Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,
Kam nderin t‘ju prezantoj raportin vjetor të Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave, për vitin 2005.
Ky vit, ka qënë viti i tretë i plotë i veprimtarisë së Agjencisë që nga fillimi i
saj në datën, 18.10.2002.
Gjatë vitit 2005, veprimtaria e Agjencisë dallohet për zhvillime sasiore e
cilësore. Mjetet financiare të Agjencisë kanë shënuar rritje të ndjeshme,
duke e bëre atë një institucion të shëndetshëm në funksion të sigurimit të
depozitave.
Krijimi i ASD-së është një ndër masat e marra nga Kuvendi i Shqipërisë
për zhvillimin, forcimin dhe stabilizimin e mëtejshëm të sistemit financiar
në Shqipëri, mbi bazën e përvojës perendimore dhe që për këto tre vjet
veprimtari, Agjencia, ka ndikuar në rritjen e besimit të publikut ndaj sistemit
financiar në tëresi dhe të ndërmjetësve financiare - bankave, në vecanti.
Gjatë vitit 2005 ne kemi siguruar bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e bankave
dhe të degëve të bankave të huaja të siguruara, dhe besojmë së edhe gjatë
periudhës së ardhshme, bashkëpunimi do të jetë më i gjerë, në frymën e ligjit,
të mirëkuptimit të ndërsjelltë dhe marrëdhënieve korrekte reciproke.
Në kuadër të rekomandimeve të misionit të FSAP (Programi i Vleresimit të
Sektorit Financiar) gjatë vitit 2005, filluam studimet për disa zhvillime e
përmirësime në aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e ASDsë, të cilat kanë për qëllim të afrojnë insitucionin tonë me standartet e
Komunitetit Europian.
Ne vleresojmë bashkëpunimin dhe ndihmën e ofruar Agjencise nga Autoriteti
Mbikëqyrës (Banka e Shqipërisë) dhe Ministria e Financave dhe gjejmë rastin
ti falenderojmë ato.
Është në nderin tim dhe të Këshillit Drejtues të falenderoj stafin e agjencisë,
për punën e kryer gjatë këtij viti.
Sigurimi i depozitave, si një përvojë relativisht e re në Shqipëri, kërkon nga
ASD-ja dhe bankat e siguruara, zhvillimin e strategjisë për transparencë dhe
komunikim të hapur në marrëdhëniet me depozituesit, me publikun e gjerë
dhe median.
Dashmir Halilaj
Kryetar i Këshillit Drejtues
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Shkurtime

IADI		

International Association of Deposit Insurers

EFDI		

European Forum of Deposit Insurers

Fdic		

Federal Deposit Insurance Corporation

SHKK		

Shoqëritë e Kursim Kreditit

FSVC		

Financial Service Volunteer Corpus

FSAP		

Financial Sector Assessment Program

BR		

Banka Raiffeisen

BA		

Banka Alpha

BASH		

Banka Amerikane e Shqipërisë

BKG		

Banka Kombëtare e Greqisë

BBSH		

Banka e Bashkuar e Shqipërisë

BPI		

Banka e Parë e Investimeve

BISH		

Banka Italo Shqiptare

BKT		

Banka Kombëtare Tregtare

BNT		

Banka Ndërkombëtare Tregtare

BE		

Banka Emporiki

BPC		

Banka ProCredit

BIS		

Banka Italiane e Zhvillimit

BC		

Banka Credins

BT		

Banka Tirana

BKSH		

Banka e Kreditit të Shqipërisë

BP		

Banka Popullore
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KAPITULLI 1
Aktiviteti
i Agjencise
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1.1 Sistemi bankar dhe skema e sigurimit te
depozitave
1.1.1 Një prezantim i shkurtër mbi Agjencinë e Sigurimit të
Depozitave
Emri i institucionit:

Agjencia e Sigurimit të Depozitave

Emri i institucionit i shkurtuar:

ASD

Adresa:

Rr. Elbasanit, Pll. pranë Amb. Amerikane,
Nr. 317, Tiranë

Ligji që e mandaton:

Nr. 8873, datë 29.03.2002, “Për sigurimin e
depozitave”

Data e krijimit:

18.10.2002

Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Nga Banka e Shqipërisë:
Dashmir HALILAJ Kryetari Këshillit Drejtues;
Nga Banka e Shqipërisë:
Silvana Sejko anëtare,
Nga Ministria e Financave:
Ornela KËMBORA anëtare,
Nga Ministria e Financave:
Edlira LUÇI anëtare,
Nga Bashkimi Profesional i Ekspertëve Kontabël:
Teit GJINI anëtar.

Silvana Sejko Drejtor i Përgjithshëm:

Tel.:+355 4 378 237
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1.1.2 Mbi gjëndjen e sistemit
bankar1
Sistemi bankar gjatë vitit 2005 u shfaq me
zhvillime pozitive. Gjëndja financiare e tij
vlerësohet e mirë, me një ecuri në nivele
shumë të mira të treguesve të rentabilitetit;
mjaftueshmëri kapitali mbi nivelin minimal
të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë dhe me
një tendencë në rënie; rritje e thellësisë së
ndërmjetësimit bankar si shprehje e rritjes
së raportit të portofolit të huave ndaj totalit
të aktiveve dhe rritje e totalit të aktiveve
në tërësi; zgjerim në vazhdimësi i rrjetit të
bankave, futja e bankave të reja në treg dhe
ndryshim i pronësisë së tyre; shtim i produkteve
të reja bankare dhe rritje e përdorimit të tyre
si shprehje e rritjes së vëllimit të aktivitetit
bankar në tërësi si edhe një situatë likuiditeti
e kënaqshme.
Gjatë vitit 2005, sistemi bankar u shtua me një
bankë, Banka Union. Numri bankave u rrit nga
16 në 17, ndërsa ish Banka Dardania u ble nga
investitorë italianë. Në këtë mënyrë, numri i
bankave private me pronësi shqiptare u rrit në
tre.
Aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 70.1
miliardë lekë (ose 16.4 për qind), rreth 17.3
miliardë lekë më e lartë se rritja e aktiveve e
evidentuar në vitin 2004.
Viti 2005 evidenton shpërndarje më të
diversifikuar të portofolit të sistemit bankar.
Sistemi u orientua më tepër drejt aktivitetit
kreditues. Ky i fundit përbën 26 për qind të
portofolit nga 16 për qind në të njëjtën periudhë
të vitit të mëparshëm. Gjatë vitit 2005, teprica e
kredisë së sistemit bankar shënoi rritje me 57.6
miliardë lekë ose 82 për qind, nga 19.3 miliardë
lekë ose 38 për qind për vitin e mëparshëm.
Sistemi bankar shfaq një performancë shumë të
mirë edhe për tremujorin e fundit të vitit 2005.
Rezultati neto përllogaritet rreth 569 milionë
lekë me pak sesa një tremujor me parë, cka në
pamje të parë mund të tregojë për një rënie të
efektivitetit të bankave. Megjithëkëtë, rezultati
neto para tatimit është pothuaj i barabartë me
atë të tremujorit të tretë dhe më i lartë sesa
mesatarja vjetore.
Viti 2005 shënoi vlerën 33 miliardë lekë të
kapitalit aksioner të sistemit ose rreth 7

miliardë lekë më të lartë krahasuar me vitin
2004 si edhe nivelin 19 për qind të treguesit të
mjaftueshmërisë së kapitalit, ose rreth 3 pikë
përqindje më të ulët krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të kaluar.
Viti 2005 shënon nivelin 80 për qind të
raportit të aktiveve afatshkurtra ndaj pasiveve
afatshkurtra ose rreth 17 pikë përqindje
më të ulët krahasuar me fundvitin 2004.
Megjithëkëtë, treguesit kryesorë të sistemit
për likuiditetin prezantojnë nivele të cilat
nuk kanë cënuar situatën e likuiditetit ndërsa
politika monetare e Bankës së Shqipërisë për
të mbajtur norma reale interesi në lek dhe një
normë inflacioni nën kontroll, si edhe rritja e
normave të interesit për monedhat e huaja
kryesore, vecanërisht usd, kanë kontribuar jo
vetëm në qëndrueshmërinë e depozitave, por
edhe rritjen e tyre në sistem.

1.1.3 Qëllimi i Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave
Sigurimi dhe kompensimi i depozitave të
vendosura në bankat që operojnë në Republikën
e Shqipërisë është qëllimi i krijimit të Agjencisë
së Sigurimit të Depozitave, institucion ky i
krijuar në bazë të ligjit nr.8873, datë 29.03.2002
“Për Sigurimin e Depozitave”. Sigurimi dhe
kompensimi i depozitave të klientëve bëhet
sipas niveleve të përcaktuara në ligj.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave duke
përmbushur detyrimet e saj ligjore, ndihmon
në krijimin e besimit tek publiku, në
qëndrueshmërinë e sistemit bankar si edhe të
shmangjes së riskut të humbjes së kursimeve të
tyre si pasojë e falimentimit të mundshëm të
ndonjë banke. Si rrjedhim, Agjencia e Sigurimit
të Depozitave bën pjesë në institucionet që
krijojnë sigurinë financiare të sistemit, së
bashku me Autoritetin Mbikëqyrës (Banka
Qëndrore), dhe Ministrinë e Financave që është
në funksionin e burimit të fundit financiar
(lender-of-last-resort).
Sipas ligjit nr.8873, datë 29.03.2002 “Për
sigurimin e depozitave”, neni 3, pika 1, “... asnjë
bankë nuk pranon dhe nuk grumbullon depozita
kur nuk është e siguruar nga Agjencia...”. Në

1 Marre nga vleresimi i gjendjes financiare te sistemit bankar shqiptar, per tremujorin e katert te 2005, analizur nga Autoriteti Mbikeqyres
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këtë kuptim të gjitha bankat që operojnë në
Republikën e Shqipërisë janë anëtarë të skemës
së sigurimit të depozitave. Numri i bankave të
siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave
në fund të vitit 2005 është 16, të cilat janë
banka private shqiptare apo të huaja. Gjatë
vitit 2005 në skemën e sigurimit të depozitave
u fut ne sistemin bankar nje bankë e re me
aksionerë shqiptarë, Union Bank.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave filloi
aktivitetin e saj më 18 Tetor 2002, ditë në të
cilën hyri në fuqi Ligji nr.8873, datë 29.03.2002
“Për Sigurimin e Depozitave”.
Mjetet financiare të Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave janë :
së pari, kontributi i buxhetit të shtetit prej
400.000.000 lekë;
së dyti, kontributet fillestare të bankave të
porsaliçensuara;
së treti, primet e bankave të siguruara; si
dhe
së katërti, fitimet e realizuara nga investimi
i tyre.
Gjithashtu në mjetet financiare të Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave përfshihen edhe kredi,
donacione apo subvencione të tjera, por të tilla
deri më datë 31.12.2005 nuk ka patur.
Aktiviteti i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave
është përjashtuar nga tatimet dhe taksat e
drejtpërdrejta.

1.1.4 Organizimi dhe drejtimi
Agjencia, në bazë të ligjit nr. 8873, datë
29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”,
organizohet dhe administrohet nga Këshilli
Drejtues dhe drejtohet nga Drejtori i
Përgjithshëm.
Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë
të cilët emërohen nga Banka e Shqipërisë me
propozimin si më poshtë:
Dy anëtarë nga Banka e Shqipërisë,
Dy anëtarë nga Ministria e Financave,
Një anëtar nga Bashkimi Profesional i Ekspertëve
Kontabël.
Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson autoritetin
ekzekutiv të Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave.
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1.2 Fondet dhe aftësia
paguese e ASD
Burimet kryesore të fondeve të Agjencisë janë:
kontributi fillestar i bankave të posaliçensuara,
primi i sigurimit vjetor të bankave të siguruara
dhe fitimet nga investimet e tyre.

1.2.1 Kontributi fillestar
Bazuar në ligjin nr.8873, datë 29.03.2002 “Për
sigurimin e depozitave”, skema e sigurimit
është e detyrueshme për të gjitha institucionet
që ushtrojne veprimtari bankare në vend.
Në bazë të nenit 23 të këtij ligji, cdo bankë
e siguruar duhet të paguajë në Agjenci një
kontribut fillestar të barabartë me 0.5 për qind
të kapitalit të nënshkruar të bankës. Gjatë vitit
2005, nuk pati të ardhura në Agjenci për llogari
të kontributit fillestar. Në fund të vitit 2005,
mori licencen përfundimtare për të ushtruar
veprimtari bankare një subjekt i ri, i quajtur
“Union Bank”, i cili u fut në skemën e sigurimit
në ditët e para të vitit 2006.

1.2.2 Primi i sigurimit
Për vitin 2005 u aplikua norma e primit, prej 0.5
për qind, e cila nuk është e bazuar mbi riskun
per cdo banke te siguruar, por eshte e njejte
për të gjitha bankat. Primi eshte llogaritur
mbi mesataren aritmetike te depozitave te
siguruara, te regjistruara ne fund te cdo dite
pune per tre muajt e fundit te vitit (neni 24
i ligjit). Ne skemen e sigurimit nuk perfshihen
kompanite, kufizim i cili zgjat afatin kohor per
te arritur nivelin target te caktuar sipas ligjit,
per te ulur normen e primit deri ne 0.1 per
qind. Ky nivel arrihet kur mjetet financiare
te agjencise jane jo me pak se 5 per qind te
mesatares te ketyre depozitave ( aktualisht
ky raport eshte 1.6 per qind). I vetmi kufizim
qe mund te aplikohet per normen e primit, ne
lidhje me riskun e ndermarre nga bankat, eshte
qe mund te rritet kjo norme me 0.2 per qind,
kur gjykohet që ky risk eshte rritur.
Pagesa e primit u bë me katër këste tremujore
dhe korrekt sipas afatit të përcaktuar në ligj
nga të gjitha bankat. Njëkohësisht me pagesën
e këstit të parë, bankat sjellin pranë Agjencise

deklaratën e primit e cila konfirmon llogaritjen
e primit sipas kërkesave të ligjit.Gjate vitit
2005, agjencia kreu verifikime ne bankat e
siguruara per te vleresuar menyren e llogaritjes
se primit te sigurimit ne perputhje me kerkesat
e ligjit. Të ardhurat nga primi i sigurimit,

të cilat përbëjnë dhe burimin kryesor të të
ardhurave të Agjencisë, për vitin 2005 arritën
në shumën 719,126 milion lekë, e cila krahasuar
me nje vit me pare, ka shenuar nje rritje prej
3.3 per qind.

1.2.3 Raporti i mbulimit në fund të vitit 2005, dhe aftësia paguese
për banka të vecanta
Agjencia me politikat e saj të investimit në përputhje me dispozitat e ligjit nr.8873, datë 29.03.2002
“Për sigurimin e depozitave”, ka rritur fondin e saj, e si rrjedhim është rritur dhe raporti i mbulimit,
i cili shpreh raportin e mjeteve financiare të Agjencisë me totalin e depozitave të siguruara. Mjetet
financiare të Agjencisë në dhjetor 2005 krahasuar me dhjetor 2004 kanë shënuar një normë rritjeje
prej 41 për qind, kurse raporti i mbulimit në dhjetor 2005 është 1.6 për qind kundrejt 1.2 për qind
që ishte në fund të vitit 2004.

Raporti i mbulimit
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1.3 Te dhena mbi depozitat e individeve
1.3.1 Depozitat e siguruara
Ne fund te vitit 2005, totali i depozitave të sistemit është 437 miliard lekë, duke shënuar një rritje
prej 16 për qind kundrejt fundvitit 2004. Depozitat e individëve, si edhe ato të siguruara, kanë
patur gjithashtu një trend rritës për periudhën njëvjecare dhjetor 2004- dhjetor 2005.
Depozitat e individëve rezultojnë përkatësisht me shumën prej 358 miliard lekë, duke zënë një
peshë prej 82 për qind kundrejt totalit të depozitave në tërë sistemin bankar, prej të cilave, të
siguruara janë 182 miliard lekë, të cilat të shprehura në përqindje përfaqësojnë rreth 51 për qind
të depozitave të individëve. Pjesën më të madhe të depozitave të individëve e zënë depozitat në
lekë dhe vetëm 32 për qind e tyre janë depozita në valutë.
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Për periudhën njëvjecare dhjetor 2004 – dhjetor 2005 vërehet një rritje prej 16 për qind e
depozitave në valutë, dhe një rënie prej 6 për qind e depozitave në lekë ( si % kundrejt totalit),
e cila mund te gjeje spjegim, nga oshilacionet e normave te interesit per depozitat ne leke, dhe
tendenca e bankave te medha per te rritur interesat e depozitave ne valute.
Depozitat e individëve, gjatë kësaj periudhe njëvjecare kanë shënuar një rritje prej 16 për qind,
dhe ato të siguruara një rritje prej 9.1 për qind. Ne tabelen dhe grafikun e meposhtem jepet
informacion mbi ecurine e depozitave te sistemit gjate periudhes 2004-2005.
mil / lekë
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Ecuria e depozitave te individeve

1.3.2 Struktura e depozitave të siguruara
Ne tregun bankar, Banka Raiffeisen vazhdon te kete nje rol dominant, duke zoteruar 55 per qind
te depozitave te siguruara te sistemit, por ky pozicion krahasuar me nje vit me pare ka pesuar nje
renie prej 18 per qind. Kjo renie ka ardhur si rezultat i politikave qe po ndjek banka per uljen e
depozitave ne leke.
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Ndarja e depozitave te siguruara ne %

Bankat e tjera
45%

Banka Raiffeisen
55%

Bankat e tjera

Banka Raiffeisen

Struktura e depozitave te siguruara ne % (pa Raiffeisen Bank)
BKSH
0%
BP
7%

BC
5%

BA
9%
BASh
13%

BT
15%

BKG
7%

BIS
0%

BBSh
1%

BPC
12%

BPI
0%

BKT
24%

BE
1%

BISh
5%

BNT
1%
BA

BBSh

BKT

BPC

BC

BASh

BPI

BNT

BIS

BKSH

BKG

BISh

BE

BT

BP

Në ligjin nr.8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”, janë përcaktuar nivelet për
kompensimin e depozitave, me nivel maksimal 700 mijë lekë, duke siguruar 100 për qind të
depozitës deri në 350,000 lekë dhe 85 për qind të pjesës mbi 350,000 lekë. Duke parë strukturën e
depozitave sipas niveleve të kompensimit të përcaktuara në ligj, bie në sy dominimi i depozitave
mbi 700 000 (shtatë qind mijë) lekë, shuma e të cilave zë rreth 76 për qind të shumës totale të
depozitave të individëve. Agjencia edhe gjate vitit te trete te aktivitetit të saj, punoi per njohjen
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me skemën e sigurimit nga ana e depozituesve, me qellim edukimin ekonomik te publikut. Niveli
jo i mire i edukimit ekonomik te depozituesve, reflekton dhe ne mungesen e shpërndarjes së
portofolit të depozitave të tyre. E kundërta e këtij fenomeni është e pranishme në vende me një
praktikë të gjatë të skemave të sigurimit.
Struktura e depozitave te individeve sipas shumes ne %
Deri 350
11%
350-700
13%

mbi 700
76%
Deri 350

350-700

mbi 700

Analiza e numrit të depozitave të individëve, sipas strukturës së kompensimit, tregon që peshën
më të madhe e zë numri i depozituesve të vegjël, depozitat e të cilëve arrijnë deri në 700 000
(shtatë qind mijë) lekë, me 83 për qind të totalit të numrit të depozituesve.Krahasuar me nje vit
me pare kjo kategori depozituesish ka shenuar nje rritje prej 8 per qind. Kjo gjë shkon në të njëjtin
drejtim me qëllimin e ligjit për të marrë në mbrojtje në radhë të parë pjesën e depozituesve të
vegjël, të cilët janë më të ekspozuar kundrejt riskut të mungesës së informacionit ekonomik.
Struktura sipas numrit te depozituesve ndare ne nivele kompensimi
(ne %)
mbi 700
17%
350-700
11%
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Deri 350
72%

Deri 350

350-700

mbi 700

Te dhenat mbi numrin e depozituesve dhe te depozitave ne 31 Dhjetor 2005 krahasuar me 31
Dhjetor 2004, jepen ne tabelen e mëposhtme:
Nr Emertimi
0

Gjithsej

1

2

Prej te cilave
Deri 350 mije
3

350 – 700 mije
4

Mbi 700 mije
5

Mbajtesit e depozitave te
siguruara

1

-31.12.2004

537,792

326,450

88,007

123,335

-31.12.2005

834,951

602,789

92,975

139,187

-31.12.2004

100

61

16

23

-31.12.2005

100

72

11

17

-31.12.2004

309,871

35,883

44,870

229,196

-31.12.2005

358,645

37,777

47,413

273,455

100

12

14

74

100

11

13

76

% ndaj totalit

Totali i depozitave te
individeve (milion Lek)

2

% ndaj totalit
-31.12.2004
-31.12.2005

1.4 Kompensimi
Një nga detyrimet e Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave është kompensimi i depozitave të
siguruara deri në nivelin dhe sipas procedurave
të përcaktuara nga ligji, jo më vonë se tre muaj
nga dita e ndërhyrjes nga Autoriteti Mbikëqyrës
në bankën e siguruar.
Gjatë vitit 2005 nuk ka pasur raste ndërhyrjeje
në ndonjë bankë të siguruar e për rrjedhojë
Agjencia nuk ka qenë e përfshirë në ndonjë
proces kompensimi. Stafi i Agjencisë në
vazhdimësi ka punuar për përmirësimin
e rregullores së kompensimit, si dhe për
përpunimin përfundimtar të procedurave të
kompensimit.

1.5 Informacione
plotësuese dhe të
dhëna të tjera
1.5.1 Bashkëpunimi me
Autoritetin Mbikëqyrës (Banka e
Shqipërisë)

Agjencia e Sigurimit të Depozitave si një nga
mekanizmat që ndihmojnë në ruajtjen e
stabilitetit të sistemit bankar, ka bashkëpunuar
ngushtë me Autoritetin Mbikëqyrës (Bankën e
Shqipërisë), nepermjet shkembimit reciprok
te informacionit, duke konkretizuar në këtë
mënyrë marrëveshjen e nënshkruar midis
Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Sigurimit
të Depozitave si dhe duke respektuar ligjin
nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e
depozitave”.
Në këtë kuadër bashkëpunimi, Agjencia e
Sigurimit të Depozitave është njohur me
raportet e ekzaminimeve në vend që Banka e
Shqipërisë kryen konform programit të saj, për
të vlerësuar gjendjen financiare të bankave të
siguruara që operojnë në Shqipëri. Gjithashtu
janë marrë të dhëna periodike tremujore për
gjendjen financiare të bankave të siguruara.
Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2004 nxorri dy
akte nënligjore të propozuara nga Agjencia
e Sigurimit të Depozitave, udhëzimin “Për
proçedurat e pranimit të bankave në skemën e
sigurimit të depozitave”, si dhe udhëzimin “Mbi
marrëdhëniet e ASD me bankat e siguruara”.
Në zbatim të ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për
sigurimin e depozitave”, si dhe te udhëzimeve
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A P O R T V J E T O r 2005

të mësipërme, ASD ka dërguar periodikisht
pranë Autoritetit Mbikëqyrës, informacione
mbi kryerjen në afat të pageses së primit nga
bankat e siguruara.
Për vitin 2006 parashikohet një bashkëpunim
më i ngushtë me Bankën e Shqipërisë, jo vetëm
në pjesëmarrjen në verifikime të përbashkëta
të bankave të siguruara, por edhe në kuadër
të përshtatjes së legjislacionit shqiptar me
legjislacionin e Bashkimit Europian në menyrë
të veçantë për skemën e sigurimit.

1.5.2 Marrëdhëniet me publikun
Agjencia e Sigurimit të Depozitave në funksion
të qëllimit kryesor të saj, sigurimit dhe
kompensimit të depozitave të klientëve, ka
punuar në vazhdimësi për të bërë të njohur tek
publiku skemën e sigurimit të depozitave dhe
rolin e saj në proçesin e kompensimit në rast të
ndonjë falimentimi të ndonjë banke.
ASD-ja ka ndertuar faqen e saj te internetit
e cila mundeson informimin ne menyre te
vazhdueshme te publikut ne lidhje me skemen
e sigurimit te depozitave dhe procesin e
kompensimit në rast të falimentimit të ndonjë
banke mbeshtetur ne ligjin nr. 8873 date
29.03.2002 “Per sigurimin e Depozitave”.
Gjithashtu Agjencia e Sigurimit te Depozitave
vazhdon te informoje depozituesit nepermjet
kontaktit te vazhdueshem me bankat e nivelit
te dyte te cilat operojne ne Shqiperi, nepermjet
shperndarjes se materialeve informuese te cilat
jane broshurat, fletepalosjet si dhe prezenca
e detyrueshme e logos se ASD e cila eshte e
vendosur ne te gjitha bankat.
ASD ka bashkepunuar me median e shkruar dhe
ate vizive edhe gjate vitit 2005. Institucioni yne
ka vazhduar transmetimin e spotit televiziv
publicitar gjate vitit 2005, qellimi i te cilit
eshte percjellja e mesazhit te misionit te ASD.
Po keshtu shkrime informative jane botuar ne
median e shkruar lidhur me funksionin e ASD
se,veprimtarine si dhe ceshtje te ndryshme qe
kane te bejne me sigurimin e depozitave.
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1.5.3 Bashkëpunimi dhe
aktivitetet ndërkombëtare
të Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave
Gjate vitit 2005 marredheniet me institucionet
nderkombetare perfshijne takime me FMN dhe
Banken Boterore si dhe misionet perfaqesuese
te tyre dhe dhenia e informacioneve lidhur me
aktivitetin e Agjencise dhe objektivat e saj ne
te ardhmen.
Aktualisht Agjencia e Sigurimit te Depozitave
vazhdon te marre pjese me te drejta te plota
te anetarit te Shoqates Nderkombetare te
Sigurimit te Depozitave. Gjithashtu Agjencia e
Sigurimit te Depozitave eshte anetare edhe ne
Forumin Europian te Sigurimit te Depozitave
Qellimi i krijimit te IADI dhe EFDI eshte te
kontribuojne ne stabilitetin financiar boteror
ne teresi dhe Europian ne vecanti, nepermjet
nje bashkepunimi te ngushte me te gjitha.
Institucionet
Nderkombetare
Financiare,
te ndihmoje ne konsolidimin dhe rritjen
e efektivitetit te skemave te sigurimit ne
vendet anetare, te lehtesoje shkembimin e
eksperiences dhe te informacionit nepemjet
organizimit te seminareve apo programeve te
ndryshme, te zhvilloje studime per ceshtje te
caktuara te lidhura me fushen e sigurimeve
te depozitave, percaktimi i politikave unike
per zhvillimin e objektivave te Agjencive te
Sigurimit te Depozitave kryesisht te vendeve ne
tranzicion duke koordinuar me planet financiare
te zhvillimit te drejtuar nga Fondi Nderkombetar
Monetar dhe Banka Boterore (programi FSAC),
te hartoje politikat e bashkepunimit midis
aktoreve kryesore qe ndikojne ne stabilitetin
e sistemit bankar, Banke Qendrore, Agjencite
e Sigurimit te Depozitave, Ministria e Finances
etj.
Gjate vitit 2005 Agjencia vazhdoi te jape
kontributin e saj ne permbushjen e objektivave
te tilla si: kontributi ne stabilitetin e
sistemit financiar ne teresi e atij bankar ne
vecanti,hartimin e udhezueseve per sigurimin

e
depozitave,shkembimi
i
eksperiences
nderkombetare etj,
Perfaqesuesi i ASD-se eshte anetar i Komitetit
te Planifikimit dhe te Finances dhe te Komitetit
te Konferencave dhe Specializimeve ne
organizaten e IADI.
Agjencia vazhdon bashkepunimin dypalesh dhe
shkembimin e eksperiences me institucione me
eksperience ne fushen e sigurimit te depozitave
si FDIC, Fondi Hungarez,Fondi Sllovak etj.

organizma nderkombetare si IADI dhe EFDI dhe
shkembimi i eksperiences me vendet anetare
te tij, perfaqesojne burimin dhe konkretizimin
e pergatitjeve te akteve nenligjore te
derguara ne Banken e Shqiperise, Rregullorja
e Kompensimit, individualizimin e nje programi
kompjuterik i afte per te ndihmuar proceduren
e sigurim-kompesimit, buletini promocional
per publikun, edukimi i publikut si edhe akte
te tjera te nevojshem per permbushjen e
detyrimeve ligjore.

Njohurite e perfituara nga bashkepunimi me
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2

KAPITULLI 2
Gjëndja financiare e
Agjencisë së Sigurimit
të Depozitave

2.1 Baza ligjore
dhe rregullative për
mbajtjen e kontabilitetit
Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka si qëllim
kryesor sigurimin dhe kompensimin e depozitave
të klientëve, sipas dispozitave të ligjit “Për
sigurimin e depozitave”. Në të njëjtën kohë
Agjencia duhet të mireadministrojë fondet e
saj në përputhje me standartet e pranuara të
menaxhimit të riskut.
Në zbatim të nenit 28, të ligjit “Për sigurimin
e Depozitave”, nr. 8873, datë 29.03.2002,
Agjencia ka mbajtur llogari dhe rregjistra, me

qëllim që në çdo kohë të pasqyrohet në mënyrë
të saktë gjendja financiare e saj, në përputhje
me ligjin “Për kontabilitetin”.
Nisur nga natyra specifike e veprimtarisë së
Agjencisë së Sigurimit të Depozitave si dhe
bazuar ne ligjin “Per kontabilitetin”, është
hartuar një manual kontabël, i cili po aplikohet
për raportimin e Pasqyrave Financiare te vitit
2006. Ky manual do të shprehë në mënyrë të
saktë gjendjen financiare të Agjencisë duke
unifikuar kriteret e vlerësimit dhe paraqitjes
me ato të institucioneve analoge të vendeve
të tjerë si dhe duke respektuar kërkesat e
institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare
të interesuara.

2.2 Struktura e bilancit dhe ecuria e tij
Në mënyrë të përmbledhur dinamika e aktiveve dhe pasiveve të Agjencisë për vitin 2005 paraqitet
në pasqyrën e mëposhtme.
Treguesit kryesorë të bilancit

Përshkrimi (ne mije leke)

31.12.2005

Aktive të qëndrueshme

31.12.2004

Ndryshimi

78.613

83.736

-5.123

Aktive korrente

2.885.452

2.066.543

818.909

TOTAL AKTIVE

2.964.065

2.150.279

813.786

2.961.990

2.147.246

814.744

2.075

3.033

-958

2.964.065

2.150.279

813.786

Kapitali Agjencisë
Pasive të tjera

TOTAL KAPITALI & PASIVE

2.2.1. Aktivet
Aktivet e Agjencisë për vitin 2005 janë rritur
37,8 %, krahasuar me vitin 2004.
2.2.1.1 Arka dhe Banka Qendrore

të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në lekë,
pranë Bankës së Shqipërisë. Kjo llogari shërben
për derdhjen e kontributeve dhe primeve
vjetore të sigurimit nga bankat e siguruara. Me
datë 31 dhjetor 2005, gjendja në këtë llogari
është 6,617,841.91 lekë.

Ky zë përfaqëson gjendjen e llogarisë korrente
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2.2.1.2 Llogari rrjedhëse në bankat e nivelit
të dytë
Ky zë përfaqëson gjendjen e llogarive korrente
të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave
pranë bankave rezidente dhe jo rezidente,
në lekë dhe në valutë, më datë 31.12.2005.
Gjendja ne llogaritë rrjedhëse prane bankave,
përfaqëson fondet respektivisht për shpenzime
administrative te Agjencise dhe per t’u investuar
në letra me vlerë, në përputhje me nenin 21 të
ligjit nr. 8873 datë 29.03.2002, “Për sigurimin e
depozitave” dhe me “Politikat e administrimit
të mjeteve financiare të ASD”.
2.2.1.3 Bono thesari të qeverisë shqiptare

31.12.2005. Normat e amortizimit te perdorura
jane ato te miratuara nga Keshilli Drejtues i
Agjencise.
Gjendja neto e Mjeteve te Qendrueshme më
31.12.2005 është 78,058,963.50 lekë.
2.2.1.6 Mjete të tjera
Në mjete të tjera përfshihet vlera e materialeve
kancelarike dhe të tjera ende të papërdorura.
Gjendja e këtij zëri më 31.12.2005 është
553,711.30 lekë.
2.2.1.7 Detyrime të llogaritura të bankave
(Prime te arketueshme, kësti i katërt i vitit
2005)

Mbështetur në nenin 21 të ligjit nr. 8873, datë
29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave”,
mjetet financiare të ASD janë investuar në “letra
me vlerë të detyrimeve në lekë të emetuara
nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë”.
Deri më 31.12.2005 gjendja e investimeve në
bono thesari është 2.197.830.000 lekë, shumë e
cila përbën rreth 74 % të Totalit te Aktiveve.

Në këtë zë figurojnë shumat e paarkëtuara ende
të këstit të katërt të primit të vitit 2005 për
bankat e siguruara, në shumën prej 179,256,597
lekë, shumë e cila duhet të kalojë në llogarinë
e Agjencisë, nga bankat e siguruara deri më
datë 15.01.2006.

2.2.1.4 Letra me vlere (securities)

2.2.2.1 Mjete të mbajtura në emër të të
tretëve dhe detyrime te tjera

Mbështetur në nenin 21 të ligjit nr. 8873, datë
29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave”,
nje pjese e mjeteve financiare të ASD janë
investuar në “letra me vlerë të detyrimeve në
monedhë të huaj të emetuara nga qeveritë,
bankat qëndrore ose institucione financiare
ndërkombëtare”.
Deri më 31.12.2005, gjëndja e letrave me vlere
ne monedhë të huaj është 549.913.816,81 lekë,
shume e cila perben 18.5% te Totalit te Aktiveve,
dhe vlerësuar ne leke me kursin e Autoritetit
Mbikqyrës date 31.12.2005. (EUR/Lek 122.58
dhe USD/Lek 103.58).
2.2.1.5 Mjete të qëndrueshme
Ne mjete te qendrueshme bejne pjese vlera e
nderteses, e paisjeve dhe mjeteve te tjera te
zyres dhe te mjeteve te transportit. Per keto
mjete eshte bere inventarizimi fizik më daten
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2.2.2 Pasivet

Ky zë përfaqëson shumën prej 2,074,814.26 lekë
të detyrimeve te llogaritura ndaj te tretëve në
fund të veprimtarisë ushtrimore dhe që kanë të
bëjnë me veprimtarinë korrente të Agjencisë
dhe që nuk prekin pagesa ndaj klientëve të
siguruar.
2.2.2.2 Kapitali i Agjencise
Kapitali i Agjencisë është i përbërë nga fondi
themeltar prej 400.000.000, fitimi i pashpërndarë i viteve të kaluara prej 1,747,246,270.97
lekë, si dhe fitimi i vitit ushtrimor prej
814,743,623.60 lekë. Gjendja e këtij zëri në
total më 31.12.2005 është 2,961,989,894.57
lekë.

2.3 Kapitali dhe ecuria e tij
Kapitali i Agjencisë përbëhet nga elementët e mëposhtëm:
Pasqyra e levizjes se kapitalit te ASD
KAPITALI I AGJENCISE

31.12.2005

31.12.2004

400.000.000,00

400.000.000,00

1.747.246.270,97

937.162.611,00

814.743.623,60

810.083.659,97

2.961.989.894,57

2.147.246.270,97

• Kapitali (Fondi Themeltar)
• Kapitali (Fondi Themeltar I paguar)
• Rezervat
• Rezerva rivleresimi
• Diferenca rivleresimi
• Fitimet/humbjet e pashperndara
• Fitimet/humbjet e vitit ushtrimor
Kapitali gjithsej i Agjencise

Fondi Themeltar
Bazuar në nenin 19, të ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave”, gjatë muajit
shkurt 2003, është derdhur nga Ministria e Financave, Fondi Themeltar prej 400.000.000 lekë,
kontribut i buxhetit të shtetit.
Të ardhura të akumuluara nga fitimi i viteve të kaluar
Përfaqëson fitimin e pashpërndarë të realizuar nga aktiviteti i Agjencisë gjatë vitit 2002, 2003 dhe
2004 në shumën 1,747,246,270.97 lekë.
Të ardhurat nga periudha ushtrimore e Agjencisë, ose fitimi i vitit ushtrimor
Përfaqëson fitimin e realizuar gjatë periudhës raportuese në shumën 814,743,659.60 lekë.

05
20

04
20

03
20

20

02

Ndryshimet në kapital dhe në fitimet e ASD në lekë
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2.4 Fitimi ushtrimor
dhe ecuria e tij
2.4.1 Krijimi i të ardhurave
Të ardhurat e Agjencisë
raportuese përbëhen nga:

për

periudhën

Të ardhura nga kontributi fillestar i bankave
të siguruara, të cilat përfaqësojnë pagesat e
kontributeve fillestare nga bankat e siguruara në
përputhje me nenin 23, pika 4 e Ligjit nr. 8873,
date 29.03.2002 “Per sigurimin e depozitave”.
Per vitin 2005 nuk ka patur kontribute te
paguara.
Të ardhura nga primi i sigurimit, të cilat
përfaqësojnë detyrimin ligjor të bankave

të siguruara të primit vjetor të sigurimit te
depozitave për vitin 2005, në shumën prej
719,126,106.82 lekë dhe në zbatim të nenit 24,
të ligjit nr.8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin
e depozitave”.
Të ardhura nga Operacionet Monetare te
cilat perfaqesojne interesat aktive nga
investimi i mjeteve financiare të Agjencise,
në shumën 154,199,406.92 lekë (të ardhura të
maturuara).
Të ardhura nga veprimtarite valutore te cilat
perfaqesojne rivleresimin e veprimtarise
valutore në shumën 1,690,442.07 lekë.
Të ardhura nga veprimtari të tjera,
përfaqësojnë shumën prej 58.941.62 lekë.

2.4.2 Llogaria Humbje/Fitime
(000/lekë)

PËRSHKRIMI

2005

2004

Ndryshimi

---

4,348

-4,348

Të ardhura nga primet vjetore

719,126

694,825

+24,301

Të ardhura nga Operacionet Monetare

154,199

114,876

+39,323

1,690

---

+1,690

Të ardhura nga rimarja e provigjoneve

---

49,299

-49,299

Të ardhura të tjera

59

181

-122

875,074

863,529

+11,545

---

---

---

-13,296

-9,831

+3,465

Të ardhura nga kontributet fillestare te bankave të
siguruara.

Të ardhura nga rivleresimi i veprimtarise valutore

Totali i të Ardhurave

Shpenzime për sigurimin e depozitave

Shpenzime financiare të investimit
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Humbje nga veprimtaria valutore

---

-3,103

-3,103

Shpenzime për fonde rezervë

---

---

---

-47,035

-40,512

+6,523

Totali i shpenzimeve

-60,331

-53,446

+6,885

Fitimi i vitit

814,743

810,083

+4,660

Shpenzime te përgjithshme të veprimtarise

2.5 Administrimi i mjeteve financiare të
Agjencisë së Sigurimit të Depozitave
Bazuar në ligjin nr. 8873 datë 29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave” neni 9, pika 2; neni 21, si
dhe në dokumentin e Politikës se administrimit të mjeteve financiare të Agjencise, miratuar në Maj
2004, Agjencia e Sigurimit te Depozitave përgjigjet për administrimin e fondeve me efektivitet dhe
në përputhje me standartet e pranuara të menaxhimit të riskut. Administrimi i fondeve realizohet
nepermjet investimit te mjeteve financiare të Agjencise në letra me vlerë të qeverisë shqiptare,
dhe ne letra me vlere ne monedhe te huaj të qeverive, bankave qendrore dhe institucioneve të
tjera financiare nderkombetare te vendeve të tjera, monedha e të cilave është ne llogari depozite
në banken e siguruar.
Agjencia, për të bërë një menaxhim sa më të mirë të mjeteve të saj financiare dhe për të
qënë në përputhje me kërkesat e ligjit, ka hartuar akte rregullative dhe ka ngritur strukturat e
duhura. Në këtë kuadër është miratuar “Rregullorja për Sektorin e Operacioneve Monetare dhe
Finances”, “Politika e administrimit të mjeteve financiare të ASD”, si dhe është krijuar Komiteti i
Investimeve.
Politika e administrimit të mjeteve financiare përcakton investimet e lejueshme, strukturën e
maturitetit, nivelet dhe përgjegjësitë e strukturave të Agjencisë në procesin e administrimit të
mjeteve financiare.
Objektivi i politikës së administrimit të mjeteve financiare të Agjencisë është të ndërtojë një
portofol investimesh me kushtet e mëposhtme:
1.
2.
3.

nivel te pranuar rreziku dhe shlyerje.
afat maturimi nga momenti i blerjes, jo më shumë se 12 muaj.
nivel të lartë likuiditeti.
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Struktura e portofolit sipas maturitetit
0.25%
31.90%

40.61%

27.25%

në llogari

0 - 3 muaj

3 - 6 muaj

6 - 12 muaj

Përsa i perket struktures së portofolit të investimeve sipas monedhave, gjatë vitit 2005 Agjencia ka
ruajtur benchmarkun e percaktuar ne Politiken e administrimit te mjeteve financiare te Agjencise
ne raportin 80% e portofolit ne LEK dhe 20% e portofolit ne monedhe te huaj.

Struktura e portofolit sipas monedhes
9.33%
10.00%

80.67%

ALL

EUR

USD

Të ardhurat nga Portofoli i investimeve ne LEK për vitin 2005 janë 130,631,787 lekë, ose 21% më
shumë në krahasim me vitin 2004.
Të ardhurat nga Portofoli i investimeve ne monedhe te huaj (EUR, USD) për vitin 2005 janë
23,567,619.92 lekë, ose 81% më shumë në krahasim me vitin 2004.
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2.6 Kontrolli i librave
dhe llogarive te
Agjencise
Aktiviteti i Agjencise, per vitin 2005, llogarite
dhe regjistrat e saj jane audituar nga kontrollori
i brendshem. Nga ky auditim rezultoi se keto
dokumenta paraqesin me vërtetësi treguesit
financiare te Agjencise.

2.7 Raporti i Kontrollorit
të Brendshëm
Lidhur me auditimin e pasqyrave financiare
të vitit 2005, auditi i brendshëm ka patur si
objektiv:
- vlerësimin e besueshmërisë për informacionin
financiar dhe të drejtimit dhe
- vleresimin mbi efektivitetin e kontrollit të
brendshëm.

Në përfundim të auditimit, opinioni për Pasqyrat
Financiare është se:
Të dhënat e paraqitura në bilancin kontabël, në
pasqyrën e të ardhurave dhe në pasqyrën cash
flow, pasqyrojnë në mënyrë të drejtë pozicionin
financiar të ASD në përputhje me Standartet
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.
Për sa i përket vlerësimit të sistemit të kontrollit
të brendshëm, Këshilli Drejtues, Drejtoria
e institucionit ka ndërtuar infrastrukturen
apo kuadrin rregullator që kanë ndikuar në
menaxhimin me efektivitet të lartë të të gjithë
praktikave që përbëjnë zhvillimin e aktivitetit
të ASD. Gjatë vitit të kaluar, ASD-ja ka siguruar
tregues financiar që e bëjnë shumë optimiste
të ardhmen e misionit te saj. Situatë optimiste
ka edhe lidhur me realizimin e treguesve të
performancës, të cilat kanë ardhur gjithmonë
në rritje dhe në përmirësim të ndjeshëm.
Përfundimisht,
kontrollori
i
brendshëm
shpreh opinionin, se Pasqyrat Financiare japin
vërtetësinë e treguesve financiarë të përgatitur
për vitin 2005 nga ASD.
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BILANCI I Agjencisë së Sigurimit të Depozitave
Për periudhën 31 Dhjetor 2005

Periudha
AKTIVET (ne LEKE)
Arkat dhe Banka Qendrore

31.12.2005

2004

ndryshimi +/-

ndryshimi %

6,617,841.91

5,267,129.09

1,350,712.82

126

0.00

0

* nga kjo:
* Arka
* Banka Qendrore (ne leke)

BONO THESARI dhe bono te tjera te

0.00

0.00

0.00

0

6,617,841.91

5,267,129.09

1,350,712.82

126

2,197,830,000.00

1,551,000,000.00

646,830,000.00

142

0.00

0

pranueshme per rifinancim me BSH
Te ardhura nga Interesa te fituara
paradhenie

-51,416,595.00

-48,857,913.00

-2,558,682.00

105

3,250,373.31

1,480,396.81

1,769,976.50

220

2,760,134.41

333,751.11

2,426,383.30

827

* Llogari rrjedhese ne Banka (valuta)

490,238.90

1,146,645.70

-656,406.80

43

* Ne Banka Rezidente

360,273.80

785,457.40

-425,183.60

46

* Ne Banka jo Rezidente

129,965.10

361,188.30

-231,223.20

36

Hua dhe paradhenie neto per klient

0.00

0.00

0.00

0

(per punonjesit)

0.00

0.00

0.00

0

549,913,816.81

386,487,934.13

163,425,882.68

142

533,209,611.10

368,133,051.10

165,076,560.00

145

12,411,915.84

13,224,287.54

-812,371.70

94

4,292,289.87

5,130,595.49

-838,305.62

84

Letra me vlere dhe Bono Thesari te

0.00

0.00

0.00

0

blera sipas marreveshjes se riblerjes

0.00

0.00

0.00

0

Interesat pjesmarrese dhe Filialet

0.00

0.00

0.00

0

Mjete te mbajtura ne emer të treteve

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

78,058,963.50

83,736,211.30

-5,677,247.80

93

0.00

1,000,000.00

-1,000,000.00

0

17,726,341.30

16,048,441.30

1,677,900.00

110

Llogari rrjedhese ne Banka
* Llogari rrjedhese ne Banka (leke)

Letra me vlere
* Letra me vlere me te ardhura te
pandryshura
* Te tjera
Interes i perllogaritur si e ardhur e LVL
Skonto, cmimi, primi i LVL

Mjete te qendrueshme (neto)
* Mjete te patrupezuara(ne proces)
* Mjete te qendrueshme ne funksion
* Mjete te qendrueshme ne proces
* Ndertesa
* Amortizimi i mjeteve te trupezuara

Mjete te tjera (materiale)
* Materiale ne magazine

0.00

800,000.00

-800,000.00

0

71,917,696.00

71,917,696.00

0.00

100

-11,585,073.80

-6,029,926.00

-5,555,147.80

192

553,711.30

285,307.70

268,403.60

194

553,711.30

0

553,711.30

* Detyrime te llogaritura te Bankave
per primet e vitit 2004

0

170,879,954.00

-170,879,954.00

0

179,256,597.00

0.00

179,256,597.00

0

0.00

0

* Detyrime te llogaritura te Bankave
per primet e Tr.III-te, te vitit 2005
* Shpenzime te parapaguara

AKTIVET GJITHSEJ
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0.00

2,964,064,708.83 2,150,279,020.03

813,785,688.80

138

BILANCI I Agjencisë së Sigurimit të Depozitave
Per periudhen 31 dhjetor 2005
DETYRIMET DHE KAPITALI
(ne LEKE)

Periudha
31.12.2005

2004

ndryshimi +/-

ndryshimi %

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0

1,437,375.06

2,295,129.06

-857,754.00

63

356,841.00

0.00

356,841.00

0

Detyrimet ndaj Bankes Qendrore
* Llogari rrjedhese
* Depozita te marra
* Huamarrje
* Te tjera
Detyrimet ndaj Instititucioneve te
kreditit jobanka qendrore
* Llogari rrjedhese
* Depozita te marra
* Huamarrje
* Te tjera
Detyrime ndaj Klienteve
*Llogari rrjedhese
* Llogari depozite
* Te tjera
Borxhi ndaj Qeverise Shqiptare
dhe
organizatave publike
Letra me vlere dhe Bono Thesari
te shitura sipas marreveshjes se
riblerjes
Borxhi i perfaqesuar nga Letra me
vlere
Ndihma dhe Financim Publik

Mjete të mbajtura
në emër të të tretëve
* Sigurimet shoqerore
* Asistenca (sig raporte)

0.00

0.00

0.00

0

* Administrimi Fiskal

414,080.00

0.00

414,080.00

0

* Furnitor

566,129.06

1,800,000.00

-1,233,870.94

31

* Te tjera (Paga per tu paguar)

100,325.00

495,129.06

-394,804.06

20

0.00

0.00

0.00

0

637,439.20

737,620.00

-100,180.80

86

637,439.20

737,620.00

-100,180.80

86

2,961,989,894.57

2,147,246,270.97

814,743,623.60

138

400,000,000.00

400,000,000.00

0.00

100

* Rezervat

0.00

0

* Rezerva rivleresimi

0.00

0

Fonde rezerve per rreziqe
dhe shpenzime per humbjet
e mundeshme ne lidhje me
angazhimet e dhena
Detyrime te tjera te llogaritura
Detyrimet gjithsej

KAPITALI I AGJENCISE
* Kapitali (Fondi Themeltar)

* Diferenca rivleresimi
* Fitimet/Humbjet e pashperndara
* Fitimet/Humbjet e vitit Ushtrimor

PASIVET GJITHSEJ

1,747,246,270.97

937,162,611.00

810,083,659.97

186

814,743,623.60

810,083,659.97

4,659,963.63

101

2,964,064,708.83

2,150,279,020.03

813,785,688.80

138
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PASQYRA E Të ARDHURAVE e Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave
Per periudhen 31 dhjetor 2005
PASQYRA E TE ARDHURAVE (ne
LEKE)

31.12.2005

Periudha
2004
ndryshimi +/-

ndryshimi %

a

b

c(a-b)

d(a/b)100

719,126,106.82

699,172,811.16

19,953,295.66

103

0.00

4,347,875.00

-4,347,875.00

0

719,126,106.82

694,824,936.16

24,301,170.66

103

Te ardhura nga interesat

53,441.62

15,632.27

37,809.35

342

* per veprimet me thesarin dhe nderbankare

53,441.62

15,632.27

37,809.35

342

0.00

0.00

0.00

-11,799,741.16

-8,630,933.50

-3,168,807.66

137

-11,799,741.16

-8,630,933.50

-3,168,807.66

137

0.00

0.00

0.00

Te ardhura nga veprimtaria e sigurimit te
depozitave
* Te ardhura nga kontributi fillestar
* Te ardhura nga primi i sigurimit te bankave
te siguruara

* per veprimet me klientet
Shpenzime per interesat
* per veprimet me thesarin dhe nderbankare
* interesa per LVLere te shit, sipas
marreveshjes se riblerjes
* te tjera
Te ardhura nga investimi mjeteve
financiare.
* Te ardhura nga Bonot e Thesarit
* Te ardhura nga veprimet me letra me vlere
* Te tjera
Fitimi/humbja neto nga investimi I mjeteve
fin.
Te ardhura nga rimarja e provigjoneve Viti
2002, 2003
Fitimi/humbja neto nga komisionet
* Te ardhura nga komis. per sherbimet
bankare
* Shpenzime per komis. per sherbimet
bankare
* Shpenzime nga veprimtarite e tjera bankare

0.00
154,199,406.92

114,876,231.49

39,323,175.43

134

130,631,787.00

108,101,418.00

22,530,369.00

121

23,567,619.92

13,012,322.39

10,555,297.53

181

0.00

-6,237,508.90

6,237,508.90

0

142,453,107.38

106,260,930.26

36,192,177.12

134

0.00

49,299,451.13

-49,299,451.13

0

-1,496,033.15

-1,200,500.44

-295,532.71

125

-136,345.15

-148,678.94

12,333.79

92

-1,359,688.00

-1,051,821.50

-307,866.50

129

0.00

0.00

0.00

Fitimi/humbja neto nga vep. te tjera

5,500.00

165,122.80

-159,622.80

3

* Te ardhura nga veprimtarite e tjera

5,500.00

165,122.80

-159,622.80

3

* Shpenzime nga veprimtarite e tjera

0.00

0.00

0.00

1,690,442.07

-3,102,549.84

4,792,991.91

1,690,442.07

0.00

1,690,442.07

Fitim/humbja nga veprimtarite valutore
* Fitimi nga veprimtarite valutore
* Humbje nga veprimtaritë valutore
Fitim/humbja nga operacionet monetare
Shpenzimet e pergjith.te veprimtarise
(operative)
* Kosto e personelit
* Kosto e Keshillit Drejtues
* Taksa pervec taksave mbi te ardhurat
* Shpen.per sherb.nga te tretet si:
tel,inter,DHL, en.elek,
kanc, pritje, miremb MjKR, Sigurac, ujedrita, karb, etj
*Shpenzime te tjera adm.si:
trainime,konsul,njoft.pub.etj
* Shpenzime amortizimi
* Shpenzime pagese kuota vjetore
pjesemarjes IADI
* Shpenzime te paparashikuara
Te ardhura te vep. Perpara shpen.te fondit
rezerve
Humb.neto dhe shpen.per fondin rezerve per
llog.e
dyshimta, letrat me vlere dhe zerat jashtë
bilancit

Fitimi (Humbja) e vitit ushtrimor
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-54

0.00

-3,102,549.84

3,102,549.84

0

142,653,016.30

102,123,002.78

40,530,013.52

140

-47,035,499.52

-40,511,605.60

-6,523,893.92

116

-25,489,656.00

-20,844,936.00

-4,644,720.00

122

-2,770,915.00

-1,603,080.00

-1,167,835.00

173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4,895,425.32

-4,235,118.82

-660,306.50

116

-7,000,281.40

-7,742,872.78

742,591.38

90

-5,590,798.00

-5,051,598.00

-539,200.00

111

-1,001,000.00

-1,034,000.00

33,000.00

97

-287,423.80

0.00

-287,423.80

814,743,623.60

810,083,659.47

4,659,964.13

0.00

0.00

0.00

101

0.00

814,743,623.60 810,083,659.47

4,659,964.13

101

