur epërsi operacionale vazhdoi me disa iniciativa dhe investime gjatë vitit 2015.
•
Investimet në pasuri të paluajtshme kyesisht të fokusuara në rritjen e biznesit, përmirësimin e imazhit, dhe 		
absorbimin e uljes së kostos si pjesë e rëndesishme e investimeve kapitale. Ndër të tjera:
o
Rindërtimi dhe ri-alokimi i degëve
o
Optimizimi i ambienteve të zyrave qëndrore
•
Strategjia e investimeve TIK po suporton plotësisht zhvillimin e biznesit të Bankës, në linjë me “udhëzimet TIK”
të Grupit. Banka vazhdon të shfrytëzojë ekspertizën e TI për implementimin e zhvillimit të disa projekteve 		
brenda Bankës me kosto minimale.
•
Gjatë 2015-s Banka implementoi disa projekte duke synuar të jetë në Përputhje me Rregulloret Lokale dhe të
Grupit si më poshtë:
o
PH3 Finevare
o
Modeli Njihni Klientin Tuaj (Know Your Customer model KYC)
o
Migrimi i Listës në Vëzhgim (Watch List Management WLM)
Në 2015-n, kontrolli i kostove ishte një nga pikat më të forta të Bankës. Disa inciativa mbi kursimin e kostos parashikohen
të influencojnë pozitivisht procesin e optimizimit të kostove të Bankës kundrjet aktiviteteve që krijojnë vlerë.

RUAJTJA E POZICIONIT TE FORTE TE KAPITALIT DHE LIKUIDITETIT
Në 2015-n u konfirmua një bazë e fortë kapitali e cila u përmirësua nga treguesit financiarë. Rregullorja e re aprovuar për
Normën e Mjatueshmërisë së Kapitalit dhe konvergjimi i kornizës rregullatore të BE-së me Bordin e Mbikqyrjes së BSH-së,
dhanë impakt të plotë pergjatë 2015-s.
Pavarësisht rregullave strikte të ponderitmit të aktiveve me risk dhe kostots së kapitalit lidhur me riskun e tregut dhe atij
operacional, NMK mbeti në nivele të konsiderueshme poshtë minimumit të kërkuar.
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AKTIVITETI BANKAR PER INDIVIDE
Prioritet i rëndësishëm i divizionit të Shërbimeve dhe Produkteve Bankare për individë ështe ruajtja e një niveli të lartë
kënaqësie të klientëve përmes përmirësimit të marrëdhënies me klientet, rritjes së mëtejshme të cilësisë dhe zgjerimit
e përmirësimit të gamës së produkteve dhe shërbimeve që i ofrohen kategorive kryesore përkatesisht Individëve dhe
Biznesit të Vogël.
Hedhja në treg e produkteve të reja dhe përmirësimit të produkteve ekzistuese në të gjithë gamën e tyre patën një rol
të rëndësishëm në zgjerimin e bazës së klientelës si dhe në përmirësimin e rezultateve financiare. Produktet e reja të
kredidhënies, rishikimi i kushteve dhe pasurimi me tipare të reja si mundësia e rifinancimit të shumës së shlyer apo shtyrja
e ripagimit të kësteve për një periudhe të caktuar, si dhe kombinimi me fushata të dedikuara marketingu, patën një ndikim
pozitiv në përmirësimin e ndjeshëm të rezultateve të kredidhënies. Nga ana tjeter, një fokus të veçantë ka patur hedhja në
treg e produkteve për kategori të caktuara klientësh si kredia dhe paketa e dedikuar për studentët dhe lëshimi i Kartës së
Parapaguar, të cilat kanë si synim përqasjen ndaj bankës të një baze klientele jo-tradicionale.
Në vijim të iniciativës “Multichannel Customer Approach”, për të rritur mundësitë e aksesimit e të dhënave bankare dhe
përmirësimit të aktivitetit transaksional të klienteve, banka hodhi në treg aplikacionin bankar Intesa Mobile i aksesueshëm
në të gjitha platformat e sistemit Android and IOS. Të gjitha këto platforma i hapin rrugën bankës për të eksploruar
plotësisht mundësitë e përshtatjes me nevojat e klientëve duke i ofruar produktet dhe shërbimet përmes një game të
gjerë kanalesh. Banka e shikon këtë proces transformimi si një udhëtim të vazhdueshem dhe dinamik ku modeli rishikohet
vazhdimisht nën driten e nevojave të klientelës dhe zhvillimeve të tregut.
Me të njënjtin koncept transformimi në mendje, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Bankës për ti shërbyer më mirë
konsumatorëve, janë kryer zhvendosja e degës ETC në Rrugën e Elbasanit si dhe e degës sonë në Korçë në Bulevardin
Republika. Të dyja degët janë zhvendosur në ambjente mjaft të përshtatshme e me cilësi të mira punimi si dhe me një
paraqitje të re.
Fryma e bashkëpunimit me institucione të tjera bëri tëmundur që gjatë vitit 2015 të arrihej marrëveshja e bashkëpunimit
me Postën Shqiptare për pagesën e kësteve të kredisë përmes rrjetit mjaft të përhapur të saj. Ky bashkëpunim ndërmjet
institucioneve i hap rrugë mundësive të tjera të bashkëpunimit, të cilat në fund të ditës përmirësojnë mundësitë e shërbimit
që i vihen në dispozicion klientëve.
Diktuar dhe nga zhvillimet e kërkesave të klientëve dhe nevojat e tregut, një tjetër fokus iu kushtua përmirësimit dhe
shkurtimit të proceseve. Një sëre investimesh dhe iniciativash të ndërmarra së brendshmi për këtë qëllim, kanë ndikuar dhe
priten të ndikojne në vijim në përmirësimin e eksperiencës së klientëve, rritjen e efikasitetit dhe rrjedhimisht përfitueshmërisë.
Segmenti i Biznesit të vogel u konsolidua edhe më tepër përgjatë vitit 2015. Kontribut të rëndësishëm në konsolidimin e
tij luajtën forcimi i marrëdhënieve me klientët, plotësimi dhe përmirësimi në vazhdim i gamës së produkteve të ofruara,
rishikimi dhe përshtatja me kushtet e tregut si dhe trajnimi i vazhdueshëm i forcës shitëse.
Përsa i përket sektorit të agrobiznesit, për të zgjeruar partneritetin dhe për të krijuar sinergjitë për krijimin dhe zgjerimin
e aksesit në financim, gjatë vitit 2015 janë zhvilluar një sërë takimesh me organizata dhe institucione kyçe në sektorin e
agrobiznesit. Gjithashtu Banka për të dytin vit radhas, organizoi konferencën e dedikuar për të mbështetur inovacionin në
sektorin e biznesit me pjesëmarrjen e një sërë aktorëve të rëndësishëm të fushës.
Shfrytëzimi profesional i platformës CRM ka lehtësuar ndjeshëm menaxhimin e portofolit të klientëve, kategorizimin e tyre
si dhe procesin e raportimit. Nga ana tjetër zbatimi i suksesshëm i fushatave për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve
bankare të dedikuara nëpërmjet një rrjeti të gjerë kanalesh komunikimi, ka ndikuar në rritjen e ndërshitjes tek të dyja
segmentet e divizionit.
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AKTIVITETI BANKAR PER KORPORATAT DHE SME
Segmenti i Korporatave dhe SME-e, vijon të jetë një kontribues thelbësor përsa i përket të ardhurave të Intesa Sanpaolo
Bank Albania. Ky segment ka arritur rezultate të dukshme në drejtim të përmirësimit të raportit të portofoloit të kredive
performuese të Bankës në tregun bankar, duke luajtur në të njëjtën kohë një rol të qënësishëm në përmirësimin e cilësisë
së portofolit të kredisë së Bankës përgjatë 2015-s, rrjedhimisht duke kontribuar në zhvillimin e Bankës në tërësi.
Gjatë 2015-s u tregua interes i veçantë ndaj aktivitetit të Financimit të Projekteve. Banka ka marrë pjesë në investime të
rëndësishme në fushën e Hidro –Energjitikës, Projekte të Financimit të Agrobiznesit si edhe Zhvillimit të Turizmit, duke i
konsideruar këta sektorë si “motorrat” më të rëndësishëm të ekonomisë Shqiptare. Gjithashtu bashkëpunimi me BERZH-in
ka rritur mundësitë e financimit të klientëve, ndërkohë që ka lehtësuar kërkesat për kolateral.
Përmiresimet e mëtejshme lidhur me fleksibilitetin dhe diversifikimin e produkteve si dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara,
patën një rol të rëndësishëm në rritjen e konsiderueshme të të ardhurave nga komisionet që gjenerohen nga transaksionet
bankare, veçanërisht nga segmenti i Korporatave.
Gjatë 2015-s, Banka arriti të plotësojë rrjetin e segmentit të SME-ve, që rezultoi në një rritje të “pjesës së tregut” përsa
i përket huadhënies në segmentin SME. Një tjetër pikë e rëndësishme për 2015-n ishte përmirësimi i mundësive, që ka
për qëllim fuqizimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore. Zgjerimi i mëtejshëm i shtrirjes gjeografike të forcës së shitjes
së segmentit SME, së bashku me trajnime të dedikuara, solli si rezultat forcimin e kapaciteteve shitëse të cilat çuan në
rezultate pozitive përsa i takon performancës së segmentit.
Përmirësimet në platformën “CRM”, ndikuan gjithashtu në rritjen e të ardhurave nga aktivitetet jo-kredituese, përveç të
ardhurave nga interesat e kredive. Për më tepër, zgjerimi i burimeve njerëzore në Divizionin e Korporatave dhe SME-ve në
tërësi, rriten mundësitë tona për të përmirësuar aktivitetin e transaksioneve bankare. Në fokus ka qënë gjithashtu edhe
ndërtimi i sinergjive që kanë për synim rritjen e ndër-shitjes edhe me segmentet e tjera të biznesit brenda Bankës.

AKTIVITETI I DIVIZIONIT TE FINANCES DHE TREGUT TE KAPITALEVE
Divizioni i Financës dhe Tregut të Kapitaleve gjate vitit 2015 vazhdoi te siguronte një vazhdimësi të qëndrueshme prurjesh
në të ardhurat e bankes, ku sfida me e madhe ishte minimizimi i efektit negativ nga rrenia e vazhdueshme e normave te
interesit ne monedhen vendase dhe ato te huaja.
Nderkohe aktiviteti i lidhur me klientelen ka vazhduar te gjeneroje te ardhura te mira nga këmbimet valutore spot dhe
forward duke e mbajtur banken ne pozicion konkurrues ne kete treg. Gjate vitit 2015 tregtimi i letrave me vlere te qeverise
shqiptare kryesisht me klientelen Retail, ka vazhduar trendin e tij rrites..

VOLUMI I PORTOFOLIT TE LETRAVE ME VLERE (BALANCA MESATARE VJETORE)
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Vështrim mbi
Ecurinë Financiare
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Vështrim mbi
Ecurinë Financiare1
Pavarësisht trazirave shkaktuar nga kriza globale dhe tensionet e tregjeve financiare, ekonomia Shqiptare aktualisht
po e merr veten gradualisht. Në kushtet e një mjedisi me rritje relativisht të ngadaltë, Intesa Sanpaolo Bank Albania
ka menaxhuar me sukses për të arritur një kthim të lartë për aksionerët e saj. Këto rezulate u mbështetën nga
përqendrimi konstant tek klientët.
Mjedisi i ulët i interesave vështirësoi rritjen e të ardhurave të Bankës në vitin 2015. Presioni i marzheve në rënie
vazhduan të pengojnë performancën financiare të Bankës gjatë 2015-s.
Një tipar i rëndësishëm i Intesa Sanpaolo Bank Albania gjatë 2015-s ka qenë përmirësimi i portofolit të kredive me
probleme, i cili ka ndikuar pozitivisht në rezultatin financiar të Bankës.
Në përgjithësi, Banka në 2015 ishte kryesisht e përqendruar drejt përmirësimit të performancës së biznesit, të
kontrollonte kostot e kreditimit, të reduktonte shpenzimet operative, të konsolidonte dhe zhvillonte fortësine e
operacioneve bankare dhe mbi menaxhimin më efikas të aktiveve dhe pasiveve.

TREGUESIT E PERFITUESHMERISE (PERFORCUESIT E REZULTATIT PERFUNDIMTAR)
•
•
•
•
•
•
•
•

Të ardhurat neto ALL 4,546 mln, rritje 2% (2014: ALL 4,454 mln)
Komisione neto ALL 784 mln, rritje 30% (2014: ALL 604 mln)
Rezultati nga kursi këmbimit ALL 526 mln, rritje 20% (2014: ALL 440 mln)
Marzhi operacional neto ALL 5,620 mln, rritje 7% (2014: ALL 5,254 mln)
Shpwnzime operacionale ALL 2,176 mln, rritje 2% (2014: ALL 2,127 mln)
Fitimi operacional neto ALL 2,669 mln, rritje 7% (2014: ALL 2,484 mln)
Fitimi neto pas taksës ALL 2,211 mln, rritje 8% (2014: ALL 2,055 mln)
Raporti Kosto/ Të ardhura 38.7%, up 0.9 % (2014: 37.8%)

POZICIONI FINANCIAR I QENDRUESHEM SOLID
•
•

Totali i kapitalit aksioner ALL 19,433 mln, rritje 0.8% (Dhjetor 2014: ALL 19,284 mln)
Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit 16.6%, renie 1.6% (Dhjetor 2014: 18.2%)

POZICION I LARTE LIKUIDITETI
•
•

Depozitat e klientëve ALL 118,842 mln, rënie 2.0% (Dhjetor 2013: ALL 121,280 mln)
Raporti Kreditë e klientëve/depozitat 38%, down 1% (Dhjetor 2014: 39%)

¹ Analiza është bazuar në të dhënat e 2015 dhe 2014 sipas IFRS. Përveç në rastet kur shprehet ndryshe, të dhënat janë prezantuar në million LEK
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Ndryshimi

Pasqyra e të ardhurave (në milion Lek)

shuma
2,211
2,055

FITIMI (HUMBJA) NETO
- 458
- 429

TATIMI MBI FITIMIN

2,669
2,484

NET PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAXES
FITIME (HUMBJE) NGA INVESTIMET AKTIVE FINANCIARE HTM

34

- 140
- 167
- 140

HUMBJE NGA ZHVLERESIMI I AKTIVEVE TE TJERA

22
94

PROVIGJONE NETO PER RREZIQE DHE SHPENZIME

3,444
3,127

FITIMI OPERACIONAL NETO
TOTALI I SHPENZIMEVE OPERACIONALE

- 2,176
- 2,127
- 349
- 317
- 758
- 789
- 1,070
- 1,022

AMORTIZIMI I AKTIVEVE TE QENDRUESHME
SHPENZIME TE TJERA OPERACIONALE
SHPENZIME PERSONELI

5,620
5,254

MARXHI OPERACIONAL NETO
- 236
- 244

TE ARDHURA (SHPENZIME) TE TJERA OPERACIONALE

526
440
784
604

FITIM (HUMBJA) NGA AKTIVITETI TREGETAR
TE ARDHURA (SHPENZIME) NGA KOMISIONET

4,546
4,454

TE ARDHURA NETO NGA INTERESAT
V 2015

8%

29

7%

185

7%

-174

- 663
- 597

HUMBJE NGA ZHVLERESIMI I KREDIVE

%

156

124%

66

11%

-72

100%

317

10%

49

2%

32

10%

-31

-3.9%

48

4.7%

366

7%

-86

20%

-8

-3%

86

20%

180

30%

92

2%

V 2014

Trendi tremujor i të dhënave kryesore të pasqyrave të konsoliduara të të ardhurave edhe shpenzimeve
(në milion Euro)
MARZHI OPERACIONAL NETO

1,391.5

TOTALI I SHPENZIMEVE OPERACIONALE

546.9

5,619.7

1,357.4

2,176.1

3T

4T

VF

1T

3T

4T

VF

1T

2T

145.4

2,211.1

3T

4T

VF

716.2

856.9

2T

646.6
702.9

930.3

522.5
2T

3,443.6

811.9

545.4

1,379.3

FITIMI PAS TATIMIT NETO

844.6

561.2

1,491.5

1T

FITMI OPERACIONAL NETO

3T

4T

VF

1T

2T

MARZHI OPERACIONAL NETO
Pavarësisht ndikimeve jo të favorshme të mjedisit makroekonomik, Banka raportoi një marzh operacional neto në
vlerën ALL 5,620 million ose 7% më i lartë se 2014-a si rezultat i:
•
Të ardhura më të larta nga interesi
Përgjatë vitit 2015, trendi i normave ndërkombëtare dhe kombëtare të interesit vazhduan të kishin rënie duke ndikuar
drejt-përdrejt në uljen e të ardhurave nga interesi.
Gjatë 2015-s, Banka uli volumet e aktiveve mesatare, kryesisht si efekt i rënies së kredive të këqija.
Ndikimi negativ nga ulja e normave të interesit u balancua plotësisht nga ulja e kostos së fondeve. Masat e mësipërme
si the ulja mesatare e detyrimeve rezultuan efikase në rritjen e “spread”-it global dhe të ardhurave neto nga interesi.
Average Assets (reclass)

lobal Spread

145,992

144,334
2.9%

2014
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2014

3.0%
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•
Të ardhura më të larta nga komisionet
Në vitin 2015, pati rritje komisionesh kryesisht si pasojë e impaktit positiv të pjesës më të madhe të kategorive të
komisioneve. Kontributi kryesor, përveç të tjerash, vjen si rezultat i komisioneve të garancive nga bashkëpunimet
e suksesshme me klientët vendas dhe Bankat ISP në Europë. Pagesat, komisionet e kredive dhe automatizimi i
produkteve kontribuan më tej në rezultate më të larta krahasuar me vitin më parë.
•
Fitime më të larta nga aktiviteti tregtar
Pavarësisht kushteve të vështira të tregut, Banka mundi të kishte një të ardhur nga aktiviteti tregëtar më të mirë
krahasimisht me vitin 2014.

Komisionet neto

FX result

784

604

2014

526

440

2015

2014

2015

•
Shpenzime të tjera operacionale më të ulëta
Shpenzime të tjera operacionale u ulën me 3% në 2015-n kryesisht si pasojë e disa shpenzimeve të pazakonta në
2014.

TOTALI I SHPENZIMEVE OPERACIONALE
Pasuar nga trendi pozitiv i vitit të kaluar, Banka arriti të ruante një raport të ulët të të ardhurave dhe shpenzimeve
edhe në 2015-n. Banka vazhdoi të sfidonte bazën e kostove të saj nëpërmjet optimizimit, duke nxitur më shumë
efikasitet për biznesin. Rishikimi i bazës së kostos ka qenë një nga përparësitë e Bankës. Ajo përfshin rishikimin e të
gjitha kategorive të shpenzimeve të pakufizuara dhe një analizë se si Banka mund të zhvillojë biznesin për të siguruar
rritjen e kostove në një ritëm më të ngadaltë se rritja e të ardhurave.

Shpenzimet operacionale
2,176

Raporti Shpenzime / Të ardhura

40.5%

38.7%

2,127

2014

2015

2014

2015

Kosto operacionale rezultoi 2.3% më e lartë se në 2014-n si pasojë e kombinimit të faktorëve si më poshtë:
•
Shpenzime personeli më të larta
Shpenzimet e personelit u rritën me 4.7% në 2015-n.
•
Shpenzime administrative më të ulëta
Shpenzimet administrative u ulën vetëm me 3.9%, duke treguar kështu aftësinë e Bankës për të mbajtur koston nën
kontroll.
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•
Shpenzime amortizimi të larta
Veçanërisht përmirësimi i sistemit të Bankës (përditësimi i sistemit FCC) ndikoi në rritjen e shpenzimeve të amortizimit
me 10.1% më shumë se vitin e kaluar.

POZICIONI I FORTE FINANCIAR
Gjatë 2015-s, Banka ka konsoliduar më shumë poziconin e saj si një nga bankat më të mirë-kapitalizuara në Shqipëri.
Në fund të dhjetorit 2015 norma e mjaftueshmërisë së kapitalit arriti shifrën 16.6% ose 0.9% më shumë se mesatarja
e sektorit bankar prej 15.7%.
Pavarësisht kërkesave të reja raportuese të bazuara në rregulloren e re mbi mjaftueshmërinë e kapitalit (Mënyra
standarte Basel II), Banka arriti të mbante një pozicion më të mirë se tregu.
Në 2015-n kapitali aksioner u rrit me 0.8% kryesisht si pasojë e fitimit neto të vitit 2015. Raporti kapitali aksioner/
totali i aktiveve mbeti në nivele të larta duke shënuar 13.7% në 2015-n, duke u rritur me 0.7% krahasuar me vitin
më parë.

NMK - ISBA

18.2%

NMK - Sektori Bankar

Totali i kapitalit aksioner
19,433

16.8%

16.6% 15.7%
19,284

2014

2015

2014

2015

Ndër të tjera, Banka ka ndërmarrë një numër hapash për të përforcuar kulturën e menaxhimit të riskut, duke analizuar
me kujdes kreditë e reja dhe menaxhimin e marrjes në zotërim të aseteve. Gjatë 2015-s Banka pati uljen më të
madhe në normën e kredive me probleme, krahasuar me Bankat e tjera, e cila u pasua më tej me një rënie të lehtë
të normës së mbulimit.

Norma e mbulimit të kredive

Kreditë e keqija / Totalin e kredive
26.5%

14.5%

19.8%

9.7%

2014

2015

2014

2015

POZICION I FORTE I LIKUIDITETIT
Duke reflektuar modelin e Grupit, profili i biznesit i adoptuar nga Intesa Sanpaolo Bank Albania siguron kontroll të
fortë mbi riskun e likuiditetit, përgjithësisht si rezultat i vlerës së ulët të raportit kredi/depozita.
Në fund të vitit 2015, raporti kredi/depozita ra në 37.9% krahasuar me 38.9% në fund të vitit të kaluar si rezultat i uljes
së depozitave me 2.0%, ndërkohë që portofoli i kredive u reduktua me 4.6%, kryesisht nga rënia e konsiderueshme
e kredive me probleme.
Për sa i përket burimit të fondeve, depozitat e klientëve përbejnë 72% e totalit të depozitave, duke qenë burimi
kryesor i fondit.
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Raporti Kredi / Depozita

Depozita Individe / Totali i depozitave

38.9

2014

71.9%

37.9

71.3%

2015

2014

2015

VESHTRIM MBI TE ARDHMEN
Pavarësisht rimëkëmbjes së ngadaltë të mjedisit makroekonomik si dhe të disa kushteve ekonomike gjatë 2015-s,
Banka e shikon me optimizëm dhe besim vitin 2016, bazuar kjo në plane biznesi ambicioze me qëllim:
Ri-balancimin e portofolit drejt një risku më të ulët
Menaxhimin e vazhdueshëm të kostove
Optimizimin e likuiditetit të tepërt
Menaxhimin dinamik të riskut
Intesa Sanpaolo Bank Albania ka për qëllim përdorimin e potencialit të pashfrytëzuar duke vënë në praktikë strategjinë
e rritjes nga pikëpamja e volumeve, rritjes së pjesës së tregut, sinergjinë me klientët biznese, përmirësimin e aktiveve.
Fokus të veçantë do të ketë rritja e portofolit të kredive ndaj bizneseve dhe ofertave ambicioze për individët në
produktet hipotekore dhe kredive personale.
Gjithashtu fokusi do të jetë dhe mbi sektorin e Agrobiznesit duke e financuar më tepër gjatë vitit 2016. Duke u
përqendruar tek optimizimi i të ardhurave, planet e bankës janë përmirësimi i modeleve të përcaktimit të çmimeve
duke aplikuar përqasje të bazuara në vlera dhe duke u siguruar që kostoja reale e riskut të përfshihet.
Banka do të vazhdojë të tregojë përsosmëri në përmbushjen e kërkesave të klientëve duke ndërtuar kanale alternative
nëpërmjet një serie investimesh të konsiderueshme me qëllim risinë dhe rritjen e efikasitetit.
Banka do të vazhdojë të forcojë pozicionin e saj financiar dhe të përmirësojë përfitueshmërinë nëpërmjet disa
iniciativave që do të mbështesin trendin rritës të pritshëm të të ardhurave. Fokusimi te kthimet e pritshme është
çështja kryesore ku do të mbështetemi për mënyrën e menaxhimit të biznesit.
Ne kemi besim në aftësinë tonë për të arritur kthimet e synuara bazuar në modelin tonë të shërbimit.
Banka është e përkushtuar në arritjen e të ardhurave të qëndrueshme mikse duke u bazuar në një rritje cilësore të
bilancit. Do të vazhdojmë të tregojmë përkushtim të veçantë në kontrollin e kostove dhe praktikat e menaxhimit të
riskut, ndërkohë që mbajmë në nivele të shëndetshme likuiditetin dhe pozicionin e kapitalit.
Banka do të tregojë më tutje një kontroll të fortë mbi kostot nëpërmjet përforcimit të proceseve të monitorimit
dhe analizave të kostove, gjithashtu dhe Qendërzimin e Prokurimeve me qëllim reduktimin e kostove, arritjen e
ekonomive të shkallës dhe përmirësimin e procesit të shpenzimeve.
Si dhe në vitin më parë ne jemi të angazhuar të kemi një pozicion të fortë në terma të forcimit të kapitalit, duke rritur
strukturën e aseteve me risk të ulët ponderimi.
Si një nga objektivat strategjike, Banka do t’i kushtojë vëmendje të veçantë makinerisë huadhenëse për të siguruar
cilësinë e rrjedhave të reja hyrëse. Për më tepër, Banka do të përmirësojë mbledhjen e portofolit të kredive me
probleme duke përforcuar dhe trajnuar stafin e mbledhjes së kredive me probleme dhe duke vlerësuar prezantimin
e produkteve të reja për të pastruar vonesat që në fillim. Masa të mëtjeshme do të merren lidhur me menaxhimin e
aseteve të marra në pronësi nëpërmjet përmirësimit të funksioneve dhe proceseve.
Banka është e angazhuar për të investuar në burime njerëzore për të përforcuar shitjet dhe cilësinë e shërbimit ndaj
klientit gjithashtu edhe duke ndërmarrë iniciativa për shpërblime (bazuar në performancë) për të promovuar shitjet.
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Përgjegjësia Sociale
e Korporatës
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Përgjegjësia Sociale
e Korporatës
Intesa Sanpaolo Bank Albania i bashkohet Grupit Intesa Sanpaolo në përpjekjet e pandërprera për të ofruar shërbim
financiar cilësor ndaj klientëve dhe aktivizon mënyra për të promovuar zhvillimin ekonomik të vendit. Angazhimi
yne është përmirësimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve me gjithë aktorët dhe grupet e interesit që ndërveprojnë
me Banken; punonjësit, klientët, aksionerët, furnitorët dhe mbarë shoqërinë. Banka promovon një stil rritjeje që
mbështetet në rezultate të qëndrueshme dhe në krijimin e një procesi të bazuar në besimin reciprok që rrjedh nga
kënaqësia e klientëve dhe aksionerëve, një ndjenjë përkatësie e punonjësve, dhe nga një monitorim i kujdesshëm i
nevojave të komunitetit dhe zonave lokale.
Në përpjekje të vazhdueshme për të ofruar shërbim sa më cilësor për të gjithë, Banka udhëhiqet nga Kodi i Etikës, si
një mjet qeverisës, pjesë e një vizioni më të gjerë të përgjegjësisë sociale dhe ambjentale që i atribuon rëndësi primare
marrëdhënies me gjithë grupet e interesit. Banka e konsideron Kodin e Etikës si një “kushtetutë” të brendshme,
një mjet qeverisës të nevojshëm për të merituar besimin e grupeve të interesit me të cilët banka ndërvepron. Kodi
i Etikës përmbledh një sërë vlerash morale vullnetare që shkojnë përtej atyre të përcaktuara nga kuadri legjislativ e
rregullator. Në vizionin e Bankës, rruga drejt një biznesi të suksesshëm kalon përmes njohjes së Përgjegjësisë Sociale!

MARREDHENIA ME KLIENTET
Përgjatë viteve të fundit është bërë një progres i rëndësishëm në mënyren se si Banka punon me klientët përsa i
takon dimensionit të të dhënave, analizës së segmenteve, zhvillimeve në kohë reale dhe angazhimeve përkatese.
Gjatë 2015-s në segmentet e biznesit Banka kaloi në një model të ndryshëm nga ai i tipit të fushatës që ka për qëllim
shitje një produkt të caktuar. Modeli i ri është i lidhur me trajtimin e klientit në kontekstin e tij individual. Ky model
kujdeset për çdo klient individualisht dhe mendon për mënyrat që Banka mund të përdorë për të shtuar vlerë për të
gjitha palët.
Ky është një ndryshim i madh i cili ka filluar të ndodhë kudo. Banka është duke lëvizur më shumë drejt bashkëveprimit,
e cila siguron në fund të procesit që klienti të ketë përfituar ato vlera që mund të rezultojnë të jenë një blerje,
përdorim i një shërbimi, apo qoftë dhe një eksperiencë pozitive me Bankën. Bazuar në rezultatet besojmë se një
model i tille “kontekstual” është mjaft efikas. Nga monitorimet e bëra është evidentuar përmirësimi i eksperiencës
dhe marrëdhënieve me klientët sepse veprimet janë të personalizuara dhe të përshtatura.
Për të realizuar sa më sipër Banka investoi duke implementuar modulin e ‘Planifikimit të Klientit’ në janar 2015. Qëllimi
i modulit ishte një qasje e para-projektuar me klientët, duke mbuluar segmentet Korporatë dhe SME. Implementimi
i këtij modulit të ri në vijim të përmirësimit të eksperiencës së klientit, ka ndryshuar në mënyrë drastike modelin e
komunikimit me klientët duke rritur proaktivitetin e forcës shitëse me 50%.
Ka shumë arsye pse Banka zgjati më tej ‘Modelin e Shërbimit për Klientët e Rinj’ i cili u implementua për konsumatorët
dhe bizneset gjithashtu. Ky aktivitet përfshiu dizenjimin e “Ditës së Parë” për klientët e biznesit në Bankë si dhe
ndjekjen e aktiviteteve të klientëve gjatë vitit të parë të marrëdhënieve me Bankën. Si rezultat i këtij dizenjimi vihet re
një frymë e re kontaktesh për klientët e rinj gjatë vitit.
Në vijën e parë konsumatorët kërkojnë akses të shpejtë, të lirë dhe të thjeshtë pavarësisht nga mjeti që zgjedhin.
Bankat duhet të veprojnë në shumë kanale ku Dega, Qendra e Kontakteve, Mobile, Telefoni dhe ATM-ja, duhet
të veprojnë si një mjet i vetëm. Deri tani ato shpesh operojnë të veçuara. Një tjetër projekt nisur gjatë vitit është
integrimi i Mobile Banking me aplikacionin për Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientët, i cili realizon fushata
informuese mbi produktet dhe shërbimet e Bankës.
Një tjetër përmirësim i rëndësishëm është mundësimi nëpërmjet kanalit Mobile të grumbullimit të preferencave të
klientëve për produktet dhe shërbimet e ofruara nga banka. Nga të dhëna të brendshme shihet se përdorimi i kanalit
Mobile Banking po rritet më shpejt se kanalet e tjera (Mobile Banking një vitë në treg dhe ka pothuajse të njëjtën
vlerë përdorimi sa kanali Internet Banking i cili ka më shumë se 10 vjet në treg).
Duke pasur parasysh ATM-në si një kanal i përdorur gjerësisht në shërbimet bankare, i është kushtuar vëmendje
analizimit dhe hartimit të “Ciklit të Jetës së Kartës” për klientët. Objektivi i parë i projektit ishte përcaktimi & hartimi
i fushatave që kalojnë nga ‘Sporadike’ në “Të vazhdueshme” ku në fokus është suporti i klientëve për aktivizimin e
kartave, rritja e transaksioneve, duke siguruar një eksperiencë sa më të mirë për shërbimin e ofruar.
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Një tjetër fokus gjatë vitit ka qenë mbledhja e të dhënave mbi klientët. Të dhënat janë baza për të njohur më mirë
klientët dhe për të organizuar proceset e shitjeve të cilat mbështeten gjithashtu nga analiza të thelluara. Prandaj
të dhënat e marra nga “Njohuri mbi Klientin” dhe “Leja për Marketing” të mbledhura nga rrjeti, kanë shfaqur një
tendencë në rritje duke impaktuar positivisht produktivitetin e fuqisë shitëse.

MARREDHENIA ME PUNONJESIT
Të udhëhequr nga ndjenja e përgjegjësisë dhe nga vlerat etike të korporatës, punonjësit e Bankës janë vlerësuar si
aseti kryesor të bankës dhe në krijimin e një vlerë të pakrahasueshme për komunitetin dhe zonën ku ata veprojnë. Për
të përmirësuar biznesit banka zhvilloi më tej në 2015-n modelin organizativ dhe strukturën, duke krijuar më shumë
ndarje funksionale të konsoliduara për t’ju përgjigjur nevojave të biznesit dhe për të qenë në përputhje me udhëzimet
nga kompania mëmë.
Prej disa vitesh Banka bën vlerësimin e performancës për punonjësit duke treguar në këtë vlerësim transparencë,
besnikëri dhe barazi, dhe njëkohësisht duke njohur me kujdes progresin e individëve dhe performancën e tyre me
anë të sistemeve të përshtatshme të motivimit.
Gjatë viteve të fundit punonjësit e segmentit të biznesit janë të përfshirë në skemën incentivuese me anë të së cilës
ju janë caktuar objektivat përkatëse qe duhet të realizohen. Edhe gjatë vitit 2015, Banka njohu arritjet konkrete të
punonjësve duke përforcuar edhe një herë motivimin dhe skemat e shpërblimit.
Fokusi për të investuar në kapitalin njerëzor ka mbetur një prioritet i strategjive të BNJ të Bankës, duke ndihmuar në
këtë mënyrë zhvillimin e punonjësve përmes trajnimeve dhe kurseve profesionalë të projektuara dhe të organizuara
lokalisht dhe/ose në bashkëpunim me ISBD ose trajnuesit lokalë, si:
•
“Trajnimi Outdoor” - për Drejtorët e Marrëdhenieve SME dhe SB
•
“Drejtimi i Projekteve, drejtimi i ndryshimeve”, “Unë dhe ekipi im”, “Ballafaqimi me ndryshimet” për stafin
drejtues.
•
“Mbrojtja e të dhënave”, “Kodi i Etikës”, “Ndihma e parë” & “Përgjegjësia Sociale e Korporatës”
Si pjesë e Grupit ISBD, Banka inkurajoi zhvillimin professional përtej vendit, dhe i dha mundësinë disa prej punonjësve
për t’u rritur profesionalisht dhe në pasurimin e njohurive apo shkëmbimin e përvojave me kolegët e tjerë të Grupit
ISBD.
Dy iniciativa të rëndësishme të DPE-së së bankës “Biseda të hapura” dhe “Idetë më të mira të freskëta” erdhën
gjatë vitit 2015 si një mundësi shumë e mirë për të gjithë punonjesit për t’u përfshirë realisht dhe nga afër me
nevojat e Bankës dhe me mënyrat për të realizuar më mirë objektivat. Ato përforcuan më së miri edhe ndjenjën e
përkatësisë. Drejtori i Përgjithshëm i Bankës ftoi çdo koleg në seancën e bisedave të hapura për të ndarë me secilin
prej tyre objektivat dhe në të njëjtën kohë duke diskutuar lirisht për arritjet dhe strategjitë e Bankës, duke krijuar
një mekanizëm për komunikim të hapur, rritjen e marrëdhënieve midis punonjësve dhe nxitjen e një partneriteti më
konstruktiv midis punonjësve dhe drejtuesve. Ndërsa nisma “Idetë më të mira të freskëta “, kishte për qëllim nxitjen
dhe mbledhjen e ideve të punonjësve në 3 kategori : Produkte & Shërbime ( komerciale ) , përmirësimin e proceseve
dhe Inovacionin.
Sondazhi Klima e Brendshme e vitit 2015, si një iniciativë e rëndësishme e Grupit Intesa Sanpaolo solli sugjerime
të vlefshme për punonjësit e Bankës. Plani i veprimit i hartuar, inkurajoi përmirësimin e shumë çështjeve ashtu si
perceptohen dhe identifikohen nga punonjësit. Në këtë kontekst vlen të përmendet projekti për rikonceptimin dhe
rinovimin e zyrave qëndrore (ajri i freskët, hapësira funksionale të punës, etj.); procesi i “right sizing” dhe qartësia e
roleve; thjeshtimi i proceseve dhe shërbimeve bankare (tryeza të rrumbullakëta të organizuara mes Menaxhmentit të
lartë dhe të Konsumatorëve për të kuptuar më mirë shqetësimet e tyre dhe kërkesat e biznesit, dhe për të lehtësuar
proceset); dialogu i vazhdueshëm me Sindikatën e Bankës, në mënyrë për të kuptuar dhe për t’iu përgjigjur të gjitha
kërkesave të punonjësve.
Sistemi shëndetësor i cili ka qenë në funskion gjatë viteve të fundit, ka vazhduar edhe gjatë vitit 2015, me të njëjtin
kujdes dhe dedikim për të siguruar kontroll të rregullt mjekësor për të punësuarit e Bankës. Kontrolli është më tepër
se sa vetëm teste klinike, ai është një mundësi për të mësuar më shumë mbi gjendjen e tyre shëndetësore dhe për
të fituar frymëzim për të përmirësuar shëndetin dhe cilësinë e jetës dhe punës së tyre. Me shëndet të mirë ne jemi
të aftë për të shijuar plotësisht familjen tonë, shoqërinë e miqve tanë dhe si për të arritur qëllimet tona të karrierës.
Kontrolli është me të vërtetë një ndihmë e fuqishme për punonjësit e Bankës për një jetë më të gjatë, të shëndetshme
dhe më të lumtur.
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Banka është punëdhënës i mundësive të barabarta. Kjo është politika e Bankës për të dhënë mundësi të barabarta të
punësimit për të gjithë personat e kualifikuar dhe rritjen në mënyrë të tillë të diversitetit, pa dallim race, seksi, feje,
moshe, origjine kombëtare, aftësi të kufizuar ose çdo personi në prag pensioni. Banka ofron mundësi të barabarta
në punësim, promovim, paga, përfitime, dhe në të gjitha privilegjet e tjera në afatet dhe kushtet e punësimit. Në
këtë kontekst ajo inkurajon respektin për të drejtat e njeriut të personave me aftësi të kufizuara dhe praninë dhe
integrimin e tyre në shoqëri. Banka në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar të të Drejtave me Aftësi të Kufizuara,
punësoi gjatë vitit 2015 dy persona që i përkasin kësaj kategorie.
Banka ka vazhduar të krijojë një ambient dinamik pune duke ofruar mundësi për një ekuilibër më të mirë midis punës
dhe jetës. Punonjësit kanë marrë pjesë në shumë aktivitete kulturore dhe argëtuese, kryesisht për të përmendur:
Festa e Karnavaleve për femijet; pjesëmarrja e ekipit të volejbollit “Shqiponjat e Intesës” në eventin sportiv të Grupit
në Timishoara, ku u vlerësua me çmimin e dytë për femra në Volejboll; Performuesit më të mirë 2015 – për të cilët
u organizua ceremonia e dhënies së titullit në fund të vitit; aktiviteti korporativ i Fund Vitit, dhe shumë aktivitete të
tjera.

MARREDHENIET ME AKSIONERET
Banka ka krijuar një marrëdhënie të veçantë me aksionerët e saj të bazuar në besimin e plotë reciprok për të arritur
maksimumin në kuadrin e realizimit të rezultateve pozitive edhe në kohën e sfidave financiare që po kalon Banka.
Ajo investon për rritjen e besimit duke transmetuar informacionin nëpërmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit
si: publikimi i pasqyrave financiare pas çdo tremujori, raportet vjetore dhe njoftimet për shtyp në faqen zyrtare të
bankës, duke ruajtur korrespondencën e vazhdueshme dhe organizimin e mbledhjeve të shpeshta të asamblesë së
aksionarëve me shkrim ose prezencë fizike.
Strategjia e përshkruar në Biznes Planin për vitet 2014 – 2016 ka në fokus rentabilitetin dhe fitimin e qëndrueshëm,
forcimin e bilancit, rezultate solide dhe një ndarje të kënaqshme të dividentëve. Në një skenar të vështirë dhe sfidues
ekonomik, marrëdhëniet me komunitetin financiar u përqendruan në rentabilitetin e qëndrueshëm.
Kapaciteti i Bankës për të gjeneruar rritje të vazhdueshme të të ardhurave përcaktohet gjithashtu nga niveli i lartë i
likuiditetit, përmirësimi i mëtejshëm i bazës së kapitalit, reduktimi i kostove operative, politika strikte dhe e kujdesshme
e provigjionimit si dhe nga kreditimi i vazhdueshëm dhe i kujdesshëm në mbështetje të ekonomisë.
Krijimi i vlerave të qëndrueshme sjell përmirësime cilësore të një marrëdhënie afat-gjatë midis Bankës dhe aksionarëve
të saj, ku Banka investon ditë pas dite, në mënyrë rigoroze me efikasitet dhe transparencë.

MANAXHIM I PERGJEGJSHEM I MARREDHENIEVE ME FURNITORET
Manuali i ri i Prokurimeve i aprovuar në tremujorin e fundit të vitit 2015 është përditësuar me Standartet dhe
Rregulloret e Grupit dhe shërben për të rritur më tej angazhimin, dialogun e të degjuarit. Banka komunikon me
email nëpërmjet një adrese të dedikuar për tenderat ose nëpermjet telefonit me të gjithë furnitorët në aktivitetet e
përditshme. Tenderat publikohen rregullisht në faqen e internetit të Bankës nëpërmjet një procesi transparent i cili
u mundëson të gjithë furnitorëve të interesuar të bashkëpunojnë me Bankën. Kriteret e përcaktuara në zgjedhjen e
furnitorëve dhe teknologjisë konsiderojnë mundësinë e një mjedisi më të mirë dhe të pajisjeve efikase të energjisë.
Banka është tashmë pjesë e Centralizimit të Prokurimeve dhe aplikon standarted e Grupit; ky proces propozon
ndërgjegjësim më të madh mbi çështjet e përgjegjësisë sociale dhe ambjentale. Qëllimi i këtij Manuali të ri është të
përcaktojë dhe të adoptojë rregullore e procese të reja që mundesojnë kalimin drejt një qasjeje të centralizuar dhe
globalizuar të prokurimeve. Udhëzimet kombinojnë kriterin e përgjegjësisë sociale dhe ambjentale në një mënyrë të
mirëstrukturuar dhe të tërthortë dhe kërkojnë që të gjithë departamentet e përfshira ti konsiderojnë këto çështje
gjatë procesit të përzgjedhjes së furnitorëve, duke filluar që nga kërkesa për kuotim e deri tek kërkesa për ofertë dhe
informacion suportues. Për më tej, në një ndër shtojcat e manualit, Përgjegjësia Sociale e furnitorëve tanë është një
kërkesë shtesë për të promovuar edhe tek Furnitorët përgjegjësinë sociale dhe ambjentale.
Blerjet e Gjelbra: Projekti “Printing Solution” në mbështetje të ambjentit dhe përbërësve të letrës, në vitin 2015
kaloi në fazën e implementimit të zgjedhjeve të printerave të centralizuar në të gjitha degët, duke kursyer rreth 30%
në kosto printimi (letër dhe bojë printerash)
Riciklimi i letrës: Të gjitha mbetjet e letrës (letra e përdorur) në Bankë riciklohet nga një nga kompanitë e kontraktuara
“Green Recycling” në bazë të raporteve mujore. Printerat individualë, skanerat dhe fotokopjet u zëvendësuan me
pajisje qendrore printimi të konfiguruara me bazën e të dhënave të përdoruesve. Gjatë 2015-s, u përzgjodh një
kompani që ofron shërbimin taksi me makina të prodhura në vitiet 2014-2015, të cilat janë më ekologjike dhe e
ndotin më pak ajrin.

37

Annual Report 2015

PERKUSHTIMI PER KOMUNITETIN
Ruajtja e trashëgimisë kulturore, historike e publike
Mbështetje financiare për rikonstruksionin e Qendrës së Hapur për Dialog në Kryeministri.
Rikonstruktimi i ndërtesës Viktoriane të Kryeministrisë dhe shndërrimi i saj në një ndërtesë moderne bashkëkohore
të hapur për publikun ishte një koncept i ri prezantimi. Nisma synoi hapjen dhe afrimitetin me institucionet publike
për tu bërë më të prekshme nga qytetarët, gjithashtu edhe arti dhe institutet e kërkimit të jenë të hapura për gjithë
vendin e më tej. QHD- Qendra e Hapur për Dialog, ofron një përzierje unike të tre ambjenteve: një dhomë dixhitale
që i mundeson publikut akses në arkivën dixhitale të zyrës së Kryeministrit që përmban me mijëra dokumenta,
duke përfshirë vendimet e Këshillit të Ministrave dhe korrespondencën e brendshme të institucionit; një librari
ndërkombëtare të rregjistruar, që u mundëson vizitorëve të QHD të ndërveprojnë me mijëra librari në mbarë botën
të specializuara në politikë, çështjet më në zë të ditës, art, arkitekturë e planifikim urban dhe një holl ekspoze që
mirëpret herë pas here ekspozita arti. Në këtë mënyrë Qendra e Hapur për Dialog kërkon të shndërrohet në një
laborator investigativ mbi pragun ku fusha të ndryshme të artit, politika dhe kërkimet takohen me njëra tjetrën dhe
ku potencialet e tyre mbivendosen.
Mbështetje për Zonat e përmbytura në Jug të Shqipërisë.
Në fillim të vitit 2015, shumë në jug të vendit u përmbytën nga shiu i vazhdueshëm. Dëmet e shkaktuara nga
përmbytjet përfshinë zona të mëdha në Jug të Shqipërisë, u shkatërruan shtëpi, gjëja e gjallë, toka dhe agrobiznesi.
Banka mori masa të menjëhershme duke ju përgjigjur kërkesës për ndihmë që Qeveria Shqiptare dhe Ministria e
Agrikulturës, Zhvillimit Rural dhe Manaxhimit të Ujërave u adresuan gjithë bankave të nivelit të dytë në vend. Ne
ofruam mbështetje të plotë duke rikonfirmuar gadishmërine tonë dhe gadishmërinë e Grupit për të ndihmuar klientët
tanë të ketyre zonave duke vendosur Moratorium në ripagimin e kredive të individëve dhe bizneseve të zonave të
prekura nga kjo katastrofë natyrore.
Kontribut në kohë për komunitetin
Grupi i Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut – “Dhuro gjak të shpëtosh një jetë!”
Punonjësit e Bankës janë nxitësit dhe mbështetësit kryesorë, si edhe ambasadorët e veprimtarisë humanitare dhe
iniciativave sociale në përputhje të plotë me Kodin e Etikës dhe Vlerat mbi të cilat Banka bazon punën e përditshme.
Grupi i Dhuruesve Vullnetarë të Gjakut në Bankë dhuron rregullisht dy herë në vit (maj-nëntor) nën moton: “Dhuro
gjak të shpëtosh një jetë!”. Gjatë 2015-s rreth 60 kolegë dhuruan gjak. Darka e përvitshme sociale për dhuruesit
e gjakut, e mbështetur edhe nga Shoqata e Dhuruesve Vullnetarë të gjakut e Grupit ISP, u organizua edhe këtë vit
për të ndarë eksperienca dhe për të falënderuar dhuruesit për kontributin e dhënë në krijimin e Grupit të parë të
Dhuruesve të Gjakut në perimetrin e Bankave Intesa, për të ndihmuar gjithashtu edhe në promovimin e mëtejshëm
të dhurimit të gjakut. Kontributi total në kohë për këtë iniciative ishte 132 orë pune.
Vullnetarët e “Junior Achievement”
Në bashkëpunim me Junior Achievement Albania, gjatë 2015-s Banka organizoi një thirrje për “Mentorim Vullnetar”,
adresuar gjithë kolegëve me aftësi të spikatura elokuence e mësimdhënieje, për të shërbyer si mentorë vullnetarë në
shkollat e mesme të Shqipërise (klasa e 11 dhe e 12) duke ofruar aftësi praktike nga lëmi i biznesit në edukimin e
aftësive sipërmarrëse për nxënësit e rinj. 16 kolegë iu përgjigjën ftesës, duke ofruar kontributin e tyre për të qenë
prezent një herë në javë në shkollat e mesme gjatë leksioneve, duke ofruar aftësite e tyre dhe duke mundësuar një
experiencë unike për nxënësit për të përfituar aftësi praktike pune gjatë drejtimit të një mini-shoqërie biznesi të
drejtuar nga studentët. Iniciativa vijon gjatë një viti shkollor, për të përfunduar më pas me mbarimin e vitit akademik
shkollor. Kontributi total në kohë për nismën e mentorimit vullnetar ishte 130 orë pune.
Kontribut në natyrë për komunitetin
Banka mbështet komunitetin duke ndihmuar në përmirësimin e shërbimit publik, nëpërmjet donacioneve të pajisjeve
të përdoruara të cilat ndihmojnë në dixhitalizimin e veprimeve të përditshme të institucioneve publike dhe rritjen e
efikasitetit të tyre. Në vitin 2015 Banka mbështeti 5 institucione të ndryshme duke dhuruar 10 Desktop Computers,
2 Printera dhe 1 Fotokopje.
Zvogëlimi i ndikimit të drejtëpërdrejtë në mjedis
Shtatë miliardë ëndrra, Një Planet, Konsumoni me Përgjegjshmëri!
Dita Ndërkombëtare e Mjedisit (DNM), është dita që festohet më shumë në mbarë globin për veprimtarinë positive për
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mjedisin e vendosur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 1972 e cila përmbledh perspektivën
njerëzore për çështjet e ambjentit dhe i nxit e fuqizon njerëzit që të bëhen agjentë që promovojnë zhvillimin e
qëndrueshëm. Festimet globale për ditën Ndërkombëtare të Mjedisit u organizuan në ekspozitën më të famshme
universale, “Expo Milano 2015”, ku Grupi Intesa Sanpaolo ishte Partner Zyrtar Global. Sllogani i DNM “Shtate miliardë
ëndrra, Një Planet, Konsumoni me Përgjegjshmëri!” mbështeti dhe ishte komplementar me temën e “Expo Milano
2015” Të Ushqejmë Planetin - Energji për Jetën!, ku ekspozimet paraqesin fjalën e fundit të teknologjisë së kthyer në
art, idetë dhe zgjidhjet e së cilit mund të ndihmojnë për garantimin e shëndetit, sigurisë dhe ushqimit të mjaftueshëm
për të gjithë, duke respektuar planetin dhe ekuilibrat e tij. Banka organizoi një fushate dyjavore komunikimi të
brendshëm e të jashtëm për të rritur ndërgjegjësimin mbi DNM 2015. Banka gjithashtu promovoi disa iniciativa të
brendshme duke nxitur kolegët për të ndërmarrë veprime të përditshme e të përgjegjshme ekologjike ambjentale
nën moton “Një ënderr, Një skuadër, Një veprim Konkret!”
Kursimi i energjisë: Projekti i rinovimit të Zyrave Qendrore që tashmë ka filluar, do të mundësojë depërtimin e dritës
natyrale në të gjithë hapësirat e punës dhe do të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme konsumin e energjisë
elektrike në sajë të ndriçimit LED, sistemit të ri të ajrit të kondicionuar dhe sistemit të gjeneratorëve. Impakti në
kursimin e energjisë vlerësohet të jete rreth 30% e konsumit aktual të energjisë. Të gjitha degët e rialokuara dhe
të ridizenjuara, janë pajisur me ndricim LED, kondicionerë me parametra efikasiteti të energjisë (Inverter, VRF).
Ndriçimi i ri i reklamave është i parametrave LED (7-10 herë më pak konsum). Gjatë 2015-s vazhdoi zëvendësimi i
printerave individuale me pajisje të centralizuara multifunksionale në të gjitha degët. Një inciativë e re u prezantua
nga Departamenti i Pronave të Paluajtshme dhe Shërbimeve të Përgjithshme, me qëllim kursimin e energjisë elektrike
në sezonin e verës, duke synuar një impakt konkret për optimizimin e energjisë për të gjithë kolegët; një tabelë me
udhëzime specifike mbi indikatorët më të rëndësishëm të kursimit të energjisë u vendos në çdo zyrë e në çdo degë
duke promovuar sjellje të përgjegjshme ambjentale në veprimtarinë e përditshme.
Letra: Me implementimin e printerave qendrorë, gjatë vitit janë përmbushur objektivat e zvogëlimit të përdorimit të
letrës dhe zvogëlimit të CO2 në zyra duke eliminuar printerat me bojë dhe skanerat në zyra të cilët janë zevendësuar
me makina multifunksionale qendrore MFM. Nderkohe tenderat jane publikuar rregullisht ne website te Bankes dhe
eshte rritur numri I pjesemarresve ne oferta pas aplikimit te hapjes dhe mbylljes se ofertave te tenderave ne faqen
e internetit te bankes duke reduktuar keshtu edhe perdorimin e letres. Implementimi i sukseshëm i përmiresimit të
sistemit informatik të Bankës, Flexcube Upgrade, ka çuar në zvogëlimin e përdorimit të letrës. Sasia e letrës së kursyer
për vitin 2015 në total është 796.72 kg.
Mbetjet: Banka ka nënshkruar një marrëveshje me një kompani riciklimi për të ricikluar të gjitha mbetjet dhe letrën
e mbledhur në Zyrat Qendrore dhe në të gjitha degët. Në këtë marrëveshje kompania kujdeset që të riciklojë edhe
aktivet e nxjerra jashtë përdorimit nga procesi i inventarit fizik të fundvitit. Gjithashtu Banka ka mundur të riciklojë
gjithë mbetjet e krijuara nga punime të ndryshme të ndërtimit të kryera brenda saj.
Mbledhja e Kapakeve Plastike: Të gjithë punonjësit si edhe vullnetarë të tjerë (klientë dhe grupe interesi) mbështetën
projektin e mbledhjes së Kapakeve Plastikë me qëllim riciklimi. Me paratë e mbledhura nga riciklimi u blenë karrige
me rrota për personat me aftësi të kufizuara të cilët nuk kanë mundësi ti blejnë vetë ato. 250kg kapakë plastikë = 1
karrige me rrota – Banka mblodhi pothuajse 1500 kg = 6 karrige me rrota gjatë vitit.
Mbështetje për sektorin e tretë
Banka nënshkroi një marrëveshje partneriteti me Fakultetin Ekonomik, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe
ekspertizës profesionale në projekte të ndryshme e bashkëpunime, duke ofruar mbështetjen e Bankës për një cilësi
më të mirë të funksioneve bazë të ketij Fakulteti; në fushat e kërkimit shkencor, aktivitete mësimdhënieje dhe mundësi
për karrierë të suksesshme.
Drejtori Ekzekutiv i Bankës me ftesë të këtij Fakulteti mabjti një leksion me temë: “Mësime të nxjerra nga Krizat,
sfidat e sistemit bankar”. Ky aktivitet ishte pjesë e “Forumit për Leksione të Hapura” organizuar nga ky Fakultet me
prezencat e spikatura të personaliteteve të shquara shqiptare e ndërkombetare në fushat e Akademisë, Ekonomisë
dhe Administrimit.
121 studentë kryen praktikën mësimore në Bankë, nga ku 22 studentë ishin të diplomuar rishtazi nga Fakulteti
Ekonomik dhe 99 studentë të tjerë nga Fakultete të ndryshme të Shqipërisë.
Përgjegjësia Sociale e Korporatës do vijojë të jetë në prioritetet e Bankës edhe në vitet e ardhshme.
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Deklarata për Pajtueshmërinë
me Kodin e Qeverisjes
së Korporatës
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Deklarata për Pajtueshmërinë
me kodin e Qeverisjes së Korporatës
STRUKTURA E AKSIONEREVE TE INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA
STRUKTURA AKSIONERE E BANKËS MË 31 DHJETOR 2015
Struktura sipas pronësisë				

Aksione Lek/1.000 (*)

				

Përqindja %

Intesa Sanpaolo S.p.A.					5,562,517						100
(*) Aksione në Lek është vlera e aksioneve të intesa sanpaolo Bank Albania sh.a. të shprehura në vlerë nominale në Lek të shumëzuara me vlerën e aksioneve.

ORGANET STATUTORE TE BANKES
Sipas nenit 15 të “Statutit” organet statutore të Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a janë:
a) Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve
b) Këshilli Drejtues
c) Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv
d) Komiteti i Kontrollit

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve
Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në Ligjin nr. 9901, datë 14/4/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” të
drejtat e aksionarëve për çështje që lidhen me aktivitetin dhe funksionimin e Bankës ushtrohen nëpërmjet Asamblesë
së Përgjithshme të Aksionarëve.
Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve është e zakonshme dhe e jashtëzakonshme në përputhje me ligjin dhe statutin
e Bankës.
Ndër të tjera, Asambleja e Zakonshme merr vendim për përcaktimin e strategjive të biznesit, emërimin dhe shkarkimin
e anëtarëve të Këshillit Drejtues, Komitetit të Kontrollit dhe Auditorit të Jashtëm. Ndërsa Asambleja e Jashtëzakonshme
merr vendim për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, riorganizimin e Bankës
(bashkim ose ndarje), shkrirjen e Bankës (likuidim) dhe shpërndarjen e fitimit vjetor.
Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve merr vendimet e saj me shumicë të thjeshtë ose të kualifikuar në përputhje me
statutin e Bankës.

Këshilli Drejtues
Këshilli Drejtues përbëhet nga një numër tek individësh, jo më pak se pesë dhe jo më shumë se nëntë anëtarë. Anëtarët
e saj caktohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve për një mandat jo më të gjatë se tre vjet me të drejtë rizgjedhje për të njëjtin mandate pa kufizim.
Këshilli Drejtues është një organ vendim-marrës dhe mbikëqyrës dhe ndër të tjera vendos për: Zgjedhjen e Kryetarit
dhe Zëvendës Kryetarit të Këshillit Drejtues; emërimin dhe shkarkimin e Drejtorit të Përgjithshëm ekzekutiv; miratimin
e strategjive të Bankës, strukturën dhe aktivitetet organizative, administrative dhe operacionale; çështje që lidhen me
manaxhimin dhe drejtimin e Bankës. Mbledhjet e Këshillit Drejtues zhvillohen katër herë në vit. Mbledhjet zhvillohen
gjithashtu nëpërmjet sistemeve të lidhjes në distancë duke përdorur mjete të ndryshme komunikimi, duke përfshirë dhe
mjetet elektronike.
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Anëtarët e Këshillit Drejtues në vitin 2015 vijojnë si më poshtë:
Vojko Čok - Kryetar
Anëtar i Pavarur
Paolo Genovese
Anëtar i Pavarur
Rosario Strano
Drejtor i Burimeve & Departamentit të Qeverisjes, Divizioni i Bankave Filiale Ndërkombëtare , Intesa Sanpaolo, Itali
Salvatore Catalano
Anëtar i Pavarur
Elena Breno
Drejtore e Planifikimit të Biznesit, Analiza e Tregut dhe Konsulente , Divizioni i Bankave Filiale Ndërkombëtare, Intesa
Sanpaolo, Itali
Silvio Pedrazzi
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
Ilir Panda
Anëtar i Pavarur

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv
Aktiviteti i bankës drejtohet dhe organizohet në mënyrë të vazhdueshme nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv. (DPE).
Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv është përgjegjës për administrimin e bankës Brenda limiteve të kompetencave
akorduar nga Këshilli drejtues dhe statutit të bankës i cili ka të drejtë të paraqesë propozimet pranë Këshillit Drejtues
dhe komiteteve të krijuara nga Këshilli Drejtues si dhe siguron zbatimin e vendimeve të Këshillit Drejtues dhe Asamblesë
së Përgjithshme të Aksionerëve.
Z. Silvio Pedrazzi është Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës.

Komiteti i Kontrollit
Banka ka një Komitet Kontrolli të përbërë nga tre anëtarë të caktuar nga Asambleja e Përgjithshmë e Aksionerëve me
mandate 4 vjeçar, me të drejtë ri-zgjedhje. Komiteti i Kontrollit raporton pranë Këshillit Drejtues dhe mbështet këtë të
fundit në proçesin e vendim-marrjes dhe mbikqyrjes së Bankës.
Komiteti i Kontrollit zhvillon aktivitetet e tyre mbikëqyrëse dhe kontrolluese në bazë të “Statutit” të bankës, ligjit dhe
legjislacionit vendas.

MARREDHENIET MIDIS BANKES DHE AKSIONEREVE TE SAJ
Banka respekton dispozitat e ligjit nr. 9901, datë 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe legjislacionit
përkatës që zbatohet për mbrojtjen e të drejtave të aksionarëve si dhe rregulloren për sigurimin në kohë të informacionit
për kompaninë dhe dispozitat që rregullojnë thirrjen dhe organizimin e mbledhjeve të Asamblesë së Aksionarëve.
Banka zbaton parimin e të drejtave të aksionarëve, aksesin e njëjtë të informacionit për të gjithë aksionarët si dhe të
gjitha parimet përkatëse në zbatim të Kodit të Etikës dhe kodit të Sjelljes.
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Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Pasqyra e Pozicionit Financiar
Më 31 Dhjetor 2015
(në mijë Lek)

Shënime

Aktivet
Mjete monetare dhe të ngjashme
Hua dhe paradhënie bankave
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimit
Hua dhe paradhënie klientëve
Ndërtesa dhe pajisje
Aktive afatgjata jo-materiale
Të drejta tatimore të shtyra
Të drejta tatimore afatshkurtra
Inventari dhe mjete të tjera
Aktive gjithsej

7
8
9
10
11
12
13
17
14

Detyrimet
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Detyrimet tatimore afatshkurtër
Detyrimet tatimore të shtyra
Provizione
Detyrime të tjera
Detyrime gjithsej

15
16
17
18
19

Kapitali aksionar
Kapitali aksionar
Primet e aksioneve
Rezerva ligjore dhe rregullative
Rezerva të tjera
Zëra të tjerë përmbledhës
Fitimi i pashpërndarë
Totali i Kapitalit Aksionar
Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksionar

20
20
21
22
22

Shënimet nga faqja 6 deri në 54 janë pjesë integrale e pasqyrave financiare.
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2015

2014

16,341,358
23,902,937
4,457,428
51,863,186
40,627,846
1,202,269
590,563
82,103
282,007
2,077,698
141,427,395

15,890,476
25,343,535
3,969,543
57,309,439
40,341,394
1,398,437
554,635
76,962
507,139
2,642,524
148,034,084

1,953,032
118,842,126
110,676
46
379,808
709,127
121,994,815

5,663,139
121,279,675
300,272
431,973
1,075,398
128,750,457

5,562,518
1,383,880
1,825,623
259
714,555
9,945,745
19,432,580
141,427,395

5,562,518
1,383,880
1,744,615
88,492
714,555
9,789,567
19,283,627
148,034,084
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Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Pasqyra e fitim humbjeve dhe të ardhurave të tjera përmbledhëse
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015
(në mijë Lek)

Shënime
Të ardhura nga interesat
Shpenzime për interesat
Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura nga komisionet
Shpenzime për komisionet
Të ardhura nga komisionet, neto
Të ardhura të tjera neto
Shpenzime të tjera operative, neto
Të ardhura operative
Humbje nga zhvlerësimi i mjeteve
financiare, neto
Humbje nga zhvlerësimi i zërave jashtë
bilancit, neto
Zhvlerësimi i inventarit
Shpenzime personeli
Shpenzime operacionale qiraje
Zhvlerësimi dhe amortizimi
Amortizimi i përmirësimeve të ambienteve
me qira
Shpenzime të tjera administrative
Provizione për rreziqe dhe shpenzime
Totali i shpenzimeve
Fitimi neto para tatimit
Shpenzime për tatimin mbi fitimin

23
24
25
26

11
18
13
27
31
12,13
14
28
18

2015

2014

5,704,319
(1,158,593)
4,545,726
953,522
(169,550)
783,972
569,073
(243,911)
5,654,860

6,687,516
(2,233,639)
4,453,877
741,342
(137,047)
604,295
439,718
(244,587)
5,253,303

(637,533)

(572,419)

(18,369)
(167,221)
(1,069,290)
(173,946)
(348,587)

(7,259)
(145,376)
(1,033,426)
(163,839)
(316,539)

(8,406)
(584,238)
21,701
(2,985,889)

(11,122)
(613,541)
94,034
(2,769,487)

2,668,971
(457,876)

2,483,816
(428,899)

2,211,095

2,054,917

29

Fitimi për periudhën
Të ardhura të tjera përmbledhëse
Ndryshimi në vlerën e drejtë të letrave me
vlerë të vendosjes, neto nga tatimi mbi
fitimin
Të ardhura të tjera përmbledhëse për
periudhën, neto
Totali i të ardhurave të tjera
përmbledhëse për periudhën, neto

(88,233)

14,651

(88,233)

14,651

2,122,862

2,069,568

Shënimet nga faqja 6 deri në 54 janë pjesë integrale e pasqyrave financiare.
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50

Gjendja më 1 Janar 2014
Fitimi i vitit
Të ardhura të tjera përmbledhëse
Ndryshimi në vlerën e drejtë të letrave me vlerë të
vendosjes, neto
Totali i të ardhurave të tjera përmbledhëse
Transaksione me aksionerët të regjistruara
direkt në kapitalin aksionar
Dividendët për aksionarët
Totali i kontributeve sipas shpërndarjes tek
aksionerët
Lëvizje të tjera brenda kapitalit aksionar
Përvetësimi i fitimit të mbartur
Përvetësimi i fitimit të mbartur
Gjendja më 31 Dhjetor 2014

(në mijë Lek)

Pasqyra financiare e ndryshimeve në kapital
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

1,383,880
1,383,880

5,562,518

Primet e
aksioneve

5,562,518
-

Kapitali
aksioner

3

49,091
49,091
1,744,615

-

-

-

-

Rezerva
ligjore dhe
rregullative
1,695,524
-

88,492

-

-

14,651

14,651

73,841
-

Rezerva
të tjera

714,555

-

-

-

-

714,555
-

Zëra të tjerë
përmbledhës

(49,091)
(49,091)
9,789,567

(785,453)

(785,453)

-

-

8,569,194
2,054,917

Fitimi i
pashpërndarë

19,283,627

(785,453)

(785,453)

14,651

14,651

17,999,512
2,054,917

Totali
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1,383,880
1,383,880

5,562,518

Primet e
aksioneve

5,562,518
-

Kapitali
aksioner

Shënimet nga faqja 6 deri në 54 janë pjesë integrale e pasqyrave financiare.

Gjendja më 1 Janar 2015
Fitimi i vitit
Të ardhura të tjera përmbledhëse
Ndryshimi në vlerën e drejtë të letrave me vlerë të
vendosjes, neto nga tatimin mbi fitimin
Totali i të ardhurave përmbledhëse për
periudhën
Transaksione me aksionerët të regjistruara
direkt në kapitalin aksionar
Dividendët për aksionarët
Totali i kontributeve sipas shpërndarjes tek
aksionerët
Lëvizje të tjera brenda kapitalit aksionar
Përvetësimi i fitimit të mbartur
Përvetësimi i fitimit të mbartur
Gjendja më 31 Dhjetor 2015

(në mijë Lek)

Pasqyra financiare e ndryshimeve në kapital (vazhdim)
Për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

4

81,008
81,008
1,825,623

-

-

-

-

Rezerva
ligjore dhe
rregullative
1,744,615
-

259

-

-

(88,233)

(88,233)

88,492
-

Rezerva të
tjera

714,555

-

-

-

-

714,555
-

Zëra të tjerë
përmbledhës

(81,008)
(81,008)
9,945,745

(1,973,909)

(1,973,909)

-

9,789,567
2,211,095

Fitimi i
pashpërndarë

19,432,580

(1,973,909)

(1,973,909)

(88,233)

(88,233)

19,283,627
2,211,095

Totali
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Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare
për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015
1. Subjekti raportues
Intesa Sanpaolo Bank Albania, (më poshtë referuar “Banka”), themeluar në Maj të vitit 1998, u autorizua që
të ushtronte aktivitet bankar në Shqipëri. Banka e filloi aktivitetin e vet më 24 Shtator 1998.
Banka, me seli në Tiranë, në adresën Rruga “Ismail Qemali”, nr.27, ushtron aktivitetin e saj nëpërmjet një
rrjeti të përbërë nga 32 degë dhe agjenci në qytete të ndryshme të Shqipërisë: Tiranë, Durrës, Vlorë, Elbasan,
Fier, Berat, Gjirokastër, Korçë, Lushnje, Shkodër, Lezhë, Kavajë, etj., (2014: 32 degë dhe agjenci). Në 31
Dhjetor 2015 Banka numëronte 567 punonjës (2014: 569).

2. Bazat e Përgatitjes
(a) Deklaratë për përputhshmërinë rregullative
Në përputhje me legjislacionin kontabël vendas, pasqyrat financiare janë përgatitur sipas Standardeve
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) të vendosura nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të
Kontabilitetit (BSNK)
(b) Bazat e matjes
Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me parimin e kostos historike, duke bërë përjashtim vetëm
për mjetet financiare të letrave me vlere të vendosjes, të cilat janë të matura me vlerën e drejtë.
(c) Monedha funksionale dhe raportuese
Pasqyrat financiare janë të raportuara në Lek, e cila është në të njëjtën kohë edhe monedha funksionale dhe
raportuese e Bankës. Me përjashtim të rasteve kur është specifikisht e shprehur, informacioni financiar i
shprehur në Lek është rrumbullakosur në të mijtën më të afërt.

________________________________________________________________________________

Shënime shoqëruese mbi pasqyrat financiare për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015
(shumat në mijë lek, përveçse kur është shprehur ndryshe)
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3. Përmbledhje e politikave kontabël
Politikat kontabël të përcaktuara më poshtë janë aplikuar në mënyrë të vazhdueshme për të gjithë periudhën
e pasqyrave financiare si dhe janë aplikuar vazhdimisht nga Banka.
(a) Monedha e huaj
Transaksionet e këmbimeve valutore janë kthyer në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të vlefshëm
në datën e transaksioneve.
Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e raportimit janë këmbyer në monedhën
funksionale me kursin e këmbimit të vlefshëm në datën e këmbimit. Fitimi ose humbja nga këmbimet valutore
të zërave monetar është diferenca midis kostos së amortizuar në monedhën funksionale në fillim të periudhës,
rregulluar për interesin efektiv dhe pagesat gjatë periudhës, dhe kostos së amortizuar në monedhë të huaj të
këmbyer me kursin e këmbimit të ditës në fund të periudhës. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare të cilat janë
matur me vlerën e drejtë në monedhë të huaj këmbehen në monedhën funksionale me kursin e këmbimit të
vlefshëm në datën e përcaktimit të vlerës se drejtë.
Instrumentet jo-monetare, të cilat janë matur në përputhje me parimin e kostos historike në një monedhë të
huaj, janë konvertuar me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Diferencat e konvertimit të cilat
rezultojnë nga rikonvertimet njihen në pasqyrën e të ardhurave. Megjithatë diferencat e konvertimit të cilat
rezultojnë nga këmbimet valutore me aksionaret regjistrohen direkt në kapitalin aksioner.
(b) Interesat
Të ardhurat dhe shpenzimet e interesit njihen në pasqyrën e të ardhurave me anë të metodës së normës
efektive të interesit. Norma efektive e interesit është norma e cila bën aktualizimin e flukseve të pagesave
dhe arkëtimeve të pritshme në të ardhmen gjatë jetëgjatësisë së pritshme të aktivit ose detyrimit financiar
(ose sipas rastit mund të jetë një periudhë më e shkurtër) deri në shumën e mbartur të aktivit ose detyrimit
financiar. Norma efektive e interesit përcaktohet me njohjen fillestare të aktivit dhe detyrimit financiar dhe
nuk rishikohet më pas. Për llogaritjen e normës efektive të interesit, Banka vlerëson rrjedhën e parasë në të
ardhme duke marrë në konsideratë të gjitha kushtet kontraktuale të instrumenteve financiare, por jo humbjet
nga kredia në të ardhmen.
Llogaritja e normës efektive të interesit përfshin të gjitha komisionet e paguara ose të arkëtuara, shpenzimet
për transaksionet, dhe zbritjet ose primet që janë pjesë e normës efektive të interesit. Shpenzimet e
transaksionit janë shpenzime shtesë që i atribuohen në mënyrë direkte blerjes, emetimit ose shitjes se një
aktivi ose detyrimi financiar.
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesat që paraqiten në pasqyrën e të ardhurave përfshijnë:
-

Interesat për aktivin dhe detyrimin financiar të cilat maten me koston e amortizuar llogariten me anë të
metodës së normës efektive të interesit; dhe

-

Interesat për letrat me vlerë të vendosjes të cilat llogariten me anë të metodës së normës efektive të
interesit.

(c) Tarifat nga komisionet
Të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet që janë pjesë integrale e normës efektive të interesit të një aktivi
ose detyrimi financiar përfshihen në përcaktimin e normës efektive të interesit (shih pikën (b)).
Të ardhurat e tjera nga komisionet, përfshirë komisionet e shërbimit të llogarisë, komisionet për menaxhim
investimi, komisionet për shitje dhe vendosje depozite njihen në momentin e kryerjes se shërbimeve. Nëse
angazhimi për një hua nuk pritet të zvogëlojë huan, atëherë komisionet e angazhimit të huas njihen në mënyrë
lineare përgjatë kohëzgjatjes së angazhimit.
Shpenzime të tjera nga komisionet lidhen kryesisht me komisionet për transaksione dhe shërbime, të cilat
kalojnë në shpenzime në momentin e marrjes së shërbimit të ofruar.
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(d) Qiraja
Përcaktimi nëse një marrëveshje është kontratë qiraje ose përmban një të tillë, bazohet në thelbin dhe
përmbajtjen e marrëveshjes dhe kërkon një vlerësim të faktit nëse përmbushja e detyrimeve të marrëveshjes
varet nga përdorimi i një aktivi ose aktiveve të veçantë dhe nëse në marrëveshje parashikohet e drejta për
përdorimin e aktivit. Banka nënshkruan marrëveshje qiraje në cilësinë e qiramarrësit dhe në këtë kuadër ka
vetëm marrëveshje qiraje operacionale, pagesat e të cilave njihen në pasqyrën e të ardhurave me metodën
lineare gjatë gjithë kohëzgjatjes së qirasë. Incentivat e qirasë të arkëtuara njihen si një pjesë integrale e totalit
të shpenzimeve për qiranë, gjatë gjithë kohëzgjatjes së qirasë.
(e) Tatimi mbi fitimin
Shpenzimet për tatimin mbi fitimin përfshijnë tatimin afatshkurtër dhe tatimin e shtyrë. Tatimi afatshkurtër
dhe tatimi i shtyrë njihen në pasqyrën e të ardhurave me përjashtim kur i referohet zërave të cilët njihen direkt
në kapital ose tek të ardhurat e tjera përmbledhëse.
(i) Tatimi afatshkurtër
Tatimi afatshkurtër është tatimi që pritet të paguhet ose të arkëtohet për të ardhurat e tatueshme ose
shpenzimet për periudhën, dhe çdo rregullim të tatimit që duhet të paguhet ose të arkëtohet në lidhje me vitet
e mëparshme. Tatimi afatshkurtër matet duke përdorur normat e taksave në fuqi ose të cilat hyjnë në fuqi në
datën e raportimit. Tatimi afatshkurtër i pagueshëm përfshin gjithashtu çdo detyrim tatimor që lind nga
deklarimi i dividendëve.
(ii) Tatimi i shtyrë
Tatimi i shtyrë përllogaritet mbi diferencat e përkohshme ndërmjet vlerës së mbartur të të drejtave dhe
detyrimeve për qëllime raportimi financiar dhe vlerës së përdorur për qëllime tatimi.
E drejta tatimore e shtyrë njihet për humbjet e papërdorura tatimore, kreditimet tatimore dhe diferencat
tatimore të zbritshme deri në atë nivel ku është e mundshme që fitimi i tatueshëm të materializohet. Të drejtat
tatimore të shtyra rishikohen në çdo datë raportimi dhe zvogëlohen deri në atë nivel që nuk ka më mundësi
që të realizohet fitimi nga tatimet. Të drejtat tatimore të shtyra rivlerësohen në çdo datë raportimi dhe njihen
deri në atë nivel ku është e mundshme që fitimi i tatueshëm të materializohet.
Matja e tatimit të shtyrë pasqyron pasojat tatimore që ndjekin mënyrën sipas të cilës Banka parashikon, në
fund të periudhës së raportimit, të rikuperojë ose likuidojë vlerën e mbartur të të drejtave dhe detyrimeve të
saj.
Tatimi i shtyrë matet me normat e taksave të cilat janë parashikuar të zbatohen mbi diferencat e përkohshme
në momentin e kthimit të tyre, duke përdorur normat e taksave në fuqi ose që hyjnë në fuqi në datën e
raportimit.
Të drejtat dhe detyrimet e shtyra tatimore kompensohen me njëra-tjetrën, nëse një e drejtë e detyrueshme
ligjore ekziston për të kompensuar një të drejtë tatimore afatshkurtër kundrejt një detyrimi tatimor
afatshkurtër, dhe tatimet e shtyra lidhen me të njëjtët subjekte të tatueshëm dhe autoritet tatimor, ose me
subjekte të ndryshme tatimore, por ata kanë si qëllim të likuidojnë detyrimet dhe të drejtat tatimore
afatshkurtra neto ose të drejtat dhe detyrimet e tyre tatimore do të realizohen njëkohësisht. Tatimet shtesë që
lindin nga shpërndarja e dividendëve nga Banka njihen në të njëjtën kohë që njihet detyrimi për të paguar
dividendin përkatës.
(iii) Ekspozimi tatimor
Për përcaktimin e vlerës së tatimit afatshkurtër dhe të shtyrë, Banka merr në konsideratë ndikimin e
pozicioneve të pasigurta tatimore dhe nëse duhet të paguhen tatime shtesë dhe interesa. Ky vlerësim
mbështetet në çmuarjet dhe supozimet dhe mund të përfshijnë një sërë gjykimesh për ngjarje në të ardhmen.
Të dhëna të reja mund të bëhen të disponueshme, si rezultat i të cilave Banka të ndryshojë gjykimin e saj në
lidhje me mjaftueshmërinë e detyrimeve tatimore ekzistuese; këto ndryshime të detyrimeve tatimore do të
prekin dhe shpenzimin për tatimet për periudhën gjatë të cilës bëhet përcaktimi (shih shënimin (5)(c)).
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(f) Aktivet dhe detyrimet financiare
(i) Njohja
Banka fillimisht njeh huatë dhe paradhëniet, depozitat dhe huamarrjet në datën kur ato janë krijuar. Blerjet
dhe shitjet e rregullta të aktiveve financiare njihen në datën e tregtimit kur banka angazhohet për blerjen ose
shitjen e aktivit. Të gjitha aktivet dhe detyrimet e tjera financiare njihen fillimisht në datën e tregtimit në të
cilën Banka bëhet palë për respektimin e dispozitave kontraktuale të instrumentit. Aktivi ose detyrimi
financiar matet fillimisht me vlerën e drejtë plus, për një instrument që nuk matet me vlerë të drejtë nëpërmjet
pasqyrës së të ardhurave, kostot e transaksionit të cilat i atribuohen direkt blerjes ose emetimit të tij.
(ii) Klasifikimi
Aktivet financiare
Banka klasifikon aktivet e saj financiare në një nga kategoritë e mëposhtme:
• Hua dhe të arkëtueshme, të matura me koston e amortizimit;
• Letra me vlere te investimit, të matura me koston e amortizimit; ose
• Letra me vlere te vendosjes, të matura me vlerën e drejtë.
Shih shënimet 3 (i), (j) dhe (k).
Detyrimet financiare
Banka i klasifikon detyrimet e saj financiare, si detyrime financiare te tjera, të matura më pas me koston e
tyre te amortizuar..
Shih shënimet 3 (o),(p) dhe (q).
(iii) Çregjistrimi
Aktivet financiare
Banka nuk e njeh më një aktiv financiar nëse të drejtat kontraktuale për flukset e parave nga aktivi janë shuar,
ose nëse transferohen të drejtat për të marrë përfitimin kontraktual nga aktivi financiar në një transaksion
nëpërmjet të cilit transferohen të gjitha rreziqet dhe përfitimet e pronësisë mbi aktivin financiar, ose ku banka
nuk transferon dhe nuk mban asnjë nga rreziqet apo përfitimet e pronësisë si dhe nuk ruan kontrollin ndaj
aktivit financiar.
Për mos-njohjen e një aktivi financiar, diferenca midis vlerës së mbartur të aktivit (ose vlerës së mbartur që
i caktohet pjesës së aktivit të çregjistruar/fshire) dhe shumës së (i) pagesës së arkëtuar (përfshirë çdo aktiv të
ri të përfituar duke i zbritur detyrimin e ri të presupozuar) dhe (ii) fitimit ose shpenzimeve të akumuluar që
njihen tek të ardhura të tjera përmbledhëse njihet në pasqyrën e të ardhurave. Çdo interes në aktivet financiare
të transferuara të cilat plotësojnë kriteret për mos-njohjen e tyre, që krijohet ose mbahet nga Banka njihet si
një aktiv ose detyrim më vete.
Banka kryen transaksione nëpërmjet të cilave transferon aktivet e njohura në pasqyrën e pozicionit financiar,
por mban të gjitha ose në thelb të gjitha rreziqet dhe shpërblimet e aktiveve të transferuara, apo ndonjë pjesë
të tyre. Në këto raste, aktivet e transferuara vazhdojnë të njihen në bilancin kontabël. Si shembull të këtyre
transaksioneve përmendim huadhënien e letrave me vlerë dhe transaksionet e marrëveshjeve të riblerjes.
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(f) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim)
(iii) Çregjistrimi
Detyrimet financiare
Banka çregjistron një detyrim financiar kur detyrimet kontraktuale janë shfuqizuar, anuluar ose kur u skadon
afati.
(iv) Kompensimi
Aktivet dhe detyrimet financiare kompensohen dhe vlera neto paraqitet në pasqyrën e pozicionit financiar
kur dhe vetëm kur Banka gëzon të drejtën ligjore për të bërë kompensimin e shumave dhe vlerave, dhe ka si
qëllim likuidimin mbi bazën neto ose likuidimin e aktivit dhe shlyerjen e detyrimit njëkohësisht.
Të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten neto vetëm nëse lejohen nga standardet e kontabilitetit, ose për fitime
apo humbje të cilat rezultojnë nga realizimi i transaksioneve të ngjashme në aktivitetin tregtar të Bankës.
(v) Matja me koston e amortizuar
Kosto e amortizuar e aktivit ose detyrimit financiar përbën shumën me të cilën aktivi dhe detyrimi financiar
matet në fazën e njohjes fillestare, minus kthimin e principalit, plus ose minus vlerën e amortizimit të
akumuluar duke përdorur metodën e interesit efektiv për të gjitha ndryshimet midis shumës fillestare që është
njohur dhe shumës së maturuar, duke zbritur ndonjë humbje nga zhvlerësimi.
(vi) Matja me vlerën e drejtë
Vlera e drejtë është çmimi që përfitohet nga shitja e një aktivi ose që paguhet për të transferuar një detyrim,
nëpërmjet një transaksioni të rregullt midis pjesëmarrësve në treg në datën e matjes, në kapital, ose në
mungesë të tij në tregun më të mirë në të cilin Banka ka akses në atë datë. Vlera e drejtë e një detyrimi
pasqyron rrezikun e mospagimit të tij.
Sipas rastit, Banka mat vlerën e drejtë të një instrumenti duke përdorur çmimin e kuotuar në një treg aktiv
për atë instrument. Një treg konsiderohet aktiv nëse transaksionet për aktivin ose detyrimin ndodhin me një
periodicitet dhe volum të mjaftueshëm për të siguruar në mënyrë të vazhdueshme të dhëna dhe informacion
për çmimin.
Nëse në tregun aktiv nuk ka një çmim të kuotuar, atëherë Banka përdor teknikat e vlerësimit të cilat
maksimizojnë përdorimin e të dhënave përkatëse të njohura dhe do të minimizojë përdorimin e të dhënave të
panjohura. Teknikat e vlerësimit që janë zgjedhur përfshijnë të gjithë faktorët që pjesëmarrësit në treg do të
marrin në konsideratë për vlerësimin e çmimit të një transaksioni.
Treguesi më i mirë e vlerës së drejtë të një instrumenti financiar në njohjen fillestare është zakonisht çmimi
i transaksionit, p.sh. vlera e drejtë e pagesës së kryer ose të arkëtuar. Nëse Banka vendos se vlera e drejtë në
njohjen fillestare ndryshon nga çmimi i transaksionit dhe se vlera e drejtë nuk përcaktohet nga një çmim i
kuotuar në një treg aktiv për një aktiv ose detyrim të ngjashëm dhe as nuk bazohet në një teknikë vlerësimi
që përdor të dhëna njohura në tregje, atëherë instrumenti financiar matet fillimisht me vlerën e drejtë, dhe
rregullohet për diferencën midis vlerës së drejtë në njohjen fillestare dhe çmimit të transaksionit. Në vijim,
diferenca njihet në pasqyrën e të ardhurave siç duhet gjatë kohëzgjatjes së instrumentit, por jo më vonë se
periudha kur vlerësimi është plotësisht i mbështetur me të dhëna të njohura në treg ose kur mbyllet
transaksioni.
Vlera e drejtë e një depozite pa afat nuk është më e vogël se shuma që paguhet në momentin e kërkesës, e
cila zbritet nga data e parë kur do të kërkohej pagesa e depozitës.
Grupi njeh transferimet midis niveleve të hierarkisë së vlerës së drejtë në fund të periudhës së raportimit gjatë
të cilës ka ndodhur ndryshimi.
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(f) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim)
(vii) Identifikimi dhe matja e zhvlerësimeve
Në çdo datë raportimi, Banka vlerëson nëse ekzistojnë fakte objektive që aktivet financiare të cilat nuk janë
mbajtur me vlerën e drejtë përmes pasqyrës së të ardhurave janë të zhvlerësuara. Aktivet financiare ose një
grup i aktiveve financiare zhvlerësohet më vete kur faktet objektive ose kriteret e gjykimit tregojnë që një
ngjarje humbjeje ka ndodhur pas njohjes fillestare te aktivit (aktiveve), dhe që kjo ngjarje humbjeje ka një
impakt në flukset e ardhshme të parasë nga ky mjet që mund të vlerësohen në mënyrë të besueshme.
Faktet objektive që aktivet janë zhvlerësuar mund të përfshijnë vështirësi të konsiderueshme financiare të
huamarrësit ose emetuesit, mospërmbushje e detyrimeve ose shkelje e detyrimeve nga huamarrësi në lidhje
me pagesat e interesit dhe të principalit, ristrukturimin e një huaje ose paradhënie nga Banka për shkak të
vështirësive financiare të klientit dhe me kushte që Banka nuk mund të shqyrtojë ndryshe, tregues që një
huamarrës ose emetues do të falimentojë, zhdukjen e një tregu aktiv për një letër me vlerë, ose të dhëna të
tjera të njohura në nivel kombëtar ose lokal në lidhje me një grup aktivesh si ndryshimet jo të favorshme në
statusin e pagesës së huamarrësve dhe ose emetuesve në grup, ose kushtet ekonomike të cilat lidhen me
mospërmbushjen e detyrimeve në grup, apo një rënie e matshme të parashikimit të rrjedhës së parave që pritet
nga një grup i aktiveve financiare që nga momenti i njohjes fillestare të këtyre aktiveve.
Banka merr në konsideratë treguesit për zhvlerësimin e huave dhe paradhënieve dhe të investimeve në letra
me vlerë të vendosjes në nivelin e një aktivi të vetëm dhe kolektivisht. Të gjitha aktivet financiare të
rëndësishme, huatë, paradhëniet dhe investimet në letra me vlerë të vendosjes, vlerësohen veçmas për
zhvlerësime specifike. Aktivet financiare të cilat nuk rezultojnë të zhvlerësuara në veçanti, vlerësohen të
gjitha së bashku për ndonjë zhvlerësim që mund t’i ketë ndodhur, duke grupuar së bashku aktivet financiare
huatë dhe paradhëniet të cilat paraqesin karakteristika të ngjashme të riskut.Për vlerësimin e zhvlerësimit
kolektiv, Grupi përdor modelimin statistikor të tendencave historike mbi mundësinë e mospagimit, kohën e
rikuperimit dhe vlerën e humbjeve, dhe bën një rregullim nëse kushtet aktuale ekonomike dhe të kredisë
lejojnë që këto humbje të jenë më të mëdha ose më të vogla se tendencat historike. Normat e mospagesës,
normat e humbjeve dhe koha e parashikuar për rikuperimin krahasohen rregullisht me rezultatet aktuale për
të siguruar përshtatshmërinë e tyre.
Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve të cilat janë matur me kosto të amortizuar llogariten në bazë të diferencës
së shumës së mbartur të aktiveve financiare dhe vlerës aktuale të fluksit të përllogaritur të mjeteve monetare
të skontuar me normën fillestare efektive të interesit të aktiveve. Humbjet njihen tek pasqyra e të ardhurave
dhe paraqiten në llogarinë e fondit të huave dhe paradhënieve. Kur një ngjarje e mëvonshme influencon në
zvogëlimin e shumës së humbjes nga zhvlerësimi i aktivit, humbja kthehet tek pasqyra e të ardhurave. Fluksi
i parashikuar i mjeteve monetare nga huatë dhe paradhëniet paraqiten me vlerën e skontuar të kolateralit. Të
ardhurat nga kolaterali vlerësohen pas zbritjeve nga vlera e tregut dhe përcaktimit të planit kohor të
rikuperimit, në varësi të llojit të kolateralit.
Aty ku është e mundur Banka bën ristrukturimin/rinegocimin e huave sesa marrjen në zotërim të kolateralit.
Kjo përfshin zgjatjen e afatit të pagesave për kthimin e huasë dhe marrëveshjen për kushte të reja kredie.
Nëse kushtet dhe afatet e një aktivi financiar ri-negociohen ose modifikohen ose një aktiv financiar ekzistues
zëvendësohet me një aktiv të ri për shkak të vështirësive financiare të huamarrësit, atëherë vlerësohet për
zhvlerësim më vete. Të gjithë klientët me një linjë të strukturuar kredie janë subjekt i testimit individual të
zhvlerësimit dhe mbeten të tillë për një periudhë të paktën 2 vjeçare nga ristrukturimi, pavarësisht nga pagesat
e kryera në bazë të kushteve të reja të përcaktuara për pagesat. Drejtimi në mënyre të vazhdueshme rishikon
kreditë e rinegociuara për të garantuar përmbushjen e të gjitha kritereve dhe kryerjen e pagesave në të
ardhmen.
Humbjet nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe pasqyrohen në një llogari për fondin e huave
dhe paradhënieve si dhe të investimeve në letra me vlerë të vendosjes, nëse ka. Nëse njohja e një ngjarje që
ka ndodhur pas zhvlerësimit zvogëlon humbjen nga zhvlerësimi, zvogëlimi i humbjes nga zhvlerësimi
rimerret përmes pasqyrës së të ardhurave.
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(f) Aktivet dhe detyrimet financiare (vazhdim)
(vii)Identifikimi dhe matja e zhvlerësimeve (vazhdim)
Humbjet nga zhvlerësimi i investimeve në letra me vlerë të vendosjes njihen duke riklasifikuar humbjet në
rezervën e të ardhurave të tjera përmbledhëse tek pasqyra e të ardhurave. Humbja kumulative e cila është
riklasifikuar nga pasqyra e të ardhurave të tjera përmbledhëse tek pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
është diferenca midis kostos së blerjes, pa kthimin e principalit dhe amortizimin dhe vlerës së drejtë aktuale,
duke zbritur çdo humbje nga zhvlerësimi që është njohur më parë në pasqyrën e të ardhurave dhe
shpenzimeve. Ndryshimet e provizioneve për zhvlerësim të cilat i atribuohen zbatimit të metodës së interesit
efektiv pasqyrohen si një element përbërës i të ardhurave nga interesi.
Nëse, në një periudhë të mëvonshme, rritet vlera e drejtë e investimit në letra me vlerë të vendosjes të
zhvlerësuar dhe rritja lidhet në mënyrë objektive me një ngjarje që ka ndodhur pas njohjes së humbjes nga
zhvlerësimi, atëherë humbja nga zhvlerësimi kthehet dhe vlera e kthimit njihet në pasqyrën e të ardhurave,
perndryshe cdo rritje ne vleren e drejte njhet ne pasqyrën e të ardhurave të tjera përmbledhëse. Megjithatë,
çdo rikuperim i mëvonshëm i vlerës së drejtë të investimit në letra me vlerë të vendosjes të zhvlerësuar njihet
në pasqyrën e të ardhurave të tjera përmbledhëse.
(g) Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjete monetare dhe të ngjashme përfshijnë mjetet në arkë, llogaritë me bankat, gjendjet e pakufizuara me
bankat qendrore dhe depozitat afatshkurtra shume likuide me maturitet më pak se 3 muaj, të cilat janë subjekt
i ndryshimeve jo të rëndësishme të vlerës së tyre të drejtë dhe përdoren nga Banka për përmbushjen e
angazhimeve te saj afatshkurtra. Mjete monetare dhe te ngjashme klasifikohen si hua dhe të arkëtueshme dhe
mbahen në bilanc me koston e amortizuar.
(h) Huatë dhe paradhëniet
Huatë dhe paradhëniet për bankat dhe klientët janë aktive financiare jo derivative me pagesa fikse ose të
përcaktueshme të cilat nuk janë të kuotuara në një treg aktiv dhe Banka nuk ka për qëllim shitjen e tyre të
menjëhershme ose në një kohë të afërt. Huatë dhe paradhëniet maten në fillim me vlerën e drejtë dhe më pas
me koston e amortizimit plus kostot e tjera të transaksioneve direkte, duke përdorur metodën e interesit
efektiv. Pas matjes fillestare, ato maten me koston e amortizimit me normën efektive te interesit, duke zbritur
vlerën e zhvlerësimit. Amortizimi përfshihet në të ardhurat nga interesi në pasqyrën e të ardhurave. Humbjet
që rezultojnë nga zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave tek humbjet neto nga zhvlerësimi i mjeteve
financiare.
(i) Investime në Letra me Vlerë
Investimet në letra me vlerë njihen fillimisht me vlerën e drejtë plus, në rastin e letrave me vlerë jo të
tregtueshme, kostot e tjera të transaksioneve direkte, dhe më pas kontabilizohen në varësi të klasifikimit të
tyre si letra me vlerë të investimit ose letra me vlerë të vendosjes.
(i) Letra me vlerë të investimit
Letrat me vlerë të investimit janë aktive financiare jo derivative me të ardhura fikse ose të përcaktueshme
dhe me maturitete fikse që Banka ka qëllimin dhe aftësinë t’i mbajë deri në maturim dhe që nuk klasifikohen
si të tregtueshme ose letra me vlerë të vendosjes.Letrat me vlerë të investimit maten me koston e amortizimit
nëpërmjet metodës se interesit efektiv duke zbritur çdo humbje nga zhvlerësimi. Të gjitha shitjet dhe
riklasifikimet e një shumë të konsiderueshme të letrave me vlerë të investimit që nuk janë afër maturimit
riklasifikohen si investime në letra me vlerë të vendosjes dhe nuk e lejojnë Bankën t’i klasifikojë ato në
investime në letra me vlerë të investimit për vitin ushtrimor aktual dhe dy vitet ushtrimore të ardhshëm.
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(k) Investime në Letra me Vlerë
(ii) Letra me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes janë instrumente jo derivative të cilat nuk përbëjnë një kategori tjetër të aktiveve
financiare. Letrat me vlerë të vendosjes përfshijnë letrat me vlerë të borxhit. Letrat me vlerë të borxhit të
pakuotuara, vlera e drejtë e të cilave nuk mund të matet në mënyrë të besueshme, mbahen me kosto. Të gjitha
letrat me vlerë të vendosjes mbahen me vlerën e drejtë pas njohjes fillestare. Te ardhurat nga interesi njihen
në pasqyrën e të ardhurave nëpërmjet metodës së interesit efektiv. Të ardhurat nga dividendët njihen në
pasqyrën e të ardhurave kur Banka gëzon të drejtën mbi dividendin. Fitimet ose humbjet nga këmbimet
valutore të investimeve në letra me vlerë të vendosjes njihen në pasqyrën e të ardhurave. Humbjet nga
zhvlerësimi njihen tek pasqyra e të ardhurave. Ndryshime të tjera të vlerës së drejtë njihen tek pasqyra e të
ardhurave të tjera përmbledhëse dhe paraqitet në rezervën e vlerës së drejtë të kapitalit. Nëse investimi shitet,
gjendja ne kapital, më parë e njohur në pasqyrën e të ardhurave përmbledhëse, riklasifikohet në pasqyrën e
të ardhurave. Një aktiv financiar jo derivative mund të riklasifikohet nga kategoria e letrave me vlerë të
vendosjes në kategorinë e huave dhe të arkëtueshme nëse do të plotësojë karakteristikat e huave dhe të
arkëtueshme dhe nëse Banka ka si qëllim dhe mundësi ta mbajë aktivin financiar për një periudhë kohe të
parashikueshme në të ardhme ose deri në maturim.
(l) Ndërtesat dhe pajisjet
(i) Njohja dhe matja
Ndërtesat dhe pajisjet paraqiten me koston e tyre neto pasi iu është zbritur zhvlerësimi i akumuluar dhe
ndonjë humbje nga zhvlerësimi. Kostot përfshijnë të gjitha shpenzimet të cilat mund t’i atribuohen në mënyrë
të drejtpërdrejtë blerjes së mjetit. Nëse pjesë të një aktivi kanë jetëgjatësi përdorimi të ndryshme, atëherë këto
pjesë kontabilizohen si elementë të veçanta (përbërësit kryesor) të ndërtesave dhe pajisjeve. Të gjitha fitimet
ose humbjet nga shitja e një ndërtese dhe pajisje (të llogaritur si diferenca midis të ardhurave neto nga shitje
dhe vlera e mbartur e objektit) njihet me të ardhurat e tjera në pasqyrën e të ardhurave.
(ii) Kosto të tjera rrjedhëse
Kostot e zëvendësimit të një pjesë të një ndërtese ose pajisjeje njihen me vlerën e mbartur të aktivit nëse
është e mundur që të sigurohen përfitime të ardhshme ekonomike për Bankën dhe nëse kostot e tij mund të
maten në mënyrë të besueshme.
(iii) Zhvlerësimi
Zhvlerësimi njihet në pasqyrën e të ardhurave duke përdorur metodën lineare përgjatë kohëzgjatjes së jetës
së përdorimit të çdo pjese të ndërtesës dhe pajisjes. Trualli dhe Veprat e Artit nuk zhvlerësohen. Jetëgjatësitë
e parashikuara të përdorimit për periudhën aktuale dhe periudhën krahasuese janë të paraqitura si më poshtë:
2015
20 vjet

2014
20 vjet

4 deri në 8 vjet
3 deri në 10 vjet
5 vjet

4 deri në 12 vjet
3 deri në 10 vjet
5 vjet

• Ndërtesat

• Kompjuterët dhe pajisje të tjera
kompjuterike
• Mobiliet, orenditë dhe pajisjet
• Aktive të tjera jo elektrike
(iv) Ndryshimi i parashikimeve

Gjatë vitit 2015, Banka realizoi një vlerësim të efikasitetit operacional të makinerive ATM, sipas të cilit ka
ndryshuar periudha e përdorimit të tyre. Për rrjedhojë, jetëgjatësia e përdorimit të parashikuar për ATM u
reduktua në 8 vjet dhe raporti i zhvlerësimit u rrit në 12.5%. Efekti i këtyre ndryshimeve në nivelin e
shpenzimeve të parashikuara, të cilat janë përfshirë në zërin e “zhvlerësimi dhe amortizimi” rezultoi si më
poshtë:
Rritja/(rënia) e shpenzimeve për
zhvlerësimin

2015

2016

2017

2018

2019

Më vonë

32,111

(5,071)

(6,427)

(4,147)

(2,188)

(14,278)
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(m) Aktive Afatgjata Jo-materiale
Programet kompjuterike, licencat dhe markat tregtare përbëjnë aktivet afatgjata jo-materiale dhe paraqiten
me koston neto nga amortizimi i akumuluar. Shpenzimet e mëtejshme në aktivet afatgjata jo-materiale
kapitalizohen vetëm nëse këto shpenzime rrisin të mirat e ardhshme ekonomike të këtij mjeti specifik. Çdo
lloj kostoje tjetër shpenzohet në periudhën në të cilën kryhet. Amortizimi pasqyrohet të pasqyra e të ardhurave
duke përdorur metodën lineare të amortizimit për të gjithë jetëgjatësinë e aktiveve afatgjata jo-materiale,
duke filluar nga data e përdorimit të tyre. Gjatë vitit 2015, Banka realizoi një vlerësim të efikasitetit
operacional të jetëgjatësisë së përdorimit të programeve kompjuterike të saj, sipas të cilit periudha e
përdorimit të tyre u rrit në 5 vjet. Jetëgjatësia e parashikuar e përdorimit për periudhën aktuale dhe krahasuese
vijon si më poshtë:
2015
5 vjet
10 vjet

• Programe komjuterike
• Licencat dhe markat tregtare

2014
4 vjet
10 vjet

(n) Inventari
Inventari përfshin aktivet e rimarra në pronësi përmes ekzekutimit të garancisë për huatë me probleme dhe
paradhëniet e klientëve të cilët nuk sigurojnë të ardhura, nuk përdoren nga Banka dhe janë planifikuar për
shitje brenda një kohe të shkurtër të arsyeshme, pa ristrukturim të konsiderueshëm. Aktivet e rimarra në
pronësi paraqiten me vlerën e tyre më të ulët të realizueshme dhe fshirja e tyre njihet në pasqyrën e të
ardhurave.
(o) Zhvlerësimi i aktiveve jo financiare
Në çdo datë raportimi, Banka rishikon vlerën e mbartur të aktiveve jo financiare, të ndryshme nga inventari
dhe të drejtave tatimore të shtyre, për të përcaktuar nëse ka tregues të zhvlerësimit. Në rast se rezultojnë
tregues të tillë, atëherë përllogaritet vlera e rikuperueshme e aktivit. Humbja nga zhvlerësimi njihet nëse vlera
e mbartur e një aktivi tejkalon shumën e rikuperimit. Vlera e rikuperueshme e një aktivi është më e madhja
prej vlerës në përdorim dhe vlerës së drejtë minus kostot për t’u shitur. Për vlerësimin e vlerës në përdorim,
fluksi i të ardhurave të parashikuara skontohet në vlerë aktuale me normën e zbritjes para tatimit e cila
reflekton vlerësimet aktuale të tregut me vlerën kohe të parasë dhe risqet specifike të aktivit. Humbjet nga
zhvlerësimi njihen në pasqyrën e të ardhurave. Humbjet nga zhvlerësimi rimerren vetëm kur shuma e mbartur
e aktivit nuk e tejkalon shumën e mbartur që do të ishte përcaktuar, pa zhvlerësimin ose amortizimin, nëse
nuk do të njihej asnjë humbje nga zhvlerësimi.
(p) Depozitat dhe borxhet e varura
Depozitat dhe borxhet e varura përbëjnë burimet e financimit të Bankës.
Depozitat dhe borxhet e varura fillimisht maten me vlerën e drejtë plus kostot direkte të transaksionit, dhe
me pas maten me koston e tyre të amortizuar duke përdorur metodën e normës efektive të interesit
Kur Banka shet një aktiv financiar dhe njëkohësisht nënshkruan një marrëveshje për të riblerë aktivin (ose
një aktiv të ngjashëm) me një çmim fiks në një datë në të ardhmen (“repo” ose “stock lending”), marrëveshja
kontabilizohet si depozitë, dhe aktivi në fjalë vazhdon të njihet në pasqyrat financiare të Bankës.
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3. Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)
(q) Marrëveshjet e riblerjes dhe marrëveshjet e anasjellta te riblerjes
Letrat me vlerë të blera sipas marrëveshjeve për t’u rishitur (marrëveshjet e anasjellta të riblerjeve) dhe letra
me vlerë të shitura sipas marrëveshjeve për të riblerë (marrëveshjet për riblerje), në përgjithësi trajtohen si
transaksione financiare me kolateral në formën e parapagimeve ose arkëtimeve plus interesin e përllogaritur.
Letrat me vlerë të marra mbi bazën e marrëveshjeve të riblerjes së anasjelltë dhe letrat me vlerë të dhëna
sipas marrëveshjeve të riblerjes nuk njihen ose hiqen nga bilanci, derisa të hiqet dorë nga kontrolli i të drejtave
kontraktuale të cilat përfshijnë këto letra me vlerë. Interesat e fituara nga marrëveshjet e riblerjeve të
anasjellta dhe interesi i marrëveshjeve të riblerjeve njihen si të ardhura nga interesat ose shpenzime interesi
për secilën marrëveshje, mbi kohëzgjatjen e çdo marrëveshje.
Kolateralet në mjete monetare për marrëveshjet e anasjellta të riblerjes / marrëveshjet e riblerjes
Transaksionet e huadhënies dhe huamarrjes së letrave me vlerë në përgjithësi janë të siguruara me letra me
vlerë ose mjete monetare. Transferimi i letrave me vlerë kundrejt palëve pasqyrohet në pasqyrën e
pozicionit financiar vetëm nëse transferohen edhe risqet dhe shpërblimet e pronësisë. Pagesa ose arkëtimi
paraprak si kolateral regjistrohet si aktiv ose pasiv. Informacion më i detajuar pasqyrohet në shënimet 10
dhe 15.
(r) Provizionet
Një provizion mund të njihet nëse, si rezultat i një ngjarjeje në të kaluarën, Banka disponon një detyrim ligjor
ose konstruktiv që mund të vlerësohet me besueshmëri dhe që gjithashtu është e mundur që të kërkojë dalje
të përfitimeve ekonomike për të mbyllur detyrimin. Provizionet përcaktohen duke përdorur si normë skontimi
për flukset e pritshme të parasë në të ardhmen, një norme para taksës e cila reflekton vlerësimet aktuale të
tregut për vlerën në kohë të parasë dhe aty ku është e përshtatshme, edhe specifikat e riskut për detyrimin.
(s) Përfitimet e punonjësve
(i) Planet e përcaktuara të kontributeve
Banka operon vetëm me kontribute të detyrueshme të sigurimeve shoqërore që sigurojnë përfitime pensioni
për personelin në momentin e daljes në pension. Autoritetet lokale janë përgjegjës për të siguruar minimumin
e nivelit të pensionit sipas ligjit për pensionet në Shqipëri në bazë të një plani të përcaktuar kontributi për
pensionin. Kontributet e Bankës ndaj përfitimeve të planit të pensionit pasqyrohen në pasqyrën e të ardhurave
në momentin kur ndodhin.
(ii) Përfitimet afatshkurtra
Detyrimet për përfitimet afatshkurtër të punonjësve llogariten mbi një bazë të paskontueshme dhe njihen si
shpenzime kur shërbimi përkatës është siguruar. Një provizion njihet për vlerën e pritur për t’u paguar në
bazë të një plani shpërblimi afat-shkurtër në mjete monetare ose plani për ndarjen e fitimit, nëse Banka ka
një detyrim aktual ligjor ose konstruktiv për te paguar ketë shumë si rezultat i një shërbimi të kryer në të
kaluarën nga punonjësi dhe ky detyrim mund të vlerësohet në mënyrë të besueshme.
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3.

Përmbledhje e politikave kontabël (vazhdim)

(t) Standarde dhe interpretime të reja ende të pa miratuara
Një numër standardesh të reja, ndryshime të standardeve dhe interpretimeve janë në fuqi për periudhat vjetore
duke filluar pas datës 1 Janar 2015. Megjithatë Banka për përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare nuk ka
zbatuar paraprakisht standardet e reja dhe të amenduara që vijojnë më poshtë.
Standardet e reja ose të
ndryshuara
SNRF 9 Instrumentet
financiare

SNRF 15 Të ardhura nga
kontratat me klientët

Përmbledhje e kërkesave
SNRF 9, publikuar në Korrik 2014,
zëvendëson udhëzimin ekzistues të
SNK 39 Instrumentet Financiare:
Njohja dhe Matja. SNRF 9 paraqet
udhëzime të rishikuara për klasifikimin
dhe matjen e instrumenteve financiare,
duke përfshirë një model të ri të
humbjes së pritshme të kredisë për
llogaritjen e zhvlerësimit të aktiveve
financiare, dhe kriteret e reja të
përgjithshme
mbrojtëse
të
kontabilitetit. Standardi gjithashtu jep
udhëzime për njohjen dhe mos-njohjen
e instrumenteve financiare nga SNK
39.
SNRF 9 hyn në fuqi për periudhat e
raportimit vjetor që fillojnë në dhe pas
datës 1 Janar 2018, duke lejuar dhe
aplikimin paraprak.
SNRF
15
përcakton
kuadrin
gjithëpërfshirës për të përcaktuar nëse
e ardhura njihet vlerën e saj dhe kohën
e njohjes. Si zëvendëson standardin
ekzistues për njohjen e të ardhurave,
dukë përfshirë SNK 18 Të ardhurat,
SNK 11 Kontratat e Ndërtimit KIRFN
13 Programet e Besnikërisë së Klientit.
SNRF 15 hyn në fuqi për periudhat e
raportimit vjetor që fillojnë në dhe pas
datës 1 Janar 2017, duke lejuar dhe
aplikimin paraprak.

Ndikimi i mundshëm në
pasqyrat financiare
Banka është duke vlerësuar
ndikimin e mundshëm në pasqyrat
financiare të saj që rezulton nga
zbatimi i SNRF 9.
Për
shkak
të
natyrës
së
operacioneve të bankës, ky standard
pritet të ketë një ndikim të gjerë në
pasqyrat financiare të bankës. Në
veçanti, llogaritja e zhvlerësimit të
instrumenteve financiare sipas
humbjes së pritshme nga kredia
parashikohet të rrisë nivelin e
përgjithshëm të zbritjeve për
zhvlerësim.
Banka,
në
bashkëpunim me Grupin Intesa
Sanpaolo, do të zbatojë paralelisht
këtë standard në fillim të vitit 2017
ndikimin
e
për
vlerësuar
mundshëm.
Banka është duke vlerësuar
ndikimin e mundshëm në pasqyrat
financiare të saj që rezulton nga
zbatimi i SNRF 15.

Standardet e tjera të ndryshuara nuk parashikohen të kenë një ndikim të konsiderueshëm në pasqyrat
financiare të Bankës.
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar
Si pasojë e përdorimit të instrumenteve financiare, Banka ekspozohet ndaj risqeve te mëposhtëm:
a.
b.
c.
d.

risku i kredisë
risku i likuiditetit
risku i tregut
risku operacional

Ky shënim jep informacion rreth ekspozimit të Bankës ndaj secilit prej llojeve të risqeve, objektivat e
Bankës, politikat dhe proceset për vlerësimin dhe menaxhimin e riskut si dhe menaxhimin e kapitalit të
Bankës.
Kuadri i Menaxhimit te Riskut
Këshilli Drejtues i Bankës ka përgjegjësinë kryesore për krijimin dhe mbikëqyrjen e kuadrit të menaxhimit
të riskut të Bankës. Këshilli Drejtues ka krijuar Komitetet e Qeverisjes së Bankës (Komitetin Ekzekutiv,
Komitetin e Drejtuesve Ekzekutiv, Komitetin e Riskut të Kredisë, Komitetin e Riskut Financiar, Komitetin
e Riskut Operacional, Komitetin Lokal të Kredisë, Komitetin e Cilësisë së Aktiveve dhe komitete të tjera) të
cilat kanë autoritetin për vendimmarrje sipas fushave të tyre të caktuara.
Divizioni i Administrimit të Riskut është përgjegjës për zhvillimin dhe monitorimin e politikave të
menaxhimit të riskut të Bankës në këto fusha. Të gjitha komitetet e Bankës kanë anëtarë ekzekutiv dhe jo
ekzekutiv dhe raportojnë rregullisht tek Këshilli Drejtues për aktivitetet e tyre. Politikat e menaxhimit të
riskut të Bankës janë krijuar për të identifikuar dhe analizuar riskun me të cilin përballet Banka, për të
vendosur limitet dhe kontrollin e duhur si dhe për të monitoruar risqet dhe zbatimin e limiteve. Politikat
dhe sistemet e menaxhimit të riskut rishikohen rregullisht për të reflektuar ndryshimet në kushtet e tregut si
dhe produktet dhe shërbimet e ofruara.
(a) Risku i kredisë
Në aktivitetin normal të biznesit të saj, Banka është e ekspozuar ndaj riskut të kredisë në huadhëniet dhe
paradhëniet ndaj klientëve dhe institucioneve financiare, investimet në letra me vlerë dhe zërave të tjerë jashtë
bilancit. Risku i kredisë është risku i një humbjeje financiare të Bankës nëse një klient ose palë e ngjashme
që posedon një instrument financiar dështon në përmbushjen e detyrimeve kontraktore që burojnë nga
huadhënia e Bankës ndaj klientëve, letra me vlerë të borxhit, financime me institucione të tjera financiare
ose që burojnë nga zëra të tjerë jashtë bilancit. Për arsye raportimi të menaxhimit të riskut, Banka konsideron
dhe konsolidon të gjithë elementet e ekspozimit ndaj riskut të kredisë (si risku individual i mospërmbushjes
së detyrimeve, risku i sektorëve të ekonomisë si dhe risku lokal). Banka e menaxhon ekspozimin e saj ndaj
riskut te kredisë periodikisht duke monitoruar nga afër limitet e kredisë, portofolin e huave dhe përqendrimin
e ekspozimit.
Menaxhimi i Riskut të Kredisë
Këshilli Drejtues i Bankës i ka deleguar përgjegjësi për marrjen e vendimeve Drejtorit të Përgjithshëm
Ekzekutiv (DPE), i cili i ka deleguar Komitetit Lokal të Kredisë kompetenca për vendimmarrje. Divizioni
për Administrimin e Riskut, i cili raporton tek DPE, është përgjegjës për mbikëqyrjen dhe administrimin e
riskut të kredisë së Bankës, duke përfshirë detyrat e mëposhtme:

•
•
•

Formulimin e politikave të kredisë duke u konsultuar me njësitë e biznesit, mbulimin e kërkesave për
kolateral, vlerësimin e kredisë, përcaktimin e nivelit të riskut dhe raportimin e tij, procedurat e
dokumentimit dhe ato ligjore, si dhe përputhshmërinë me kërkesat rregullative dhe statutore
Rishikimin dhe vlerësimin e riskut të kredisë. Departamenti i Riskut të Kredisë vlerëson të gjitha
ekspozimet e kredisë përpara angazhimit me klientë nga Banka. Rinovimet dhe rishikimet e kushteve
të kredive janë objekt i të njëjtit proces rishikimi.
Kufizimi i përqendrimit të ekspozimit ndaj palëve, gjeografikisht dhe sipas industrisë, (për huadhënie
dhe paradhënie) si dhe sipas lëshuesit, kategorisë së klasifikimit të kredisë, likuiditetit të tregut dhe
vendit (për investimet në letrat me vlerë).
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
• Zhvillimi dhe mirëmbajtja e klasifikimit të riskut të Bankës në mënyrë që të kategorizojë ekspozimet
sipas nivelit të riskut të humbjes financiare që përballet si dhe të fokusojë menaxhimin e risqeve të tjerë
shoqërues. Klasifikimi i riskut përdoret për të përcaktuar nevojën e provigjionimit të dëmeve ndaj
ekspozimeve specifike të kredisë.
Në përputhje me metodologjinë e Bankës të gjitha ekspozimet janë të klasifikuara si ekspozime pa probleme
dhe me probleme (duke përfshirë huatë e vonuara, të ristrukturuara, nën-standard dhe të dyshimta). Banka
klasifikon portofolin e ekspozimeve me probleme duke analizuar ato në bazë të një grupi rregullash të
harmonizuara me udhëzimet e Grupit. Këto rregulla përfshijnë faktet objektive si: shkelja e kontratës,
moskryerja e pagesave të interesit dhe principalit; vështirësi të mëdha financiare të huamarrësit; dhe
informacione të tjera të rëndësishme financiare për klientin.

•

•

Rishikimi i përputhshmërisë së njësive të biznesit me limitet e ekspozimit të miratuara duke përfshirë
ato për industritë e zgjedhura dhe llojet e produkteve. Komitetit të Cilësisë së Aktiveve i sigurohen
raporte mujore të detajuara mbi cilësinë e kredisë të ekspozimeve ndaj klientëve si dhe propozime për
veprimet rregulluese të duhura që duhen ndërmarrë.
Ofrimi i konsultave, udhëzime dhe aftësi profesionale ndaj njësive të biznesit për të promovuar në Bankë
praktikën më të mirë të menaxhimit të riskut të kredisë.

Ekspozimi Maksimal ndaj Riskut të Kredisë
Tabela e mëposhtme tregon ekspozimin aktual maksimal ndaj riskut të kredisë për komponentët e aplikueshëm
të bilancit:
Ekspozimi Maksimal Bruto
31 Dhjetor 2015
31 Dhjetor 2014
Mjete monetare dhe të ngjashme
(pa përfshirë arkën)
15,241,271
14,890,459
Hua dhe paradhënie bankave
23,902,937
25,343,535
Aktive financiare-letra me vlerë të
vendosjes
4,457,428
3,969,543
Aktive financiare-letra me vlerë të
investimit
51,863,186
57,309,439
Hua dhe paradhënie klientëve
40,627,846
40,341,394
Debitorë të ndryshëm
57,498
204,267
Totali i riskut në bilanc
136,150,166
142,058,637
Huadhënie të aprovuara por jo të
disbursuara
5,804,593
7,425,526
Letër Kredi
279,391
829,112
Garanci të dhëna në favor të klientëve
5,230,505
5,346,600
Totali i angazhimeve në lidhje me
kredinë
11,314,489
13,601,238
Totali i Ekspozimit ndaj Riskut te
Kredisë
147,464,655
155,659,875
Aty ku mjetet financiare regjistrohen me vlerën e drejtë, shumat e pasqyruara tregojnë ekspozimin aktual të
riskut të kredisë, por jo ekspozimin maksimal të riskut i cili mund të rezultojë në të ardhmen si rezultat i
ndryshimeve të vlerës. Banka i mundëson klientëve të saj garanci të cilat mund të kërkojnë që Banka të kryejë
pagesa në përfitim të tyre dhe të ndërmarrë angazhime për të shtrirë më tej linjat e kredisë për të siguruar
nevojat e tyre të likuiditetit. Letër kreditë dhe garancitë e angazhojnë Bankën në kryerjen e pagesave në
përfitim të klientëve në rast të një akti specifik, përgjithësisht i lidhur me importin dhe eksportin e mallrave,
garancitë e pagesave dhe kontratës. Të tilla angazhime e ekspozojnë Bankën në risqe kredie të ngjashme, të
cilat zbuten nga të njëjtat procedura dhe politika kontrolli. Çdo muaj Banka vlerëson angazhimet e saj
financiare për ndonjë zhvlerësim të mundshëm. Subjekt i vlerësimit individual për zhvlerësime të mundshme
të këtyre angazhimeve janë huatë e klientëve me probleme ose huatë e atyre klientëve qe janë ristrukturuar.
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Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Cilësia e kredisë sipas kategorive të aktiveve financiare
Tabelat e mëposhtme tregojnë cilësinë e kredisë të aktiveve financiare të cilat janë të ekspozuara ndaj riskut të
kredisë në bazë të klasifikimeve të brendshme të Bankës. Kategoria e mëposhtme e huave në ndjekje përfshin
ekspozimet që kanë një vonesë prej më shumë se 90 ditë dhe janë zhvlerësuar në mënyrë kolektive (2014: 90
ditë). Zhvlerësimi kolektiv është shpërndarë sipas normës standarde të grupit me karakteristika të ngjashme të
riskut të kredisë ku bëjnë pjesë klientët.
Aktivet financiare në tabelat e mëposhtme paraqiten bruto pa zbritjet për zhvlerësimet për të dy vitet financiare
më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014:
31 Dhjetor 2015
Mjete monetare dhe të ngjashme
(pa përfshirë arkën)
Hua dhe paradhënie bankave
Hua dhe paradhënie klientëve:
Hua tregtare
Hua hipotekore
Hua konsumatore
Aktive financiareletra me vlerë të vendosjes
Kompani të Listuara
Kompani jo të Listuara
Aktive financiareletra me vlerë të investimit
Kompani të Listuara
Letra me vlerë të qeverisë
Totali

31 Dhjetor 2014
Mjete monetare dhe të ngjashme
(pa përfshirë arkën)
Hua dhe paradhënie bankave
Hua dhe paradhënie klientëve:
Hua tregtare
Hua hipotekore
Hua konsumatore
Aktive financiareletra me vlerë të vendosjes
Kompani të Listuara
Kompani jo të Listuara
Aktive financiareletra me vlerë të investimit
Kompani të Listuara
Letra me vlerë të qeverisë
Totali

As me vonesë as
të zhvlerësuara
individualisht

Me vonesë por jo
të zhvlerësuara
individualisht

Individualisht të
zhvlerësuara

15,241,271
23,902,937

-

-

15,241,271
23,902,937

29,756,498
4,762,792
1,500,214
36,019,504

420,868
666,384
3,082
1,090,334

6,901,868
887,888
100,407
7,890,163

37,079,234
6,317,064
1,603,703
45,000,001

3,146,034
1,311,399
4,457,433

-

-

3,146,034
1,311,399
4,457,433

3,491,625
48,371,561
51,863,186
131,484,331

1,090,334

7,890,163

3,491,625
48,371,561
51,863,186
140,464,828

Me vonesë por jo
të zhvlerësuara
individualisht

Individualisht të
zhvlerësuara

14,890,459

-

-

14,890,459

25,343,535

-

-

25,343,535

27,749,739
4,835,224
1,715,477
34,300,440

1,169,413
833,697
21,686
2,024,796

9,600,673
1,117,527
144,801
10,863,001

38,519,825
6,786,448
1,881,964
47,188,237

2,106,528
1,863,015
3,969,543

-

-

2,106,528
1,863,015
3,969,543

5,114,010
52,195,429
57,309,439
135,813,416

2,024,796

10,863,001

5,114,010
52,195,429
57,309,439
148,701,213

As me vonesë as
të zhvlerësuara
individualisht
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Cilësia e kredisë sipas kategorive të aktiveve financiare (vazhdim)
Huatë dhe paradhëniet klientëve janë e vetmja kategori e aktiveve financiare që kanë grupin e huave në
ndjekje, të cilat jo domosdoshmërish janë subjekt i vlerësimit individual për zhvlerësim. Gjatë vitit 2015,
Banka ka zbatuar “Udhëzimin e ri të Grupit mbi rregullat dhe kriteret për klasifikimin e ekspozimit të kredisë
për qëllime konsolidimi” duke klasifikuar huatë në katër kategori kryesore a) hua pa probleme; b) në ndjekje
c) të ristrukturuara; d) të dyshimta. Vlerësimet për zhvlerësim bëhen në përputhje me Librin e ISP për
Vlerësimin Individual sipas të cilës kategoria e huave pa probleme zhvlerësohet kolektivisht, ndërsa tre
kategoritë e tjera zhvlerësohen individualisht ose kolektivisht.
Në tabelat e mëposhtme paraqitet analiza e ndjekjes së huave me vonesa të cilat nuk janë zhvlerësuar
individualisht:
31 Dhjetor 2015
Hua dhe paradhënie klientëve:
Hua tregtare
Hua hipotekore
Hua konsumatore
Totali
31 Dhjetor 2014
Hua dhe paradhënie klientëve:
Hua tregtare
Hua hipotekore
Hua konsumatore
Totali

91 deri në 180
ditë
152,604
258,754
2,331
413,689
91 deri në 180
ditë
681,261
217,836
10,771
909,868

më shumë se 180
ditë
268,264
407,630
751
676,645
më shumë se 180
ditë
488,152
615,861
10,915
1,114,928

Totali
420,868
666,384
3,082
1,090,334
Totali
1,169,413
833,697
21,686
2,024,796

Huatë dhe letrat me vlerë të zhvlerësuara
Huatë dhe letrat me vlerë të zhvlerësuara janë ato për të cilat Banka vlerëson se mund të mos jetë në gjendje
të mbledhë principalin dhe interesin e arkëtueshëm sipas kushteve kontraktuale të
marrëveshjes(marrëveshjeve) së huasë. Banka i klasifikon huadhëniet dhe parapagimet ndaj klientëve në
kategori pa probleme dhe me probleme sikundër përshkruhet më lart dhe kryen teste të zhvlerësimit për të
gjitha huadhëniet që shfaqin prova objektive për zhvlerësim, duke vlerësuar të skontuar fluksin e ardhshëm
të parasë dhe duke e krahasuar me shumën e mbetur për huatë respektive. Huatë që nuk shfaqin prova
objektive për zhvlerësimin individual zhvlerësohen kolektivisht duke përdorur të dhënat për datat vjetore to
mospagesë, normat e humbjes dhe periudhën e konfirmimit të humbjes të përgatitura nga Banka për grupet
e huave me karakteristika të ngjashme. Zhvlerësimi kolektiv vlerësohet gjithashtu për klientë të testuar
individualisht, por që kane rezultuar të mos kenë nevojë për zhvlerësim individual.
Zbritjet për zhvlerësim
Banka përcakton një fond për humbjet nga zhvlerësimi i kredive që përfaqëson një përllogaritje për humbjet
në portofolin e kredive.
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Zbritjet për zhvlerësim
Komponentët kryesore të kësaj zbritjeje përfshijnë një komponent të humbjes specifike që lidhet me
ekspozimet e rëndësishme individuale, dhe një zbritje për humbjet në huatë e vlerësuara kolektivisht, të
vendosura për grupe aktivesh homogjene në lidhje me humbjet që kane ndodhur por që nuk janë identifikuar
në huatë si objekt i vlerësimit individual për zhvlerësim.
Tabela më poshtë tregon ekspozimin neto të huave dhe paradhënieve për klientët e klasifikuar në dy grupe
kryesore: individualisht ose kolektivisht të zhvlerësuara.
Ekspozimi Neto i huave dhe paradhënieve
klientëve
31 Dhjetor 2015
31 Dhjetor 2014
7,890,163
10,863,001
(3,966,066)
(6,313,594)
3,924,097
4,549,407

Individualisht të zhvlerësuara
Shuma bruto
Zbritja për humbjet nga zhvlerësimi
Vlera kontabël
Kolektivisht të zhvlerësuara
Shuma bruto
Zbritja për humbjet nga zhvlerësimi
Vlera kontabël
Total i vlerës kontabël të Huave dhe
paradhënieve për klientët

37,109,837
(406,088)
36,703,749

36,325,236
(533,249)
35,791,987

40,627,846

40,341,394

Lëvizjet e veçanta të zbritjeve për zhvlerësime individuale e kolektive paraqiten në shënimin 11.
Më poshtë paraqitet një analizë e shumave bruto dhe neto (e zbritjeve për zhvlerësime) për huatë e
zhvlerësuara individualisht sipas klasifikimit të riskut:
Hua dhe paradhënie klientëve
individualisht te zhvlerësuara
Bruto
Neto
31 Dhjetor 2015
Pa probleme
151,705
150,398
Në ndjekje
249,255
146,996
Të strukturuara
2,617,781
1,174,930
Të dyshimta
4,871,423
2,451,773
Totali
7,890,164
3,924,097
31 Dhjetor 2014
Pa probleme
38,905
37,913
Në ndjekje
190,857
131,923
Të strukturuara
1,781,327
1,329,044
Të dyshimta
8,851,912
3,050,527
Totali
10,863,001
4,549,407
Kategoria Hua të Strukturuara përfshin huatë e strukturuara dhe nën-standard. Vlera e mbartur e huave të
strukturuara, pa zbritjet për zhvlerësimin më 31 Dhjetor 2015 është Lek 534,881 (2014: Lek 129,851).
Rritja e raportit të mbulimit për kategorinë e huave të strukturuara është rezultat i riklasifikimit të dy
ekspozimeve të cilat shënojnë vlerën Lek 1,200 milion, të cilat më parë ishin pjesë e kategorisë së huave të
dyshimta. Më poshtë paraqitet vlera e mbartur e huave të strukturuara pa zbritjet për zhvlerësimin, sipas
produktit:
31 Dhjetor 2015
465,986
68,895
534,881

Hua tregtare
Hua hipotekore
Totali
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Politikat e fshirjes nga librat kontabël
Banka fshin nga librat një huadhënie (dhe zbritjet për zhvlerësime nga humbje të lidhura me të) kur Këshilli
Drejtues i Bankës përcakton se kredia është e paarkëtueshme. Ky vendim arrihet pas marrjes në konsideratë
të informacionit për ndodhjen e ndryshimeve të rëndësishme në pozicionin financiar të huamarrësit, në
mënyrë të tillë që huamarrësi nuk paguan dot më detyrimet ose kolaterali nuk do të jetë i mjaftueshëm për të
shlyer të gjithë ekspozimin dhe huaja klasifikohet në kategorinë e huave të humbura për arsye të raportimit
rregullator për një periudhë prej të paktën 3 vjet. Politika e Bankës është gjithashtu në përputhje me
Rregulloren e ndryshuar nr. 62, datë 14/09/2011 “Për Administrimin e Riskut të Kredisë për Bankat dhe
Degët e Bankave të Huaja”
Fluksi i parashikuar i të ardhurave nga kolateralet dhe/ose garancive që mbulojnë ekspozimet përbëjnë
zakonisht burimin kryesor të fluksit të të ardhurave në të ardhmen për linjat e kredisë me probleme. Disa nga
parametrat e vlerësimit të përdorura për llogaritje janë:
• Vlera e realizueshme e kolateraleve, e cila përllogaritet duke ulur vlerën e tregut të kolateraleve të
vlerësuara me një ‘faktor skontimi’. Kjo e fundit merr në konsideratë karakteristikat e grupeve të
ngjashme të kolateraleve, e cila nënkupton vlerën mesatare të rikuperueshme të një kolaterali të caktuar,
bazuar në eksperiencën e Bankës të procesit të rikuperimit të kolateraleve.
• Koha e flukseve të parashikuara të parasë, e cila i referohet kohës së pritshme të rikuperimit (në vite) të
një lloji të caktuar kolaterali.
Kostot e rikuperimit zbriten nga fluksi i ardhshëm i parashikuar i parasë. Kolaterali përgjithësisht nuk mbahet
për huatë dhe paradhëniet ndaj institucioneve financiare, përveç kur instrumentet financiare mbahen si pjesë
e marrëveshjeve të ndërsjellta dhe aktivitetit të huamarrjes nëpërmjet instrumenteve financiare. Zakonisht,
pengu nuk mbahet kundrejt instrumenteve të investimit, dhe asnjë peng i tillë nuk është mbajtur në 31 Dhjetor
2015 ose 2014. Parashikimet për vlerën e drejtë janë të bazuara në vlerën e kolateraleve të vlerësuara në
momentin e marrjes së borxhit, dhe janë gjithashtu të rishikueshme çdo tre vjet. Një përllogaritje e vlerës së
drejtë të paskontuar dhe të skontuar të kolateraleve dhe instrumenteve të tjerë garantues, të mbajtur kundrejt
aktiveve financiare tregohet më poshtë:
Kolateralet për Huatë dhe
paradhëniet klientëve
31 Dhjetor 2015
Bruto
Neto

Kolateralet për Huatë dhe
paradhëniet klientëve
31 Dhjetor 2014
Bruto
Neto

Ndaj të zhvlerësuarave
Individualisht
Ndërtesa
16,379,285
7,065,201
20,882,198
9,328,777
Letra me vlerë të borxhit
818,012
254,166
1,067,334
351,071
Pengje & Garanci
7,729,568
149,938
8,284,333
130,040
Të tjera
54,912
56,056
Totali
24,981,777
7,469,305
30,289,921
9,809,888
Vlera kontabël
3,924,097
4,549,407
Shuma bruto e kolateralit përfshin vlerën e kolateralit përpara testimit të huave individualisht të zhvlerësuara.
Shuma neto tregon vlerën e aktualizuar të njëjtit kolateral pas këtij testi.
Zbritjet për zhvlerësim (vazhdim)
Tabela më poshtë tregon totalin e kolateraleve për huadhëniet e vlerësuara në kategorinë e zhvlerësimit kolektiv.
Këto kolaterale nuk kalojnë në të njëjtën procedurë testimi si grupi më sipër, kështu që vetëm vlera bruto është
paraqitur. Informacioni në tabelën e mëposhtme tregon se sa janë të siguruara huatë dhe paradhëniet e klientëve
të zhvlerësuara kolektivisht ndaj kolateralit përkatës të tyre.
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Kolateralet për Huatë dhe
paradhëniet klientëve
Ndaj të zhvlerësuarave
Kolektivisht
Ndërtesa
Pengje & Garanci
Të tjera
Letra me vlerë të borxhit
Të tjera
Totali
Vlera kontabël

31 Dhjetor 2015
Bruto
73,595,312
18,031,206
2,411,938
3,873,025
2,622,097
100,533,578

Kolateralet për Huatë dhe
paradhëniet klientëve
31 Dhjetor 2014

Neto

Bruto

26,427,885
4,352,121
2,340,468
1,425,575
34,546,049
36,703,749

69,706,670
22,059,328
3,642,598
1,392,875
2,524,448
99,325,919

Neto
27,933,127
4,338,578
3,465,644
452,189
36,189,538
35,791,987

Banka ka si politikë që të mos mbajë aktivet që mban nëpërmjet procesit të rikuperimit. Vlerat që mblidhen
nga të ardhurat e shitjes së aktivit përdoren për të zvogëluar ose shlyer vlerën e mbartur të huave me
probleme.
Në rastin e kolateraleve në pronësi të Bankës, konvertimi në para është qëllimi kryesor i Bankës, e cila
ndërmerr një marketing të mirëfilltë për shitjen. Nëse nuk ka asnjë ofertë të mirë të mbledhur deri në një
moment të caktuar, Banka ka si procedurë të mbajë aktivin në inventarët e saj për shitje deri sa të marrë
ofertën më të mirë. Në varësi të nevojave operacionale të Bankës dhe përshtatshmërisë së aktivit për t’i
plotësuar ato nevoja, menaxhimi vendos ta vere në përdorim atë, rrjedhimisht bëhet një riklasifikim në aktivet
operacionale të Bankës. Natyra dhe vlerat përkatëse të inventarit të kolateraleve paraqiten në shënimin 14.
Banka monitoron përqendrimet e riskut të kredisë sipas sektorëve dhe vendit. Analiza e riskut të kredisë në
datën e raportimit paraqitet si më poshtë:
Hua dhe paradhënie klientëve,neto
Përqendrimi sipas sektorëve
Shërbimet
Shitja me shumicë
Ndërtimi
Prodhimi
Pronat e patundshme
Të tjera
Korporatat
Kredi hipotekore
Konsumatore
Individët
Vlera kontabël

31 Dhjetor 2015
16,328,756
8,422,368
3,487,760
3,959,989
150,256
937,710
33,286,839
5,851,935
1,489,072
7,341,007
40,627,846

31 Dhjetor 2014
15,440,707
7,288,615
4,599,689
3,898,728
193,604
1,045,669
32,467,012
6,152,666
1,721,716
7,874,382
40,341,394

Përqendrimi sipas sektorëve
Banka
Vlera kontabël

31 Dhjetor 2015
31 Dhjetor 2014
23,902,937
25,343,535
23,902,937
25,343,535
Investime financiare

Përqendrimi sipas sektorëve
Qeveri Qendrore
Banka
Vlera kontabël

31 Dhjetor 2015
53,263,462
3,057,152
56,320,614

Hua dhe paradhënie bankave
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Cilësia e kredisë së ekspozimit maksimal të kredisë të letrave me vlerë të borxhit bazuar në vlerësimet dhe
klasifikimin e agjencisë Moody's, nëse aplikohet, paraqitet si më poshtë:
Instrumente financiare (letra me vlerë të borxhit)
Qeveri Qendrore
Klasifikimi Aaa
Klasifikimi Baa2
Klasifikimi B1
Klasifikimi i padisponueshëm
Banka
Klasifikimi Aaa
Klasifikimi Baa1
Klasifikimi Baa2
Klasifikimi Baa3
Klasifikimi Ba3
Klasifikimi Ba1
Totali i Vlerës kontabël

31 Dhjetor 2015

31 Dhjetor 2014

961,469
4,238,737
48,613,729
53,813,935

419,472
3,671,550
52,239,960
1,382,974
57,713,956

1,671,467
835,212
2,506,679
56,320,614

1,131,368
786,914
1,220,355
247,168
179,221
3,565,026
61,278,982

Përqendrimi i riskut të kredisë
Portofoli i riskut të kredisë të Bankës karakterizohet nga përqendrimet e mëposhtme të riskut të kredisë.
31 Dhjetor
2015
Letrat me vlerë të Republikës
së Shqipërisë
Llogaritë me Bankën
Qendrore
Totali i riskut direkt të
Qeverisë Shqiptare
Banka më e madhe
Klienti më i madh
Totali i riskut të bankës më
të madhe dhe klientit më të
madh
Totali i riskut në bilanc

Ekspozimi
në %

31 Dhjetor
2014

Ekspozimi
në %

48,613,730

36%

52,239,961

37%

11,121,210

8%

11,181,739

8%

59,734,940
10,079,644
5,989,326

44%
7%
4%

63,421,700
10,111,842
6,562,604

45%
7%
5%

16,068,970
75,803,910

11%
55%

16,674,446
80,096,146

12%
57%

Ekspozimi i bankës më të madhe është me një bankë të huaj dhe klienti më i madh është një kompani
shtetërore vendase.
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(a) Risku i kredisë (vazhdim)
Risku i shlyerjes
Aktivitetet e Bankës mund të krijojnë risk në kohën e shlyerjes së transaksioneve dhe tregtimit. Risku i
shlyerjes është risku i humbjes për shkak të dështimit të një kompanie për të shlyer detyrimet për dhënien e
parasë në dorë, letrave me vlerë ose aktiveve të tjera sipas marrëveshjes kontraktuale. Risku i shlyerjes me
institucione financiare dhe partnere qeveritar përfshihet brenda një sistemi kufizimesh për të gjitha
transaksionet me këta partnere dhe është objekt i monitorimit të përditshëm, sikundër përcaktohet dhe
rregullohet në rregulloren e brendshme “Limitet e ISBA për palët Institucione Financiare” dhe në rregulloren
e Bankës së Shqipërisë “Për administrimin e riskut nga ekspozimet e mëdha të bankave”.
Rregullorja e Bankës së Shqipërisë “Për administrimin e riskut nga ekspozimet e mëdha të bankave” u
rishikua gjatë vitit 2014 dhe hyri në fuqi në mars 2015. Në vijim të këtyre ndryshimeve, Banka rezultoi në
shkelje të rregullores me ekspozimet kundrejt kompanisë mëmë dhe Republikës së Italisë. Pas zbatimit të një
plani të detajuar të masave, i cila iu paraqit Bankës së Shqipërisë, Banka rezultoi brenda limitit në gusht të
vitit 2015 ne të dyja palët në fjalë.
Risku i likuiditetit
Risku i likuiditetit është përcaktuar si paaftësia e mundshme e një institucioni për të plotësuar detyrimet që
ka për pagesa për shkak të paaftësisë për të likuiduar aktive ose për të siguruar financim të mjaftueshëm nga
tregu (risku i likuiditetit nga financimi), ose për shkak të vështirësive që lidhen me konvertimin e pozicionit
të aktiveve financiare që shoqërohen me ndryshime të rëndësishme negative të çmimeve, për shkak të
kushteve të papërshtatshme ose çrregullimeve të përkohshme të tregut.
Menaxhimi i riskut të likuiditetit
Metoda e Bankës për menaxhimin e likuiditetit është të sigurojë sa më shumë të jetë e mundur, që do të ketë
gjithmonë likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer detyrimet e saj në kohë, si në kushte normale ashtu edhe në
kushte jonormale, pa pësuar humbje të papranueshme ose që rrezikojnë dëmtimin e reputacionit të Bankës.
Banka përcakton udhëzimet për menaxhimin e riskut të likuiditetit dhe një plan emergjence të cilat janë objekt
i rishikimit nga strukturat e Grupit, dhe aprovimi nga Komiteti i Riskut Financiar të ISBA dhe Këshilli
Drejtues. Divizioni i Financës dhe Tregut të Kapitalit është përgjegjës për menaxhimin e likuiditetit dhe
Divizioni i Administrimit të Riskut është përgjegjës për monitorimin e treguesve dhe verifikimin e zbatimit
të limiteve.
Gjatë vitit 2015 banka ka përditësuar rregulloren e saj për Administrimin e Riskut të Likuiditetit për të qenë
në përputhje të plotë me udhëzimin e ri të Grupit ISP për Riskun e Likuiditetit, e cila u miratua nga Këshilli
Drejtues në Dhjetor 2015. Në politikën e re zbatohen dispozitat rregullatorë më të fundit të cilat parashikohen
në rregulloren e njohur si “Rregullorja e Deleguar” dhe janë miratuar nga Komiteti i Bazelit (Komiteti i
Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare, Tetor 2014)
Banka monitoron likuiditetin çdo ditë, në përputhje me këtë rregullore, që të menaxhojë detyrimet e saj kur
duhen realizuar si dhe që të aktivizojë procedura emergjence në rast përshkallëzimi. Një raport i balancuar
duhet të ruhet midis burimeve hyrëse dhe fluksit në dalje, si në planin afatshkurtër dhe në atë afatmesëm.
Objektivi është organizuar sipas përdorimit të metrikave specifike që vijojnë më poshtë “Raporti i Mbulimit
të Likuiditetit afatshkurtër deri në 30 ditë” dhe “Raporti i financimit të qëndrueshëm”.
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(b) Risku i likuiditetit (vazhdim)
• Raporti i Mbulimit të Likuiditetit (LCR) deri në 30 ditë: ka si qëllim të ruaj një nivel të mjaftueshëm
të aktiveve të lira likuide me cilësi të lartë (QHLA) për të përmbushur nevojat për likuiditetin afat-shkurtër
në rastin e skenarit të stresit të likuiditeit. (LCR≥80%).
• Raporti i financimit të qëndrueshëm (NSFR): ka si qëllim të garantojë një pozicion të përshtatshëm
likuiditeti për një periudhë afat-mesme/afatgjate. Ai përcakton një vlerë minimale të pranueshme
financimi për një periudhë kohore një vjeçare në lidhje me nevojat që rezultojnë nga karakteristikat e
likuiditetit dhe afatet e maturimit të aktiveve dhe ekspozimeve jashtë bilancit (NSFR≥90%).
Mbajtja e rezervave të aktiveve likuide (e njohur si “Zbutës i Likuditetit”) është një nga mjetet kryesore për
zbutjen e riskut të likuiditetit. Për identifikimin dhe matjen e këtij risku, afatmesëm dhe afatgjatë, klasifikimi
i aktiveve shumë likuide merr një rëndësi domethënëse.
Në politikën e likuiditetit, Banka ka projektuar një tregues të Raportit të Mbulimit të Likuiditetit (LCR) për
një periudhë deri në 3 muaj duke përfshirë efektin e parashikuar në treg të problemeve akute për likuiditet
(në nivel banke) e kombinuar me një krizë të gjerë dhe të përgjithshme tregu, bazuar në supozimet e
përcaktuara në udhëzimet e grupit.
Një llogaritje e ngjashme por jo e njëjtë përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë e Bankës me limitet e
likuiditetit të vendosur nga Banka e Shqipërisë, e cila në të gjitha monedhat duhet të jetë mbi 20% dhe mbi
15% veçmas për monedhën vendase dhe monedhat e huaja. Rregullorja e Bankës së Shqipërisë parashikon
që Banka ti mbajë 10% të depozitave të saj me maturim jo më pak se 2 vjet si një rezervë e detyrueshme me
Bankën Qendrore.
Të gjitha raportet e sipërpërmendura të likuiditetit të bankës monitorohen në mënyrë periodike nga Banka në
lidhje me limitet e brendshme dhe udhëzimet e Grupit dhe të Bankës Qendrore.
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Pozicioni neto 31 Dhjetor 2015
Pozicioni neto i akumuluar më 31 Dhjetor 2015

31 Dhjetor 2015
Aktivet (Fluksi i mjeteve monetare hyrëse)
Arka neto
Kërkesat minimale për rezervën
Paradhënie bankave
Letra me vlerë të investimit dhe letra me vlerë të vendosjes –
rezervat e linjës së parë
Letra me vlerë të investimit dhe letra me vlerë të vendosjes –
rezervat e linjës së dytë
Letra me vlerë të investimit dhe letra me vlerë të vendosjes –
rezervat e linjës së tretë
Hua Bankave
Hua dhe paradhënie klientëve (hua bruto pa probleme)
31 Dhjetor 2015
Detyrime (Fluksi i mjeteve monetare dalëse)
Depozita nga bankat dhe klientët - llogari rrjedhëse
Llogari rrjedhëse me bankat
Llogari rrjedhëse me klientët
Depozita nga bankat, nga të cilat:
“Cash” për repo dhe për letrat me vlerë të dhëna borxh
Depozita nga klientët - Depozita me afat
Pozicioni neto per zërat e bilancit
Zëra Jashtë Bilancit (Flukse Monetare Hyrëse)
Zëra Jashtë Bilancit (Flukse Monetare Dalëse)
TPozicioni neto per zëra jashtë bilancit
9,291,373
8,223,681
1,915,617
(15,143,442)
(4,188,979)
(4,188,979)
(10,954,463)
4,287,229
-

191,467
5,506,941
7,299,741
(16,584,292)
(8,215,239)
(82,569)
(8,132,670)
(1,870,520)
(6,498,533)
53,099,852
(264,965)
(264,965)
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-

-

4,287,229
57,122,116

-

46,221,948

52,834,887
52,834,887

19,430,671
-

1-3 muaj

69,684,144
1,100,646
713,181
8,650,220

deri ne 1 muaj

(32,629,291)
24,492,825

(46,635,526)
(8,967,493)
(8,967,493)
(37,668,033)
(32,629,291)
-

2,410,032
5,687,110
5,909,093

-

-

14,006,235
-

3-12 muaj

(10,684,276)
13,808,549

(43,208,117)
(36,261,877)
(36,261,877)
(6,946,240)
(10,684,276)
-

3,190,938
18,449,716

-

-

32,523,841
10,883,187
-

1-5 vjet

6,711,891
20,520,440

(19,052)
(19,052)
6,711,891
-

455,679
6,275,264

-

-

6,730,943
-

> 5 vjet

20,520,440

(264,965)
(264,965)

(121,590,429)
(57,633,588)
(82,569)
(57,551,019)
(1,870,520)
(62,086,321)
20,785,405

15,539,489
19,417,732
39,849,431

-

46,221,948

142,375,834
1,100,646
11,596,368
8,650,220

Totali

Tabela më poshtë tregon situatën e likuiditetit të Bankës siç monitorohet aktualisht nga menaxhimi i Bankës, në bazë të rregullores së brendshme lokale dhe Udhëzimeve të
Grupit për likuiditetin më 31 Dhjetor 2015 dhe 2014. Të dhënat nuk janë të rakordueshme duke qenë se janë paraqitur nga menaxhimi dhe janë rregulluar siç paraqiten më
poshtë. Në konsideratë janë marrë flukset e parasë të pa skontuara brenda/jashtë Bankës për të gjitha aktivet dhe detyrimet financiare në bilanc dhe jashtë bilancit, sipas
maturitetit kontraktual dhe nuk reflekton supozimet për historikun e mbajtjes ose likuidimet përpara afatit. Këtu reflektohen supozimet e një skenari si: rezerva e likuiditetit –
rezervat e linjës së parë, të dytë dhe të tretë, koeficientet e sjelljes që aplikohen për llogaritë rrjedhëse dhe paradhëniet e klientëve, si dhe përqindjet e tërheqjes për kategoritë
jashtë bilancit si linja kredie dhe garanci depozitat në të parë dhe huatë në të parë ofruar klientëve dhe përqindjet e zbritura nga kategoritë e zërave jashtë bilancit si linjat e
kredive dhe garancitë ku banka është e angazhuar.
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31 Dhjetor 2014
Aktivet (Fluksi i mjeteve monetare hyrëse)
Arka neto
Kërkesat minimale për rezervën
Paradhënie bankave
Letra me vlerë të investimit dhe letra me vlerë të vendosjes –
rezervat e linjës së parë
Letra me vlerë të investimit dhe letra me vlerë të vendosjes –
rezervat e linjës së dytë
Letra me vlerë të investimit dhe letra me vlerë të vendosjes –
rezervat e linjës së tretë
Hua Bankave
Hua dhe paradhënie klientëve (hua bruto pa probleme)
31 Dhjetor 2014
Detyrime (Fluksi i mjeteve monetare dalëse)
Depozita nga bankat dhe klientët - llogari rrjedhëse
Llogari rrjedhëse me bankat
Llogari rrjedhëse me klientët
Depozita nga bankat, nga të cilat:
“Cash” për repo dhe për letrat me vlerë të dhëna borxh
Depozita nga klientët - Depozita me afat
Pozicioni neto per zërat e bilancit
Zëra Jashtë Bilancit (Flukse Monetare Hyrëse)
Zëra Jashtë Bilancit (Flukse Monetare Dalëse)
Pozicioni neto per zëra jashtë bilancit
Pozicioni neto më 31 Dhjetor 2014
Pozicioni neto i akumuluar 31 Dhjetor 2014

(b) Risku i likuiditetit (vazhdim)

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)

4,979,919
3,696,655
2,009,300
(14,506,632)
(1,930,842)
(1,930,842)
(1,047,758)
(1,047,758)
(11,528,032)
(3,820,758)
(1,930,842)
(1,930,842)
(5,751,600)
40,314,901

560,849
49,077,073
1,235,689
5,968,183
2,450,423
(18,751,363)
(4,492,938)
(102,745)
(4,390,193)
(4,512,558)
(708,500)
(9,745,867)
50,662,184
(4,492,938)
(102,745)
(4,595,683)
46,066,501
46,066,501
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10,685,874
-

1-3 muaj

69,413,547
999,313
208,984
8,913,033

deri ne 1 muaj

(43,963,666)
(3,861,684)
(3,861,684)
(40,101,982)
(26,055,352)
(3,861,684)
(3,861,684)
(29,917,036)
10,397,865

4,140,285
7,811,639
5,956,390

-

-

17,908,314
-

3-12 muaj

(18,979,670)
(7,723,368)
(7,723,368)
(11,256,302)
19,848,087
(7,723,368)
(7,723,368)
12,124,719
22,522,584

7,550,718
2,856,634
17,334,012

-

-

38,827,757
11,086,393
-

1-5 vjet

(31,858,892)
(31,858,892)
(31,858,892)
(20,505,736)
(31,858,892)
(31,858,892)
(52,364,628)
(29,842,044)

843,866
10,509,290

-

-

11,353,156
-

> 5 vjet

(128,060,223)
(49,867,724)
(102,745)
(49,764,979)
(5,560,316)
(1,756,258)
(72,632,183)
20,128,425
(49,867,724)
(102,745)
(49,970,469)
(29,842,044)

18,750,477
20,333,111
38,259,415

49,077,073

560,849

148,188,648
999,313
11,295,377
8,913,033

Totali
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
(b) Risku i likuiditetit (vazhdim)
Informacioni i siguruar lidhet me fluksin e parasë që vjen nga detyrimet financiare jashtë bilancit, kështu që
ndryshon konsiderueshëm nga prezantimi në bilanc. Analiza nuk përfshin detyrimet jo financiare dhe
kapitalin, dhe përfshin flukset e parasë me interes kontraktual.
Tabela më poshtë tregon detyrimet e kushtëzuara dhe angazhimet financiare të Bankës:
31 Dhjetor 2015
Angazhime
Garanci
31 Dhjetor 2014
Angazhime
Garanci

1
Muaj
6,268,006
5,509,896

1-3
Muaj

7,425,526
6,175,712

-

3-12
Muaj

-

1-5
Vite

-

>5
Vite

Totali
-

6,268,006
5,509,896

-

7,425,526
6,175,712

-

Banka pret që vetëm një pjesë e vogël e angazhimeve të kërkohet brenda një muaji dhe garancitë të mbyllen
sipas afatit të maturimit. Referojuni dhe shënimit 30 Angazhimet dhe detyrimet e kushtëzuara.
Rakordimi ndërmjet tabelës së maturitetit të angazhimeve dhe detyrimeve të kushtëzuara dhe shënimit 30 Angazhimet dhe Detyrimet e Kushtëzuara është si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
6,268,006
6,268,006
5,509,896
279,391
5,230,505

Angazhime
Hua të aprovuara jo të disbursuara
Garanci
Letër Kredi
Garanci në favor të klientëve

31 Dhjetor 2014
7,425,526
7,425,526
6,175,712
829,112
5,346,600

c) Risku i Tregut
Risku i tregut është risku që ndryshimet në çmimet e tregut, si norma e interesit, çmimet e kapitalit, kurset e
këmbimit të monedhave të huaja, spread-et e kredisë (jo të lidhura me ndryshime të gjendjes së
debitorit/kreditorit) do të ndikojnë fitimet e Bankës ose vlerën e mbajtjes së instrumenteve financiare. Objektivi
i menaxhimit të riskut të tregut është të menaxhojë dhe kontrollojë ekspozimet ndaj riskut të tregut brenda
parametrave të pranueshëm, duke maksimizuar kthimin mbi riskun.
Menaxhimi i Risqeve të Tregut
Me aplikimin e SNRF si kuadër kontabël, Banka bëri një ndarje të portofolit të letrave me vlerë në përputhje
me SNK 39 në letra me vlerë të Investimit ose të vendosjes.
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
c) Risku i tregut (vazhdim)
Ekspozimi ndaj riskut të kursit të këmbimit
‘Risku i kursit të këmbimit’ përkufizohet si mundësia që luhatjet e kurseve të këmbimit të prodhojnë ndryshime
të rëndësishme, si pozitive dhe negative në bilancin e Bankës. Burimet më të rëndësishme të riskut të normës
së këmbimit konsistojnë në:
-

Huadhëniet dhe depozitat në monedhë të huaj të korporatave dhe individëve;
Investime në Letrat me vlerë në monedhë të huaj;
Tregtimi i kartëmonedhave të huaja;
Arkëtimi ose pagesa e interesit, komisioneve, kostove administrative, etj. në monedha të huaja

Ekspozimi i Bankës ndaj riskut të kursit të këmbimit monitorohet çdo ditë nga Departamenti i Riskut të Tregut
dhe Operacional që siguron përputhshmëri me limitet e brendshme dhe rregullative. Rregulloret e brendshme
caktojnë kufizime për çdo pozicion të hapur valutor, për pozicione të hapura globale, për humbje maksimale
dhe Vlerën me Risk (“VaR”). Për konfirmimin/përcaktimin e limiteve të sipërpërmendura është kryer një
analizë e detajuar e historikut të të dhënave për një periudhë një vjeçare. Kufizimet rregullative lokale i
referohen një limiti maksimal prej 20 % të kapitalit rregullator për çdo pozicion të hapur valutor dhe 30% për
pozicionin e përgjithshëm valutor.
Metodologjitë e vlerësimit për llogaritjen e VaR-it të përfshira në procedurat e brendshme janë të bazuara në
teknikën simulimit për të dhënat historike të ponderuara. Peshat që përdoren në model janë caktuar duke
përdorur një funksion eksponencial në rënie me një faktor skontues prej 0.992 dhe me një interval kohor prej
250 ditësh në përputhje me Udhëzimet e Grupit. VaR-i i vlerësuar në një nivel besimi prej 99% dhe periudhë
mbajtjeje 1 ditore, ishte Lek 1.2 milion më 31 Dhjetor 2015, me një mesatare përgjatë vitit prej Lek 0.6 milion
(Dhjetor 2014: Lek 0.6 milion dhe mesatarisht Lek 0.5 milion)
Efektiviteti i llogaritjeve të VaR-it është monitoruar çdo ditë nëpërmjet testimeve, duke krahasuar vlerësimet e
vlerës me risk me humbjet e llogaritura në fund të ditës. Testimi tregon se VaR parashikon saktë vlerën e
humbjes ditore. Niveli i VaR-it rezultoi brenda limitit për periudhën 2015 dhe 2014 dhe kufiri për ndalimin e
humbjes rezultoi brenda limitit gjatë periudhës 2015 dhe 2014.
Banka ka ruajtur limitet gjatë vitit 2015 në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë.
Aktivet financiare në monedha të huaja janë të paraqitura në çdo shënim respektiv të pasqyrave financiare.
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Aktive
Mjete monetare dhe të ngjashme
Hua dhe paradhënie bankave
Letra me vlerë të vendosjes
Letra me vlerë të investimeve
Hua dhe paradhënie klientëve
Ndërtesa dhe pajisje
Aktive afatgjata jo-materiale
Të drejta tatimore të shtyra
Të drejta tatimore afatshkurtra
Inventari dhe mjete të tjera
Aktive gjithsej
Detyrimet
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Provizione
Detyrime të tjera
Detyrime tatimore afatshkurtra
Detyrime tatimore të shtyra
Kapitali neto
Detyrime dhe kapitali gjithsej
Pozicioni i hapur valutor neto më 31 Dhjetor 2015
Aktive jashtë bilancit
Detyrime jashtë bilancit
Pozicioni valutor neto jashtë bilancit më 31 Dhjetor 2015
Totali i pozicionit valutor neto më 31 Dhjetor 2015
Aktivet në bilanc më 31 Dhjetor 2014
Detyrimet në bilanc dhe kapitali më 31 Dhjetor 2014
Pozicioni valutor neto jashtë bilancit më 31 Dhjetor 2014
Totali i pozicionit valutor neto më 31 Dhjetor 2014
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4,258
12,660,296
323
27,291
6,675
12,698,843
151,274
5,927,895
6,037,087
(109,192)
42,082
15,856,671
15,214,421
53,248
695,498

1,927,512
47,282,144
253,418
568,933
110,676
46
19,409,815
69,552,544
(1,870,495)
10,840,649
10,921,783
(81,134)
(1,951,629)
72,418,687
76,017,944
82,885
(3,516,372)
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USD
1,078,549
4,784,242
1,882,338
2,530,156
2,557,280
17,552
12,850,117

LEK
1,939,037
4,361,122
161,938
46,060,011
12,792,540
1,202,269
590,563
82,103
282,007
210,459
67,682,049
21,260
57,566,049
126,067
112,237
9,255
57,834,868
1,718,703
108,033,459
107,844,009
189,450
1,908,153
58,427,755
55,483,123
(135,981)
2,808,651

EUR
12,850,343
14,514,824
1,788,811
3,273,019
25,277,980
1,848,594
59,553,571
2
1,333,637
666
6,835
1,341,140
518
223,906
223,030
876
1,394
1,330,971
1,318,596
14,026
26,401

OTHER
473,429
242,749
624,341
46
1,093
1,341,658

1,953,032
118,842,126
379,808
709,127
110,676
46
19,432,580
141,427,395
125,025,909
125,025,909
148,034,084
148,034,084
14,178
14,178

TOTAL
16,341,358
23,902,937
4,457,428
51,863,186
40,627,846
1,202,269
590,563
82,103
282,007
2,077,698
141,427,395

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Pasqyrat Financiare 2015

4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
c) Risku i tregut (vazhdim)
Ekspozimi ndaj riskut te normës se interesit
Risku kryesor i normës se interesit ndaj të cilit janë të ekspozuar portofolet e Bankës është risku i humbjes nga
luhatjet e flukseve të ardhshme të parasë ose vlerave të drejta të instrumenteve financiare për shkak të një
ndryshimi në normat e interesave të tregut. Risku krijohet fillimisht nga portofoli i letrave me vlerë, si edhe
aktiviteti bankar i lidhur me korporatat dhe individët. Risku i normave të interesit menaxhohet kryesisht
nëpërmjet monitorimit periodik të diferencave e shumave të normave të interesit midis aktiveve dhe detyrimeve
të Bankës si dhe duke përgatitur skenarë analizash mbi normat e interesit për qëllime vendimmarrjeje.
Metoda e përdorur për llogaritjen e riskut te normës së interesit të bilancit të Bankës është analiza e
ndjeshmërisë. Analiza e zhvendosjes së ndjeshmërisë saktëson ndryshimin në vlerë të portofolit financiar që
rezulton nga lëvizjet e pafavorshme të normës se interesit. Një lëvizje e pafavorshme përkufizohet si një
zhvendosje paralele dhe uniforme e kurbës së normës së interesit prej ±100 pikësh. Kjo matje thekson efektin e
variacioneve në normat e interesit të tregut në portofolin që është përllogaritur pa supozuar ndryshime në të
ardhmen në aktivet dhe detyrimet e Bankës. Ndjeshmëria e kapitalit llogaritet duke rivlerësuar portofolin e
letrave me vlerë të vendosjes. Aktivet financiare të Bankës dhe detyrimet e saj kanë normë të ndryshueshme
interesi ose kanë një datë riçmimi në më pak se një vit, me përjashtim të disa letrave më vlerë shqiptare dhe
investimeve në letra me vlerë jo shqiptare, të cilat kanë një norme kuponi midis 1.2 – 6.9% për letrat me vlerë
në USD (2014: 2.2 - 6.9%), nga 1.4 – 5.8% për letrat me vlerë në EURO (2014: 1.6 - 4.5%) dhe nga 1 - 5.6%
për ato në monedhën GBP (2014: 1 - 5.6%).
Risku i normës së interesit gjeneruar nga aktivet dhe detyrimet e Bankës dhe i matur nëpërmjet analizës së
ndjeshmërisë sipas zhvendosjes ± 100 pikesh, regjistroi në fund të muajit dhjetor 2015 një vlerë prej Lek 761
milion (për +100 pikë) në krahasim me fundin e vitit 2014 (Lek 742 milion). Tabela më poshtë tregon ndarjen
sipas monedhave të zhvendosjes së ndjeshmërisë për fund vitin 2015 dhe 2014.
Banka po rishikon Rregulloren për Menaxhimin e Riskut të Normës së Interesit për të qenë në përputhje me
Udhëzimin e Grupit për Riskun e Normës së Interesit, nxjerrë në Korrik 2015.
Zhvendosja e
Rritje në pikë
Ndjeshmëria e
Ndjeshmëria e
ndjeshmërisë
Totali
bazë
Fitimit & Humbjes
Kapitalit
31 Dhjetor 2015
EUR
+100 b.p. / -100 b.p.
(291,356)/81,254
(281,490)/84,199
(9,867)/(2,945)
USD
+100 b.p. / -100 b.p.
(229,040)/255,359
(206,062)/233,459
(22,978)/21,900
LEK
+100 b.p. / -100 b.p.
(234,626)/246,587
(234,626)/246,587
Të tjera (GBP & CHF) +100 b.p. / -100 b.p.
(6,395)/7,119
1,855/(1,259)
(8,251)/8,378
Zhvendosja e
ndjeshmërisë
31 Dhjetor 2014
EUR
USD
LEK
Të tjera (GBP & CHF)

Rritje në pikë
bazë
+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.

Totali

Ndjeshmëria e
Fitimit & Humbjes

Ndjeshmëria e
Kapitalit

(127,930)/59,849
(339,413)/384,918
(264,476)/275,241
(9,745)/10,229

(124,330)/59,316
(274,653)/321,676
(264,476)/275,241
1,101/(861)

(3,600)/533
(64,760)/63,242
(10,846)/11,089

Banka Qendrore i kërkoi Bankës të përdorë një metodë tjetër për të matur riskun e normës së interesit, e cila
konsiston në një monitorim tremujor të ekspozimit të riskut të normës së interesit ndaj një goditje paralele prej
+/- 200 pikë bazë të kurbës së normës së interesit. Për të gjitha kategoritë financiare të aktiveve dhe pasiveve të
ndara sipas një normë fikse ose të luhatshme, vlera e tyre aktuale është llogaritur dhe klasifikuar në 14 shporta
kohore. Më pas vlera aktuale totale shumëzohet përkatesishtme kohëzgjatjen e vlerësuar të modifikuar të çdo
shporte kohore. Limiti për këtë ekspozim është 20% i kapitalit rregullator të Bankës. Për vitin 2015, Banka ka
qenë brenda limitit ku ekspozimi ndaj riskut të normës së interesit më 31 Dhjetor 2015 rezultoi 0.8% të kapitalit
rregullator të Bankës në krahasim me ekspozimin ndaj riskut të normës së interesit më 31 Dhjetor 2014, i cili
rezultoi 1.73% të kapitalit rregullator të Bankës.
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31 Dhjetor 2014
Aktive
Mjete monetare dhe të ngjashme
Hua dhe paradhënie bankave
Investime financiare - Letra me vlerë të vendosjes
Investime financiare - Letra me vlerë të investimit
Hua dhe paradhënie klientëve
Aktive të tjera financiare
Aktive financiare gjithsej
Detyrimet
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Detyrime të tjera
Detyrime financiare gjithsej
Pozicioni neto i ndjeshmërisë së interesit

Aktive
Mjete monetare dhe të ngjashme
Hua dhe paradhënie bankave
Hua dhe paradhënie klientëve
Investime financiare - Letra me vlerë të vendosjes
Investime financiare - Letra me vlerë të investimit
Aktive të tjera financiare
Aktive financiare gjithsej
Detyrimet
Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj klientëve
Detyrime të tjera
Detyrime financiare gjithsej
Pozicioni neto i ndjeshmërisë së interesit

31 Dhjetor 2015

3,203,373
3,497,901
2,118,641
61,336
8,881,251
(1,621,961)
(10,033,797)
(560,233)
(12,215,991)
(3,334,740)

15,890,476
12,895,465
1,019,626
2,583,769
32,389,336
(4,041,178)
(49,813,746)
(515,165)
(54,370,089)
(21,980,753)
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1-3 muaj

(6,705,518)
(491,892)
(7,197,410)
7,772,434

(1,953,032)
(56,072,826)
(217,235)
(58,243,093)
(22,398,560)
Deri në 1 muaj

7,003,365
1,953,036
5,955,845
57,598
14,969,844

1-3 muaj

16,341,358
12,056,374
7,442,333
4,468
35,844,533

Deri në 1 muaj

(9,935,284)
(9,935,284)
4,259,356

3,384,626
7,465,486
3,140,261
204,267
14,194,640

3-6 muaj

(9,031,820)
(9,031,820)
(1,118,864)

4,843,198
3,012,260
57,498
7,912,956

3-6 muaj

(39,124,227)
(39,124,227)
(24,897,292)

3,384,626
7,465,486
3,140,260
236,563
14,226,935

6-12 muaj

(37,697,034)
(37,697,034)
(34,445,650)

3,012,260
142,205
96,919
3,251,384

6-12 muaj

(12,372,621)
(12,372,621)
46,216,719

2,475,445
1,152,313
36,684,298
18,277,284
58,589,340

1-5 vjet

(9,334,928)
(9,334,928)
47,245,986

18,810,111
3,399,744
34,371,059
56,580,914

1-5 vjet

15,075,051

2,817,230
1,176,642
11,081,179
15,075,051

> 5 vjet

18,845,139

6,397,846
915,479
11,531,814
18,845,139

> 5 vjet

(5,663,139)
(121,279,675)
(1,075,398)
(128,018,212)
15,338,341

15,890,476
25,343,535
3,969,543
57,309,439
40,341,394
502,166
143,356,553

Totali

(1,953,032)
(118,842,126)
(709,127)
(121,504,285)
15,900,485

16,341,358
23,902,937
40,627,846
4,457,428
51,863,186
212,015
137,404,770

Totali

Ekspozimi ndaj riskut te normës se interesit
Tabelat e mëposhtme paraqesin në mënyrë të përmbledhur ekspozimin e Bankës ndaj riskut të normës së interesit. Në tabela janë përfshirë aktivet dhe detyrimet monetare të
Bankës me norma interesi fikse dhe të ndryshueshme
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4. Menaxhimi i Riskut Financiar (vazhdim)
d) Menaxhimi i kapitalit
Rregullatori drejtues i Bankës, Banka Qendrore, vendos dhe monitoron kërkesën për kapital të Bankës. Politika
e Bankës është të mbaje bazën e kapitalit brenda limiteve, duke kapitalizuar të gjitha të ardhurat nga aktiviteti në
mënyrë që të mbështesë zhvillimin e ardhshëm të biznesit duke njohur impaktin aktual të nivelit të kapitalit mbi
kthimet ndaj aksionereve. Banka njeh nevojën për të mbajtur një ekuilibër midis kthimeve me të larta që mund të
jenë të mundura duke përdorur me shume instrumente dhe avantazhe që ofrohen nga një pozicion i fortë i kapitalit.
Nëpërmjet zbatimit të kërkesave aktuale për kapitalin, Banka e Shqipërisë i kërkon Bankës të ruaj raportin e
vendosur të kërkesave aktuale për kapital ndaj totalit të aktiveve të ponderuara me risk dhe zërave jashtë bilancit
në nivelin minimal të 12%. Gjatë vitit ushtrimor 2015, raporti i mjaftueshmërisë së Bankës rezultoi mbi nivelin
minimal të kërkuar, i cili më 31 Dhjetor 2015 rezulton 16.6% (2014: 18.2%).
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit i ndryshuar, i cili përfaqëson raportin e kapitalit bazë ndaj aktiveve të
ponderuara me risk dhe zërat jashtë bilancit, është një limit tjetër prej 6% që ka vendosur Banka e Shqipërisë.
Gjatë gjithë periudhës nuk kanë rezultuar ndryshime materiale në menaxhimin e kapitalit të bankës dhe janë
respektuar të gjitha kërkesat për kapital të vendosura nga autoritetet e jashtme rregullatore.
Rregullorja e re për Raportin e Mjaftueshmërisë së Kapitalit (RMK) miratuar në Mars 2015 bazohet në kriteret e
Bazel II dhe është në përputhje me Direktivat Europiane për Institucionet Financiare sipas të cilave RMK
zvogëlohet, megjithatë në bazë të kapitalit që zotëron Banka, Raporti i Mjaftueshmërisë së Bankës vazhdoi të jetë
mbi nivelin minimal të kërkuar përgjatë vitit 2015, megjithëse evidentohet një rënie nga viti në vit.
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5. Përmbledhje e çmuarjeve dhe gjykimeve kontabël
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që drejtimi të bëj gjykimet, çmuarjet dhe
supozimet të cilat prekin zbatimin e politikave kontabël dhe vlerat e raportuara të aktiveve, detyrimeve, të
ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të jenë të ndryshme nga këto çmuarje.
Çmuarjet dhe supozimet në fjalë rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e çmuarjeve kontabël njihen
në periudhën gjatë të cilës rishikohen çmuarjet si dhe në periudha pasardhese që ndikohen.
Drejtimi diskuton me Drejtimin e Grupit zhvillimin, përzgjedhjen dhe prezantimin e politikave të rëndësishme
kontabël dhe zbatimin e tyre, si dhe supozimet e bëra në lidhje me pasiguritë kryesore të çmuarjeve. Informacioni
në lidhje me supozimet dhe pasiguritë e çmuarjeve të cilat kanë një risk të konsiderueshëm të cilat sjellin një
rregullim material brenda periudhës financiare të radhës dhe rreth gjykimeve të rëndësishme për zbatimin e
politikave kontabël të cilat kanë efektin më të madh tek shumat e njohura në pasqyrat financiare paraqitet më
poshtë. Këto shënime plotësojnë komentet për administrimin e rrezikut financiar (shikoni shënimin 4).
(a) Humbjet nga zhvlerësimet për huatë dhe paradhëniet
Banka rishikon dhe analizon huatë dhe paradhëniet individualisht të rëndësishme në çdo datë të hartimit të
pasqyrës së gjendjes financiare për të vlerësuar nëse humbjet nga zhvlerësimi duhet të regjistrohen në pasqyrën
e të ardhurave. Në mënyrë të veçantë, gjykimi nga drejtimi është i nevojshëm për vlerësimin e shumës dhe kohën
e rrjedhjes së ardhshme të parasë kur përcaktohen humbjet nga zhvlerësimi. Në përllogaritjen e fluksit të parasë,
banka gjykon situatën financiare të huamarrësit dhe vlerën neto të realizueshme të kolateralit. Këto çmuarje
bazohen në supozime lidhur me disa faktorë dhe rezultatet aktuale mund të ndryshojnë, duke sjelle ndryshime të
ardhshme në zbritjet nga huatë. Huatë dhe paradhëniet e vlerësuara në mënyrë individuale dhe që kanë rezultuar
të pazhvlerësueshme, si dhe të gjitha huatë dhe paradhëniet individuale jo të konsiderueshme vlerësohen
kolektivisht, në grupe aktivesh me karakteristika të ngjashme risku, për të përcaktuar nëse duhen krijuar
provigjione për shkak të ngjarjeve të humbjeve për të cilat ekziston prove evidente, por efektet ende nuk janë të
dukshme. Vlerësimi kolektiv merr në konsiderate të dhënat nga portofoli i huave (si cilësia e kredisë, ditët e
vonesave, përdorimi i kredisë, etj.) dhe përqendrimet e tjera të riskut dhe të dhënave ekonomike. Humbjet nga
zhvlerësimi për huatë dhe paradhëniet paraqiten në mënyrë të detajuar në shënimin 11.
(b) Vlera neto e realizueshme e inventarit
Banka ka miratuar një politikë në lidhje me vlerat e drejta të aktiveve të marra në pronësi të cilat maten me një
kosto më të ulët dhe vlerën neto të realizueshme. Matja e vlerës së drejtë përfshin përdorimin e vlerave të jashtme
dhe të pavarura të pronës, të cilat plotësojnë kualifikimet e duhura statutore të pranuara, dhe më pas janë subjekt
i rishikimit nga Drejtimi i Bankës për të dhëna të rëndësishme të panjohura dhe çdo rregullim të nevojshëm për
reduktimin e vlerës.
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5. Përmbledhje e çmuarjeve dhe gjykimeve kontabël (vazhdim)
(c) Vlera e drejtë e instrumenteve financiare
Në rastet kur vlera e drejtë e aktiveve dhe detyrimeve financiare, e regjistruar në pasqyrën e pozicionit financiar,
nuk mund të përfitohet nga tregjet aktive, ato përcaktohen duke përdorur disa teknika të ndryshme vlerësimi të
cilat përfshijnë dhe përdorimin e modeleve matematikore. Të dhënat që përdoren në këto modele janë të dhënat
që vëzhgohen në treg, dhe kur këto të dhëna nuk janë të disponueshme, nëpërmjet gjykimit përcaktohen vlerat
e drejta. Për instrumentet financiare që nuk tregtohen shpesh dhe kanë transparence të kufizuar për çmimin, vlera
e drejtë është më pak objektive dhe nevojiten nivele të ndryshme gjykimi në varësi te likuiditetit, përqendrimit,
pasigurisë së faktorëve te tregut, supozime çmimi dhe risqe të tjera që prekin instrumentin e caktuar. Vlerësimi
i instrumenteve financiare paraqitet në mënyrë të detajuar në shënimin 6.
Banka përdor hierarkinë e mëposhtme për përcaktimin dhe pasqyrimin e vlerës së drejtë të instrumenteve
financiare nëpërmjet teknikes së vlerësimit:
Niveli 1: çmime të kuotuara (të parregulluara) në tregje aktive për aktive dhe pasive identike;
Niveli 2: teknika të tjera, për të cilat të gjitha të dhënat që kane një impakt të konsiderueshëm në vlerën e drejtë
të regjistruar, janë të vëzhgueshme në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo; dhe
Niveli 3: teknikat që përdorin të dhëna të cilat kanë një impakt të konsiderueshëm në vlerën e drejtë të regjistruar,
të cilat nuk bazohen në të dhënat e vëzhgueshme të tregut.
Analiza e instrumenteve financiare të regjistruar me vlerën e drejtë sipas hierarkisë paraqitet si më poshtë vijon:
31 Dhjetor 2015
Niveli 1
Niveli 2
Niveli 3
Totali
Investime financiare-Letra me vlerë të
vendosjes
Investime të kuotuara
Letra me vlerë të borxhit të qeverisë
1,708,643
1,708,643
Letra të tjera me vlerë të borxhit
1,437,390
1,069,226
2,506,616
Investime të pakuotuara
242,169
242,169
Totali
3,146,033
1,311,395
4,457,428
31 Dhjetor 2014
Investime financiare-Letra me vlerë të
vendosjes
Investime të kuotuara
Letra me vlerë të borxhit të qeverisë
Letra të tjera me vlerë të borxhit
Investime të pakuotuara
Totali

Niveli 1

Niveli 2

937,225
1,169,304
2,106,529

1,818,483
44,531
1,863,014

Niveli 3

-

Totali

937,225
2,987,787
44,531
3,969,543

(d) Të drejta tatimore të shtyra
Të drejtat tatimore të shtyra të cilat rezultojnë nga humbjet nga tatimet dhe diferencat e përkohshme, njihen si
aktive nëse ekzistojnë gjasat që fitimi i tatueshëm në të ardhmen do të jetë i mjaftueshëm për të lejuar përfitimin
nga humbjet që të realizohet. Gjykimi është i nevojshëm për të përcaktuar shumën e të drejtave tatimore te shtyra
që mund të njihet, në bazë të kohës dhe nivelit të ardhshëm të fitimit të tatueshëm dhe strategjive të ardhshme të
planifikimit tatimor. Për më shumë detaje referojuni shënimit 3 (g) dhe 17.
(e) Risku i çështjeve ligjore
Drejtimi i bankës ka krijuar procesin e brendshëm në lidhje me njohjen dhe matjen e provizioneve dhe
detyrimeve të kushtëzuara si rezultat i çështjeve ligjore aktuale ose në të ardhmen. Supozimet kryesore mbi
gjasat dhe madhesine e nje fluksi në dalje të burimeve bazohen në konsulencën ligjore të brendshme dhe të
jashtme sipas strategjive përkatëse të suksesshme të mbrojtjes përkundrejt masave dhe veprimeve që rezultojnë.
Çdo masë dhe risku përkatës vlerësohet sipas meritave dhe detyrimit në fjalë konstruktiv ose ligjor dhe çmuarjes
së fluksit të parasë në dalje të cilat vlerësohen të pagueshme, miratohet në mënyrë të pavarur nga Drejtori i
Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës. Drejtimi i Bankës beson se çështjet ligjore ekzistuese ose të mundshme në të
ardhmen kanë pak gjasa për të ndodhur, megjithatë për shkaqe që shkojnë përtej kuadrit ligjor, banka mund të
përballet me risqe të tjera.
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51,863,186
51,863,186
-

10

16

-

7

Letra me
vlerë të
investimit

4,457,428
4,457,428
-

16,341,358
-

Letra me
vlerë të
vendosjes

16,341,358

Hua dhe të
arkëtueshme

118,842,126
118,842,126

Detyrime të
tjera
financiare

Vlera kontabël

56,320,614
72,661,972
118,842,126
118,842,126

16,341,358

Totali i vlerës
kontabël

48,371,561
48,371,561
-

Niveli 1

8,092,779
8,092,779
-

Niveli 2

-

16,341,358

16,341,358

Niveli 3

Vlera e drejtë

56,464,340
72,805,698
119,100,186
119,100,186

16,341,358

Totali
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Drejtimi i Bankës e vlerëson të pamundur realizimin e llogaritjes së vlerës së drejtë të huave dhe paradhënieve të bankave, huave dhe paradhënieve të klientëve si dhe depozitat nga bankat
dhe beson se vlerat e drejta të tyre i përfafrohen vlerës kontabël. Humbjet e parashikuara për të ardhmen nuk merren në konsideratë.

Pjesa kryesore e portofolit të huave dhe paradhënieve të klientëve bazohet në normat e ndryshueshme të interesit dhe riçmohen çdo tre muaj, gjashtë muaj ose çdo vit.

Letrat me vlerë të vendosjes dhe ato të investimit të Qeverisë Shqiptare janë obligacione me norma të ndryshueshme dhe fikse. Obligacionet me norma të ndryshueshme paraqiten si yield-i
mesatar i tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit me maturitet një vjeçar plus spread-in. Matja e Vlerës së Drejtë të këtyre obligacioneve kryhet nëpërmjet teknikës së modelit të vlerësimit,
duke aktualizuar të gjitha flukset e ardhshme të parasë që rezultojnë nga këto instrumente. Pjesa tjetër e letrave me vlerë të vendosjes dhe investimit janë instrumente në monedha të huaja
dhe përfaqësojnë obligacione nga Banka dhe Institucione Financiare. Vlera e tyre e drejtë ofrohet nga Agjencia Ndërkombëtare e Klasifikimeve Bloomberg ose State Street në varësi të
kujdestarisë së obligacionit. Vetëm për obligacionin ndërkombëtar të Republikës së Austrisë (Euro) dhe Qeverisë Italiane (GBP) është bërë një përjashtim për shkak se çmimet për to nuk
janë gjetur nga State Street dhe janë marrë nga Bloomberg.

31 Dhjetor 2015
Mjete monetare dhe të
ngjashme
Investime në letra me vlerë
Totali
Depozita nga klienti
Totali

Shënimi

Klasifikimi kontabël dhe vlerat e drejta:
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31 Dhjetor 2014
Mjete monetare dhe të
ngajshme
Investime në letra me vlerë
Totali
Depozita nga klientët
Totali

16

10

7

Shënimi

57,309,439
57,309,439
-

Letra me
vlerë të
investimit

15,890,476
-

15,890,476

Hua dhe të
arkëtueshme

6. Aktivet dhe Detyrimet Financiare (vazhdim)
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3,969,543
3,969,543
-
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121,279,675
121,279,675

Vlera kontabël
Letra me
Detyrime të
vlerë të
tjera
vendosjes
financiare
15,890,476
61,278,982
77,169,458
121,279,675
121,279,675

Totali i vlerës
kontabël

8,353,874
8,353,874
-

Niveli 1

15,890,476
1,863,014
17,753,490
-

Niveli 2

52,195,429
52,195,429
121,666,275
121,666,275

Niveli 3

Vlera e drejtë

15,890,476
62,412,317
78,302,793
121,666,275
121,666,275

Totali
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7. Mjete monetare dhe të ngjashme
Mjetet monetare dhe të ngjashme për periudhat 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 paraqiten në mënyrë të detajuar
si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
1,100,087
8,640,132
244,147
6,356,992
16,341,358

Arka
Llogari rrjedhëse në banka
Llogari të pakufizuara me bankën qendrore
Depozita me banka
Totali

31 Dhjetor 2014
1,000,016
8,843,780
82,484
5,964,196
15,890,476

8. Hua dhe paradhënie bankave
Hua dhe paradhënie bankave më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 përbëhen si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
10,877,063
13,025,874
23,902,937

Rezervë e detyrueshme në Bankën Qendrore
Depozita në banka korrespondente
Totali

31 Dhjetor 2014
11,097,753
14,245,782
25,343,535

Në përputhje me kërkesat e Bankës së Shqipërisë, Banka duhet të mbajë 10% të depozitave të klientëve saj me afat
maturimi fillestar jo më pak se 2 vjet si një rezervë e detyrueshme me Bankën Qendrore. Kjo rezervë mbahet në
monedhat e depozitave të klientëve. Shuma që duhet të depozitohet llogaritet çdo muaj me vonesat. Sipas rregullores
së Bankës së Shqipërisë, 40% e kësaj rezerve në Lek është e disponueshme për përdorim të përditshëm nga ana e
Bankës.
Norma e interesit të rezervës së detyrueshme në Lek është 70% e normës së marrëveshjeve të riblerjes. Ndërkohë,
norma e interesit për rezervën në Lek më 31 Dhjetor 2015 ishte 1.23% në vit (më 31 Dhjetor 2014, 1.575% në vit).
Depozitat me bankat përbëhen nga depozita me maturim fillestar me shumë se tre muaj.

9. Letra me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 paraqiten në mënyrë të detajuar si më poshtë:
Kompani emetuese
Letra me vlerë të borxhit
Të palistuara
Të listuara
Qeveri emetuese
Republika e Shqipërisë
Të palistuara
Shtete anëtare të BE
Të listuara
Totali

31 Dhjetor 2015

31 Dhjetor 2014

2,506,679
1,069,226
1,437,453

2,755,737
1,818,482
937,255

242,169
242,169
1,708,580
1,708,580
4,457,428

44,532
44,532
1,169,274
1,169,274
3,969,543

Banka rishikon letrat me vlerë të borxhit të klasifikuara në kategorinë e letrave me vlerë të vendosjes në çdo datë
raportimi për të vlerësuar nëse ekziston ndonjë prove evidente për zhvlerësimin e tyre.
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10. Letra me vlerë te investimit
Letrat me vlerë të investimit më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 detajohen si më poshtë:
Kompani emetuese
Letra me vlerë të borxhit
Të listuara
Qeveri emetuese
Republika e Shqipërisë
Të palistuara
SHBA dhe shtete anëtare të BE
Të listuara
Totali

31 Dhjetor 2015

31 Dhjetor 2014

550,477
550,477

809,288
809,288

48,371,561
48,371,561
2,941,148
2,941,148
51,863,186

52,195,429
52,195,429
4,304,722
4,304,722
57,309,439

Për periudhën më 31 Dhjetor 2015, nuk rezultojnë marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes, dhe për rrjedhojë nuk
janë vendosur si kolateral letra me vlerë. (2014: Obligacione të qeverisë Shqiptare prej Lek 2,000,000 mijë u
vendosën si kolateral).

11. Hua dhe paradhënie klientëve
Hua dhe paradhënie klientëve përbëhen si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
29,515,687
15,589,425
(105,111)
45,000,001
(4,372,155)
40,627,846

Hua
Paradhënie
Komisione disbursimit të shtyra
Vlera Bruto
Zbritje nga zhvlerësimi
Totali

31 Dhjetor 2014
28,858,135
18,409,840
(79,738)
47,188,237
(6,846,843)
40,341,394

Lëvizjet në zbritjet për humbje zhvlerësimi të huave dhe paradhënieve klientëve paraqiten si më poshtë:
Zbritjet specifike për humbje nga zhvlerësimi
Gjendja më 1 Janar
Shpenzime për periudhën
Rimarrjet
Diferenca konvertimi
Shuma të fshira
Gjendja më 31 Dhjetor
Zbritjet kolektive për humbje
nga zhvlerësimi
Gjendja më 1 Janar
Shpenzime për periudhën
Rimarrjet
Diferenca konvertimi
Gjendja më 31 Dhjetor
Totali i zbritjeve për humbje nga zhvlerësimi
Shpenzime gjithsej për periudhën
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2015

2014

6,381,418
4,283,376
(3,553,505)
729,871
28,581
(3,139,140)
4,000,730

6,973,681
1,782,851
(1,165,336)
617,515
131,436
(1,341,214)
6,381,418

465,425
(92,338)
(92,338)
(1,662)
371,425
4,372,155
637,533

507,006
78,557
(123,653)
(45,096)
3,515
465,425
6,846,843
572,419
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88
1,616,616
15,154
1,631,770
11,752
1,643,522
653,042
81,110
734,152
80,226
814,378
963,574
897,618
829,144

Kosto
Gjendja më 1 Janar 2014
Shtesa gjatë periudhës
Pakësime
Gjendja më 31 Dhjetor 2014
Shtesa gjatë periudhës
Pakësime
Gjendja më 31 Dhjetor 2015

Zhvlerësimi i akumuluar
Gjendja më 1 Janar 2014
Zhvlerësimi për periudhën
Pakësime
Gjendja më 31 Dhjetor 2014
Zhvlerësimi për periudhën
Pakësime
Gjendja më 31 Dhjetor 2015

Vlera kontabël
Më 1 Janar 2014
Më 31 Dhjetor 2014
Më 31 Dhjetor 2015
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274,150
294,724
246,543

890,838
94,425
(62,568)
922,695
140,824
(37,230)
1,026,289

1,164,988
122,434
(70,003)
1,217,419
92,715
(37,302)
1,272,832

21,211
22,501
19,614

162,664
6,060
(6,681)
162,043
6,648
(6,331)
162,360

183,875
7,517
(6,848)
184,544
3,761
(6,331)
181,974

30,656
25,336
27,384

226,533
10,197
(2,900)
233,830
10,362
(25,441)
218,751

257,189
4,970
(2,993)
259,166
12,418
(25,449)
246,135

Pajisje
Mobilie dhe Vepra Mjete të tjera
Toka dhe Ndërtesa informatike dhe
arti
jo elektrike
elektrike

Ndërtesa dhe pajisje më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 përbëhen si më poshtë:
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164,875
158,258
79,584

-

164,875
(6,617)
158,258
(78,674)
79,584

Paradhënie për
pajisje

1,454,466
1,398,437
1,202,269

1,933,077
191,792
(72,149)
2,052,720
238,060
(69,002)
2,221,778

3,387,543
150,075
(86,461)
3,451,157
120,646
(147,756)
3,424,047

Totali
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13. Aktive Afatgjata Jo-materiale
Aktivet afatgjata jo-materiale më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 paraqiten si më poshtë:

Kosto
Gjendja më 1 Janar 2014
Shtesa gjatë periudhës
Transferime
Gjendja më 31 Dhjetor 2014
Shtesa gjatë periudhës
Transferime
Gjendja më 31 Dhjetor 2015

Programe
kompjuterike &
Licenca

Paradhënie për
programe
kompjuterike

Totali

949,463
88,080
150,610
1,188,153
286,538
1,474,691

247,352
142,086
(150,610)
238,828
146,455
(286,538)
98,745

1,196,815
230,166
1,426,981
146,455
1,573,436

Amortizimi dhe humbje nga
zhvlerësimi
Gjendja më 1 Janar 2014
Amortizimi për periudhën
Pakësime
Balance as at 31 Dhjetor 2014
Amortizimi për periudhën
Gjendja më 31 Dhjetor 2015

747,599
124,747
872,346
110,527
982,873

-

747,599
124,747
872,346
110,527
982,873

Vlera kontabël
Më 1 Janar 2014
Më 31 Dhjetor 2014
Më 31 Dhjetor 2015

201,864
315,807
491,818

247,352
238,828
98,745

449,216
554,635
590,563
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14. Inventari dhe aktive të tjera
Mjetet e tjera në datë 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 përbëhen si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
1,837,084
57,498
48,264
28,598
57,598
11,458
37,198
2,077,698

Inventari
Debitorë të ndryshëm
Transaksione ATM & POS
Përmirësime të ambienteve me qira
Parapagesat
Çeqe për arkëtim
Të tjera
Totali

31 Dhjetor 2014
2,111,434
204,267
135,002
28,924
61,336
2,037
99,524
2,642,524

Inventari përfaqëson aktivet e marra në zotërim përmes procesit të arkëtimit të huave me probleme.
Lëvizjet në zërin e aktiveve të marra në zotërim për periudhën e raportimit vijojnë si më poshtë:
2015
2,111,434
517,947
(584,459)
(167,221)
(40,617)
1,837,084

Në fillim të periudhës
Shtesa gjatë periudhës
Pakësime gjatë periudhës
Zhvlerësim i vlerës neto të realizueshme
Efekti i këmbimit valutor
Në fund të periudhës

2014
895,358
1,874,261
(512,606)
(148,680)
3,101
2,111,434

Lëvizjet në zërin e përmirësimeve të ambienteve me qira për periudhën e raportimit vijojnë si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
28,924
8,080
(8,406)
28,598

Në fillim të periudhës
Shtesa gjatë periudhës
Amortizimi i periudhës
Në fund të periudhës
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28,423
11,623
(11,122)
28,924
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15. Detyrime ndaj bankave
Detyrime ndaj bankave më 31 Dhjetor 2014 dhe 31 Dhjetor 2013 janë si më poshtë:
Detyrime ndaj Bankës Qendrore
Banka korrespondente
Llogari rrjedhëse
Rezident
Jo-rezident

31 Dhjetor 2015
-

31 Dhjetor 2014
1,504

82,958
1,197
81,761

106,909
999
105,910

1,870,074
1,870,074
1,953,032

3,803,097
3,803,097
-

Depozitat
Rezident
Jo-rezident
Marrëveshje të riblerjes
Totali

1,751,629
5,663,139

Marrëveshjet e riblerjes më 31 Dhjetor 2014 (2015: zero) rezultojnë si më poshtë:

Maturimi
5-Mar-15
5-Jan-15
12-Mar-15
5-Jan-15
Totali

Norma e
interesit
2.29%
2.25%
2.27%
2.25%

31 Dhjetor 2014
Vlera nominale
433,282
259,969
608,476
447,732
1,749,459

44

Interesi i
përllogaritur
761
449
795
165
2,170

Vlera kontabël
434,043
260,418
609,271
447,897
1,751,629

91

92
Valute
10,519,154
19,131,669
29,650,823
37,965,346
3,943,814
41,909,160
71,559,983

LEK
4,797,296
9,417,355
14,214,651
32,170,499
896,993
33,067,492
47,282,143

70,135,845
4,840,807
74,976,652
118,842,126

Totali
15,316,450
28,549,024
43,865,474

Totali

Llogari rrjedhëse
Depozita
Pa afat
1 mujore
3 mujore
6 mujore
9 mujore
12 mujore
24 mujore
Të tjera

Valute
29,650,823
9,421,436
816,407
2,806,483
5,849,099
5,079
19,803,251
1,794,639
1,412,766
41,909,160
71,559,983

LEK
14,214,651
2,786,679
1,953,263
1,128,779
3,183,337
39,655
17,850,819
4,092,080
2,032,880
33,067,492
47,282,143

31 Dhjetor 2015
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12,208,115
2,769,670
3,935,262
9,032,436
44,734
37,654,070
5,886,719
3,445,646
74,976,652
118,842,126

Totali
43,865,474

Tepricat e detyrimeve ndaj klientëve sipas maturimit dhe llojit të monedhës janë si më poshtë:

Totali

Depozita
Individë
Korporata

Llogari rrjedhëse
Individë
Korporata

31 Dhjetor 2015

Detyrimet ndaj klientëve më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 përbëhen si më poshtë:
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2,336,603
2,710,004
1,287,484
3,726,110
36,088
16,975,418
4,842,730
1,895,958
33,810,395
49,847,105

LEK
16,036,710

32,729,196
1,081,199
33,810,395
49,847,105

LEK
4,202,177
11,834,533
16,036,710

6,840,453
1,826,716
4,209,593
6,209,174
4,234
22,108,487
2,531,588
3,102,345
46,832,590
71,432,570

Valute
24,599,980

31 Dhjetor 2014

41,219,520
5,613,070
46,832,590
71,432,570

Valute
8,269,853
16,330,127
24,599,980

31 Dhjetor 2014

9,177,056
4,536,720
5,497,077
9,935,284
40,322
39,083,905
7,374,318
4,998,303
80,642,985
121,279,675

Totali
40,636,690

73,948,716
6,694,269
80,642,985
121,279,675

Totali
12,472,030
28,164,660
40,636,690
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16. Detyrime ndaj klientëve (vazhdim)
Për llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat, normat vjetore të interesit të publikuara dhe aplikuara për afate të
ndryshme paraqiten si më poshtë:
2015
Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
Depozita me afat – 1 mujore
Depozita me afat – 3 mujore
Depozita me afat – 6 mujore
Depozita me afat – 9 mujore
Depozita me afat – 12 mujore
Depozita me afat – 24 mujore
Depozita me afat – 36 mujore

LEK (%)
0.09 – 2.72
0.60 – 0.90
0.50 – 1.55
0.50 – 2.10
1.10 – 1.55
0.50 – 2.30
1.80 – 2.75
2.20 – 3.05

USD (%)
0.01 – 0.50
0.05 – 0.05
0.10 – 0.20
0.10 – 0.25
0.10 -0.30
0.20 – 0.30
-

EUR (%)
0.001 – 1.00
0.03 – 0.05
0.05 – 0.20
0.05 – 0.35
0.07 – 0.15
0.06 – 0.40
0.07 – 0.30
007 – 0.40

2014
Llogari rrjedhëse dhe depozita pa afat
Depozita me afat – 1 mujore
Depozita me afat – 3 mujore
Depozita me afat – 6 mujore
Depozita me afat – 9 mujore
Depozita me afat – 12 mujore
Depozita me afat – 24 mujore
Depozita me afat – 36 mujore

LEK (%)
0.01 – 5.17
0.50 – 1.35
0.50 – 2.15
0.50 – 2.95
1.55 – 3.15
0.50 – 3.15
1.95 – 3.60
2.30 – 4.57

USD (%)
0.05 – 3.50
0.05 – 0.20
0.10 – 0.50
0.10 – 0.70
0.10 – 1.10
0.20 – 1.25
-

EUR (%)
0.001 – 1.14
0.05 – 0.20
0.10 – 1.00
0.10 – 1.20
0.15 – 1.10
0.10 – 1.90
0.21 – 2.00
0.35 – 2.30

Të gjitha depozitat e klientëve individ, në përputhje me Ligjin 8873, datë 29/03/2002 “Për sigurimin e depozitave”
janë të siguruar pa kosto për klientin deri në shumën Lekë 2,500,000 (ose shuma ekuivalente në Lek nëse janë në
monedhë të huaj) pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD).
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17. Tatimi i shtyrë
Njohja e të drejtave dhe detyrimeve tatimore të shtyra i atribuohet sa më poshtë:

Aktive financiare të vendosjes
Aktive të trupëzuara dhe të
patrupëzuara
Të drejta tatimore të shtyra neto

31 Dhjetor 2015
31 Dhjetor 2014
Aktive
Detyrime
Neto
Aktive Detyrime
Neto
46
(46)
82,103
82,103

46

76,962
76,962

82,103
82,057

-

76,962
76,962

Lëvizjet e diferencave të përkohshme gjatë vitit janë si më poshtë:

31 Dhjetor 2015
Aktive financiare të vendosjes
Aktive të trupëzuara dhe të
patrupëzuara
Totali
31 Dhjetor 2014
Aktive financiare të vendosjes
Aktive të trupëzuara dhe të
patrupëzuara
Totali

Gjendja në
fillim
-

Njohur në
fitim ose
humbje

Njohur në të
ardhura të tjera Gjendja në fund
përmbledhëse
(46)
(46)

76,962
76,962

5,141
5,141

(46)

82,103
82,057

75,174
75,174

1,788
1,788

-

76,962
76,962

18. Provizionet
Lëvizjet e provizioneve gjatë vitit janë si më poshtë:

Gjendja më 1 Janar 2015
Provizionet gjatë periudhës
Riklasifikimi
Efekti i këmbimit valutor
Gjendja më 31 Dhjetor 2015

Çështje
ligjore me
organe
tatimore
213,441
-

Çështje të
tjera ligjore

Provizione
Zëra jashtë
Bilanci

150,134
(21,701)

23,128
18,369

45,270
-

431,973
(3,332)

-

-

-

(45,270)

(45,270)

213,441

(3,563)
124,870

41,497

-

(3,563)
379,808

Të tjera

Totali

Vlera e zërit provizione të tjera prej Lek 45,270 është riklasifikuar gjatë vitit si shpenzim i përllogaritur dhe është
pasqyruar në zërin detyrime të tjera (shënimi 19).
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19. Detyrime të tjera
Detyrime të tjera më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 përbëhen si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
491,891
33,676
71,472
44,288
37,541
16,653
13,606
709,127

Fatura për të mbërritur
Kreditore të ndryshëm
Llogari të përkohshme
Çeqe bankare të lëshuara dhe pagesa tranzit
Detyrime të tjera tatimore
Detyrime ndaj palëve të treta
Të ardhura/shpenzime të tjera të përllogaritura/shtyra
Totali

31 Dhjetor 2014
560,235
61,523
6,908
360,639
39,284
16,955
29,854
1,075,398

20. Kapitali aksioner dhe primi
Kapitali aksioner i Bankës përfshin një kategori aksionesh si më poshtë:
Numri i
aksioneve
(në numër)
Kapitali aksioner më 31 Dhjetor 2015

Vlera
nominale
(në Lek)

15,581,282

357

Totali i vlerës së
aksioneve
(në Lek)
5,562,517,674

Intesa Sanpaolo S.p.A është aksioneri i vetëm për periudhën më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014.

21. Rezervat ligjore dhe rregullatore
Më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014, rezervat rezultuan si më poshtë:

Rezerva rregullative
Rezerva ligjore
Totali

31 Dhjetor 2015

31 Dhjetor 2014

1,130,983
694,640
1,825,623

1,130,983
613,632
1,744,615

Rezerva rregullatore është krijuar në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë nr. 51, datë 22 Prill 1999
“Për kapitalin minimal për veprimtaritë e lejuara për bankat dhe degët e bankave të huaja të licencuara”. Bankat
dhe degët e bankave të huaja duhet të krijojnë rezervat prej 1.25% deri në 2% të aktiveve të ponderuara me risk,
duke përvetësuar një të pestën e fitimit pas tatimit dhe para pagesës së dividendëve, derisa gjendja për këtë masë
të arrij nivelin minimal prej 1.25% të totalit të aktiveve të ponderuara sipas riskut. Më 31 Dhjetor 2015, rezerva
rregullatore përbën 1.5% të totalit të aktiveve të ponderuara me risk (2014: 1.7%).
Dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare parashikon krijimin e rezervës prej 5% të fitimit neto pas zbritjes së
humbjeve të akumuluara nga vitet e mëparshme, derisa gjendja e rezervës të arrijë nivelin 10% të kapitalit
aksioner të Bankës. Për periudhën më 31 Dhjetor 2015, niveli i rezervës së bankës përfaqësonte 1% të kapitalit
aksioner të Bankës (2014: 10%). Ky prag nuk është i detyrueshëm nëse rezervat ekzistuese nuk janë më pak se
një e dhjeta e kapitalit aksioner të Bankës.
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22. Rezerva të tjera vlerësimi
Zëra të tjerë përmbledhës
Zërat e tjerë përmbledhës përfaqëson diferencat që rezultuan nga konvertimi i kapitalit aksionar nga USD në LEK.
Nga kjo gjendje, shuma prej Lek 297,666 mijë u njoh më 1 Janar 2008 nga bashkimi me ish BIA, si rezultat i të
njëjtit ndryshim të monedhës së kapitalit aksionar
Rezerva të tjera
Rezervat e tjera përfaqësojnë rezervën me vlerën e drejtë e cila përfshin ndryshimin kumulativ neto të vlerës së
drejtë aktive financiare të vendosjes, derisa aktivet të fshihen nga bilanci apo të zhvlerësohen. Ndryshimet gjatë
vitit financiar më 31 Dhjetor 2015 shënuan një rënie prej Lek 88,233 mijë (2014: rritje me Lek 14,651 mijë).

23. Të ardhura nga interesi, neto
Të ardhura nga interesi
Hua dhe paradhënie klientëve
Letra me vlerë të investimit
Hua dhe paradhënie bankave
Letra me vlerë të vendosjes
Totali i të ardhurave nga interesi
Shpenzime interesi
Depozita me afat dhe pa afat
Depozita nga banka
Llogari rrjedhëse të klientëve
Totali i shpenzimeve nga interesi
Të ardhura nga interesi, neto

2015
2,436,734
2,968,744
183,999
114,842
5,704,319

2014
2,719,726
3,594,265
267,372
106,153
6,687,516

958,554
79,348
120,691
1,158,593
4,545,726

1,863,588
180,395
189,656
2,233,639
4,453,877

24. Të ardhura nga komisionet, neto
Shërbime arkëtimesh dhe pagesash
Llogari rrjedhëse aktive
ATM dhe POS aktive
Garanci te dhëna
Linja krediti të papërdorura/të likuiduara ne avance
Komisione administrimi dhe të tjera
Të ardhura nga komisionet

2015
486,308
198,089
208,409
16,816
30,341
13,559
953,522

2014
292,251
208,744
191,116
16,464
22,088
10,679
741,342

ATM dhe POS
Shërbime bankare - degë të huaja
Shërbim arkëtimesh dhe pagesash
Garanci të marra
Shpenzime për komisione
Të ardhura nga komisionet, neto

157,745
10,513
574
718
169,550
783,972

124,663
10,691
552
1,141
137,047
604,295

Shifrat e mësipërme nuk përfshijnë komisionet e arkëtuara për huatë dhe paradhëniet e klientëve (kosto
transaksioni) të cilat konsiderohen si rregullim për vlerën neto kontabël të këtyre aktiveve financiare sipas
metodës së normës efektive të interesit.
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25. Të ardhura të tjera, neto
Të ardhura nga këmbimet valutore
Të tjera
Totali

2015
443,889
125,184
569,073

2014
439,159
559
439,718

2015
235,431
(3,573)
12,053
243,911

2014
219,399
(16,008)
41,196
244,587

26. Shpenzime të tjera operative, neto
Primi për sigurimin e depozitave
Humbje nga shitja e mjeteve të qëndrueshme
Humbje operacionale të ndryshme, neto
Totali

27. Shpenzime personeli
Paga
Personel i transferuar
Sigurime shoqërore
Trajnime dhe të ngjashme
Fonde shpërblimi në përfundim të marrëdhënies së
punës
Totali

2015
875,128
94,175
80,888
-

2014
833,855
81,913
91,670
12,000

19,099
1,069,290

13,988
1,033,426

28. Shpenzime të tjera
2015
187,173
89,724
47,201
56,561
39,279
49,985
32,825
27,628
8,209
20,992
24,661
584,238

Mirëmbajtje e programeve kompjuterike
Telefon dhe energji elektrike
Reklama dhe publikime
Mirëmbajtje dhe riparime
Artikuj kancelarie
Shërbime konsulence, ligjore dhe profesionale
Siguria fizike
Shërbimet e transportit dhe sigurisë
Udhëtime pune
Siguracione
Të tjera
Totali
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2014
152,113
88,403
81,775
62,709
67,491
47,552
29,608
31,883
10,450
28,487
13,070
613,541
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29. Shpenzime tatimi mbi fitimin
Komponentët e këtij zëri për vitet e mbyllura në 31 Dhjetor 2015 dhe 2014 janë:
Viti aktual
Rregullime për vitet e mëparshme
Shpenzime të mbipaguara në vitet e mëparshme
Shpenzime për të drejta tatimore afat shkurtra
Gjenerimi dhe rimarrja e diferencave të përkohshme
Shpenzime/(të ardhura) për të drejta tatimore të
shtyra
Shpenzime të tatimit mbi fitim

2015
463,017
463,017
(5,141)

2014
430,666
21
430,687
(1,788)

(5,141)
457,876

(1,788)
428,899

Rakordimi i shpenzimeve për tatimin mbi fitimin me fitimin kontabël për periudhën deri më 31 Dhjetor 2015 dhe
2014 paraqitet si më poshtë:
2015

Fitimi kontabël përpara tatimit
Tatimi mbi fitimin sipas normës së tatimit lokal
për korporatat
Shpenzime të panjohura
Efekti tatimor i njohjes së tatimit të viteve të
mëparshme
Gjenerimi dhe rimarrja e diferencave të
përkohshme
Shpenzime të tatimit mbi fitim

2014
2,483,816

2,668,971

15.00%
2.35%

400,346
62,671

15.00%
2.34%

372,572
58,093

0.00%

-

0.00%

22

(0.19%)
17.16%

(5,141)
457,876

(0.07%)
17.27%

(1,788)
428,899

Shpenzimet e panjohura paraqiten në mënyrë të detajuar si më poshtë:
Shpenzime të tatimit mbi fitimin për vitin e
mëparshëm
Zhvlerësimi dhe Amortizimi
Humbje të ndryshme operacionale
Qira për apartamente
Shpenzime për zyra
Shpenzime personeli
Përfaqësimi
Humbje nga huatë dhe paradhënie të parikuperuara
Të tjera
Zhvlerësimi i aktiveve të marra përmes procesit
ligjor
Çështje ligjore
Totali
Me 15%

2015

2014

44,919
3,343
5,057
6,101
6,928
3,938
151,712
16,294

21
37,807
22,082
8,820
6,403
6,312
5,257
132,956
22,259

167,221
12,296
417,809
62,671

145,375
387,292
58,094

Gjatë vitit 2015, Banka ka parapaguar tatim mbi fitimin në shumën Lek 352,341 mijë (2014: Lek 131,407 mijë).
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30. Angazhime dhe detyrime të kushtëzuara
Angazhime dhe detyrime të kushtëzuara në 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 janë si vijon:
31 Dhjetor 2015
119,795,402
107,337,280
5,200,000
5,804,593
279,391
568,612
601,278
4,248
5,230,505
5,230,505

Të drejtat e kushtëzuara
Garanci të marra nga klientët kredimarrës
Garanci të marra nga qeveria
Huadhënie të aprovuara por jo të disbursuara
Letër kredi
Transaksione për të ardhmen në tregun e parasë
Kontrata për këmbime valutore me afat (Forward)
Të tjera
Detyrime për angazhimet
Garanci të dhëna në favor të klientëve

31 Dhjetor 2014
125,539,705
106,184,219
8,245,000
6,050,526
829,112
1,375,000
1,846,048
1,009,800
5,346,600
5,346,600

Garancitë konsistojnë kryesisht në garanci oferte dhe kontrate. Garancitë dhe letrat e kredisë janë të siguruara nga
depozita e mjete monetare. Banka lëshon garanci në favor të klientëve të saj. Këto instrumente mbartin një rrezik
kreditimi që është i ngjashëm me atë të kredive të disbursuara.
Të drejtat e kushtëzuara si letrat të kredisë dhe linjat e huasë të aprovuara dhe të papërdorura nga klientët janë
zëra jashtë bilancit që përfaqësojnë angazhime të ardhshme ku Banka vepron në rolin e përfituesit. Kontratat e
këmbimeve valutore me afat janë zëra jashtë bilancit të cilat përdoren për të kompensuar luhatjet e kursit të
këmbimit dhe efekti i të ardhurave pasqyrohet në datën e maturimit kur kryhet transaksioni.
Çështjet ligjore
Banka është në një proces gjyqësor për pagesën e pjesshme të një garancie bankare në vlerën EUR 4,830 mijë.
Garancia është lëshuar në favor të një subjekti shqiptar me kërkesë të kompanisë mëmë Intesa SanPaolo S.P.A.
Banka është mbrojtur me sukses në procesin ligjor në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe në Gjykatën e Apelit të
cilat vendosën në favor të bankës. Pala e paditur e ka apeluar vendimin në Gjykatën e Lartë, e cila ende nuk ka
marrë një vendim. Drejtimi i bankës nuk mendon se nuk ekziston baza ligjore e cila mund të shfuqizojë vendimet
e marra në favor të saj. Gjithsesi, për shkak të kompleksitetit të rastit, i cili përfshin dhe edhe juridiksionin italian,
si dhe duke marrë në konsideratë faktin se në gjykatat shqiptare nuk është gjykuar ndonjëherë çështje të kësaj
natyre, mund të ndodhin disa rreziqe operacionale.
Banka është subjekt i proceseve ligjore, pretendimeve dhe çështjeve ligjore të cilat lindin gjatë rrjedhës së
ushtrimit të aktivitetit bankar. Drejtimi i bankës beson se të gjitha çështjet ligjore ekzistuese ose në të ardhmen
kanë pak gjasa për të ndodhur dhe nuk do të kenë ndonjë efekt material të pafavorshëm në pozicionin financiar,
rezultatet e operacioneve apo në fluksin e parasë të Bankës.

31. Angazhime qiraje dhe shpenzime qiraje operacionale
Angazhimet për qiratë operacionale të Bankës më 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014 janë si më poshtë:
31 Dhjetor 2015
152,482
321,072
25,482
499,036

Më pak se një vit
Një deri në pesë vjet
Më shumë se pesë vjet
Totali

31 Dhjetor 2014
152,147
347,504
23,466
523,117

Banka ka nënshkruar marrëveshje qiraje me mundësi rinovimi për të gjitha zyrat e saj në Shqipëri. Gjatë vitit
2015, për ambientet e marra me qira, shuma prej Lek 168,490 mijë u njoh si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave
dhe shpenzimeve (2014: Lek 163,839 mijë). Kontratat operacionale të qirasë janë të anulueshme, nëse bëhet një
lajmërim paraprak prej 180 ditësh.
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32. Palët e lidhura
Kompania Mëmë e Bankës është Intesa Sanpaolo S.p.A, e cila zotëron 100% të aksioneve. Për rrjedhojë, Banka
vlerëson se ka një marrëdhënie me palë të lidhur sipas Standardit Ndërkombëtar të Kontabilitetit 24 Dhënia e
informacioneve shpjeguese për palët e lidhura (“SNK 24”) me sa më poshtë vijon:
Aksionerët dhe palët e lidhura me aksionerët:
•

Intesa Sanpaolo S.p.A dhe filialet dhe degët e saj

Drejtuesit kryesor dhe palët e lidhura me drejtuesit kryesor:
• Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, anëtarët e Këshillit Administrative dhe drejtues të tjerë kryesor të cilët janë
persona që kanë autoritetin dhe përgjegjësinë për të planifikuar, drejtuar dhe kontrolluar aktivitetet e Kompanisë,
në mënyrë direkte ose indirekte, përfshirë çdo drejtor (ekzekutiv ose jo) i Bankës, së bashku “drejtuesit kryesor”,
familjarët e afërt të drejtuesve kryesor, si dhe kompanitë dhe bizneset e kontrolluara, ose që kontrollohen
bashkërisht nga drejtuesit dhe/ose familjarët e tyre të afërt.
Transaksionet e mëposhtme të cilat kanë ndodhur gjatë periudhës 31 Dhjetor 2015 dhe 31 Dhjetor 2014
paraqiten si vijon:
Drejtuesit kryesor dhe palë të tjera të
Kompanitë e Grupit ISP
lidhura
31 Dhjetor
2015
31 Dhjetor 2014
31 Dhjetor 2015
31 Dhjetor 2014
Aktive në fund të vitit
10,108,151
11,325,897
177,589
162,327
Hua e paradhënie
10,080,859
11,315,982
institucioneve të kreditit
Hua e paradhënie klientëve
177,589
162,327
Aktive të tjera
27,292
9,915
Detyrime në fund të vitit
16,391
76,042
300,249
406,498
Hua e paradhënie nga
institucionet e kreditit
3,263
60,438
Depozitat e klientëve
4,766
4,842
300,249
406,498
Fatura për të mbërritur
8,362
10,762
Zëra jashtë bilancit
2,689,533
2,052,245
Letër Kredi/ Letër Garanci të
dhëna
889,669
403,787
Letër Kredi/Letër Garanci të
marra
1,073,625
791,569
Kontrata valutore
726,239
856,889
Kolaterale
Të ardhura në fund të vitit
228,585
165,474
6,870
5,058
Të ardhura nga interesi
85,130
144,281
6,549
4,488
Të ardhura nga komisionet
143,455
21,193
321
570
Shpenzime në fund të vitit
101,441
89,618
2,020
2,633
Shpenzime interesi
2,020
2,633
Shpenzime komisioni dhe të
tjera
Kosto të tjera administrative
Kompensim për Drejtuesit
Kryesor
Paga neto
Bonuse të paguara neto
Sigurime shoqërore dhe
shëndetësore
Shpenzime të tjera (Lecoip)
Shpenzime të tjera

100

51,407
50,034

43,046
46,572

53

-

-

154,944
82,144
21,021

118,199
97,633
-

4,431
27,284
20,064

4,566
16,000
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Pasqyrat Financiare 2015

33. Ngjarjet pas datës së bilancit
Drejtimi i Bankës nuk ka dijeni për ndonjë ngjarje tjetër pas datës së bilancit, të cilat do të kërkonin korrigjime
apo edhe shënime shpjeguese shtesë në pasqyrat financiare.

54
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Struktura
Organizative e Bankës
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Struktura
Organizative e Bankës

Këshilli Drejtues
Kryetar
Vojko Čok

BNJ, Organizimi &
Sekretariati i Përgjithshëm
Entela Zigori

Kontrolli i Brëndshëm
Jorida Skënderaga

Ligjori
Ledia Plaku

Drejtor i
Përgjithshëm Ekzekutiv
Silvio Pedrazzi

Komunikimi MP & Marketing
Iris Bakllamaja

Individët
Klodiana Piqani

Korporate & SME
Ervin Xhomo

Administrimi i Riskut
Jola Dima

Operacionet
Albina Mançka

Përputhshmëria Rregullative
& PPP
Markeljan Rriska

TI
Alketa Lamçe

Kontrolli Financiar
Julian Çela
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të Bankës
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Rrjeti i Biznesit të Bankës
Nr.

Qyteti

Dega

Adresa

Kontakte

1.

Tiranë

Zyrat Qëndrore

Rr. “I.Qemali”, Nr. 27 P.O. Box 8319

+355 4 22 76 000

2.

Tiranë

Dega Rr. Barrikadave

Rr.”Barrikadave”

+355 4 22 33 966

3.

Tiranë

Dega Laprakë

Rr. D.Hoxha Nd 203 H 1

+355 4 24 13 890

4.

Tiranë

Dega Rr. Elbasanit

Rr. Elbasanit, Kryqëzimi Me Rr. Jul Variboba

+355 4 22 76 300 / 1 / 2 / 3 /4 / 5

5.

Tiranë

Dega Rinas

Aeroporti Nënë Tereza

+355 4 23 81 968

6.

Tiranë

Dega Blvd. “Zogu I”

Blvd. “Zogu I” pranë Stacionit të Trenit

+355 4 24 19 761 / 2 / 3

7.

Tiranë

Dega BRUNES

Autostrada tiranë - durrës, km 7

+355 4 23 80 193 / 4

8.

Tiranë

Dega TEG

Qendra Tregtare TEG, Farkë

+355 48 845 116/117/118

9.

Tiranë

Dega Rr. e Kavajës

Rr. “Kavajës”, Qendra Gurten (ish-Volkswagen)

+355 4 22 39 555

10.

Tiranë

Dega Rr. e Durrësit

Sheshi "Rilindja"

+355 4 22 53 734; 22 51 687

11.

Tiranë

Dega Blvd. “B. Curri”

Blvd. B.Curri (Tiranë e Re)

+355 4 22 13 039; 22 12 039

12.

Tiranë

Dega Rr. e Dibrës

Rr.Dibrës, përballë Vila Gold

+355 4 24 19 765 / 6 / 7

13.

Tiranë

Dega Komuna e Parisit

Rr. Medar Shtylla, Nd. 27 H. 4 (Tiranë e Re)

+355 4 24 66 983 / 4

14.

Tiranë

Dega Kombinat

Rr. “E Qelqit”

+355 4 24 77 300 / 2

15.

Tiranë

Dega H.Tahsim

Rr. “H.Tahsim”

+355 4 23 47 831 / 2 / 3

16.

Tiranë

Dega te Amb. Amerikane

(Vetëm për Ambasadën) Rr. “Elbasanit”

+355 4 22 93 375

17.

Tiranë

Dega te Amb.Italiane

(Vetem për Ambasadën) Rr. “L. Dukagjini”

+355 4 22 58 167

18.

Durrës

Dega Qëndrore

Lgj.No 1, Rr.”Taulantia”, Sheshi “M.Ulqinaku”

+355 52 220 151 / 5

19.

Durrës

Dega Stacioni i Trenit

Rr. “9 Maji”

+355 52 224 528

20.

Durrës

Dega Plazh

Lagjia 13, Hekurudha Plazh

+355 52 262 367

21.

Durrës

Dega A.Goga

Rr. “A.Goga”

+355 52 220 121; 238 150

22.

Elbasan

Dega Elbasan

Bvd. “Qemal Stafa”

+355 54 242 243 / 4

23.

Fier

Dega Fier

Lagjia “15 Tetori”

+355 34 221 939 / 940

24.

Lushnjë

Dega Lushnjë

Sheshi para Bashkisë

+355 35 225 830 / 1 / 4 / 5

25.

Korçë

Dega Korçë

Bul.Republika, Korce

+355 82 252 838; 247 102

26.

Vlorë

Dega Qëndrore

Lagjia Pavarsia, Hotel Vlora Internacional

+355 33 229 544 / 6 / 8

27.

Vlorë

Dega Rr. “Sadik Zotaj”

Rr. “Sadik Zotaj”

+355 33 225 925 / 912

28.

Gjirokastër

Dega Gjirokastër

Lagjia “18 Shtatori”

+355 84 268 282

29.

Lezhë

Dega Lezhë

Lagjia Besëlidhja, Pallati Nr. 35

+355 21 524 973 / 4 / 5

30.

Shkodër

Dega Shkodër

Rr. “13 Dhjetori”

+355 22 246 065; 248 184

31.

Kavajë

Dega Kavajë

Blvd. "Indrit Cara"

+355 55 242 663 /5; 242 766

32.

Berat

Dega Berat

Lagjia "22 Tetori", Blvd. "Republika"

+355 32 236 170 / 1
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Shkodër

Lezhë

Durrës

Tiranë

Kavajë
Elbasan
Lushnjë

Fier
Berat

Vlorë
Gjirokastër

106

Korçë
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Grupi Intesa Sanpaolo
Rrjeti Italian

NORTH WEST
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

Branches

1,200 Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano
Banca IMI

89
29
2
1

CENTRE
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

Branches

420 Banca CR Firenze
Fideuram
Banca Prossima
Banco di Napoli
Mediocredito Italiano
Banca IMI

408
42
9
3
2
1

NORTH EAST
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

Branches

210 CR del Veneto
CR in Bologna
CR del Friuli Venezia Giulia
CR di Forlì e della Romagna
Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano

312
168
94
84
57
16
2

SOUTH
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

98 Banco di Napoli
Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano

Branches

567
27
20
2

ISLANDS
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

221 Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano
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1
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Grupi Intesa Sanpaolo
Rrjeti Ndërkombëtar

AMERICA

DirectBranches
EUROPE

ASIA

Representative Offices

DirectBranches

(1) Representative Offices(2)
Direct
Branches
Santiago
George
Town
(3) Paulo
Frankfurt
Brussels São
New York

s

Istanbul
London
Madrid
Paris
Warsaw

Istanbul
Moscow

Representative Offices
AMERICA

Representative Offices
DirectBranches
Beijing
Santiago
George Town
Beirut
Washington D.C.
New York
Ho Chi Minh City
Country Subsidiaries
Branches
Mumbai
Seoul
Brazil

Country
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Czech Republic
Hungary
Ireland
Luxembourg

Dubai
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo

Subsidiaries

Branches

Intesa Sanpaolo Bank Albania

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina

Privredna Banka Zagreb
VUB Banka
CIB Bank
Intesa Sanpaolo Bank Ireland
Banca Fideuram

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg

32
52
197
1
83
1
1
1

Romania of the transaction
Intesa Sanpaolo
Bank to
Romania
45
of Pravex-Bank. Finalisation
is subject
regulatory approval
Russian Federation
Banca Intesa
46
Serbia
168
27 Banca Intesa Beograd
Slovakia
227
VUB Banka
Slovenia
52
Banka Koper
Switzerland
Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse)
1
The Netherlands
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg
1
137
Ukraine
Pravex
1
United Kingdom
Banca IMI
Banking Intesa Sanpaolo Private

1

Intesa Sanpaolo Brasil

1

OCEANIA

Representative Offices
Sydney

ASIA

DirectBranches
Abu Dhabi
Doha (4)
Dubai
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo

Representative Offices

Beijing
Beirut
Ho Chi Minh City
Jakarta (5)
Mumbai
Seoul

AFRICA

Representative Offices
Cairo
Casablanca
Tunis

Country
Egypt

Subsidiaries
Bank of Alexandria

Branches
171
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The Intesa Sanpaolo skyscraper.
Innovation and reinvention in the Bank and the city.
Designed to bring together the central offices and the main management departments of the Bank in a single
location, the Intesa Sanpaolo skyscraper is a new meeting point in the city of Turin. Built in a strategic position, at
the edge of the city centre in a high traffic area, the building is an original example of “relational architecture”.
Designed by Renzo Piano Building Workshop and constructed by the most qualified Italian companies at the
global level, the skyscraper embodies the values of growth, architectural innovation, social and environmental
sustainability and integration between workspaces and areas open to the public. The base and the top of the
building have areas that can be accessed by the public, such as the Auditorium and the bioclimatic greenhouse
with a restaurant, an exhibition room and a panoramic café. These spaces make the skyscraper a public
attraction, contribute to integrating the building in the social fabric of the city, and consolidate the historic bond
between the Bank and the territory, which has been innovating and reinventing itself since 1563.

166.26
7,000
38
1,600
15,000
175
364
49
500
30
35

m high
m2 basement surface area
floors above ground (27 devoted to offices)
m2 photovoltaic panels
m3 greenhouse
new trees to redevelop the “Grosa” public garden
seats in the multi-purpose Auditorium
children cared for in the company crèche
workers and technicians employed to construct the tower
specialist studios involved in the planning phases
young graduates involved at the worksite

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION
Thanks also to the “double skin”
facade, the use of geothermal
energy and the LED lighting system,
the skyscraper manages, controls
and optimises its overall energy
consumption. For this reason it was
the first tall building in Europe to
be awarded LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design)
Platinum, the highest level of
certification awarded by the
Green Building Council, the most
authoritative international body for
the environmental assessment of
buildings.

Cover: Intesa Sanpaolo skyscraper Turin - Bioclimatic greenhouse - detail
Photos: Enrico Cano, Andrea Cappello, Fabio Polosa
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Letter of the
Chairman of the Board of Directors
The Albanian economy during 2015 still did not reflect the real potentials.
Some developments like government actions against informality and
implementation of projects like TAP are promising signs. Energy and
Agriculture remain the strategic sectors which represent the highest potential
for growth.
In a difficult economic situation and troubles in financial markets in the
Eurozone, Albania never did fall into recession but continues to maintain
its positive growth trend. Monetary policy of the Bank of Albania has been
effective. From the other side the reduced levels of NPLs give confidence for
an optimistic future.
Year 2015 for Intesa Sanpaolo Bank Albania was once more successful. With
a net profit of ALL 2,211.1 million the bank ranked second in the Albanian
banking system in terms of profitability. The actual workforce serves around
172 thousand customers through a network of 32 branches.
In 2015 Intesa Sanpaolo Bank Albania has continued to perform in line with its business plan. Special focus was
shown in improving commercial results while reducing credit concentration and risk, improving credit quality and
further optimization of cost structure.
The successful performance of 2015 confirms also the commitment of the Group to further consolidate Intesa
Sanpaolo Bank Albania presence in the Albanian market. We remain firm to our strategic plans of expanding
following the country’s economic development.
It is my pleasure to once more emphasize my gratitude to all business partners, the government and the Bank of
Albania for being the main partners of our progress. Our main target remains growth and development of the
bank. We are happy to support such an energetic team of successful employees who never stopped investing for
the values that we as a group want to share with all our stakeholders.
Yours faithfully,
Vojko Čok
Chairman of the Board of Directors
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Letter of the
Chief Executive Officer
Last year, as we have become accustomed to in recent years, challenges for ISP
Albania are persisting on the daily business agenda.
Despite the market difficulties, we still succeeded to position ourselves as a
leading bank in the market recording a remarkable Net Profit result, in spite of
the continuous downward pressures on interest margins. Noninterest income,
mainly commissions, further boosted our net operating margin, while cost
optimization remained crucial for us in achieving an excellent cost/income ratio.
The economy is still operating below its potential and although government
reforms started to show positive results, the best outcome is yet to come.
As credit demand remains low, banking sector NPL level is still considered
a burden on credit growth. In contrast, the continuous effort towards NPL
reduction through the past years once again confirms our bank effectiveness
in this direction. We managed to reduce the NPL portfolio volume by 35% in
2015, being the leading bank for portfolio quality improvement. A distinctive positive result has been achieved also
in NPL ratio, Intesa Sanpaolo Bank Albania managed to reduce NPL ratio twice more than the market.
Continued financing of SME & Small Business and focus on crucial sectors such as Energy, Agribusiness, etc., remain
our core business strategies. We still remain highly capitalized with a high liquidity position. I would happily bring
to your attention the successful risk sharing agreement with EBRD for agricultural projects and Women in Business
program, in which our bank has been a key partner. In 2015 we further consolidated the partnership with TransAdriatic gas Pipeline (TAP) project, offering our bank services and benefiting from this experience.
Investing in service optimization and friendly designs remained among top priorities in 2015. We successfully
continued the improvement of our network through re-allocation and refurbishment of branches, in turn making our
service points available in top locations for easiest access. Along with structural enhancements we have also aligned
the service model with ISP global group as a newly modern and innovative concept for the ultimate banking service
experience. The new Albanian Headquarters will be the flagship of the latest architectural achievements with value
added services and spaces for the community.
2015 once more re-affirmed the Bank’s ability to deliver results as a basis for sustainable growth. Notwithstanding
unfavorable macroeconomic conditions, we are confident that our Bank is poised for growth and is strongly
positioned to deliver value to all stakeholders. Positive results of the first half 2016 for both the Bank and ISP Group
confirm the fundamentals of our confidence in the real engine of these results, our people. Latest stress test results
published in July 2016 confirmed that ISP Group is among the major banks in Europe in terms of capital strength
and also Europe’s best performer in terms of its low leverage ratio, with excess liquidity that today surpasses 2018
requirements.
Looking forward, the Bank is aware that Banking System financial stability and sustainability can be achieved only
by maintaining a moderate risk profile, balanced growth, high level of capital as well as a healthy loan portfolio. The
Bank will apply those principles in order to effectively cope with a very low interest rate scenario that is putting the
margins under huge pressure.
Concluding, I would like to express the Bank’s firm commitment to embrace new opportunities and staying focused
in making 2016 a prosperous and successful year.

Yours faithfully,
Silvio Pedrazzi
Chief Executive Officer
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Board of Directors

Vojko Čok - Chairman
Chairman of the Board of
Directors
Independent Member

Paolo Genovese
Independent Member

Rosario Strano
Head of Resources &
Governance Department,
International Subsidiary
Banks Division, Intesa
Sanpaolo, Italy

Elena Breno
Head of Business
Planning, Market Analysis
and Country Advisory,
International Subsidiary
Banks Division, Intesa
Sanpaolo, Italy

Silvio Pedrazzi
Chief Executive Officer,
Intesa Sanpaolo Bank
Albania

Ilir Panda
Independent Member

Salvatore Catalano
Independent Member

Audit Committee

Florion Tefiku
Chairman of the Audit Committee
Ufficio Banche Estere CEE, CIS & SM,
Direzione Internal Auditing, Intesa
Sanpaolo Italy
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Livio Mannoni
Independent Member
Special projects Coordination Office,
Governance Systems Service Unit
Resources & Governance Department,
International Subsidiary Banks Division,
Intesa Sanpaolo

Vjollca Karapici
Independent Member
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Senior Management

Silvio Pedrazzi
Chief Executive Officer
Mr. Pedrazzi took office as Chief Executive Officer of Intesa Sanpaolo Bank
Albania on 1st October 2013.
Mr. Pedrazzi was previously the Head of Commonwealth of Independent
States (CIS) & South Mediterranean Area Department of Intesa Sanpaolo,
a department devoted to management of the portfolio of the Subsidiaries
located in the Russian Federation, Ukraine and Egypt.
He started his career in the banking sector in 1978 working for different
Italian savings banks and he joined Intesa Sanpaolo Group in 2000. In Italy,
he held the duty of General Manager of Cassa di Risparmio di Spoleto and of
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Afterwards he was appointed First Deputy
Chairman of the Management Board of Banca Intesa Beograd (Serbia) and
Chairman of the Supervisory Board of Pravex-Bank, Ukraine.
Apart from working for Intesa Sanpaolo Group, he is actively involved in the
following key associations:
•
Member of the Audit Committee of the ASSBB (Italian Association
for the Development of Banking & Stock Exchange Studies).
•
Board Member of the Italian Chamber of Commerce in Albania
•
President of Foreign Investors Association of Albania (FIAA)
•
Board Member of AIDA
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Julian Çela
Chief Financial Officer
Mr. Cela holds the position of Chief Financial Officer.
Mr. Cela is responsible for coordinating the preparation and monitoring of Strategic Plan and
annual budgets, presenting and reporting accurate and timely financial information, asset
liability management and treasury as well as accounting and procurement activities. He joined
the Bank (former American Bank of Albania) in 2004. His prior work experience was at Procredit
Bank in Internal Audit Department.
Mr. Cela has graduated in Finance and Banking at University of Tirana, Economic Faculty. In 2003-2004 he completed
an accelerated finance and banking curriculum, a Georgetown University Program, at University of Wisconsin.

Ervin Xhomo
Head of Corporate & SME Division
Mr. Xhomo holds the position of Head of Corporate and SME Division, covering the Department
of Corporate and SME, as well as POS Unit.
Mr. Xhomo has a significant experience in acquiring and managing business customers’
relationship at former Banca Italo Albanese, initially as Head of Credit Department for two
years and then as the main branch manager for four years. Since 2008, following the merger
of both banks and reorganization of Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.,he was appointed as Head of Corporate
Department for two years dealing with new and existing Corporate & SME customers.
The consolidated experience as business and credit risk manager is associated with a thorough knowledge of treasury
products, thanks to his experience as Chief Dealer and Investments Operations Officer respectively in former Banca
Italo Albanese and Emporiki Bank.
Mr. Xhomo graduated in 1996 at the University of Tirana and completed the Master in Business Administration,

Klodiana Piqani
Head of Retail Division
Mrs. Piqani holds the position of Head of Retail, covering the whole network of the Bank
including Individual segment and Small Business, as well as other supporting departments for the
development of these client segments. Mrs. Piqani joined Intesa Sanpaolo Bank in 2013, initially
in the Risk Administration Division holding for three years the position of Head of Risk Analysis,
and later the current position. Before joining the Bank, Mrs. Piqani has developed an extensive
experience in other Banks such as ProCredit and Societe generale Albania, in the latter holding
important managerial positions such as Branch manager of Main Branch of Tirana as well as Head of Department for
the Business Promotion.
Mrs. Piqani graduated in Finance & Accounting in the University of Economics of Tirana, and is in the process of finalizing
a Masters Degree in European economic Studies at the University of Tirana in conjuction with Bamberg University.
During these years she has followed and has been certified in various courses and trainings in the banking field.
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Jola Dima
Head of Risk Management Division
Mrs. Dima holds the position of Head of Risk Management Division, covering the areas of
Underwriting, Non-Performing Loans, Credit, Market
and Operational Risks.
Following her initial experience in a Group member Bank in Milan, she joined the Bank (former
American Bank of Albania) in 2005, initially at CFO Division and later managing Market,
Operational and Credit Risk Departments.
Ms. Dima is Deputy Chairman of ISBA committees, including Credit, Financial, Underwriting, Asset Quality and
Operational Risk Committees.
Ms. Dima graduated with Laude in Business Economics at the University of Bologna, Italy in 2001 and later completed
two master degrees, in Management and Information Technology (ALMAWEB, Bologna) and Banking Risk Management
(UNSBC, Tirana).
During these years she has lectured in different private universities and followed professional training courses related
to her area of interest.

Albina Mançka
Head of Operations Division
Mrs. Mançka holds the position of Head of Operations Division, covering the areas of Backoffice,
Procurement & Real Estate, and Security.
Mrs. Mançka has a twenty year successful experience in management, project financing and
coordination in financial institution(s) and private companies. Prior to joining the Bank (former
American Bank of Albania) in 2007, she worked for seven years for Albanian-American Enterprise
Fund, where she managed the biggest and most important investments of the Fund in Real Estate area. Mrs. Mançka’s
experience also includes management of a private telecommunication company, managing position in different USAID
projects, private consulting company as well as lecturing at the State Economic Faculty.
Mrs. Mançka graduated at the University of Tirana,
Economic Faculty. In 1995 she was awarded a Fulbright Scholarship and in 1997 she obtained her MBA from Wisconsin
University, USA.

Alketa Lamçe
Head of IT Division
Znj. Lamçe mban pozicionin e Drejtueses së Divizionit TI, ku përgjegjësitë e pozicionit të saj Mrs.
Lamçe holds the position of Head of IT Division, where her responsibilities include development
of IT strategies, IT applications and infrastructure, IT projects and support.
Mrs. Lamçe joined the Bank (former American Bank of Albania) in 1999 and she has worked in
different leading positions, such as Head of Information System Department and Deputy Head
of IT. She has an over nineteen years experience in the field.
Before joining the bank, Mrs. Lamçe worked as a Developer at INIMA and IT specialist at Savings Banks ofAlbania.
Mrs. Lamçe has a degree in Applied Mathematics, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana and completed the
Master in Business Administration, University of Tirana (Nebraska University Program).
Throughout her outstanding career, she has attended numerous advanced courses on IT, Banking and Leadership
Development Program.
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Ledia Plaku
Head of Legal Department
Mrs. Plaku holds the position of Head of Legal Department.
Mrs. Plaku has a long and remarkable career in the Bank, which starts back on year 2000 at
former American Bank of Albania and includes managerial positions such as Head of Compliance,
Human Resources, General Secretariat and Physical Security Department(s). Before that, she used
to work at PMU/Immovable Properties Registration System as Head of Legal Department and has
also taught Law at the Faculty of Law, University of Tirana.
Mrs. Plaku graduated in Law at the University of Tirana and completed the Master of Laws at Queens’ University,
Canada. She has attended advanced courses on Leadership such as Executive Program, Emerging Leaders at London
Business School, U.K and Leadership Development Program organized by Intesa Sanpaolo Group.
Ms. Ledia Plaku is member of Tirana Bar Association since May 2003

Jorida Skënderaga
Head of Internal Audit Department
Mrs. Skënderaga holds the position of Head of Internal Audit.
Since February 2005 she was appointed Head of Internal Audit of former Banca Italo Albanese
and she maintained the same responsibility after the reorganization of Intesa Sanpaolo Bank
Albania sh.a.
Mrs. Bezhani started her professional carieer in 1998 as credit officer in former Banca Italo
Albanese where she remained for four years mainly working for corporate lending and special projects. In September
2002 she joined Internal Audit Department in charge of auditing all Bank’s areas and branches.
Mrs. Bezhani graduated with honors in Finance and Accounting from University of Tirana, Faculty of Economy. In 1997
she attended a student exchange program at University of Macerata in Italy and a post graduated course in credit risk
analyses organized by Banca IMI Rome. During 1999-2000 she lectured Finance & Banking at University of Tirana.
She is Vice President of Internal Audit Committee of Albanian Association of Banks and one of the first members of
“Albanian Association of Internal Auditors”, active in promoting the internal audit profession and achievement of
international standards

Markeljan Rriska
Head of Compliance and AML Department
Mr. Rriska holds the position of the Head of Compliance and AML Department.
Mr. Rriska joined the Bank (former American Bank of Albania) in April, 2004 and has held
different positions such as Head of Legal Affairs Unit and Deputy Head of Legal Department. In
September 2002, he was admitted at Tirana Bar Association where he still is a member. Following
a successful experience as Attorney at Law, he was appointed Head of Legal Department and
Public Relationship at Albanian Shares Register, a position held until 2004. His vast experience in Legal Departments
enabled him to accrue a depth of professional expertise and proficiency. Mr. Rriska has taught several Law Courses
during his career.
Mr. Rriska graduated in Law at the University of Bucharest, Romania. He has attended the Leadership Development
Program and Compliance Function Training organized by Intesa Sanpaolo Group.
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Entela Zigori
Head of Human Resources and General Secretariat Department
Mrs. Zigori holds the position of Head of Human Resources and General Secretariat Department.
Mrs. Zigori started her professional career in the Bank (former Banca Italo Albanese) in June 1993.
Through the years Ms. Zigori has been part of the management team of the Bank holding the
position of Responsible of Administration Division in charge of Financial Control & Accounting
Department, HR Department, IT Department and Treasury Back Office. In March 2008, following
the reorganization of Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a., she was appointed as Head of Human
Resources where her main contribution is dedicated to the development and growth of the Human Resources capital.
Mrs. Zigori has a Bachelor Degree in Industry Economics, Faculty of Economy at Tirana University. She has also gained
other qualifications through many courses and programs including Leadership Development Program, Business
Communications, IFRS and Banking & Finance.

Mehmet Bakalli
Head of Organizational Development and Change Management; PMO Department
Mr. Bakalli holds the position of Head of Organizational Development and Change Management;
PMO Department.
Mr. Bakalli joined banking sector in 1988, working for local and international Banks such as State
Bank of Albania, National Commercial Bank and National Bank of Greece.
In June 2004, he joined the Bank (former American Bank of Albania) in the position of Manager in
Marketing and Corporate Division, succeeded with other key positions until 2010.
Mr. Bakalli graduated in Faculty of Philology for English Language, University of Tirana. He has an academic contribution
as part time Lecturer in the University of Gjirokastra.
Mr. Bakalli has attended a series of international studies and trainings held in USA from prestigious financial and non
financial institutions like Bank of America On-line Computer Systems, World Banking and Financing, in Anti Money
Laundering and has been part of several workshops in Albania and abroad.

Suela Totokoçi
Head of Finance and Capital Market Division
Mrs. Totokoçi holds the position of Head of Finance and Capital Market Division.
Mrs. Totokoçi started her career in the Bank (former American Bank of Albania) in April 1998 in
Treasury Back Office within Operation Department until 2002. Then, she worked for two years
as client executive in Corporate Division. She joined Treasury in July 2004, initially as a Deputy
Director of the Division and then as Head of Finance and Capital Market.
Before joining the Bank in April 1998, she used to work for 2 years for Commercial Agriculture
Bank in the Accounting Department and later for Central Bank of Albania in the position of the assistant of First Deputy
Governor.

Iris Bakllamaja
Head of PR & Marketing Communication Department
Mrs. Bakllamaja holds the position of Head of PR & Marketing Communciation Department.
Ms. Bakllamaja joined the Bank in 2014 with over 15 years of dynamic experience from New York
to Paris and in recent years in Albanian corporate environment. Prior experiences as Marketing
& PR professional included start-ups and new brand launches in some of the largest companies,
local and international.
Ms. Bakllamaja received her BA in International Trade & Marketing with honors, from Fashion
Institute of Technology in New York. She also holds a Master’s Degree in International Commerce, school of Int’l
Exchange & Administration, from French University Val-de-Marne Paris XII.
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Macroeconomic Environment
and Banking Sector
OVERVIEW
Albanian economy recorded a relatively satisfactory growth in 2015, reaching the highest level since 2010. According
to INSTAT, the year 2015 ended with an average increase of gross domestic production of 2.61%, led by construction,
processing industry and services. Although the growth pace enlivened, private consumption remained anemic,
resulting even negative for the first time since 2001. Construction was the main sector that led the growth, recording
a double digit expansion during three consecutive quarters. During the first half of the year, relevant contribution
was also rendered by the extractive industry followed by processing industry. The escalation of debt crisis in Greece,
peaking in June – July when Athens considered even exiting the Eurozone, impacted also Albania. The most direct
impact came in the banking sector, which fortunately faced successfully the pressure of temporary closing of banks in
Greece, and also the internal flow of deposits withdrawal, due to the panic arising from the Greek crisis. The impact
on real economy was lower, although during the second half of the year the emigrants’ remittances reverted to their
decreasing trend.
Consumption Price Index continued to remain under the targeted objective of the Bank of Albania of approximately
3% for the fourth consecutive year, a clear signal demonstrating that low inflation level is becoming a sustainable
trend. Poor consumption, low domestic demand, reflected in the poor exploitation of production capacities, and
low imported inflation level are some of the reasons of such tendency. Average annual inflation for 2015 increased
slightly to 1.90%, compared to 1.64% a year ago. During the first months of 2016, Consumption Price Index
continued its decreasing trend approaching close to zero and risking reaching negative levels (deflation). In February
April 2016, inflation fluctuated from 0.2% – 0.3%. Low inflation environment enabled the Bank of Albania to
continue for the fifth consecutive year its attenuating monetary policy, reducing interest base rate twice during 2015
closing the year at the minimum historical level of 1.75%. The attenuating monetary policy continued also during
the first part of 2016, during which the Bank of Albania reduced again the interest base rate in the two consecutive
meetings of the Supervisory Council in April and May currently decreasing to 1.25%. In this way, the Bank of Albania
is quickly exhausting this instrument, since the base rate is approaching its threshold levels, beyond which it cannot
be reduced further.
Direct foreign investments in Albania recorded an increase of 7.26% on annual basis in 2015, totaling 871 million
Euros. Investments’ performance in 2015 reflects their instability and high dependence on oil industry. During the
first semester they increased considerably by 30%, as a result of investments in drilling oil wells, but also due to
the increase of the banks’ equity and purchase of 3G licenses by mobile telecommunication companies. In the third
quarter investments focused on energy with hydropower plants. In the fourth quarter the crisis of oil sector, as a result
of the decrease of prices in the international markets, led to the decrease on annual basis of foreign investments
by 24.66%. Two big projects in Albania, Devoll Hydropower Plant and Trans Adriatic Pipeline (TAP) remained an
important factor triggering foreign investments in the future. In 2015, rating agencies provided a stable assessment
for Albania, continuing to highlight the efforts of the Albanian government pursuant to fiscal consolidation and
macroeconomic stability after signing a three year program and the loan agreement amounting EUR 331 million with
International Monetary Fund (IMF), and inclusion of Albania in the IMF program, at the beginning of 2014. Moodys’
retained the same “B1 stable” rating pointing out the consolidation efforts according to the agreement with IMF and
the reforms progress, as part of EU integration. In April and October 2015, Standard & Poor rating agency confirmed
‘B/B’ rating of long-term loan in local and foreign currency for Albania with positive expectations. In February 2016
Standard & Poors enhanced its rating for Albania to B+, as a result of fiscal improvement performance, whereby the
main driving element was the expectation of debt reduction.
In November 2015, the government issued successfully the second Eurobond in history totaling EUR 450 million at
an interest of 5.75 percent, which substituted the first Eurobond of EUR 300 million and the remaining amount was
used to substitute domestic debt with foreign debt in order to release economy lending.
In Global Competition Report for 2015-2016, Albania improved by four positions, ranking 93rd out of 144 countries in
the world. Albania is one of the least competitive countries in the region, at the same levels as Serbia, leaving behind
only Bosnia Herzegovina. Albania remains behind in terms of innovation and sophistication sub-index, ranking in the
115th position, meanwhile macroeconomic environment ranks in the 118th position and development of financial
markets ranks as well in the 118th position.
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In the World Bank report “Doing Business 2016” (referring to 2015), Albania worsened considerably its classification,
losing 35 positions, classified in the 97th position compared to 62nd a year ago. All indicators reflected deterioration,
except for the protection of retail investors, in which Albania improved by 10 positions. The sharpest decline was
evidenced in terms of construction permits issue, in which Albania lost 67 positions ranking in the 189th position, as
a result of the government decision in 2015 on temporary blocking of construction permits. Tax payments indicator
also deteriorated losing 12 positions, classified in the 142nd position. Although a part of this deterioration in the
general classification relates to the change of the World Bank methodology, Albania ranks last in the region in terms
of doing business index in 2015. Unemployment rate reached 17.09% at the end of 2015, for the population 15
years and older, declining slightly by 0.4 point percentage compared to the previous year, according to the data
of Labor Force Survey. Following an improvement during the first half of 2015, unemployment increased for two
consecutive quarters during the remaining period of the year.
According to the assessments of the Bank of Albania, private investments continued to grow also in 2015, triggered
by direct foreign investments, improvement of businesses financial situation as a result of outstanding liabilities
repayment, but also by the facilitation of financing conditions in the banking sector. However, the capacities
exploitation rate remains at low levels. In the fourth quarter, businesses exploited on average 60% of their production
capacities, 4.4 point percentage lower than the historical average. During 2015 imports of “Machineries, equipment
and spare parts”, an indicator of investments in the economy, increased by 10.96%, whereas “Construction materials
and metals” decreased by 4.61%.

MACROECONOMIC ENVIRONMENT IN 2014
Growth paces of Albanian economy accelerated in the second and third quarter, to slow down during the last three
months of the year. Local elections held in June 2015 considerably impacted the seasonality of economic growth.
For the first time in 2015, INSTAT started to publish gross domestic production growth (previously the earliest data
was gross added value, which did not consider subventions and taxes in preliminary estimations and calculations).
In the first quarter 2015, the growth of gross domestic production was 2.25%, accelerating to 3.01% in the second
quarter, impacted by the increase of expenses on the verge of local elections. Industry and services constituted the
engine of economy during the first quarter, whereas in the second quarter it was relayed to constructions, mainly
public ones. During the third quarter the economy managed to retain relatively high growth levels of 2.98%, led
again by construction and less by services. In the fourth quarter, growth slowed down to 2.15%, mainly as a result
of the effect that low prices of oil and minerals in international markets rendered in the Albanian extract industry.
Construction was the sector that demonstrated the best economic performance in 2015, with an annual growth of
14.20% following a three-year period during which this sector recorded sequential sharp decline of 7.00 – 9.00%.
Increase of constructions was mostly triggered by public works; meanwhile the capacities exploitation rate by
construction sector was 59.86% in 2015, below the long-term average rate. The Service sector showed in general
a slowdown compared to the previous year, reflecting shrinkage of private and public consumption. Increase of
trade slowed down to 1.68% from 2.96% in 2014. Additionally, the increase of direct services slowed down to
8.48% compared to 17.21% last year. Real estate activity reflected for the first time a negative trend of -0.11%.
Better performance was recorded by information and communication sector, which recovered an increase of 5.46%,
following the decrease recorded during five consecutive years.
Private consumption declined by 0.17% in 2015, becoming a negative territory for the first time since 2001. During
the first two quarters, consumption declined by -1.08% and -3.01%, respectively. The growth of 1.22% and 1.30%
in the third and fourth quarter respectively did not manage to recover annual decrease. Also public administration
consumption recorded a decrease of 2.75% for the first time in 2015.
Following the fine performance during the first semester of the year, the industry slowed considerably its growth
in the second semester, reflecting the unfavorable international conjecture. However, in total the industry growth
was higher than a year ago, 4.56% in 2015 and 2.93% in 2014 respectively. In the first part of the year, the best
performance was recorded by extractive industry, whereas in the second part by processing industry.
Agriculture sector noted an annual decrease of 0.97% in 2015-n, for the first time since 2010, reporting the data
affected also by the floods in the first part of the year in the south of the country where this sector is very developed.
Agriculture performance was negative throughout the four quarters of the year. However, the exports of agriculture
and agro-food products increased by 25% in 2015, but their effect is limited, since they occupy only 7% of total
agriculture production. Consumption Price Index fluctuated between 1.30% and 2.30% during 2015, reaching
slightly higher limits compared to the previous year. In the second part of the year, inflation recorded acceleration in
line with the enlivenment of economic activity. Food, alcoholic and non-alcoholic beverages and education service
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triggered the overall price increase in 2015, whereas clothing and shoes, rent, fuel and energy, health and transport
services recorded negative values. Consumption Price Index continues to remain below the targeted objective of
approximately 3.00% of the Bank of Albania, reflecting low imported inflation, poor consumption, low economy
lending and the capacities exploitation rate below the long-term average level. Poor aggregate demand, restricting
the exploitation of production capacities was another additional element supporting the decreasing trajectory of
prices.
The Bank of Albania stated that this trend illustrates the fact that employment and production capacities exploitation
remain below their potential level. It also highlighted the need for following medium-term stimulating economic
policies. In an effort to drive consumption and trigger investments, and supported by an environment of low
inflationary pressures, the Bank of Albania continued with its stimulating policy to reduce money costs in the economy.
Interest base rate was reduced twice in 2015 by 0.25 point percentage in January and November respectively, ending
the year at the level of 1.75%. In April and May 2016, interest base rate was reduced again twice consecutively by
0.25 point percentage reaching the lowest historical level of 1.25%. While space for attenuating monetary policy is
shrinking, the Bank of Albania alerted for the first time that it is considering non-conventional policies that may be
implemented in the medium term perspective, if necessary. The long term liquidity injection option – conditioned by
the accomplishment of several quantitative objectives regarding the increase of credit portfolio and loan pricing – is
the most possible alternative that the Bank of Albania is taking in consideration.
Attenuating monetary policy has led to the reduction of ALL lending, which was reduced to its minimum historical
levels, whereas lending to the economy has remained poor, because lending is conditioned by other factors such as
poor demand or increased prudence of banks. Deposits interest rates have decreased rapidly, whereas during 2015
savings continued to be shifted toward long term maturities and investment funds, as well as their withdrawal from
banking systems. Exports marked a decrease on annual basis of 4.93% in 2015, the most negative performance
since 2009. The unfavorable international conjecture followed by the decrease of oil and mineral prices was the
main reason of this tendency. On the other hand, the increase of other groups (mainly beverages, food and tobacco,
textiles and spare parts) was very low to cover and amortize such decrease.
This sector is facing long-term structural problems, of which the most important are high dependence on raw natural
materials and focus on cheap labor force as the main competition advantage, whereas exports of high added value
are missing. The group of goods “Minerals, Fuel, Energy” marked a sharp decline of 24.89%. This group, which has
led the increase of exports since 2009, when oil extractive industry started to develop, records the second year of
decrease due to unfavorable international conjuncture affecting the negative performance of all Albanian exports.
“Minerals, fuel and energy” were classified as the second largest group of exports in the country occupying 26.53%
of the total compared to 33.58% a year ago.Exports of “Textiles and shoes” increased by 4.83%, recovering in the
second half of the year, following a decrease during the first semester. “Textiles and shoes”, whose main advantage
is cheap labor force, has become the main group of exports in the country occupying 37.05% of the total in 2015.
The sector needs to move toward closed and production cycle in order to increase added value. The group of goods
“Construction materials and metals”, the third largest group with 14.51% of the total, decreased by 4.91% in 2015
due to poor performance of metals as a result of the problems that the biggest metal processing company in the
country was facing, which declared its bankruptcy in the beginning of 2016.
The exports of “Food, beverages, tobacco” and “Machineries, spare parts” marked a double digit growth, whereas
the group “Wood and paper productions” had a negative performance after the sharp increase a year ago. Italy
continued to be the main partner of the country regarding exports, by 50.86% of the total, reflecting a decrease of
1.15 point percentage compared to a year ago, due to the reduction of sales toward this country by 7.02% on annual
basis. Kosovo continued for the second consecutive year to be the second trading partner of the country increasing
to 8.60% of the total compared to 7.35% it occupied previously. “Minerals, fuel and energy” and “Construction
materials and metals” are products traded in Kosovo and exports toward the latter increased by 11.43%. Spain
continued to be the third partner in the country by 5.18%, most of which is composed by “Minerals, fuel and
energy”, although it marked a sharp decreasing trend of -24.43%. Malta resulted again the fourth partner of Albania
by 4.60% of the total, although exports toward this country decreased significantly by 29.52% in 2015, due to the
shrinkage of the group “Minerals, fuel, energy”. Exports to Greece increased by 7.49% on annual basis, despite the
debt crisis of the country, hence becoming our fifth trading partner occupying 3.91% of the total. Sales to Turkey
and China decreased significantly by 31.21% and 24.81%, respectively, whereas the ones toward Germany increased
by 4.98%. Trade situation worsened slightly again in 2015 (by -1.65%), due to the decrease of exports at a higher
pace than imports. Imports – exports coverage ratio was reduced again to 44.70%, compared to 46.30% a year ago.
Average exchange rate of Euro against local currency was ALL 139.70, slightly underestimated by 0.21% compared to
the previous year. Euro demonstrated various behaviors throughout 2015. During the first semester of the year, Euro
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was overestimated exceeding ALL 141 in June. In the last quarter, it demonstrated an opposite behavior decreasing
to ALL 137 at the end of the year. Such fluctuations have mostly reflected the domestic demand for the common
currency, which weakened during the last months. On the contrary, US dollar was considerably overestimated in
2015, exchanged on average at ALL 125.90, the highest level since 2002 as a result of its increase in the international
stock markets. From April to December, the Bank of Albania continuously purchased foreign currency in a number of
auctions with second tier banks, aiming at increasing foreign exchange reserve. In total, central monetary institution
purchased 15.73 million Euro from banks.
Emigrants’ remittances in 2015 totaled 598 million Euro, recording a slight increase of 1.01%. This is the second
consecutive year that remittances record an increase, since they had reached the lowest historical level in 2013. In
the first half of 2015 they increased significantly by 18.75%. The emigration enlivenment, which was accelerated
in 2014-2015, and economic improvement in the neighboring countries, mainly Italy, were the main factors that
contributed to this growth. But, in the second half of 2015, emigrants’ remittances shrank considerably by 12.50%.
The principal effect impacting this tendency was rendered by Greek debt crisis, followed by closing of banks and
prohibition of official transfers, but also by the unemployment increase among emigrants living in Greece.
Unemployment rate totaled 17.09% at the end of 2015 compared to 15.49% in 2014, according to Labor Force
Survey. Following a decrease in the first and second quarter, unemployment increased for two consecutive quarters
in the second semester of the year. Increase of unemployed women was the main factor impacting this trend. On
the other hand, low capacities exploitation rate indicates that unemployment pressure shall continue to remain high.
The data of Bank of Albania suggest that unemployment rate beyond its optimal level will continue to determine a
slow increase of salaries and production costs.
Employment data according to administrative sources demonstrate an addition of approximately 70.66 thousand
employees in the private non-agriculture sector, but such increase is primarily an effect of the economy formalization
following the anti-informality action undertaken by the Albanian financial authorities during the second half of the
year. The average gross monthly salary in the state sector during 2015 was ALL 54,270. The change on annual terms
of the average gross monthly salary for an employee in the state sector was 1.80%. In real terms, the increase of
average gross monthly salary for an employee in the state sector resulted zero.

MAIN MACROECONOMIC DATA 2006-2015

Annual inflation (%) end of year
Unemployment rate (%)
Real GDP increase rate (%)
GDP at current prices (billion ALL)
GDP per capita (USD)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.50

3.10

2.20

3.70

3.37

1.68

2.70

1.90

0.70

2015
2.00

13.78

13.37

13.05

13.76

14.04

13.98

13.35

15.93

17.50

17.10

5.40

5.90

7.50

3.30

3.71

2.55

1.42

1.00

1.83

2.61

882.20

966.60

1089.30

1143.90

1239.60

1300.60

1332.80

1350.60

1400.50

1444.70

2854.00 3394.00

4436.20

4101.30

4094.60

4437.50

4247.50

4410.70

4587.40

3953.00

Public debt (% of GDP)

56.10

53.50

54.70

59.70

57.70

59.40

62.20

70.40

71.80

72.50

Budget Deficit (% of GDP)

-3.30

-3.50

-5.50

-7.00

-3.10

-3.50

-5.00

-4.90

-5.20

-4.00

Average exchange rate (ALL per 1 EUR)

123.08

123.62

122.80

132.06

137.78

140.30

138.80

140.26

139.90

139.70

Average exchange rate (ALL per 1 USD)

98.10

90.43

83.89

94.98

103.90

100.90

108.20

105.67

105.50

129.50

Source: Ministry of Finance, BOA, INSTAT,
* Estimation

Total budget incomes marked a poor performance in 2015, increasing at least by 3.70%. Incomes from VAT and excise
had the most negative performance, respectively an increase of 1.60% and a decrease of 4.60%, reflecting several
structural changes of the economy (such as the increase of domestic production of food products and tobacco, which
mostly are not subject of VAT scheme) and the behavior of importers who imported in advance, when the increased
tobacco excise tax was expected to enter in force. A negative impact was also rendered by the decrease of prices in the
international markets, reducing the incomes from mineral rent. Consequently, due to the non-realization of the initial
plan, the government had to revise the budget, reducing it in the middle of the year.
In September, the government declared a mass action to combat informality in the country, which is estimated to be
relatively high, approximately 50%. Although its first phase did not manage generate more incomes in the budget, the
action led to the formalization of about 40 thousand businesses and increase of the number of declared employees.
Due to the poor increase of incomes, the government had to keep expenses under control, which were reduced by
0.30% on annual basis, totaling about 352 billion ALL. Savings resulted mainly from the reduction of debt interest
expenses (due to significant reduction of government securities yield) and cutting off of funds for economic aid.
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The realization of capital expenses was low during the first 10 months of the year, but it was concentrated again in
November – December. In total, capital expenses were 2.90% higher than a year ago. The government continued its
commitment to repay total outstanding liabilities due to businesses, paying 16 billion Lek during 2015.
Keeping expenses under control, enabled the Government to reduce its budget deficit, which resulted 4.00% of GDP
compared to 5.20% in 2014. The government is committed to reduce budget deficit gradually on yearly basis in order
to reach 1.00% of the GDP in 2018, whereas in 2016 the budget is aimed to result with primary sufficit (not including
the debt interest expenses).
Public debt amounted 72.50% of GDP in 2015, reflecting an increase of 0.70 point percentage compare to 2014.
Ongoing decrease of budget deficit and the intention aiming at primary sufficit starting from 2016 shall enable the
government to reduce the public debt gradually, reaching 59.30% in 2019. The Ministry of Finance, in its strategy,
plans to increase the weight of foreign debt, aiming at reducing the pressure and dependence of financing on domestic
market.
PERFORMANCE OF CURRENT ACCOUNT BALANCE SHEET ACCORDING TO ITEMS, 2006-2015
Current account (mio EUR)
Current account (% against GDP)
Imports (mln euro)
Exports (mio EUR)
Trade balance sheet (mio EUR)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-471.00

-831.00

-1370.00

-1329.00

-1018.00

-1185.00

-1022.00

-7.30

-10.40

-15.60

-15.30

-11.30

-13.20

-10.20

-2290.00

-2890.00

-3349.00

-3054.00

-3254.00

-3647.00

-3525.00

631.00

786.00

917.00

751.00

1172.00

1406.00

1525.00

-1659.00

-2104.00

-2431.00

-2304.00

-2082.00

-2242.00

-2000.00

2014

2015

-1049.00 -1287.00

2013

-1154

-11.90

-11.16

-3695.55 -3944.85

-10.60

-3889.92

1826

1737.02

-1963.55 -2118.85

1732

-2152.89

Trade balance sheet (% against GDP)

-22.69

-26.56

-26.60

-24.40

-20.80

-23.10

-18.60

-17.80

21.12

20.81

Trade balance sheet (% against GDP)

937.00

952.00

833.00

782.00

696.00

669.00

680.00

545.00

592.00

598.00

Source: Bank of Albania

BANKING SECTOR
Banking sector recorded a modest activity during the year 2015, failing to recover from the slowdown of the last
years. The increase of lending to economy was negative, reflecting the low demand of businesses, but also the
write off of non-performing loans from banks’ portfolio. Increase of deposits continued to be anemic for the third
consecutive year reflecting the shift of savings toward investment funds or their withdrawal as a consequence of
minimum historical returns from savings. Non-performing loans recorded a shrinking tendency in the second and
third quarter, which was accelerated considerably during the last three months of the year, due to involvement of
banking system in the loans write-off process.
According to the data of Bank of Albania, total assets of the banking system was 1.32 trillion Lek, at the end of 2015,
reflecting an increase of 1.86% on annual basis (the assets increase a year ago was 4.80%). At the end of 2015, the
credit stock for economy totaled 546 billion Lek, reflecting a decrease of 2.41% on annual basis, mainly due to the
reduction of credit stock for non-financial corporate.
Total deposits totaled 987 billion Lek, reflecting an annual expansion of only 1.00%, the lowest historical level since
1993. In the third quarter, the system faced unusual deposits withdrawal due to the panic created because of the
Greek crisis, affecting mostly the banks of Greek capital operating in Albania. The system very soon was recovered
back to normality and deposits were transferred mainly from the banks of Greek capital to other banks.
Unlike 2014, when Banks restarted to credit the economy, in 2015 the system invested again the available liquidity
in other financial institutions. The item “Placements in banks, credit institutions and other financial institutions”
increased by 16.22% on annual basis. On the contrary, the item “Loans to private sectors and individuals”, which
indicates the real change of economy lending, excluding loans write-off, decreased by 1.61% on annual basis. The
item “Customers’ transactions” decreased by 6.15% on annual basis, recording the biggest shrinkage in the last
quarter, since the issue of the Eurobond decreased the government demand for domestic production.
Banking system profits demonstrated two contrastive results, reflecting different ways of non-performing loans
treatment. According to local standards of the Bank of Albania, the system profits increased by 40.21%, in 15.69
billion lek. According to IFRS, the results published by the Association of Banks reflected once again a considerable
decrease of 59.85%, to 4.89 billion lek. The system’s profit is concentrated in three big banks, whereas several banks,
involved in the loans write-off process have reported significant losses.
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Return on Assets (ROA) increased from 0.89% at the end of 2014 to 1.20% in December 2015 and Return on Equity
(RoE) improved from 10.53% in 2014 to 13.16% at the end of 2015. However, Capital Adequacy Ratio continued its
decreasing trend for the second consecutive year, decreasing from 16.84% in 2014 to 15.72% in December 2015,
due to the increase of risk weighted assets at a faster pace than the regulatory capital.
Non-performing loans marked an ongoing decrease during 2015, being reduced to 17.66% at the end of the year, a
decrease of 5.1 point percentage compared to the end of 2014. Sharp shrinkage is dedicated mainly to the write-off
process of non-performing loans from the balance sheet of banks, which accelerated in the last quarter. According to
the data of the Bank of Albania, banks wrote off non-performing loans approximately totaling 23 billion lek, which
had not been recovered for at least three years. The decrease was temporary, because in the first quarter of 1016
non-performing loans increased by 1.20 point percentage, totaling 18.90%.
At the end of 2015, the banking system had 16 banks; two of which are of Albanian capital and the rest of foreign
capital. The latter occupy 84.47% of assets. Banking system continues to be well diversified according to the capital
origin: respectively 25.43% from Turkey, 21.46% from Austria, 14.06% from Greece, 12.97% from Italy, 13.53% are
banks of Albanian capital; 5.43% from France; 2.60% from Germany; 1.96% from America and 2.57% from other
countries. In 2015 Crédit Agricole S.A changed its ownership to American ownership after its purchase by Tranzit
sh.p.k. company, the Albanian subsidiary of NCH Capital Inc, transforming it to American Bank of Investments.
At the end of 2015, banking system had 518 branches, 9 branches less than a year ago. The number of employees
was 6922, increased by 128 employees.

DATA ON BANKING SECTOR 2007-2015
Total assets (million ALL)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

742,543.20

833,681.50

886,309.00

990,631.00

1,120,168.10

1,187,983.00

1,234,321.00

1,293,721

1,317,843

Total assets against GDP(%)

75.60

76.63

77.20

81.00

86.40

88.24

90.89

91.50

91.22

Totali loans against GDP (%)

29.75

35.72

38.52

39.30

41.20

41.20

40.35

39.61

37.82
68.34

Total deposits against GDP

62.28

56.96

57.92

63.94

66.60

69.10

69.96

69.13

Loan to economy against total
assets (%)

39.10

47.20

49.60

48.70

48.37

46.70

44.39

43.28

293,863.70

396,264.33

440,397.35

483,130.00

541,899.80

554,732.00

547,928.00

559,987

Total loans (in million ALL)

41.47
546,451

Loan weight in ALL

27.70%

28.80%

31.90%

32.60%

34.80%

38.50%

40.14%

41.69%

43.99%

Loan weight in foreign currency

72.30%

71.20%

68.10%

67.40%

65.20%

61.50%

59.86%

58.31%

56.01%
987,267

602,653.40

619,790.40

662,426.00

785,225.00

875,230.00

930,703.00

950,088

977,421

Deposits' weight in million ALL

Total deposits (in million ALL)

58.30%

57.90%

55.70%

51.15%

51.60%

51.20%

52.02%

51.63%

49.95%

Deposits' weight in foreign currency

41.70%

42.10%

44.30%

48.85%

48.40%

48.80%

47.98%

48.37%

50.05%
15.69

10.20

7.30

3.50

6.70

0.71

3.76

6.56

11.19

Return on assets (%)

Net result (in billion ALL)

1.57

0.91

0.42

0.72

0.07

0.33

0.54

0.89

1.20

Return on equity (%)

20.74

11.35

4.58

7.58

0.76

3.78

6.43

10.53

13.16

Capital Adequacy Ratio (%)

17.08

17.23

16.17

15.38

15.56

16.17

17.96

16.84

15.72

3.31

6.46

10.27

13.61

18.94

22.76

23.22

22.76

17.66

Money outside depositing corporates
(billion ALL)

154.00

195.00

209.00

195.00

194.90

192.70

198.90

217.66

230.60

Money supply - money liabilities (billion
ALL)

757.00

815.00

871.00

980.00

1070.00

1123.40

1148.90

1,195.08

1,218.10

Money outside Banks/money supply (%)

20.30

23.90

24.00

20.00

18.20

17.15

17.31

18.21

19.93

Non-performing loans level (% against
total)

Source: Bank of Albania

(Source of data: GDP, Q IV 2015, INSTAT; Labor Forces and Labor Market Survey, 2015, INSTAT; Data on banking system, Bank of Albania; data on payments, Bank of
Albania; Association of Banks; Business Trust Index, bank of Albania, Fiscal statistics, 2015, Ministry of Finance)
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Financials at
Glance
2012

2013

2014

2015

Income Statement
5,165,375

4,833,364

4,453,877

Net Fees and Commissions

541,405

630,347

604,295

783,972

Pre-tax Income

904,156

1,219,399

2,483,816

2,668,971

Taxes

106,319

237,582

428,899

457,876

Profit

797,837

981,817

2,054,917

2,211,096

Net Interest Income

4,454,726

Balance Sheet
129,932,085

139,189,602

148,030,490

141,427,369

Loans

49,260,743

50,912,100

47,188,237

45,000,001

Securities

53,515,606

58,526,165

61,278,982

56,320,615

Due from Banks

13,330,531

21,027,977

25,343,535

23,902,937

107,422,452

114,700,816

121,279,675

118,842,127

Total Assets

Deposits

16,907,160

17,999,512

19,283,626

19,432,580

113,024,925

121,190,090

128,746,864

121,994,789

Profit / Assets

0.61%

0.71%

1.39%

1.56%

Profit / Total Capital

4.72%

5.45%

10.66%

11.38%

Income from interest / Assets

6.46%

5.71%

4.52%

4.03%

Interest expense / Liability

2.86%

2.57%

1.73%

0.95%

Capital Adequacy

20.49%

20.95%

18.20%

16.58%

Net Assets / Employee

207,766

227,374

227,468

214,026

Number of employees

544

533

566

570

Capital
Total Liabilities
Indicators

Amounts in ALL/1.000

Intesa Sanpaolo
Bank’s Key Figures
Net Interest Margin
Non Interest Income

2015

Change

4,546

92

Change in %
2.1%

800

1,074

274

34.2%
7.0%

5,254

5,620

366

(2,127)

(2,176)

49

2.3%

Loan Provisions

(597)

(663)

(66)

11.1%

Net Income

2,055

2,211

156

7.6%

0.1%

Total Revenue
Operating Expenses

1.4%

1.5%

Return on Equity

11.0%

11.6%

0.6%

Cost/Income Ratio

40.5%

38.7%

-1.8%

Return on Average Assets

0.13

0.13

148,030

141,427

(6,603)

Total Loans (gross)

47,188

45,000

(2,188)

-4.6%

Customer Deposits

121,280

118,842

(2,438)

-2.0%

19,284

19,433

149

0.8 %

Total Assets

Total Shareholders' Equity
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Management
Discussion
DOMESTIC ENVIRONMENT
The Albanian economy performed steadily in 2015 recording 2.6% growth for the year as a whole. In September 2015
the government initiated a high-profile campaign to reduce informality in the economy, and some results are already
evidenced in terms of increased business registration. Nevertheless fiscal challenges remain significant. GDP growth is
likely to accelerate to 3.3% in 2016 as a result of the reviving of the investment cycle, in particular in the energy sector,
including the start of major construction work on the Trans-Adriatic gas Pipeline (TAP). A further slight increase of 3.5% is
expected in 2017.
With the aim to support the slowing domestic economic activity BOA continued the interest cut. For the 5th consecutive
year, the base lending rate has been reduced 16 times, reaching an historical minimum level of 1.25% in beginning of May
2016.
The banking sector remained well-capitalized and liquid in 2015. With loans delivering positive increase from one side
and NPLs volumes, which were relatively high, decreased with 21%. In terms of assets quality the NPL ratio fell with 5%,
reaching 18.22%.

INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA 2015 MAIN CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS
Aiming at reinforcing the flexibility and confidence to meet the challenges rising from slow recovering economic and
market conditions, the Bank maintained solid capital and liquidity positions and achieved outstanding results on
improving assets quality.
Difficulties in terms of domestic securities yields pressure persisted even in 2015 (reaching historical low levels), the
Bank managed to fully offset the negative impact in interest income through a proactive management of cost of funds.
As still unfavorable economic conditions continue to put downward pressures on local demand for loans, the Bank has put
additional efforts to improve customer relationship and increase revenues related to non-lending products especially in
net commissions, while at the same time being prudent to avoid leakages in a competitive market.
The Bank delivered again outstanding results in terms of net profit. It managed to keep a cost income ratio well below the
market, while optimizing its footprint. A stable workforce and continuous support capacity building through intensive and
comprehensive training remain on the focus of the organization.
Special efforts put in workout activities in the last year provided excellent results, managing to reduce the bad loan stocks
well below market’s trend. Same positive trend was noted in driving its growth toward sustainable and supporting real
economy sectors, delivering higher than market growth in performing loans.

MANAGE RISK WELL
Credit Risk
Credit Origination quality was at healthy levels and improved further compared to 2014. Last three and half years average
Vintage90+ on new lending results 2.75% vs 3.7% of 2014.
New lending leveraged on acquired know-how and awareness of sectors’ specificities, predefined solutions, policies &
products, mainly mentioning Energy and Agribusiness as components of volumes increase. Such results involved also
partnerships and risk sharing agreements with experienced players such as IFC and EBRD.
The Bank, in compliance with ISBD Group rules, implemented the Risk Appetite Framework (RAF) with regards to the
control of main credit risks such as Concentration risk, Real Estate risk, Sovereign risk, Foreign Exchange credit risk, etc.
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By the end of 2015, the Bank established the organisational and regulative framework on Proactive Credit Exposures
Management and Early Warning System with the aim to implement a more proactive credit quality monitoring.
NPL management
In 2015 the Bank consolidated the significant improvement in loan portfolio quality. The Bank continues to be the best
in the Banking sector regarding the reductions of NPL. These results mainly refer to:
•
•
•

NPL stock Reduction to healthy levels enabled by good collection results which in return enabled the 		
moving off balance sheet of staled position as per Central Bank regulations, still preserving a good 		
NPL coverage ratio.
Repossessed Assets Framework was fully implemented, followed by quite positive results with regards
to their marketing and sale, producing no related credit losses for the Bank.
Early intervention on restructuring/rescheduling positions avoiding portfolio deterioration combined 		
with support/involvement by Under-writing team in defining deals from early revision stages to later 		
deteriorated ones.

Other Risks
The Bank, in compliance with ISBD Group rules, implemented the most updated Basel III provisions on Liquidity Risk and
Interest Rate Risk measurement and monitoring.
By the end of 2015 the Bank initiated additional initiatives regarding:
•
•
•

Enhancement of Recovery and Resolution Plan, in respect of Central Bank and Group requirements,
Reputational Risk Management, in compliance with Group requirements
Enhancement of Operational Risk Management Framework with regards to ICT Risk assessment and 		
monitoring, implementing new rules for identification and measurement of these risks.

MANAGE EFFICIENCY WELL
To be able to support business growth strategy, there was a need to further improve our efficiency and effectiveness. •
•
The pursuit of operational excellence was followed by several initiatives and investments during 2015.
Real Estate Investments mainly focusing on business growth, image improving and cost reduction absorbed
an important part of capital investments. Among others:
•
Branches Rebranding and Reallocation
•
Head Office Premises Optimization
ICT Investment Strategy is fully supporting the Business Development of the Bank, in line with the Group ‘
ICT Guidelines’. The Bank continues to leverage on internal ‘IT know-how’ for implementation of several 		
projects through in-house development with minimal costs.
•
During 2015, the Bank implemented several projects aiming at Compliance with Local and Group 		
Regulations such as the following:
•
PH3 Finevare
•
Know Your Customer model (KYC)
•
Watch List Management (WLM) Migration
In 2015 cost control was confirmed as one of strongest point of the Bank. Several cost saving initiatives are expected
to positively influence the process of cost optimization toward value creation activities.

MAINTAIN STRONG CAPITAL AND LIQUIDITY POSITION
A strong capital base was confirmed in 2015, which is enhanced by the financial indicators. The new approved
Regulation on Capital Adequacy Ratio in the framework of the convergence with EU legislation from Supervisory
Board of the Bank of Albania gave full impact during 2015.
Regardless of stricter rules in the weighting of the assets with risk and charging capital for their operational and
market risk the CAR remained well above the minimum required.
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RETAIL BANKING
An important priority for the Retail Division is preserving a high level of customer satisfaction through improvement
of customer relations, further increase of quality as well as extension and enhancement of the range of products and
services offered to the main segments such as Individuals and Small Businesses.
The launch of new products and improvement of existing ones, in the whole product range, were a key influence in
extending the customer base as well as in ameliorating the financial results. The new lending products, the review
and enrichment with additional features such as the possibility to to-up the repaid loan amount or skip installment for
a certain period, as well as the combination with various marketing campaigns, positively impacted the substantial
improvement of lending results. On the other hand, special focus was placed on launching products targeted to
specific customer categories such as the Student loan and package, as well as issuance of the Prepaid Card, which
aimed at approaching the non-traditional customer base.
Following the “Multichannel Customer Approach” initiative to increase the banking data access to customers and to
improve their transactional activity, the bank launched Intesa Mobile application, accessible on all IOS and Android
system platforms. These platforms give way to the bank to explore in full the opportunities of adapting to customers’
needs by offering them products and services through a variety of channels. The bank considers this process of
transformation as an endless and dynamic journey where the model is periodically revisited in the light of customer
needs and market developments.
With the same transformation concept in mind, as part of the constant efforts of the bank to better service its
customers, we reallocated the ETC branch to Elbasan Street and the Korca Branch to Republika Boulevard. Both
branches are relocated in very adequate premises with good construction quality along with a new layout.
The cooperation with other institutions enabled the bank to conclude during 2015 the cooperation agreement with
Albanian Post facilitating payment of loan installments through the Albanian Postal’s widespread network. This
intra-institutional cooperation lays the path to other partnership opportunities which ultimately improve the service
options made available to customers.
Dictated by customer requests and market needs, another area of focus was dedicated to the advancement and
reduction of processes. A series of investments and internal initiatives undertaken for this purpose, have impacted
and are expected to further contribute to the improvement in customer experience, increase of efficiency and
subsequently profitability.
The Small Business Segment was further consolidated during 2015. An important role in its consolidation was
played by the strengthening of relationships with customers, completion and on-going development of the range of
products offered, review and adaptation to market conditions as well as periodical training of the sales force.
In relation to the agribusiness sector, in order to expand the partnership and to create synergies in terms of creation
and extension of access to finance, during 2015 the Bank organized a series of meetings with key organizations
and institutions in the agribusiness sector. Additionally for the second year in a row, the Bank organized a dedicated
conference to support innovation in the business sector with the participation of a number of important actors in
the field.
The professional use of the CRM platform has significantly eased the customer portfolio management, customer
categorization as well as reporting process. On the other hand, the successful implementation of campaigns for
dedicated banking products and services through a wide selection of channels has influenced in the increase of crossselling in both segments of the division.

CORPORATE BANKING & SME
Corporate & SME segment remains a substantial contributor in terms of overall revenues for Intesa Sanpaolo Bank
Albania. This segment has succeeded to improve market share on performing loans, playing at the same time a
significant role in the improvement of Bank’s loan portfolio quality ratios during 2015, contributing consequently to
the development of the Bank.
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During 2015 high interest is shown in Project Financing activity. The Bank participated in HPP investments, Agribusiness
Financing Projects as well as Tourism Development, considering these sectors as key drivers of the Albanian economy.
Also the collaboration with EBRD boosted customers’ access to funding, whilst mitigated the customers’ collateral
concerns.
Further enhancements were achieved in terms of products’ flexibility and diversification, as well as the quality of
services offered, which had an important role in increasing significantly the commission’ revenues coming from
transaction banking, particularly from Corporate segment.
During 2015, the Bank succeeded to complete the SME network, resulting in an increase of the market share in SME
lending. A key focus for 2015 was improving enablers, aiming the empowerment of human resources capabilities.
The geographical expansion of the SME sales force together with dedicated trainings brought the strengthening of
sales capabilities, leading positive results in the segment’s performance.
Enhancements in CRM platform also impacted the increase of the non-lending revenues, apart from interest
commissions. Moreover, the overall expansion of the human resources throughout Corporate & SME Division
enhanced our abilities to improve transaction banking activity. The building of synergies aiming to improve the crossselling with other business segments has been another focal point for the Bank.

FINANCE AND CAPITAL MARKET
During 2015 Finance and Capital Market Division has been a stable contributor to bank’s earning, while the main
challenge remained the minimization of negative effects from the persistent decrease of interest rates in local and
foreign currency.
Meanwhile activities related to customers continued to generate sizeable incomes from spot and forward foreign
exchange transactions by maintaining bank’s competitive position in the market. During 2015 the trading of Albanian
government securities trading with retail customers continued its rising trend.

VOLUME OF SECURITIES PORTFOLIO (BALANCE OF YEARLY AVERAGE)
60,000,000

Volume in Lek 1.000

50,000,000

49,446,586

48,440,607

42,830,690

40,000,000
Foreing Currency
Local kombëtare

30,000,000
20,000,000
11,083,498

11,000,059

11,803,927

10,000,000

December-13

December-14

December-15
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Financial
Review¹
Despite the turmoil caused from the global crisis and tensions in financial markets, the Albanian economy is now
gradually recovering. Under this relatively slow growing economic environment, Intesa Sanpaolo Bank Albania has
managed successfully to achieve high return for its shareholders. These results were underpinned by the continuous
focus on customers.
The low interest environment has created difficulties for the Bank’s income growth in 2015. Downward pressures on
spreads continued to weight on the financial performance during 2015.
An excellent feature of Intesa Sanpaolo Bank Albania during 2015 has been the improvement of NPLs portfolio,
which in turn has positively affected the financial result of the Bank.
Overall, the Bank focus in 2015 was mainly toward improving business performance, controlling cost of funding,
reducing operating expenses, consolidating and developing the strengths of the banking operations and on more
efficient asset and liability management.

PROFITABILITY INDICATORS (BOOST OF BOTTOM LINE RESULT)
• Net Interest Income at ALL 4,546 mln, up 2% (2014: ALL 4,454 mln)
• Net Commissions at ALL 784 mln, up 30% (2014: ALL 604 mln)
• FX result at ALL 526 mln, up 20% (2014: ALL 440 mln)
• Net Operating Margin at ALL 5,620 mln, up 7% (2014: ALL 5,254 mln)
• Operating Costs at ALL 2,176 mln, up 2% (2014: ALL 2,127 mln)
• Net Operating Profit at ALL 2,669 mln, up 7% (2014: ALL 2,484 mln)
• Net Profit after tax at ALL 2,211 mln, up 8% (2014: ALL 2,055 mln)
• Cost income at 38.7%, up 0.9 % (2014: 37.8%)

SOLID FINANCIAL POSITION
• Total Shareholders’ Equity at ALL 19,433 mln, up 0.8% (Dec 2014: ALL 19,284 mln)
• Capital Adequacy Ratio at 16.6%, down 1.6% (Dec 2014: 18.2%)

HIGH LIQUIDITY POSITION
• Customer deposits at ALL 118,842 mln, down 2.0% (Dec 2013: ALL 121,280 mln)
• Customer loans/deposits ratio at 38%, down 1% (Dec 2014: 39%)

1

The analysis is made based on 2015 and 2014 results according to IFRS. If otherwise stated, all figures are presented in millions of ALL.
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Change

Income Statement (ALL in mln)

amount
2,211
2,055

NET PROFIT (LOSS)
- 458
- 429

INCOME TAXES

2,669
2,484

NET PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAXES
NET WRITE-UPS/DOWNS FOR IMPAIRMENT OF OTHER ASSETS

34

- 140
- 167
- 140

NET WRITE-UPS/DOWNS FOR IMPAIRMENT OF LOANS
NET PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES

22
94

TOTAL OPERATING COSTS

3,444
3,127

AMORTIZATION OF FIXED / INTANGIBILE ASSETS
OTHER GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

- 2,176
- 2,127
- 349
- 317
- 758
- 789
- 1,070
- 1,022

PERSONEL EXPENSES
NET OPERATING MARGINS
SHPENZIME PERSONELI

5,620
5,254

OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)
- 236
- 244

TE ARDHURA (SHPENZIME) TE TJERA OPERACIONALE

526
440
784
604

PROFIT (LOSS) FROM TRADEING ACTIVITIES
COMMISSION INCOME / EXPENSE

4,546
4,454

NET INTEREST INCOME
V 2015

NET OPERATING MARGIN

1,391.5

546.9

1,357.4

2,176.1

3T

4T

VF

1T

3,443.6

811.9

3T

4T

VF

7%
124%

66

11%

-72

100%

317

10%

49

2%

32

10%

-31

-3.9%

48

4.7%

366

7%

-86

20%

-8

-3%

86

20%

180

30%

92

2%

1T

2T

646.6

145.4

2,211.1

3T

4T

VF

702.9
716.2

856.9

2T

7%

185

NET PROFIT (LOSS )

930.3

522.5
2T

844.6

545.4

1,379.3

1T

NET OPERATING PROFIT (LOSS )

561.2

1,491.5

8%

29

V 2014

TOTAL OPERATING COSTS

5,619.7

156

-174

- 663
- 597

%

3T

4T

VF

1T

2T

NET OPERATING MARGIN
Although in a slow growing macro environment, the Bank reported Net Operating Margin of ALL 5,620 mln million
or 7% higher than 2014 as a result of:
•
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Higher net interest income
During 2015, both international and domestic reference rates persisted in the decreasing trend putting 		
downward pressure over our Net Interest Income.
During 2015 the Bank decreased its average assets volumes mainly driven by decrease in Non Performing
Loans. Negative effects from decreasing rates was fully offset from the reduction of cost of funding. The
above mentioned actions along with higher decrease in average liabilities managed to increase in global
spread and Net Interest Income.
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Average Assets (reclass)

lobal Spread

784

604

2014

526

440

2015

2014

2015

•

Higher commissions income
In 2015 we experienced an upward trend in commissions in driven mainly from the positive impact in 		
most of commissions categories. The leading among others was our guarantees commissions due 		
to a successful cooperation with a local customer and ISP peer bank in Europe. Payments, 			
others, commissions from loans and automated products further contributed to the higher results 		
compared with the previous year.

•

Lower profit from trading activities
Notwithstanding difficult market conditions, the Bank managed to deliver a higher result in income from
trading activities compared to 2014.

•

Lower other operating expenses
Other operating expenses went down 3% in 2015 mainly due to some unusual expenses in 2014.

TOTAL OPERATING COSTS
Following the positive trend from the previous year a low cost income ratio was kept also in 2015. The Bank continued
to challenge its cost base through cost optimization driving more efficiency across the business. Reviewing the cost
base has been a key execution priority for the Bank. It has included the review of all categories of discretionary
spending and an analysis of how the Bank can run the business to ensure that costs increase at a slower rate than
income.
Net commission
2,176

FX result

40.5%

38.7%

2,127

2014

2015

2014

2015

Operating cost resulted 2.3% higher than 2014 as a combined impact of the following:
•

Higher personnel expenses
Personnel expenses increased by 4.7% in 2015.

•

Lower administrative expenses
Administrative expenses went down by only 3.9% demonstrating the Bank’s ability to maintain cost under
strict control.

•

Higher amortization expenses
Particular attention on improving Bank’s software (FCC upgrade) has led the Bank to increase its 		
amortization expenses by 10.1% against last year.
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STRONG FINANCIAL POSITION
During 2015, the Bank has further consolidated its position as one of the most well capitalized Banks in Albania. At
the end of December 2015 the capital adequacy ratio reached 16.6% or 0.9% above the banking sector average of
15.7%. Nevertheless the result of new requirements for regulatory reporting on capital adequacy based on the new
regulation (standardized approach Basel II) the bank managed to keep the position better than the market.
In 2015 the Shareholders’ Equity increased by 0.8% mainly due to 2015 net profit. Shareholders’ Equity/Total Assets
ratio remained in high levels being 13.7% in 2015, increasing with 0.7% compared with the previous year.
CAR-ISBA

18.2%

CAR-Banking Sector

Total Shareholders’ Equity
19,433

16.8%

16.6% 15.7%
19,284

2014

2015

2014

2015

Furthermore, the Bank has taken a number of steps to strengthen its risk management culture. Carefully analyzing
the new loans portfolio and managing the repossession of assets.
During 2015 the Bank experienced the highest decrease in NPL ratio compared to the other banks, which was duly
accompanied by a slight decrease in the coverage ratio. Furthermore a significant reduction of loan impairment was
noted, mainly driven from liquidation and write-off of non-performing loans.
NPL loans / Total Loans

Total loans coverage

26.5%
14.5%

19.8%

9.7%

2014

2015

2014

2015

HIGH LIQUIDITY POSITION
Reflecting the Group model, the business profile adopted by Intesa Sanpaolo Bank Albania ensures strong control of
liquidity risk, largely thanks to the low loans to deposits ratio.
At the end of 2015, loans to deposits ratio decreased to 37.9% compared to 38.9% at the end of previous year as
a result of the decrease in deposits with 2.0%, while loans portfolio has decreased with 4.6%, resulting mainly from
considerable reduction of non-performing loans.
Regarding the funding source, retail deposits being 72% of total deposits, constitute a substantial part of our funding.

Retail Deposits / Total Deposits

Loans-to-deposits
38.9

2014
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71.9%

37.9

71.3%

2015

2014

2015
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FORWARD LOOKING STATEMENT
Notwithstanding slow recovery in the macroeconomic environment as well as based on the slight improvement of
certain economic condition during 2015, the Bank looks forward at 2016 with optimism and confidence based on
an ambitious business plan aiming at:
Rebalance portfolio toward lower risk
Enhance focus on profitability
Continuous cost management
Optimize excess liquidity
Dynamic risk management
Intesa Sanpaolo Bank Albania is aiming to achieve unexploited potential by evaluating the execution growth strategy
in terms of volume growth, increase market share, synergies with business customers and improving assets mix.
Particular focus is put on business loans growth and ambitious offers for households in terms of mortgage products
and personal loans.
Additionally the focus will be Agrobusiness sector by further sustaining it during 2016. Aiming at revenue optimization,
the Bank plans to improve pricing models by applying value based approach and ensuring real cost of risk is included.
The Bank will continue to demonstrate excellence in satisfying customer needs by revamping alternative channels
through a series of substantial investments aiming at innovation and increasing effectiveness.
The Bank will continue to strengthen its financial position and improve profitability through several initiatives that
will support the expected upward trend of fee based revenues. Focus on delivering returns is a key driver in the way
we will manage the business.
We are confident in our ability to generate target returns based on our service model.
The Bank is committed to deliver sustainable revenue mix based on a qualitative balance sheet growth. It will
continue to show firm commitment in cost control and risk management practices, while maintaining at sound levels
the liquidity and capital positions.
The bank will further show a strong control over costs through enhancement of cost monitoring processes and
of cost center and cost driver analyses aiming at cost reductions, attaining economies of scale and improving the
expenditure process.
As in previous years we are committed to maintain solid position in terms of capital strength through driving the
growth of assets’ structure toward lower risk weighted assets.
As one of the strategic guidelines, the Bank will show special attention on strengthening the credit machine to
ensure quality of new inflows. In addition, the Bank will further improve collection of current NPLs by reinforcing and
training collection workforce and evaluating the introduction of products to clean up early delinquencies. Further
steps towards repossessed assets efficient management will be taken through enhancing the function in charge in
terms of headcount and processes.
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Corporate
Social Responsibility
RELATIONSHIP WITH CUSTOMERS
Over the last few years, there has been significant progress in the development of the way we approach clients in
terms of data dimension, segmentation analytics, real-time development and engagement. During 2015 in business
segments the bank started to shift from the type of campaign that has a KPI or goal of selling a specific product
to a different model. The new model is related with ‘contextual client approach’. This model looks at each of the
customers individually and thinks about how the bank can add extra value across everything.
It is a major change beginning to happen everywhere. The bank is now moving more towards interactions, which
ensures that at the end of each interface the customer has received value which might result in a purchase, the use
of a service, or better feedback. Based on the results we believe that a “Contextual” model is particularly effective.
The outcome is improving the customer experiences and customer relationships, sinceactions are personalized and
relevant. To achieve the above the Bank launched the ‘Account Planning’ module on January 2015. The goal was
to have a pre-designed approach for clients, covering Corporate & SME segments. The implementation of ‘Account
Planning’ module in addition to customer experience improvement has drastically changed the customer contact
activity pattern increasing the proactivity of network by 50%.\
There are many reasons why the Bank extended its ‘On boarding Service Model’ implemented for consumer and
business clients as well. This involved the redesign of ‘First day’ of business clients in the bank, as well as the clients
follow up during their first year of relationship with the Bank. As a result a good contact pattern is noted for ‘New’
clients during the year. At the front line customers want quick, cheap and simple access to their banking needs by
any means they choose. Banks must be multi-channel where the Branch, Call Centre, Mobile, Phone and ATM must
function as one. Up to now they often operate in separate silos. The Bank launched another project during the year
integrating Mobile channel with Customer Interaction application, running informative campaigns of products and
bank services.
Another important enhancement is enabling “Lead” collection from customers about their product preferences,
through Mobile channel. Internal data shows that Mobile Banking is growing faster than any other channel (Mobile
Banking was implemented one year ago and has almost the same penetration usage as Internet Banking, which has
been launched more than 10 years ago).
Considering the ATM as a widely used channel for accessing the services, the Bank has paid attention to clients ‘Card
Life Cycle’ design. The first objective of this project was to define & design campaigns from ‘One Off ‘ running to
‘Routine’ where in focus are cards activations, boosting of transactions made by cards, by keeping a satisfied level
of clients through services offered.
Another focus during the year has been the client data collection. The data on clients are the basis for knowing
better its own customer and the basis of the sales process that is supported by insight analysis. Therefore, Customer
Knowledge and Permission Marketing information collected from network, have shown an increased tendency thus
presenting an improvement at the end in the sales force productivity.

RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES
Guided by the sense of responsibility and by the corporate ethical values, the employees of Intesa Sanpaolo Bank
Albania are entrusted to be the core asset in making the banks business and in creating an incomparable value for the
community and the area where they operate. In order to improve the business operation, the bank developed further
in 2015 the organizational model and structure by establishing more consolidated functional breakdown responding
to the business needs and being in line with the guidelines from the parent company.
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For several years now the Bank has conducted performance appraisal to employees, with transparency, loyalty and
equality by carefully recognizing individual progress and performance through appropriate motivation tools.
Over the last years the employees of the business segment are involved in the incentive schemes by means of which
they are assigned respective targets to be realized. Even during year 2015, the bank acknowledged the concrete
achievement of employees by reinforcing once more the motivational and the rewarding schemes.
The focus of investing in human capital has been always a priority of the Bank’s HR strategies, assisting in that way
the employees’ development through very well designed professional trainings and courses organized internally and/
or in cooperation with ISBD or local providers, such as:
•“Outdoor training” - for SME & SB Relationship Managers
•“Leading Projects, leading change”, “Me and my team”, “Dealing with differences” for managerial staff.
•“Data Protection”, “Code of Ethics” “First Aid” and “CSR”.
As part of ISBD Group the Bank encouraged international professional development, which gave the possibility to
the employees to acquire new professional enhancement & enrich their knowledge and exchange of experience with
other colleagues of ISBD Group.
The two important initiatives of the CEO of the bank “Open Talk Session” and “Best Fresh Ideas” came during 2015
as a very good opportunity for all employees to be closely involved with the bank needs and ways to better achieve
the objectives. They reinforced as well the sense of belonging. The CEO of the bank invited every colleague in the
Open Talk Session to share with each of them the bank objectives and at the same time discussing freely about
Bank’s achievements and strategies, creating a mechanism for open communication, enhancing relationships among
employees and fostering a more constructive partnership between the employees and managers. Whereas the
initiative “Best Fresh Ideas”, aimed at aspiring and gathering employees’ ideas in 3 categories: Products & Services
(Commercial), Improvement of Processes & Innovation.
The Internal Climate Survey of 2015, as an important initiative of Intesa Sanpaolo Group, brought about valuable
feedback from the employees of the Bank. The action plan designed encouraged improvements on many issues
as perceived and identified by the employees. In that context it is worth noting the project of redesigning and
refurbishing the Head Offices (fresh air, functional working space, etc.); the right sizing process and clarity of jobs;
simplification process & services (round tables organized between the Top Management and the Customers in order
to understand better their concerns & business requests, and simplify the processes); continuous dialogue with Bank
Trade Union in order to understand and respond to all the requests from employees.
The Healthcare system in place during recent years, continued throughout 2015, with the same care and dedication
to provide regular check-up for the Bank’s employees. The checkup is much more than just a simple clinical test,
it’s an opportunity for the employees to learn more about their state of health and gain inspiration to improve their
health and quality of life and work. With sound health we are capable of fully enjoying our family, the company of
our friends and as well as achieve our career goals. The checkup is truly a powerful aid for the bank employees to
live longer, healthier and happier lives.
The bank is an equal opportunity employer. It is the Bank’s policy to grant equal employment opportunity to all
qualified persons and enhancing in such way the diversity, without regard to race, sex, religion, age, national origin,
disability or persons nearing retirement. The Bank provides equal opportunities in employment, promotion, wages,
benefits, and all other privileges, in terms and conditions of employment. In this context it encourages the respect for
human rights of people with disabilities and their entire presence and integration in society. The Bank in cooperation
with the Albanian Disabilities Rights Foundation, hired two staff belonging to that category during 2015.
The bank continued to create a dynamic work environment by offering possibilities for a better balance between
work & life. Our employees participated in many cultural and recreational activities mainly to mention: Children’s
Carnival – in City Park Cartoon Land & Ice Skating; participation of our Volley Team “Intesa Eagles” in the Group’s
Sports Event in Timisoara, where they were awarded with the Second Prize in the female Volley; Best Performers
2015 – the awarding ceremony was organized for them at the end of the year; End of Year corporate event, and
many others.

RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS
The Bank has established a specific relation with its shareholders, based on full mutual trust, to get the maximum
in achieving positive results even during the challenging financial times the Bank is going through. It invests in

144

Annual Report 2015

enhancing this trust with information flow through different communication channels as: the publication of the
financial statements after each semester, annual reports and press releases in the Bank’s website, keeping the
continuous correspondence and organizing frequent meetings with the Shareholders Assemblies in writing or in
their physical presence.
The strategy outlined in the Business Plan 2014 – 2016 has in focus the sustainable profitability, strengthening of
the balance sheets, solid results and satisfied dividend distribution. In a difficult and challenging economic scenario,
relations with the financial community concentrated on sustainable profitability.
The Bank’s capacity to generate constant growth in profitability is also determined by high liquidity, the further
improvement of the capital base, the reduction of operating costs, rigorous and prudent provisioning policy as well
as the continuous and careful crediting to support the economy.
The creation of sustainable values brings the qualitative improvement of a long lasting relationship between the bank
and its shareholder, in which the bank invests day by day, rigorously with efficiency and transparence.

RESPONSIBLE MANAGEMENT OF THE SUPPLY CHAIN
The Procurement Manual approved in the fourth quarter of 2015, has been updated with the Group Rules and Standards
in order to enhance the listening and engagement with our partners. The Bank communicates electronically, through a
dedicated email address for tenders, or through the phone with almost all of our suppliers in daily operations. Tenders
are regularly published in the bank’s website through a transparent process enabling all the interested suppliers to be
part of the cooperation with the Bank. The criteria on supplier and technology selection are part of the process to have a
better environment and energy efficiency equipment. The Bank is now part of Centralization of Procurement by applying
the Group standards; this process also proposes greater awareness of social and environmental responsibility issues. The
purpose of this new Procurement Model is to define and adopt new regulations and processes that enable moving to a
“Global and Centralized Procurement” approach. The Guidelines combine social and environmental responsibility criteria
in a transversal and well-structured manner and require all the departments involved to take them in due consideration
during the sourcing process, from the request for quotation to the request for the offer and supporting information.
Furthermore, at one of appendixes of Procurement Manual, Corporate Social Responsibility of Suppliers, is an additional
request for promoting to suppliers as well the social and environmental responsibility.
Green Purchase: Printing Solution project in support of environment and paper composition, during 2015 followed the
phase of implementing centralized printing solution for all the branches, by saving approximately 30% in printing costs
(paper and ink/cartridge).
Recycling paper: All the paper waste (used paper) in the Bank is recycled through a contracted company “Green
Recycling” based on monthly reports. The individual printers, scanners and photocopy are replaced with centralized
machines with user data base. During 2015 a new company has been selected offering taxi services to the bank that
complies with the criteria of new more ecological cars (production year 2014-2015) providing less pollution in the air.

COMMITMENT TO COMMUNITY
Financial support for reconstruction of Center for Openness & Dialogue at the Prime Ministery.
It was a newly presented concept to reconstruct part of the Prime Ministry’s old Victorian building into a modern and
contemporary information center open to the public. The initiative intended to bring the public closer to institutions by
making them open and accessible for citizens, as well as bringing them closer to art and research institutions, throughout
the country and beyond. COD- Center for Openness & Dialogue, offers a unique blend of three venues: a digital room
that provides public access to the digitalized archive of the Prime Minister’s office, containing thousands of documents,
including Council of Ministers’ decisions and the institution’s internal correspondence; an internationally registered library
that enables COD visitors to interact with thousands of libraries worldwide specialized in politics, current affairs, art,
architecture and urban planning; and an exhibition hall that hosts temporary art exhibitions. As such, COD seeks to
become a laboratory that investigates the very threshold where different fields of art, politics, and research meet and their
potentials overlap.
Support for flooded areas in south Albania.
In the beginning of 2015, regions in south of Albania were hit by continuous and heavy rainfall. The damages caused by
the floods enveloped large parts of South Albania, destroyed people’s houses, livestock, land and agribusiness. The Bank
took immediate measures to answer the call for help of the Albanian Government and of Ministry of Agriculture, Rural
Development and Water management, addressed to all second tier banks operating in Albania. We offered full support,
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reaffirming our availability and our Group’s willingness to help our clients in these areas, by establishing Loan Repayment
Moratoriums for individuals and business customers located in areas affected by this natural disaster.

TIME CONTRIBUTION TO THE COMMUNITY
The Voluntary Blood Donors Group - “Donate Blood to Save a Life!”
Employees of the Bank are the initiators and main supporters, as well as the ambassadors of these humanitarian and
social initiatives in full compliance with the Code of Ethics and the Values the Bank implements in its daily activities.
The Voluntary Blood Donors Group of the Bank donates regularly twice per year (May- November) under the slogan:
“Donate Blood to Save a Life!” During 2015 about 60 colleagues donated blood. The yearly Blood Donors Social
Dinner supported by the ISP Group Blood Donors Association was organized again this year to share experiences and
to thank donors for their contribution in the creation of the first Blood Donors Group in the perimeter of ISBD Banks,
helping as well in further promoting this initiative within the Bank. Total time contribution regarding this initiative
was 132 working hours.
Junior Achievement Volunteers
In collaboration with Junior Achievement Albania, during 2015 the Bank organized a call for “volunteer mentoring”,
addressed to all employees with distinguished lecturing and eloquent skills, for being volunteer mentors in Albanian
high schools (11 and 12 grade) offering their practical skills from business field in educating entrepreneurial learning
for young people. 16 colleagues answered the call, offering their time as lecturers once a week in these high schools
providing practical skills and enabling the students to enjoy an exceptional opportunity to acquire practical working
experience in running a student-owned and student-led mini enterprise. The initiative lasts throughout the school
year, to be closed then with end of the scholar academic year. The total time contribution for volunteer mentoring
was 130 working hours.

IN-KIND CONTRIBUTIONS TO THE COMMUNITY
The Bank supports the community by aiding in improvement of public services through donations of used office
equipment, which have helped to digitalize and make daily operations of such institutions more efficient. In total the
Bank supported 5 institutions by donating a total of 10 Desktop Computers, 2 Printers and 1 Photocopy Machine.

REDUCTION OF DIRECT ENVIRONMENT IMPACTS
Seven Billion Dreams, One Planet, Consume with Care!
World Environment Day (WED), the biggest, most celebrated global day for positive environmental action, established
by the UN General Assembly in 1972, gives a human perspective to environmental issues, empowers people to
become active agents of sustainable development. The 2015 global WED celebrations were organized at the world
famous Universal Exhibition, “Expo Milano 2015”, where Intesa Sanpaolo Group was the Global Official Partner. WED
slogan ‘Seven Billion Dreams! One Planet! Consume with Care!’ supports and complements the “Expo Milano 2015”
theme ‘Feeding the Planet - Energy for Life’, which showcases state-of-the-art technology, ideas and solutions that
can help guarantee healthy, safe and sufficient food for everyone, while respecting the planet and its equilibrium. The
Bank organized a two weeks internal & external communication to raise awareness and celebrate the WED 2015. The
Bank also promoted a few internal initiatives such as enticing colleagues to undertake ecologically responsible daily
actions under the motto “One Dream, One Team, One Concrete Action!”
Energy saving: The project of refurbishing the head Offices which has already started, will enable the direct natural
light in all working spaces and will decrease significantly the energy consumption due to new LED lightning and
new air conditioner and generator systems. The energy saving impact from the works is estimated to be about 30%
of the current energy consumption. All reallocated and rebranded Branches are equipped with LED lighting, AC
with Energy efficiency parameters (Inverter, VRF). The new Light Sign parameters are with LED Lighting (7-10 times
less consumption). During 2015 the Bank continued the replacement of individual printers with multifunctional
centralized machines in all the branches. A new initiative on energy saving was introduced by Real Estate & General
Services Department in summer season aiming a concrete impact on energy optimization for all colleagues; a specific
table was prepared to be placed in each office area and in each branch, containing the most important indicators on
energy optimization, by promoting environmentally responsible daily actions.
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Paper: With the implementation of central printing service, during the year the Bank has achieved the objective to
lower paper consumption and decrease of CO2 in offices by eliminating the cartridge printers and scanners which
were replaced with central MFM (Multi-Functional Machines). In meantime, tenders are regularly published in the
bank’s website, and the increase of the participants in the bids by applying the notification of the opening and
closing tender in the bank website has reduced the paper usage. The successful implementation of the New Core
Banking System, Flexcube Upgrade, has brought about a reduction of the letterhead paper for deposit slip and
withdraw slip. The total quantity of paper saved during 2015 was 796.72 kg.
Waste: The Bank has an agreement with a Recycling Company for waste and paper collection for Head Offices and
all the Branches. In this agreement the company takes includes recycling of Fixed Assets written off after the end of
year physical inventory. The Bank has also managed to implement the recycling of construction waste from all the
works done within the Bank.
Plastic Cap Collection: All employees as well other volunteers (clients and stakeholders) supported Albanian Cap
Project by collecting plastic caps for recycling. With the money earned from the recycling wheel chairs where bought
for disabled people who cannot afford them. 250kg of plastic caps = 1 wheelchair – the Bank collected approximately
1500 kg = 6 wheel chairs during the year.
Support to the third sector
The Bank has signed a partnership agreement with Faculty of Economics and Finance, with the aim and intention of
sharing experience and professional expertise in several collaboration projects by offering the Bank’s support for a
better quality in the basic functions of this Faculty in the fields of scientific research, Lecturer activities and successful
carrier opportunities.
The Bank’s CEO was invited by the Faculty of Economics, and was a lecturer on the theme: “Lessons learned from
the Crisis, challenges for the Banking system”. This activity was part of the successful “Forum for Open Lessons”
organized by this faculty, with the distinguished presence of Albanian and International personalities in the fields of
Academy, Economics, and Administration.
121 students completed their internship in the Bank, from where 22 students were recent graduates of the Faculty
of Economics and Finance while 99 others came from different universities of Albania.
Corporate Social Responsibility will continue to be a priority in the coming years as well.
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Statement on compliance with
Corporate Governance Code
SHAREHOLDERS STRUCTURE OF THE INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A
BANK’S SHAREHOLDERS AS OF 31 DECEMBER 2015
Structure by owner type				

Share All/1.000 (*)

					

Stake %

Intesa Sanpaolo S.p.A.					5,562,517						100
(*) Share ALL is a value of the held shares of Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a, expressed in the nominal value of ALL multiplied by number of the shares held.

STATUTORY BODIES OF THE BANK
According to Article 15 of the “Statute”, the Statutory Bodies of Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a are as follows:
a) General Shareholders’ Assembly;
b) Board of Directors;
c) Chief Executive Officer;
d) Audit Committee.

General Shareholders’ Assembly
Except for the cases when it is otherwise provided by the Law no. 9901, dated 14/4/2008 “On Entrepreneurs and
Commercial Companies”, the rights of the shareholders for the issues related to the activities and operation of the
Bank are exercised through the General Shareholders’ Assembly.
The General Shareholders’ Assembly is Ordinary or Extraordinary in accordance with the Law and “Statute” of the
Bank.
Among others, the “Ordinary Assembly” takes decisions on the definition of Business Strategies, appointment and
dismissal of Board of Directors members, Audit Committee members and external auditors. Whereas the “Extraordinary
Assembly” takes decisions on Statute amendment, increase or decrease of the registered capital, reorganization of
the Bank (merger or division), Bank’s dissolution (liquidation in solvency) and distribution of annual profits.
General Shareholders Assembly takes its decisions with simple or qualified majority in accordance with the “Statute”
of the Bank.

Board of Directors
The Board of Directors is composed of an odd number of individuals, not less than five and not more than nine
members. Its members are appointed by the General Shareholders’ Assembly for a mandate of no longer than four
years with the right to re-election for the same mandate without limitation.
The Board of Directors is a decision-making and supervisory body and, among others, decides on:
the election of the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors; appointment and dismissal of the
Chief Executive Officer; approval of the of the governance and business strategies of the Bank; organizational,
administrative and operational structure and activities; Bank management related issues.
The Board of Directors meetings are held at least four times a year. Meetings may be validly held also by the use of
remote connection systems through different means of communication, including electronic ones.
The members of the Board of Directors in 2015 are as follows:
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The members of the Board of Directors in 2014:
Vojko Čok - Kryetar
Chairman of the Board of Directors
Independent Member
Paolo Genovese
Independent Member
Rosario Strano
Head of Resources & Governance Department, International Subsidiary Banks Division, Intesa Sanpaolo, Italy
Salvatore Catalano
Independent Member
Elena Breno
Head of Business Planning, Market Analysis and Country Advisory, International Subsidiary Banks Division, Intesa
Sanpaolo, Italy
Silvio Pedrazzi
Chief Executive Officer
Ilir Panda
Independent Member

Chief Executive Officer
The activity of the Bank is directed and organized on continuous basis by the Chief Executive Officer (CEO).
The Chief Executive Officer is responsible for the management of the Bank within the limits of the powers granted by
the Board of Directors and “Statute” of the Bank who has the right to submit the proposals to the Board of Directors
and to the Committees set up by the Board of Directors and ensures the enforcement of the decisions of the Board
of Directors and General Shareholders’ Assembly.
Mr. Silvio Pedrazzi is the Chief Executive Officer of the Bank.

Audit Committee
The Bank has an Audit Committee composed of three members appointed by General Shareholders’ Assembly for a
4-year period, with the right to re-election. The Audit Committee reports to the Board of Directors and supports the
latter in the decision-making and supervision process of the Bank.
The Audit Committee conducts its supervisory and controlling activities based on the “Statute” of the Bank and the
local Laws and legislation.

RELATIONS BETWEEN THE BANK AND ITS SHAREHOLDERS
The Bank observes the provisions of the Law no. 9901, dated 14/04/2008 “On Entrepreneurs and Commercial
Companies” and other relevant valid legislation applicable for the protection of Shareholders’ rights, as well as the
regulation on timely provision of all the relevant information on the company and provisions on convening and
conducting its Shareholders’ Assembly meetings.
The Bank applies the principle of shareholders rights, equal access to information for all shareholders and other
relevant principles pursuant to the Code of Ethics and Code of Conduct.
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Financial Statements 2014

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Statement of financial position
As at 31 December 2014
(in thousands of Lek)

Notes
Assets
Cash and cash equivalents
Loans and advances to banks
Financial investments Available-for-sale
Financial investments Held-to-maturity
Loans and advances to customers
Property and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Current tax assets
Other assets
Total Assets

7
8
9
10
11
12
13
17
14

Liabilities
Due to banks
Due to customers
Current accounts
Time deposits
Current tax liabilities
Provisions
Other liabilities
Total Liabilities

15
16

18
19

Equity
Share capital
Share premium
Legal and regulatory reserves
Fair Value reserve
Foreign currency translation reserve
Other comprehensive items
Retained earnings
Total Equity
Total Liabilities and Equity

20
20
21
22
22
22

2014

2013

15,890,476
25,343,535
3,969,543
57,309,439
40,341,394
1,398,437
554,635
76,962
507,139
2,642,524
148,034,084

12,466,255
21,027,977
2,363,630
56,162,536
43,431,412
1,454,468
449,216
75,174
508,867
1,298,252
139,237,787

5,663,139
121,279,675
40,636,690
80,642,985
300,272
431,973
1,075,398
128,750,457

5,264,048
114,700,816
31,784,246
82,916,570
511,766
761,645
121,238,275

5,562,518
1,383,880
1,744,615
99,569
(11,077)
714,555
9,789,567
19,283,627
148,034,084

5,562,518
1,383,880
1,695,524
70,976
2,865
714,555
8,569,194
17,999,512
139,237,787

The notes on pages 6 to 55 are an integral part of these financial statements.
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Financial Statements 2014

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2014
(in thousands of Lek)

Notes
Interest income
Interest expense
Net interest income
Fee and commission income
Fee and commission expense
Net fee and commission income
Net other income
Other operating expenses, net
Operating income
Net impairment loss on financial assets
Net impairment loss on off-balance sheet
Impairment of other assets
Personnel expenses
Operating lease expenses
Depreciation and amortization
Amortization of leasehold improvements
Other administration expenses
Provisions for risk and expenses
Total expenses
Net income before taxes
Income tax expense

23
24
25
26
11
18
27
31
12,13
14
28
18

29

Profit for the period
Other comprehensive income
Change in fair value of Available-for-sale
investment securities
Foreign currency translation difference
Income tax effect
Other comprehensive income for the
period, net of tax
Total comprehensive income for the
period, net of tax

2014

2013

6,687,516
(2,233,639)
4,453,877
741,342
(137,047)
604,295
439,718
(244,587)
5,253,303

7,949,553
(3,116,189)
4,833,364
740,464
(110,117)
630,347
583,938
(213,908)
5,833,741

(572,419)
(7,259)
(145,376)
(1,033,426)
(163,839)
(316,539)
(11,122)
(613,541)
94,034
(2,769,487)

(2,503,065)
(2,150)
(989,528)
(162,421)
(283,617)
(14,577)
(658,984)
(4,614,342)

2,483,816
(428,899)

1,219,399
(237,582)

2,054,917

981,817

-

-

28,593
(13,942)
-

111,600
(1,065)
-

14,651

110,535

2,069,568

1,092,352

The notes on pages 6 to 55 are an integral part of these financial statements.
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Balance at 1 January 2013
Profit for the year
Other comprehensive income
Net change in fair value of AFS
investment securities
Total other comprehensive
income
Total comprehensive income for
the year
Transaction with owners,
recorded directly in equity
Appropriation of retained earnings
Foreign currency translation
difference
Total contributions by and
distribution to owners
Balance at 31 December 2013

(in thousands of Lek)

-

1,383,880

-

-

-

5,562,518

39,892

-

-

39,892
1,695,524

-

-

-

-

-

1,655,632
-

Legal and
Regulatory
Reserves

1,383,880
-

Share
premium

5,562,518
-

Share
capital

Statement of changes in equity
For the year ended 31 December 2014

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

3

70,976

-

-

111,600

111,600

111,600

(40,624)
-

Fair
Value
reserve

(1,066)
2,865

(1,066)

-

-

-

-

Foreign
Currency
Translation
reserve
3,931
-

714,555

-

-

-

-

-

714,555
-

Comprehensive
item

(39,892)
8,569,194

-

(39,892)

981,817

-

-

7,627,269
981,817

Retained
earnings

(1,066)
17,999,512

(1,066)

-

1,093,417

111,600

111,600

16,907,161
981,817

Total
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1,383,880
-

1,383,880

-

-

5,562,518

Share
premium

5,562,518
-

Share
capital

49,091
1,744,615

-

49,091

-

-

-

-

1,695,524
-

Legal and
Regulatory
Reserves

The notes on pages 6 to 55 are an integral part of these financial statements.

Balance at 1 January 2014
Profit for the year
Other comprehensive income
Net change in fair value of AFS
investment securities
Net amount reclassified to profit
and loss change in fair value of
AFS investment securities
Total other comprehensive
income
Total comprehensive income
for the year
Transaction with owners,
recorded directly in equity
Appropriation of retained
earnings
Dividends to equity holders
Foreign currency translation
difference
Total contributions by and
distribution to owners
Balance at 31 December 2014

(in thousands of Lek)

Statement of changes in equity (continued)
For the year ended 31 December 2014

Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a.

4

99,569

-

-

28,593

28,593

-

28,593

70,976
-

Fair Value
reserve

(13,942)
(11,077)

(13,942)

-

-

-

-

-

Foreign
Currency
Translation
reserve
2,865
-

714,555

-

-

-

-

-

-

714,555
-

Comprehensive
item

(834,544)
9,789,567

(49,091)
(785,453)

2,054,917

-

-

-

8,569,194
2,054,917
-

Retained
earnings

(799,396)
19,283,627

(13,942)

(785,453)

-

2,083,510

28,593

-

28,593

17,999,512
2,054,917
-

Total
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Financial Statements 2014

Notes to the financial statements for the
period ended 31 December 2014
1. Reporting entity
Intesa Sanpaolo Bank Albania Sh.a, (hereinafter called the “Bank”), incorporated on May 1998,
was authorized to undertake banking activity in Albania according to the law no. 8365, “For the
banking system in Albania”, dated 2 July 1998 and substituted by law no. 9662 “On the Banks in
Albania” dated 18 December 2006 enforced in June 2007. The Bank started operations on 24
September 1998.
The Bank with its principal location in Tirana and registered office at “Ismail Qemali” street, no.27,
operates through a network of 32 branches and agencies, located in different cities of Albania:
Tirana, Durres, Vlora, Elbasan, Fier, Berat, Gjirokastra, Korca, Lushnja, Shkoder, Lezhe, Kavaje
(2013: 31 branches and agencies).
The Bank had 569 employees as at 31 December 2014 (2013: 536).
Upon the final approval from the Bank of Albania, effective on 13 October 2008, the Bank’s previous
name was changed from American Bank of Albania to Intesa Sanpaolo Bank Albania.

2. Basis of Preparation
(a) Statement of compliance
In compliance with the local accounting legislation, the financial statements have been prepared in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) as issued by the International
Accounting Standards Board (IASB).
(b) Basis of measurement
The financial statements are prepared on the historical cost basis except for Available-for-sale
financial instruments, which are measured at fair value.
(c) Functional and presentation currency
The financial statements are presented in Lek, which is the Bank’s functional and presentation
currency. Except as indicated, financial information presented in Lek has been rounded to the
nearest thousand.
(d) Use of estimates and judgments
The preparation of the financial statements in conformity with IFRS requires management to make
judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these
estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting
estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods
affected. Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in
applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the
financial statements are included in note 5.
________________________________________________________________________________
Notes to the Financial Statements for the period ended 31 December 2014
(amounts in thousands of Lek, unless otherwise stated)
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3. Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in
these financial statements and have been applied consistently by the Bank.
(a) Foreign currency
Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency at the spot exchange
rates at the date of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies at the reporting date are retranslated to the functional currency at the spot exchange
rate at that date. The foreign currency gain or loss on monetary items is the difference between
amortized cost in the functional currency at the beginning of the year, adjusted for effective interest
and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated at the spot
exchange rate at the end of the year. Non-monetary assets and liabilities that are measured at fair
value in a foreign currency are translated to the functional currency at the spot exchange rate at
the date that the fair value was determined. Non-monetary items that are measured based on
historical cost in a foreign currency are translated using the spot exchange rate at the date of the
transaction. Foreign currency differences arising on retranslation are generally recognized in profit
or loss. However, foreign currency differences arising from the translation of available for sale
financial instruments are recognized in other comprehensive income. Foreign currency differences
arising from retranslation of transaction with owners are recorded directly in equity.
(b) Interest
Interest income and expense are recognized in profit or loss using the effective interest method.
The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and
receipts through the expected life of the financial asset or liability (or where appropriate, a shorter
period) to the carrying amount of the financial asset or liability. The effective interest rate is
established on initial recognition of the financial asset and liability and is not revised subsequently.
Calculation of effective interest rate includes all fees paid or received, transaction costs and
discounts or premiums that are an integral part of the effective interest rate. Transaction costs are
incremental costs that are directly attributable to the acquisition, issue or disposal of a financial
asset or liability.
(c) Fees and commission
Fees and commission income and expenses that are integral to the effective interest rate on a
financial asset or liability are included in the measurement of the effective interest rate.
Other fees and commission income, including account servicing fees, investment management
fees, sales commission and placement fees are recognized as the related services are performed.
Other fees and commission expense relate mainly to transaction and service fees, which are
expensed as the services are received.
(d) Net trading income
Net trading income comprises gains less losses related to trading assets and liabilities, and
includes related fair value changes and foreign exchange differences.
(e) Dividend income
Dividend income is recognized when the right to receive income is to be established. Usually, this
is the ex-dividend date for equity securities. Dividends are reflected as a component of net trading
income, net income on other financial instruments at fair value or other operating income based on
the underlying classification of the equity instrument.
(f) Leases and Leasehold improvements – the Bank as a lessee
The determination of whether an arrangement is a lease or it contains a lease, is based on the
substance of the arrangement and requires an assessment of whether the fulfillment of the
arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys
a right to use the asset. The Bank has only operating lease agreements, payments of which are
recognized in profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.
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3. Significant accounting policies (continued)
(f) Leases and Leasehold improvements – the Bank as a lessee (continued)
Restructuring costs made in the premises used under these agreements are accounted for as other
assets and amortized over the term of the lease on a straight-line basis.
Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the
remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed.
(g) Tax Expense
Tax expense comprises current and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in
profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other
comprehensive income.
(i) Current Tax
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year,
using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax
payable in respect of previous years. Current tax payable also includes any tax liability arising from
the declaration of dividends.
(ii) Deferred Tax
Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of
assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in
which the Bank expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount
of its assets and liabilities. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied
to temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at
the reporting date. Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right
to offset current tax liabilities and assets, and they relate to taxes levied by the same tax authority
on the same taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities
and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be realized simultaneously. Additional
taxes that arise from the distribution of dividends by the Bank are recognized at the same time as
the liability to pay the related dividend is recognized.
A deferred tax asset is recognized for unused tax losses, tax credits and deductible temporary
differences to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which
it can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the
extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.
(iii) Tax exposure
In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. This assessment
relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgments about future events.
New information may become available that causes the Bank to change its judgment regarding the
adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the
period that such a determination is made.
(h) Financial assets and financial liabilities
(i) Recognition
The Bank initially recognizes loans and advances, deposits and borrowings on the date that they
are originated. Regular purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date
at which the Bank commits to purchase or sell the asset. All other financial assets and liabilities are
initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual
provisions of the instrument. A financial asset or financial liability is measured initially at fair value
plus, for an item not at fair value through profit and loss, transaction costs that are directly
attributable to its acquisition or issue.
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3. Significant accounting policies (continued)
(h) Financial assets and financial liabilities (continued)
(ii) Classification
Financial Assets
The Bank classifies its financial assets in one of the following categories:

 loans and receivables;
 held-to-maturity; or
 available-for-sale.

See notes 3 (i), (j) and (k).
Financial liabilities
The Bank classifies its financial liabilities, other than financial guarantees and loan commitments,
as measured at amortized cost.
See notes 3 (o),(p) and (q).
(iii) De-recognition
Financial Assets
The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the
asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in
a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are
transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is
recognized as a separate asset or liability. The Bank derecognizes a financial liability when its
contractual obligations are discharged, canceled or expired.
The Bank enters into transactions whereby it transfers assets recognized on its statement of
financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred
assets or a portion of them. If all or substantially all risks and rewards are retained, then the
transferred assets are not derecognized from the statement of financial position. Transfers of
assets with retention of all or substantially all risks and rewards include, for example, securities
lending and repurchase transactions.
In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards
of ownership of a financial asset, it derecognizes the asset if it does not retain control over the
asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately either as assets
or liabilities, as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank
continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the
extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.
The Bank writes off certain loans when they are determined to be uncollectible. The recovery of a
written off item is recorded under the other operating income/expenses in profit or loss (see note
26).
Financial liabilities
The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged,
cancelled or expire.
(iv) Off-setting
Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of
financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends
either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.
Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting
standards, or for gains and losses arising from Bank similar transactions such as in the trading
activity.
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3. Significant accounting policies (continued)
(h) Financial assets and financial liabilities (continued)
(v) Amortized cost measurement
The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or
liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative
amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount
recognized and the maturity amount, minus any reduction of impairment.
(vi) Fair value measurement
The determination of fair values of financial assets and financial liabilities is based on quoted
market prices or dealer price quotations for financial instruments traded in active markets. For all
other financial instruments fair value is determined by using valuation techniques. Valuation
techniques include net present value techniques, the discounted cash flow method, comparison to
similar instruments for which market observable prices exist, and valuation models. The Bank uses
widely recognized valuation models for determining the fair value of financial instruments including
options, interest rate and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are
market observable.
(vii) Identification and measurement of impairment
At each reporting date the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets
not carried at fair value through profit or loss, are impaired. A financial assets or a group of financial
assets is individually impaired when objective evidence or judgmental criteria demonstrate that a
loss event has occurred after the initial recognition of the asset(s), and that the loss event has an
impact on the future cash flows on the asset(s) that can be estimated reliably.
Objective evidence that financial assets are impaired can include significant financial difficulty of
the borrower or issuer, default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or advance by
the Bank because of financial difficulties experienced by the client and on terms that the Bank
would not otherwise consider, indications that a borrower or issuer will enter bankruptcy, the
disappearance of an active market for a security, or other nationally or locally observable data
relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers or issuers
in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group, or a measurable
decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial
recognition of those assets. The Bank considers evidence of impairment for loans and advances
and Available-for-sale investment securities at both specific asset and collective level. All
individually significant loans and advances and Available-for-sale investment securities are
assessed for individual impairment. Those found not to be individually impaired are then collectively
assessed for impairment by grouping together loans and advances with similar risk characteristics.
With regard to provisions management, the Bank can decide on the classification of the exposure
based on subjective evidence, independently of the criteria defined above, applying other not
commonly met criteria which could appear in some individual cases. Thus, past due loans and
advances more than 90 days overdue and exceeding the Banks materiality criteria, are subject to
individual assessment. The impairment is measured as a difference between carrying value of the
loan, and present value of estimated future cash flows, which consider the cash flows originated
by collateral recoveries and/or guarantees securing the exposure.
All loans for which “no objective evidence of impairment is identified”, are subject to collective
assessment.
These loans are divided into segments creating buckets with similar credit characteristics. The
Bank calculates Annual Default Rates (ADR) and simplified Loss Given Default (LGD) for
segments/ buckets with similar credit characteristics considering drivers such as Customer
Segmentation, Days past due (“DPDs”) Security (collaterals coverage) and exposure/ Limit
approved.
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3. Significant accounting policies (continued)
(h) Financial assets and financial liabilities (continued)
(vii) Identification and measurement of impairment (continued)
Default rates are determined on the basis of long-term averages of customers’ migrations from
performing loans to non-performing loans. For each performing segment/bucket the performance
of debtors in the initial moment ‘’t’’ and 12 months later ‘’t+12’’ is conducted. Measurement is
performed by counting counterparts, that migrate from low risk classes in the non performing loss
portfolio in that year, compared to total existing counterparts at initial time. In the period under
review, the client status is considered in maximum default in terms of loan classification. In the
calculation of ADR, the Bank uses the simple average of the annual default rates of the last two
years. The Bank policy is to review ADRs every year.
LGD are determined by calculating the reduction of exposure to a client/transaction from the
moment of default (the moment when client/transaction becomes high risk) to the end of the
observance period (the date of the analysis). LGD is defined for each position belonging to the
“non-performing“ categories (doubtful, substandard, restructured and past due). The Bank uses the
Simplified LGD Approach considering that no historical data series are available for the calculation
of “Workout LGD Approach”. Simplified LGD is calculated for each category, defined above, using
the individual provisions of loans. In the end the Expected Loss (EL) is calculated by multiplying
ADR, LR and EAD (exposure at default) - performing exposures at calculation date. The “expected
loss” EL is transformed into “incurred loss” (IL) by multiplying with the LCP “Loss Confirmation
Period” (the factor representing the time period between occurrence of the event that generates
the default and the manifestation of the signal of default.) On the calculation date, for any customers
with exposure of more than 10 % of Regulatory Capital and considered as “Large exposures” the
IL is calculated by multiplying the current exposure with the minimum required rate suggested from
the Bank.
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3. Significant accounting policies (continued)
(h) Financial assets and financial liabilities (continued)
(vii) Identification and measurement of impairment (continued)
Impairment losses on assets measured at amortized cost are calculated as the difference between
the carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the asset’s
original effective interest rate. Losses are recognized in profit or loss and reflected in an allowance
account against loans and advances. When a subsequent event causes the amount of impairment
loss to decrease, the impairment loss is reversed through profit or loss. Expected cash flows of
loans and advances are represented by the discounted value of collateral. Collateral is discounted
with specific ratios and recovery timing depending on the collateral type. Carrying amount is the
sum of regular principal, past due principal, regular interest, past due interest, penalties and court
fees after deducting unamortized adjustment.
When possible the Bank seeks to restructure/renegotiate loans rather than to take possession of
collateral. This may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loan
conditions. If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial
asset is replaced with a new one due to financial difficulties of the borrower then the asset is
assessed for individual impairment. All customers with any restructured credit facility are subject to
individual impairment testing and remain so for a period of at least 2 years from the restructuring,
independently from the payments performed pursuant to the new terms of repayments.
Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that
future payments are likely to occur.
Impairment losses are recognized in profit or loss and reflected in an allowance account against
loans and advances or Available-for-sale investment securities, if any. When an event occurring
after the impairment was recognized causes the amount of impairment loss to decrease, the
decrease in impairment loss is reversed through profit or loss.
Impairment losses on Available-for-sale investment securities are recognized by reclassifying the
losses that has been recognized in other comprehensive income reserve to profit or loss as a
reclassifying adjustment. The cumulative loss that is reclassified from comprehensive income to
profit or loss is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and
amortization, and the current fair value, less any impairment loss recognized previously in profit or
loss. Changes in impairment provisions attributable to application of the effective interest method
are reflected as a component of interest income.
If, in a subsequent period, the fair value of an impaired Available-for-sale debt security increases
and the increase can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was
recognized, then the impairment loss is reversed through profit or loss; otherwise any increase in
fair value is recognized through OCI. Any subsequent recovery in the fair value of an impaired
available-for-sale equity security is always recognized in OCI
(i) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include notes and coins on hand, balances with banks, unrestricted
balances held with central banks and highly liquid financial assets with original maturities of less
than three months, which are subject to insignificant risk of changes in their fair value, and are used
by the Bank in the management of its short-term commitments. Cash and cash equivalents are
carried at amortized cost in the statement of financial position.
(j) Loans and advances
Loans and advances to banks and customers are non-derivative financial assets with fixed or
determinable payments that are not quoted in an active market and that the Bank does not intend
to sell immediately or in the near term. Loans and advances are initially measured at fair value and
subsequently measured at amortized cost plus incremental direct transaction costs, using the
effective interest method. After initial measurement, they are subsequently measured at amortized
cost using effective interest rate, less allowance for impairment. The amortization is included in the
interest income in profit or loss. The losses arising from impairment are recognized in the profit or
loss in net impairment loss on financial assets.
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3. Significant accounting policies (continued)
(k) Investment securities
Investment securities are initially measured at fair value plus, in case of investment securities not
at fair value through profit or loss, incremental direct transaction costs, and subsequently accounted
for depending on their classification as either Held-to-maturity, fair value through profit or loss, or
Available-for-sale.
(i) Held-to-maturity
Held-to-maturity investments are non-derivative assets with fixed or determinable payments and
fixed maturity that the Bank has the positive intent and ability to hold to maturity, which are not
designated at fair value through profit or loss or Available-for-sale.
Held-to-maturity investments are carried at amortized cost using the effective interest method less
any impairment losses. Any sale or reclassification of more than insignificant amount of Held-tomaturity investments would result in the reclassification of all Held-to-maturity investments as
Available-for-sale, and prevent the Bank from classifying investment securities as Held-to-maturity
for the current and following two financial years.
(ii) Available-for-sale
Available-for-sale investments are non-derivative investments that are designated as Available-forsale investments or are not classified as another category of financial assets. Available-for-sale
investments comprise debt securities. Unquoted debt securities whose fair value cannot be reliably
measured are carried at cost. All other Available-for-sale investments are carried at fair value.
Interest income is recognized in profit or loss using the effective interest method. Dividend income
is recognized in profit or loss when the Bank becomes entitled to the dividend. Foreign exchange
gains or losses on Available-for-sale debt security investments are recognized in profit or loss.
Impairment losses are recognized in profit or loss. Other fair value changes are recognized in other
comprehensive income and presented in the fair value reserve in equity. When the investment is
sold, the gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit
and loss.
(l) Property and equipment
(i) Recognition and measurement.
Items of property and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and
impairment losses. Cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the
asset. When parts of an item of property or equipment have different useful lives, they are
accounted for as separate items (major components) of property and equipment. Any gain or loss
on disposal of an item of property and equipment (calculated as the difference between the net
proceeds from disposal and the carrying amount of the item) is recognized with other income in
profit or loss.
(ii)Subsequent costs.
The cost of replacing part of an item of property or equipment is recognized in the carrying amount
of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to
the Bank and its cost can be measured reliably.
(iii)Depreciation is recognized in profit or loss using the straight-line method over the estimated
useful life of each part of an item of property and equipment. Land and Fine Arts are not
depreciated. The estimated useful live for the current and comparative periods are as follows:






Buildings
IT and Electrical Equipment
Furniture
Other non-electrical assets

20 years
4 to 8 years
3 to 10 years
5 years
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3. Significant accounting policies (continued)
(m) Intangible assets
Software, licenses and trademarks compose intangible assets and are stated at cost less
accumulated amortization. Subsequent expenditure on intangible assets is capitalized only when it
increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other
expenditure is expensed as incurred. Amortization is charged on a straight-line basis in profit or
loss over the estimated useful lives, from the date that it is available for use. The estimated useful
lives for the current and comparative periods are as follows:




Software
Licenses and trademarks

4 years
10 years

(n) Inventory (Repossessed assets)
Repossessed assets acquired through enforcement of security over non-performing loan and
advances to customer that are not held for sale, do not earn rental, not own used and are intended
for disposal in a reasonably short period of time, without significant restructuring, are classified as
inventory. Repossessed assets are measured at the lower of cost and net realizable value and any
write down is recognized in the profit or loss.
(o) Impairment of non-financial assets
The carrying amounts of the Bank’s non-financial assets, other than deferred tax assets, are
reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any
such indication exists, then the asset’s recoverable amount is estimated. An impairment loss is
recognized if the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable
amount of an asset is the greater of its value in use and its fair value less costs to sell. In assessing
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks
specific to the asset. Impairment losses are recognized in profit or loss. Impairment loss is reversed
only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount that would
have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been
recognized.
(p) Deposit and subordinated liabilities
Deposits and subordinated liabilities are the Bank’s sources of debt funding. When the Bank sells
a financial asset and simultaneously enters into an agreement to repurchase the asset (or a similar
asset) at a fixed price on a future date (“repo” or “stock lending”), the arrangement is accounted for
as a deposit, and the underlying asset continues to be recognized in the Bank’s financial
statements.
Deposits and subordinated liabilities are initially measured at fair value plus directly attributable
transaction costs, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest
method, except where the Bank chooses to carry the liabilities at fair value through profit or loss.
(q) 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
collateralized financing transactions and are carried at the amounts of cash advanced or received,
plus accrued interest. Securities received under reverse repurchase agreements and securities
delivered under repurchase agreements are not recognized in the statement of financial position
or derecognized from the statement of financial position, 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.
Cash collateral on reverse repurchases / repurchases agreements
Securities lending and borrowing transactions are usually collateralized by securities or cash. The
transfer of the securities to counterparties is only reflected on the statement of financial position if
the risks and rewards of ownership are also transferred. Cash advanced or received as collateral
is recorded as an asset or liability. Detailed information has been disclosed in notes 10 and 15.
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3. Significant accounting policies (continued)
(r) Financial guarantees
Financial guarantees are contracts that require the Bank to make specified payments to reimburse
the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in
accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee liabilities are initially
recognized at their fair value, and the initial fair value is amortized over the life of the financial
guarantee.
The guarantee liability is subsequently carried at the higher of this amortized amount and the
present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become
probable). Financial guarantees are included within other liabilities.
(s) Provisions
A provision is recognized if, as a result of a past event, the Bank has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will
be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future
cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money,
and where appropriate, the risks specific to the liability.
(t) Employee benefits
(i) Defined contribution plans
The Bank makes only compulsory social security contributions that provide pension benefits for
employees upon retirement. The local authorities are responsible for providing the legally set
minimum threshold for pensions in Albania under a defined contribution pension plan. The Bank’s
contributions to the benefit pension plan are charged to the profit or loss as incurred.
(ii) Short-term benefits
Short-term employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed
as the related service is provided. A provision is recognized for the amount expected to be paid
under short-term cash bonus or profit-sharing plans if the Bank has a present legal or constructive
obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation
can be estimated reliably.

15
169

Annual Report 2015

Financial Statements 2014

3.

Significant accounting policies (continued)

(u) New standards and interpretation not yet adopted
A number of new standards, amendments to standards and interpretations are effective for annual
periods beginning after 1 January 2014; however, the Bank has not applied the following new or
amended standards in preparing these financial statements.
New or amended standards
IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 15 Revenue from
Contracts with Customers

Summary of the requirement
IFRS 9, published in July 2014,
replaces the existing guidance in
IAS 39 Financial Instruments:
Recognition and Measurement.
IFRS 9 includes revised guidance
on the classification and
measurement of financial
instruments, including a new
expected credit loss model for
calculation impairment on financial
assets, and the new general hedge
accounting requirements. It also
carries forward the guidance on
recognition and derecognition of
financial instruments from IAS 39.
IFRS 9 is effective for annual
reporting periods beginning on or
after 1 January 2018, with early
adoption permitted.
IFRS 15 establishes a
comprehensive framework for
determining whether, how much
and when revenue is recognized. It
replaces existing revenue
recognition guidance standard,
including IAS 18 Revenue, IAS 11
Construction Contracts and IFRIC
13 Customer Loyalty Programmes.
IFRS 15 is effective for annual
reporting periods beginning on or
after 1 January 2017, with early
adoption permitted.

Possible impact on financial
statements
The Bank is assessing the
potential impact on its financial
statements resulting from the
application of IFRS 9.
Given the nature of the Bank’s
operations, this standard is
expected to have a pervasive
impact on the Bank’s Financial
statements. In particular,
calculation of impairment of
financial instruments on an
expected credit loss basis is
expected to result in an
increase in the overall level of
impairment allowances.

The Bank is assessing the
potential impact on its financial
statements resulting from
application of IFRS 15

The following new or amended standards are not expected to have a significant impact of the
Bank’s financial statements.










Defined Benefit Plans: Employee Contribution (Amendments to IAS 19).
Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle.
Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle.
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts.
Accounting for Acquisition of Interest in Joint Operations (Amendments to IAS 16 and IAS 38).
Agriculture: Bearer Plants (Amendments to IAS 16 and IAS 41).
Equity Method in Separate Financial Statements (Amendments to IAS 27).
Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
(Amendments to IFRS 10 and IAS 28).
Annual Improvements to IFRSs 2012-2014 Cycle-various standards.
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4. Financial Risk Management
The Bank is exposed to the following risks from financial instruments:
a.
b.
c.
d.

credit risk
liquidity risk
market risk
operational risk

This note presents information about the Bank’s exposure to each of the above risks, the Bank’s
objectives, policies and processes for measuring and managing risk, and the Bank’s management
of capital.
Risk management framework
The Board of Directors of the Bank has overall responsibility for the establishment and oversight of
the Bank’s risk management framework. The Board has established the Bank’s Governance
Committees (Executive Committee, Executive Directors Committee, Credit Risk Committee,
Financial Risk Committee, Operational Risk Committee, Local Credit Committee, Asset Quality
Committee and Other Committees) that have the authority for decision making on their specified
areas.
Risk Management Division is responsible for developing and monitoring the Bank’s risk
management policies in these areas. All the Bank’s committees have both executive and nonexecutive members and report regularly to the Board of Directors on their activities.
The Bank’s risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the
Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk
management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions,
products and services offered.
(a) Credit Risk
In the normal course of its business, the Bank is exposed to credit risk on its loans and advances
to customers and financial institutions, investment securities and other off-balance sheet items.
Credit risk is the risk of financial loss to the Bank if a customer or counterparty to a financial
instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Bank’s loans and
advances to customers and on funds with other financial institutions and other off-balance sheet
items. For risk management reporting purposes, the Bank considers and consolidates all elements
of credit risk exposure (such as individual obligor default risk, country and sector risk). The Bank
manages its exposure to credit risk on a regular basis by closely monitoring credit limits, its loan
portfolio and concentration of exposure.
Management of credit risk
The Board of Directors of the Bank has delegated responsibility of decision-making to the CEO.
The latter has delegated and distributed the authority of decision making to the Local Credit
Committee. The Risk Management Division, reporting to the CEO, is responsible for the oversight
and management of the Bank’s credit risk, including:





Formulating credit policies in consultation with business units, covering collateral
requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal
procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
Reviewing and assessing credit risk. The Bank’s Credit Risk Department assesses all credit
exposures, prior to commitment with customers by the Bank. Renewals and reviews of
facilities are subject to the same review process.
Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans
and advances), and by issuer, credit rating band, market liquidity and country (for investment
securities).
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)



Developing and maintaining the Bank’s risk classifications in order to categorize exposures
according to the degree of risk of financial loss faced and to focus management on the
attendant risks. The risk classification is used in determining where impairment may be
required against specific credit exposures.

According to the Bank’s methodology, all exposures are classified between Performing and Non
Performing exposures (including Past Due, Restructured, Substandard and Doubtful). The Bank
classifies the Non Performing portfolio by analyzing the exposures based on a set of rules
harmonized with the Group guidelines. These rules include objective evidence being: breach of
contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; significant financial
difficulty of the borrower; and other significant adverse financial information relating to the
customer.





Reviewing compliance of business units with agreed exposure limits, including those for
selected industries and product types. Detailed analyses are provided monthly to the Asset
Quality Committee on the credit quality of customers’ loan portfolio and specific actions are
proposed.
Providing advice, guidance and specialist skills to business units to promote best practice
throughout the Bank in the management of credit risk.

Maximum Exposure to Credit Risk without taking account of any collateral and other credit
enhancements (gross of any impairment).
The following table shows the current maximum exposure to credit risk for the applicable
components of statement of financial position:
Gross Maximum Exposure
31 December 2014 31 December 2013
Cash Balances with Central Bank (excluding
cash on hand)
14,890,459
11,080,842
Due from banks
25,343,535
21,027,977
Financial assets Available-for-sale
3,969,543
2,363,630
Financial assets Held-to-maturity
57,309,439
56,162,536
Loans and advances to customers
47,188,237
50,912,099
Total
148,701,213
141,547,081
Un-drawn credit commitments
7,425,526
3,974,300
Letters of credit
829,112
126,603
Guarantees in favor of customers
5,346,600
4,766,894
Total credit related commitments
13,601,238
8,867,797
Total Credit Risk Exposure
162,302,451
150,414,881
The maximum credit exposure of any single client, or group of clients, as at 31 December 2014 is
Lek 6,626,215 thousand (2013: Lek 6,287,714 thousand) before taking account of collaterals or
other credit enhancements.
Where the financial assets are recorded at fair value, the amounts shown represent the current
credit risk exposure, but not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of
changes in values. The Bank makes available to its customers guarantees which may require that
the Bank makes payments on their behalf and enters into commitments to extend credit lines to
secure their liquidity needs. Letters of credit and guarantees commit the Bank to make payments
on behalf of the customers in the event of a specific act, generally related to the import or export of
goods. Such commitments expose the Bank to similar credit risks, which are mitigated by the same
control processes and policies. Every month the Bank assesses the financial commitments for
impairment. Subject to individual impairment assessment are commitments granted to nonperforming customers or customers with any of credit facilities restructured.
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Credit Quality by class of financial assets
The tables below show the credit quality of the financial assets exposed to credit risk, based on the
Bank’s internal ratings. In the past due classification below, loans and advances include exposures
more than 90 days past due and collectively impaired (2013: 90 days). The collective impairment is
allocated as per default rate of the group with similar credit risk characteristics where customers
belong.
The financial assets in the tables below are gross of impairment allowances for both financial years
ended as at 31 December 2014 and 31 December 2013:
Neither past due
nor individually
impaired
Cash Balances with Central Bank
(excluding cash on hand)
Due from Banks
Loans and advances to customers:
Commercial lending
Mortgage lending
Consumer lending
Financial Assets-Available-for-sale
Listed companies
Unlisted companies
Financial Assets-Held-to-maturity
Listed companies
Unlisted companies
Total

31 December 2013
Cash Balances with Central Bank
(excluding cash on hand)
Due from Banks
Loans and advances to customers:
Commercial lending
Mortgage lending
Consumer lending
Financial Assets-Available-for-sale
Listed companies
Unlisted companies
Financial Assets-Held-to-maturity
Listed companies
Unlisted companies
Total

Past due,
not
individually
impaired

Individually
Impaired

Total

14,890,459
25,343,535

-

-

14,890,459
25,343,535

27,749,739
4,835,224
1,715,477

1,169,413
833,697
21,686

9,600,674
1,117,527
144,801

38,519,825
6,786,448
1,881,964

2,106,528
1,863,015

-

-

2,106,528
1,863,015

5,114,010
52,195,429
135,813,415

2,024,796

10,863,001

5,114,010
52,195,429
148,701,213

Neither past due
nor individually
impaired

Past due,
not
individually
impaired

11,080,842
21,027,977

-

-

11,080,842
21,027,977

26,634,673
4,609,991
1,271,834

2,237,831
989,781
297,481

12,633,420
696,239
1,540,851

41,505,924
6,296,011
3,110,166

726,459
1,637,170

-

-

726,459
1,637,170

6,518,909
49,643,627
123,151,480

3,525,093

14,870,510

6,518,909
49,643,627
141,547,083

Individually
Impaired

Total
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Credit Quality by class of financial assets (continued)
Loans and advances to customers are the only class of financial assets resulting with a category
of past due but not individually impaired. The remaining financial assets have no past due category.
Past due respective aging analysis as at 31 December 2014 and 2013 are shown in the tables
below:
31 December 2014
Loans and advances to customers:
Commercial lending
Mortgage lending
Consumer lending
Total

31 December 2013
Loans and advances to customers:
Commercial lending
Mortgage lending
Consumer lending
Total

91 to 180
days
681,261
217,836
10,771
909,868
91 to 180
days
730,956
350,525
8,376
1,089,857

more than
180 days
488,152
615,861
10,915
1,114,928
more than
180 days
1,506,875
639,256
289,105
2,435,236

Total
1,169,413
833,697
21,686
2,024,796
Total
2,237,831
989,781
297,481
3,525,093

Carrying amount by class of financial assets whose terms have been renegotiated
The table below shows the carrying amount of restructured loans and advances to customers by
product:
Commercial lending
Mortgage lending
Consumer lending
Total

31 December 2014
96,091
43,291
1,858
141,240

31 December 2013
54,785
2,075
1,347
58,207

Impaired loans and securities
Impaired loans and securities are the ones for which the Bank determines that it is probable that it
will be unable to collect all principal and interest due, according to the contractual terms of the
agreement(s). The Bank classifies loans and advances to customers in performing and non
performing category in accordance with Bank’s IFRS methodology; meanwhile it performs
impairment tests for all loans that show objective evidence for impairment, estimating their
discounted future cash flows and comparing them with the respective loans carrying amount.
Loans that do not show objective evidence for individual impairment are assessed collectively for
impairment using the Bank’s Annual Default Rates, Loss rates, Loss confirmation period, for the
groups of loans with similar risk characteristics. Collective impairment is allocated for the customers
tested individually but with no resulting need for individual impairment.
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Allowances for impairment
The Bank establishes an allowance for impairment losses that represents its estimate of incurred
losses in its loan portfolio. The main components of this allowance are a specific loss component
that relates to individually significant exposures, and a collective loan loss allowance established
for groups of homogeneous assets in respect of losses that have been incurred but have not been
identified on loans subject to individual assessment for impairment.
The table below shows the net loans and advances to customers categorized within two main
groups: Individually and Collectively Impaired.

Individually impaired
Gross amount
Allowance for impairment
Carrying amount
Collectively impaired
Gross amount
Allowance for impairment
Carrying amount
Total carrying amount on Loans
and advances to customers

Net Exposure to Loans and advances
to customers
31 December 2014
31 December 2013
10,863,001
14,870,510
(6,313,594)
(6,927,895)
4,549,407
7,942,615
36,325,236
(533,249)
35,791,987

36,041,590
(552,793)
35,488,797

40,341,394

43,431,412

Separate movements for both individual and collective impairments are presented in note 11.
Set out below is an analysis of the gross and net (of allowances for impairment) amounts of
individually impaired loans by risk classification:
Individually Impaired Loans and
advances to customers
Gross
Net

31 December 2014
Performing
Past Due
Substandard
Doubtful
Restructured
Total
31 December 2013
Performing
Past Due
Substandard
Doubtful
Restructured
Total

38,905
190,857
1,757,718
23,609
8,851,912
10,863,001

37,913
131,923
1,313,380
15,664
3,050,527
4,549,407

1,227,273
714,074
2,132,480
11,792
10,784,891
14,870,510

1,194,994
506,026
1,393,557
4,848,038
7,942,615
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Write-off policy
The Bank writes off a loan (and any related allowances for impairment losses) when the Bank’s
Board of Directors determines that the loans are uncollectible. This determination is reached after
considering information such as the occurrence of significant changes in the borrower financial
position, such that the borrower can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral
will not be sufficient to pay back the entire exposure.
The estimated cash flows derived from the collaterals and/or guarantees securing the exposures
are considered as future cash flows of the credit lines. Some of the valuation parameters used for
the calculation are:
 Realizable value of collaterals, which is estimated by reducing the appraised collateral value
with a “discount factor”. This takes into account the characteristics of similar groups of
collaterals. It presumes the average recoverable value of specific collateral, based on Bank’s
experience on the collateral’s recovering process.
 Timing of the expected cash flow, which represent the expected recovery time (in years) of a
specific type of collateral.
The recovery costs are deducted from estimated future cash flows. Collateral generally is not held
over loans and advances to financial institutions, except when securities are held as part of reverse
repurchase and securities borrowing activity. Usually, collateral is not held against investment
securities, and no such collateral was held at 31 December 2014 or 2013. Estimates of fair value
are based on the value of collateral assessed at the time of borrowing, and are also updated every
three years. An estimate of the undiscounted and discounted fair value of collaterals and other
security enhancements held against financial assets is shown below:

Against
individually
impaired
Property
Debt securities
Pledge &
Guarantees
Other
Total

Collateral of Loans and
advances to customers
31 December 2014
Undiscounted
Discounted

Collateral of Loans and
advances to customers
31 December 2013
Undiscounted
Discounted

20,882,198
1,067,334

9,328,777
351,071

14,471,874
893,750

5,687,758
272,652

8,284,333
56,056
30,289,921

130,040
9,809,888

5,715,025
56,080
21,136,729

218,555
6,178,965

The gross amount of collaterals includes the value of collaterals before testing the individually
impaired loans. The net amount shows the present value of the same collaterals under this test.
The table below shows the total amount of collaterals for the loans assessed under the category of
collectively impaired. These collaterals do not undergo the same testing procedures as for the
above group, hence only their gross value is presented. The information on the table below
provides information on how much the collectively impaired loans and advances to customers are
secured against their respective collaterals.
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Collateral of Loans and advances to
customers
31 December 2014
31 December 2013
69,706,670
81,544,351
22,059,328
17,119,023
3,642,598
2,759,553
1,392,875
1,319,699
2,524,448
1,549,309
99,325,919
104,291,935

Against Collectively Impaired
Property
Pledge and Guarantees
Cash
Debt Securities
Other
Total

It is the Bank’s policy to dispose of assets possessed through the recovering process. The amounts
collected from the proceeds are used to reduce or liquidate the carrying amount of the nonperforming loans.
In case of collateral properties under the ownership of the Bank, their conversion into cash is the
first aim of the Bank, through marketing the properties for sale. If there is no satisfactory offer
collected, the Bank practice is to keep the asset for sale until receiving the best offer. Depending
on the Bank operational needs and the suitability of the asset to fulfill those needs, management
may decide to make use of the property; consequently a reclassification into operational fixed
assets of the Bank is performed. The nature and the respective amounts of these collateral
properties are disclosed in note 14.
The Bank monitors concentration of credit risk by sector and location. An analysis of credit risk at
the reporting date is shown below:
Net Loans and advances to customers
Concentration by sector
Services
Wholesale
Construction
Manufacturing
Real Estate
Other
Corporate
Mortgage
Consumer
Retail
Carrying amount

31 December 2014
15,440,707
7,288,615
4,599,689
3,898,728
193,604
1,045,669
32,467,012
6,152,666
1,721,716
7,874,382
40,341,394

31 December 2013
15,796,447
8,253,323
4,816,806
4,822,682
330,401
1,192,819
35,212,478
5,605,009
2,613,925
8,218,934
43,431,412

Loans and advances to banks
Concentration by sector
Bank
Carrying amount

31 December 2014
25,343,535
25,343,535

31 December 2013
21,027,977
21,027,977

Financial Investments
Concentration by sector
Sovereign
Bank
Carrying amount

31 December 2014
57,713,956
3,565,026
61,278,982

31 December 2013
54,796,491
3,729,675
58,526,166
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Concentration by location for loans and advances is measured based on the location of the Bank
entity holding the asset, which has a high correlation with the location of the borrower.
Concentration by location for financial investments is measured based on the location of the bank
entity holding the security as an asset.
An analysis of credit quality of the maximum credit exposure of financial investment based on rating
agency Moody's ratings where applicable is as follows:
Financial Investments
Sovereign
Rated Aaa
Rated Baa2
Rated B1
Rates non available
Bank
Rated Aaa
Rate Baa1
Rate Baa2
Rate Baa3
Rate Ba3
Rate Ba1

31 December 2014
419,472
3,671,550
52,239,960
1,382,974
57,713,956

31 December 2013
419,570
3,446,518
49,687,623
1,242,780
54,796,491

1,131,368
786,914
1,220,355
247,168
179,221
3,565,026
61,278,982

563,392
1,723,558
1,062,156
219,159
161,410
3,729,675
58,526,166

Total carrying amount
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4. Financial Risk Management (continued)
(a) Credit Risk (continued)
Settlement risk
The Bank’s activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions and trades.
Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a company to honor its obligations to deliver
cash, securities or other assets as contractually agreed. The settlement risk with financial
institutions and government counterparties is included within a system of limits for all the
transactions with such counterparties and is subject to daily monitoring.
The Parent Company counterparty limits with financial institutions have been breached during
September 2014 with Societe Generale due to exchange rate fluctuations. Meanwhile, the Bank of
Albania counterparty limit exposure towards Albanian Government set as 20% of regulatory capital
has been breached on 31 December 2014 due to decreased of regulatory capital arising from
capitalization of intangible assets.
(b) Liquidity Risk
Liquidity risk is defined as the possibility that an institution is unable to meet its payment obligations
due to its incapacity to liquidate assets or obtain adequate funding from the market (funding liquidity
risk) or due to the difficulty of easily unwinding positions in financial assets without negatively and
significantly affecting their price due to the inadequate market depth or temporary market
disruptions.
Management of liquidity risk
The Bank’s approach to managing liquidity is to ensure, as far as possible, that it will always have
sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stressed conditions,
without incurring unacceptable losses or risking damage to the Bank’s reputation. The Bank defines
the guidelines for liquidity risk management and the contingency liquidity plan which are subject to
review by Group structures and approval by the Bank’s Financial Risk Committee and Board of
Directors. The Finance and Capital Market Division are responsible for liquidity management and
the Risk Management Division are responsible for monitoring indicators and verifying the
adherence of the limits.
The Bank’s Regulation on Liquidity Risk Management was updated in order to fully comply with the
new Group Liquidity Risk Guideline issued on January 2014, and has been approved from the
Board of Directors in September 2014. The Bank monitors liquidity, in accordance with this
regulation, in order to manage its obligations when they fall due and activate emergency
procedures in case of escalation. A balanced ratio should be maintained between incoming sources
and outflows, in both the short and medium-long term. This target is organized through the use of
the following specific metrics “Liquidity Coverage Ratio up to 30 days” and “Net Stable Funding
Ratio”:
 Liquidity Coverage Ratio (LCR): aims to ensure that the bank maintains an adequate level of
unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) to meet its short term liquidity needs under
liquidity stress scenario (LCR≥80%).
 Net Stable Funding Ratio (NSFR): has the purpose of guaranteeing an adequate liquidity
position over a medium/long-term time horizon. It establishes a minimum “acceptable” amount
of funding over one year horizon in relation to the needs arising from the liquidity characteristics
and the residual maturities of assets and off-balances exposures (NSFR≥90%).
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4. Financial Risk Management (continued)
(b) Liquidity Risk (continued)
Holding reserves of liquid assets (so-called Liquidity Buffer) is one of the main tools for mitigating
liquidity risk. For the purpose of identifying and measuring this risk, both short and medium-long
term, the classification of highly-liquid assets takes on crucial importance.
Furthermore, the Bank prepares liquidity scenarios, based on assumptions provided by the Group
guidelines, such as market or firm specific crisis situations.
A similar, but not identical, calculation is used to measure the Bank’s compliance with the liquidity
limits established by the Central Bank of Albania, which should be above 20% for all currencies
and above 15% separately for the local currency and foreign currencies. The Central Bank of
Albania regulation provides that the Bank shall keep 10% of its customer deposits with maturity
less than 2 years as an obligatory reserve with the Central Bank.
The Bank’s short term liquidity ratios are periodically monitored by the Group with reference to
Group internal limits and guidelines and by Central Bank of Albania.
The short term liquidity ratios have been within limits during 2014. In addition the Bank’s structural
liquidity ratios are calculated by the Group with reference to Bank of Italy liquidity regulations and
methodology, which were also within the limits required.
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3,696,655
2,009,300
(14,506,632)
(1,930,842)
(1,930,842)
(1,047,758)

5,968,183
2,450,423
(18,751,363)
(4,492,938)
(102,745)
(4,390,193)
(4,512,558)
(708,500)
(9,745,867)

of which: cash on repo and on securities lent
Deposits from customers- Time deposits

27

4,979,919

1,235,689

Cumulated gap 31 December 2014

Total gap 31 December 2014

Off Balance sheet (Cash flow in)
Off Balance sheet (Cash flow out)
Total gap off-balance sheet

49,848,660

49,848,660

50,662,184
(813,524)
(813,524)

-

49,077,073

Total gap on-balance sheet

-

560,849

46,027,902

(3,820,758)

(3,820,758)
-

(1,047,758)
(11,528,032)

10,685,874
-

1-3 months

69,413,547
999,313
208,984
8,913,033

Up to 1 month

Assets (Cash Flow IN)
Net Cash
Minimum reserve requirements
Advances to banks
Held-to-maturity and Available-for-sale Investment
Securities – 1st line reserves
Other Held-to-maturity and Available-for-sale Investment
Securities – 2nd line reserves
Other Held-to-maturity and Available-for-sale Investment
Securities – 3rd line reserve
Loans to banks
Loans and advances to customers (gross performing
loans)
31 December 2014
Liabilities (Cash flow OUT)
Deposits from banks and customers- Current accounts
Current accounts with banks
Current accounts with customers
Deposits from banks

31 December 2014

19,972,550

(26,055,352)

(26,055,352)
-

(40,101,982)

-

(43,963,666)
(3,861,684)
(3,861,684)

5,956,390

7,811,639

4,140,285

-

-

17,908,314
-

3-12 months

39,820,637

19,848,087

19,848,087
-

(9,728,951)

-

(18,979,670)
(7,723,368)
(7,723,368)

17,334,012

2,856,634

7,550,718

-

-

38,827,757
11,086,393
-

1-5 years

19,314,901

(20,505,736)

(20,505,736)
-

-

-

(31,858,892)
(31,858,892)
(31,858,892)

10,509,290

-

843,866

-

-

11,353,156
-

> 5 years

19,314,901

20,128,452
(813,524)
(813,524)

(1,756,258)
(72,632,183)

(5,560,316)

(128,060,223)
(49,867,724)
(102,745)
(49,764,979)

38,259,415

20,333,111

18,750,477

49,077,073

560,849

148,188,648
999,313
11,295,377
8,913,033

Total

The table enclosed shows the liquidity situation of the Bank as currently monitored by the Bank’s management, based on internal local regulations and
Group Liquidity Guidelines, as at 31 December 2014 and 31 December 2013. It considers the undiscounted cash flows in/out of the Bank for on and offbalance sheet financial assets and liabilities, according to contractual maturity and not reflecting any retention history assumptions or earlier repayment. It
reflects assumptions of one scenario as: liquidity reserves - 1st line, 2nd line and 3rd line reserve (see below for classification of held-to-maturity and available
for sale investment), behavioral coefficients applied for current accounts and overdrafts to customers, and drawdown percentages for off balance sheets
categories as committed credit lines and guarantees.
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31 December 2013
Assets (Cash Flow IN)
Net Cash
Minimum reserve requirements
Advances to banks
Held-to-maturity and Available-for-sale Investment Securities –
1st line reserves
Other Held-to-maturity and Available-for-sale Investment
Securities – 2nd line reserves
Other Held-to-maturity and Available-for-sale Investment
Securities – 3rd line reserve
Loans to banks
Loans and advances to customers (gross performing loans)
31 December 2013
Liabilities (Cash flow OUT)
Deposits from banks and customers- Current accounts
Current accounts with banks
Current accounts with customers
Deposits from banks
of which: cash on repo and on securities lent
Deposits from customers- Time deposits
Total gap on-balance sheet
Off Balance sheet (Cash flow in)
Off Balance sheet (Cash flow out)
Total gap off-balance sheet
Total gap 31 December 2013
Cumulated gap 31 December 2013

(b) Liquidity Risk (continued)

4. Financial Risk Management (continued)

5,206,145
1,025,416
1,971,421
(14,775,880)
(1,475,825)
(1,475,825)
(13,300,055)
(6,572,898)
(6,572,898)
8,710,001

3,415,493
570,072
20,329,162
1,041,666
7,684,081
2,437,667
(19,741,209)
(5,650,139)
(1,443,586)
(4,206,553)
(3,815,942)
(1,814,893)
(10,275,128)
15,736,932
(454,033)
(454,033)
15,282,899
15,282,899

28

8,202,982

1-3 months

35,478,141

Up to 1 month

(49,975,554)
(2,951,651)
(2,951,651)
(47,023,903)
(34,804,500)
(34,804,500)
(26,094,499)

4,322,129
5,065,440
5,783,485

-

-

-

15,171,054

3-12 months

(10,325,185)
(5,903,302)
(5,903,302)
(4,421,883)
44,314,768
44,314,768
18,220,269

33,169,492
4,657,961
16,812,500

-

-

-

54,639,953

1-5 years

(24,351,119)
(24,351,119)
(24,351,119)
(10,177,507)
(10,177,507)
8,042,762

3,153,700
11,019,912

-

-

-

14,173,612

> 5 years

(119,168,947)
(40,332,036)
(1,443,586)
(38,888,450)
(3,815,942)
(1,814,893)
(75,020,969)
8,496,795
(454,033)
(454,033)
8,042,762

46,893,132
18,432,898
38,024,985

20,329,162

570,072

3,415,493

127,665,742

Total
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4. Financial Risk Management (continued)
(b) Liquidity Risk (continued)
The information provided relates to cash flows deriving from financial liabilities, therefore it
considerably differs from the face of the statement of financial position. The analysis does not include
non-financial liabilities and equity and comprises cash flows of contractual interest.
The table below shows the Bank’s financial contingent liabilities and financial commitments.

31 December 2014
Commitments
Guarantees
31 December 2013
Commitments
Guarantees

1
Month
7,425,526
6,175,712

1-3
Months

4,212,662
4,893,497

-

3-12
Months
-

-

-

1-5
Years

-

>5
Years
-

Total
-

7,425,526
6,175,712
4,212,662
4,893,497

The Bank expects only a small part of the commitments to be demanded within one month and
guarantees to be closed at maturity date. Refer also to note 30 Commitment and contingencies.
Reconciliation between contingent liabilities and commitments maturity table and note 30
Commitment and contingencies is as follows:

Commitments
Un-drawn credit facilities
Guarantees
Letters of credit
Guarantees in favor of customers
c)

31 December 2014
7,425,526
7,425,526
6,175,712
829,112
5,346,600

31 December 2013
4,212,662
4,212,662
4,893,497
126,603
4,766,894

Market Risk
Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rate, equity prices, foreign
exchange rates and credit spreads (not relating to changes in the obligor’s / issuer’s credit standing)
which will affect the Bank’s income or the value of its holdings of financial instruments. The objective
of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable
parameters, while optimizing the return on risk.
Management of market risks
The Bank holds its bond portfolio in accordance with IAS 39 as either Trading, Held to Maturity or
Available-for-sale portfolio.
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4. Financial Risk Management (continued)
c) Market Risk (continued)
Exposure to Foreign Exchange rate risk
“Foreign exchange rate risk” is defined as the possibility that foreign exchange rate fluctuations
produce significant changes, both positive and negative, in the Bank’s statement of financial position.
The key sources of exchange rate risk consist of:
-

Foreign currency loans and deposits held by corporate and retail customers;
Investment securities in foreign currencies;
Trading of foreign banknotes;
Collection and/or payment of interest, commissions, administrative costs, etc. in foreign
currencies.

The Bank’s exposure to exchange rate risk is monitored on a daily basis by Market and Operational
Risk Department ensuring compliance with the internal and regulatory limits. Internal regulations set
limits for each open currency position, global open position, maximum loss and Value at Risk (VaR).
A detailed analysis was carried out on a one year historical data in order to confirm/establish the
aforementioned limits. The local regulatory limits refer to a maximum of 20% of the regulatory capital
for each open currency position and 30% for the overall open currency position.
The VaR methodology introduced in the internal procedure is based on the weighted historical
simulation technique. The weights used in the model are assigned employing an exponentially
declining function with a decay factor of 0.992 and the time window covers a period of 250 days,
which is in line with the Group Guidelines. The 1-day, 99% VaR was Lek 0.6 million as of 31
December 2014, with an average of Lek 0.5 million during the year (2013: Lek 1.2 million and average
Lek 0.5 million).
The effectiveness of the VaR calculations was monitored daily via backtesting by comparing the
estimates of value at risk with the end of the day unrealized losses. The backtesting indicates that
the VaR accurately predicts the amount of unrealized daily losses. The VaR level was within the limit
during 2014 and 2013, and the Stop Loss limit was within the limit during 2014 and 2013.
The Bank has been within the limits of the Central Bank of Albania regulation during the year 2014.
Financial assets denominated in foreign currencies are disclosed in each relevant note to the financial
statements.
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Assets
Cash and cash equivalents
Loans and advances to banks
Financial Investments Available-for-sale
Financial Investments Held-to-maturity
Loans and advances to customers
Property and equipment
Intangible assets
Deferred tax assets
Current tax assets
Other assets
Total Assets (1)
Liabilities
Due to Banks
Due to customers
Subordinated debt
Provisions
Other liabilities
Current tax liabilities
Deferred tax liabilities
Net Equity
Total Liabilities (2)
Net FX Position at 31 December 2014 (1)-(2)
Off balance sheet Assets
Off balance sheet Liabilities
Net Off balance sheet FX Position at 31 December
2014
Total Net FX Position at 31 December 2014
Balance sheet Assets as at 31 December 2013
Balance sheet Liabilities as at 31 December 2013
Net Off balance sheet FX Position at 31 December
2013
Total Net FX Position at 31 December 2013

c) Market Risk (continued)
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1,858
15,089,168
3,499
24,099
95,798
15,214,422
642,249
9,267,566
9,267,566
53,249
695,498
17,167,493
16,746,682
53,249
474,060

5,586,440
49,847,106
249,594
850,474
300,272
19,184,058
76,017,944
(3,599,257)
8,613,617
8,613,617
82,885
(3,516,372)
65,995,499
69,503,177
82,885
(3,424,793)
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USD
4,626,236
3,500,191
2,823,151
2,774,416
2,121,819
10,858
15,856,671

LEK
644,486
4,714,663
39,445
49,733,088
14,314,834
1,398,437
554,635
76,962
507,139
434,998
72,418,687

(135,981)
2,944,314

(135,981)
2,808,651
54,843,712
51,763,417

74,829
55,031,875
178,738
200,162
(2,481)
55,483,123
2,944,632
113,015,476
113,015,476

EUR
10,197,018
16,948,063
738,940
4,444,608
23,904,656
2,194,470
58,427,755

14,026
20,598

14,026
26,402
1,231,083
1,224,511

12
1,311,526
142
663
6,252
1,318,595
12,376
-

OTHER
422,736
180,618
368,007
357,327
85
2,198
1,330,971

14,179
14,179

14,179
14,179
139,237,787
139,237,787

5,663,139
121,279,675
431,973
1,075,398
300,272
19,283,627
148,034,084
130,896,659
130,896,659

TOTAL
15,890,476
25,343,535
3,969,543
57,309,439
40,341,394
1,398,437
554,635
76,962
507,139
2,642,524
148,034,084

Annual Report 2015

185

Annual Report 2015

Financial Statements 2014

4. Financial Risk Management (continued)
c) Market Risk (continued)
Exposure to Interest Rate risk
The principal Interest Rate risk to which the Bank’s portfolios are exposed is the risk of loss from
fluctuations in the future cash flows or fair values of financial instruments because of the change in
market interest rates. This risk arises primarily from securities portfolio, retail and corporate banking.
Interest rate risk is managed principally through periodic monitoring of interest rate spreads between
Bank’s assets and liabilities and also preparing related scenario analysis on interest rates for decision
making purposes.
The method used to measure Interest Rate risk of the Bank’s assets and liabilities is based on the
sensitivity analysis. Shift sensitivity of fair value quantifies the change in economic value of a financial
portfolio resulting from adverse movements in the interest rates. The adverse movement is defined as
a parallel and uniform shift of ±100 basis points of the interest rate curve. This measure highlights the
effect of the variation in market interest rates on the portfolio being measured, with the assumption of
no future changes in the mix of assets and liabilities. The sensitivity of equity is calculated by revaluing
the Available-for-sale securities portfolio. The Bank’s financial assets and liabilities have variable
interest rate or have a re-pricing date of less than one year, except for certain non-Albanian investment
securities, which have coupon rate between 2.2 -6.9% for USD denominated securities (2013: 0.8 –
6.8%), between 1.6 - 4.5% for EUR denominated securities (2013: 1.8 - 7.5%) and between 1 -5.6%
for GBP denominated securities (2013: 0.9 - 5.5%).
Interest rate risk generated by the Bank’s assets and liabilities, as measured through shift sensitivity
analysis of ± 100 basis points, registered in 2014 a value of Lek 733 million (for +100 basis points) at
year end (2013: Lek 803 million). The table below shows the currency breakdown of the shift sensitivity
for the year end 2014 and 2013.
Shift sensitivity
31 December 2014

Increase in basis
points

EUR
USD
LEK
Other (GBP & CHF)

+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.

Shift sensitivity
31 December 2013

Increase in basis
points

+100 b.p. / -100 b.p.
EUR
USD
+100 b.p. / -100 b.p.
+100 b.p. / -100 b.p.
LEK
Other (GBP & CHF) +100 b.p. / -100 b.p.

Total

Sensitivity of Profit
& Loss

Sensitivity of
Equity

(124,330)/59,316
(274,653)/321,676
(264,476)/275,241
1,101/(861)

(3,600)/533
(64,760)/63,242

Total

Sensitivity of
Profit & Loss

Sensitivity of
Equity

(192,053)/204,844
(306,974)/349,054
(290,825)/302,050
(13,563)/14,258

(192,053)/204,844
(239,014)/285,386
(290,825)/302,050
(338)/393

(67,960)/63,668
(12,225)/13,865

(127,930)/59,849
(339,413)/384,918
(264,476)/275,241
(9,745)/10,229

(10,846)/11,089

A different method used to measure Interest Rate risk is required by the Central Bank of Albania,
which consist of quarterly monitoring of the interest rate risk exposure towards a parallel shock of ±200
basis points of the interest rate curve. For all the financial categories of assets & liabilities divided into
either fixed or floating rate, their present value is calculated and is distributed in 14 time buckets. The
total present value is then multiplied accordingly with the estimated modified duration of each time
bucket. The limit for this exposure is 20% of the Bank’s regulatory capital. For the year 31 December
2014 the Bank has been within the limit with the interest rate risk exposures at 31 December 2014
being 1.73% of the Bank’s regulatory capital.
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4. Financial Risk Management (continued)
d) Operational Risks
Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes,
people and systems or from external events’. This definition includes: legal risk, or the risk of losses
resulting from violations of law or regulations, from contractual or constructive liability or from other
disputes; model risk, defined as the potential loss which can be suffered by an entity, resulting from
decisions mainly based on the results of internal models, caused by errors occurred during their
development, implementation or use; Compliance risk, defined as the risk to incur judicial or
administrative penalties, relevant financial losses resulting from the violation of mandatory rules or
self-regulation; ICT risk (Information and Communication Technology, or simply computer risk),
defined as the risk to incur economic losses related to the use of information and communication
technology. Strategic and reputational risks are excluded.
The Bank’s Board of Directors has approved the guidelines on the overall operational risk
management framework adopting a policy and an organizational process for measuring, managing
and controlling operational risk.
The Bank’s Operational Risk Management Committee (hereinafter as ORCO) is responsible for the
management of the operational risk of the Bank in terms of reviewing operational risk governance
documentation and approving changes, prepare policies, standards and methodologies regarding
operational risk management. During 2014 ORCO approved 15 new internal Key Risk Indicators, in
addition to the 11 Key Risk Indicators already reported to Bank of Albania and the internal policy on
Operational Risk Capital Requirement.
The Bank’s Risk Management Division is responsible for the identification, assessment, management
and mitigation of its operational risks, the verification of mitigation effectiveness and reporting to the
Bank Senior Management and Group Risk Management with the aim of assessing the potential
economic impact of particularly serious operational events.
The Bank carries out an annual assessment campaign set up by Intesa Sanpaolo Group, SelfDiagnosis process, which consists of the operational risk identification and assessment linked to the
activity of a single unit within a structure.
The objectives of the Self Diagnosis process are to identify, measure, monitor, and mitigate
operational risks. The Self Diagnosis process contributes to the spread of risk - control culture within
the Bank. This process is composed of phases relative to the Assessment of the Business
Environment, which determines the quality of each structure’s risk control profile through the analysis
of the importance and the level of management of risk factors in the operating context and phases
relative to Scenario Analysis, which determine the size of each structure’s risk profile by collecting
subjective data from Business and Operational Units Responsible.
The Bank has the same responsibilities towards Central Bank of Albania, referring to the new
regulation on management of operational risk, entered into force on January 2011. It prepares reports
on the exposure of key indicators and classifications of effective operational losses as per business
lines according to the regulatory requirements.
Regulatory Capital
The Bank’s lead regulator, Central Bank of Albania, sets and monitors capital requirements for the
Bank. The Bank’s policy is to maintain the capital base within limits, capitalizing all activity earnings
so as to sustain future development of the business recognizing the impact of the level of capital on
shareholders’ return. The Bank recognizes the need to maintain a balance between the higher returns
that might be possible with greater gearing and the advantages and security afforded by a sound
capital position.
On 18.12.2014, the Supervisory Council of Bank of Albania approved the new regulation “On
Regulatory Capital” expected to enter in force on 31 March 2015. The Bank believes that considering
the current supervisory financial reporting implemented, the new regulation “On Regulatory Capital”
will have no impact to the Bank regulatory capital.
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4. Financial Risk Management (continued)
d) Operational Risks (continued)
Capital Adequacy Ratio
Implementing the current capital requirements, the Bank of Albania requires the Bank to maintain a
prescribed ratio of total capital to total risk-weighted assets and off balance sheet items, at a minimum
level of 12%. During financial year 2014 the Bank achieved an adequacy ratio well above the minimum
required which as at 31 December 2014 is calculated at 18.2% (2013: 21%).
The modified capital adequacy ratio, which represents the ratio of base capital to risk-weighted assets
and off balance sheet items, is another limit set by Banks’ supervisory authority at a percentage of
6%. Even this ratio, during the year 2014 followed the same tendency to be much higher compared to
the regulatory limit and as at 31 December 2014 it amounted to 18.2% (2013: 21%).
Throughout the period, there were no material changes in the Bank’s management of capital and all
externally imposed capital requirements were complied with.
The new regulation calculates the Capital Adequacy Ratio (CAR) based on Basel II criteria and is in
line with the European Directives for Financial Institutions resulting in a reducing CAR, however due
to the capital the Bank possesses, management consider the Bank will continue to remain well above
the minimum level required.

5. Use of estimates and judgments
The preparation of the financial statements in conformity with IFRS requires management to make
judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these
estimates.
Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting
estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods
affected.
Management discusses with the Group Management the development, selection and disclosure of the
Bank’s critical accounting policies and their application, and assumptions made relating to major
estimation uncertainties. Information about assumptions and estimation uncertainties that have a
significant risk of material adjustment within the next financial year and critical judgments in applying
accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial
statements are disclosed below. These disclosures supplement the commentary on financial risk
management (see note 4).
(a) Impairment losses on loans and advances
The Bank reviews its individually significant loans and advances at each reporting date to assess
whether an impairment loss should be recorded in profit or loss. In particular, judgment by
management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when
determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the
borrower’s financial situation and the net realizable value of collateral. These estimates are based on
assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to
the allowance. Loans and advances that have been assessed individually and found not to be impaired
and all individually insignificant loans and advances are then assessed collectively, in groups of assets
with similar risk characteristics, to determine whether provision should be made due to incurred loss
events for which there is objective evidence but whose effects are not yet evident. The collective
assessment takes account of data from loan portfolio (such as credit quality, levels of arrears, credit
utilization, etc.) and other concentrations of risks and economic data. The impairment losses on loans
and advances are disclosed in more details in note 11.

188

34

Annual Report 2015

Financial Statements 2014

5. Use of estimates and judgments (continued)
(b) Fair value of financial instruments
Where the fair values of financial assets and liabilities recorded in the statement of financial position
cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques
that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable
market data when possible, and if they are not available, judgment is required to establish fair values.
For financial instruments that are traded infrequently and have little price transparency, fair value is
less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration,
uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.
The valuation of financial instruments is disclosed in more detail in note 6.
The Bank uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial
instruments by valuation technique:
Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;
Level 2: other techniques for which all inputs that have a significant effect on the recorded fair value
are observable, either directly or indirectly; and
Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that
are not based on observable market data.
The analysis of financial instruments recorded at fair value by hierarchy level is presented below:
31 December 2014
Financial investments Available-for-sale
Quoted investments
Government debt securities
Other debt securities
Unquoted investments
Total

Level 1

31 December 2013
Financial investments Available-for-sale
Quoted investments
Government debt securities
Other debt securities
Unquoted investments
Total

Level 2

435,420
1,671,109
2,106,529

1,818,483
44,531
1,863,014

Level 1

Level 2

391,530
334,929
726,459

1,593,175
43,996
1,637,171

Level 3

Total
-

Level 3
-

435,420
3,489,592
44,531
3,969,543
Total
391,530
1,928,104
43,996
2,363,630

(c) Deferred tax assets
Deferred tax assets arising from tax losses and temporary differences are recognized as an asset
when it is probable that future taxable income would be sufficient to allow the benefit of the loss to be
realized. Judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized,
based upon the likely timing and level of future taxable profits and future tax planning strategies.
Please refer to notes 3 (g) and 17 for more details.
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57,309,439
57,309,439
-

9
10
15
16

-

Held-tomaturity

7
8
11

Note

81,575,405
-

15,890,476
25,343,535
40,341,394

Loans and
Receivables

5,663,139
121,279,675
126,942,814

3,969,543
3,969,543
-

-

Other
amortized
cost
-

Availablefor-sale

3,969,543
57,309,439
142,854,387
5,663,139
121,279,675
126,942,814

15,890,476
25,343,535
40,341,394

Total carrying
amount

3,969,543
58,442,774
143,987,722
5,663,139
121,666,275
127,329,414

15,890,476
25,343,535
40,341,394

Fair Value

36

Loans and advances to customers have a book value, which is also their fair value, as the whole portfolio is based on floating interest rates and they are re-priced on
quarterly, semiannually and yearly basis. The fair value of Time Deposits from customers is re-priced using the net present value. The interest rates applied are the
market interest rates published from Central Bank of Albania. These rates are an estimate of the market rates (refer also to note 4 on Accounting Policies on fair value
measurement). The fair value of current accounts, savings accounts is considered to approximate their carrying amount.

Available-for-sale and Held-to-maturity Albanian Government securities are fixed and floating rate bonds. The floating rate bond is given as the average yield of the last
three Treasury Bill auctions with the maturity of one year plus the spread. The measurement of the Fair Value for these securities is performed using the mark to market
model valuation technique, by discounting all future cash flows deriving from such instruments. The rest of the Available-for-sale and Held-to-maturity foreign securities
denominated in foreign currencies represent Banks and Financial Institutions securities. Their fair value is provided from either Bloomberg or State Street depending on
where the custody of the bond is, or in the case of Austria Republic (EUR) and Italian Government International bonds (GBP) since prices are not found within State
Street, values are taken from Bloomberg.

31 December 2014
Cash and cash equivalents
Loans and advances to banks
Loans and advances to customers
Investment securities:
Measured at fair value
Measured at amortized cost
Total
Deposits from banks
Deposits from customers
Total

Accounting classification and fair values:

6. Financial Assets and Liabilities
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31 December 2013
Cash and cash equivalents
Loans and advances to banks
Loans and advances to customers
Investment securities:
Measured at fair value
Measured at amortized cost
Total
Deposits from banks
Deposits from customers
Total
56,162,536
56,162,536
-

9
10
15
16

-

Held-tomaturity

7
8
11

Note

6. Financial Assets and Liabilities (continued)
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76,925,642
-

12,466,255
21,027,977
43,431,410

Loans and
Receivables
2,363,630
2,363,630
-

Availablefor-sale
5,264,048
114,700,816
119,964,864

Other
amortized
cost

12,466,255
21,027,977
43,431,410
2,363,630
58,137,169
137,426,441
5,264,048
115,548,646
120,812,724

2,363,630
56,162,536
135,451,808
5,264,048
114,700,816
119,964,864

Fair Value

12,466,255
21,027,977
43,431,410

Total carrying
amount
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7. Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents as at 31 December 2014 and 31 December 2013 can be detailed as follows:
Cash on hand
Balances with banks
Unrestricted balances with central
bank
Money market placements
Total

31 December 2014
1,000,016
8,843,780

31 December 2013
1,385,413
3,409,358

82,484
5,964,196
15,890,476

3,167
7,668,317
12,466,255

8. Loans and advances to banks
Loans and advances to banks as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are composed as follows:
Compulsory reserve
Correspondent banks deposits
Total

31 December 2014
11,097,753
14,245,782
25,343,535

31 December 2013
10,631,176
10,396,801
21,027,977

9. Financial Investments Available-for-sale
Financial Investments Available-for-sale as at 31 December 2014 and 31 December 2013 can be
detailed as follows:
Albanian Government:
Listed Companies:
-Banks & Financial Institutions
-EU Government

31 December 2014
44,532
2,106,529
937,255
1,169,274

31 December 2013
43,996
726,459
334,929
391,530

Unlisted Companies:
-Banks & Financial Institutions
Total

1,818,482
1,818,482
3,969,543

1,593,175
1,593,175
2,363,630

The Bank reviews its debt securities classified as Available-for-sale investments at each reporting date to
assess whether there is any objective evidence that they are impaired.
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10. Financial Investments Held-to-maturity
Financial Investments Held-to-maturity as at 31 December 2014 and 31 December 2013 can be detailed
as follows:
31 December 2014
31 December 2013
Foreign Government and others:
4,304,722
4,717,338
-US and EU government
4,304,722
4,717,338
Listed companies: Banks
809,288
1,801,571
Albanian Government bonds
52,195,429
49,643,627
Total
57,309,439
56,162,536
As at 31 December 2014, Albanian Held-to-maturity investments securities of Lek 2,000,000 thousand
(2013: Lek 2,080,000 thousand) have been pledged as collateral for Reverse REPO Agreements. These
transactions are conducted under terms that are usual to the customary standard lending, securities
borrowing and lending activities as well as requirements determined by Central Bank of Albania. As at
31 December 2014, the average yield of Held-to-maturity investment securities pledged as collateral for
the Reverse REPO Agreements amounts to 3.78% (2013: 5.60%).

11. Loans and advances to customers
Loans and advances to customers are composed as follows:
31 December 2014
28,858,135
18,409,840
(79,738)
47,188,237
(6,846,843)
40,341,394

Loans to customers
Overdrafts to customers
Deferred disbursement fee
Gross amount
Allowance for impairment
Total

31 December 2013
30,481,459
20,501,865
(71,225)
50,912,099
(7,480,687)
43,431,412

Movement in the allowance for impairment losses on loans and advances to customers is as follows:
2014
Specific Allowance for impairment
Balance at 1 January
Impairment loss for the year
Charge for the year
Recoveries
Effect of movements in foreign
exchange
Write-offs
Balance at 31 December
Collective Allowance for impairment
Balance at 1 January
Impairment loss for the year
Charge for the year
Recoveries
Effect of movements in foreign
exchange
Write-offs
Balance at 31 December
Total Allowance for Impairment
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2013

6,973,681

4,494,537

1,782,851
(1,165,336)

3,409,390
(754,229)

131,436
(1,341,214)
6,381,418

(37,122)
(138,895)
6,973,681

507,006

657,660

78,557
(123,653)

4,579
(156,675)

3,515
465,425
6,846,843

1,442
507,006
7,480,687
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1,616,616
1,616,616
15,154
1,631,770

1,077,108
114,534
(26,654)
1,164,988
122,434
(70,003)
1,217,419

IT and
Electrical
Equipment
188,228
3,900
(8,253)
183,875
7,517
(6,848)
184,544

Furniture and
Fine Art Works
288,484
13,409
(44,704)
257,189
4,970
(2,993)
259,166

Other non
Electrical
Assets

66,281
98,623
(29)
164,875
(6,617)
158,258

Advances for
equipment

3,236,717
230,466
(79,640)
3,387,543
150,075
(86,461)
3,451,157

Total

Disposals for period ending 31 December 2014 are mainly due to the regular process of physical inventory write off. Additions for the period ending 31
December 2014 result mainly from IT equipment. As at 31 December 2014 the Bank had no contractual commitments on Property and Equipment and
there is no pledge on Property and Equipment. According to the latest assessment the Bank has carried out there is no indication that any asset may be
impaired.

Cost
Balance as at 1 January 2013
Additions
Disposals
Balance as at 31 December 2013
Additions
Disposals
Balance as at 31 December 2014

Land and
Building

Property and Equipment as at 31 December 2014 and 31 December 2013 is as follows:

12. Property and Equipment
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247,018
274,151
294,724

890,838
94,425
(62,568)
922,695

830,090
85,016
(24,268)

IT and
Electrical
Equipment

24,239
21,210
22,501

162,664
6,060
(6,681)
162,043

163,989
6,693
(8,018)

Furniture and
Fine Art Works

34,411
30,656
25,336

226,533
10,197
(2,900)
233,830

254,073
16,447
(43,987)

Other non
Electrical
Assets

41

-

-

66,281
164,876
158,258

Advances for
equipment

As at 31 December 2014 the fully depreciated items represent an amount of Lek 945,917 thousand (2013: Lek 852,799 thousand).

1,044,405
963,575
897,618

653,042
81,110
734,152

Balance as at 31 December 2013
Depreciation for the year
Disposals
Balance as at 31 December 2014

Carrying amount
At 1 January 2013
At 31 December 2013
At 31 December 2014

572,211
80,831
-

Accumulated Depreciation
Balance as at 1 January 2013
Depreciation for the year
Disposals

Land and
Building

12. Property and Equipment (continued)
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1,416,354
1,454,468
1,398,437

1,933,077
191,792
(72,149)
2,052,720

1,820,363
188,987
(76,273)

Total
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13. Intangible Assets
Intangible assets as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are as follows:

Cost
Balance as at 1 January 2013
Additions during period
Disposals
Balance as at 31 December 2013
Additions during period
Disposals
Balance as at 31 December 2014

Software and
Licenses

Advances
for Software

Total

826,204
123,259
949,463
238,691
1,188,154

70,950
176,402
247,352
(8,525)
238,827

897,154
299,661
1,196,815
238,691
(8,525)
1,426,981

Amortisation and Impairment Losses
Balance as at 1 January 2013
Amortisation charge for the year
Disposals
Balance as at 31 December 2013
Amortisation charge for the year
Balance as at 31 December 2014

652,969
94,630
747,599
124,747
872,346

-

652,969
94,630
747,599
124,747
872,346

Carrying amount
At 1 January 2013
At 31 December 2013
At 31 December 2014

173,235
201,864
315,808

70,950
247,352
238,827

244,185
449,216
554,635

Acquisitions during 2014 represent investments in licenses and software, mainly related to the upgrade
of the core banking system. As at 31 December 2014 the fully amortised items represent an amount of
Lek 594,201 thousand (2013: Lek 410,134 thousand).
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14.

Other Assets
Other assets as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are as follows:
31 December 2014
2,111,434
204,267
135,002
28,924
61,336
2,037
99,524
2,642,524

Inventory
Sundry debtors
ATM & POS transactions
Leasehold improvements
Prepayments
Cheques for collection
Others
Total

31 December 2013
895,358
210,742
18,709
28,423
44,300
7,168
93,552
1,298,252

Inventory represent repossessed assets acquired through enforcement of security over nonperforming loans and advances to customers. Repossessed assets comprise a number of properties
including land and building not earning income rentals or own used. During 2014, the Bank tested
the related properties for impairment and wrote down certain properties to their net realizable value,
which resulted in an impairment allowance of Lek 148,680 thousand (2013: Lek 2,750 thousand).
The movement of repossessed assets item during the reporting period is presented as follows:
2014
895,358
1,874,261
(512,606)
(148,680)
3,102
2,111,434

At beginning of the period
Additions during period
Disposal of the period
Impairment allowance
Effect of movements in foreign exchange
At end of the period

2013
321,042

576,407
(3,363)
(2,750)
4,022
895,358

The movement of leasehold improvements during the reporting period is presented as follows:
31 December 2014
28,423
11,623
(11,122)
28,924

At beginning of the period
Additions during period
Amortization of the period
At end of the period

31 December 2013
32,484
10,516
(14,577)
28,423
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15. Due to banks
Due to banks as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are as follows:
31 December 2014
1,504

31 December 2013
1,026,190

106,909
999
105,910

423,428
2,002
421,426

Deposits
Resident
Non-resident

3,803,097
3,803,097
-

2,000,720
2,000,720
-

Repurchase Agreements
Total

1,751,629
5,663,139

1,813,710
5,264,048

Due to Central Bank
Correspondent banks
Current accounts
Resident
Non-resident

Repurchase agreements as at 31 December 2014 and as at 31 December 2013 are comprised as
follows:
31-Dec-14
Maturity

Interest Rate

Nominal value

Accrued interest

Book value

5-Mar-15
5-Jan-15
12-Mar-15

2.29%
2.25%
2.27%

433,282
259,969
608,476

761
449
795

434,043
260,418
609,271

5-Jan-15

2.25%

447,732

165

447,897

1,749,459

2,170

1,751,629

31-Dec-13

3-Jan-14
16-Jan-14
16-Jan-14
3-Jan-14

3.25%
3.02%
3.03%
3.00%

Nominal
value
415,750
260,308
262,145
700,689

23-Jan-14

3.01%

Maturity

Interest Rate

Accrued
interest

Book value
1000
280
283
346

416,750
260,588
262,428
701,035

172,823

86

172,909

1,811,715

1,995

1,813,710

The Bank has placed Treasury Bills as collateral for an amount of Lek 2,000,000 thousand (2013: Lek
2,080,000 thousand) as previously described in note 10.
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32,729,196
1,081,199
33,810,395
49,847,105

41,219,520
5,613,070
46,832,590
71,432,570

Total

Current Accounts
Deposits
On demand
One month
Three months
Six months
Nine months
Twelve months
Twenty four months
Other
6,840,453
1,826,716
4,209,593
6,209,174
4,234
22,108,487
2,531,588
3,102,345
46,832,590
71,432,570

16,036,710
2,336,603
2,710,004
1,287,484
3,726,110
36,088
16,975,418
4,842,730
1,895,958
33,810,395
49,847,105

Local Currency

Foreign
Currency
24,599,980

31 December 2014

Balances due to customers by maturity and currency type are as follows:

Total

Deposits
Retail
Corporate

Current accounts
Retail
Corporate

31 December 2014
Foreign
Local Currency
Currency
4,202,177
8,269,853
11,834,533
16,330,127
16,036,710
24,599,980

45

9,177,056
4,536,720
5,497,077
9,935,284
40,322
39,083,905
7,374,318
4,998,303
80,642,985
121,279,675

40,636,690

Total

73,948,716
6,694,269
80,642,985
121,279,675

12,472,030
28,164,660
40,636,690

Total

1,718,435
3,499,013
3,010,347
3,488,012
32,369
15,293,935
5,974,516
1,190,740
34,207,367
45,877,191

11,936,283

Local Currency

31,189,836
3,017,531
34,207,367
45,877,191

2,780,026
8,889,798
11,669,824

Local Currency

Due to customers as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are composed as follows:

16. Due to customers
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5,385,622
2,789,837
4,332,360
6,382,556
19,137
23,657,502
3,156,448
2,985,741
48,709,203
68,823,625

19,847,963

Foreign Currency

31 December 2013

43,263,137
5,446,066
48,709,203
68,823,625

6,182,045
13,932,377
20,114,422

Foreign Currency

31 December 2013

7,104,057
6,288,850
7,342,707
9,870,568
51,506
38,951,437
9,130,964
4,176,481
82,916,570
114,700,816

31,784,246

Total

74,452,973
8,463,597
82,916,570
114,700,816

8,962,071
22,822,175
31,784,246

Total
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16. Due to customers (continued)
For current accounts and time deposits the annual published interest rates applicable for the various
fixed terms were:
2014
Current accounts and demand deposits
Time deposits – 1 month
Time deposits – 3 months
Time deposits – 6 months
Time deposits – 9 months
Time deposits – 12 months
Time deposits – 24 months
Time deposits – 36 months

LEK (%)
0.01 – 5.17
0.50 – 1.35
0.50 – 2.15
0.50 – 2.95
1.55 – 3.15
0.50 – 3.15
1.95 – 3.60
2.30 – 4.57

2013
Current accounts and demand deposits
Time deposits – 1 month
Time deposits – 3 months
Time deposits – 6 months
Time deposits – 9 months
Time deposits – 12 months
Time deposits – 24 months

LEK (%)
0.25 – 5.17
1.35 – 1.75
1.00 – 4.15
1.20 – 5.20
2.40 – 5.50
1.50 – 6.25
3.40 – 7.00

USD (%)
0.05 – 3.50
0.05 – 0.20
0.10 – 0.50
0.10 – 0.70
0.10 – 1.10
0.20 – 1.25
USD (%)
0.10 – 1.10
0.10 – 0.20
0.30 – 0.75
0.40 – 0.95
0.50 – 1.45
1.15 – 2.00

EUR (%)
0.001 – 1.14
0.05 – 0.20
0.10 – 1.00
0.10 – 1.20
0.15 – 1.10
0.10 – 1.90
0.21 – 2.00
0.35 – 2.30
EUR (%)
0.04 – 2.20
0.15 – 0.30
0.30 – 2.15
0.40 – 2.40
1.10 – 2.70
0.50 – 3.10
1.40 – 3.40

Different from published rates, Bank’s management has offered preferential rates to VIP customers.
All individual customer deposits, in accordance with the Law No. 8873, dated 29.03.2002 “On the
Insurance of Deposits”, are protected without any cost for customer, up to the amount of Lek 2,500,000
(or in Lek equivalent if in foreign currency) with the Deposit Insurance Agency (ASD).
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17. Deferred Tax
Recognized deferred tax assets and liabilities are attributable to the following:
31 December 2014
Financial assets Available-for-sale
Tangible and intangible assets
Net deferred tax assets

Assets Liabilities
76,962
76,962
-

31 December 2013

Net

76,962
76,962

Assets Liabilities
Net
75,174
- 75,174
- 75,174
75,174

Movements in temporary differences during the year are as follows:

31 December 2014
Financial Assets Available-for-sale
Tangible and intangible assets
Total
31 December 2013
Financial Assets Available-for-sale
Tangible and intangible assets
Total

Recognized in
Recognized in
other
profit or loss comprehensive
income
75,174
1,788
75,174
1,788
-

Opening
balance

150,752
47,821
198,573

-

(150,752)
27,353
(123,399)

Closing
balance
76,962
76,962
75,174
75,174

18. Provisions
Movements in provisions during the year are as follows:
Tax
Litigation
Balance at 1 January 2014
Provisions made during the year
Provisions used during the year
Effect of movements in foreign
exchange
Balance at 31 December 2014

Off-Bsh
Provision

215,148
(1,706)

Other
Litigation
s
280,757
10,498
(149,801)

15,861
9,513
(2,253)

45,270
-

511,766
65,281
(153,761)

213,442

8,680
150,134

7
23,128

45,470

8,687
431,973

47

Other

Total
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19. Other liabilities
Other liabilities as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are composed as follows:

Invoices to be received
Sundry creditors
Suspense accounts
Bank cheques issued and payments in
transit
Other tax liabilities
Due to third parties
Other accrued expenses/deferred income
Total

31 December 2014
560,235
61,523
6,908

31 December 2013
565,163
61,596
27,664

360,639
39,284
16,955
29,853
1,075,398

11,954
33,604
13,330
48,334
761,645

20. Share capital and premium
Information regarding share capital and premiums as at 31 December 2014 is presented below:

Share Capital at 31 December 2014
Share Premium at 31 December
2014

Number of
Shares
(In number)
15,581,282

Nominal
Value
(In Lek)
357

1,250,000

Premium
Paid
(In Lek)
1,107.104

Total Shares
Value
(In Lek)
5,562,517,674
1,383,880,000

All the Bank’s shares have the same rights; there are no preferences, restrictions or other differences,
despite the fact of premiums paid by major shareholders.
The shareholder capital structure of the Bank as at 31 December 2014 and 31 December 2013 is
presented below:
Number of
Nominal
Total Shares Participation
Shares
Value
Value
(In number)
(In Lek)
(In Lek)
(in %)
Share Capital at 31 December
2013
15,581,282
357 5,562,517,674
100%
15,364,880
357 5,485,262,160
98.61%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Società Italiana per le Imprese
216,402
357
77,255,514
1.39%
all’Estero S.p.A.
Share Capital at 31 December
2014
Intesa Sanpaolo S.p.A.

15,581,282
15,581,282

48
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357
357

5,562,517,674
5,562,517,674

100%
100%
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21. Legal and regulatory reserves
As at 31 December 2014 and 2013, the reserves were:
31 December 2014
Regulatory reserve
Legal reserve
Total

1,130,983
613,632
1,744,615

31 December 2013
1,130,983
564,541
1,695,524

The regulatory reserve was established according to the Bank of Albania regulation “On the minimum
initial capital for allowed activities of banks and branches of foreign licensed banks”, no.51, dated 22
April 1999. Banks and branches of foreign banks create reserves of 1.25% up to 2% of the total risk
weighted assets, by appropriating one fifth of the profit after taxes and before payment of dividends.
The provisions of the Commercial Law require the creation of reserves of 5% of the Bank’s net income
net income after deduction of accumulated losses from previous years. This threshold is not mandatory,
when the existing reserves are not less than one tenth of the Bank’s capital.

22. Other valuation reserves
Comprehensive items
The balance of Lek 714,555 thousand for the period ending 31 December 2014 and 2013 represents
the differences resulted from share capital conversion from USD to LEK. Out of this balance, the amount
of Lek 297,666 thousand was received as at 1 January 2008 from the merge with former BIA, as raised
by the same denomination currency change of the share capital.
Fair Value reserves
Fair Value reserve represents the changes in the fair value of the Available-for-sale securities. The
changes during the financial year ended 31 December 2014 amounted to Lek 28,593 thousand (2013:
Lek 111,600 thousand mainly due to the transfer of the impairment loss on certain Available-for-sale
securities to profit and loss. See note 9).
Foreign currency translation reserves
As described also in note 3(a) the translation reserves mainly comprise differences arising from the
foreign exchange movements of the Available-for-sale reserve. During the financial year ended 31
December 2014 these movements amounted to Lek 13,942 thousand (2013: Lek 1,066 thousand
mainly due to the transfer of the accumulated foreign currency translation reserve of the impaired
Available-for-sale securities to profit and loss accounts).
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23. Net Interest income
Interest income
Loans and advances to customers
Financial Investments Held-to-maturity
Loans and advances to banks
Financial Investments Available-for-sale
Total interest income
Interest expenses
Time deposits
Deposits from banks
Current accounts
Subordinated loan
Total interest expenses
Net interest income

2014
2,719,726
3,594,265
267,372
106,153
6,687,516

2013
3,457,003
4,099,377
297,141
96,032
7,949,553

1,863,588
180,395
189,656
2,233,639
4,453,877

2,612,377
224,812
276,561
2,439
3,116,189
4,833,364

24. Net fee and commission income
Collection and payment services
Active current accounts
Active ATMs and POSs
Guarantees given
Unused/advanced liquidated credit lines
Arrangement fees and others
Fee and commission income

2014
292,251
208,744
191,116
16,464
22,088
10,679
741,342

2013
333,642
200,936
160,454
10,922
26,826
7,684
740,464

Active ATMs and POSs
Banking services-foreign branches
Collection and payment services
Guarantees received
Fee and commission expenses
Net fee and commission income

124,663
10,691
552
1,141
137,047
604,295

101,611
6,941
545
1,020
110,117
630,347

Fee and commissions do not include fees received for loans and advances to customers (transaction
costs) which are adjusted on initial recognition for the carrying value of these financial assets as per
effective interest rate method.
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25. Net other income
2014
439,159
559
439,718

Foreign exchange gains
Others
Total

2013
367,017
216,921
583,938

26. Other operating expenses/income, net
Premium on deposits insurance
(Gain)/loss on sale of fixed assets
Recoveries on written off loans
Sundry net operational losses
Total

2014
219,399
(16,008)
(1,498)
42,694
244,587

2013
215,492
(2,940)
(2,193)
3,549
213,908

2014
833,855
81,913
91,670
12,000
13,988
1,033,426

2013
797,630
83,438
80,654
21,126
6,680
989,528

27. Personnel expenses
Salaries
Personnel on secondment
Social Insurance
Training & similar
Termination indemnities and others
Total

28. Other expenses
2014
152,113
88,403
81,775
62,709
67,491
47,552
29,608
31,883
10,450
28,487
13,070
613,541

Software maintenance
Telephone and electricity
Advertising & Publication
Maintenance & repair
Stationery
Consulting & Legal fees
Security
Transport and security services
Travel & business trips
Insurance
Other
Total

2013
129,567
106,950
144,391
61,333
51,642
48,954
29,097
37,942
6,904
24,203
18,001
658,984
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29. Income tax expenses
The components of income tax expense for the year ended 31 December 2014 and 2013 are:
Current year
Adjustment for prior years
Over provided in prior years
Current tax expense
Origination and reversal of temporary
differences
Deferred tax expenses/(income)
Income tax expense

2014
430,666
21
430,687

2013
139,083
(24,900)
114,183

(1,788)
(1,788)
428,899

123,399
123,399
237,582

During 2013, the Bank has recognized prior year income tax following the findings of a tax audit on
2011 corporate income tax. Reconciliation of the income tax expense with the accounting profit for the
year ended 31 December 2014 and 2013 is presented as follows:

Accounting Profit before tax
Income tax at domestic corporate tax rate
Non-deductible expenses
Tax effect of prior years’ taxes recognition
Origination and reversal of temporary
differences
Recognition of tax liability
Income tax Expense

15.00%
2.34%
0.00%

2014
2,483,816
372,572
58,094
21

10.00%
2.28%
9.36%

2013
1,219,399
121,940
27,800
114,183

(0.07%)
0.00%
17.27%

(1,788)
428,899

(2.24%)
0.08%
19.48%

(27,353)
1,012
237,582

Profit before tax is based on the Income Tax Law no. 9228 date 29.04.2004 “Accounting and Financial
Statement” and is calculated according to International Financial Reporting Standards. Based on the
Instruction no.5, dated 30.01.2006 of the Law “On Income Tax” profit before tax is corrected with nondeductible expenses. Following the amendments of the Law “On Income Tax”, approved on 28
December 2013, which became effective 1 January 2014, the corporate income tax rate increased from
10% to 15 %.
During 2013, the Bank sold available-for-sale securities which had been impaired and which had been
considered a temporary difference with corresponding deferred tax asset and considered the
impairment reversal as non-taxable revenue.
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29. Income tax expenses (continued)
Non-deductible expenses are detailed as follows:
2014
21
37,807
22,082
8,820
6,403
6,312
5,257
132,956
22,259
145,375
387,292

Prior year income tax charge
Depreciation and Amortization
Sundry operational losses
Rent apartments
Office expenses
Personnel costs
Representation
Losses -Unrecoverable Loan and Overdraft
Others
Impairment assets through legal process
Total

2013
139,083
49,807
6,482
10,812
10,985
6,445
5,067
5,568
43,748
277,997

During 2014, the Bank prepaid income tax in the amount of Lek 131,407 thousand (2013: Lek 262,813
thousand).

30. Commitments and contingencies
Commitments and contingencies as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are as follows:
31 December 2014
125,539,705
106,184,219
8,245,000
6,050,526
829,112
1,375,000
1,846,048
1,009,800
5,346,600
5,346,600

Contingent Assets
Guarantees received from credit customers
Guarantees received from government
Un-drawn credit facilities
Letters of credit
Money market future dated deals
Forward foreign exchange contracts
Other
Contingent Liabilities
Guarantees in favor of customers

31 December 2013
126,143,944
108,219,611
4,200,000
3,974,300
126,603
350,000
9,273,430
4,766,894
4,766,894

Guarantees are mainly represented by bid and performance bonds. Guarantees and letters of credit
are collateralized by cash and deposits. The Bank issues guarantees to its customers. These
instruments bear a credit risk similar to that of loans granted.
Contingent assets like letters of credit and un-drawn credit facilities are off balance sheet items
representing future commitments where Bank acts as the beneficiary. Forward foreign exchange
contracts are off balance sheet items used to offset currency fluctuations and the effect on the income
statement is reflected on the maturity date when the contract is executed.
(a) Dispute with tax authorities
In 2013, the Bank initiated a dispute with the tax authorities in relation to the findings of the tax audit on
2011 corporate income tax. The Bank has an ongoing dispute with the tax authorities with regard to Tax
Inspection results from former BIA. The Bank is following all legal steps to defend itself as it believes
the findings are not in accordance with the Albanian Tax legislation. The cases are currently under
Court Proceedings in Supreme Court.
Management believes that the tax risk provision is prudent; they have a strong argument to defend such
tax claims.
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30. Commitments and contingencies (continued)
(b) Other litigation
The Bank has ongoing legal proceedings, claims, and litigation that arise in the ordinary course of
business. Management believes that any existing or potential future litigation will not have a material
adverse effect on Bank’s financial position, results of operations, or cash flows.

31. Lease commitments and operating lease expenses
Operating lease commitments as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are as follows:
31 December 2014
152,147
347,504
23,466
523,117

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

31 December 2013
148,749
280,325
47,443
476,517

The Bank has rental agreements with renewal options for its offices in Albania. During 2014 the amount
of Lek 163,839 thousand was recognized as expense in respect of lease rentals (2013: Lek 162,421
thousand). Operating lease contracts are cancelable, if notified for a period of 180 days in advance.
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32. Related parties
Parties are considered to be related if one party has the ability to control or exercise significant influence
over the other party on making financial or operational decisions, or the parties are under common
control. A number of banking transactions are entered into with entities related to the parent company
Intesa Sanpaolo S.p.A in the normal course of business. The respective transactions include loans,
deposits and others for administrators, shareholders and other individuals and parties closely related to
them. Other related parties are parties of control or interests of Bank’s shareholders, or close family
members related to key management.
There are no doubtful debts related to outstanding balances of related parties, consequently no
allowances for impairment. During the reporting period, there were neither long term benefits nor
termination benefits paid to key management. The outstanding balances and transactions with related
parties as at 31 December 2014 and 31 December 2013 are as follows:
ISP Group companies

Assets at end of year
Loans and advances to credit
institutions
Loans and advances to
customers
Liabilities at end of year
Loans and advances from
credit institutions
Customer deposits
Invoices to be received
Off balance sheet
Letter of credit/Letter of
Guarantees given
Letter of credit/Letter of
Guarantees received
Foreign currency contracts
Collaterals
Income for year ending
Interest income
Commissions Income
Expenses for the year
ending
Interest expense
Commission expense and
others
Compensation of Key
Managers
Net Salary
Net Bonus paid
Social & Health Insurance
Other expenses

Key management personnel
and Other related parties

31 December
2014
11,325,897

31
December
2013
11,045,690

11,325,897

11,045,690

-

-

76,042

202,545

162,327
406,498

165,035
208,337

60,438
4,842
10,762
2,052,245

186,786
3,056
12,703
6,507,159

406,498

208,337

-

-

403,787

-

-

-

791,569
856,889
165,474
144,281
21,193

299,147
6,208,012
177,067
171,377
5,690

5,058
4,488
570

6,264
5,674
590

89,618
-

77,044
2,439

2,633
2,633

4,795
4,795

89,618

74,605

-

-

118,199
97,633
4,566
16,000

157,588
81,547
43,688
2,342
30,011

31 December 31 December
2014
2013
162,327
165,035

33. Subsequent events
The management of the Bank is not aware of any subsequent events that would require either
adjustments or additional disclosures in the financial statements.
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Organizational
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Board of Directors
Chairman
Vojko Čok

HR, Organization
& General Secretariat
Entela Zigori

Internal Audit
Jorida Skënderaga

Legal
Ledia Plaku

CEO

Silvio Pedrazzi
Communication
PR & Marketing
Iris Bakllamaja

Retail
Klodiana Piqani

Compliance & AML
Markeljan Rriska

Corporate & SME
Ervin Xhomo

Risk Management
Jola Dima

Operations
Albina Mançka

IT
Alketa Lamçe

CFO
Julian Çela
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Bank Business Network
Nr.

Qyteti

Dega

Adresa

Kontakte

1.

Tiranë

Head Offices

Rr. “I.Qemali”, Nr. 27 P.O. Box 8319

+355 4 22 76 000

2.

Tiranë

Rr. Barrikadave Branch

Rr. “Barrikadave”

+355 4 22 33 966

3.

Tiranë

Laprakë Branch

Rr. “D. Hoxha” Nd 203 H 1

+355 4 24 13 890

4.

Tiranë

ETC Branch

Blvd. “B. Curri”, ETC

+355 4 22 76 300 /1/2/3/4/5

5.

Tiranë

Rinas Branch

Aeroporti Nënë Tereza

+355 4 23 81 968

6.

Tiranë

Blvd. “Zogu I” Branch

Blvd. “Zogu I” Train Station

+355 4 24 19 761 / 2 / 3

7.

Tiranë

QTU Branch

QTU Autostrada Tiranë – Durrës

+355 4 23 80 193 / 4

8.

Tiranë

TEG Branch

Qendra Tregtare “TEG”, Farkë

+355 48 845 116/117/118

9.

Tiranë

Rr. e Kavajës Branch

Rr. “Kavajës”, Qendra Gurten (Volkswagen)

+355 4 22 39 555

10.

Tiranë

Rr. e Durrësit Branch

Sheshi "Rilindja"

+355 4 22 53 734; 22 51 687

11.

Tiranë

Blvd. “B. Curri” Branch

Blvd. B.Curri (Tiranë e Re)

+355 4 22 13 039; 22 12 039

12.

Tiranë

Rr. e Dibrës Branch

Rr.Dibrës, përballë Vila Gold

+355 4 24 19 765 / 6 / 7

13.

Tiranë

Komuna e Parisit Branch

Rr. Medar Shtylla, Nd. 27 H. 4 (Tiranë e Re)

+355 4 24 66 983 / 4

14.

Tiranë

Kombinat Branch

Rr. “E Qelqit”

+355 4 24 77 300 / 2

15.

Tiranë

H.Tahsim Branch

Rr. “H.Tahsim”

+355 4 23 47 831 / 2 / 3

16.

Tiranë

U.S.A Embassy Branch

(Only for the Embassy) Rr. “Elbasanit”

+355 4 22 93 375

17.

Tiranë

Italian Embassy Branch

(Only for the Embassy) Rr. “L. Dukagjini”

+355 4 22 58 167

18.

Durrës

Main Branch

Lgj.No 1, Rr.”Taulantia”, Sheshi “M.Ulqinaku”

+355 52 220 151 / 5

19.

Durrës

Train Station Branch

Rr. “9 Maji”

+355 52 224 528

20.

Durrës

Branch at the Beach

Lagjia 13, Hekurudha Plazh

+355 52 262 367

21.

Durrës

A.Goga Branch

Rr. “A.Goga”

+355 52 220 121; 238 150

22.

Elbasan

Elbasan Branch

Bvd. “Qemal Stafa”

+355 54 242 243 / 4

23.

Fier

Fier Branch

Lagjia “15 Tetori”

+355 34 221 939 / 940

24.

Lushnjë

Lushnjë Branch

Sheshi para Bashkisë (Municipality Square)

+355 35 225 830 / 1 / 4 / 5

25.

Korçë

Korçë Branch

Rr. “28 Nëntori”

+355 82 252 838; 247 102

26.

Vlorë

Main Branch

Lagjia Pavarsia, Hotel Vlora Internacional

+355 33 229 544 / 6 / 8

27.

Vlorë

Rr. “Sadik Zotaj” Branch

Rr. “Sadik Zotaj”

+355 33 225 925 / 912

28.

Gjirokastër

Gjirokastër Branch

Lagjia “18 Shtatori”

+355 84 268 282

29.

Lezhë

Lezhë Branch

Lagjia Besëlidhja, Pallati Nr. 35

+355 21 524 973 / 4 / 5

30.

Shkodër

Shkodër Branch

Rr. “13 Dhjetori”

+355 22 246 065; 248 184

31.

Kavajë

Kavajë Branch

Blvd. "Indrit Cara"

+355 55 242 663 /5; 242 766

32.

Berat

Berat Branch

Lagjia "22 Tetori", Blvd. "Republika"

+355 32 236 170 / 1
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Intesa Sanpaolo
Group Network
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Intesa Sanpaolo Group
Italian Network

NORTH WEST
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

Branches

1,200 Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano
Banca IMI

89
29
2
1

CENTRE
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

Branches

420 Banca CR Firenze
Fideuram
Banca Prossima
Banco di Napoli
Mediocredito Italiano
Banca IMI

408
42
9
3
2
1

NORTH EAST
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

Branches

210 CR del Veneto
CR in Bologna
CR del Friuli Venezia Giulia
CR di Forlì e della Romagna
Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano

312
168
94
84
57
16
2

SOUTH
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

98 Banco di Napoli
Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano

Branches

567
27
20
2

ISLANDS
Intesa Sanpaolo
Branches

Subsidiaries
Company

221 Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano
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Branches

10
9
1
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Intesa Sanpaolo Group
International network

AMERICA

DirectBranches
EUROPE

ASIA

Representative Offices

DirectBranches

(1) Representative Offices(2)
Direct
Branches
Santiago
George
Town
(3) Paulo
Frankfurt
Brussels São
New York

s

Istanbul
London
Madrid
Paris
Warsaw

Dubai
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo

Istanbul
Moscow

Representative Offices
AMERICA

Representative Offices
DirectBranches
Beijing
Santiago
George Town
Beirut
Washington D.C.
New York
Ho Chi Minh City
Country Subsidiaries
Branches
Mumbai
Seoul
Brazil

Country

Subsidiaries

Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Czech Republic
Hungary
Ireland
Luxembourg

Branches

Intesa Sanpaolo Bank Albania

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina

Privredna Banka Zagreb
VUB Banka
CIB Bank
Intesa Sanpaolo Bank Ireland
Banca Fideuram

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg

32
52
197
1
83
1
1
1

Intesa Sanpaolo Brasil

1

OCEANIA

Representative Offices
Sydney

Romania of the transaction
Intesa Sanpaolo
Bank to
Romania
45
of Pravex-Bank. Finalisation
is subject
regulatory approval
Russian Federation
Serbia
Slovakia
Slovenia
Switzerland
The Netherlands

Banca Intesa

27 Banca Intesa Beograd

VUB Banka
Banka Koper
Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse)
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg

Ukraine

Pravex

United Kingdom

Banca IMI
Banking Intesa Sanpaolo Private

46
168
227
52
1
1
137
1
1

ASIA

DirectBranches
Abu Dhabi
Doha (4)
Dubai
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo

Representative Offices

Beijing
Beirut
Ho Chi Minh City
Jakarta (5)
Mumbai
Seoul

AFRICA

Representative Offices
Cairo
Casablanca
Tunis

Country
Egypt

Subsidiaries
Bank of Alexandria

Branches
171
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