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MISIONI
Misioni i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është mbrojtja e depozituesve duke siguruar
depozitat e tyre në subjektet anëtare të skemës së sigurimit të depozitave dhe kompensuar ata
në rast se institucioni i tyre financiar ndodhet në paaftësi paguese

VIZIONI
Krijimi i një skeme të sigurimit të depozitave që forcon besimin e depozituesve
në sistemin bankar, në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare në vend

OBJEKTIVAT
Mbrojtja e interesave të depozituesve
Kontributi për stabilitetin financiar në vend
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HYRJE
Të nderuar Zonja dhe Zotërinj,
Raporti Vjetor 2013 që keni në duar prezanton një panoramë të përmbledhur të funksioneve
kryesore dhe veprimtarive të Agjencisë në përmbushje të Misionit dhe detyrimit të saj ligjor,
sigurimin dhe kompensimin e depozituesve të siguruar. Struktura e Raportit është ndërtuar në
tetë kapituj.
Kapitulli I “Vështrim i Përgjithshëm, ASD në vitin 2013”, adreson sfidat kryesore me të cilat
është përballur Agjencia e Sigurimit të Depozitave gjatë vitit të shkuar si dhe rezultatet kryesore
të punës.
Kapitulli II “Një vit në shifra”, pasqyron në shifra të dhënat kryesore mbi totalin e depozitave në
sistemin bankar, si dhe të dhënat për depozitat dhe depozituesit e siguruar nga Agjencia.
Kapitulli III “Skema e Sigurimit të Depozitave”, në mënyrë të përmbledhur përshkruan mënyrën
e funksionimit të skemës së sigurimit të depozitave, si dhe institucionet financiare anëtare të
skemës.
Kapitulli IV “Funksionet Kryesore të ASD-së”, ka në qendër të tij katër funksionet bazë të
Agjencisë, të cilat janë (i) Sigurimi; (ii) Kompensimi; (iii) Administrimi i Mjeteve Financiare; dhe
(iv) Edukimi dhe Ndërgjegjësimi i Publikut.
Kapitulli V “Veprimtaritë kryesore të ASD-së në funksion të përmirësimit të skemës së sigurimit
të depozitave”, paraqiten veprimtaritë më të rëndësishme që strukturat e Agjencisë kanë kryer
gjatë vitit në raportim. Këto veprimtari përfshijnë: (i) nisjen e procesit për vënien në zbatim të
sistemit të automatizuar për mbledhjen dhe raportimin e të dhënave nga subjektet anëtare të
skemës, i cili do të përmirësojë në mënyrë thelbësore aftësitë e Agjencisë për kryerjen e një
procesi kompensimi të shpejtë dhë të saktë; (ii) procesin e vlerësimit të Agjencisë nga
institucionet financiare ndërkombëtare (FMN dhe BB) në kuadër të Misonit FSAP; (iii) nisjen e
negociatave me BERZH për përfitimin e një linje kredie, e cila do të zgjeronte gamën e burimeve
financiare shtesë të Agjencisë, në funksion të kompensimit të depozituesve të siguruar dhe
ruajtjes së stabilitetit financiar në vend; (iv) si dhe çështje të tjera që lidhen me veprimtaritë për
përmirësimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe proceseve të punës në Agjenci.
Kapitulli VI “Organizimi i ASD-së”, përmban informacion për organet drejtuese të Agjencisë, të
cilat janë Këshilli Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm, si dhe për skemën organizative të
Agjencisë, duke u përqëndruar në Sektorët e rinj të Agjencisë në përmbushje të funksioneve
bazë.
Kapitulli VII “Gjendja financiare e ASD”, jep informacion mbi administrimin e mjeteve financiare
të Agjencisë, duke pasqyruar gjendjen financiare të Agjencisë, në përputhje me ligjin “Për
Kontabilitetin” dhe standardet ndërkombëtare.
Kapitulli VIII “Objektivat për vitin 2014”, adreson objektivat që duhet të realizojë Agjencia për
vitin 2014, bazuar në Planin Strategjik 5 vjeçar dhe vizionin e saj.
Të gjitha këto drejtime të punës të Agjencisë do t’i gjeni të shpjeguara në faqet e Raportit. Së
fundi, dëshirojmë të theksojmë se Agjencia e Sigurimit të Depozitave e konsideron hartimin dhe
publikimin e Raportit Vjetor, jo vetëm si përmbushjen e një detyrimi institucional, por gjithashtu
një element thelbësor të transparencës në veprimtarinë e Agjencisë. Shpresojmë, që pas leximit
të këtij Raporti të kuptoni në mënyrë të qartë dhe të plotë zhvillimet në fushën e sigurimit të
depozitave dhe të punës së Agjencisë gjatë vitit të shkuar.
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1.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Gjatë vitit 2013, angazhimi dhe përpjekjet e Agjencisë kanë pasur në fokus ndërtimin e një
vizioni afatgjatë të Institucionit. Vizioni i Agjencisë është të krijojë një skemë të besueshme të
sigurimit të depozitave, të perceptueshme gjerësisht nga publiku dhe grupet e interesit, që
përmbush në mënyrë të shpejtë dhe të saktë detyrimet kundrejt depozituesve. Krijimi i besimit
të publikut se të ardhurat që ata investojnë në depozita bankare, janë të mbrojtura, është
element kryesor i këtij vizioni.
Në përmbushje të vizionit të saj , Agjencia hartoi një Plan Strategjik 5-vjeçar (2013-2017), i cili
identifikon prioritetet kryesore të ASD-së në funksion të përmirësimit të skemës së sigurimit të
depozitave. Plani Strategjik adreson drejtimet kryesore të veprimtarisë që mund të përmblidhen
si më poshtë vijon:
o Përmirësimi i funksionimit të skemës së sigurimit në funksion të realizimit të një procesi të
shpejtë dhe të saktë të sigurimit dhe kompensimit të depozitave.
o Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për skemën e sigurimit të depozitave.
o Forcimi i bashkëpunimit me anëtarët e rrjetit të sigurisë financiare.
Në zbatim të Misionit dhe Vizionit sipas Planit Strategjik 5-vjeçar, disa nga rezultatet konkrete të
punës së Agjencisë gjatë vitit 2013 në këto drejtime janë (i) vënia në zbatim e projektit të
automatizimit të sistemit të raportimit dhe vlerësimit të primit të sigurimit të depozitave nga
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, me mbështetjen financiare të EBRD (ii) vlerësimi i
përputhshmërisë së skemës së sigurimit të depozitave me Parimet Bazë (Core Principles) të
International Association of Deposit Insurers (IADI) (iii) riorganizimi i strukturës organizative të
Agjencisë, me qëllim përmirësimin operacional të funksioneve bazë të Agjencisë, duke ndjekur
praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave dhe rekomandimet e
institucioneve financiare ndërkombëtare, (iv) sigurimi i burimeve alternative të financimit në
rastet kur gjykohet i nevojshëm rindërtimi i mjeteve financiare të Agjencisë; (v) draftimi i
projektligjit të ri “Për Sigurimin e Depozitave” sipas rekomandimeve të Misionit FSAP dhe
problematikave të identifikuara nga strukturat e ASD, (vi) pjesëmarrje aktive në Grupin
Këshillimor të Stabilitetit Financiar me synim zhvillimin e sistemit financiar në vend dhe
parandalimin e situatave të jashtëzakonshme, të cilat mund të kërcënojnë stabilitetin e këtij
sistemi. Plani Strategjik u mbështet nga asistenca e FDIC, mundësuar me kontributin e FSVC.
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2.

NJË VIT NË SHIFRA
o Totali i depozitave në sistemin bankar ka pësuar një rritje prej
me vitin 2012 dhe 9.6

3.2% krahasuar

% në krahasim me vitin 2011.

o Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka si objekt të saj sigurimin e individëve,
depozitat e të cilëve përfaqësojnë

85 %

të shumës totale të depozitave të

sistemit bankar. Kjo shumë përfaqëson një rritje prej 2.3
2012 dhe 10.6

%

krahasuar me vitin

% më shumë se në vitin 2011.

o Në fund të vitit 2013, depozitat e siguruara shënuan një rritje prej
2012 dhe 12

2 % nga viti

% krahasuar me fundin e vitit 2011.

o Në fund të dhjetorit 2013, depozitat e individëve, të cilat pasi janë agreguar e
netuar arrijnë deri në 2.500.000 Lekë, zënë rreth

40 % të shumës totale të

depozitave të individëve.

o Numri i depozituesve, depozitat e të cilëve pas agregimit dhe netimit janë deri në
2.500.000 Lekë, përbën 95

% qind të numrit total të depozituesve.

o Fondi i sigurimit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave ka shënuar një rritje prej

22 % krahasuar me vitin pararendës, 2012.
o Të ardhurat nga primi i sigurimit, burimi kryesor i të ardhurave të ASD-së, për
vitin 2013 kanë pësuar një rritje prej 8.93
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3.

SKEMA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE

Skema e sigurimit të depozitave është marrëdhënia juridike dhe veprimtaria për sigurimin dhe
kompensimin e depozitave që krijohet dhe kryhet ndërmjet subjekteve anëtare të skemës dhe
institucioneve publike të rrjetit të sigurisë financiare, në përfitim të depozituesve. Skemat e
sigurimit të depozitave janë një element i rëndësishëm për ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit
financiar.
Një skemë efiçiente e sigurimit të depozitave ka shumë elementë, ndër të cilët më të
rëndësishmit janë, (i) ofrimi i një mbulimi të përshtatshëm për pjesën më të madhe të
depozituesve; (ii) sisteme të shpejta dhe të sakta të rimbursimit të depozituesve; (iii)
mjaftueshmëria dhe gatishmëria e fondeve për kompensim; (iv) transparenca dhe llogaridhënia;
dhe (v) një imazh i besueshëm.
Që nga Tetori 2002, Agjencia e Sigurimit të Depozitave është administruesi i vetëm i skemës së
sigurimit të depozitave me qëllim kompensimin e depozitueve, në rast se institucionet
financiare ku ata kanë vendosur depozitat e tyre nuk kanë mundësi apo ka gjasa të mos kenë
mundësi të përmbushin detyrimet kundrejt tyre. ASD-ja është një institucion publik, i krijuar në
bazë të ligjit Nr. 8873, datë 29 Mars 2002 “Për Sigurimin e Depozitave”, të ndryshuar, që i
raporton Kuvendit, Këshillit të Ministrave dhe Bankës së Shqipërisë me cilësinë e Autoritetit
Mbikëqyrës. Agjencia e Sigurimit të Depozitave është një nga katër institucionet shtetërore që
formojnë rrjetin e sigurisë financiare, të cilët janë Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave, dhe
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Qëllimi kryesor i Agjencisë është sigurimi dhe kompensimi i depozitave të individëve në bankat
vendase, degët apo filialet e bankave të huaja që zhvillojnë aktivitet në territorin e Republikës
së Shqipërisë. ASD-ja siguron në masën 100% depozitat e çdo individi deri në shumën prej
2.500.000 Lekë në çdo institucion të siguruar, që operon në Republikën e Shqipërisë,
pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së depozituar. Kompensimi për llogari të
depozitave të siguruara fillon menjëherë pasi Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti
Mbikqyrës për ndërhyrjen në subjektin e siguruar ose kur ky i fundit likuidohet vullnetarisht.
Kompensimi përfundon jo më vonë se tre muaj nga data e fillimit të procesit të kompensimit.
Agjencia ka një fond themeltar për sigurimin e depozitave bankare prej 400,000,000 Lekë i cili
është kontribut i Buxhetit të Shtetit.
Asnjë bankë apo degë e bankës së huaj që vepron në territorin e Republikës së Shqipërisë nuk
pranon dhe nuk grumbullon depozita kur nuk është siguruar nga Agjencia referuar dispozitave
ligjore në fuqi. Subjektet e siguruara i paguajnë Agjencisë një kontribut fillestar dhe primin
vjetor të sigurimit të depozitave.
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3.1. ANËTARËSIMI NË SKEMË
Institucionet financiare të siguruara janë ato, të cilave ju kërkohet ti bashkohen skemës së
sigurimit të depozitave sipas Ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” dhe përfshijnë bankat dhe
shoqëritë e kursim kreditit.
Bankat e siguruara, anëtare të skemës së sigurimit të depozitave janë 16, numër i cili mbeti i
pandryshuar edhe për vitin 2013.
Ligji nr. 78/2012, datë 26.07.2012 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 8873, datë
29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar”, parashikonte përfshirjen e Shoqërive të
Kursim – Kreditit (SHKK) në skemën e sigurimit të depozitave, si anëtare të kësaj skeme, brenda
muajit Shtator 2013. Në zbatim të ndryshimeve ligjore të lartpërmendura, Agjencia zhvilloi një
sërë takimesh me përfaqësues të SHKK-ve për asistencë me qëllim përmbushjen e kushteve për
pranimin e tyre në skemë. Nga procesi i vlerësimit të përputhshmërisë së SHKK-ve me kushtet
teknike për anëtarësim rezultoi se një pjesë e shoqërive kursim kredi, nuk kishin përmbushur
kushtet teknike që lidhen me saktësinë e të dhënave dhe raportimin e tyre. Një pjesë tjetër nuk
përmbushnin kërkesat ligjore për informimin e publikut dhe disa të tjera nuk kishin bërë
kërkesë për përfshirje në skemë. Në këto kushte, Këshilli Drejtues i ASD, në zbatim të Ligjit nr.
8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar” dhe kuadrit ligjor në fuqi,
vendosi riparaqitjen e kërkesës së SHKK-ve për pranim në skemë pas plotësimit të të gjitha
kushteve ligjore dhe teknike.
Fondi themeltar për sigurimin e depozitave në Shoqëritë e Kursim Kreditit është përcaktuar të
jetë 50,000,000 Lekë si kontribut i Buxhetit të Shtetit dhe është parashikuar të arkëtohet në
vitin 2014.

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

Fig. 1, Skema e sigurimit të depozitave
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4.

FUNKSIONET KRYESORE TË ASD-së

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për realizimin e funksionit të saj kryesor, kompensimit të
depozituesve në rast të falimentimit të mundshëm të ndonjë subjekti, krijon rezerva financiare
nëpërmjet mbledhjes së kontributit fillestar dhe primit vjetor nga subjektet anëtare të skemës,
si dhe të ardhurave nga investimi i këtyre mjeteve financiare. Ajo gjithashtu për ta realizuar këtë
detyrë brenda afatit kohor të përcaktuar në ligj dhe duke patur gjithmonë si objektiv ruajtjen e
stabilitetit financiar, punon që në kohë të qeta për të informuar depozituesit për përfitimet dhe
kufizimet e skemës së sigurimit të depozitave, duke treguar kujdes që të mos i bëjë këta të
fundit të paqartë apo të pasigurtë.

4.1.

SIGURIMI I DEPOZITAVE

Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka jo vetëm funksionin e grumbullimit të primeve nga
subjektet e siguruara, por edhe të verifikimit në vend të llogaritjes së këtyre primeve, si dhe të
verifikimit të gatishmërisë të sistemeve të këtyre subjekteve, dhe të trajnimit të stafeve të tyre
për hedhjen e saktë të të dhënave të depozituesve në data base, të dhëna të cilat do të
shërbejnë për kryerjen në kohë dhe saktë të një procesi kompensimi.
Depozitat në sistemin bankar
Gjatë vitit 2013 totali i depozitave të sistemit, si edhe ato të individëve patën një ecuri në
dy drejtimet, pozitive për nëntë muajt e parë të vitit, dhe një tendencë të lehtë rënieje në
tremujorin e katërt. Totali i depozitave të mbajtura në bankat që operojnë në Republikën e
Shqipërisë në 31 Dhjetor 2013, krahasuar me fundin e vitit 2012, ka shënuar një rritje me
3.2 %.
Grafiku 1, Ecuria e totalit të depozitave të sistemit
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Depozitat e individëve që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave, në fund të vitit
2013, përfaqësojnë 85 % të totalit të depozitave të sistemit bankar, me shumën përkatëse
prej 851 miliardë lekë. Këto depozita, në fund të vitit kanë shënuar një rritje prej 2.3 %
krahasuar me një vit më parë. Ndikimin më të madh në rritjen e depozitave të individëve e
kanë patur depozitat në lekë.
Grafiku 2, Ecuria e depozitave të individëve
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Për periudhën trevjeçare 2011-2013, trendi i totalit të depozitave të sistemit, si edhe i
depozitave të individëve, ka qenë pozitiv, por norma e rritjes ka ardhur në rënie, duke u
zvogëluar afërsisht dy herë, në çdo fund viti.
Grafiku 3, Ecuria e ndryshimeve vjetore të depozitave të sistemit
për periudhën 2011-2013
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Ndryshimet vjetore për depozitat e individëve

Depozitat e individëve sipas llojit të monedhës janë 53 % depozitat në lekë, 40 % depozitat
në EUR, dhe 6 % depozitat në USD. Monedhat e tjera së bashku, kanë një peshë specifike
relativisht të vogël prej 1 %.
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Vlera e depozitave në lekë në sistemin bankar, në fund të vitit 2013, u rrit me 21 miliard
lekë (që i korrespondon një ndryshimi vjetor prej + 5 %), ndërsa depozitat në monedhë të
huaj, u ulën me 2.3 miliardë lekë (në përqindje ky ndryshim vjetor ishte – 0.6 %).
Depozitat në EUR, në fund të vitit kanë shënuar një rënie prej 1.2%, ndërsa depozitat në
USD, ndryshimin vjetor e kanë patur me një norme rritëse +3.6%, por meqenëse këto
depozita kanë një peshë specifike relativisht të ulët kundrejt totalit të depozitave të
individëve, nuk patën shumë ndikim në ecurinë e tyre.
Grafiku 4, Ecuria e depozitave të sistemit gjatë vitit 2013
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Depozitat e siguruara të sistemit, në fund të vitit 2013, përfaqësojnë 65 % të depozitave të
individëve. Gjatë tre tremujorëve të parë të vitit, këto depozita kanë patur një trend pozitiv,
kurse në tremujorin e katërt patën një rënie të lehtë, por që nuk ndikoi në trendin vjetor.
Ndryshimi vjetor, për depozitat e siguruara, rezultoi me + 2 %, që i korrespondon një rritje
në vlerën e tyre prej 11 miliardë lekë.
Grafiku 5, Ecuria e depozitave të siguruara
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Hapësirë informuese
Agjencia e Sigurimit të Depozitave siguron depozitat e individëve në çdo bankë të
sistemit bankar në Shqipëri, deri në masën 2.500.000 lekë.
Përfitojnë nga sigurimi
o

depozitat e çdo individi, shqiptar ose i huaj, që banon në Shqipëri ose jashtë
saj,

o

depozitat në lekë ose në monedhë të huaj

Nuk përfitojnë nga sigurimi
o

Shoqëritë tregtare, personat fizikë ose personat juridikë;

o

Drejtorët dhe administratorët e bankës ose shoqërisë së kursim-kreditit, si dhe
depozituesit që kryejnë të njëjtat funksione në personat juridikë të lidhur me
to;

o

Aksionerët që zotërojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të
drejtën e pronësisë në masën 5% ose më shumë në kapitalin e bankës ose
shoqërisë së kursim-kreditit, si dhe aksionerët me të drejtë vote të lidhur me
to;

o

Audituesit që kontrollojnë dhe çertifikojnë llogaritë kontabël të bankës ose të
shoqërisë së kursim kreditit, si dhe depozituesit që kryejnë të njëjtin funksion
në shoqëritë e tjera të po të njëjtit grup me to.

o

Depozituesit me më shumë se 20% interes preferencial, të ndryshëm nga
interesi i zbatuar sipas kushteve të punës për të gjithë depozituesit e tjerë të
bankës ose shoqërisë së kursim-kreditit.

o

Depozituesit që përdorin llogarinë depozitë për veprimtari kriminale;

o

Depozituesit që vendosin depozita gjatë dhe pas ditës së likudimit të bankës
ose shoqërisë së kursim-kreditit nga Banka e Shqipërisë.

o

Depozituesit që vendosin depozita në degën e bankës vendase jashtë territorit
të Shqipërisë.
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Depozitat e siguruara, në fund të vitit 2013, u përkisnin 1.838.900 depozituesve1, ku 95% e tyre,
përfitojnë një mbulim të plotë nga skema e sigurimit të depozitave, meqenëse depozitat pas
agregimit dhe netimit i kanë jo më të mëdha se limiti i mbulimit 2.500.000 lekë. Depozitat e
individëve që janë më të vogla se limiti i mbulimit, përfaqësojnë 40% të depozitave të
individëve. Këto raporte janë në përputhje me përmbushjen e objektivit të skemës të sigurimit
të depozitave në Shqipëri, për mbrojtjen e depozituesve të vegjël; si dhe me kërkesat e
vendosura në standardet ndërkombëtare për mirëfunksionimin e skemave të sigurimit të
depozitave.

Hapësirë informuese
Agregim është llogaritja e shumës së përgjithshme të depozitave të siguruara të
konvertuara në lekë, së bashku me interesin e llogaritur, të një depozituesi në
subjektin e siguruar.
Netim është zbritja e detyrimeve të papaguara në kohë, që rezultojnë në vonesë
shlyerjeje në ditën e ndërhyrjes, nga shuma e agreguar e depozitave të siguruara të
një depozituesi në një subjekt të siguruar.

Në fund të vitit 2013, numri i depozituesve individë që përfitojnë nga skema, është rritur me
0.5% krahasuar me fundin e vitit 2012. Në këtë rritje, ndikimin më të madh e kanë patur
depozitorët që i kanë shumat e depozitave poshtë limitit të mbulimit, kurse në rritjen e volumit
të depozitave të individëve, efektin më të madh e ka patur hapja e depozitave të reja me vlerë
më të madhe se limiti i mbulimit. Depozitat e individëve që e kanë shumën më të madhe se
limiti i mbulimit, në fund të vitit 2013, janë rritur me 3.2%, krahasuar me fundin e vitit 2012.
Grafiku 6, Ecuria e depozitave të individëve
të klasifikuara sipas nivelit të mbulimit
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1

Numri total i depozituesve është përcaktuar nga marrja e të dhënave për depozitat e agreguara nga çdo bankë e siguruar, si rrjedhim një
person që ka depozita në disa banka figuron disa herë në këtë numër total .
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Gjatë periudhës trevjeçare 2011-2013, struktura e depozitave të sistemit, të klasifikuara sipas
përfitimit të tyre nga sigurimi i depozitave, ka qenë pothuajse në të njëjtën peshë specifike
kundrejt totalit.
Grafiku 7, Ecuria e depozitave e strukturuar sipas përfitimit
nga skema e sigurimit të depozitave
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Kontributi fillestar
Kontributi fillestar që subjektet të cilat duan të anëtarësohen në skemën e sigurimit të
depozitave i paguajnë Agjencisë, llogaritet në masën 0,5 % e kapitalit fillestar të tyre. Gjatë
vitit 2013 asnjë subjekt nuk i është shtuar skemës së sigurimit të depozitave.
Primi i sigurimit
Të ardhurat nga primi i sigurimit, të cilat përbëjnë dhe burimin kryesor të të ardhurave të
Agjencisë, për vitin 2013 arritën në shumën 2.775.118 mijë lekë, të cilat krahasuar me një
vit më parë kanë shënuar një rritje prej 8.93 %. Për periudhën trevjeçare 2011 – 2013,
norma e rritjes të depozitave të siguruara ka ardhur duke u ulur, dhe kjo është reflektuar në
shumën e primit të sigurimit që kanë paguar bankat për këtë periudhë.
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Grafiku 8, Ecuria e të ardhurave nga primi dhe ndryshimi vjetor
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Verifikimet
Agjencia, të paktën një herë në vit, kryen verifikime në bankat e siguruara kryesisht lidhur
me:
o saktësinë e metodologjisë së vlerësimit të shumës së sigurimit për efekt të llogaritjes së
primit;
o gatishmërinë e sistemeve informatike, në funksion të procesit të kompensimit;
o cilësinë e mbajtjes së të dhënave për depozituesit dhe depozitat;
o informimin e publikut

Hapësirë informuese
Për çdo subjekt të siguruar, primi vjetor i sigurimit të depozitës llogaritet në masën 0.5
përqind të mesatares aritmetike të shumës së depozitave të siguruara, të regjistruara
në fund të çdo dite pune për tre muajt e fundit të vitit të kaluar. Pagesa e primit kryhet
në katër këste tremujore. Norma vjetore e primit të sigurimit të depozitave për vitin
2013 u aplikua e njëjtë për të gjitha bankat, sipas dispozitave të përcaktuara në ligj.

Në vijim të procesit të verifikimit, Agjencia në rast të konstatimit të shmangjes nga zbatimi ligjit
për sigurimin e depozitave, përcakton masat korrigjuese dhe ndjek zbatimin e tyre nga ana e
bankave. Gjatë vitit 2013, agjencia është fokusuar kryesisht në cilësinë e të dhënave të
depozituesve dhe informimin e publikut, duke patur parasysh rolin e madh që kanë këto dy
çështje në procesin e kompensimit të depozitave.
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4.2.

KOMPENSIMI I DEPOZITAVE

Agjencia është institucioni përgjegjës për kompensimin e depozitave të klientëve brenda kohës
së përcaktuar në ligj.
Për të realizuar këtë detyrë me cilësi dhe në kohë, gjatë vitit 2013 Agjencia ka vazhduar punën
për a) automatizimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit në funksion të
kompensimit të depozitave të siguruara. Gjithashtu në funksion të një procesi kompensimi të
shpejtë dhe të saktë, Agjencia ka kryer b) trajnime me punonjësit e shërbimit të klientit të të
gjitha bankave, për një njohje më të mirë të ligjit “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar. Kjo
në funksion të një publiku më të mirëinformuar në lidhje me përfitimet dhe kufizimet e skemës
së sigurimit të depozitave, e për rrjedhojë për të siguruar stabilitetin financiar të vendit. Këto
trajnime gjithashtu kanë patur në fokus të evidentojnë rëndësinë e mbajtjes dhe përditësimit të
të dhënave të depozituesve. Gjithashtu një rol të rëndësishëm luan procesi c) i fillimit të punës
për përmirësimin e të gjithë kuadrit ligjor dhe rregullativ, për ta përshtatur me të gjitha
zhvillimet që ka marrë sigurimi i depozitave, sidomos pas mësimeve të nxjerra nga kriza e vitit
2008.
Detyrimi maksimal i mundshëm i Agjencisë, për fundin e vitit 2013, është rritur në vlerë me 11
miliardë lekë, krahasuar me fundin e vitit 2012, dhe në përqindje ky ndryshim vjetor është + 2%.

Hapësirë informuese
Agjencia kompenson depozitën e siguruar në masën 100 për qind dhe në çdo rast, jo
më shumë se 2.500.000 lekë, për çdo depozitues në çdo subjekt të siguruar, që operon
në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht numrit të depozitave apo shumës së
depozituar. Për llogaritjen e shumës së kompensimit, nga shuma e agreguar e
depozitave që depozituesi ka në subjektin e siguruar, do të zbritet vetëm shuma e
detyrimeve për të cilat depozituesi është në vonesë shlyerje.
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4.3.

ADMINISTRIMI I MJETEVE FINANCIARE

Bazuar në ligjin nr. 8873 datë 29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, si dhe në
“Politikën e Administrimit të Mjeteve Financiare”, të miratuar nga Këshilli Drejtues, Agjencia e
Sigurimit të Depozitave përgjigjet për administrimin e fondeve me efektivitet dhe në përputhje
me standardet e pranuara të menaxhimit të riskut. Administrimi i fondeve realizohet nëpërmjet
investimit të mjeteve financiare të Agjencisë në:
o
o
o
o

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

Titujt e blerë nuk duhet të jenë me maturitet më shumë se një vit që nga momenti i fitimit të
pronësisë nga Agjencia. Në funksion të administrimit me efektivitet të mjeteve financiare dhe të
garantimit në çdo kohë të nevojave për mjete likuide financiare, Agjencia ka ndërtuar
shpërndarje të shkallëzuar të investimit të portofolit të saj.
Administrimi i mjeteve financiare të Agjencisë kryhet në tre nivele:
o
o
o

Niveli i parë - Këshilli Drejtues i Agjencisë
Niveli i dytë – Komiteti i Investimit
Niveli i tretë - Sektori i Financës dhe Investimeve

Këshilli Drejtues miraton politikën dhe mënyrën e administrimit të mjeteve financiare si dhe
njeh, pranon dhe kontrollon rrezikun që merret gjatë investimit të mjeteve financiare,
nëpërmjet raportimeve që i dërgohen nga Komiteti i Investimeve.
Komiteti i Investimeve, i cili në zbatim të politikës së investimit dhe brenda kërkesave të tij,
përcakton një plan afatshkurtër të investimit të mjeteve financiare. Ai ka të drejtë të bëjë
miratimin dhe zbatimin e praktikave, që lidhen me (i) përcaktimin e instrumentave financiare të
Agjencisë; (ii) lëvizjen ndërmjet instrumentave që përbëjnë mjetet financiare të Agjencisë
brenda treguesve-benchmark të përcaktuar; (iii) lëvizjen ndërmjet valutave brenda benchmarkut përkatës. Komiteti kryen rishikime periodike të performancës së investimeve.
Sektori i Financës dhe Investimeve është përgjegjës për administrimin operacional të mjeteve
financiare. Ai realizon dhe ndjek ekzekutimin e transaksioneve të nevojshme për respektimin e
treguesve sasiorë dhe kërkesave të tjera, të përcaktuara në politikën e investimit apo në
vendimet e Komitetit të Investimeve.
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Mjetet financiare të Agjencisë janë të investuara në masën më të madhe në Bono Thesari të
Qeverisë Shqiptare. Agjencia ka investuar një pjesë të mjeteve të saj në Letra me Vlerë të
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mjetet përkohësisht të lira vendosen në Depozitë një javore
me interes në lekë pranë Bankës së Shqipërisë ose në llogaritë tona rrjedhëse në valutë me
State Street Bank, Gjermani. Në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm paraqitet një përmbledhje e
mjeteve financiare të Agjencisë sipas llojit të instrumentave më 31 Dhjetor 2013, 2012 dhe
2011.
Tabela 1, Mjetet financiare sipas llojit të instrumentave

31 Dhjetor 2011
INSTRUMENTAT
Bono Thesari të
Qeverisë Shqiptare
Letra me Vlerë të
Qeverive të Huaja
Llogari rrjedhëse në
Banka
Depozitë në Bankën e
Shqipërisë
MJETET FINANCIARE

31 Dhjetor 2012

31 Dhjetor 2013

Në Lekë

Në %

Në Lekë

Në %

Në Lekë

Në %

11.537.107.393

90,52%

15.326.940.885

95,13%

19.013.091.170

96,40%

1.208.139.470

9,48%

632.662.063

3,93%

378.851.358

1,92%

102.963.136

0,81%

52.453.247

0,33%

274.907.939

1,39%

-

0,00%

100.000.000

0,62%

55.500.000

0,28%

12.745.246.863

100%

16.112.056.195

100%

19.722.350.467

100%

Grafiku 9, Mjetet financiare sipas llojit të instrumentave
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Mjetet financiare të Agjencisë janë në masën më të madhe në Lekë. Agjencia mban edhe një
pjesë të mjeteve të saj financiare në valutë. Në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm paraqitet një
përmbledhje e mjeteve financiare të Agjencisë sipas valutës më 31 Dhjetor 2013, 2012 dhe
2011.

Tabela 2, Mjetet financiare sipas valutave

31 Dhjetor 2011
VALUTA

Në Lekë

31 Dhjetor 2012

Në %

Në Lekë

31 Dhjetor 2013

Në %

Në Lekë

Në %

LEKE

11.589.561.012

90,20%

14.845.303.723

92,14%

18.561.138.496

94,11%

USD

642.326.846

5,00%

633.291.236

3,93%

500.105.991

2,54%

EURO

616.322.141

4,80%

633.461.236

3,93%

661.100.121

3,35%

-

0,00%

-

0,00%

5.859

0,00%

12.848.209.999

100%

16.112.056.195

100%

19.722.350.467

100%

CHF
MJETE
FINANCIARE

Grafiku 10, Mjetet financiare sipas valutave
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Mjetet financiare të Agjencisë rriten ose zvogëlohen me fitimin nga aktiviteti i saj ndër vite. Të
ardhurat kryesore që kontribuojnë në rritjen e mjeteve financiare janë të ardhurat nga aktiviteti
sigurues, përgjithësisht primi vjetor i sigurimit, dhe të ardhurat nga administrimi i portofolit të
investimeve. Në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm paraqitet një përmbledhje e mjeteve
financiare të Agjencisë dhe të ardhurave kryesore për vitet 2013, 2012 dhe 2011.

Tabela 3, Mjetet financiare dhe të ardhurat në vite

Të Ardhura nga Administrimi i
Mjeteve Financiare (në Lekë)

Viti

Të Ardhura nga Veprimtaria e
Sigurimit (në Lekë)

Mjetet Financiare
(në Lekë)

31 Dhjetor 2011

736.294.000

2.241.387.000

12.745.246.863

31 Dhjetor 2012

901.488.542

2.547.690.715

16.112.056.195

31 Dhjetor 2013

1.029.437.021

2.775.118.878

19.722.350.467

Grafiku 11, Mjetet financiare dhe të ardhurat në vite
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Bazuar në informacionin e mësipërm mbi mjetet financiare të Agjencisë, në dy grafikët e
mëposhtëm paraqitet ekspozimi i mjeteve financiare sipas shteteve apo institucioneve
financiare dhe shpërndarja e këtyre mjeteve sipas kohëzgjatjes deri në maturim më 31 Dhjetor
2013. Agjencia ka të investuara 97% të mjeteve financiare në Shqipëri dhe 3% jashtë saj. 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.
Grafiku 12, Ekspozimi i mjeteve financiare sipas vlerësimeve

2%

1%

Shqiperi (B)
SHBA (AA+)
97%

State Street (AA-)

Grafiku 13, Mjetet financiare sipas kohëzgjatjes deri në maturim
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4.4.

EDUKIMI DHE NDËRGJEGJËSIMI I PUBLIKUT

Një nga funksionet kryesore të Agjencisë, në shërbim të objektivit publik për rritjen dhe ruajtjen
e besueshmërisë së depozituesve në sistemin bankar duke kontribuar në këtë mënyrë në
qëndrueshmërinë e stabilitetit financiar në vend, është edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut.
Vetëdija e publikut dhe grupeve të interesit për egzistencën e skemës si dhe përfitimet dhe
kufizimet që rrjedhin prej saj luan rol thelbësor në mirëfunksionimin dhe efikasitetin e një
skeme të sigurimit të depozitave.
Veprimtaritë e ASD-së, gjatë vitit 2013, për rritjen e vetëdijes së publikut janë përqëndruar në
një përqasje strategjike, e cila bazohet në bashkëpunimin me dy aktorë kryesorë në
funksionimin e skemës së depozitave: Bankën e Shqipërisë si Autoriteti Mbikëqyrës dhe Bankat
e nivelit të dytë si subjektet anëtare të skemës së sigurimit të depozitave. Personeli bankar i
shërbimit me klientin është vlerësuar se ka një rëndësi specifike në rritjen e besueshmërisë së
depozituesve sa i takon garantimit të depozitave të tyre dhe ndërgjegjësimit të tyre për
përfitimet dhe detyrimet përkatëse.
Për këtë qëllim strategjia e informimit të publikut për vitin 2013 u përqëndrua në kryerjen
seminareve/trainimeve të veçanta në nivel lokal me personelin bankar. Në bashkëpunim me
Autoritetin Mbikqyrës janë organizuar seminare rajonale në Tiranë (Prill 2013), Elbasan (Tetor
2013), Berat (Nëntor 2013) dhe Korçë (Dhjetor 2013). Temat e seminareve dhe diskutimet
përfshinë çështje si: Rëndësia e saktësisë së mbajtjes së të dhënave të depozituesve, ndikimi i
tyre në procesin e kompensimit, Informimi i publikut mbi sigurimin e depozitave, Metodologjia
e përllogaritjes së primit, Sistemet e parandalimit të pastrimit parave, Ndërgjegjësimi i
konsumatorit/depozituesit për sigurimin e depozitave dhe Transparenca e produkteve dhe e
shërbimeve bankare. Këto aktivitete do të vazhdojnë në të gjithë rajonet e tjera dhe përgjatë
vitit 2014.
Në kuadrin e bashkëpunimit me subjektet anëtare, në funksion të rritjes së njohurive të
personelit të shërbimit me klientin për skemën e depozitave, strukturat e ASD kanë përgatitur
dhe shpërndarë të gjithë subjekteve anëtare të skemës, një prezantim të gatshëm për trainimin
e personelit të tyre. Prezantimi përfshin të gjitha aspektet më të rëndësishme të funksionimit të
skemës së sigurimit të depozitave dhe aktivitetit të Agjencisë.
Në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave
(Projekt-Direktiva e Komisionit Europian për Skemat e Sigurimit të Depozitave) dhe duke i
kushtuar rëndësi maksimale informimit sa më të saktë dhe në kohë të depozituesit, Agjencia ka
përgatitur një model të gatshëm për informimin e publikut. Ky model do të përfshihet në
dokumentacionin e kontratës që depozituesi nënshkruan për hapjen e një depozite. Modeli u
konsultua paraprakisht me industrinë bankare.
Në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, në funksion të edukimit të publikut, është përgatitur
një material edukues për skemën e sigurimit të depozitave, i cili do të përfshihet në Manualin e
Kilentit Bankar të Bankës së Shqipërisë.
Si pjesë e komunikimit me publikun dhe informimin e tij, risitë rregullative apo informacionin
bazë për skemën dhe aktivitetet e ASD-së, Agjencia përdor gjerësisht faqen e saj të internetit.
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5.

5.1.

VEPRIMTARITË KRYESORE TË ASD-së
NË FUNKSION TË PËRMIRËSIMIT TË SKEMËS SË SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Teknologjia në ditët e sotme luan një rol kyç dhe të padisktutueshëm në mbarëvajtjen dhe
mirëfunksionimin e aktivitetit si të individëve ashtu edhe organizatave. Në këtë këndvështrim
dhe në funksion të realizimit të objektivit të saj themelor, sigurimin dhe kompensimin e
depozitave në mënyrë të shpejtë dhe të saktë me qëllim ruajtjen e stabilitetit financiar,
përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit për të rritur efektshmërinë e
skemës ka qënë një prej veprimtarive më të rëndësishme të ASD. Gjatë vitit 2013, infrastruktura
teknologjike e ASD-së është rinovuar në mënyrë rrënjësore duke e sjellë atë më pranë
zhvillimeve më të reja në këtë fushë, niveleve të pritshme nga bashkëvepruesit e sistemit
financiar dhe duke përmirësuar drejtpërdrejtë eksperiencën e punonjësve me teknologjinë.
Investimet janë zhvilluar kryesisht në drejtim të (i) ndërtimit të sistemit qëndror informatik për
mbledhje dhe raportim të dhënash nga subjektet e siguruara dhe (ii) ristrukturimit të
infrastrukturës së brendshme teknologjike të ASD-së.
5.1.1. Sistemi qëndror për mbledhje dhe raportim të të dhënave, ka si objektiv kryesor
qëndërzimin e informacionit elektronik të raportuar në ASD nga Bankat, përllogaritjen e primit
vjetor për secilën Bankë dhe kompensimin e shpejtë dhe efektiv në rast zgjidhjeje të një Banke.
Ky projekt është mundësuar me anë të një granti të BERZH dhe kontributit të FSVC, përmes
ekspertëve të nivelit të lartë të FDIC, për hartimin e termave të referencës dhe vlerësimit të
ecurisë së tij. Sipas planit të projektit, sistemi do të jetë i gatshëm për t’u përdorur për
përllogaritjen e primit në muajin Tetor të vitit 2014.

Moduli i
Mbledhjes se
te Dhenave

Siguria dhe te Drejtat

ASD

Akses nga
LAN-i

Moduli i
Perllogaritjes
se Primit

Aksesi dhe Komunikimi

Moduli i
Kompensimit

Raporte dhe Eksporte te
Dhenash

Akses
nga
Interneti

Bankat

Fig. 2, Arkitektura e sistemit të mbledhjes dhe raportimit të të dhënave
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Gjatë vitit 2013, ecuria e projektit ka qënë në vijueshmëri me hapat e paracaktuar në Planin e
Punës për Vënien në Zbatim. Disa prej etapave kryesore në këtë drejtim lidhen me ndërtimin e
metodologjisë së sitemit, analizimin e proceseve të punës në ASD dhe përshtatjen e tyre me
proceset teknologjike, identifikimi i skedarëve që do të vijnë nga Bankat si dhe përgatitja e
ambientit të duhur infrastrukturor për instalimin e sistemit.
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Dhjetor

Maj

Korrik

Nëntor

Testim i Plotë i Sistemit

Go-Live
Raportimi i parë Elektronik nga Bankat

Fig. 3, Etapat e projektit

Sistemi nuk mund të funksionojë pa kontributin dhe bashkëpunimin e sektorit bankar. Për këtë
arësye, rëndësi e veçantë i është kushtuar bashkërendimit dhe ndërveprimit me subjektet
anëtare të skemës së depozitave. Ndërveprimi është kryer në dy nivele, (i) teknik dhe (ii)
informues. Aspekti teknik është realizuar përmes përzgjedhjes së katër bankave me veçori të
ndryshme nga njëra-tjetra, të cilave u është bërë i njohur formati paraprak i skedarëve hyrës
dhe u është kërkuar formalisht të gjenerojnë të dhëna shembull nga sistemet e tyre sipas
formateve të përcaktuara. Në kuadër të informimit dhe përthithjes së reagimeve dhe
komenteve të sektorit bankar, në Nëntor 2013, ASD organizoi një seminar me drejtuesit e
bankave të nivelit të dytë. Qëllimi i seminarit ishte prezantimi i projektit, ndikimi që ai do të
ketë në bashkëpunimin e Agjencisë me sektorin bankar dhe ndërgjegjesimin e këtij të fundit për
masat që duhet të ndërmarrë për përputhshmërinë e sistemeve TI me kërkesat e sistemit të ri
të ASD. Seminari u organizua në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, Shoqatën Shqiptare të
Bankave dhe FSVC.
5.1.2. Ristrukturimi i infrastrukturës së brendshme teknologjike të ASD-së është kryer gjatë
vitit 2013, me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe proceseve të punës. Agjencia ndërmori një
projekt për implementimin e sistemit ERP (Enterprise Resource Planning). Sistemi përfshin disa
module bazë të cilat i përgjigjen funksionalitetit dhe efikasitetit për mirëadministrimin e
veprimtarive kryesore administrative të Agjencisë. Këto module janë: Administrimi i
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Marrëdhënieve me Partnerët, , Prokurimet, Financa dhe Kontabiliteti, Raportimi i Mjeteve
Financiare, Administrimi i Projekteve dhe Administrimi i Burimeve Njerëzore. Përfitimet e
implementimit të këtij sistemi janë të shumëfishta për Agjencinë dhe shtrihen në dy sfera
kryesore (i) drejtuese (ii) operacionale. Sistemi ERP, i mundëson strukturave drejtuese në
Agjenci të marrin vendime, planifikojnë, egzekutojnë dhe të kontrollojnë përmbushjen e
objektivave periodike në sajë të servirjes së informacionit të duhur në kohë reale. Mekanizmat e
sistemit që ndihmojnë këto struktura mund të përfshijnë, por nuk kufizohen me vizibilitet mbi:
buxhetimin vjetor, veprimet financiare me të tretë, projektet kryesore, dokumentacionet bazë
dhe kapitalin njerëzor. Nga pikëpamja operacionale, sistemi ERP i implementuar është i thjeshtë
në përdorim, cikli i trainimit është i shkurtër, krijon lehtësi në hedhjen e të dhënave, ruajtjen
dhe klasifikimin e tyre. Ky sistem disiplinon dukshëm hedhjen e të dhënave dhe krijon raporte
në kohë reale, duke përfituar kohë aktive pune shtesë për çdo individ dhe çdo post pune.
Nëpërmjet niveleve të përdoruesve, sistemi rregullon ndarjen e funksioneve dhe të
përgjegjësive, duke u bërë një mjet praktik në parandalimin e mbivendosjes të funksioneve të
ngjashme. Bazuar në sa më sipër, sistemi mundëson vlerësimin e performancës të të gjithë
personelit të Agjencisë në arritjen e objektivave të paracaktuar.
Gjithashtu, duke marrë në konsideratë se ASD do të administrojë të dhënat e depozituesve, të
cilat kanë një karakter mjaft delikat, është investuar në krijimin e një infrastrukture teknologjike
të sigurtë dhe të besueshme për të përmirësuar cilësinë e komunikimit dhe ruajtjes së të
dhënave duke ofruar një siguri të lartë të informacionit.

5.2.

VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË SKEMËS SË SIGURIMIT TË DEPOZITAVE ME
STANDARDET NDËRKOMBËTARE

Programi i Vlerësimit të Sektorit Financiar në Shqipëri (FSAP), i cili u zhvillua në periudhën TetorNëntor 2013, nga misioni i përbashkët i Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar,
përfshinte ndër të tjera vlerësimin e skemës së sigurimit të depozitave, si dhe përputhshmërinë
me “Parimet Bazë për Sisteme Efektive të Sigurimit të Depozitave”, të miratuara nga Shoqata
Ndërkombëtare e Sigurimit të Depozitave (IADI) dhe Komiteti i Bazelit për Mbikqyrjen Bankare
(BCBS). Në kuadër të këtij Programi, me kërkesë të misionit të FSAP, Agjencia plotësoi një
pyetësor për zhvillimet kryesore në fushën e sigurimit të depozitave, si dhe zhvilloi një proces
vetëvlerësimi të skemës së sigurimit të depozitave me parimet bazë ndërkombëtare në këtë
fushë, sipas një metodologjie të posaçme të miratuar nga IADI.
Në përfundim të këtij procesi, misioni i FSAP vlerësoi se në raport me “Parimet Bazë për Sisteme
Efektive të Sigurimit të Depozitave” (gjithsej 18 parime), skema e sigurimit të depozitave në
Shqipëri është plotësisht ose kryesisht e përputhshme me 13 parime, duke theksuar shkallën e
gjerë të përputhshmërisë të skemës me standardet ndërkombëtare në këtë fushë. Nga ana
tjetër, misioni i FSAP ka rekomanduar përmirësimin e mëtejshëm të skemës, duke identifikuar
çështjet që duhet të adresohen nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Disa nga rekomandimet
kryesore të misionit të FSAP janë: (i) forcimi i pavarësisë operacionale dhe financiare të
Agjencisë, (ii) përmirësimi i procesit të kompensimit dhe efiçencës të këtij procesi, (iii) forcimi i
bashkëpunimit të Agjencisë me institucionet e rrjetit të sigurisë financiare, (iv) bashkëpunimi
me institucionet homologe të vendeve të tjera (cross-border); (v) përcaktimi i nivelit të
mbulimit dhe të primit për SHKK-të. Rekomandimet e Misionit FSAP do të përbëjnë objektivat
kryesorë të veprimtarisë së ASD për vitin 2014.
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5.3.

SIGURIMI I BURIMEVE REZERVË TË FINANCIMIT

Agjencia me synim zgjerimin e burimeve financiare në dispozicion të saj, në funksion të
përmbushjes së detyrimit të saj ligjor, mbrojtjen dhe garantimin e depozitave të individëve, nisi
në vitin 2013 një proces negocitash me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
për përfitimin e një linje kredie. Kjo linjë kredie përfaqëson një burim rezervë financimi, i cili do
të përdoret vetëm në rast se do të shihet e përshtatshme për përmbushjen e detyrimeve të
mundshme që mund të lindin ndaj depozituesve të siguruar sipas ligjit në fuqi. Ky instrument
kontribuon në forcimin e mëtejshëm të besimit të publikut dhe si rrjedhojë në
qëndrueshmërinë e sistemit bankar e financiar.
Procesi i negociatave ka përfshirë ndër të tjera vlerësimin e parametrave të linjës së kredisë dhe
efikasitetit të saj në forcimin e mëtejshëm të kapacitetit financiar të skemës së sigurimit të
depozitave në Republikën e Shqipërisë. Duke marrë në konsideratë faktin, se linja e kredisë
duhet të garantohet nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, procesi i negociatave po kryhet në
bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shqipërisë.
Linja e kredisë është një instrument gjerësisht i përdorur në fushën e sigurimit të depozitave.
Kjo është një praktikë e njohur midis BERZH-it dhe institucioneve të sigurimit të depozitave në
rajon dhe më tej. Linja Kredie të ngjashme janë akorduar nga BERZH edhe për vende të tjera të
rajonit si Mali i Zi dhe Bosnje Hercegovina, dhe janë aktualisht në proces negocimi me Kosovën
dhe Serbinë.

5.4.

BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET E RRJETIT TË SIGURISË FINANCIARE

Agjencia si pjesëmarrëse e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF), ka bashkëpunuar
me Bankën e Shqipërisë, Ministrinë e Financave dhe Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare në
zbatim të Memorandumit të Mirëkuptimit, nënshkruar midis këtyre institucioneve në vitin
2012.
Bashkëpunimi është mbështetur në parimet e zhvillimit të një sistemi financiar të ekuilibruar
dhe të rregullt, parandalimin e rreziqeve sistemike, përcaktimin e saktë të përgjegjësive,
shkëmbimin e rregullt të informacionit dhe koordinimin e përbashkët për zgjidhje të
qëndrueshme të situatave.
Në fokusin e axhendës së GKSF-së për vitin 2013 ka qënë shkëmbimi i informacionit për ecurinë
dhe sfidat e tregut bankar dhe financiar, zhvillimet e kuadrit rregullativ për nxitjen e kreditimit
në ekonomi dhe mbështetjen më të mirë të procesit të ristrukturimit të kredive, zbatimi i
standardeve më të mira në drejtim të transparencës, të aftësisë paguese dhe të
qëndrueshmërisë financiare të subjekteve që operojnë në këto tregje. Kontributi i Agjencisë në
mbledhjet e GKSF ka qënë informimi i këtij forumi të rëndësishëm në lidhje me gjendjen e
depozitave të sistemit bankar si dhe mundësitë e sigurimit të burimeve shtesë të financimit, të
cilat do të shërbenin si një instrument mbështetës për përmbushjen e objektivave sa i takon
madhësisë së synuar të fondit për sigurimin e depozitave.
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5.5.

BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET FINANCIARE NDËRKOMBËTARE
DHE AGJENCITË HOMOLOGE

Anëtarësimi i ASD në organizatat ndërkombëtare të sigurimit të depozitave, bashkëpunimi me
institucionet ndërkombëtare financiare si dhe shkëmbimet bilaterale të eksperiencës me
agjenci homologe në rajon dhe përtej, përmbledhin aktivitetet kryesore të bashkëpunimit
ndërkombëtar të ASD-së gjatë vitit 2013. Pjesëmarrja në organizatat ndërkombëtare krijon
mundësinë e informimit në kohë me ndryshimet në mjedisin rregullativ duke lehtësuar punën e
Agjencisë në ngritjen dhe mbajtjen e kuadrit të saj rregullativ në linjë me praktikat më të mira
ndërkombëtare. Nga ana tjetër, institucionet ndërkombëtare financiare gjithashtu ofrojnë
mundësinë e shkëmbimit të eksperiencave profesionale, i cili ka një rëndësi gjithnjë e më të
madhe në kushtet e ndryshimeve të vazhdueshme në tregjet financiare dhe në pritshmëritë e
shoqërisë në lidhje me skemën e sigurimit të depozitave. Në mbështetje të aspiratave të
Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Europian, një rëndësi parësore merr shkëmbimi i
eksperiencave bashkëkohore dhe harmonizimi i kuadrit rregulativ të skemës së sigurimit të
depozitave me praktikat dhe standardet më të mira Europiane dhe ndërkombëtare.
5.5.1. Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI)
IADI është organizata që vendos standardet në fushën e sigurimit të depozitave. Kjo organizatë
ka marrë një rëndësi të veçantë në nivel ndërkombëtar, për shkak të rolit që luajtën skemat e
sigurimit të depozitave në krizën financiare globale të vitit 2008. Metodologjia e vlerësimit të
Parimeve të Sigurimit të Depozitave hartuar nga IADI, është përfshirë në programet e vlerësimit
të sistemeve financiare (FSAP) të FMN-së. Duke nisur nga viti 2013 ekspertët e IADI-t janë pjesë
e misioneve FSAP. Në vëmendje të sa më sipër dhe duke marrë në konsideratë që në TetorNëntor 2013 sistemi financiar në Shqipëri, përfshirë ASD-në, u vlerësuan nga një Mision FSAP,
bashkëpunimi me IADI-n është konsideruar i një rëndësie parësore.
Agjencia, që prej anëtarësimit me të drejta të plota në vitin 2003, mban marrëdhënie të
vazhdueshme me IADI-n, kryesisht përmes pjesëmarrjes në takimet e përgjithshme vjetore, të
cilat shërbejnë si forume për shkëmbimin e pikëpamjeve në fushën e sigurimit të depozitave.
ASD është e përfshirë në Komitete dhe struktura të veçanta të IADI-t në shkallë rajonale e më
gjerë, si Komiteti Rajonal Europian (European Regional Committee), Komiteti i Financës dhe
Planifikimit dhe Komiteti i Trainimeve dhe Konferencave.
Në Nëntor 2013 në Buenos Aires, Argjentinë, u zhvillua Takimi i 12-të Vjetor i IADI-it, së bashku
me sesionin e Komitetit Egzekutiv, ku ASD ishte e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm. Gjatë
ditëve të takimit u zhvilluan sesione të komiteteve rajonale dhe të veçanta. Konferenca vjetore
që zhvillohet tradicionalisht si pjesë e këtij aktiviteti, trajtoi temën “Navigating through the
Financial Reform Landscape”. Konferenca theksoi ndryshimet në skenarin financiar global,
përqasjen e organizatës në kuadër të misioneve FSAP të FMN-së, reagimin e skemave të
sigurimit të depozitave dhe sektorit bankar kundrejt krizës së fundit financiare, funksionimi i
rrjeteve të sigurisë financiare, marrëveshjet e financimit të skemave të sigurimit dhe reformat
në zgjidhjet e bankave, si dhe përgatitja dhe rëndësia e planeve të kontingjencës në rastet e
ngjarjeve të sigurimit.
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5.5.2. Forumi Europian i Siguruesve të Depozitave (EFDI)
EFDI është një shoqatë ndërkombëtare jo-fitimprurëse krijuar në vitin 2002 me mbështetjen e
Komisionit Europian. Qëllimi i EFDI është të kontribuojë në stabilitetin e sistemeve financiare
duke promovuar bashkëpunimin europian në fushën e sigurimit të depozitave dhe duke
lehtësuar diskutimet dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe informacionit për çështje të interesit
reciprok. EFDI është partneri kryesor i Komisionit Europian për çështjet e sigurimit të
depozitave. ASD është anëtare me të drejta të plota në EFDI.
Në Shtator 2013, në Romë, Itali, u zhvillua Takimi Vjetor i EFDI. Takimi kishte një rëndësi të
veçantë sepse u diskutua Direktiva e Komisionit Europian për Rimarrjen e Aseteve dhe Zgjidhjen
e Bankave (Bank Recovery and Resolution Directive). Kjo Direktivë ka për qëllim të pajisë
autoritetet kombëtare financiare me kompetenca dhe instrumente të parandalimit të krizave
bankare dhe për të zgjidhur çdo institucion financiar në një mënyrë të rregullt, në rast të
dështimit, duke ruajtur në të njëjtën kohë operacionet thelbësore bankare dhe minimizuar
ekspozimin e taksapaguesve ndaj humbjeve.
Gjithashtu, në përgjigje të zhvillimeve në sektorin financiar europian dhe ndryshimeve të
pritshme si rezultat i miratimit të Projekt-Direktivave të Komisionit Europian, Bordi Drejtues i
EFDI ka ngritur një Grup Pune me qëllim përgatitjen e ndryshimeve në statutin e EFDI. Grupi i
Punës është përgjegjës për kryerjen e diskutimeve strategjike mbi të ardhmen dhe rolin e EFDI,
strategjinë dhe mirëqeverisjen e organizatës. Agjencia është pjesë e Grupit të Punës dhe ka
dhënë kontribut aktiv në përmbushjen e objektivave të përcaktuara.
5.5.3. Takimet bilaterale
Gjatë vitit 2013 Agjencia ka zhvilluar një sërë takimesh bilaterale me institucione rregullatore
financiare dhe agjenci homologe me qëllim përmirësimin e skemës së sigurimit të depozitave
dhe shkëmbimimin e eksperiencave në sektorë me interes të përbashkët.
Në Tetor 2013, ASD mori pjesë në Takimin vjetor të FMN dhe Bankës Botërore, zhvilluar në
Washington, USA. Pjesë e axhendës së takimeve ishin formulari i vetë-vlerësimit me Parimet
Bazë të sigurimit të depozitave sipas standardeve të përcaktuara nga IADI, plotësuar nga
Agjencia në kuadër të ardhjes së Misionit të FMN dhe Bankës Botërore për vlerësimin e sistemit
financiar, FSAP; si dhe diskutimet me Departamentin Ligjor të FMN për ndryshimet e nevojshme
në Ligjin ”Për Sigurimin e Depozitave”.
Bashkëpunimi me institucionet homologe kanë qenë pjesë e rëndësishme e aktivitetit të ASD
gjatë vitit 2013. Në Tetor 2013, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave u
takua me Z. Martin J. Gruenberg, Kryetarin e FDIC, Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) është një
agjenci e pavarur e qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që siguron depozitat
duke egzaminuar dhe mbikëqyrur më shumë se 4500 banka në sistemin financiar amerikan.
Temë e takimit ishin zgjerimi i bashkëpunimit midis dy institucioneve në fusha me interes të
përbashkët dhe përfitimi nga ASD i eksperincës së FDIC. Bashkëpunimi me FDIC bazohet
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gjithashtu në marrëveshjen e mirëkuptimit nënshkruar në Prill 2013, midis Bankës së Shqipërisë
dhe FDIC për shkëmbimin e eksperincës në fushën e sigurimit dhe kompensimit të depozitave.
Me qëllim intensifikimin e bashkëpunimit rajonal dhe shkëmbimin e eksperiencave në fushën e
sigurimit të depozitave gjatë vitit 2013 janë zhvilluar takime bilaterale me Fondin e Sigurimit të
Depozitave të Maqedonisë, Fondin e Sigurimit të Depozitave të Bullgarisë dhe Agjencinë
Shtetërore për Sigurimin e Depozitave dhe Rehabilitimin e Bankave të Kroacisë. Temat kryesore
të takimeve ishin politikat e primit të sigurimit të depozitave, politikat e investimit, procedurat e
kompensimit dhe përshtatja e sistemeve të automatizuara për llogaritjen e primit dhe kryerjen
në kohë të procesit e kompensimit.
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6.

ORGANIZIMI I ASD-së

Bazuar në Ligjin Nr. 8873 ”Për Sigurimin e Depozitave”, të ndryshuar, organet drejtuese të
Agjencisë janë Këshilli Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm. Funksioni parësor i Këshillit Drejtues
është administrimi i orientimit strategjik dhe operacioneve financiare të skemës së sigurimit të
depozitave. Veprimtaritë operacionale të ASD-së drejtohen nga Drejtori i Përgjithshëm.

6.1.

KËSHILLI DREJTUES

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është organi më i lartë vendimmarrës
dhe mbikqyrës për qeverisjen e veprimtarisë së ASD-së, i cili në përmbushjen e detyrave dhe
funksioneve të tij mbështetet në Ligjin nr.8873, datë 29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave”,
të ndryshuar, legjislacionin në fuqi për Organet Kolegjiale, akte të tjera nënligjore dhe miratime
të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, akte të tjera nënligjore të miratuara nga Këshilli Drejtues i
ASD-së.
Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Autoriteti Mbikqyrës dhe të
propozuar si më poshtë:
o Dy anëtarë nga Autoriteti Mbikqyrës;
o Dy anëtarë nga Ministri i Financave;
o Një anëtar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA);
Afati i qëndrimit në detyrë për çdo anëtar të Këshillit Drejtues është pesë vjet, duke synuar që
datat e mbarimit të këtij afati, të jenë të shpërndara gjatë periudhës pesëvjeçare.
Anëtarët e Këshillit Drejtues që kanë ushtruar detyrën gjatë vitit 2013, janë:

KËSHILLI DREJTUES

FUNKSIONI

INSTITUCIONI PROPOZUES

EMËRUAR

Genci Mamani

Kryetar

Banka e Shqipërisë

Janar 2012

Toni Gogu

Anëtar

Banka e Shqipërisë

Nëntor 2012

Lindita Rusmali

Anëtar

Ministri i Financave

Janar 2012

Mimoza Vokshi

Anëtar

Ministri i Financave

Dhjetor 2008

Doranin Agalliu

Anëtar

Instituti i Ekspertëve
Kontabël të Autorizuar (IEKA)

Mars 2013



Tabela 4, Këshilli Drejtues



Mandati ka përfunduar në Dhjetor 2013.
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6.1.1. Funksionimi i Këshillit Drejtues
Anëtarët e Këshillit Drejtues janë subjekt i politikave të konfliktit të interesit për të
parandaluar ndërhyrje të mundshme në pavarësinë e gjykimit të tyre në çështjet objekt i
diskutimeve të Këshillit. Këshilli Drejtues ka përgjegjësi për një sërë kërkesash statutore që
burojnë nga Ligji “Për Sigurimin e Depozitave”, Statuti i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave
dhe Rregulloja e Këshillit Drejtues.
Në ushtrimin e detyrave dhe kompetencave të tij, Këshilli Drejtues i Agjencisë, përgjatë vitit
2013 ka qënë i angazhuar në vendosjen dhe ruajtjen e standardeve të larta sa i takon
mirëqeverisjes së organizatës.
Me qëllim përcaktimin e drejtimeve strategjike dhe adresimin e të gjitha çështjeve dhe
problematikave që lidhen me përmirësimin e funksioneve dhe aktivitetit operacional të
Agjencisë, mbledhjet e Këshillit Drejtues gjatë vitit 2013 janë zhvilluar me një frekuencë të
përmuajshme. Në mbledhjet e tij Këshilli ka miratuar 32 Vendime, më të rëndësishmet prej
të cilave janë:
o Miratimi i raportit financiar periodik të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin
2012.
o Miratimi i marrëveshjes së Donacionit ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe
Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).
o Miratimi në parim për fillimin e negociatave dhe hartimin e projekt marrëveshjes së
linjës së kredisë për mbulimin e pamjaftueshmërisë së fondeve në rast kompensimi
ndërmjet Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZH).
o Miratimi i strukturës organizative, organikës dhe numrit të punonjësve në Agjencinë e
Sigurimit të Depozitave.
o Miratimin e projekt buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2014.

6.2.

STRUKTURA ORGANIZATIVE E AGJENCISË

Gjatë vitit 2013 Agjencia e Sigurimit të Depozitave, në kuadër të programit katër-vjeçar të
USAID për forcimin e sektorit financiar në Shqipëri, përfitoi një mision asistence teknike me
qëllim rishikimin e Mandatit, Strukturës Organizative dhe vlerësimin e operacioneve dhe
kapaciteteve të Agjencisë për të realizuar me sukses funksionet e saj ligjore. Asistenca, e
mundësuar me kontributin e FSVC, u krye nga një drejtues ekzekutiv i FDIC, me eksperiencë në
çështje rregullative, mbikqyrje të bankave dhe zgjidhjes së subjekteve me probleme. Misioni i
asistencës teknike identifikoi nevojën për ndryshime në strukturën organizative të Agjencisë
përmes rekomandimeve konkrete. Rekomandimet synonin një përqasje më efikase të
strukturës organizative të Agjencisë me sfidat me të cilat mund të përballet në përmbushje të
misionit të saj.
Bazuar në rekomandimet e propozuara, Këshilli Drejtues me Vendim Nr. 19 datë 29.08.2013,
miratoi strukturën e re organizative. Struktura e re synon krijimin e një kulture administrimi
efikase duke rritur fleksibilitetin dhe produktivitetin e proceseve të punës dhe një koordinim më
të mirë midis sektorëve të Agjencisë. Kjo strukturë përbëhet nga shtatë sektorë të cilët janë
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përgjegjës për mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e veprimtarisë me qëllim përmbushjen me
sukses të objektivave ligjorë.
Agjencia është e organizuar në sektorë strategjikë dhe në sektorë mbështetës. Sektorët
strategjikë, të cilët janë përgjegjës për përmbushjen e funksioneve parësore të përcaktuara me
Ligj, përfshijnë Sektorin e Sigurimit dhe Kompensimit të Depozitave, Sektorin e Financës dhe
Investimeve dhe Sektorin e Analizës së Riskut. Sektorët mbështetës, të cilët janë përgjegjës për
mirëfunksionimin e Agjencisë në përmbushje të objektivave të saj, përfshijnë Sektorin Juridik,
Sektorin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, Sektorin e Teknologjisë së Informacionit, dhe
Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun. Veprimtaria e Agjencisë, dhe Sektorëve të saj në
veçanti, drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili raporton tek Këshilli Drejtues në mënyrë
periodike.
Fig. 4, Struktura Organizative e ASD
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6.2.1.

Risitë kryesore në Strukturën re të Agjencisë

Struktura e re e ASD përfshin tre sektorë të rinj shumë të rëndësishëm në përmbushjen
objektivave të Agjencisë dhe në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare në
fushën e sigurimit të depozitave. Sektorët e rinj dhe një përmbledhje e përgjegjësive
kryesore të tyre janë renditur më poshtë:
Sektori i Analizës së Riskut
Sektori i Analizës së Riskut është përgjegjës për adresimin e rreziqeve me të cilët
përballet Agjencia gjatë kryerjes së aktivitetit të saj, me qëllim zhvillimin e një sistemi
(skeme) efektiv të sigurimit të depozitave dhe përmbushjen e mandatit të institucionit të
sigurimit të depozitave.
Funksionet dhe detyrat kryesore të sektorit përmblidhen si më poshtë vijon:
o Identifikimi në kohë i rreziqeve ndaj të cilëve ekspozohet Agjencia gjatë kryerjes së
veprimtarisë kryesore të saj;
o Vlerësimi dhe monitorimi i vazhdueshëm i rreziqeve për subjektet e siguruara;
o Administrimi i rreziqeve që mund të lindin gjatë investimit të mjeteve financiare të
ASD-së;
o Raportimi në kohë mbi rreziqet e identifikuara pranë Këshillit Drejtues dhe Drejtorit
të Përgjithshëm;
o Shkëmbimi i informacionit me Bankën e Shqipërisë dhe anëtarët e tjerë të rrjetit të
sigurisë financiare në vend, lidhur me menaxhimin e rrezikut të sistemit bankar.
Sektori i Teknologjisë së Informacionit
Sektori i Teknologjisë së Informacionit ka si qëllim ofrimin e shërbimeve efektive të TI-së
në funksion të përmbushjes së objektivave të përgjithshme të ASD-së. Sektori u krijua në
mbështetje të zgjerimit të infrastrukturës teknologjike të Agjencisë me qëllim rritjen e
efektivitetit të skemës së sigurimit të depozitave dhe projekteve strategjike të
ndërmarra në vitin 2013.
Funksionet dhe detyrat kryesore të sektorit përmblidhen si më poshtë vijojnë:
o Kryerja e funksionit të administrimit për funksionimin e mjeteve dhe paisjeve
informatike, shërbimin e internetit si dhe programet informatike të autorizuara të
instaluara në ASD;
o Hartimi i politikave, procedurave, projekteve dhe strategjive për funksionim normal
dhe sa më cilësor të TI-së;
o Hartimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave teknologjike në përputhje me ato
të organizatës për të siguruar një operim efikas të sektorëve të veçantë;
o Planifikimi dhe implementimi i projekteve te reja dhe mirëmbajtjen e sistemeve
egzistuese;
o Monitorimi, administrimi dhe mirëmbajtja e përgjithshme të rrjetit;
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o Analizimi i nevojave dhe bashkëpunimi me përgjegjësit e sektorëve të tjerë për të
vendosur prioritetet, dizenjuar sisteme dhe për të implementuar zhvillimin e
sistemeve të reja të përpunimit të informacionit dhe/ose modifikimit të tyre.
Sektori i Marrëdhënieve me Publikun
Duke marrë në konsideratë se një prej objektivave kryesorë publikë të Agjencisë është
ngritja dhe ruajtja e besimit të publikut në sistemin bankar dhe financiar duke e
informuar atë për përfitimet dhe kufizimet e skemës së sigurimit të depozitave, Sektori i
Marrëdhënieve me Publikun u identifikua si domosdoshmëri për aktivitetin e ASD-së.
Qëllimi i këtij Sektori është ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i publikut për të forcuar
besimin e tij në skemën e sigurimit të depozitave, duke kontribuar kështu në stabilitetin
financiar të vendit.
Funksionet dhe detyrat kryesore të sektorit përmblidhen si më poshtë vijon:
o Të ndërtojë besueshmërinë e ASD me depozituesit dhe grupet e interesit;
o Të identifikojë grupet dhe nëngrupet e audiencës dhe të përcaktojë mediumet e
përshtatshme për të komunikimuar me ta;
o Të ndërtojë dhe zbatojë programin e Agjencisë për edukimin dhe informimin e
publikut;
o Të vlerësojë në mënyrë periodike nivelin e ndërgjegjësimit të publikut dhe
efikasitetin e politikës mbi edukimin dhe informimin e publikut;
o Të organizojë aktivite/seminare me punonjësit e subjekteve që janë pjesë e skemës
së sigurimit me qëllim edukimin e tyre në lidhje me të;
o Ndërtimin e një plani të detajuar të komunikimit me publikun në raste krizash.
6.2.2. Administrimi i Burimeve Njerëzore
Personeli i ASD-së më 31 Dhjetor 2013 përbëhej nga 23 punonjës. Politikat e zhvillimit të
burimeve njerëzore në ASD për vitin 2013 kanë synuar tërheqjen dhe mbajtjen e një
personeli të mirëkualifikuar dhe të pavarur, rritjen e rendimentit dhe cilësisë së punës duke
investuar në infrastrukturën e nevojshme dhe edukimin e vazhdueshëm të tyre.
Tabela 5, Përbërja e personelit të Agjencisë
FUNKSIONI

31-DHJETOR-2013

Drejtor i Përgjithshëm

1

Koordinator me GKSF dhe Institucionet Ndërkombëtare

1

Përgjegjës sektori

7

Kryespecialistë

6

Specialistë

7

Shofer

1

Total

23
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Gjatë vitit 2013, si në vitet e mëparshme, me qëllim zhvillimin profesional dhe aftësive
individuale të personelit, punonjësit e ASD-së kanë marrë pjesë në trajnime, seminare,
konferenca rajonale dhe ndërkombëtare. Subjekti kryesor i këtyre aktiviteteve kanë qënë:
përmirësimi i kuadrit ligjor dhe rregullativ, administrimi i pretendimeve për rimbursim të
depozituesve të siguruar, administrimi i mjeteve financiare, mënyrat e zgjidhjes së bankave,
monitorimi i rreziqeve, administrimi i rasteve të mashtrimit gjatë procedurave të zgjidhjes
së bankave, rëndësia dhe përgatitja e planeve të kontigjencës.
Në kuadër të rritjes së kapaciteteve për menaxhimin e situatave të vështira financiare dhe
parapërgatitjes së strukturave të Agjencisë për administrimin me sa më shumë efikasitet të
këtyre situatave, janë zhvilluar seminare specifike me ekspertë të zgjidhjes së bankave.
Seminaret janë realizuar në bashkëpunim me Departamentin e Mbikëqyrjes së Bankës së
Shqipërisë dhe asistencën e FSVC.
Konkretisht, në Nëntor 2013 u organizua Seminari ”Ndërhyrja dhe Zgjidhja e Bankave”.
Seminari drejtohej nga një ekspert i FMN dhe trajtoi tema që lidhen me kuadrin ligjor dhe
rregullator, parapërgatitjet për proceset e ndërhyrjeve dhe zgjidhjes së bankave, trajtimin e
rasteve studimore, etj.
Gjithashtu, në Dhjetor 2013, u organizua një seminar një-javor me temë ”Procesi i Zgjidhjes
dhe Mbylljes së Bankave”. Në këtë seminar, i cili drejtohej nga dy ekspertë të FDIC me
përvojë të gjerë në fushën e zgjidhjes së bankave, u trajtuan në terma praktikë të gjitha
proceset dhe etapat e zgjidhjes së një banke me probleme.
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7. GJENDJA FINANCIARE E ASD-së
7.1.

BILANCI

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Bilanci më 31 Dhjetor 2013 dhe 2012
Shënim: Auditimi i pasqyrave financiare pritet të përfundojë në 28 Shkurt 2014. Të gjitha shumat janë shprehur në Lekë
përveçse kur thuhet ndryshe.

31 Dhjetor
2013

2012

Ndryshimi
në vlerë
në %

AKTIVET
Mjete monetare dhe ekuivalentët e
tyre
Prime sigurimi për t'u arkëtuar
Letra me vlerë të mbajtura deri në
maturim, neto
Aktive afatgjata materiale (neto për
zhvlerësime të akumuluara prej
40.169.665 më 31 Dhjetor 2013 dhe
36.824.647 më 31 Dhjetor 2012)
Aktive afatgjata jomateriale (neto për
zhvlerësime të akumuluara prej
1.573.255 më 31 Dhjetor 2013 dhe
752.100 më 31 Dhjetor 2012)
Aktive të tjera

330.407.939
684.388.183

152.453.245
586.858.438

177.954.694
97.529.745

117%
17%

19.391.942.528

15.959.602.922

3.432.339.606

22%

67.802.005

56.590.297

11.211.708

20%

3.391.745
3.195.439

811.500
2.163.929

2.580.245
1.031.510

318%
48%

20.481.127.839

16.758.480.331

3.722.647.508

22%

4.047.510
4.047.510

1.759.690
1.759.690

2.287.820
2.287.820

130%
130%

Kapitali themeltar
Fondi i akumuluar
FONDI I SIGURIMIT TE DEPOZITAVE

400.000.000
20.077.080.329
20.477.080.329

400.000.000
16.356.720.641
16.756.720.641

3.720.359.688
3.720.359.688

0%
23%
22%

TOTALI I DETYRIMEVE DHE FONDIT TË
SIGURIMIT

20.481.127.839

16.758.480.331

3.722.647.508

22%

TOTALI I AKTIVEVE
DETYRIMET
Detyrime të tjera
TOTALI I DETYRIMEVE
FONDI I SIGURIMIT

Treguesit financiarë për vitin 2013, krahasuar me vitin 2012, tregojnë tendencën në rritje të
mjeteve financiare, aktiveve, dhe fondit të sigurimit të Agjencisë në funksion të plotësimit të
objektivave kryesorë të saj. Portofoli i investimeve për vitin 2013 kishte nje vlerë neto prej
19.391.942.528 lekë (22% më i madh se më 31 Dhjetor 2012). Vlera kontabël e aktiveve të ASDsë për vitin 2013 ishte 20.481.127.839 lekë (22% më e madhe se më 31 Dhjetor 2012). Fondi i
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sigurimit u rrit me 3.720.359.688 lekë (ose 22%) në vitin 2013 duke regjistruar një vlerë
kontabël prej 20.477.080.329 më 31 Dhjetor 2013.
Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre, me vlerë kontabël 330.407.939 lekë (177.954.694
lekë ose 117% më shumë se më 31 Dhjetor 2012), përfshijnë gjendjen e llogarive rrjedhëse të
ASD-së dhe depozitat një javore me interes në lekë pranë Bankës së Shqipërisë. Më qëllim
administrimin e angazhimeve afatshkurta, ASD mban gjendje në llogari rrjedhëse në lekë dhe
valutë në banka të nivelit të dytë (1.223.702 lekë më 31 Dhjetor 2013 dhe 3.265.422 lekë më 31
Dhjetor 2012) dhe Bankën e Shqipërisë (152.399.867 lekë më 31 Dhjetor 2013 dhe 48.039.968
lekë më 31 Dhjetor 2012). Më 31 Dhjetor 2013, gjendja në llogaritë rrejdhëse pranë Bankës së
Shqipërisë përbëhej në pjesën më të madhe nga arkëtimi i 985.000 euro nga maturimi më 27
Dhjetor 2013 i një Bono Thesari të Qeverisë Shqiptare. Mjetet financiare në euro pranë Bankës
së Shqipërisë u investuan në fillim të Janarit 2014 në letra me vlerë të Qeverisë Austriake. Me
qëllim administirimin e portofolit të investimeve në valutë dhe detyrimeve që lindin nga kjo
veprimtari, ASD-ja mbanë llogari rrjedhëse me State Street Bank, Gjermani (121.080.679 lekë
më 31 Dhjetor 2013 dhe 1.147.855 lekë më 31 Dhjetor 2012). Më 31 Dhjetor 2013, gjendja në
llogaritë rrejdhëse pranë State Street Bank përbëhej në pjesën më të madhe nga arkëtimi i 1.19
milion USD nga maturimi më 31 Dhjetor 2013 i dy letrave me vlerë të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës. Mjetet financiare në USD pranë State Street Bank u investuan në fillim të Janarit 2014
në letra me vlerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Prime Sigurimi për t’u arkëtuar, me vlerë kontabël 684.388.183 lekë (97.529.745 lekë ose 17%
më shumë se më 31 Dhjetor 2012), përfshinë shumën totale për t’u arkëtuar nga bankat në
lidhje me këstin e katërt të primit vjetor për vitin 2013. Primi vjetor paguhet nga subjektet e
siguruara në katër këste të barabarta. Pagesat e kësteve duhet të bëhen nga subjektet jo më
vonë se data 15 e muajve Janar, Prill, Korrik, dhe Tetor. Në krahasim me një vit më parë, rritja
në këtë llogari vjen si rezultat direkt i rritjes së vlerës së primit vjetor të primit të sigurimit. Të
ardhurat nga primi vjetor i sigurimit për vitin 2013 ishin më të larta se në vitin 2012 si rezultat
direkt i rritjes së depozitave të siguruara në sistem për vitin 2012.
Letra me vlerë të mbajtura deri në maturim, neto, me vlerë kontabël 19.391.942.528 lekë
(3.432.339.606 lekë ose 22% më shumë se më 31 Dhjetor 2012), përfshinë vlerën neto të
portofolit të investimeve të ASD-së. Ky portofol përbehet nga Bono Thesari të Qeverisë
Shqiptare në lekë (18.504.413.408 lekë më 31 Dhjetor 2013 dhe 14.701.622.048 lekë më 31
Dhejtor 2012), Bono Thesari të Qeverisë Shqiptare në euro (508.677.762 lekë më 31 Dhjetor
2013 dhe 625.318.810 më 31 Dhjetor 2012), dhe Letra me Vlerë të Shteteve të Bashkuara në
USD (378.851.358 lekë më 31 Dhjetor 2013 dhe 632.662.064 lekë më 31 Dhjetor 2012). Në
krahasim me një vit më parë, rritja në këtë llogari vjen si rezultat direkt i investimit të
arkëtimeve nga primi i sigurimit si dhe riinvestimi i të ardhurave nga administrimi i portofolit të
investimeve.
Aktive afatgjata materiale, neto, me vlerë kontabël 67.802.005 lekë (11.211.708 lekë ose 20%
më shumë se më 31 Dhjetor 2012) paraqet vlerën e mbetur, pas zhvlerësimeve të akumuluara,
të aktiveve afatgjata materiale të ASD-së. Më 31 Dhjetor 2013 vlera kontabël përpara
zhvlerësimeve ishte 107.971.671 lekë (93.414.945 lekë më 31 Dhjetor 2012) dhe zhvlerësimi i
akumuluar ishte 40.169.665 lekë (36.824.648 lekë më 31 Dhjetor 2012). Në krahasim me një vit
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më parë, rritja në këtë llogari vjen si rezultat direkt i investimeve kapitale në mbështetje të
veprimtarisë administrative të Agjencisë në vitin 2013.
Aktive afatgjata jomateriale, neto, me vlerë kontabël 3.391.745 lekë (2.580.245 lekë ose 318%
më shumë se më 31 Dhjetor 2012) paraqet vlerën e mbetur, pas zhvlerësimeve të akumuluara,
të aktiveve afatgjata jomateriale të ASD-së. Më 31 Dhjetor 2013 vlera kontabël përpara
zhvlerësimeve ishte 4.965.000 lekë (1.563.600 lekë më 31 Dhjetor 2012) dhe zhvlerësimi i
akumuluar ishte 1.573.255 lekë (752.100 lekë më 31 Dhjetor 2012). Në krahasim me një vit më
parë, rritja në këtë llogari vjen si rezultat direkt i investimeve kapitale në mbështetje të
veprimtarisë administrative të Agjencisë në vitin 2013.
Aktive të tjera, me vlerë kontabël 3.195.439 lekë (1.031.510 lekë ose 48% më shumë se më 31
Dhjetor 2012) përbëhet nga material magazine në vlerë 2.378.200 lekë (1.566.712 lekë më 31
Dhjetor 2012), shpenzime të parapaguara në vlerë 528.855 lekë (320.635 lekë më 31 Dhjetor
2012), dhe të arkëtueshme nga të tretët në vlerë 288.384 lekë (276.582 lekë më 31 Dhjetor
2012).
Detyrime të tjera, me vlerë kontabël 4.047.510 lekë (2.287.820 lekë ose 130% më shumë se më
31 Dhjetor 2012) përbëhet nga sigurime shoqërore dhe shëndetsore për tu paguar nga
punëdhënia për muajin Dhjetor në vlerë 560.729 lekë (346.756 lekë më 31 Dhjetor 2012), tatim
mbi të ardhurat të mbajtura në burim nga punonjësit për muajin Dhjetor dhe për tu paguar në
vlerë 623.313 lekë (642.435 lekë më 31 Dhejtor 2012), shpenzime të llogaritura në vlerë
2.265.006 lekë (475.830 lekë më 31 Dhjetor 2012), dhe debitorë të tjerë në vlerë 598.462 lekë
(294.660 lekë më 31 Dhjetor 2012). Në krahasim me një vit më parë, rritja në këtë llogari vjen
në pjesën më të madhe si rezultat direkt i shpenzimeve të llogaritura për shërbimin e auditit të
jashtëm.
Kapitali themeltar ka një vlerë prej 400.000.000 lekë dhe është kontribut i Buxhetit të Shtetit.
Në vitin 2013 nuk ka patur shtim apo pakësim të kapitalit themeltar.
Fondi i akumuluar ka një vlerë prej 20.077.080.329 lekë (3.720.359.688 lekë ose 23% më i lartë
se më 31 Dhjetor 2012). Fondi i akumuluar shtohet edhe pakësohet me të ardhurat neto nga
veprimtaria e ASD-së. Në krahasim me një vit më parë, rritja në këtë llogari vjen si rezultat i të
ardhurave përmbledhëse neto nga veprimtaria e ASD-së për vitin 2013.
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7.2.

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Pasqyra e të ardhurave përmbledhëse për vitet 2013 dhe 2012
Shënim: Auditimi i pasqyrave financiare pritet të përfundojë në 28 Shkurt 2014. Të gjitha shumat janë shprehur në Lekë
përveçse kur thuhet ndryshe.

31 Dhjetor
2013

2012

Ndryshimi
në vlerë
në %

TE ARDHURAT
Të ardhura nga veprimtaria e sigurimit
Të ardhura nga administrimi i mjeteve financiare
Të ardhura të tjera
TOTALI I TË ARDHURAVE

2.775.118.878
1.029.437.021
433.233
3.804.989.132

2.547.690.715
901.488.542
64.000
3.449.243.257

227.428.163
127.948.479
369.233
355.745.875

9%
14%
577%
10%

(20.918.749)
(42.203.811)
(1.738.599)
(4.166.173)
(15.602.112)
(84.629.444)

(17.118.521)
(35.499.386)
(1.726.797)
(2.750.989)
(7.167.402)
(64.263.095)

(3.800.228)
(6.704.425)
(11.802)
(1.415.184)
(8.434.710)
(20.366.349)

22%
19%
1%
51%
118%
32%

FITIMI NGA VEPRIMTARIA

3.720.359.688

3.384.980.162

335.379.526

10%

TOTALI I TË ARDHURAVE TË TJERA
PËRMBLEDHËSE, NETO

3.720.359.688

3.384.980.162

335.379.526

10%

SHPENZIMET
Shpenzime operative
Shpenzime personeli
Shpenzime financiare/komisione
Shpenzime për zhvlerësim të aktiveve afatgjata
Diferenca valutore të rivlerësimit
TOTALI I SHPENZIMEVE

Të ardhurat përmbledhëse neto për vitin 2013 ishin 3.720.359.688 lekë (335.379.526 lekë ose
10% më të larta se në vitin 2012). Të ardhurat nga veprimtaria e ASD-së ishin 3.804.989.132
lekë (355.745.875 lekë ose 10% më të larta se në vitin 2012). Shpenzimet për veprimtarinë e
ASD-së, pa përfshirë diferencat valutore të rivlerësimit, ishin 69.027.332 lekë (11.931.639 lekë
ose 21% më të larta se në vitin 2012). Shpenzimet nga veprimtaria, pa përfshirë diferencat
valutore të rivlerësimit, përbëjnë 1.8% të të ardhurave totale të ASD-së (1.7% për vitin 2012)
dhe 6.7% të të ardhurave nga administrimi i mjeteve financiare nga ASD-ja (6.3% për vitin
2012).
Të ardhurat nga veprimtaria e sigurimit kanë qënë 2.775.118.878 lekë (227.428.163 lekë ose
9% më të larta se në vitin 2012) dhe janë rezultat i të ardhurave nga primi vjetor i sigurimit të
depozitave të siguruara në banka. Primi i sigurimit të depozitave në sistemin bankar është
burimi kryesor i mjeteve monetare të Agjencisë. Çdo subjekt i siguruar i paguan Agjencisë
primin vjetor të sigurimit të depozitave, i cili llogaritet në masën 0,5% të mesatares aritmetike
të shumës së depozitave të siguruara të regjistruara në fund të çdo dite pune të tremujorit të
fundit të vitit të paraardhës. Rritja në këto të ardhura për vitin 2013 vjen si rezultat direkt i
rritjes prej 9% të depozitave të siguruara në sistemin bankar për vitin 2012. Për vitin 2013 dhe
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2012, norma vjetore e primit të sigurimit të depozitave (0,5%) ishte e njëjtë për të gjitha bankat
e sistemit. Në vitin 2013 dhe 2012, nuk u lincensua asnjë bankë e re, si rrjedhim nuk kishte të
ardhura nga kontributi fillestar.
Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare kanë qënë 1.029.437.021 lekë (127.948.479
lekë ose 14% më të larta se në vitin 2012) dhe përfshinë të ardhurat nga investimi i portofolit në
lekë dhe valutë të ASD-së. Të ardhurat nga interesa të depozitave një javore me Bankën e
Shqipërisë ishin 19.382.250 lekë (18.629.236 lekë në vitin 2012). Të ardhurat nga interesi i
letrave me vlerë në lekë ishte 982.288.763 lekë (867.800.183 lekë në vitin 2012). Të ardhurat
nga interesi i letrave me vlerë në euro ishte 26.925.065 lekë (14.015.814 lekë në vitin 2012). Të
ardhurat nga interesi i letrave me vlerë në USD ishte 824.422 lekë (1.028.121 lekë në vitin
2012). Të ardhura nga interesa të tjera bankare ishin 16.501 lekë (15.188 lekë në vitin 2012).
Rritja në këto të ardhura për vitin 2013 vjen si rezultat direkt i rritjes së volumit të mjeteve
financiare të investimit (nominalit) nga primet e arkëtuara dhe interesat e arkëtuar dhe të
riinvestuar. Kjo rritje është kundërpeshuar pjesërisht nga ulja e ndjeshme e yieldeve të Bonove
të Thesarit të Qeverisë Shqiptarë gjatë vitit 2013.
Të ardhura të tjera janë rregjistruar në vlerën 433.233 lekë (369.233 lekë ose 577% më të larta
se në vitin 2012).
Shpenzimet operative kanë qenë në vlerën 20.918.749 lekë (3.800.228 lekë ose 22% më të larta
se në vitin 2012). Këto shpenzime janë drejtëpërsëdrejti të lidhura me veprimtarinë dhe
funksionimin e Agjencisë në përmbushje të objektivave ligjorë. Rritja e këtyre shpenzimeve për
vitin 2013 vjen si rezultat i zgjerimit të aktiviteteve dhe projekteve të ndërmarra gjatë vitit, në
bashkëpunim me subjektet e siguruara, Autoritetin Mbikëqyrës dhe partnerët ndërkombëtarë.
Për më shumë informacion në lidhje me aktivitetet dhe projektet e realizuara gjatë vitit 2013
referojuni Kapitullit 4 “Funksionet Kryesore të ASD-së”, Kapitullit 5 “Veprimtaritë Kryesore të
ASD-së në funksion të përmirësimit të skemës së sigurimit të depozitave” dhe Kapitullit 6
“Organizimi i ASD-së”.
Shpenzimet e personelit për vitin janë në vlerën 42.203.811 lekë (6.704.425 lekë ose 19% më të
larta se në vitin 2012). Rritja e shpenzimeve të personelit në krahasim me një vit më parë vjen si
rezultat direkt i ndryshimeve në strukturën organike të Agjencisë, të miratura në vitin 2013. Për
më shumë informacion mbi ndryshimet në strukturën organike të ASD-së, referojuni Kapitullit 6
“Organizmi i ASD-së”.
Shpenzimet financiare/komisione kanë qënë 1.738.599 lekë (11.802 lekë ose 1% më të larta se
në vitin 2012). Për vitet 2013 dhe 2012 këto shpenzime reflektojnë komisionet bankare për
administrimin e mjeteve financiare të Agjencisë.
Shpenzimet për zhvlerësim të aktiveve afatgjata janë llogaritur në 4.166.173 lekë (1.415.184
lekë ose 51%). Për vitin 2013 zhvlerësimi i aktiveve afatgjata materiale ishte 3.345.018 lekë dhe
zhvlerësimi i aktiveve afatgjata jomateriale ishtë 821.155 lekë. Në krahasim me një vit më parë,
rritja në këtë llogari vjen si rezultat direkt i investimeve kapitale në mbështetje të veprimtarisë
administrative të Agjencisë në vitin 2013.
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Diferencat valutore të rivlerësimit janë llogaritur në masën -15.602.112 lekë për vitin 2013.
Diferenca e rivlerësimit për vitin 2013 është rezultat i ndryshimeve në kursin e këmbimit gjatë
vitit. Duke qenë se ASD i prezanton pasqyrat financiare në lek, pasqyrat financiare ndikohen nga
lëvizjet e kursit të këmbimit ndërmjet lek-ut dhe monedhave të tjera si euro dhe USD.

7.3.

PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË FONDIN E SIGURIMIT

Më poshtë paraqitet pasqyra e ndryshimit në fondin e sigurimit për vitet 2013 dhe 2012. Për
vitin 2013 dhe atë 2012 ndryshimet në fondin e sigurimit janë rezultat i fitimit nga veprimtaria e
ASD-së.
AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Pasqyra e ndryshimeve në fondin e sigurimit për vitet 2013 dhe 2012
Shënim: Auditimi i pasqyrave financiare pritet të përfundojë në 28 Shkurt 2014. Të gjitha shumat janë shprehur në Lekë
përveçse kur thuhet ndryshe.

Kapitali themeltar
31 Dhjetor 2011
Ndryshime në kapitalin themeltar
Shpërndarje për qëllime sigurimi
Fitimi nga veprimtaria per vitin
31 Dhjetor 2012
Ndryshime në kapitalin themeltar
Shpërndarje për qëllime sigurimi
Fitimi nga veprimtaria per vitin
31 Dhjetor 2013
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400.000.000
400.000.000
400.000.000

Fondi i akumuluar

Fondi i Sigurimit

12.971.740.479

13.371.740.479

3.384.980.162

3.384.980.162

16.356.720.641

16.756.720.641

3.720.359.688

3.720.359.688

20.077.080.329

20.477.080.329

ASD
Raporti Vjetor 2013

7.4.

PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË

Më poshtë paraqitet pasqyra e rrjedhës së parasë nga aktivitetet operative dhe investuese për
vitet 2013 dhe 2012. Për vitin 2013 dhe atë 2012 nuk ka patur rrjedhë të parasë nga aktiviteti
financues.
AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Pasqyra e rrjedhës së parasë për vitet 2013 dhe 2012
Shënim: Auditimi i pasqyrave financiare pritet të përfundojë në 28 Shkurt 2014. Të gjitha shumat janë shprehur në Lekë
përveçse kur thuhet ndryshe.

31 Dhjetor
2013

2012

AKTIVITETET OPERATIVE
Fitimi për vitin
Rregullime për të rakorduar ndryshimin ne aktivet neto
me mjetet monetare neto të siguruara nga aktivitetet
operative:
Zhvlerësimi i aktiveve afatgjata
Amortizimi i investimeve në letra me vlerë
Ndryshime në interesin për t’u arkëtuar
Ndryshime në prime sigurimit për t’u arkëtuar
Ndryshime në aktive dhe detyrime operative:
Ndryshime në aktive të tjera
Ndryshime në detyrime të tjera
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative

3.720.359.688

3.384.980.162

4.166.173
(90.583.310)
194.341
(97.529.745)

2.750.989
150.703.956
11.397.707
(125.801.202)

(1.031.510)
2.287.820
3.537.863.457

(151.320)
339.127
3.424.219.419

(14.556.726)
(3.401.400)
(3.341.950.637)
(3.359.908.763)

(198.963)
(3.376.457.723)
(3.376.656.686)

Rrjedhja neto e parasë dhe ekuivalentët e saj

177.954.694

47.562.733

Mjete monetare dhe equivalentët e tyre në fillim të vitit

152.453.245

104.890.512

MJETE MONETARE DHE EKUIVALENTET E TYRE NË FUND TË VITIT

330.407.939

152.453.245

AKTIVITETET INVESTUESE
Blerja e aktiveve afatgjata materiale
Blerja e aktiveve afatgjata jo-materiale
Blerja e letrave me vlerë të mbajtura deri në maturim
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese
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8. OBJEKTIVAT PËR VITIN 2014
Bazuar në Planin Strategjik 5 vjeçar dhe vizionin e saj, Agjencia është e qartë dhe e fokusuar në
objektivat që duhet të realizojë për vitin 2014. Të gjithë objektivat e vitit 2014 ngrihen mbi një
parim të rëndësishëm: Mbështetjen e stabilitetit financiar duke mbrojtur dhe kompensuar
depozituesit sa më shpejtë, saktë dhe në një mënyrë të përshtatshme për ta. Me qëllim vënien
në praktikë të këtij parimi, strategjia e Agjencisë për vitin 2014 dhe jo vetëm, do të bazohet në
tre shtylla kryesore:
o

Përmirësimi i kuadrit rregullator të skemës së sigurimit të depozitave sipas
rekomandimeve të FSAP,

o

Modernizimi dhe përfundimi i vënies në zbatim të sistemit të raportimit të të dhënave
nga subjektet anëtare të skemës,

o

Gadishmëria e Agjencisë për kryerjen e një procesi kompensimi, përmes ngritjes së
procedurave operative standarde dhe planit të kontigjencës.

Përmirësimi i skemës së sigurimit të depozitave dhe gjithë aspekteve të veprimtarisë së ASD-së
do të realizohet përmes Ligjit të ri “Për Sigurimin e Depozitave”. Siç u shpjegua në faqet e këtij
Raporti, Agjencia gjatë vitit 2013 i është nënshtruar një procesi të detajuar vetë-vlerësimi dhe
më pas vlerësimi nga institucione ndërkombëtare financiare (Programi FSAP i FMN dhe BB). Si
rezultat i këtij procesi u identifikua nevoja për të përmirësuar të gjithë kuadrin rregullator të
skemës së sigurimit të depozitave. Elementët kryesorë, të cilët do të përmirësonin funksionimin
e skemës së depozitave në Shqipëri lidhen me (i) përmirësimin e procesit të kompensimit të
depozitave, si dhe efiçencës të këtij procesi; (ii) përmirësimin e administrimit të fondeve duke
konsideruar administrimin e rrezikut në veprimtarinë e Agjencisë; (iii) rritjen e autonomisë dhe
kapacitetit financiar të Agjencisë; (iv) forcimin e mbrojtjes ligjore për punonjësit e Agjencisë; (v)
përcaktimin e nivelit të mbulimit dhe të primit për shoqëritë e kursim kreditit. Bazuar në planin
e punës të strukturave përgjegjëse të Agjencisë, koordinuar me institucionet ndërkombëtare
financiare që kanë asistuar ASD në këtë ndërmarrje të rëndësishme, Projektligji i ri “Për
Sigurimin e Depozitave”, pritet të paraqitet për miratim në Kuvendin e Shqipërisë brenda
tremujorit të parë të vitit 2014. Në vijim të miratimit të Projektligjit, Agjencia, brenda vitit 2014,
do të përgatisë dhe përshtasë të gjithë aktet nënligjore të nevojshme për funksionimin dhe
mirëadministrimin e veprimtarisë saj.
Modernizmi i skemës është një nga sfidat më të mëdha të Agjencisë sepse do të mundësojë një
shërbim të shpejtë, të saktë dhe të besueshëm kundrejt të gjithë depozituesve të siguruar.
Sistemi qendror informatik për mbledhje dhe raportim të dhënash nga subjektet e siguruara do
të automatizojë të gjitha proceset dhe procedurat e punës sa i takon marrjes së të dhënave të
depozituesve dhe administrimin e tyre në funksion të një procesi të mundshëm kompensimi.
Gjatë vitit 2013, Plani për Vënien në Zbatim të sistemit ka pasur një ecuri sipas parashikimeve.
Kjo ecuri, përbën një garanci se sistemi dhe gjatë vitit 2014 do të realizojë etapat e
parashikuara. Gjatë tre-mujorit të parë të vitit 2014 janë planifikuar takime të dedikuara me
secilën nga Bankat me qëllim nxitjen e mekanizmave të tyre të brendshëm për arritjen e
përputhshmërisë me sistemin, identifikimin dhe adresimin e çështjeve teknike përkatëse sa më
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herët në planin e projektit. Brenda muajit Maj të vitit 2014, bankat do të kenë mundësi të
testojnë versionin alpha të sistemit me të dhëna reale, ndërkohë që përfundimisht sistemi
pritet të vihet në punë në muajin Gusht 2014. Një nga tiparet më të rëndësishme që ofron
sistemi është edhe mundësia e kryerjes së simulimeve, të cilat do të verifikonin gatishmërinë e
Agjencisë për të përmbushur detyrimet e saj kundrejt depozituesve të siguruar.
Gadishmëria e Agjencisë për tu përgjigjur në kohë, në raste krizash financiare së pari, për të
mbrojtur depozituesit e vegjël dhe së dyti, për të ruajtur stabilitetin e sistemit financiar është
objektivi i saj për vitin 2014. Për këtë, Agjencisë i duhet të përgatisë planin e kontingjencës të
mirëdetajuar për një rast kompensimi dhe të ndërtojë infrastrukturën e nevojshme për vënien
në zbatim të tij. Ky plan do të shoqërohet me simulime të cilat do shërbejnë për pasurimin dhe
zhvillimin e aftësive dhe njohurive të punonjësve të Agjencisë, në mënyrë që këta të fundit të
arrijnë t’u përgjigjen kërkesave të depozituesve për një kompensim të shpejtë dhe cilësor.
Përgatitja është kyçi për të reaguar ndaj një krize në mënyrën e duhur, ajo gjithashtu ndihmon
që skema t’i ngjisë shkallët e zhvillimit sa më shpejt. Plani i kontigjencës parashikohet të jetë
gati së bashku me sistemin informatik në tremujorin e fundit të 2014, kohë kur do të fillojë dhe
puna për përgatitjen për simulime.
Realizimi i strategjisë për vitin 2014 do të shoqëohet gjithashtu me intensifikimin e politikave të
informimit dhe rritjes së vetëdijes së publikut, bashkëpunimin më të ngushtë me subjektet
anëtare të skemës, institucionet e tjera të rrjetit të sigurisë financiare si dhe me organizatat
ndërkombëtare të sigurimit të depozitave.
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ANEKSI 1
Subjektet e siguruara nga ASD për vitin 2013
1

Banka Alpha

2

Banka Credins

3

Banka e Bashkuar e Shqipërisë

4

Banka e Kreditit të Shqipërisë

5

Banka Kombëtare Tregtare

6

Banka Ndërkombëtare Tregtare

7

Banka Credit Agricole

8

Banka First Investiment

9

Banka Intesa Sanpaolo

10

Banka Kombëtare e Greqisë

11

Banka ProCredit

12

Banka Raiffeisen

13

Banka Societe Generale Albania

14

Banka Tirana

15

Banka Union

16

Banka Veneto
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ANEKSI 2

Shkurtime

ASD

Agjencia e Sigurimit të Depozitave

IADI

International Association of Deposit Insurers

EFDI

European Forum of Deposit Insurers

FDIC

Federal Deposit Insurance Corporation

SHKK

Shoqëritë e Kursim Kreditit

GKSF

Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar

FSVC

Financial Service Volunteer Corpus

BERZH
FSAP
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