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SEKSIONI 1 - HYRJE. 

1. Mesazhi i Kryetarit të Këshillit/Drejtorit të 

Përgjithshëm. 

Të nderuar lexues, 

Me kënaqësi raportojmë për një tjetër vit të mirë progresi për 

Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, teksa vazhdojmë të përforcojmë 

mirëqeverisjen dhe gatishmërinë për përmbushjen e detyrave tona 

ligjore.  

Si edhe gjatë viteve të mëparshme, nuk mund të mos vërejmë 

përsëritjen e sfidave që na kanë shoqëruar në punën tonë. Pavarësisht 

përpjekjeve të vazhdueshme, jemi të ndërgjegjshëm se gjithmonë ka 

vend për përmirësime. Ndaj përpiqemi vazhdimisht t’i ngremë 

standardet tona në të gjitha drejtimet, e veçanërisht në të qenurit gati 

për kompensimin e depozitave të siguruara. Si rregullator dhe 

administrator i skemës së sigurimit të depozitave dhe njëkohësisht 

anëtar i rrjetit të sigurisë financiare, besimi i publikut në sistemin 

bankar dhe financiar është kyç për aktivitetin tonë. Jemi të sigurt se 

rënia më e vogël e besimit të publikut përbën rrezik për përmbushjen e 

mandatit që na është caktuar. Për këtë arsye, angazhohemi plotësisht në 

të qenurit transparent, objektivë dhe të përgjegjshëm. 

Përgjatë viteve kemi punuar për gatishmërinë tonë operacionale, duke 

krijuar sisteme, infrastruktura, politika dhe procese që do të na lejojnë 

të jemi më efektivë në përmbushjen e mandatit tonë. Këto projekte janë 

vlerësuar maksimalisht edhe me çmimin për përmirësimet më të mira 

të sistemit të sigurimit të depozitave dhënë nga Shoqata Ndërkombëtare 

e Siguruesve të Depozitave (IADI) për Agjencinë.  

Në mënyrë të vazhdueshme, monitorojmë dhe vlerësojmë rreziqet në 

mjedisin tonë operacional për të qenë të sigurt në përgatitjen për të 

kompensuar depozituesit në rast ngjarjeje sigurimi të një institucioni 

bankar ose jobankar, anëtar i skemës së sigurimit të depozitave. Një 

hallkë e rëndësishme e këtij procesi është edhe banka agjente, e cila do 

të jetë përgjegjëse për kryerjen e pagesave ndaj depozituesve në një 

proces kompensimi në emër dhe për llogari të Agjencisë. Në këtë 

kuadër, këtë vit Agjencia zhvilloi dhe mbylli me sukses procedurën për 
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përzgjedhjen e tre bankave si partnerë të mundshëm të saj në kryerjen 

e një procesi kompensimi.  

Për të testuar gatishmërinë tonë, kemi kryer dhe planifikojmë të 

kryejmë edhe në të ardhmen, ushtrime simulimi të një procesi të 

mundshëm kompensimi. Vitin që lamë pas kemi kryer një ushtrim 

simulimi në bashkëpunim me homologët tanë nga Kosova, Fondin e 

Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK), nëpërmjet të cilit arritëm 

të nxirrnim mësime të rëndësishme. Për këtë vit kemi planifikuar një 

ushtrim të ngjashëm, në të cilin do të simulohet procesi hipotetik i 

kompensimit të një banke anëtare të skemës. Në ushtrim do të 

përfshihen edhe bankat tona agjente të përzgjedhura në listën 

paraprake, çka do të synojë të përgatisë dhe testojë edhe kapacitetet e 

tyre në rast të një ngjarjeje të tillë.  

Viti 2017 shënoi aderimin për herë të parë të shoqërive të kursim-

kreditit në skemën e sigurimit të depozitave, pas përmbushjes së 

kushteve për anëtarësim nga këta të fundit. Zgjerimi i skemës me 

subjekte të sistemit jobankar vlerësohet si një ecuri pozitive në drejtim 

të përforcimit të stabilitetit financiar në vend, si një nga objektivat 

kryesorë të skemës. Një tjetër hap në përmbushje të këtij objektivi ishte 

përfshirja efektivisht, që prej fillimit të vitit 2017, e depozitave të 

tregtarëve dhe shoqërive tregtare si depozita të sigurueshme të skemës 

së sigurimit të depozitave, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.  

Përgjatë vitit 2017, Agjencia është angazhuar edhe në përmbushjen e 

detyrimeve ligjore që rrjedhin nga ligji  “Për rimëkëmbjen dhe 

ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë”, 

ku ndër të tjera, Agjencia ngarkohet me rolin e administrimit të Fondit 

të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. Në këtë kontekst, ASD-ja ka qenë 

pjesë e grupeve të punës për hartimin dhe implementimin e kuadrit 

nënligjor për këtë qëllim në bashkëpunim me Autoritetin e Ndërhyrjes 

së Jashtëzakonshme (Bankën e Shqipërisë). Fondi i Ndërhyrjes së 

Jashtëzakonshme do të krijohet në vitin 2018 me derdhjen e 

kontributeve të para vjetore nga bankat.  
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Besimi i publikut tek skema e sigurimit të depozitave është nxitur edhe 

përmes iniciativave ndërgjegjësuese për edukimin e publikut, të cilat 

kanë sjellë progres të konsiderueshëm përgjatë viteve. Agjencia është 

angazhuar në rritjen e nivelit të edukimit dhe ndërgjegjësimit të 

depozituesve për përfitimet dhe kufizimet e skemës së sigurimit të 

depozitave, si dhe njohjen e tyre me procedurën e kompensimit, 

përmes trajnimeve dhe publikimit të materialeve promocionale, 

komunikimit në rrjetet sociale dhe në faqen zyrtare të internetit.  

Në aspektin ndërkombëtar, gjatë këtij viti Agjencia intensifikoi 

marrëdhëniet me homologët e saj dhe me organizmat ndërkombëtare 

ku ajo bën pjesë, duke synuar përditësimin e skemës sipas standardeve 

më të mira në fushën e sigurimit të depozitave. Mund të veçojmë 

nënshkrimin e një marrëveshjeje të re bashkëpunimi me Fondin e 

Sigurimit të Depozitave të Kosovës, çka mundëson një bashkëpunim më 

praktik dhe operacional midis institucioneve tona, me qëllim zhvillimin 

e kapaciteteve njerëzore dypalëshe. Këtë vit, ASD-ja mirëpriti në 

qytetin e Gjirokastrës takimin ballkanik të Forumit Evropian të 

Siguruesve të Depozitave (EFDI), me pjesëmarrjen e homologëve nga 

Mali i Zi, Kroacia, Serbia, Bosnja, Maqedonia, Kosova, Greqia dhe 

Bullgaria. Ashtu si dhe takimet e tjera, ky takim kishte për qëllim 

shkëmbimin e eksperiencave më të fundit ndërmjet siguruesve të 

depozitave të këtyre vendeve, duke marrë parasysh ngjashmëritë e 

sistemeve financiare e bankare respektive. 

Sfidat dhe rreziqet me të cilat ndeshet sistemi bankar dhe financiar janë 

mjaft dinamike, ndaj vështirësia në parashikimin e tyre kërkon një 

angazhim dhe një qasje fleksibël dhe të palodhur nga ana e Agjencisë. 

Ashtu si vitet e tjera, nevoja për të qenë të gatshëm dhe të përgatitur 

është konstante për ne. Teksa mjedisi bankar e financiar zhvillohet, 

institucionet anëtare rriten apo zvogëlohen dhe modelet e tyre të 

biznesit ndryshojnë, mandati ynë dhe kërkesa për të qenë të përgatitur 

për të kompensuar depozituesit mbeten të njëjta. Përkrah mbrojtjes së 

interesave të depozituesve, gatishmëria për një kompensim efektiv, 

mbron njëkohësisht sistemin financiar e bankar shqiptar nga ndikime të 

mundshme sistemike. 
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Në mbyllje, dëshirojmë të falënderojmë kolegët dhe bashkëpunëtorët 

që ndajnë objektivat dhe vizionin tonë. Në të ardhmen synojmë të 

përballojmë sa më mirë së bashku sfidat dhe ngjarjet e tjera të 

paparashikueshme me të cilat mund të ndeshemi. Jemi besimplotë se 

me anë të strategjisë tonë, entuziazmit dhe përkushtimit me të cilin 

angazhohemi në detyrat tona, do të arrijmë të jemi në çdo moment të 

gatshëm për përballimin e sfidave. Në këtë kontekst do të donim të 

veçonim mbështetjen e anëtarëve të Këshillit Drejtues, për kritikat 

konstruktive dhe perspektivat e reja që sjellin për rritjen e standardeve 

të institucionit. Gjithashtu, falënderojmë bashkëpunëtorët tanë, 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë, ndër të cilët veçojmë Bankën e 

Shqipërisë për mbështetjen e paçmueshme, si dhe subjektet anëtare të 

skemës dhe bashkëpunëtorët e tjerë strategjikë të Agjencisë për 

kontributin e tyre. Shpresojmë dhe besojmë në bashkëpunimin tuaj 

edhe në të ardhmen! 

Donald Duraj Genci Mamani 

Kryetar i Këshillit Drejtues Drejtor i Përgjithshëm 
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2. Përmbledhje ekzekutive e veprimtarisë së 

Agjencisë. 

Viti 2017 është karakterizuar nga një luhatje e depozitave në sistemin 

bankar, ku për vitin kemi një rritje të vogël të tyre në krahasim me vitet 

e tjera. Në fund të dhjetorit 2017, totali i depozitave në sistemin bankar 

arriti 1,115 miliard lekë, krahasuar me 1,114 miliard lekë që ishte një 

vit më parë, duke shënuar një rritje prej 0.08 %. Vlera e depozitave të 

sigurueshme në banka që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave 

arriti 1074 miliard lekë, 17.6% më shumë se një vit më parë, kryesisht 

si rezultat i zgjerimit të skemës së sigurimit të depozitave me depozitat 

e tregtarëve dhe shoqërive tregtare në fillim të vitit 2017. Depozitat e 

siguruara për kompensim në banka janë në vlerën 655.3 miliard lekë 

duke përbërë rreth 59% të totalit të depozitave ose 61% të vlerës së 

depozitave të sigurueshme të individëve. Vlera e depozitave të siguruara 

për kompensim, të cilat përfaqësojnë detyrimin e Agjencisë ndaj 

depozituesve në sistemin bankar, u rrit me 43.9 miliard lekë ose 7% 

krahasuar me një vit më parë. 

Në fund të vitit 2017, totali i depozitave në SHKK arriti në vlerën 6.1 

mld lekë, nga 4.1 mld lekë që ishte në fund të dhjetorit 2016, duke 

shënuar një rritje vjetore prej 48.7%. Depozitat e sigurueshme në 

SHKK për vitin 2017 janë 6 mld lekë, duke pësuar një rritje me 49.2% 

krahasuar me fundin e dhjetorit 2016, dhe përfaqësojnë 98.6% të totalit 

të depozitave. Depozitat e siguruara për kompensim në SHKK janë 4.5 

mld lekë, të cilat përbëjnë 73% të totalit të depozitave ose 74% të 

depozitave të sigurueshme.  

Performanca financiare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 

2017 është karakterizuar nga një rritje e qëndrueshme e fondit të 

sigurimit të depozitave në banka. Në 31 dhjetor 2017, vlera kontabël e 

fondit të sigurimit të depozitave në banka është 35.017  miliard lekë ose 

12.08% më i madh se një vit më parë. Ndërkaq, vlera kontabël e fondit 

të sigurimit të depozitave në SHKK në dhjetor 2017 është rreth 92.2 

milion lekë duke shënuar një rritje prej 19.5% krahasuar me vitin 2016. 

Rritja e qëndrueshme e fondit të sigurimit të depozitave në banka ka 

sjellë një rritje të raportit të mbulimit, i llogaritur si përqindje e fondit 

të sigurimit të depozitave në banka në krahasim me depozitat e 
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siguruara, në 5.34% në fund të vitit 2017 nga 5.11% në vitin 2016, vit 

në të cilin u kalua për herë të parë mbi vlerën 5%. Ndërkohë, për vitin 

e parë të funksionimit të skemës së sigurimit për SHKK-të raporti i 

mbulimit të depozitave në këto shoqëri është 2.05%. 

Të ardhurat nga primet e sigurimit nga bankat për vitin në raportim 

ishin 3.2 miliard lekë ose 7.17% më të larta se një vit më parë. 

Ndërkohë, të ardhurat nga primet e sigurimit nga SHKK-të për vitin 

2017 ishin 10.1 milion lekë. Vitit 2017 ishte viti i parë në të cilën 

SHKK-të derdhen primet tremujore në Agjenci. Të ardhurat nga 

administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në 

banka për vitin 2017 ishin 780.2 milion. Të ardhurat nga administrimi 

i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në SHKK për 

vitin 2017 ishin 1.3 milion lekë ose 16% më shumë se në vitin 2016. 

Në vitin 2017, ecuria e të ardhurave nga administrimi i mjeteve 

financiare u ndikua negativisht nga ecuria e normave të interesit, dhe 

pozitivisht nga diversifikimi i maturiteteve të letrave me vlerë ku është 

investuar.  

Në drejtim të miradministrimit financiar të fondeve të nga ASD, si një 

nga faktorët kyçë të suksesit evidentuar edhe në Planin Strategjik për 

vitet 2015 – 2017, strukturat e Agjencisë mbeten të angazhuar në 

realizimin e buxhetit të çdo viti me një luhatje jo më të madhe se 10% 

nga buxheti i miratuar, çka sjell nevojën e hartimit të një buxheti sa 

sfidues aq edhe realist. Në hartimin e buxhetit për vitin 2017, Agjencia 

synoi që shpenzimet korrente për vitin të ishin jo më të larta se 25% e 

planit të të ardhurave nga administrimi i mjeteve financiare. Këto 

shpenzime në raport me planin e të ardhurave në total ishin parashikuar 

në rreth 5% të tyre. U vlerësua se mbajtja e shpenzimeve brenda këtyre 

raporteve mundëson përmbushjen e objektivave si dhe garanton 

zgjerimin e fondeve të sigurimit të depozitave nga të ardhurat neto që 

realizohen gjatë vitit. Për vitin e mbyllur në 31 Dhjetor 2017, të 

ardhurat në total u realizuan në masën 99.53% në krahasim me planin 

për vitin. Shpenzimet e veprimtarisë së institucionit janë realizuar në 

masën 83.23% në krahasim me planin.  
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SEKSIONI 2 - VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI DEPOZITAT. 

Agjencia e Sigurimit të Depozitave gjatë vitit 2017 ka siguruar depozitat 

e depozituesve në 16 bankat e sistemit, si dhe në 6 shoqëri kursim-

krediti. Viti 2017 është viti i parë ku skema e sigurimit të depozitave 

siguroi përveç depozitave të individëve dhe ato të tregtarëve dhe 

shoqërive tregtare. Kështu në fund të vitit 2017 totali i depozitave në 

sistemin financiar përfshirë banka dhe shkk është 1,121mld lekë,. 

Depozituesi në çdo bankë apo në çdo degë të bankës së huaj sigurohet 

në masën 100 %, por në çdo rast jo më shumë se 2.500.000 (dy milionë 

e pesëqind mijë) lekë, ndërsa depozituesi në shoqëritë e kursim-kreditit 

sigurohet në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 

2.000.000 (dy milionë) lekë pavarësisht numrit të depozitave apo llojit 

të monedhës së tyre, të depozituara në këtë SHKK. Agjencia sipas të 

dhënave për fund vitin 2017 ka detyrimin për kompensimin e 655 mld 

lekë depozitave në banka, apo të 1,655,605 depozituesve; si dhe 

detyrimin për kompensimin e 4.5 mld lekë depozitave në shoqëritë e 

kursim-kreditit, apo të 13,014 depozituesve. Në totalin e detyrimeve 

të Agjencisë ndaj depozituesve që kanë vendosur depozitat e tyre në 

banka dhe shkk prej 659.5 mld lekë, 99.3% e zë detyrimi i Agjencisë 

ndaj depozituesve që i kanë vendosur depozitat e tyre në banka, ndërsa 

0.7% është detyrimi i Agjencisë ndaj depozituesve që i kanë të 

vendosura depozitat e tyre në shoqëritë e kursim-kreditit. 

2.1. Depozitat në sistemin bankar. 

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2017, totali i depozitave të sistemit bankar 

ka patur trend në rënie me norma të ndryshimit mujor të ulëta, kurse 

gjatë gjysmës së dytë të vitit kjo ecuri ka qenë pozitive. Në fund të 

dhjetorit 2017, totali i depozitave në sistemin bankar arriti 1,115 mld 

lekë, krahasuar me 1,114 mld lekë që ishte një vit më parë, duke 

shënuar një rritje prej 0.08 %. Norma mesatare e ndryshimeve vjetore 

për dhjetë vitet e fundit ishte 6.2 %. 
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Grafiku 1. Ecuria e depozitave të sistemit bankar për fund vitet 2002-2017 

  

2.1.1. Depozitat e sigurueshme në sistemin bankar 

Në fillim të vitit 2017, fusha e mbulimit për skemën e sigurimit të 

depozitave u zgjerua duke përfshirë edhe tregtarët e shoqëritë tregtare. 

Në fund të këtij viti vlera e depozitave të sigurueshme që përfitojnë nga 

skema e sigurimit të depozitave arriti 1,074 mld lekë, duke përfaqësuar 

96.3% të totalit të depozitave. Si rezultat i këtij zgjerimi rritja vjetore 

e depozitave të sigurueshme në vlerë ishte 161 mld lekë, ose 17.6% më 

shumë krahasuar me vlerën prej 913 mld lekë të depozitave të 

sigurueshme të individëve që ishte në fund të vitit të kaluar. Depozitat 

e sigurueshme përfshijnë llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kartave, 

llogaritë e kursimit, depozitat me afat, llogaritë e përbashkëta dhe 

produkte të tjera të ngjashme. 
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Depozitat e sigurueshme në lekë, në fund të dhjetorit 2017, zënë 

peshën më të madhe të totalit të depozitave të sigurueshme prej 

48.73%, ndjekur nga depozitat në euro 43.7%, dhe depozitat në USD 

5.7%. 

Grafiku 2. Struktura e shumës së depozitave të sigurueshme të sistemit sipas monedhave në % 

- 31.12.2017 

 

Ecuria e depozitave të sigurueshme në lekë gjatë vitit 2017, ka qenë në 

të dyja kahet pozitive dhe negative, me norma të ndryshimit mujor 

relativisht të vogla. Norma më e madhe e ndryshimit mujor ishte në 

fund të muajit dhjetor prej 2.4%. Në këtë periudhë këto depozita 

arritën vlerën prej 523.3 mld lekë. Depozitat e sigurueshme në valutë 

përbëjnë 51.27% të totalit të depozitave të sigurueshme, dhe 

kundravlera e tyre në lekë është 550.6 mld lekë. Për periudhën më të 

madhe të vitit 2017, ka dominuar ecuria pozitive e depozitave në valutë 

dhe norma e ndryshimit mujor më e madhe u shënua për fundin e muajit 

gusht prej 2.4%.  
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Sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr. 53/2014 “Për sigurimin 

e depozitave”, i ndryshuar, shuma e kompensimit paguhet deri 

në nivelin maksimal të mbulimit, vetëm nëse kalon vlerën prej 

100 lekësh. 

Depozitat për kompensim të sistemit bankar në fund të vitit 

2017 arritën 655.3 mld lekë, të cilat përfaqësojnë dhe 

detyrimin maksimal të Agjencisë kundrejt 1,655,605 

depozituesve individë dhe tregtarë e shoqëri tregtare. 
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Grafiku 3. Ecuria e depozitave të sigurueshme të sistemit sipas monedhave gjatë vitit 2017 
 

 
 

Në fund të dhjetorit 2017, depozitat e sigurueshme më të vogla ose të 

barabarta me nivelin maksimal të mbulimit ishin 407 mld lekë (e 

shprehur në përqindje 38% të totalit të shumës së depozitave të 

sigurueshme), kurse depozitat mbi nivelin maksimal të mbulimit arritën 

667 mld lekë (ose 62% të totalit të shumës së depozitave të 

sigurueshme). 
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Grafiku 4. Struktura e depozitave të sigurueshme për kompensim krahasuar me limitin e mbulimit 2.5 mln- lekë dhjetor 2017 
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2.1.2. Depozitat e sigurueshme të individëve  

Këto depozita në sistemin bankar më 31 dhjetor 2017 arritën 922.9 mld 

lekë, duke përbërë pjesën më të madhe të totalit të depozitave të 

sigurueshme, konkretisht 86% (norma e ndryshimit vjetor ishte 

+1.1%). 

Ndikimin më të madh në rritjen vjetore të depozitave të sigurueshme 

të individëve, e kanë dhënë depozitat në monedhë të huaj, të cilat janë 

rritur më shpejt se depozitat në lekë. Në dhjetor 2017 depozitat në 

monedhë të huaj të shprehura në kundravlerën në lekë kanë peshën 

50.3%, dhe rritja vjetore e tyre ishte +2%, kurse rritja vjetore e 

depozitave në lekë ishte 0.2%. Depozitat në USD (pesha e tyre 5.4%) 

kanë shënuar rritje vjetore me 24.5%, kurse kundravlera e tyre në lekë 

u rrit me 8%, ndërsa depozitat në EUR (pesha e tyre 42.8%) kanë 

shënuar rritje vjetore 2.3%, kurse kundravlera e tyre në lekë u rrit me 

0.5%. 

Në fund të dhjetorit 2017, depozitat e sigurueshme të individëve në 

lekë në sistemin bankar arritën shumën prej 459 mld lekë duke 

përfaqësuar 49.7% të depozitave të individëve, ndërsa krahasuar me një 

vit më parë kanë shënuar një rritje në vlerë me 858 mln lekë. 

Grafiku 5. Struktura e shumës së depozitave të sigurueshme të individëve të sistemit sipas 

monedhave në %-dhjetor 2017 
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Sipas nivelit të mbulimit ndikim më të madh në rritjen vjetore të 

depozitave të sigurueshme të individëve e ka dhënë rritja prej 2.8% e 

depozitave me shuma 101 - 2.5 mln lekë. Këto depozita kanë peshën 

42.5% (ndryshimi vjetor i depozitave me shuma mbi nivelin e mbulimit 

2.5 mln lekë ishte -0.1%) kundrejt totalit të depozitave të sigurueshme. 

Numri i depozituesve individë që i mbajnë këto depozita, në fund të 

vitit 2017 është 2,479,4711. Numri i depozituesve individë që 

përfitojnë kompensim në sistemin bankar, gjatë periudhës 15 vjeçare të 

aktivitetit të skemës së sigurimit të depozitave, është rritur 6.2 herë 

(nga 400 mijë depozitues në fillim të vitit 2003, në 2,479,471 në 

dhjetor 2017). 

 

 

 

                                                           
1 Numri total i depozituesve është përcaktuar duke mbledhur të dhënat e agreguara 
të raportuara nga çdo bankë, kështu që një person i cili ka depozita në disa banka 

 

Ndër depozituesit individë me depozita më të mëdha se 100 lekë, 94% 

prej tyre ose 1,469,059 depozitues, i kanë depozitat deri në nivelin e 

mbulimit dhe përfitojnë mbulim të plotë nga skema e sigurimit të 

depozitave.  

Depozitat e sigurureshme më të mëdha se 2.5 mln lekë u ulën me 765 

mln lekë ose 0.1% krahasuar me një vit më parë, dhe në fund të 

dhjetorit 2017 arritën vlerën 531mld lekë. Këto depozita u përkasin 

92,818 depozituesve. 

është regjistruar disa herë. Në këtë numër ka depozitues me balancë zero në 
depozitat e tyre. 

Krahasuar me fundin e vitit 2003, që ishte viti i parë i plotë i aktivitetit të 

skemës së sigurimit të depozitave në Shqipëri, vlera e depozitave të 

sigurueshme të individëve në sistemin bankar është rritur 3.3 herë, në 

termat nominalë. 
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Grafiku 6. Ecuria e numrit të depozituesve individë të klasifikuar sipas nivelit të mbulimit 2009-2017 

 

Grafiku 7. Ecuria e depozitave të sigurueshme dhe të siguruara të individëve 2012-2017 

 

 

 

2.1.3. Depozitat e siguruara të individëve  

Depozitat e siguruara të individëve për sistemin bankar në fund të 

dhjetorit 2017 ishin në vlerën 624 mld lekë dhe përbëjnë 67% të vlerës 

së depozitave të sigurueshme të individëve.  
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Depozitat e siguruara të individëve në sistemin bankar në fund të vitit 2017 

u rritën me 12.6 mld lekë ose 2.1% krahasuar me një vit më parë.  
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Grafiku 8. Ecuria e depozitave të siguruara të individëve në vlerë dhe ndryshimi 

vjetor në % 2009 – 2017 

 

Grafiku 9. Ecuria e depozitave të siguruara të individëve në vlerë gjatë vitit 2017

  

Për periudhën 2009-2017 përqindja e depozitave të individëve me vlerë 

deri në 2.5 mln lekë, varion nga 40% deri në 48% të totalit të 

depozitave të sigurueshme.  

Grafiku 10. Ecuria e depozitave të individëve të klasifikuara sipas  nivelit të mbulimit 2009-2017 
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2.1.4. Depozitat e sigurueshme të tregtarëve & shoqërive tregtare.  

Në dhjetor 2017 këto depozita për sistemin bankar arritën 151 mld lekë 

duke shënuar një rritje vjetore me 5.3%. Në rritjen vjetore ndikimin 

më të madh e kanë dhënë depozitat me shuma mbi 6.5 mln lekë, 

konkretisht me 5.93%. Këto depozita kanë dhe peshën më të madhe në 

totalin e depozitave të sigurueshme konkretisht 81.3%. 

Sipas llojit të monedhës, ndikimin më të madh në rritjen vjetore prej 

5.3% të depozitave të sigurueshme të tregtarëve dhe shoqërive 

tregtare, e kanë dhënë depozitat në lekë, të cilat në dhjetor 2017 zënë 

42.6% kundrejt totalit të depozitave të tyre. Norma e ndryshimit vjetor 

për depozitat në lekë ishte +15.1%. Depozitat në valutë, të shprehura 

në kundravlerën në lekë u ulën me 0.96% krahasuar me një vit më parë. 

Peshën më të madhe të depozitave sipas monedhave, e kanë depozitat 

në euro prej 49%, të cilat të shprehura në kundravlerën në lekë u ulën 

me 2.06% krahasuar me një vit më parë, ndërsa depozitat në USD prej 

8% dhe krahasuar me një vit më parë këto depozita të shprehura në 

kundravlerën në lekë u rriten 3.85%. 

 

Grafiku 11. Struktura depozitave të sigurueshme të tregtarëve dhe shoqërive tregtare të 

sistemit sipas monedhave në % - dhjetor 2017 

 

Sipas kategorisë së produkteve, peshën më të madhe të depozitave të 

sigurueshme për depozituesit tregtarë dhe shoqëritë tregtare e zënë 

llogaritë rrjedhëse, prej 87%.  
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Në ndryshim nga situata e depozitave të sigurueshme të individëve, 

90% e depozitave të tregtarëve e shoqërive tregtare janë me shuma mbi 

nivelin e mbulimit, dhe u korrespondojnë 6,626 depozituesve, të cilët 

përfaqësojnë 5% të depozituesve tregtarë e shoqërive tregtare. Kjo 

strukturë ka qenë në këto raporte gjatë gjithë vitit 2017.  

Depozitat e siguruara të tregtarëve e shoqërive tregtare gjatë vitit 2017 

u rritën me 4.1% dhe në fund të këtij viti arritën vlerën prej 31.4 mld 

lekë. Ecuria e depozitave të siguruara të tregtarëve e shoqërive tregtare 

gjatë vitit 2017 ka qenë pozitive dhe negative. 

 

 

 

Grafiku 12. Ecuria  e depozitave të  siguruara të tregtarëve dhe shoqërive tregtare në vlerë  
gjatë vitit 2017
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2.2. Depozitat në SHKK. 

Depozitat në SHKK gjatë vitit të parë të pranimit në skemën e sigurimit 

të depozitave kanë pësuar një rritje konstante mujore me rreth 2.1%, 

me përjashtim të muajit korrik ku pati një rritje prej 18.2%. Kjo rritje 

erdhi si rezultat i anëtarësimit në skemë të SHKK-së “UniFin” në këtë 

muaj. Totali i depozitave të SHKK-ve, në fund të vitit 2017 arriti në 

6.1 mld lekë, nga 4.1 mld lekë që ishte në fund të dhjetorit 2016, duke 

shënuar një rritje vjetore prej 48.7%. 

 

 

Grafiku 13. Ecuria e depozitave të SHKK-ve gjatë vitit 2017 
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2.2.1. Depozitat e sigurueshme. 

Depozitat e sigurueshme në fund të dhjetorit 2017 janë 6 mld lekë dhe 

përfaqësojnë 98.6% të totalit të depozitave, kundrejt 4 miliardë lekë që 

ishin më datë 31 dhjetor 2016. Këto depozita i përfitojnë 19,543 

depozitues të SHKK-ve, kundrejt 5,879 depozituesve që përfitonin nga 

skema më 31 dhjetor 2016. Numri i depozituesve gjatë vitit 2017 është 

rritur me 232%. Kjo rritje e ndjeshme ka ardhur jo vetëm si rezultat i 

zgjerimit të aktivitetit të SHKK-ve ekzistuese, por edhe si rezultat i 

përfshirjes në skemë të SHKK-së “UniFin”.  

 

Depozitat e sigurueshme në fund të dhjetorit 2017, janë rritur me 

49.2% krahasuar me fundin e dhjetorit 2016. Në rritjen vjetore të 

depozitave të sigurueshme ndikimin më të madh ka patur rritja e 

depozitave në Lekë.  

Grafiku 14. Shuma e depozitave sipas monedhave 31 dhjetor 2017 

 

 

Depozita në lekë zënë peshën më të madhe të totalit të depozitave të 

sigurueshme të SHKK-ve. Rritja vjetore e tyre është 43.5%. Vetëm një 

pjesë e SHKK-ve pranojnë depozita në monedhë të huaj, duke e mbajtur 

në nivele të ulta raportin e peshës specifike të këtyre depozitave ndaj 

totalit të depozitave të sigurueshme.

ALL
84%

USD
0%

EUR
16%

“Depozitat e sigurueshme në SHKK, përfshijnë depozitat me afat si 

dhe llogaritë mbështetëse të depozituesve/anëtarëve të SHKK -së.” 
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Grafiku 15. Struktura  e depozitave të sigurueshme për kompensim krahasuar me limitin e mbulimit  2 mln- lekë në dhjetor 2017 
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2.2.2. Depozitat e siguruara 

Në fund të vitit 2017 depozitat e siguruara në SHKK janë 4.5 mld lekë. 

Kjo shumë përbën 73% të totalit të depozitave, ose 74% të depozitave 

të sigurueshme. 

Grafiku 16. Ecuria e depozitave të siguruara sipas tremujorëve të vitit të parë të 

aktivitetit 

 

Depozitat e siguruara që mbulohen plotësisht nga skema e sigurimit të 

depozitave, më të vogla se 2 mil lekë (të gjitha depozitat midis 101-2 

mil lekë) në 31 dhjetor 2017 arritën vlerën 2.3 mld lekë dhe përbëjnë 

38% të totalit të depozitave të sigurueshme.  

Depozitat që mbulohen pjesërisht nga skema e sigurimit të depozitave, 

më të mëdha se 2 mil lekë arritën vlerën 3.7 mld lekë në 31 dhjetor 

2017, dhe përbëjnë 62% të totalit të depozitave të sigurueshme. 

Grafiku 17. Ecuria e depozitave të siguruara përkundrejt totalit të depozitave të sigurueshme 

sipas nivelit të mbulimit shprehur në % 
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Grafiku 18.Ecuria e depozitave të siguruara sipas nivelit të mbulimit 
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mil lekë në fund të dhjetorit 2017 është 1,079, dhe këta përbëjnë 8% 

të totalit të depozituesve që përfitojnë nga skema. 

Grafiku 19.Numri i depozituesve të siguruar gjatë vitit 2017 (ndryshimi 3-mujor) 
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SEKSIONI 3 – ADMINISTRIMI I FONDEVE DHE BURIMEVE FINANCIARE 

3.1. Fondi i sigurimit të depozitave në banka. 

3.1.1. Ecuria e fondit të sigurimit të depozitave në banka. 

Në 31 dhjetor 2017, vlera kontabël e fondit të sigurimit të depozitave 

në banka, i cili përbëhet nga fondi themeltar prej 400 milion lekë dhe 

fitimet e akumuluara ndër vite, është 35.017 miliard lekë. Në krahasim 

me një vit më parë ky fond është rritur me rreth 3.7 miliard lekë ose 

12.08%. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet ecuria e fondit të sigurimit 

të depozitave për periudhën 2009 – 2017.  

Grafiku 20. Fondi i sigurimit të depozitave në banka (në mijë lekë) 

3.1.2. Treguesit kryesorë financiarë të fondit të sigurimit të depozitave 
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anëtare të skemës së sigurimit paguhet jo më vonë se data 15 e muajit 

të parë të tremujorit për të cilin paguhet. 

Të ardhurat nga primet e sigurimit për vitin 2017 ishin 3.2 miliard lekë 

ose 7.17% më të larta se në vitin 2016. Të ardhurat nga primet e 

sigurimit përgjatë periudhës 2009 – 2017 kanë qenë në rritje, gjë që 

lidhet drejtpërsëdrejti me rritjen e depozitave të siguruara në sistemin 

bankar në këto vite.  

Grafiku 21. Primet e sigurimit në banka (në mijë lekë) 
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Grafiku 22. Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të 

depozitave në banka (në mijë lekë) 

 

3.1.3. Raporti i mbulimit të depozitave të siguruara në banka. 

Në fund të vitit 2017, depozitat e siguruara në sistemin bankar ishin 

655.4 miliard lekë ose 7.2% më të larta se një vit më parë. Rritja e 

qëndrueshme e fondit të sigurimit të depozitave në banka dhe ecuria më 

e moderuar e depozitave të siguruara në sistemin bankar gjatë periudhës 

2009 – 2017 kanë sjellë një rritje të vazhdueshme të raportit të 

mbulimit gjatë këtyre viteve. Në fund të vitit 2017, raporti i mbulimit, 

i llogaritur si përqindje e fondit të sigurimit të depozitave në banka në 

krahasim me depozitat e siguruara, ishte 5.34%. Në grafikun në vijim 

paraqitet një përmbledhje e ecurisë së depozitave të siguruara në 

sistemin bankar dhe raportit të mbulimit përgjatë viteve 2009 – 2017. 

Grafiku 23. Raporti i mbulimit dhe depozitat e siguruara në banka (në mijë lekë) 
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3.2. Fondi i sigurimit të depozitave në SHKK. 

3.2.1. Ecuria e fondit të sigurimit të depozitave në SHKK. 

Në përputhje me Ligjin ‘Për sigurimin e depozitave’, i ndryshuar, në 

Janar të vitit 2015, u arkëtua nga Buxheti i Shtetit fondi themeltar për 

sigurimin e depozitave në SHKK në vlerë 76 milion lekë. Ky fond, 

siguroi bazën fillestare financiare të fondit të sigurimit të depozitave në 

SHKK. Duke nisur nga viti 2015 e në vazhdim deri në vitin 2017, 

Agjencia ka administruar mjetet financiare të fondit të sigurimit të 

depozitave në SHKK, të cilat hynë në skemë në Janar 2017. Në 31 

dhjetor 2017, vlera kontabël e fondit të sigurimit të depozitave në 

SHKK, i cili përbëhet nga fondi themeltar prej 76 milion lekë, fitimet 

dhe primet e akumuluara, është rreth 92.2 milion lekë duke shënuar një 

rritje prej 19.5% krahasuar me vitin 2016 dhe me një rritje mesatare 

përgjatë vitit 2017 prej 3.7%. 

Grafiku 24. Fondi i sigurimit të depozitave në SHKK (në mijë lekë) 

 

3.2.2. Treguesit kryesorë financiarë të fondit të sigurimit të depozitave 
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të sigurimit. Ndërkohë gjatë vitit 2017 është përfshirë edhe një subjekt 

i cili derdhi kontributin fillestar në vlerën e 1.1 milion lekë.  

Meqenëse viti 2017 ishte viti i parë i funksionimit të skemës së sigurimit 

për këto shoqëri po paraqitet informacion në lidhje me ecurinë e 

treguesve financiarë për gjatë vitit 2017.  

Të ardhurat nga primet e sigurimit për të gjithë vitin 2017 ishin 10.1 

milion lekë. Këto të ardhura nga tremujori në tremujor kanë ardhur në 

rritje përgjatë vitit 2017, gjë që lidhet drejtpërsëdrejti me rritjen e 

depozitave të siguruara në këto shoqëri për vitin 2017.  

Grafiku 25. Ecuria e primeve tremujore të sigurimit të depozitave në SHKK (në mijë lekë) 

 

Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit 

të depozitave në SHKK përgjatë gjithë vitit 2017 krahasuar në 

tremujorë vitin  ishin si vijon.  

Grafiku 26. Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të 
depozitave në SHKK (në mijë lekë)  
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Ndërsa për sa i takon raportit raporti i mbulimit të depozitave në këto 

shoqëri përgjatë vitit të parë të funksionimit të skemës është si grafiku 

më poshtë. 

Grafiku 27. Raporti i mbulimit dhe depozitat e siguruara në SHKK (në mijë lekë) 
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3.3. Administrimi i mjeteve financiare 

Më 31 Dhjetor 2017, mjetet financiare të Agjencisë, me vlerë kontabël 

neto 35.017 miliard lekë, janë të investuara të gjitha në letra me vlerë 

të Qeverisë Shqiptare. Në funksion të administrimit me efektivitet të 

mjeteve financiare dhe të garantimit në çdo kohë të nevojave për mjete 

likuide financiare, Agjencia në përputhje me politikën e investimit 

mban 11 për qind të portofolit në instrumente shumë likuid, si depozita 

me Bankën e Shqipërisë ose letra me vlerë që maturojnë jo më vonë se 

90 ditë nga momenti i blerjes nga Agjencia. Në grafikun e mëposhtëm 

paraqitet një përmbledhje e mjeteve financiare të Agjencisë sipas llojit 

të instrumenteve më 31 Dhjetor 2017. 

 

 

 

 

 

Grafiku 28. Mjetet financiare sipas llojit të instrumenteve 
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Grafiku 29. Mjetet financiare sipas valutave 

 

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet shpërndarja e mjeteve financiare 

sipas kohëzgjatjes deri në maturim më 31 Dhjetor 2017. Në funksion të 

administrimit me efektivitet të mjeteve financiare dhe të garantimit në 

çdo kohë të nevojave për mjete likuide financiare, mjetet financiare 

kanë një shpërndarje të shkallëzuar sipas kohëzgjatjes deri në maturim. 

Pas miratimit të Ligjit nr. 53/14 “Për sigurimin e depozitave”, Agjencia 

ka zhvendosur rreth 23% të portofolit të saj në instrumente me 

maturitet të mbetur në 24 muaj dhe rreth 12% të portofolit të saj në 

instrumente me maturitet të mbetur mbi 24 muaj.  

Grafiku 30. Mjetet financiare sipas kohëzgjatjes deri në maturim 
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3.4. Administrimi i burimeve financiare. 

3.4.1. Marrëveshjet e huasë. 

Ligji për Sigurimin e Depozitave, në përputhje me parimet themelore 

dhe praktikat më të mira në fushën e sigurimit të depozitave, ka pajisur 

Agjencinë me aftësinë për t’ju drejtuar burimeve të ndryshme 

financiare më qëllim garantimin në çdo kohë të përmbushjes së 

detyrimeve të saj. Një ndër instrumentet më të rëndësishëm në 

dispozicion të Agjencisë është e drejta për të marrë hua.  

Në fund të vitit 2014, Agjencia nënshkroi një marrëveshje huaje me 

Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për një linjë 

kredie deri në 100 milion EUR. Marrëveshja e huasë është shoqëruar 

me një garanci të Qeverisë Shqiptare. Sipas marrëveshjes, Agjencia 

paguan një komision angazhimi vjetor për këtë instrument sa 0.5% e 

shumës në dispozicion nga linja e kredisë. Në rast ngjarje sigurimi, 

Agjencia mund të aksesojë fondet në dispozicion nga linja e kredisë në 

një kohë të shkurtër duke rritur kështu efikasitetin e skemës për t’ju 

përgjigjur në kohë detyrimeve ndaj depozituesve. Me kërkesë të 

Agjencisë shuma në dispozicion nga linja e kredisë ulet pa kosto kur 

fondet e Agjencisë dhe raporti i mbulimit nga këto fonde rritet. Gjatë 

vitit 2017 si rezultat i rritjes së raportit të mbulimit, Agjencia uli 

shumën në dispozicion nga linja e kredisë nga 58 milion në 41 milion 

EUR, çka ndikoi dhe në uljen e shpenzimeve financiare për këtë 

instrument në krahasim me një vit më parë. Ministria e Financave, në 

cilësinë e garantuesit, u informua dhe mori dijeni në lidhje me këtë ulje. 

3.4.2. Administrimi i Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. 

Me ligjin nr.133/2016 datë 22.12.2016 “Për Rimëkëmbjen dhe 

Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Banka në Republikën e Shqipërisë” , 

Agjencisë së Sigurimit të Depozitave i janë caktuar kompetencat për 

administrimin e këtij fondi. Për këtë arsye Agjencia hartoi dokumentin 

e Politikës së administrimit të Mjeteve Financiare të këtij fondi të cilin 

e dërgoi për miratim në Autoritetin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. 

Ky fond do të fillojë të jetë efektiv ne fillim të vitit 2018. 
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SEKSIONI 4 - PROJEKTET KRYESORE PËR VITIN NË RAPORTIM. 

4.1. Anëtarësimi/përfshirja e SHKK-ve në skemën e sigurimit të depozitave. 

Data 1 janar 2017, shënoi futjen efektive në skemën e sigurimit të 

depozitave të pesë SHKK-ve, të cilat plotësuan saktë dhe në kohë të 

gjitha kushtet për anëtarësim. Viti 2017 ishte viti i parë i aktivitetit të 

tyre, si anëtare të skemës së sigurimit të depozitave.  

Në 20 korrik të vitit 2017, Këshilli Drejtues i Agjencisë mori vendimin 

për përfshirjen në skemën e sigurimit të depozitave të SHKK UniFin. 

Kjo SHKK u krijua si rezultat i shndërrimit të Unionit Jehona dhe 

bashkimit me SHKK “New Cred”. Vendimi i Këshillit Drejtues për 

zgjerimin e skemës me këtë SHKK të re, erdhi vetëm pas një procesi të 

plotë kontrolli për plotësimin e dokumentacionit në përputhje me 

kërkesat e udhëzimit nr. 4188, datë 01.09.2016 “Për sigurimin e 

depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit”, si dhe të verifikimit të kryer 

në këtë SHKK për plotësimin e kushteve në përputhje me kuadrin ligjor 

dhe rregullativ në fuqi. 

Në fund të vitit 2017 rezultojnë gjashtë SHKK anëtare të skemës së 

sigurimit të depozitave. Ky vit ka shënuar rritje të depozitave, si dhe të 

numrit të depozituesve në të gjitha SHKK-të anëtare të skemës. Numri 

i depozituesve në të gjitha SHKK-të, në fund të kësaj periudhe, ishte 

19,500, ndërsa totali i depozitave rreth 6 miliard lekë. 

Agjencia gjatë gjithë vitit 2017 ka ndjekur nga afër ecurinë e SHKK-ve, 

si nëpërmjet takimeve trajnuese ashtu edhe nëpërmjet verifikimeve. 

Takimet trajnuese dhe verifikimet kishin për qëllim rritje të kujdesshme 

të SHKK-ve, nxitje të një biznesi të shëndetshëm dhe afatgjatë të tyre, 

gjithashtu dhe zbatim të saktë të kuadrit ligjor në fuqi.  

Gjatë vitit 2017 Agjencia kreu dy verifikime të plota në të gjitha SHKK-

të. Raundi i parë i verifikimeve u krye gjatë muajve shkurt-mars, ndërsa 

raundi i dytë u krye në muajin shtator. Rekomandimet e lëna në 

raportet e verifikimeve kishin për qëllim zbatimin e saktë të ligjit nr. 

53/2014, datë 22.5.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, si 
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dhe të udhëzimit nr. 4188, datë 1.09.2016 “Për sigurimin e depozitave 

në shoqëritë e kursim-kreditit”. 

Në përfundim të këtij viti të parë të veprimtarisë së SHKK-ve, si anëtare 

të skemës së sigurimit të depozitave, vlerësohet se ato në përgjithësi 

zbatuan rekomandimet e lëna në raportet e verifikimit të Agjencisë dhe 

ecuria e tyre është pozitive. 

4.2. Përmirësimi i gatishmërisë së Agjencisë për 

kompensim. 

4.2.1. Banka Agjente. 

Në zbatim të detyrimit të saj ligjor gjatë vitit 2017, Agjencia e Sigurimit 

të Depozitave zhvilloi fazën e parë të procedurës së përzgjedhjes së 

bankave agjente në listën paraprake. Kjo procedurë është një hallkë 

shumë e rëndësishme në të gjithë zinxhirin e masave përgatitore të 

procesit të kompensimit. Qëllimi final i këtij procesi është përzgjedhja 

e bankës agjente, e cila do të kryejë pagesat e kompensimit të 

depozitave në emër dhe për llogari të Agjencisë në rast të vendosjes së 

një subjekti anëtar të skemës në likuidim të detyruar me vendim të 

Bankës së Shqipërisë.  

Procesi i përzgjedhjes së Bankës Agjente u krye në dy faza: i) faza e parë 

është vlerësimi i bankave anëtare të skemës, sipas kritereve të 

përgjithshme dhe teknike të miratuara në rregulloren nr. 3762, datë 

18.7.2016 “Për kompensimin e depozitave”; ii) faza e dytë është 

vlerësimi i ofertave ekonomike nga bankat e përzgjedhura në listën 

paraprake në rast të vendosjes së një subjekti anëtar të skemës në 

likuidim të detyruar me vendim të Bankës së Shqipërisë. Përzgjedhja e 

bankave agjente në listën paraprake, u zhvillua gjatë veprimtarisë së 

përditshme të Agjencisë në funksion të gatishmërisë operacionale të saj. 

Në këtë fazë, Agjencia përzgjodhi një listë paraprake me jo më shumë 

se tre banka anëtare të skemës, të cilat përmbushën kriteret e 

përgjithshme dhe morën nga vlerësimi i kritereve teknike, pikët më të 

larta.  
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Agjencia nisi procedurën e përzgjedhjes me dërgimin e ftesës për 

paraqitjen e shprehjes së interesit, të gjitha bankave anëtare të skemës 

së sigurimit të depozitave. Bankat shprehën interes dhe në vijim pati 

pjesëmarrje të gjerë nga ana e tyre në këtë proces.  

Duke qenë se kjo procedurë u zhvillua për herë të parë, Agjencia 

organizoi takime konsultative me përfaqësuesit e bankave. Këto takime 

i paraprinë procesit të vlerësimit të shprehjeve të interesit. Gjatë gjithë 

këtij procesi, Agjencia bashkëpunoi ngushtë me Autoritetin 

Mbikëqyrës, veçanërisht në procesin e vlerësimit të kritereve të 

kualifikimit të bankave. 

Me përfundimin e procesit të vlerësimit, Këshilli Drejtues i Agjencisë, 

me vendimin nr. 23, datë 03.10.2017, “Mbi përzgjedhjen e bankave 

agjente në listën paraprake për kryerjen e procesit të kompensimit”, 

përzgjodhi tre banka agjente në listën paraprake. Agjencia negocioi 

kontratën me tre bankat agjente të përzgjedhura, proces i cili u finalizua 

me nënshkrimin e saj.  

Bashkëpunimi i Agjencisë me tre bankat agjente të përzgjedhura do të 

vijojë me organizimin e trajnimeve dhe simulimeve, me qëllim testimin 

e nivelit të gatishmërisë dhe përmirësimin e kapaciteteve profesionale 

të nevojshme për përmbushjen e mandatit ligjor të Agjencisë. 

4.2.2. Simulimet me Fondin e Sigurimit të Depozitave të Kosovës 

(FSDK) dhe misioni i asistencës së FSVC. 

Organizimi i simulimeve të procesit të kompensimit, është pjesë e 

rëndësishme e projekteve të planit strategjik të Agjencisë me synimin 

rritjen e aftësive profesionale të stafit të saj, përmirësimin e nivelit të 

gatishmërisë dhe kapaciteteve profesionale të nevojshme Agjencisë, si 

dhe të të gjithë partnerëve të saj në rast të një ngjarjeje sigurimi. Për 

zbatimin e këtij objektivi strategjik, Agjencia bashkëpunoi me Agjenci 

homologe, si dhe u mbështet në asistencën teknike të siguruar nga 

institucione ndërkombëtare të specializuara.  
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Konkretisht, Agjencia bashkëpunoi me Fondin e Sigurimit të 

Depozitave të Republikës së Kosovës, në drejtim të kryerjes së një 

simulimi të përbashkët, për procesin e kompensimit, i cili u zhvillua në 

Prishtinë, në datat 28 dhe 29 Shtator 2017. Ky simulim kishte për 

qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale dhe shkëmbimin e përvojës 

midis dy institucioneve. Tema e simulimit ishte: “Simulimi i procesit të 

kompensimit: Faza përgatitore dhe e kompensimit”. Një aktivitet i tillë 

ushtrimor u organizua për herë të parë në nivel rajonal, mbas një 

përgatitje dy mujore nga ana e të dy institucioneve.  

Sipas skenarit të përgatitur dhe të dakortësuar paraprakisht ndërmjet 

institucioneve, ushtrimi i simulimit u krye në dy faza. Faza e I-rë, 

simulimi i fazës përgatitore dhe faza e II-të, simulimi i fazës së 

kompensimit. Në fazën e parë, ekipet e të dy agjencive punuan në 

tavolinë, ndërsa në fazën e dytë ushtrimi vijoi edhe në ambientet e 

bankës së përzgjedhur si Bankë Agjente, për kryerjen e pagesave të 

kompensimit. 

Në përfundim të këtij aktiviteti të dy institucionet evidentuan çështjet 

që nevojitet të përmirësohen në të ardhmen, në funksion të kryerjes së 

shpejtë dhe të saktë të një procesi kompensimi. Gjithashtu palët 

dakortësuan për kryerjen e një simulimi teknik në Tiranë, në lidhje me 

funksionimin e modulit të llogaritjes së primit të sigurimit.  
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Simulim Teknik i përbashkët ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të 

Depozitave të Shqipërisë dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të 

Kosovës për procesin e përllogaritjes së primit u zhvillua në Tiranë, në 

datën 05 Tetor 2017. Qëllimi kryesor i këtij simulimi ishte vlerësimi i 

saktësisë së përllogaritjes së primit periodik nëpërmjet Sistemit 

Informatik për Raportim dhe Kompensim të Agjencisë. Gjatë këtij 

procesi u simuluan raportime me gabime me qëllim evidentimin e tyre 

nga Sistemi dhe korrigjimin e tyre nga subjekti nën simulim.  

Gjithashtu në datat 13-17 nëntor 2017, Agjencia e Sigurimit të 

Depozitave me mbështetjen e ekspertëve të Financial Services 

Volunteer Corps (FSVC), zhvilloi në ambientet e saj një aktivitet një 

javor me tematikë “Mbi ushtrimin e simulimit për kompensimin e 

depozitave të siguruara”, me synim përgatitjen e skenarëve të ndryshëm 

të simulimit. Ekspertët konsultuan Agjencinë dhe ofruan mbështetje 

për procedurat e brendshme në lidhje me organizimin dhe kryerjen e 

simulimeve. 

Ky ishte projekti i radhës i FSVC-së, në kuadrin e një programi për 

forcimin e kapaciteteve institucionale të Agjencisë. Aktiviteti u financua 

nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 

(USAID).  

Të gjitha këto aktivitete kontribuan në forcimin e efikasitetit profesional 

dhe gatishmërisë së Agjencisë për kryerjen e një procesi kompensimi. 
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5. Ndërgjegjësimi i publikut. 

Stabiliteti i sistemit financiar është një komponent i rëndësishëm për një 

ekonomi të shëndetshme dhe kontribuon drejtpërdrejt në zhvillimin 

dhe rritjen e ekonomisë së vendit. Një nga shtyllat e një sistemi të 

shëndetshëm financiar është edhe sistemi i sigurimit të depozitave dhe 

besimi i publikut në këtë sistem. Duke vlerësuar sa më sipër, Agjencia 

e Sigurimit të Depozitave ka intensifikuar punën për rritjen e nivelit të 

ndërgjegjësimit të publikut lidhur me skemën e sigurimit si dhe rolin e 

funksionet e Agjencisë si kontribues në stabilitetin financiar të vendit 

tonë. 

Veprimtaria promovuese e Agjencisë përgjatë vitit 2017 vijoi të 

udhëhiqet nga “Plani Strategjik i ASD-së për vitet 2015-2017” si dhe 

“Strategjia e ndërgjegjësimit të publikut”, dokumente që përcaktojnë 

qartë objektivat, parimet, mjetet dhe metodat që Agjencia duhet të 

ndjekë për të realizuar me sukses dhe efikasitet mandatin e saj ligjor për 

miradministrimin e skemës së sigurimit të depozitave, si në kohë të qeta 

ashtu edhe në rast të një ngjarje sigurimi. 

Gjatë vitit 2017, Agjencia u përqendrua në zhvillimin dhe zgjerimin e 

bashkëpunimit me grupet e synuara, respektivisht me subjektet anëtare 

të skemës, me depozituesit, me subjektet rregullatore të tregut 

financiar në vend dhe me publikun e gjerë. 

Informimi i publikut në kohë, në mënyrë të vazhdueshme 

dhe me transparencë. Duke pasur parasysh kuadrin ligjor, Agjencia 

ka vlerësuar që shumëllojshmëria dhe kombinimi i mjeteve dhe 

metodave të saj të komunikimit në kohë të qeta, do të ndikojë  për të 

arritur tek depozituesit dhe palët e interesit në mënyrë të shpejtë në 

rast të një ngjarje falimentimi. 

Kështu, gjatë vitit 2017, Agjencia ka vazhduar të shpërndajë falas 

fletëpalosje promocionale me informacione kryesore për skemën 

e sigurimit të depozitave. Fletëpalosjet u hartuan me paraqitje dhe 

përmbajtje të re, ilustruar edhe me shembuj, me synimin që të japim 

informacion sa më të qartë, të kuptueshëm dhe me transparencë. Për 

të transmetuar tek depozituesit e bankave dhe të SHKK-ve, sigurinë e 

depozitave të sigurueshme, në sportelet dhe hyrjet kryesore të 
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bankave/ SHKK-ve është afishuar logo zyrtare e Agjencisë. Agjencia ka 

përgatitur gjithashtu edhe një aneks kontratë për depozituesit me 

informacion të plotë mbi sigurimin e depozitave të tyre.  

Faqja zyrtare e Agjencisë në internet është një tjetër kanal 

informimi dhe komunikimi me depozituesit dhe të interesuarit. Në të 

janë pasqyruar në kohë reale dhe në mënyrë transparente të gjitha 

informacionet, njoftimet dhe aktivitetet që kanë lidhje me aktivitetin e 

Agjencisë. Në web, çdo i interesuar mund të njihet me marrëveshje/ 

takime/ pjesëmarrje të rëndësishme në funksion të zhvillimit dhe 

zgjerimit institucional. Një rubrikë tjetër e rëndësishme është edhe 

paraqitja e aktiviteteve në funksion jo vetëm të ndërgjegjësimit të 

publikut por edhe të zhvillimit të skemës së sigurimit të depozitave si 

realizimi i “Ushtrimit të simulimit për kompensimin e depozitave të 

siguruara”, leksione te hapura me studentë të universiteteve, Zhvillimi 

i “Takimit të 5-të Rajonal i vendeve të Ballkanit” etj. 

Profili i Agjencisë në rrjetet sociale që përdorim, si një mjet 

tjetër efikas për informim dhe edukimin e publikut, ka vazhduar të 

zhvillohet po me të njëjtin përkushtim sikurse edhe faqja zyrtare e 

Agjencisë. Ka pasur një përqasje më interaktive me të interesuarit, 

depozitues dhe më gjerë. Zhvillimi i korrespondencës me përdoruesit, 

nëpërmjet komenteve dhe pyetjeve, i ka dhënë Agjencisë mundësinë që 

të vlerësojë gjithnjë e më mirë perceptimet publike për skemën dhe për 

institucionin. Gjithashtu kemi orientuar depozituesit drejt 

informacionit të saktë, për të përfituar sa më shumë nga përparësitë e 

skemës, për të bërë kujdes ndaj kufizimeve të saj, kemi sqaruar 

perceptimet e gabuara dhe kemi parandaluar informacionin e rremë.  

Takimet me të interesuarit në ambientet e Agjencisë janë një 

tregues tjetër i rritjes së edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut lidhur 

me skemën e sigurimit të depozitave. Depozitues të niveleve dhe me 

kërkesa të ndryshme parapëlqejnë që të saktësojnë informacionin e tyre 

pranë zyrave të Agjencisë. Komunikimi ndërveprues me ta, saktësia dhe 

transparenca e informacionit që transmetohet, i ka mundësuar 

Agjencisë jo vetëm të realizojë me sukses informimin e duhur por edhe 

të ndikojë në rritjen e besimit ndaj skemës së sigurimit të depozitave në 

veçanti dhe sistemit bankar dhe financiar në tërësi. 
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Gjatë këtij harku kohor / viti, i është dhënë një rëndësi e veçantë 

bashkëpunimit me institucione të sistemit bankar dhe 

financiar në vend dhe pjesëmarrjes në fushata të edukimit 

financiar. Mbas një eksperience disavjeçare në trajnime dhe seminare 

me punonjës dhe drejtues të subjekteve anëtare të skemës, këtë vit në 

planin institucional kemi konsideruar si shumë të rëndësishëm 

informimin dhe edukimin edhe të brezit të ri. Qasja me këtë grup të 

synuar është vlerësuar si shumë e domosdoshme jo vetëm për 

transmetimin e njohurive bazë por edhe më tej, për të kuptuar si 

funksionon skema e sigurimit të depozitave dhe ndikimi i saj në tregun 

bankar dhe financiar në vend. Në këtë kontekst, Agjencia mori pjesë në 

aktivitetet e zhvilluara në Javën Globale të parasë 27 Mars – 2 Prill 

2017, një festë mbarë botërorë, e cila synon ndërgjegjësimin e brezit të 

ri për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë 

financiarisht, e kthyer tashmë në një traditë edhe në vendin tonë. Në 

disa prej aktiviteteve Agjencia komunikoi në mënyrë të drejtpërdrejtë 

me nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët dhe shpërndau disa 

materiale promocionale të saj. Me efikasitet të plotë kanë rezultuar 

edhe leksionet e hapura me studentë të Universiteteve publike dhe 

private të Tiranës, dega bankë-financë. Bashkëpunimi dhe koordinimi 

me strukturat e universiteteve ka qenë i kënaqshëm dhe me interes 

dypalësh. Kjo gjë u evidentua jo vetëm në pjesëmarrje e madhe të tyre 

por edhe në cilësinë e pyetjeve dhe kërkesën për informacion. 

6. Zhvillimi i bashkëpunimit rajonal. 

6.1. Hov i ri në marrëdhëniet dypalëshe me Fondin e Sigurimit të 

Depozitave të Kosovës (FSDK). 

Nevoja për të rritur nivelin e bashkëpunimit midis Agjencisë së 

Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të 

Sigurimit të Depozitave të Kosovës u identifikua në takimet e ndërsjella 

dhe të vazhdueshme ndërmjet autoriteteve përkatëse, të cilat janë kryer 

në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit nënshkruar në qershor 

2014. Me këtë qëllim, pas konsultimeve intensive, në 27 Korrik 2017 

drejtuesit ekzekutiv të ASD-së, Z. Genci Mamani, dhe FSDK-së, Znj. 

Violeta Arifi-Krasniqi, nënshkruan në Prishtinë Memorandumin e ri të 

Mirëkuptimit.  
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Ky dokument mjaft i rëndësishëm dhe që, siç është demonstruar në 

seksionet e mëparshme të këtij Raporti, u vu në zbatim menjëherë pas 

nënshkrimit të tij, synon rritjen e nivelit profesional dhe kapaciteteve 

siguruese dhe kompensuese të dy institucioneve. Memorandumi i ri 

Mirëkuptimit synon kryesisht krijimin e hapësirave për një 

bashkëpunim më profesional e gjithëpërfshirës në drejtim të përgatitjes 

për një ngjarje kompensimi. Autoriteteve nënshkruese angazhohen për 

të realizuar ushtrime të përbashkëta simulimi si dhe për të ofruar 

asistencë të ndërsjellët, nëse gjykohet e nevojshme, në rastet e 

kompensimit.  

Ky zhvillim i mëtejshëm i nivelit të bashkëpunimit midis Agjencisë së 

Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të 

Sigurimit të Depozitave të Kosovës, vlerësohet se do të jetë mjaft i 

frytshëm duke marrë në konsideratë strukturat e përafërta organizative, 

realitetet e ngjashme financiare si dhe theksin që i është vënë 

bashkëpunimit ndërkufitar në Parimet Themelore për Skema Efektive 

të Sigurimit të Depozitave (IADI Core Principles) dhe në Direktivën 

Evropiane për skemat e sigurimit të depozitave. 

6.2. Takimi i siguruesve të depozitave të Rajonit. 

Edhe gjatë vitit 2017 Agjencia i ka kushtuar një rëndësi të veçantë 

promovimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të bashkëpunimit të ndërsjellët 

me agjencitë homologe të Rajonit. Në këtë kuadër, nga data 11 deri më 

13 qershor 2017 u organizua në Gjirokastër, takimi i 5-të rajonal i EFDI 

Ballkan. European Forum of Deposit Insurers-EFDI (Forumi Europian 
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i Siguruesve të Depozitave) është organizata evropiane e siguruesve të 

depozitave, në të cilën Agjencia është anëtare. EFDI ofron kontribut në 

stabilitetin e sistemeve financiare nëpërmjet bashkëpunimit në nivel 

evropian dhe ndërkombëtar në fushën e sigurimit të depozitave, 

zgjidhjen e krizave, shkëmbimit të eksperiencave dhe informacioneve 

etj. EFDI gjithashtu angazhohet në konsultime të instrumenteve 

rregullative evropiane me institucione të Bashkimit Evropian, 

veçanërisht Direktivës për skemat e garantimit të depozitave. 

Takimi i Gjirokastrës u zhvillua në vijim të një tradite të vazhdueshme 

takimesh mes autoriteteve të sigurimit të depozitave të Shqipërisë, 

Bosnje dhe Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi, dhe 

Serbisë, në të cilat diskutohet dhe shkëmbehen përvojat, eksperiencat 

dhe tendencat më të fundit në spektrin rajonal të sigurimit të 

depozitave. Sfidat, perspektivat, çështjet e interesit të përbashkët etj., 

përmblidhnin çështjet që drejtuesit ekzekutivë të institucioneve të 

sigurimit të depozitave diskutuan gjatë takimit, ku më në veçanti u 

theksuan zhvillimet e fundit në çdo juridiksion, rastet e kompensimit, 

dialogu mbi stabilitetin financiar brenda rrjeteve të tyre përkatëse të 

sigurisë, roli i siguruesve të depozitave në kuadrin e iniciativave të 

ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe marrëdhëniet me autoritetet 

mbikëqyrëse në lidhje me këtë. 
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Me ftesë të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në takim mori pjesë 

edhe zëvendëskryetari i EFDI-t dhe njëkohësisht drejtor i përgjithshëm 

i skemës së sigurimit të depozitave  të Zvicrës, i cili iu paraqiti të gjithë 

pjesëmarrësve ndryshimet e fundit të Statutit të EFDI-t dhe ndryshimet 

brenda strukturës organizative të EFDI, si dhe projektet e ardhshme të 

cilat synojnë të forcojnë organizatën dhe anëtarët e saj. Gjithashtu, në 

këtë takim morën pjesë si të ftuar të Agjencisë së Sigurimit të 

Depozitave, Drejtoresha e Fondit për Garantimin e Depozitave dhe 

Investimeve të Greqisë (TEKE), Drejtoresha Menaxhuese e Fondit të 

Sigurimit të Depozitave të Kosovës (DIFK), dhe Fondi Bullgar i 

Sigurimit të Depozitave (BDIF). 
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SEKSIONI 5 - MIRËQEVERISJA E ORGANIZATËS. 

5.1. Këshilli Drejtues. 

Këshilli Drejtues është organi më i lartë vendimmarrës i Agjencisë së 

Sigurimit të Depozitave. Këshilli Drejtues është përgjegjës për kryerjen 

dhe mirëfunksionimin e aktiviteteve dhe veprimtarisë së Agjencisë. 

Anëtarët e tij kanë detyrimin që në çdo kohë të veprojnë me ndershmëri 

në interesin më të mirë të Agjencisë. Roli i Këshillit përqendrohet në 

përgjegjësitë e tij mbikëqyrëse, duke vepruar në mënyrë të pavarur dhe 

duke vlerësuar performancën e drejtimit të Agjencisë përkundrejt 

kërkesave ligjore, rekomandimeve të institucioneve kushtetuese 

(Kuvendi i Republikës së Shqipërisë) dhe mbikëqyrëse (Banka e 

Shqipërisë) në të cilat Agjencia raporton si dhe objektivave të 

përcaktuara në planet strategjike dhe aktet e tjera të Agjencisë. 

Anëtarët e Këshillit Drejtues janë jo ekzekutiv, me përjashtim të 

anëtarit që emërohet në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm. Afati i 

qëndrimit në detyrë për çdo anëtar të Këshillit Drejtues është pesë vjet, 

me të drejtë rizgjedhje, bazuar në treguesit e performancës të 

veprimtarisë së tyre. 

Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Autoriteti 

Mbikëqyrës dhe të propozuar si më poshtë:  

KËSHILLI DREJTUES FUNKSIONI INSTITUCIONI PROPOZUES 

Donald Duraj Kryetar Banka e Shqipërisë 

Genci Mamani Anëtar Banka e Shqipërisë 

Erjon Luçi Anëtar Ministri i Financave 

Ervin Mete2 Anëtar Ministri i Financave 

Nexhmije Çela Anëtar Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) 

                                                           
2 Në detyrë nga data 16 shkurt 2017.  
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Veprimtaria e Këshillit Drejtues për vitin 2017 është ushtruar në 

përputhje me kompetencat e përcaktuara në Ligjin “Për Sigurimin e 

Depozitave”, i ndryshuar, Statutin e Agjencisë së Sigurimit të 

Depozitave, Rregulloren “Për rregullat dhe procedurat e funksionimit 

të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të 

Depozitave” dhe legjislacionin në fuqi për Organet Kolegjiale.  

Këshilli Drejtues në vitin 2017 zhvilloi mbledhje të përmuajshme, të 

cilat janë shoqëruar me vendimmarrjet përkatëse (36 vendime) në 

funksion të vendosjes dhe ruajtjes së standardeve të larta në 

mirëqeverisjen e Agjencisë si dhe konsolidimin e kapaciteteve të saj për 

të përmbushur mandatin ligjor. Vendimmarrja e Këshillit u përqendrua 

kryesisht në miratimin e akteve nënligjore me qëllim miradministrimin 

dhe zgjerimin e skemës së sigurimit të depozitave si dhe mbarëvajtjen 

operacionale të Agjencisë. 

5.2. Struktura organizative. 

Agjencia e Sigurimit të Depozitave funksionon sipas strukturës 

organizative të miratuar me Vendim Këshilli Drejtues nr. 19, datë 

29.08.2013 ”Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe 

numrin e punonjësve në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave” i 

ndryshuar.  

Sipas kësaj strukture organizative Agjencia ka Këshillin e saj Drejtues i 

cili përzgjedh Drejtorin e Përgjithshëm që drejton Agjencinë. Agjencia 

është e përbërë nga 7 sektorë, me një staf prej 29 punonjësish. Gjatë 
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vitit 2017 Agjencia ka patur një qëndrueshmëri të vazhdimësisë së 

personelit, në vijim të politikave të saj për motivimin profesional të 

tyre.  

Grafiku 28. Përbërja strukturore sipas funksioneve 

5.2.1. Kualifikimi profesional dhe auditi i brendshëm 

Agjencia vlerëson burimet e saj njerëzore si një nga faktorët më të 

rëndësishëm në arritjen me sukses të  objektivave të saj.  

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Agjenci është i orientuar drejt  

identifikimit të nevojave të personelit, përmirësimit të aftësive 

profesionale të tyre nëpërmjet realizimit të trajnimeve në përshtatje me 

nevojat profesionale të vendit të punës me qëllim përballimin e sfidave 

të ndryshme në të ardhmen administrimit me korrektësi të dosjeve të 

personelit, si dhe vlerësimit vjetor të performancës në punë për çdo 

punonjës, në kohë dhe në përputhje me rregullat administrative 

përkatëse. 

Në organikën e saj Agjencia ka strukturën përkatëse për zhvillimin e 

burimeve njerëzore, e cila është struktura përgjegjëse për organizimin, 

drejtimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore në përputhje me 

objektivat e Agjencisë. 

Procesi i zhvillimit të burimeve njerëzore është vlerësuar si një ndër 

komponentët më të rëndësishëm për realizimin e objektivave 

institucionale dhe një faktor kyç për të arritur suksesin. Edhe gjatë këtij 

viti Agjencia ka vijuar punën për mundësimin e trajnimit të 

vazhdueshëm të stafit të saj,  si  dhe hartimin e politikave stimuluese për 

personelin me qëllim rritjen e kualifikimeve profesionale në përputhje 

me misionin dhe objektivat strategjikë. Gjatë vitit 2017 stafi ka ndjekur 

Këshilli Drejtues Niveli i lartë drejtues Niveli i ulët drejtues Niveli i shërbimit
profesional

Niveli i shërbimit të
përgjithshëm
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programe trajnimi brenda dhe jashtë vendit. Këto trajnime kanë patur 

si synim zhvillimin e aftësive të nevojshme për ushtrimin e funksioneve 

të secilit, në kuadër të politikave të Agjencisë për zhvillimin e 

bashkëpunimit me institucione dhe organizata ndërkombëtare, si dhe të 

shkëmbimit të eksperiencave dhe praktikave bashkëkohore. 

Veprimtaria e Agjencisë edhe përgjatë vitit 2017 është audituar nga 

subjektin PricewaterhouseCoopers (PWC), anëtare e rrjetit 

PricewaterhouseCoopers International Limited, një nga katër 

kompanitë më të rëndësishme të auditimit dhe shërbimeve profesionale 

në botë. Angazhimi i këtij subjekti garanton kryerjen e një shërbimi 

cilësor dhe sipas standardeve ndërkombëtare në fushën e auditit të 

brendshëm.  

PricewaterhouseCoopers për vitin 2017, ka audituar Agjencinë në 

përputhje me bazën ligjore dhe rregullatore të përcaktuar në 

specifikimet teknike dhe planin vjetor 2017 si dhe planit strategjik 

trevjeçar (2017-2019) miratuar nga Këshilli Drejtues. Prioritet në 

zbatimin e programit të auditit, ka qenë përcaktimi i procedurave dhe 

kontrolleve të domosdoshme për reduktimin e rreziqeve aktuale dhe 

atyre që mund të shfaqen në të ardhmen, të cilat përgjithësisht 

vlerësohen si pengesa në aktivitetin e përditshëm të Agjencisë, në 

përmbushjen e funksioneve kryesore të saj, si dhe në realizimin e 

planeve strategjike të miratuara.
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SEKSIONI 6 - ANEKSE 

Aneksi 1 – Rekomandimet e rezolutës të Kuvendit të Shqipërisë dhe niveli i zbatueshmërisë. 

 

Në zbatim të Nenit 7, pika 1 dhe 2 të Ligjit nr. 53/2014, datë 

22.5.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar Agjencia e 

Sigurimit të Depozitave raporton në Kuvendin e Shqipërisë për 

veprimtarinë e saj vjetore. Në përmbushje të këtij detyrimi ligjor, si 

çdo vit, edhe në vitin 2017 Agjencia dorëzoi në Kuvendin e Shqipërisë 

Raportin Vjetor për veprimtarinë e saj përgjatë vitit 2016.  

 

 

 

 

 

Në mungesë të një Rezolute të Kuvendit të Shqipërisë për veprimtarinë 

vjetore të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2016 dhe në 

zbatim të Vendimit nr. 49/2017 të Kuvendit të Shqipërisë “Për krijimin 

mekanizmit për monitorimin sistematik të ndjekjes dhe zbatimit të 

rekomandimeve lëshuar për institucionet e pavarura kushtetuese dhe atyre të 

krijuara me ligj”, si dhe Planit të Veprimit 6-mujor për zbatimin e këtij 

Vendimi, në vijim është plotësuar tabela e zbatueshmërisë së 

rekomandimeve të rezolutës që Kuvendi ka dhënë në vitin 2016 për 

veprimtarinë vjetore të Agjencisë në vitin 2015, duke pasqyruar 

veprimet e ndërmarra nga Agjencia. 
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Rekomandimet e rezolutës së Kuvendit për veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015 dhe  

veprimet konkrete të Agjencisë për vënien e tyre në zbatim. 

    

R1 
Të zhvillojë më tej skemën e sigurimit të depozitave, të identifikojë fushat e mundshme për përmirësim, për të rritur efektivitetin 

dhe gatishmërinë në rast ngjarjeje sigurimi 

 

Në zbatim të këtij rekomandimi, si dhe në përputhje me rekomandimet e Bankës Botërore në kuadër të planit të veprimeve për zbatimin e politikës së 

zhvillimit për modernizimin e sektorit financiar, Agjencia propozoi nismën ligjore për përfshirjen e depozitave të tregtarëve dhe shoqërive tregtare në 

skemën e sigurimit të depozitave. Kjo nismë ligjore u finalizua me miratimin nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 39/2016 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.5.2014 “Për sigurimin e depozitave”. Miratimi i këtij ligji mundësoi rritjen e bazës së depozituesve të 

mbrojtur nga skema e sigurimit të depozitave, duke kontribuar në forcimin e stabilitetit financiar në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, ligji përcaktoi 

dhe afatet ligjore të përfshirjes në skemë të shoqërive të kursim kreditit me qëllim koordinimin e këtij procesi me atë të ristrukturimit të këtyre subjekteve. 

Anëtarësimi në skemë i  shoqërive të kursim kreditit si dhe përfshirja e depozitave të tregtarëve dhe shoqërive tregtare në depozitat e sigurueshme hyri në 

fuqi në mënyrë të njëkohshme më datë 1 janar 2017. Pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 

22.5.2014 “Për sigurimin e depozitave”, në fokus të punës të Agjencisë ka qenë rishikimi i kuadrit nënligjor në fuqi që rregullon veprimtarinë e sigurimit 

të depozitave nga subjektet anëtare të skemës, si dhe përmirësimi i kuadrit të brendshëm rregullativ lidhur me gatishmërinë operacionale të Agjencisë në 

rast ngjarje sigurimi. Për këtë qëllim, janë miratuar aktet nënligjore të mëposhtme:  

 
1. Udhëzimi i Bankës së Shqipërisë nr. 4187, datë 1.09.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 “Për sigurimin e 

depozitave në banka”. Ky Udhëzim synon të pasqyrojë ndryshimet ligjore në skemën e sigurimit të depozitave, veçanërisht për sa i përket sigurimit të 

depozitave të tregtarëve dhe shoqërive tregtare në bankat anëtare të skemës.  
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2. Udhëzimi i Bankës së Shqipërisë nr. 4188, datë 1.09.2016 “Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim kreditit”. Ky Udhëzim rregullon kushtet 

dhe procedurat e anëtarësimit të  shoqërive të kursim kreditit në skemë, marrëdhënien e tyre me Agjencinë, si dhe kërkesat rregullatore për sigurimin 

e depozitave në këto subjekte. 

 
3. Vendimi i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr. 26, datë 17.10.2016 “Për miratimin e formatit standard të të dhënave për bankat 

dhe shoqërive të kursim kreditit ”. Ky vendim ka përcaktuar formatin standard të të dhënave që raportohen nga subjektet anëtare të skemës në Sistemin 

Informatik për Raportim dhe Kompensim të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (SIRK).  

 
4. Rregullorja “Për kompensimin e depozitave të siguruara”, miratuar me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë 3762, datë 18.7.2016. Objekti i 

saj është detajimi i rregullave dhe procedurave për realizimin e procesit të kompensimit, përzgjedhjen e bankës agjente dhe subjekteve mbështetëse, si 

dhe ndërveprimin e subjekteve të përfshira në këtë proces. 

  

R2 

Të asistojë në procesin e përgatitjes së shoqërive të kursim-kreditit, për përmbushjen nga ana e tyre të kritereve të kërkuara, me 

qëllim përfshirjen e tyre të njëkohshme në skemën e sigurimit të depozitave. Të hidhet informacion për shoqëritë e kursim-kreditit 

në faqen online të Agjencisë 

  

1. Agjencia e Sigurimit të Depozitave  në zbatim të ligjit nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/14, datë 22.05.2014 “Për sigurimin 

e depozitave”, si dhe në përputhje me këtë rekomandim të Kuvendit të Shqipërisë, menjëherë me botimin në fletore zyrtare të ligjit nr. 39/2016 “Për 

disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/14, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, organizoi takime informuese me përfaqësues të të gjithë 

shoqëritë e kursim kreditit  për të bërë sa më të qartë kërkesat dhe afatet ligjore për anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave, bazuar në këto 

ndryshime. 
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2. Agjencia u angazhua seriozisht për të asistuar të gjitha shoqëritë e kursim kreditit të licencuara nga Banka e Shqipërisë, për dorëzimin e kërkesës për 

anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave. Në takimin informues të organizuar për këtë qëllim, Agjencia sqaroi veçanërisht dy çështje kryesore: 

paraqitjen brenda afatit ligjor të kërkesës për anëtarësim, - 31 maj 2016, - si dhe mënyrën e saktë të plotësimit të dokumentacionit shoqërues të 

kërkesës. Në këtë takim, Agjencia ju bëri me dije përfaqësuesve të të gjithë shoqërive të kursim kreditit fazat në të cilat duhet të kalojë një shoqëri 

kursim krediti për t'u anëtarësuar në skemën e sigurimit të depozitave. 

3. Agjencia në bashkëpunim të ngushtë me Bankën e Shqipërisë kreu raundin e parë të verifikimeve në të gjitha shoqëritë e kursim kreditit që kishin dërguar 

kërkesën për anëtarësim në skemë. Në raportet e verifikimit u lanë rekomandime, me qëllim përmirësimin e punës për plotësimin e kërkesave për 

anëtarësim në skemë. 

4. Pas raundit të parë të verifikimit, Agjencia kreu takime me të gjitha shoqëritë e kursim kreditit që kishin dërguar kërkesën për anëtarësim në skemë, në 

lidhje më paqartësitë e mundshme në lidhje me ndreqjen e gjetjeve dhe plotësimin e rekomandimeve lënë në raportet e verifikimit, me qëllim 

plotësimin e kërkesave për anëtarësim saktë dhe në kohë. 

5. Faza e fundit, para marrjes së vendimit nga Këshilli Drejtues i Agjencisë për pranimin apo refuzimin e kërkesës për anëtarësim në skemën e sigurimit të 

depozitave, ishte raundi i dytë i verifikimit në të gjitha shoqëritë e kursim kreditit. Në këtë fazë, Agjencia verifikoi plotësimin e të gjithë kushteve, 

mangësive dhe vërejtjeve të bëra, dhe njoftoi për plotësimin e kushteve dhe detyrimin për pagesën e kontributit fillestar ato shoqëri, të cilat kishin 

plotësuar kërkesat ligjore dhe nënligjore lidhur me sigurimin e depozitave. 

6. Agjencia ka hedhur informacion për shoqëritë e kursim-kreditit në faqen online të saj. 
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R3 
Të përmirësojë në vazhdimësi infrastrukturën informatike, për pagesën e shpejtë dhe të saktë të depozituesve, në rast të një 

ngjarjeje sigurimi, në funksion të ruajtjes së stabilitetit financiar të vendit 

  

1. Në vijim të miratimit të ligjit Nr. 39/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave””, për përfshirjen në 

depozitat e sigurueshme të depozitave të tregtarëve dhe shoqërive tregtare, duke filluar nga data 1 Janar 2017, Sistemi Informatik për Raportim dhe 

Kompensim (SIRK) u përshtat për raportimin elektronik të të dhënave. Të dhënat për depozitat e tregtarëve dhe shoqërive tregtare raportohen nga 

bankat dhe/ose shoqëritë e kursim kreditit për përllogaritjen e primit dhe pagesën e shpejtë dhe të saktë të depozituesve në rast ngjarjeje sigurimi.  

    

R4 

Të angazhohet në administrimin efikas të mjeteve financiare, gjetjen e mënyrave alternative të investimit, në kushtet kur normat e 

letrave me vlerë të Qeverisë janë në rënie, me qëllim optimizimin dhe zgjerimin e mëtejshëm të fondeve të sigurimit të 

depozitave, në përputhje me parimet e likuiditetit dhe sigurisë 

  

1. Me qëllim rritjen e efikasitetit në administrimin e mjeteve financiare është miratuar rregullorja "Për administrimin e mjeteve financiare të Agjencisë së 

Sigurimit të Depozitave".  Risitë e kësaj rregulloreje ndër të tjera përfshijnë: ndarje të qartë midis funksioneve zbatuese dhe monitoruese; rishikimin 

dhe zgjerimin e funksioneve të Komitetit të Investimeve;  përshtatjen e strategjisë së administrimit të mjeteve financiare në përputhje me vlerësimet e 

rrezikut që kanë subjektet anëtare; si dhe strukturimin e portofolit në transhe për të respektuar parimet e likuiditetit dhe sigurisë. 

2. Alternativat e investimeve përtej atyre në Qeverinë Shqiptare kanë rezultuar pothuaj gërryese për fondet. Ato  shoqërohen me kosto shtesë për procesin 

e investimit ndërkohë që normat e kthimit janë tejet të ulta për letrat me vlerë të cilat kanë një nivel të lartë sigurie. Për rrjedhojë Agjencia ka 

diversifikuar portofolin duke rritur maturitetet në letrat me vlerë të Qeverisë Shqiptare dhe synon një shpërndarje përpjestimore midis maturiteteve.  



asd.gov.al 

 
  RAPORTI  

VJETOR 
2017 

 

 

RAPORTI  
VJETOR 

2015 

 

55 

 

  

R5 
Të jetë e vëmendshme ndaj zhvillimeve në sistemin bankar e financiar në vend, të zhvillojë maksimalisht kapacitetet, për t’iu 

përgjigjur situatave të mundshme që do të kërkonin ndërhyrjen e Agjencisë.  

  

1. Agjencia e Sigurimit të Depozitave  ka ngritur linja të rregullta raportimi me subjektet anëtare dhe Bankën e Shqipërisë duke krijuar një bazë të dhënash 

të mjaftueshme për një vlerësim të rrezikut të sistemit bankar. Agjencia përdor një metodologji statistikore me këto të dhëna dhe kështu ka ngritur 

sistemin e saj të paralajmërimit të hershëm brenda tagrave që i jep ligji, në këtë drejtim. 

2. Zhvillimi i simulimeve  me Fondin e Sigurimit të Depozitave në Kosovë, miratimi i akteve rregullative për kompensim si dhe lidhja e marrëveshjes me 

tre banka agjente të cilat do të  kryejnë shpërndarjen e pagesave për depozituesit në një kohë shumë të shkurtër, janë hapa konkretë në drejtim të 

përforcimit të kapaciteteve të Agjencisë në drejtim të objektivave të saj ligjorë. 

3. Miratimi i ligjit për ndërhyrjen  e jashtëzakonshme, krijon një mbrojtje më shumë për depozituesit në rast të situate të papëlqyeshme në sistemin bankar.  

  

R6 
Të promovojë në mënyrë të vazhdueshme skemën e sigurimit të depozitave. Të rrisë nivelin e edukimit dhe ndërgjegjësimit të 

depozituesve për përfitimet dhe kufizimet e skemës së sigurimit të depozitave, si dhe njohjen e tyre me procedurën e kompensimit 

  

1. Është hartuar dokumenti "Strategjia e ndërgjegjësimit të publikut". 

2. Janë kryer trajnime me punonjës të bankave dhe të shoqërive të kursim kreditit. 

3. Është përditësuar dhe pasuruar me informacion faqja zyrtare e internetit e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. 

4. Është pasuruar me informacion profili i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në rrjetet sociale që përdorim 
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5. Janë realizuar leksione të hapura me studentë të universiteteve. 

6. Në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave kemi marrë pjesë në aktivitete të ndryshme  në kuadër të fushatave të 

edukimit financiar. 

7. Kemi ideuar dhe prodhuar fletëpalosje promocionale të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe i kemi shpërndarë falas bankave dhe shoqërive të 

kursim kreditit. 
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Aneksi 2 - Pasqyrat Financiare 

Pasqyra e pozicionit financiar 

(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe) 

 Më 31 dhjetor 2017  Më 31 dhjetor 2016 

AKTIVET    

Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre 
          

3,857,238,311     3,141,657,507 
Prime sigurimi të arkëtueshme -  - 
Investime të mbajtura deri në maturim  31,187,189,202      28,097,835,242 
Prona dhe pajisje, neto 60,379,348         66,130,831 
Aktive afatgjata jo materiale, neto 12,454,057         26,183,991 
Aktive të tjera, neto 2,465,585           2,187,193 

TOTALI I AKTIVEVE 35,119,726,503  31,333,994,764 
     

DEYRIMET     
Detyrime të tjera 10,416,180                 10,178,587 

TOTALI I DETYRIMEVE 10,416,180                 10,178,587 
    

FONDI I SIGURIMIT TË DEPOZITAVE    
Fondi themeltar për sigurimin e depozitave në banka  400,000,000              400,000,000 
Fondi themeltar për sigurimin e depozitave në SHKK 76,000,000                  76,000,000 
Fondi i akumuluar për sigurimin e depozitave në banka 34,617,089,962    30,843,190,622 
Fondi i akumuluar për sigurimin e depozitave në SHKK 16,220,361                      4,625,555 

TOTALI I FONDIT TË SIGURIMIT TË DEPOZITAVE  35,109,310,323    31,323,816,177 

    
TOTALI I DETYRIMEVE DHE FONDIT TË SIGURIMIT TË DEPOZITAVE 35,119,726,503    31,333,994,764 
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Pasqyra e të ardhurave përmbledhëse 

(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe) 

 
 

Viti i mbyllur më  
31 dhjetor 2017  

Viti i mbyllur më  
31 dhjetor 2016 

    

Të ardhura operative:    

Të ardhura nga primet e sigurimit 
 

3,218,113,171  2,993,277,385  
Të ardhura nga kontributet fillestare 1,171,728  2,752,631  
Të ardhura nga interesat 781,534,888                            783,367,869   
Të ardhura të tjera operative 1,566,157                                    1,771,710   

 4,002,385,944                    3,781,169,595  
     

Shpenzime financiare:     
(Humbje)/Fitim nga përkthimi në  monedhë të huaj (60,364,693)                              (15,276,911)  
Shpenzime të tjera financiare (34,143,110)             (58,835,416)  

 (94,507,802)               (74,112,327)  
     

Shpenzime operative:     
Shpenzime personeli (72,755,740)                (70,014,111)  
Shpenzime administrative (29,670,063)             (25,784,499)  
Shpenzime amortizimi (19,958,193)                         (31,958,504)  

 (122,383,996)  (127,757,114)  
     

TEPRICA NETO PËR VITIN 3,785,494,146  3,579,300,154  
     

Të ardhurat e tjera përmbledhëse -  -  

TOTALI I TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE  3,785,494,146  3,579,300,154  
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Pasqyra e fluksit të mjeteve  

(Të gjitha vlerat janë në Lek, perveç se kur shprehet ndryshe) 

  Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2017   Viti i mbyllur më 31 dhjetor 2016 

  
  

Teprica e fondeve  3,785,494,146  3,579,300,154 

Rregullime për:    

Amortizim 19,263,193  31,958,504 

Interes të përllogaritur për investimet në letra me vlerë (45,306,701)  (261,694,132) 

Ndryshimet në:    

Prime sigurimi të arkëtueshme -  - 

Aktive të tjera (278,392)  83,551 

Detyrime të tjera 237,593  (3,722,860) 

Fluksi i mjeteve monetare gjeneruar nga aktiviteti operativ 3,759,409,840  3,345,925,217 

    

AKTIVITETI INVESTUES    

Blerje e pajisjeve 218,224  (179,994) 

Blerje e aktiveve afatgjata jo-materiale -  (11,751,575) 

Blerje e letrave me vlerë (3,044,047,260)  (1,945,273,920) 

Fluksi i mjeteve monetare përdorur në aktivitetin investues (3,043,829,036)  (1,957,205,489) 

    

Rritja / (Rënia) neto e mjeteve monetare gjatë vitit 715,580,804  1,388,719,728 

Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre në fillim të vitit 3,141,657,507  1,752,937,779 

Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre në fund të vitit 3,857,238,311  3,141,657,507 
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Pasqyra e ndryshimeve në fondin e sigurimit të depozitave 

(Të gjitha vlerat janë në Lek, perveç se kur shprehet ndryshe) 

 

 

 
 

Fondi themeltar për 
sigurimin e 

depozitave në 
banka 

Fondi themeltar për 
sigurimin e 

depozitave në 
SHKK 

Fondi i 
akumuluar për 

sigurimin e 
depozitave në 

banka 

Fondi i 
akumuluar për 

sigurimin e 
depozitave në 

SHKK 

Totali 

      
Më 31 dhjetor 2015 400,000,000 76,000,000 27,267,345,685 1,170,337 27,744,516,022 
Ndryshime në fondin themeltar - - - - - 
Totali i të ardhurave përmbledhëse  
për vitin  - 

 
- 3,575,844,937 

 
3,455,218 3,579,300,155 

Më 31 dhjetor 2016 400,000,000 76,000,000 30,843,190,622 4,625,555 31,323,816,177 

Ndryshime në fondin themeltar - - - - - 
Totali i të ardhurave përmbledhëse  
për vitin - -        3,773,899,340  

                     
11,594,806  3,785,494,146 

Më 31 dhjetor 2017 
400,000,000 76,000,000 

           
34,617,089,962                 16,220,361  35,109,310,323 
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