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VIZIONI

Rritja e efektivitetit të skemës së sigurimit të depozitave në përputhje me standartet ndërkombëtare 
të garantimit të depozitave, në funksion të ruajtjes dhe forcimit të qëndrueshmërisë së sistemit bankar 
e fi nanciar në tërësi. 

VLERAT

Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe punonjësit e saj ndërtojnë me profesionalizëm një institucion në 
shërbim të publikut, i cili në plotësimin e misionit institucional mbështetet në:

Aftësi dhe integritet, nëpërmjet përgatitjes dhe kualifi kimit të punonjësve të saj me standarte të larta 
bashkëkohore, profesionale dhe etike.

Efektivitet, nëpërmjet përgjigjes me shpejtësi dhe në mënyrë profesionale ndaj nevojave që diktojnë 
zhvillimet  kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave.

Bashkëpunim, nëpërmjet komunikimit dhe koordinimit efektiv midis punonjësve të saj, si dhe me 
institucionet vendore rregullatore e mbikëqyrëse, anëtare të rrjetit të sigurisë fi nanciare, të cilat 
mbështesin gjithashtu sistemin e sigurimit të depozitave.

Përgjegjshmëri profesionale dhe transparencë, nëpërmjet sjelljes dhe veprimit me efektivitet në çdo 
situatë.

Mbrojtja e interesit publik, duke trajtuar  me paanësi çdo këndvështrim të anëtarëve të skemës së 
sigurimit të depozitave.

MISIONI

Misioni i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave lidhet me përmbushjen e objektivave publike  që janë:

Mbrojtja e depozituesëve të vegjël duke siguruar e kompensuar depozitat e tyre, në subjektet të 
cilat ushtrojnë aktivitetin e mbledhjes së depozitave në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Forcimi i besimit të publikut në sistemin bankar e fi nanciar, duke kontribuar në forcimin  e 
qëndrueshmërisë së tij.

FAKTE TË RËNDËSISHME

Totali i depozitave në sistemin bankar ka pësuar një rritje prej 
6,2% krahasuar me vitin 2011 dhe 19,7% në krahasim me vitin 
2010.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) ka si objekt të saj 
sigurimin e individëve, depozitat e të cilëve përfaqësojnë 86% 
të shumës totale të depozitave të sistemit bankar. Kjo shumë 
përfaqëson një rritje prej 8% krahasuar me vitin 2011 dhe 24,5% 
më shumë se në vitin 2010.

Në fund të vitit 2012, depozitat e individëve shënuan një rritje 
prej 9,8% nga viti 2011 dhe 21% krahasuar me fundin e vitit 2010.

Në fund të dhjetorit 2012, depozitat e individëve, të cilat pasi 
janë  agreguar e netuar, arrijnë  deri në 2.5 milion lekë, zënë rreth 
41% të shumës totale të depozitave të individëve. 

Numri i depozituesve, depozitat e të cilëve pas agregimit dhe 
netimit janë deri në 2,5 milion lekë, përbën 95% qind të numrit 
total të depozituesve.

Kapitali i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave ka shënuar një 
rritje prej 25,3% krahasuar me vitin pararendës, 2011.

Të ardhurat nga primi i sigurimit, - burimi kryesor i të ardhurave 
të ASD-së, - për vitin 2012 kanë pësuar një rritje prej 13,6% 
krahasuar me një vit më parë.
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HYRJE

Gjendja e sektorit bankar, sipas analizës së qëndrueshmërisë së bankave të kryer nga Banka e Shqipërisë 
për vitin 2012, është vlerësuar e qëndrueshme. Treguesit e fi timit në këtë sektor janë përmirësuar, po 
ashtu treguesit e kapitalizimit e të likuiditetit të veprimtarisë bankare u paraqitën në nivele të mira. Në 
lidhje me kapitalin, bankat shfaqen të mirëkapitalizuara, por pasiguritë mbi zhvillimet ndërkombetare, 
zhvillimin e ekonomisë vendase dhe cilësinë e kredisë, diktojnë nevojën e monitorimit të kujdesshëm të 
ecurisë së elementëve përbërës të kapitalit në të ardhmen. Lidhur me rreziqet e tregut, sektori bankar 
paraqitet relativisht i mbrojtur ndaj rrezikut të drejtpërdrejtë prej lëvizjeve të pafavorshme në kursin e 
këmbimit dhe në normën e interesit. 

Roli i skemës së sigurimit të depozitave mbetet shumë i rëndësishëm në ruajtjen e besimit të 
depozituesve, si dhe në forcimin e qëndrueshmërisë të sistemit bankar, veçanërisht kundrejt ritmeve 
të ngadalta të stabilizimit të ekonomisë botërore për shkak të krizës fi nanciare të viteve të fundit. Për 
të qenë të përgatitur në përballimin e sfi dave që lindin si rrjedhojë e zhvillimeve në tregjet fi nanciare 
ndërkombëtare, si dhe nga karakteristikat e tregut fi nanciar vendas, Agjencia ka hartuar një plan 
strategjik dy vjeçar për periudhën 2012 – 2014, me qëllim zhvillimin e sistemit të sigurimit të depozitave 
në përputhje me standartet ndërkombëtare të pranuara për një sistem efektiv të sigurimit të depozitave. 
Në përputhje me këtë plan, gjatë vitit 2012 Agjencia ka punuar në këto drejtime kryesore:

Përmirësimi i skemës së sigurimit në funksion të realizimit të një procesi efektiv të sigurimit dhe 
kompensimit të depozitave. 

Forcimi i bashkëpunimit midis anëtarëve të rrjetit të sigurisë fi nanciare. 

Bashkëpunimi me institucione ndërkombëtare të specializuara në fushën e sigurimit të depozitave 
për forcimin e kapaciteteve institucionale të Agjencisë.

Modernizimi i infrastrukturës së institucionit nëpërmjet përdorimit të teknologjisë bashkëkohore 
në drejtim të procesit të sigurimit dhe kompensimit të depozitave.

Disa nga rezultatet konkrete të punës së Agjencisë gjatë vitit 2012 në këto drejtime janë (i) zgjerimi i 
skemës së sigurimit të depozitave nëpërmjet përfshirjes së shoqërive të kursim-kreditit si anëtare të 
skemës; (ii) thjeshtimi i formulës së llogaritjes së shumës së kompensimit në përfi tim të depozituesit 
për kompensimin e plotë dhe të shpejtë të depozitave brenda nivelit të sigurimit; (iii) pjesëmarrje aktive 
në Grupin Këshillimor të Stabilitetit Financiar me synim zhvillimin e sistemit fi nanciar në vend dhe 
parandalimin e administrimit të situatave të jashtëzakonshme, të cilat mund të kërcënojnë stabilitetin e 
këtij sistemi, (iv) sigurimi i likuiditetit nëpërmjet përdorimit të burimeve alternative shtesë të fi nancimit 
në rastet kur gjykohet i nevojshëm rindërtimi i mjeteve fi nanciare të Agjencisë; (v) vënia në zbatim e 
projektit të automatizimit të sistemit të raportimit dhe vlerësimit të primit të sigurimit të depozitave 
nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, me mbështetjen fi nanciare në të EBRD. 

Përtej këtyre drejtimeve kryesore, Agjencia ka investuar kohë dhe energji të konsiderueshme për 
realizimin e detyrave dhe angazhimeve të saj institucionale. Këto detyra dhe angazhime përfshijnë, por 
nuk kufi zohen në: mbledhjen e primeve vjetore nga bankat e siguruara, si dhe verifi kimin e zbatimit të 
detyrimeve ligjore nga bankat e siguruara, investimin me efektivitet të mjeteve fi nanciare të Agjencisë, 
edukimin dhe informimin e publikut mbi skemën e sigurimit të depozitave, si dhe forcimin e kapaciteteve 
institucionale të Agjencisë. Të gjitha këto drejtime parësore të veprimtarisë së Agjencisë së Sigurimit të 
Depozitave gjatë vitit 2012 janë shpjeguar më në detaje në faqet e raportit.

Të sigurtë në atë që bëjmë
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Elasticitet dhe Stabilitet
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1. TË PËRGJITHËSHME 

Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Misioni, Vizioni, Vlerat.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një institucion i pavarur, i krijuar në bazë të ligjit Nr. 8873, datë 
29.03.2002 “Për sigurimin e Depozitave” të ndryshuar, për të mbështetur dhe forcuar stabilitetin e sistemit 
fi nanciar e bankar në vend.

Qëllimi kryesor i Agjencisë është sigurimi dhe kompensimi i depozitave të individëve në subjektet e 
siguruara. Për këtë qëllim ajo:

Mbledh primin vjetor të sigurimit të depozitave nga subjektet e anëtarësuara në skemë.

Investon mjetet e saj fi nanciare në përputhje me parimet e likuiditetit dhe aftësisë paguese.

Kryen pagesën e depozitave të individëve në rast se subjekti i siguruar likuidohet.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një nga katër institucionet shtetërore që formojnë rrjetin e 
sigurisë fi nanciare për publikun, të cilët janë Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i 
Mbikqyrjes Financiare. 

Agjencia raporton në Kuvend, në Këshillin e Ministrave dhe në Bankën e Shqipërisë.

1.1 

Funksionimi i skemës së sigurimit të depozitave 

Kur një individ vendos një depozitë në një nga subjektet e siguruara në skemën e sigurimit të depozitave, 
si dhe nuk përfshihet në rastet e përjashtimit nga sigurimi, në mënyrë automatike lind marrëdhënia 
juridike e sigurimit të depozitës, ndërmjet depozituesit, subjektit të siguruar dhe Agjencisë së Sigurimit 
të Depozitave.
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1.2 Anëtarësimi në skemën e sigurimit

TË PËRGJITHËSHME

Bankat e siguruara, anëtare të skemës së sigurimit të depozitave  janë 16, numër i cili mbeti i pandryshuar 
edhe për vitin 2012. 

Skema e sigurimit të depozitave në Shqipëri u zgjerua me përfshirjen si anëtare të saj, të Shoqërive të 
Kursim – Kreditit (SHKK), me miratimin nga Kuvendi i Shqipërisë të Ligjit nr. 78/2012, datë 26.07.2012 
“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8873, date 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” të 
ndryshuar.  Lidhur me përfshirjen e SHKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave, ligji përcakton një 
periudhë tranzitore dymbëdhjetë mujore, e cila përfundon në muajin shtator të vitit 2013. 

Domosdoshmëria dhe qëllimi i përfshirjes së SHKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave: ofron një 
status të barabartë për gjithë depozituesit individë, garanton një sistem fi nanciar të qëndrueshëm, si 
dhe nxit formalizimin e përthithjes së parasë nga publiku. Gjithashtu, përfshirja e tyre përmbush një nga 
parimet kryesore të Direktivës 94/19 të Parlamentit Evropian “Për skemat e garantimit të depozitave”, e 
ndryshuar, sipas të cilit asnjë institucion fi nanciar i licencuar nuk mund të pranojë depozita nëse ai nuk 
është anëtar i ndonjë skeme sigurimi. 

Shtrirja gjeografi ke e shoqërive të kursim-kreditit mbulon pothuajse të gjithë territorin e vendit dhe 
në një masë të madhe përfshin zonat rurale. Aktiviteti i shkk-ve realizohet nëpërmjet depozitimit të 
kursimeve të anëtarëve, me qëllim kreditimin e vetë atyre. Depozitat e siguruara të SHKK-ve vlerësohet 
të jenë 1,7 miliard lekë dhe numri i depozituesve rreth 10 mijë.

Sigurimi i depozitave

Veprimtaria e Agjencisë për  sigurimin e depozitave realizohet nëpërmjet krijimit të fondeve të 
nevojshme në funksion të rritjes së aftësisë paguese të saj për qëllim kompensimi, ku përfshihet mbledhja 
e kontributit fi llestar dhe primit vjetor që subjektet e siguruara paguajnë si anëtare të skemës, si dhe 
investimi i mjeteve fi nanciare të krijurara nga këto burime.

Kontributi fi llestar.  

Kontributi fi llestar që subjektet i paguajnë Agjencisë llogaritet në masën 0,5 % e kapitalit të nënshkruar 
të tyre. Përsa i përket përfshirjes së SHKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave, ligji “Për sigurimin 
e depozitave” i ndryshuar, përcakton se me përfundimin e periudhës tranzitore, SHKK-të do të 
anëtarësohen në skemën e sigurimit të depozitave vetëm pas pagesës së kontributit fi llestar. 

Primi i sigurimit dhe verifi kimi i tij.

Për çdo subjekt të siguruar, primi vjetor i sigurimit të depozitës llogaritet në masën 0.5 përqind të 
mesatares aritmetike të shumës së depozitave të siguruara, të regjistruara në fund të çdo dite pune për 
tre muajt e fundit të vitit të kaluar. Pagesa e primit kryhet në katër këste tremujore. Norma vjetore e 
primit të sigurimit të depozitave për vitin 2012 u aplikua e njëjtë për të gjitha bankat, sipas dispozitave 
të përcaktuara në ligj.  

Të ardhurat nga primi i sigurimit, të cilat përbëjnë dhe burimin kryesor të të ardhurave të Agjencisë, për 
vitin 2012 arritën në shumën 2,547,690 mijë lekë, të cilat krahasuar me një vit më parë kanë shënuar një 
rritje prej rreth 13,6 për qind. 

Ecuria e të ardhurave nga primi i sigurimit për tre vitet e fundit paraqitet grafi kisht si më poshtë:

2.

2.1 

DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË ASD - së 

A:

B:
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Të sigurtë në atë që strukturojmë.
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Rritja e shumës së primeve vjetore që bankat paguajnë për sigurimin e depozitave, vjen kryesisht si 
rezultat i rritjes së depozitave të siguruara në sistem dhe tregon rritjen e besimit të publikut në skemën 
e sigurimit të depozitave. Ky tregues sjell si rezultat forcimin e skemës së sigurimit të depozitave, pra 
rritjen e aftësisë paguese të Agjencisë në rast kompensimi.
 
Agjencia, të paktën një herë në vit, kryen verifi kimin në bankat e siguruara kryesisht lidhur me:
 

Mbajtjen e të dhënave për depozitat dhe depozituesit. 
Zbatimin e përjashtimeve sipas ligjit.
Parametrat teknikë në lidhje me primin.
Saktësinë e metodologjisë së vlerësimit të shumës së sigurimit dhe llogaritjes së primit.

Në vijim të procesit të verifi kimit, Agjencia në rast të konstatimit të shmangies nga zbatimi  ligjit për 
sigurimin e depozitave, përcakton masat korrigjuese dhe ndjek zbatimin e tyre nga ana e bankave.  

Depozitat e siguruara në sistemin bankar. 

Hapësirë informuese: Sigurimi i depozitave.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, siguron deri në masën 2,500,000 lekë:

Depozitat e çdo individi që banon në Shqipëri ose jashtë saj.
Shqiptar ose i huaj që ka vendosur depozita në bankat ose shoqëritë e kursim-kreditit që 
operojnë në Republikën e Shqipërisë.
Në lekë ose në monedhë të huaj (euro, dollarë, etj).
Në çdo bankë ose shoqëri kursim-kreditit që ushtron veprimtarinë në territorin e Republikës 
së Shqipërisë. 

Përjashtohen nga sigurimi dhe nuk përfi tojnë kompensimin e depozitave të tyre:

Shoqëritë tregtare, personat fi zikë ose personat juridikë.
Drejtorët dhe administratorët e bankës ose shoqërisë së kursim-kreditit, si dhe depozituesit 
që kryejnë të njëjtat funksione në personat juridikë të lidhur me to.
Aksionerët që zotërojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të drejtën e pronësisë 
në masën 5 % (pesë për qind) ose më shumë në kapitalin e bankës ose shoqërisë së kursim-
kreditit, si dhe aksionerët me të drejtë vote të lidhur me to.
Audituesit që kontrollojnë dhe çertifi kojnë llogaritë kontabël të bankës ose të shoqërisë së 
kursim kreditit, si dhe depozituesit që kryejnë të njëjtin funksion në shoqëritë e tjera të po 
të njëjtit grup me to.
Depozituesit me më shumë se 20% (njëzet për qind) interes preferencial, të ndryshëm nga 
interesi i zbatuar sipas kushteve të punës për të gjithë depozituesit e tjerë të bankës ose 
shoqërisë së kursim-kreditit.
Depozituesit që përdorin llogarinë depozitë për veprimtari kriminale.
Depozituesit që vendosin depozita gjatë dhe pas ditës së likuidimit të bankës ose shoqërisë 
së kursim-kreditit  nga Banka e Shqipërisë.   
Depozituesit që vendosin depozita në degën e bankës vendase jashtë territorit të Shqipërisë.

C:
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Totali i depozitave të sistemit bankar në fund të vitit 2012, krahasuar me fundin e vitit 2011 u rrit 
me 6.2  për qind, kurse krahasuar me fundin e vitit 2010 u rrit me 19.7 për qind. Kjo ecuri paraqitet 
grafi kisht si më poshtë:

Depozitat e individëve, që janë subjekt i skemës së sigurimit të depozitave, zënë një peshë prej 86 
për qind kundrejt totalit të depozitave të sistemit bankar. Këto depozita, gjatë tre viteve të fundit 
kanë patur një ecuri rritëse, duke shënuar një rritje prej 8 për qind krahasuar me fundin e vitit 2011 
dhe rritje prej 24.5 për qind krahasuar me fundin e vitit 2010. Kjo ecuri paraqitet në grafi kun e 
mëposhtëm.

Depozitat e individëve sipas llojit të monedhës, ndahen në raportet 52 për qind depozitat në lekë dhe 
48 për qind depozitat në valutë. Gjatë periudhës tre vjecare vërehet një tendencë në rritje e depozitave 
në valutë. Struktura e depozitave të individëve sipas llojit të monedhës në fund të vitit 2011, ishte 53 
për qind depozitat në lekë dhe 47 për qind depozitat në valutë, kurse në fund të vitit 2010 kjo strukturë 
ishte 54 për qind depozitat në lekë dhe 46 për qind depozitat në valutë. Ecuria e depozitave sipas kësaj 
strukture për tre vitet e fundit jepet në grafi kun e mëposhtëm:

Dhjetor 2010 Dhjetor 2011 Dhjetor 2012

Vlerat në përqindje

Depozitat në lekë Depozitat në valutë

54
53 52

48
47

46

42

44

46

52

48

54

50

56

Struktura e depozitave të individëve, të sistemit sipas llojit të monedhës në %

VITI
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Ecuria e depozitave të siguruara të sistemit

Depozitat e siguruara të sistemit, në fund të vitit 2012 përfaqësojnë 66 për qind të depozitave të 
individëve. Këto depozita, krahasuar me fundin e vitit 2011 kanë shënuar një rritje prej 9.8 për qind, kurse 
krahasuar me fundin e vitit 2010 kanë shënuar një rritje prej 21 për qind. Ecuria e depozitave të siguruara 
për tre vitet e fundit jepet në grafi kun e mëposhtëm:

Struktura e depozitave të sistemit, të klasifi kuara sipas përkatësisë që përfi tojnë nga skema e sigurimit 
të depozitave gjatë kësaj periudhe, ka qenë pothuajse në të njëjtat pesha specifi ke kundrejt totalit. Ecuria 
e depozitave të sistemit bankar e strukturuar si më sipër, për këto periudha krahasuese, jepet në grafi kun 
e mëposhtëm.

VITI

Dhjetor 2010VITI Dhjetor 2011 Dhjetor 2012

Vlera në milion lekë

Depozitat e siguruara Dep. e individëve jo të siguruara Dep. e kompanive
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1.200.000

800.000

1.000.000

Struktura e depozitave sipas përkatësisë në skemën e sigurimit të depozitave.

Në fund të dhjetorit 2012, depozitat e individëve të agreguara pas netimit deri në 2.5 milion lekë zënë
rreth 41 për qind të shumës totale të depozitave të individëve. Kurse numri i depozituesve, të cilët e kanë 
shumën e depozitave të tyre të agreguara deri në 2,5 milion lekë, dominon duke zënë 95 për qind të totalit 
të depozituesëve. Ky tregues është në përmbushje të objektivit të skemës së sigurimit të depozitave në 
Shqipëri, për mbrojtjen e depozituesve të vegjël.

Hapësirë informuese: 

Agregim : është llogaritja e shumës së përgjithshme të depozitave të siguruara të konvertuara në lekë, së bashku me 
interesin e llogaritur, të një depozituesi në subjektin e siguruar.

Netim: është zbritja e detyrimeve të papaguara në kohë, që rezultojnë në vonesë shlyerjeje në ditën e ndërhyrjes, nga shuma 
e agreguar e depozitave të siguruara të një depozituesi në një subjekt të siguruar. 
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Kompensimi i depozitave 

Agjencia është institucioni përgjegjës për realizimin e funksionit fi nal të saj, kompensimit të depozitave 
të klientëve në kohë reale. 

Agjencia kompenson depozitën e siguruar në masën 100 për qind dhe në çdo rast, jo më shumë se 
2 500 000 (dy milionë e pesëqind mijë)  lekë, për çdo depozitues në çdo subjekt të siguruar, që operon 
në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së depozituar. Për llogaritjen 
e shumës së kompensimit, nga shuma e agreguar e depozitave që depozituesi ka në subjektin e siguruar, 
do të zbritet vetëm shuma e detyrimeve për të cilat depozituesi është në vonesë shlyerje.

Administrimi i mjeteve fi nanciare 

Bazuar në ligjin nr. 8873 datë 29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar, si dhe në dokumentin 
e “Politikës së administrimit të mjeteve fi nanciare të Agjencisë”, Agjencia e Sigurimit të Depozitave 
përgjigjet për administrimin e fondeve me efektivitet dhe në përputhje me standartet e pranuara të 
menaxhimit të riskut. Administrimi i fondeve realizohet nëpërmjet investimit të mjeteve fi nanciare të 
Agjencisë në:

Tituj të emetuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë ose Autoriteti Mbikëqyrës, në lekë dhe  
në monedhë të huaj (bono thesari dhe obligacione).
Tituj të emetuar nga qeveritë ose bankat qëndrore në monedhë të huaj të cilat konsiderohen të  
sigurta nga agjenci për vlerësimin e riskut të njohura ndërkombëtarisht.
Tituj të emetuar nga institucionet fi nanciare ndërkombëtare.
Depozita me interes në Autoritetin Mbikëqyrës.

Titujt e blerë nga Agjencia nuk duhet të jenë me maturitet më shumë se një vit që nga momenti i fi timit 
të pronësisë nga Agjencia.

Në funksion të administrimit me efektivitet të mjeteve fi nanciare dhe të garantimit në çdo kohë të 
nevojave për mjete likuide fi nanciare, Agjencia ka ndërtuar shpërndarje të shkallëzuar të investimit të 
portofolit të saj. 

2.2 

2.3
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3.9 %

26 %

34 %

41 % 9 - 12 M

3.8 % Euro

3 - 6 M

USD

0 - 3 M

Struktura e portofolit të investimit sipas maturitetit të mbetur më 31.12.2012 rezulton :

Struktura e portofolit të investimit sipas peshës specifi ke të monedhave më 31.12.2012 rezulton:

Lek92.3 %
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Edukimi dhe informimi i publikut

Agjencia e Sigurimit të Depozitave gjatë vitit 2012 ka informuar publikun lidhur me çështje të sigurimit të 
depozitave, në veçanti lidhur me shumën e mbulimit, depozitat subjekt i skemës dhe ato të përjashtuarat 
prej saj, mënyrën e llogaritjes së shumës së kompensimit në një rast falimentimi, si veprohet me depozitat 
e përbashkëta, etj. Agjencia ka përdorur një sërë kanalesh komunikimi për informimin e publikut, ndër 
të cilat mund të përmendim: shpërndarjen e fl etëpalosjeve edukuese lidhur me skemën e sigurimit të 
depozitave në sportelet e bankave të cilat i adresohen depozituesit dhe punonjësit të bankës, publikimin 
e botimeve të Agjencisë në faqen e saj zyrtare të internetit, prezantimin e raportit vjetor të Agjencisë në 
Kuvend, dialogu me sektorin bankar dhe grupe të tjera të interesit nëpërmjet organizimit të tryezave të 
rrumbullakta për çështje të sigurimit të depozitave, etj. Gjithashtu, Agjencia  evidenton prezencën e saj 
në bankat e siguruara nëpërmjet ekspozimit të logos së saj në ambjentet e bankave të siguruara.

3. GJENDJA FINANCIARE E ASD 

Struktura e bilancit

Në mënyrë të përmbledhur dinamika e aktiveve dhe pasiveve të Agjensisë për vitin 2012, sipas treguesve 
të bilancit, paraqitet :

Përshkrimi (në mijë lekë)    31.12.2012  31.12.2011  Ndryshimi

Aktive afatshkurtra     16.699.191  13.311.224  +3.387.967
Aktive afatgjata           59.289         61.937          -2.648
TOTAL AKTIVE     16.758.480  13.373.161     3.385.319
Kapitali Agjencisë     16.756. 721  13.371.740  +3.384.981
Pasive të tjera               1.759           1.421             +338
TOTAL KAPITALI & PASIVE    16.758. 480  13.373.161    3.385.319

Aktivet afatshkurtra, përfaqësojnë mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre në bankën qendrore dhe 
bankat në të cilat Agjencia mban llogaritë e saj operative, investimet në letra me vlerë dhe llogaritë e 
arkëtueshme.

Aktivet afatgjata, përfaqësojnë aktivet afatgjata materiale dhe jomateriale.

Kapitali i Agjencisë, përfaqëson vlerën e fondit themeltar dhe fi timin e akumuluar nga aktiviteti i 
Agjencisë.

Pasive të tjera, përfaqëson detyrimet afatshkurtra të Agjencisë ndaj organeve tatimore për kontributin 
e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, tatimin mbi të ardhurat dhe detyrime afatshkurtra ndaj 
kreditorëve, për muajin dhjetor 2012.

Veprimtaria fi nanciare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është përjashtuar nga tatimet dhe taksat 
e drejtëpërdrejta. 

2.4 
3.1 
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Ecuria e fi timit të ASD në vite:

Kapitali dhe ecuria e tij

Kapitali i Agjencisë më datë 31.12.2012 është 16.756.720.641 lekë

               31.12.2012                 31.12.2011

Fondi Themeltar      400.000.000,00      400.000.000,00
Fondi i akumuluar        12.971.740.479         10.047.678.174
Fitimi i vitit ushtrimor         3.384.980.162         2.924.062.304

FONDI i Agjencisë       16.756.720.641         13.371.740.478

Fondi i ASD:

Fondi themeltar në shumën 400.000.000 lekë,  është kontribut i buxhetit të shtetit, që në 
krijimin e Agjencisë.

Fondi i akumuluar në shumën 12.971.740.479 lekë, përfaqëson fi timin e akumuluar dhe të 
pashpërndarë të realizuar nga aktiviteti i Agjencisë gjatë viteve 2002- 2011.

Fitimi i vitit ushtrimor në shumën 3.384.980.162 lekë, përfaqëson fi timin e realizuar gjatë 
periudhës raportuese 1 janar - 31 dhjetor 2012. 

Nga analiza e treguesve të mësipërm vërehet që kapitali i ASD-së në vite ka patur ecuri të qëndrueshme 
dhe në rritje, në mënyrë grafi ke e shprehur si më poshtë:

Fitimi dhe ecuria e tij

Fitimi i ASD-së në vite është siguruar nga rritja progresive e Të Ardhurave dhe nga kontrolli i  Shpenzimeve të 
kryera për aktivitetin e ASD-së. Në mënyrë grafi ke paraqitet si më poshtë:
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Të analizuara në vite të ardhurat e Agjencisë tregojnë për një qëndrueshmëri në rritje të kthimit nga 
investimi si dhe për një administrim të mirë dhe me efektivitet të fondeve në përputhje me standartet e 
pranuara të menaxhimit të riskut.

Tabela e mëposhtme tregon ecurinë në 5 vitet e fundit të Të Ardhurave dhe Shpenzimeve të 
ASD-së dhe peshën specifi ke që zënë shpenzimet e realizuara të Agjencisë kundrejt të ardhurave të 
realizuara të të njëjtës periudhë.

                Në 000/lekë
  
Viti 2008   Viti 2009                Viti 2010           Viti 2011      Viti 2012

Të Ardhura 1,407,667                1,659,312           2,615,017     2.999.303 3.464.654

Shpenzime     56,901                    81,874                77,371           75,241       79.674

Pesha specifi ke     4.04 %                   4.93 %              2.96 %          2.51%    2.30%
e Shpenzimeve/
Ardhurave  

Të ardhurat Shpenzimet
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Grafi kisht ky raport dhe ecuria e tij ndër vite paraqiten si më poshtë:

Raporti i të ardhurave me shpenzimet.

Të ardhurat:

Të ardhurat:

Të ardhurat për vitin 2012 janë realizuar në masën 3.464.624.756 lekë. Të ardhurat për vitin 2012 janë 
15.5% më shumë krahasuar me një vit më parë.

Të ardhurat nga primi i sigurimit, janë 2.547.690.715 lekë. Ato përfaqësojnë detyrimin ligjor të 
bankave të  siguruara për pagesën e primit vjetor të sigurimit të depozitave dhe janë të ardhurat më të 
rëndësishme në portofolin e ASD-së. 

Të ardhurat nga investimet, janë  916.899.777 lekë. Ato përfaqësojnë interesat aktive nga investimi i 
mjeteve fi nanciare të Agjencise dhe të tjera interesa bankare. Ato përbëjnë një tregues të rëndësishëm në 
fuqizimin e mjeteve fi nanciare të ASD-së. 

Të ardhura nga veprimtari të tjera, janë 64.000 lekë.
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4. NJË VËSHTRIM MBI VEPRIMTARITË E TJERA TË ASD-SË 
GJATË VITIT 2012 

Përmirësimi i skemës së sigurimit të depozitave 

Nisur nga fakti se mirëfunksionimi i skemës së sigurimit të depozitave ka si parakusht kryesor 
ekzistencën e një kuadri ligjor të harmonizuar, Agjencia në vazhdimësi synon të punojë në drejtim të 
identifi kimit të amendimeve ligjore të nevojshme që mundësojnë përmirësimin e mëtejshëm të kësaj 
skeme në përputhje me standartet ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave. 

Për përmbushjen me sukses të këtij qëllimi, Agjencia gjatë vitit 2012 ka vijuar  punën për përmirësimin  
e kuadrit ligjor dhe nënligjor në fushën e sigurimit të depozitave me asistencën teknike të projektit 
FIRST të Bankës Botërore me objekt “Forcimi i kuadrit ligjor për sigurimin e depozitave dhe zgjidhjes 
së bankave”. Puna për përmirësimin e kuadrit ligjor u fokusua në këto drejtime: (i) fi nalizimi i projektit 
studimor të përbashkët të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës së Shqipërisë për rishikimin 
e ligjit për sigurimin e depozitave; (ii) rishikimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit për sigurimin e 
depozitave; (iii) hartimi i draft marrëveshjeve me institucionet e tjera të rrjetit të sigurisë fi nanciare 
apo  palë të tjera të interesit në kuadër të zbatimit të funksioneve ligjore të Agjencisë. Si rezultat i punës 
intensive dhe bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet strukturave të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave 
dhe Bankës së Shqipërisë në muajin shkurt të vitit 2012 u konkretizua nisma ligjore për përmirësimin 
e legjislacionit për sigurimin e depozitave, nëpërmjet propozimit në instancat përkatëse të projektit të  
ndryshimeve të ligjit për sigurimin e depozitave. Kjo nismë ligjore u fi nalizua me miratimin nga Kuvendi 
i Shqipërisë të Ligjit nr. 78/2012, datë 26.07.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8873, datë 
29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave„ të ndryshuar. Ndryshimet kryesore që ligji ka sjellë në skemën 
e sigurimit të depozitave, janë:

Përfshirja e Shoqërive të Kursim – Kreditit (SHKK), si anëtare të skemës së sigurimit të depozitave. 
 
Thjeshtimi i formulës së llogaritjes së shumës së kompensimit. 
 
Mbledhja e kontributit të veçantë nga subjektet e siguruara për qëllim të rindërtimit të mjeteve 
fi nanciare  të Agjencisë. 
 
Mundësia e transferimit të mjeteve fi nanciare të Agjencisë deri në shumën e depozitave të 
siguruara tek një subjekt tjetër i siguruar ose një bankë- urë, në bazë të Urdhërit të Autoritetit 
Mbikqyrës.

4.1    

Gjithashtu, në kuadër të asistencës të projektit FIRST, përfundoi punën përgatitore për hartimin e 
projekt-marrëveshjes me Ministrinë e Financave dhe Bankës së Shqipërisë për plotësimin e mjeteve 
fi nanciare të Agjencisë në rast procesi kompensimi, si dhe fazën studimore për identifi kimin e dispozitave 
ligjore që duhet të rishikohen në disa nga aktet nënligjore në zbatim të ligjit për sigurimin e depozitave.

Shpenzimet:

Në total, shpenzimet e ASD-së për vitin 2012 janë realizuar në masën 79.674.330 lekë.

Shpenzimet operative janë 32.833.912 lekë dhe përfshijnë shpenzimet që lidhen me funksionimin nor-
mal të aktivitetit të Agjencisë.

Shpenzime personeli janë 35.499.385 lekë dhe përfshijnë shpenzimet që kryhen për pagat, sigurimet, e 
të tjera që lidhen me personelin e Agjencisë.

Shpenzime të tjera janë 11.341.033 lekë dhe përfshijnë shpenzime të tjera operative. 

Kontrolli i pasqyrave fi nanciare

Veprimtaria fi nanciare e Agjencisë auditohet në vazhdimësi nga auditi i brendshëm, i cili është pjesë 
përbërëse e strukturës organizative të saj, si dhe çdo vit nga auditues të jashtëm.  Sipas opinionit të 
kontrollit të brendshëm, pasqyrat fi nanciare të Agjencisë paraqesin në mënyrë të drejtë në të gjitha 
aspektet materiale, pozicionin fi nanciar të institucionit, rezultatin e saj fi nanciar dhe fl ukset e parasë, 
në përputhje me politikat kontabël të përshtatura në Manualin e Kontabilitetit të Agjencisë. 

Shpenzimet:

3.4 
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Looks different and seems alike



ASD Raporti Vjetor 2012 ASD Raporti Vjetor 2012fq 35 fq 36

Bashkëpunimi me institucionet e rrjetit të sigurisë fi nanciare në vend.

Gjatë vitit 2012, Agjencia është angazhuar dhe ka dhënë kontributin e saj aktiv në nismat e ndërmarra në 
drejtim të institucionalizimit të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë, 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, si institucionet 
përgjegjëse për zhvillimin e sistemit fi nanciar në vend dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë të tij. Duke qenë 
se këto institucione njëkohësisht bashkëpunojnë dhe janë pjesë e Grupit Këshillimor për Stabilitetin 
Financiar (GKSF), i cili funksionon në bazë të ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes 
Financiare”, gjatë vitit 2012 janë nënshkruar dy marrëveshje të rëndësishme:

4.2   

Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë, 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, i cili u 
nënshkrua në  muajin shkurt të vitit 2012 në mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit 
Financiar. Qëllimi i këtij Memorandumi është bashkëpunimi në drejtim të zhvillimit të 
sistemit fi nanciar dhe parandalimit e administrimit të situatave të jashtëzakonshme, 
të cilat mund të kërcënojnë stabilitetin e sistemit fi nanciar në vend.  Në këtë kuadër, në 
marrëveshje parashikohet se puna e GKSF do të mbështetet nga një Sekretariat, në të cilin 
të gjitha autoritetet nënshkruese të Memorandumit përfaqësohen me ekspertë të fushës.

Marrëveshja trepalëshe ndërmjet Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë dhe 
ASD “Për plotësimin e fondeve që i nevojiten Agjencisë në procesin e kompensimit të 
depozitave të siguruara”, e cila u nënshkrua në muajin dhjetor të vitit 2012 në mbledhjen 
e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar. Kjo marrëveshje parashikon se në rast të 
pamjaftueshmërisë së fondeve të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për kryerjen e një 
procesi kompensimi të mundshëm, palët angazhohen të ndjekin procedurat e përcaktuara 
në marrëveshje për dhënien e një kredie për Agjencinë nga Buxheti i Shtetit, si dhe realizimin 
e transaksioneve të riblerjes me Agjencinë.

Këto marrëveshje plotësojnë kuadrin e masave institucionale për përballjen dhe menaxhimin e situatave 
të falimentimit të bankave, duke përmirësuar në tërësi rrjetin e sigurisë fi nanciare në Shqipëri. Gjithashtu, 
marrëveshjet ndikojnë në rritjen e besimit të publikut në sistemin bankar dhe fi nanciar, duke siguruar 
një kthim të shpejtë të depozitave të siguruara, si dhe ulje të tensioneve që shkaktojnë fenomenet e 
falimentimeve të subjekteve anëtare të skemës së sigurimit të depozitave.

Bashkëpunimi me organizma ndërkombëtare të specializuara për asistencë teknike.

Në përmbushje të objektivave të përcaktuara në planin e saj strategjik dy vjeçar për periudhën 2012-
2014 të miratuar me Vendimin e Këshillit Drejtues nr. 322, datë 30.12.2011, Agjencia ka punuar për të 
siguruar burimet e nevojshme fi nanciare dhe teknike në drejtim të automatizimit të infrastrukturës 
së teknologjisë së informacionit për sistemin e raportimit dhe vlerësimit të primit të sigurimit të 
depozitave. Në këtë kuadër,  gjatë vitit 2012, me mbështetjen e asistencës teknike të FSVC, në kuadër 
të projektit “Konsultime mbi infrastrukturën e sistemit IT ne fushën e sigurimit të depozitave”,  u krye 
vlerësimi i infrastrukturës informatike të sistemit bankar në Shqipëri dhe moduleve informatike të 
bankave të veçanta, me synim gjetjen e mangësive dhe dhënien e rekomandimeve për automatizimin e 
sistemit raportues të depozitave të siguruara. Në përfundim të kësaj pune përgatitore, u hartuan termat 
e referencës për implementimin e projektit të automatizimit të sistemit raportues, mbi bazën e të cilave u 
mundësua aplikimi  zyrtar i Agjencisë për mbështetje fi nanciare nga BERZH. Aktualisht, ka përfunduar 
faza e parë e përzgjedhjes së ofertës teknike më të mirë dhe janë në ndjekje procedurat për zhvillimin e 
fazave të tjera të implementimit të këtij projekti. 

Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave.
 
Gjatë vitit 2012, Agjencia ka vijuar zhvillimin e marrëdhënieve të saj me institucionet dhe organizmat 
ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave, duke kontribuar kështu në përmirësimin e dialogut 
midis autoriteteve dhe anëtarëve të skemës së sigurimit.

Agjencia është anëtare e organizatës ndërkombëtare “Shoqata  Ndërkombëtare  e Siguruesve  të 
Depozitave” (IADI), misioni i së cilës është rritja e efektivitetit të sistemeve të sigurimit të depozitave 
nëpërmjet promovimit të standarteve më të mira dhe bashkëpunimit ndërkombëtar në këtë fushë. 
Aktualisht, IADI bashkëpunon ngushtë me organizmat e tjerë ndërkombëtarë në fushën fi nanciare, 
duke ushtruar rol të rëndësishëm në zhvillimin e politikave dhe të standarteve ndërkombëtare në këtë 
fushë. Pjesëmarrja e Agjencisë në IADI ndikon në orientimin e politikave të institucionit në përputhje me 
standartet më të mira, si dhe në rritjen profesionale të personelit të saj.

Agjencia është gjithashtu anëtare e Forumit Europian të Siguruesve të Depozitave (EFDI). Pjesëmarrja 
e Agjencisë në organizatat ndërkombëtare të sigurimit të depozitave, i shërben përditësimit të 
informacionit lidhur me zhvillimet që pësojnë politikat e sigurimit të depozitave në vendet anëtare të 
Bashkimit Evropian, si dhe harmonizimit të mëtejshëm të legjislacionit të saj në përputhje me Direktivën 
e Komunitetit Evropian “Për skemat e sigurimit të depozitave”, e ndryshuar, duke i paraprirë përshtatjes 
së kuadrit legjislativ të sigurimit të depozitave në Shqipëri,  me kërkesat e “acquis communautaire”. 

4.3   

4.4   
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ANEKS 1:  SUBJEKTET ANËTARE TË SKEMËS SË SIGURIMIT 
TË DEPOZITAVE

A: Bankat e siguruara

1. Raiffeisen Bank

5. Tirana Bank 

2. Banka e Bashkuar e Shqipërisë

3. Veneto Banka

4. Banka Kombëtare Tregtare

6. Banka NBG Albania 

7. Banka Ndërkombëtare Tregtare

8. Banka Alpha Albania
16. Union Bank

10. ProCredit Bank, Albania

11. First Investment Bank, Albania

12. Banka Credit Agricole,  Shqipëri

13. Banka e Kreditit e Shqipërisë

14. CREDINS Bank

15. Banka Société Générale Albania

9. Intesa Sanpaolo Bank, Albania
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B:         Shoqëritë e Kursim Kreditit, që do të anëtarësohen në skemë brenda vitit 2013:

97 SHKK përfaqësuar nga Unioni Shqiptar i Kursim Kreditit.

21 SHKK përfaqësuar nga Unioni “Jehona”. 

Shoqëria e kursim -kreditit “Elbasan”.
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ANEKS 2:  OBJEKTIVAT KRYESORE TË AGJENCISË PËR 
VITIN 2013 NË ZBATIM TË PLANIT STRATEGJIK PËR 
PERIUDHËN 2012 – 2014.

Implementimi i projektit të automatizimit të infrastrukturës së teknologjisë së informacionit për 
sistemin e raportimit dhe vlerësimit të primit të sigurimit të depozitave.

Finalizimi i përfshirjes së shoqërive të kursim – kreditit në skemën e sigurimit të depozitave 
brenda afateve të parashikuara në ligj.

Hartimi i strategjisë për ndërgjegjësimin e publikut dhe rritjen e  besueshmërisë së tij në sistemin 
e sigurimit të depozitave.

Rritja e kapaciteteve profesionale dhe punës kërkimore të Agjencisë në funksion të zhvillimit të 
institucionit.

Forcimi i rolit të Agjencisë në Grupin Këshillimor të Stabilitetit Financiar në funksion të ruajtjes 
dhe zhvillimit të sistemit fi nanciar në vend.

Forcimi i bashkëpunimit me subjektet anëtare të skemës për një sistem efi kas të sigurimit të 
depozitave.
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Raporti i Audituesit të Pavarur.

Për Këshillin Drejtues të Agjensisë se Sigurimit të Depozitave:

Ne kemi audituar pasqyrat fi nanciare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (“Agjencia”) të cilat për-
bëhen nga bilanci kontabël më 31 dhjetor 2011, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyra e 
shpëerndarjes së fi timit, pasqyra e lëvizjes së fondeve dhe pasqyra e rrjedhjes së parasë për vitin e mbyl-
lur në atë datë, dhe shënimet që përfshijnë një përmbledhje të politikave të rëndesishme kontabel dhe 
informacione të tjera shpjeguese.

Përgjegjësia e drejtimit për pasqyrat Financiare:

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave fi nanciare në 
përputhje me politikat kontabël të përshtatura në manualin e Kontabilitetit të Agjencisë, miratuar nga 
Këshilli i Ministrave me vendim nr. 250, datë 15 prill 2005 dhe për kontrollin e brenshëm i cili, në masën 
që përcaktohet nga Drejtimi, ështv i nevojshëm për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave fi nanciare 
pa anomali materiale, si rezultat i gabimeve apo mashtimeve.

Përgjegjësia e Audituesit:

Përgjegjësia jonë është tv shprehim një opinion mbi këto pasqyra fi nanciare bazuar në auditimin tonë. 
Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte 
kërkojnë që në të respektojmë kërkesat e etikës dhe të planifi kojmë dhe kryejmë auditimin me qëllim që 
tv marrim një siguri të arsyeshme nesë pasqyrat fi nanciare nuk përbëjnë anomali materiale.

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë evidence auditimi rreth shumave dhe informa-
cioneve të paraqitura në pasqyrat fi nanciare. Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, 
përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve të anomalive materiale në pasqyrat fi nanciare, si pasojë e 
mashtrimit apo gabimit. Gjatë vlerëimit të reziqeve, audituesi merr në konsideratë kontrollet e brend-
shme të përshtatshme mbi përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë te pasqyrave fi nanciare në këtë mënyrv 
që të planifi kojë procedura të pvrshtatshme auditimi nv rrethanat e Agjencise, por jo me qëllim pvr tv 
shprehur njv opinion mbi efektivitetin e kontrolleve të brvndshme tv saj. Një auditim gjithashtu përf-
shin vlerësimin e përshtatshmërisë sv politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmerisë të vleresimeve 
kontabel të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave fi nanciare.

Ne besojemë që evidenca e auditimit që ne kemi përftuar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 
dhënë bazat për opinionin tonë:

Opinion:
Sipas opinionit tonë, pasqyrat fi nanciare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, 
pozicionin fi nanciar të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave më 31 dhjetor 2011, rezultatin e saj fi nanciar 
dhe fl ukset e saj të parasë për vitin e mbyllur ne atë datë, në përputhje me politikat kontabël të përsh-
tatura në Manualin e Kontabilitetit të Agjescisë.

Çështje te tjera:
Pasqyrat fi nanciare të Agjencisë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2010 u audituan me një auditor tjetër i 
pavarur që ka shprehur një opinion të pamodifi kuar në datën 08 shtator 2011.
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10 VJET ASD – PËRSHKRIM HISTORIK

Viti 2002

Tetor 2002 - Krijimi i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave me Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për 
Sigurimin e Depozitave”. 

Subjektet e anëtarësuar në skemë: bankat 
Depozituesit e siguruar: Vetëm individët
Niveli i sigurimit: deri në 700.000 lekë

Viti 2003

Maj 2003 - Anëtarësimi i ASD në Shoqatën Ndërkombëtare të Sigurimit të Depozitave (IADI), një 
nga organizatat ndërkombëtare më të afi rmuara në fushen e sigurimit të depozitave, me qendër 
në Basel të Zvicrës , themeluar më 6 Maj 2002.

Maj 2003 - Anëtarësimi i ASD në Forumin Europian për Sigurimin e Depozitave (EFDI), themeluar 
në Vienë më 11 tetor të vitit 2002.

Korrik 2003 – Marrëveshja e bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe ASD. 
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Viti 2012:

Shkurt 2012 -  Përfshirja e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Grupin Këshillimor të Stabilitetit 
Financiar, si dhe nënshkrimi i marrrëveshjes së bashkëpunimit me Ministrinë e Financave dhe Bankën 
e Shqipërisë me synim zhvillimin e sistemit fi nanciar në vend dhe parandalimin e administrimit të 
situatave të jashtëzakonshme, të cilat mund të kërcënojnë stabilitetin e këtij sistemi.

Korrik 2012 - Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 78/2012, datë 26.07.2012 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar. Zhvillimet kryesore:

Përfshirja e Shoqërive të Kursim – Kreditit (SHKK), si anëtare të skemës së sigurimit të depozitave. 
Thjeshtimi i formulës së llogaritjes së shumës së kompensimit. 
Burim shtesë për fi nancimin e Agjencisë nëpërmjet mbledhjes së kontributit të veçantë nga subjektet e 
siguruara vetëm për qëllim të rindërtimit të mjeteve fi nanciare të Agjencisë.  
Mundësia e transferimit të mjeteve fi nanciare të Agjencisë deri në shumën e depozitave të siguruara tek një 
subjekt tjetër i siguruar ose një bankë - urë, në bazë të Urdhërit të Autoritetit Mbikëqyrës ose gjatë procesit 
të kujdestarisë ose likuidimit.

Dhjetor 2012 - nënshkrimi i marrëveshjes trepalëshe ndërmjet Ministrisë së Financave, Bankës së 
Shqipërisë dhe ASD-së, “Për plotësimin e fondeve që i nevojiten Agjencisë në procesin e kompensimit të 
depozitave të siguruara”.

Viti 2009

Mars 2009 - Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 10 106, datë 30.03.2009 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”. Zhvillimet kryesore:

Rritja e shumës së kompensimit për depozitën e siguruar në vlerën 2.500.000 (dy milion e 
pesëqind mijë) lekë për çdo depozitues në çdo bankë të siguruar.

Heqja e  kriterit për bashkësigurimin (co-insurance), duke mundësuar kompensim të plotë të 
depozitës deri në shumën e përcaktuar nga ky ligj.

Përcaktimi i mënyrave për kryerjen e procesit të kompensimit, duke shtuar edhe atë nëpërmjet 
përzgjedhjes së një banke të siguruar si Bankë Agjente. 

 
Zgjatja e afatit për sigurimin e depozitës në rastin e:
- transformimit të subjektit të siguruar, nëpërmjet bashkimit, shkrirjes, ndarjes ose nëpërmjet       
ndonjë mënyre tjetër, tre muaj prej datës që Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti 
Mbikëqyrës. 
- likuidimit vullnetar të subjektit të siguruar, deri në përfundim të këtij procesi.
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Adresa:

Agjensia e Sigurimit të Depozitave
Rruga e Elbasanit (pallati pranë
Ambasadës Amerikane), Nr.317,
Tiranë/Albania

t: +355 (0) 4 362 989/347 298
f: +355 (0) 4 362 984
e: info@dia.org.al
www.dia.org.al

Kontakte
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