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Seksioni 1 – Hyrje.
1.1.

Mesazhi i Kryetarit të Këshillit/Drejtorit të Përgjithshëm.

Të nderuar lexues,
Me kënaqësi ju paraqesim raportin vjetor mbi aktivitetin dhe drejtimet kryesore tek të cilat ka
qenë e orientuar puna e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018. Ashtu si dhe në vitet
e kaluara, në këtë raport jemi përpjekur të japim një vështrim të përgjithshëm të depozitave të
sistemit bankar dhe fondeve të administruara nga Agjencia, si dhe një pasqyrë të përmbledhur të
projekteve kryesore në të cilat është përfshirë Agjencia përgjatë këtij viti.
Skema e sigurimit të depozitave vijon të mbetet e fortë dhe me përfitueshmëri të lartë, e
karakterizuar nga tregues në rritje. Megjithatë, jemi të ndërgjegjshëm se duhet të vazhdojmë të
shtojmë përpjekjet tona për gatishmëri të lartë operacionale dhe vigjilencë ndaj çdo situate që
mund të ketë impakt në stabilitetin financiar në vend. Për këtë, përgjatë këtij viti Agjencia ka
vijuar të mbetet plotësisht e angazhuar në drejtim të përmbushjes me efiçencë të mandatit të saj
ligjor, e udhëhequr edhe nga rekomandimet e lëna nga Rezoluta e Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë për këtë vit.
Si gjithmonë, e dimë fare mirë se sfida për stabilitet financiar është një sfidë shumë dimensionale
e cila kërkon një bashkëpunim ndërinstitucional. Në këtë kuadër, si anëtar i Grupit Këshillimor
të Stabilitetit Financiar, jemi në kontakt dhe konsultim të vazhdueshëm me Bankën e Shqipërisë
dhe Ministrinë e Financave, si partnerët strategjikë parësorë të Agjencisë në drejtim të objektivit
të përbashkët të stabilitetit financiar. Arritja dhe ruajtja e këtij stabiliteti dhe shmangia e krizave
të mundshme financiare, me përfitues kryesor konsumatorin përfundimtar të shërbimeve
bankare, qëndron në themel të punës tonë. Ndërtimi i urave të tilla ndërmjet autoriteteve
rregullatore dhe mbikëqyrëse të sistemit bankar shqiptar është e domosdoshme për garantimin e
besimit të publikut në institucionet që mbrojnë mirëqenien dhe interesat e tyre. Në këtë kontekst,
risi për aktivitetin e Agjencisë në vitin 2018 është roli i ri që ju caktua me ligjin 133/2016 “Për
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikën e Shqipërisë” si
administratore e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. Kjo përgjegjësi e re dëshmon për
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kontributin e rëndësishëm që ofron Agjencia në garantimin e qëndrueshmërisë së sektorit bankar
në vend.
Gjatë këtij viti Agjencia hartoi Planin Strategjik 2018-2020, i cili parashikon drejtimet strategjike
që do të udhëheqin veprimtarinë tonë përgjatë këtij trevjeçari. Prioritetet kyçe të identifikuara
nga strukturat e Agjencisë janë: I. Efikasiteti i Skemës së Sigurimit të Depozitave, II. Menaxhimi
i Kapitalit Njerëzor, III. Zhvillimi Strategjik i Partneritetit. Ne besojmë se tërësia e këtyre
prioriteteve, e cila konsiston në përmbushjen e objektivave dhe iniciativave afatshkurtër dhe
afatmesëm, është thelbësore për përmbushjen e mandatit ligjor publik të Agjencisë dhe
objektivave të skemës së sigurimit të depozitave, për kompensimin e saktë dhe në kohë të
depozituesve të siguruar, si dhe kontributi në ruajtjen e stabilitetit financiar në vend.
Ashtu si dhe në vitet e kaluara, prioriteti i punës tonë këtë vit ka qenë në drejtim të përmirësimit
të mëtejshëm të gatishmërisë tonë në rast ngjarje sigurimi. Këtë vit kemi kryer dy ushtrime
simulimi të një procesi kompensimi. Me pjesëmarrjen e vëzhguesve të jashtëm, testuam të gjitha
aspektet dhe aktorët lidhur me gatishmërinë për kompensim, përfshirë infrastrukturën IT,
komunikimin me depozituesit, ashtu si dhe bankën në likuidim dhe bankën agjente të përzgjedhur
nga Agjencia për kryerjen e një procesi kompensimi. Do të vazhdojmë të kryejmë ushtrime të
tilla në të ardhmen, përfshirë edhe simulime ndërinstitucionale apo simulime për raste të
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, pasi jemi të bindur se në këtë mënyrë trajnojmë dhe testojmë
veten, infrastrukturën teknike dhe gatishmërinë operacionale për kryerjen e një procesi
kompensimi të shpejtë dhe efektiv.
Besimi i publikut është një tjetër element kyç i një skeme të shëndetshme dhe efektive të sigurimit
të depozitave, ndaj mbetemi të angazhuar në të qenurit transparent dhe objektivë në reflektimin
e punës dhe veprimtarisë tonë me publikun e gjerë. Për këtë arsye, edhe këtë vit kemi punuar në
drejtim të edukimit dhe ndërgjegjësimit të vazhdueshëm të publikut nëpërmjet fushatave të
ndryshme të promovimit të ASD dhe skemës së sigurimit të depozitave dhe trajnimit të publikut.
Iniciativat e Agjencisë në këto fushata kanë përfshirë zhvillimin e leksioneve në universitete,
prodhimin e materialeve të ndryshme promocionale, zhvillimin e anketimeve dhe komunikimin
nëpërmjet rrjeteve sociale dhe faqes zyrtare të internetit të Agjencisë.
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Në përputhje me qasjen tonë për zhvillimin e bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm lokalë dhe
ndërkombëtarë, këtë vit u investuam në intensifikimin dhe zyrtarizmin e marrëdhënieve me
Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe Korpusit Vullnetar për Shërbime Financiare (FSVC),
nëpërmjet nënshkrimit të Marrëveshjeve të Mirëkuptimit me secilën prej tyre. Përgjatë viteve,
Agjencia ka përfituar nga partneriteti strategjik me SHSHB dhe FSVC, në drejtim të
bashkëpunimit me sektorin bankar në vend dhe zhvillimit të skemës së sigurimit të depozitave në
linjë me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Ndërkaq, kemi vijuar me
pjesëmarrjen tonë në forumet ndërkombëtare si IADI dhe EFDI në të cilat jemi anëtarë. Ndër të
tjera, këtu mund të veçojmë takimet mes autoriteteve të sigurimit të depozitave të rajonit të
Ballkanit, një traditë tashmë e konsoliduar takimesh rajonale me qëllim shkëmbimin e përvojave
dhe njohurive ndërmjet skemave të sigurimit të depozitave me karakteristika të përafërta.
Në mbyllje, dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë për bashkëpunëtorët e rinj dhe të vjetër që
na kanë mbështetur përgjatë aktivitetit tonë në këtë vit dhe kanë kontribuar në arritjen e
objektivave tona. Falënderojmë gjithashtu kolegët dhe stafin e Agjencisë për angazhimin dhe
entuziazmin e treguar në plotësimin e detyrave të tyre, ashtu sikurse anëtarët e Këshillit Drejtues
për vizionin, kontributin dhe përkushtimin e tyre ndaj iniciativave të institucionit. Jemi të
ndërgjegjshëm se e ardhmja mund të na sjellë sfida dhe ngjarje të reja, ndaj duhet të vazhdojmë
të jemi të gatshëm dhe të mirëpërgatitur në çdo kohë për të mbrojtur depozituesit dhe për të
kontribuar në ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. Për këtë, shpresojmë në mbështetjen dhe
bashkëpunimin tuaj dhe të gjithë partnerëve të Agjencisë në të ardhmen.
Ju faleminderit.

Donald Duraj

Genci Mamani

Kryetar i Këshillit Drejtues

Drejtor i Përgjithshëm
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1.2.

Përmbledhje ekzekutive.

Ashtu si në vitin e kaluar, përgjatë vitit 2018 depozitat e sistemit bankar kanë pësuar një rritje të
lehtë prej 0.5%. Në fund të dhjetorit 2018, totali i depozitave në sistemin bankar arriti 1,121
miliard lekë, krahasuar me 1,115 miliard lekë që ishte një vit më parë, prej të cilave Agjencia ka
detyrimin për kompensim prej 667.2 miliard lekë, apo 1,603,317 depozitues. Vlera e depozitave
të sigurueshme në banka që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave arriti 1079 miliard
lekë, çka përfaqëson 96.3% të totalit të depozitave. Depozitat e sigurueshme të individëve zënë
peshën më të madhe të depozitave të sigurueshme, konkretisht rreth 85.5% të tyre, ndërkohë që
14.5% janë depozita të sigurueshme të tregtarëve dhe shoqërive tregtare. Depozitat e
sigurueshme në lekë, në fund të dhjetorit 2018, zënë peshën më të madhe të totalit të depozitave
të sigurueshme prej 48.6%, ndjekur nga depozitat në euro me 44.4%, dhe depozitat në USD
5.1%, duke ruajtur të njëjtat raporte me një vit më parë.
Ndërkaq, totali i depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit është 6.9 mld lekë në fund të vitit
2018, nga 6.1 mld lekë në vitin e kaluar, me një rritje vjetore të ndjeshme prej 14%. Depozitat
e sigurueshme në shoqëritë e kursim-kreditit përbëjnë 98.7% të totalit, me një vlerë prej 6.8 mld
lekë, në përfitim të 21,564 depozituesve. Në fund të vitit 2018, depozitat e sigurueshme në
monedhë të huaj zënë 17.8% të totalit të depozitave të sigurueshme në shoqëritë e kursimkreditit, ndërkohë që pjesa e mbetur janë depozita në lekë. Detyrimi për kompensim i Agjencisë
së Sigurimit të Depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit është 5.16 mld lekë, apo 14,192
depozitues.
Fondet e sigurimit të depozitave në banka dhe në shoqëritë e kursim-kreditit janë rritur në mënyrë
të qëndrueshme përgjatë vitit 2018. Konkretisht, vlera kontabël e fondit të sigurimit të
depozitave në banka në fund të vitit 2018 është 38.9 mld lekë, me një rritje vjetore prej 3.89 mld
lekë ose 11.11%. Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së të ardhurave nga primet e sigurimit, të cilat
në vitin 2018 ishin 3.27 mld lekë me një rritje prej 2.02%, si dhe rritjes së të ardhurave nga
administrimi i mjeteve financiare, në vlerën 999.44 mln lekë ose 28% më shumë se në vitin 2017.
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Në vitin 2018, rritja e të ardhurave nga administrimi i mjeteve financiare ka ardhur kryesisht si
rezultat i zgjerimit të portofolit në obligacione me maturitet mbi dy vjet. Rritja e qëndrueshme e
fondeve të sigurimit të depozitave në banka ka sjellë një rritje të raportit të mbulimit, i llogaritur
si përqindje e fondit të sigurimit të depozitave në banka në krahasim me depozitat e siguruara, në
5.83% në fund të vitit 2018 nga 5.34% në vitin 2017.
Ndërkohë, vlera kontabël e fondit të sigurimit të depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit në të
njëjtë periudhë është 107.51 mln lekë, duke shënuar një rritje prej 16.6%. Të ardhurat vjetore
nga primet e sigurimit për vitin 2018 ishin 13.9 mln lekë, ndërsa të ardhurat vjetore nga
administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në shoqëritë e kursimkreditit përgjatë vitit 2018 ishin 1.68 mln lekë, me një rritje prej 24.4%. Pavarësisht tendencës
në rënie të normave të interesit, vërehet se edhe këtu kthimi nga investimi ka qëndruar në nivele
të kënaqshme si rezultat i diversifikimit të portofolit në disa maturitete. Raporti i mbulimit për
vitin e dytë të funksionimit të skemës së sigurimit për SHKK-të është 2.08%.
Së fundmi, përgjatë këtij viti, Agjencia u angazhua plotësisht në përmbushjen e funksioneve të
reja ligjore të ngarkuara për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme (FNJ), si
viti i parë i derdhjes së kontributeve vjetore nga bankat për këtë fond. Vlera kontabël e FNJ në
fund të vitit 2018 është 636.7 mln lekë. Totali i kontributit vjetor të parë të paguar nga bankat
ishte në shumën 632.17 mln lekë, ndërsa të ardhurat nga investimi i mjeteve financiare të këtij
fondi për vitin 2018 janë 8.44 mln lekë. Mjetet financiare të FNJ janë administruar sipas politikës
së administrimit të miratuar nga Agjencia dhe Banka e Shqipërisë, si Autoritet i Ndërhyrjes së
Jashtëzakonshme.
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Seksioni 2 – Vështrim i përgjithshëm mbi depozitat.
2.1. Depozitat në sistem.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave gjatë vitit 2018 ka siguruar depozitat e depozituesve në 16
bankat e sistemit, si dhe në 6 shoqëri kursim-krediti. Nga data 1 tetor 2018, si rezultat i bashkimit
me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me Bankën NBG Albania, si dhe të
bashkimit me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a., me Veneto Banka sh.a., numri i
bankave që sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave është 14. Në fund të vitit 2018 totali
i depozitave në sistemin bankar është 1,121 mld lekë, ndërsa totali i depozitave në shoqëritë e
kursim-kreditit është 6.9 mld lekë. Depozituesi në çdo bankë apo në çdo degë të bankës së huaj
sigurohet në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 2 500 000 (dy milionë e pesëqind
mijë) lekë, ndërsa depozituesi në shoqëritë e kursim-kreditit sigurohet në masën 100 për qind,
por në çdo rast jo më shumë se 2 000 000 (dy milionë) lekë, pavarësisht numrit të depozitave apo
llojit të monedhës të tyre, të depozituara në këtë SHKK.

Grafiku 1. Ecuria e depozitave të sistemit financiar për fund vitet 2002-20181
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Agjencia sipas të dhënave për fund vitin 2018 ka detyrimin për kompensimin e 667.2 mld lekë
depozitave në banka, apo të 1,603,317 depozituesve; si dhe detyrimin për kompensimin e 5.16
mld lekë depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit, apo të 14,192 depozituesve. Në totalin e
detyrimeve të Agjencisë, prej 672.36 mld lekë, ndaj depozituesve që kanë vendosur depozitat e
tyre në banka dhe SHKK, 99.2% e zë detyrimi i Agjencisë ndaj depozituesve që i kanë vendosur
depozitat e tyre në banka, ndërsa 0.8% është detyrimi i Agjencisë ndaj depozituesve që i kanë të
vendosura depozitat e tyre në shoqëritë e kursim-kreditit.
2.2. Sigurimi i depozitave në banka.
Gjatë vitit 2018, totali i depozitave të sistemit bankar ka patur trend rritës dhe zbritës me norma
të ndryshimit mujor relativisht të ulëta. Në fund të dhjetorit 2018, totali i depozitave në sistemin
bankar arriti 1,121 mld lekë, krahasuar me 1,115 mld lekë që ishte një vit më parë, duke shënuar
një rritje prej 0.5%.
Grafiku 2. Ecuria e depozitave të sistemit bankar për fund vitet 2002-2018
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2.2.1. Depozitat e sigurueshme në sistemin bankar.
Në fund të vitit 2018, vlera e depozitave të sigurueshme që përfitojnë nga skema e sigurimit të
depozitave arriti 1,079 mld lekë, duke përfaqësuar 96.3% të totalit të depozitave. Krahasuar me
një vit më parë këto depozita u rritën me 0.5%, ndërsa rritja në vlerë absolute është 5.2 mld lekë.
Depozitat e sigurueshme përfshijnë depozitat me afat, llogaritë rrjedhëse, llogaritë e kursimit,
llogaritë e kartave, llogaritë e

GBP
2%

përbashkëta dhe produkte të tjera të
ngjashme.
Depozitat e sigurueshme në lekë, në
fund të dhjetorit 2018, zënë peshën

EUR
44%

më të madhe të totalit të depozitave

ALL
49%

të sigurueshme prej 48.6%, ndjekur
nga depozitat në euro 44.4%, dhe

USD
5%

depozitat në USD 5.1%, duke
ruajtur të njëjtat raporte me një vit
më parë.

Grafiku 3. Struktura e shumës së depozitave të sigurueshme të sistemit
sipas monedhave në % - 31 dhjetor 2018

Ecuria e depozitave të sigurueshme në lekë gjatë vitit 2018, ka qenë në të dyja kahet pozitive dhe
negative, me norma të ndryshimit mujor relativisht të vogla. Norma më e madhe e ndryshimit
mujor ishte në fund të muajit dhjetor prej 1.2%. Në këtë periudhë këto depozita arritën vlerën
prej 524.9 mld lekë. Depozitat e sigurueshme në valutë përbëjnë 51.4% të totalit të depozitave
të sigurueshme dhe kundërvlera e tyre në lekë është 554.2 mld lekë. Norma e ndryshimit mujor
të depozitave në valutë ishte pozitive për periudhën qershor- shtator, si dhe për muajin dhjetor,
ndërsa rritja më e madhe prej 2.9%, u shënua në fund të muajit gusht.
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Grafiku 4. Ecuria e depozitave të sigurueshme të sistemit sipas monedhave 2010-20182
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Në fund të dhjetorit 2018, depozitat e sigurueshme më të vogla ose të barabarta me nivelin
maksimal të mbulimit ishin 422.3 mld lekë (e shprehur në përqindje 39% të totalit të
shumës së depozitave të sigurueshme), kurse depozitat mbi nivelin maksimal të mbulimit
arritën 656.8 mld lekë (ose 61% të totalit të shumës së depozitave të sigurueshme).

Sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, shuma e
kompensimit paguhet deri në nivelin maksimal të mbulimit, vetëm nëse kalon vlerën prej 100 lekësh.
Depozitat për kompensim të sistemit bankar në fund të vitit 2018, arritën 667.2 mld lekë, të cilat
përfaqësojnë dhe detyrimin maksimal të Agjencisë kundrejt 1,603,317 depozituesve individë dhe tregtarë e
shoqëri tregtare.

2

Në vitin 2017 në skemën e sigurimit të depozitave u përfshinë dhe depozitat e tregtarëve dhe shoqërive tregtare.
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Grafiku 5. Struktura e depozitave të sigurueshme për kompensim krahasuar me limitin e mbulimit 2.5 mln-Dhjetor 2018
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2.2.2. Depozitat e sigurueshme të individëve.

Këto depozita në sistemin bankar më 31 dhjetor 2018 arritën 922.3 mld lekë, dhe përbëjnë
pjesën më të madhe të totalit të depozitave të sigurueshme, konkretisht 85.5% të tyre
(norma e ndryshimit vjetor ishte -0.06%).
Ndikimin në rënien e lehtë vjetore prej 0.06% të depozitave të sigurueshme të individëve,
e kanë dhënë depozitat në USD me shuma mbi nivelin e mbulimit, të cilat të shprehura në
kundërvlerën në lekë u ulën me 8.1%, kurse në monedhën origjinale u ulën me 5.3%. Në
dhjetor 2018, depozitat në monedhë të huaj të shprehura në kundërvlerën në lekë kanë
peshën 50.2%, dhe rënia vjetore e tyre ishte 0.3%, kurse depozitat në euro (pesha e tyre
43.1%) kanë shënuar rritje vjetore me 8.4%, dhe kundërvlera e tyre në lekë u rrit me
0.6%.
Në fund të dhjetorit 2018, depozitat e sigurueshme të individëve në lekë në sistemin
bankar arritën shumën prej 459.7 mld lekë, duke përfaqësuar 49.8% të depozitave të
individëve, ndërsa krahasuar me një vit më parë kanë shënuar një rritje në vlerë prej 764.4
mln lekë (në përqindje 0.2%).
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Grafiku 6:Struktura e shumës së depozitave të sigurueshme të
individëve të sistemit sipas monedhave në %-dhjetor 2018
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në kahe të ndryshme. Krahasuar me fundin e
vitit 2017, depozitat me shuma deri në 2.5
mln lekë janë rritur me 3.6%, kurse
depozitat me shuma mbi nivelin e mbulimit
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janë ulur me 14.7 mld lekë ose 2.8%.
Meqenëse në dhjetor 2018, depozitat mbi
nivelin e mbulimit kanë peshën më të madhe kundrejt totalit të depozitave të sigurueshme
të individëve (56 %), ecuria në rënie e tyre ka ndikuar në rënien e lehtë vjetore me 0.06%
të depozitave të sigurueshme të individëve.
Numri i depozituesve individë që përfitojnë nga skema e sigurimit të depozitave në
sistemin bankar, në fund të vitit 2018 është 2,388,7173, dhe gjatë periudhës 16 vjeçare të
aktivitetit të skemës së sigurimit të depozitave, ky numër është rritur 6 herë (krahasuar
me 400 mijë depozitues në fillim të vitit 2003).
Ndër depozituesit individë me depozita më të mëdha se 100 lekë, 94% prej tyre ose
1,414,440 depozitues, i kanë depozitat deri në nivelin e mbulimit dhe përfitojnë mbulim
të plotë nga skema e sigurimit të depozitave.
Depozituesit individë me depozita më të mëdha se 2.5 mln lekë në fund të dhjetorit 2018,
janë 90,845 dhe shuma e depozitave të tyre arriti vlerën 516.2 mld lekë.

Numri total i depozituesve është përcaktuar duke mbledhur të dhënat e agreguara të raportuara nga çdo bankë,
kështu që një person i cili ka depozita në disa banka është regjistruar disa herë. Në këtë numër ka depozitues me
balancë zero deri në 100 lek (minimumi ligjor për kompensim), të cilët në dhjetor 2018 janë 911,153.
3
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Numri i depozituesve në mijë

Grafiku 7. Ecuria e numrit të depozituesve individë të klasifikuar sipas nivelit të mbulimit 2010-2018
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Grafiku 8. Ecuria e depozitave të sigurueshme dhe të siguruara të individëve 2010-2018
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2.2.3. Depozitat e siguruara të individëve.
Depozitat e siguruara të individëve për sistemin bankar në fund të dhjetorit 2018 ishin në vlerën
633.2 mld lekë dhe përbëjnë 68.7% të vlerës së depozitave të sigurueshme të individëve.
Grafiku 9. Ecuria e depozitave të siguruara të individëve në vlerë dhe ritmi i rritjes vjetore në % 2010 - 2018
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Grafiku 10. Ecuria e depozitave të siguruara të individëve në vlerë gjatë vitit 2018
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Depozitat e siguruara të individëve

Për periudhën 2010-2018, përqindja e depozitave të individëve me vlerë deri në 2.5 mln lekë,
varion nga 40% deri në 44% të totalit të depozitave të sigurueshme.
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Grafiku 11. Ecuria e depozitave të individëve të klasifikuara sipas nivelit të mbulimit 2010-2018
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2.2.4. Depozitat e sigurueshme të tregtarëve e shoqërive tregtare.

Për sistemin bankar, këto depozita në dhjetor 2018 arritën 156.8 mld lekë dhe gjatë vitit
u rritën me 3.8%. Në rritjen vjetore ndikimin më të madh e kanë dhënë depozitat me
shuma mbi 2.5 mln lekë, konkretisht me 3.2%. Këto depozita kanë dhe peshën më të
madhe në totalin e depozitave të sigurueshme të tyre konkretisht 89.7%.
Sipas llojit të monedhës, ndikimin më të madh në rritjen vjetore prej 3.8% të depozitave
të sigurueshme të tregtarëve e shoqërive tregtare, e kanë dhënë depozitat në euro, të cilat
në dhjetor 2018 zënë peshën 52.2% kundrejt totalit të depozitave të tyre. Norma e
ndryshimit vjetor për depozitat në euro të shprehura në kundërvlerën në lekë ishte
+10.4%. Depozitat në lekë zënë një peshë prej 41.6% dhe u rritën me 1.3% krahasuar me
një vit më parë, ndërsa depozitat në USD zënë një peshë prej 5.8%, dhe krahasuar me një
vit më parë këto depozita të shprehura në kundërvlerën në lekë u ulën me 23.8%.
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Grafiku 12. Struktura e shumës së depozitave të sigurueshme të tregtarëve e shoqërive tregtare të sistemit sipas monedhave në %
- dhjetor 2018

ALL
42%

EUR
52%

USD
6%

Sipas kategorisë së produkteve, peshën më të madhe të depozitave të sigurueshme për
depozituesit tregtarë e shoqëritë tregtare e zënë llogaritë rrjedhëse, me 87%.
Grafiku 13. Struktura e shumës së depozitave të sigurueshme të tregtarëve & shoqërive tregtare të sistemit sipas produkteve dhjetor 2018
Shuma në 000 /lekë
Shoqeri tregtare & tregtarë
16,657,554 (11%)
136,498,368 (87%)
3,611,690 (2%)

Llogarite rrjedhese

Llogari kursimi

Llogari depozita me afat

Në ndryshim nga situata e depozitave të sigurueshme të individëve, 90% e depozitave të
tregtarëve e shoqërive tregtare janë me shuma mbi nivelin e mbulimit, dhe u
korrespondojnë 7,105 depozituesve, të cilët përfaqësojnë 6% të depozituesve tregtarë e
shoqërive tregtare. Kjo strukturë ka qenë pothuajse në këto raporte gjatë gjithë vitit 2018.
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Depozitat e siguruara të tregtarëve e shoqërive tregtare gjatë vitit 2018 u rritën me 7.1%
dhe në fund të këtij viti arritën vlerën prej 34 mld lekë. Ecuria e depozitave të siguruara
të tregtarëve e shoqërive tregtare gjatë vitit 2018 ka qenë pozitive dhe negative.

vlerat në mld lekë

Grafiku 14. Ecuria e depozitave të siguruara të tregtarëve & shoqërive tregtare në vlerë gjatë vitit 2018
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2.3. Sigurimi i depozitave në SHKK
Depozitat në SHKK gjatë vitit 2018 kanë pësuar një rritje prej 14%, krahasuar me një vit më parë
dhe 69% krahasuar me 01 janarin e vitit 2017, që është dhe fillimi i aktivitetit të SHKK-ve si
anëtare të skemës së sigurimit të depozitave. Ritmet e rritjes mujore të depozitave kanë qënë nga
0.4% deri 2.7%.
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Grafiku 15. Ecuria e depozitave të SHKK-ve gjatë vitit 2018
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Totali i depozitave të SHKK-ve, në fund të vitit 2018 arriti në 6.9 mld lekë, nga 6.1 mld lekë
që ishte në fund të dhjetorit 2017, duke shënuar një rritje vjetore prej 14%. Ndërsa në
fillimin e aktivitetit të SHKK-ve si anëtare të skemës së sigurimit të depozitave (janar 2017)
kjo shumë ishte 4.1 mld lekë.
Grafiku 16. Ecuria e depozitave të SHKK-ve gjatë periudhës Janar 2017- Dhjetor 2018

8.0
6.9

Vlerat ne mld leke

7.0

6.1

6.0
5.0

6.9
4.1
6.0
4.0

4.0
3.0
2.0
1.0
Jan-17

Dhje 2017
Depozitat e sigurueshme

20

Dhje 2018
Totali i depozitave

RAPORTI
VJETOR
2018
2.3.1. Depozitat e sigurueshme në SHKK.
Këto depozita në fund të dhjetorit 2018 janë 6.8 mld lekë dhe zënë 98,7% të totalit të
depozitave, kundrejt 6 mld lekë që ishin më datë 31 dhjetor 2017. Këto depozita i përfitojnë
21,564 depozitues të SHKK-ve, kundrejt 19,543 depozituesve që përfitonin nga skema e
sigurimit të depozitave më datë 31 dhjetor 2017.
“Depozitat e sigurueshme në SHKK, përfshijnë depozitat me afat si dhe llogaritë mbështetëse të
depozituesve/anëtarëve të SHKK-së.”

Depozitat e sigurueshme në fund të dhjetorit 2018, janë rritur me 14% krahasuar me fundin
e dhjetorit 2017 dhe 70% krahasuar me 01 janarin 2017 (grafiku 14 dhe grafiku 15).
Në rritjen vjetore të depozitave të sigurueshme ndikim më të madh ka patur rritja e
depozitave në lekë. Depozitat në lekë zënë peshën më të madhe të totalit të depozitave të
sigurueshme të SHKK-ve. Rritja vjetore e tyre është 12,4 %.
Grafiku 17. Shuma e depozitave sipas monedhave 31 dhjetor 2018
EUR;
16,91%
USD;
0,07%

ALL;
83,02%

Depozitat në monedhë të huaj zënë 17.8% të totalit të depozitave të sigurueshme, si rezultat
i faktit që vetëm një pjesë e SHKK-ve kanë depozita në valutë. Në fund të dhjetorit 2018,

depozitat e sigurueshme më të vogla ose të barabarta me nivelin maksimal të mbulimit
ishin 2.7 mld lekë (e shprehur në përqindje 40% të totalit të shumës së depozitave të
sigurueshme), kurse depozitat mbi nivelin maksimal të mbulimit arritën 4.1 mld lekë
(ose 60% të totalit të shumës së depozitave të sigurueshme).
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Grafiku 18. Struktura e depozitave të sigurueshme për kompensim krahasuar me limitin e mbulimit 2 mln-Dhjetor 2018
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2.3.2. Depozitat e siguruara në SHKK.
Në fund të vitit 2018, depozitat e siguruara në SHKK janë 5.1 mld lekë. Kjo shumë përbën 74%
të totalit të depozitave, ose 75% të depozitave të sigurueshme.
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Grafiku 19. Ecuria e depozitave të siguruara sipas tremujorëve gjatë vitit 2018
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Depozitat e siguruara që mbulohen plotësisht nga skema e sigurimit të depozitave, (të gjitha
depozitat midis 101 lekë dhe 2 mln lekë) në 31 dhjetor 2018, arritën vlerën 2.7 mld lekë dhe
përbëjnë 40% të totalit të depozitave të sigurueshme.

22

RAPORTI
VJETOR
2018
Depozitat që mbulohen pjesërisht nga skema e sigurimit të depozitave, (depozitat më të mëdha
se 2 mln lekë) arritën vlerën 2.4 mld lekë në 31 dhjetor 2018, dhe përbëjnë 60% të totalit të
depozitave të sigurueshme.
Grafiku 20. Ecuria e depozitave të siguruara përkundrejt totalit të depozitave të sigurueshme sipas nivelit të
mbulimit për tremujor
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Grafiku 21. Ecuria e depozitave të siguruara sipas nivelit të mbulimit për tremujor
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Numri i depozituesve që i kanë depozitat deri 2 mln lekë në fund të dhjetorit 2018 është 12,969.
Këta depozitues përbëjnë 91% të totalit të depozituesve që përfitojnë nga skema e sigurimit të
depozitave. Numri i depozituesve që i kanë depozitat në vlerën mbi 2 mln lekë në fund të dhjetorit
2018 është 1,223, dhe këta përbëjnë 9% të totalit të depozituesve që përfitojnë nga skema.

Grafiku 22. Numri i depozituesve të siguruar gjatë vitit 2018 për tremujor
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Seksioni 3 – Administrimi i fondeve dhe burimeve financiare të
Agjencisë.
3.1. Fondi i sigurimit të depozitave në banka.
3.1.1. Ecuria e fondit të sigurimit të depozitave në banka.

Në 31 dhjetor 2018, vlera kontabël e fondit të sigurimit të depozitave në banka, i cili përbëhet
nga fondi themeltar prej 400 mil lekë dhe fitimet e akumuluara ndër vite, është 38.9 mld lekë.
Në krahasim me një vit më parë ky fond është rritur me rreth 3.89 mld lekë ose 11.11%. Në
grafikun e mëposhtëm paraqitet ecuria e fondit të sigurimit të depozitave për periudhën 2009 –
2018.
Grafiku 23. Fondi i sigurimit të depozitave në banka (në mijë lekë)
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3.1.2. Treguesit kryesorë financiarë të fondit të sigurimit të depozitave në banka.

Madhësia e fondit të sigurimit të depozitave në banka përcaktohet nga të ardhurat neto nga
aktiviteti ndër vite. Të ardhurat kryesore që kontribuojnë në rritjen e fondit të sigurimit të
depozitave në banka janë të ardhurat nga primi i sigurimit dhe të ardhurat nga administrimi i
mjeteve financiare.
Në përputhje me Ligjin “Për sigurimin e depozitave”, duke filluar në vitin 2015 primi i sigurimit
të depozitave përllogaritet në baza tremujore dhe jo më vjetore. Për bankat primi tremujor i
sigurimit përllogaritet si 0.125% e mesatares aritmetike të shumës së depozitave të siguruara, që
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janë regjistruar në bankë në ditën e fundit të çdo muaji të tremujorit të mëparshëm dhe për SHKK
primi tremujor i sigurimit përllogaritet si 0.075% e mesatares aritmetike të shumës së depozitave
të siguruara, që janë regjistruar në SHKK në ditën e fundit të çdo muaji të tremujorit të
mëparshëm. Primi tremujor i sigurimit për subjektet anëtare të skemës së sigurimit paguhet jo
më vonë se data 15 e muajit të parë të tremujorit për të cilin paguhet.
Të ardhurat nga primet e sigurimit për vitin 2018 ishin 3.27 mld lekë ose 2.02% më të larta se
në vitin 2017. Të ardhurat nga primet e sigurimit përgjatë periudhës 2009 – 2018 kanë qenë në
rritje, gjë që lidhet drejtpërsëdrejti me rritjen e depozitave të siguruara në sistemin bankar në
këto vite.
Grafiku 24. Primet e sigurimit në banka (në mijë lekë)
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Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në banka
për vitin 2018 ishin 999.44 mln lekë ose 28% më shumë se në vitin 2017. Ky zë të ardhurash
përgjatë periudhës 2009 – 2013 ka qenë në rritje, gjë që lidhet drejtpërsëdrejti me zgjerimin e
mjeteve financiare nën administrim dhe normat e interesit të letrave me vlerë. Të ardhurat nga
administrimi i mjeteve financiare për vitet 2014-2017 janë ndikuar nga ulja e normave të interesit
të letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare. Në vitin 2018, rritja e të ardhurave nga administrimi i
mjeteve financiare ka ardhur kryesisht si rezultat i zgjerimit të portofolit në obligacione me
maturitet mbi dy vjet. Pavarësisht tendencës në rënie të normave të interesit, kthimi nga investimi
ka qëndruar në nivele të kënaqshme si rezultat i diversifikimit të portofolit në disa maturitete.
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Grafiku 25. Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në banka (në mijë lekë)
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3.1.3. Raporti i mbulimit të depozitave të siguruara në banka.
Në fund të vitit 2018, depozitat e siguruara në sistemin bankar ishin 667.13 mld lekë ose 1.79%
më të larta se një vit më parë. Rritja e qëndrueshme e fondit të sigurimit të depozitave në banka
dhe ecuria më e moderuar e depozitave të siguruara në sistemin bankar gjatë periudhës 2009 –
2018 kanë sjellë një rritje të vazhdueshme të raportit të mbulimit gjatë këtyre viteve. Në fund të
vitit 2018, raporti i mbulimit, i llogaritur si përqindje e fondit të sigurimit të depozitave në banka
në krahasim me depozitat e siguruara, ishte 5.83%. Në grafikun në vijim paraqitet një
përmbledhje e ecurisë së depozitave të siguruara në sistemin bankar dhe raportit të mbulimit
përgjatë viteve 2009 – 2018.
Grafiku 26. Raporti i mbulimit dhe depozitat e siguruara në banka (në mijë lekë)
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Në fund të vitit 2018 për të tretin vit radhazi raporti i mbulimi mbërriti në mbi 5% të depozitave
të siguruara që nga krijimi i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Realizimi i këtij objektivi, si një
tregues i përfshirë në Ligjin për Sigurimin e Depozitave, dëshmon për një skemë të fortë dhe
efikase si dhe për ecurinë pozitive të fondit të sigurimit të depozitave në banka ndër vite.
3.2. Fondi i sigurimit të depozitave në SHKK.
3.2.1. Ecuria e fondit të sigurimit të depozitave në SHKK.
Në përputhje me Ligjin ‘Për sigurimin e depozitave’, i ndryshuar, në Janar të vitit 2015, u arkëtua
nga Buxheti i Shtetit fondi themeltar për sigurimin e depozitave në SHKK në vlerë 76 mln lekë.
Ky fond, siguroi bazën fillestare financiare të fondit të sigurimit të depozitave në SHKK. Duke
nisur nga viti 2015 e në vazhdim, Agjencia ka administruar mjetet financiare të fondit të sigurimit
të depozitave në SHKK, të cilat hynë në skemë në Janar 2017. Në 31 dhjetor 2018, vlera kontabël
e fondit të sigurimit të depozitave në SHKK, i cili përbëhet nga fondi themeltar prej 76 mln lekë
dhe fitimet e akumuluara, është rreth 107.51 mln lekë duke shënuar një rritje prej 16.6%
krahasuar me vitin 2017.
Grafiku 27. Fondi i sigurimit të depozitave në SHKK (në mijë lekë)
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3.2.2. Treguesit kryesorë financiarë të fondit të sigurimit të depozitave në SHKK.
Të ardhurat kryesore që kontribuojnë në rritjen e fondit të sigurimit të depozitave në banka janë
të ardhurat nga primi i sigurimit dhe të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare.
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Në përputhje me legjislacionin në fuqi, subjektet të cilat u pranuan për të hyrë në skemë nga
Janari 2017, filluan të derdhin primet tremujore të sigurimit. Ndërkohë gjatë vitit 2018 subjektet
e përfshira në skemë kanë derdhur shtesë kontributi fillestar në vlerën 474 mijë lekë, pas
verifikimeve të kryera nga Agjencia.
Meqenëse SHKK-të janë të reja në skemën e sigurimeve, ku viti 2018 është viti i dytë i
funksionimit të skemës së sigurimit për këto shoqëri po paraqitet informacion në lidhje me
ecurinë e treguesve financiarë për gjatë vitit 2018.
Të ardhurat nga primet e sigurimit për të gjithë vitin 2018 ishin 13.9 mln lekë. Këto të ardhura
nga tremujori në tremujor kanë ardhur në rritje përgjatë vitit 2018, gjë që lidhet drejtpërsëdrejti
me rritjen e depozitave të siguruara në këto shoqëri për vitin 2018.
Grafiku 28. Ecuria e primeve tremujore të sigurimit të depozitave në SHKK (në mijë lekë)
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Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në SHKK
përgjatë gjithë vitit 2018 ishin në shumën 1.67 mln lekë e cila krahasuar me vitin 2017 është rritur
me 24.4 %.
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Grafiku 29. Të ardhurat nga administrimi i mjeteve financiare të fondit të sigurimit të depozitave në SHKK (në mijë lekë)
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Ndërsa për sa i takon raportit të mbulimit të depozitave në këto shoqëri përgjatë dy viteve të
funksionimit të skemës, evidentohet si në grafikun më poshtë. Raporti i mbulimit të Fondit SHKK
ndaj totalit të depozitave të siguruara në SHKK ka ndryshuar nga 2.07% në vitin 2017, në 2.08%
në vitin 2018. Në fund të vitit 2018, depozitat e siguruara për SHKK-të ishin 5.1 mld lekë ose
16% më të larta se një vit më parë.
Grafiku 30. Raporti i mbulimit dhe depozitat e siguruara në SHKK (në mijë lekë)
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3.3. Administrimi i mjeteve financiare.
Më 31 Dhjetor 2018, mjetet financiare të Agjencisë, me vlerë nominale 38.62 mld lekë, janë të
investuara të gjitha në letra me vlerë të Qeverisë Shqiptare, gjendje në llogari rrjedhëse dhe
depozita një javore pranë Bankës së Shqipërisë. Në funksion të administrimit me efektivitet të
mjeteve financiare dhe të garantimit në çdo kohë të nevojave për mjete likuide financiare,
Agjencia në përputhje me politikën e investimit në fund të vitit 2018 kishte 23.58% të portofolit
në instrumente shumë likuide, si depozita në Bankën e Shqipërisë dhe letra me vlerë me maturitet
të mbetur deri në 90 ditë. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet një përmbledhje e mjeteve
financiare të Agjencisë sipas transheve të investimit më 31 Dhjetor 2018.
Grafiku 31. Mjetet financiare sipas transheve të investimit
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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 Euro. Në përputhje me Politikën e Investimeve, investimet
në monedhë të huaj përbëjnë 7.8% të mjeteve financiare nën administrim dhe në planin afatgjatë
synohet afrimi i strukturës sipas monedhës për portofolin e Agjencisë me atë të depozitave të
siguruara. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet një përmbledhje e mjeteve financiare të Agjencisë
sipas valutës më 31 Dhjetor 2018.
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Grafiku 32. Mjetet financiare sipas valutave
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Në grafikun e mëposhtëm paraqitet shpërndarja e mjeteve financiare sipas kohëzgjatjes deri në
maturim më 31 Dhjetor 2018.
Grafiku 33. Mjetet financiare sipas kohëzgjatjes deri në maturim

Me maturim 3 Muaj
20%

Me maturim 6 Muaj

24%

Me maturim 9 Muaj
9%

26%

9%

Me maturim 12 Muaj
Me maturim 2 vjet

12%

Me maturim mbi 2 Vjet

Në funksion të administrimit me efektivitet të mjeteve financiare dhe të garantimit në çdo kohë
të nevojave për mjete likuide financiare, mjetet financiare kanë një shpërndarje të shkallëzuar
sipas kohëzgjatjes deri në maturim. Pas miratimit të Ligjit nr. 53/14 “Për sigurimin e depozitave”,
Agjencia ka zhvendosur rreth 56% të portofolit të saj të investimit në instrumente me maturitet
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të mbetur në 24 muaj dhe rreth 20% të portofolit të saj në instrumente me maturitet të mbetur
mbi 24 muaj.
3.4. Marrëveshjet e huasë.
Ligji për Sigurimin e Depozitave, në përputhje me parimet themelore dhe praktikat më të mira
në fushën e sigurimit të depozitave, i jep mundësinë Agjencisë për t’ju drejtuar burimeve të
ndryshme financiare më qëllim garantimin në çdo kohë të përmbushjes së detyrimeve të saj. Një
ndër instrumentet më të rëndësishëm në dispozicion të Agjencisë është e drejta për të marrë hua.
Në fund të vitit 2014, Agjencia nënshkroi një marrëveshje huaje me Bankën Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për një linjë kredie deri në 100 mln EUR. Marrëveshja e huasë
është shoqëruar me një garanci të Qeverisë Shqiptare. Sipas marrëveshjes, Agjencia paguan një
komision angazhimi vjetor për këtë instrument sa 0.5% e shumës në dispozicion nga linja e
kredisë. Në rast ngjarje sigurimi, Agjencia mund të aksesojë fondet në dispozicion nga linja e
kredisë në një kohë të shkurtër duke rritur kështu efikasitetin e skemës për t’ju përgjigjur në kohë
detyrimeve ndaj depozituesve. Agjencia gjatë vitit 2017 uli shumën në dispozicion nga linja e
kredisë nga 58 mln në 41 mln EUR ndërsa në vitin 2018 linja e kredisë është reduktuar në shumën
35 mln EUR, si rezultat i rritjes së mbulimit të fondit të akumuluar ndaj totalit të depozitave të
siguruara në sistem, çka ndikoi dhe në uljen e shpenzimeve financiare për këtë instrument në
krahasim me një vit më parë. Ministria e Financave, në cilësinë e garantuesit, u informua dhe mori
dijeni në lidhje me këtë ulje.
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Seksioni 4 – Administrimi i Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
(FNJ).
Me ligjin nr.133/2016 datë 22.12.2016 “Për Rimëkëmbjen dhe Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme
në Banka në Republikën e Shqipërisë” , Agjencisë së Sigurimit të Depozitave i janë caktuar
kompetencat për administrimin e këtij fondi. Gjatë vitit, 2018 Agjencia ka përditësuar aktet
rregullative të brendshme për organizimin e saj

duke saktësuar detyrat në kuadër të

Administrimit të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. Përpara derdhjes së kontributit të
parë, Agjencia kishte parapërgatitur të gjithë infrastrukturën e nevojshme për të pasur një ndarje
të qartë midis fondeve të saj dhe Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. Edhe kontabiliteti,
pasqyrat financiare dhe linjat e raportimit, politika e investimit apo vendimmarrjet në Komitetin
e Investimeve kanë funksionuar në mënyrë të ndarë.
Në 31 Dhjetor 2018 vlera kontabël e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme është 636.7 mln
lek. Kontributi vjetor për vitin e parë të funksionimit të fondit është bërë në dy pjesë, 10% dhe
90% në përputhje me aktet rregullative. Kontributet janë arkëtuar nga bankat brenda datave 10
janar dhe 30 prill. Totali i Kontributit vjetor të paguar nga Bankat ishte në shumën 632.17 mln
lekë.
Agjencia ka filluar të investojë fondet që në janar për të qenë në përputhje me Politikën e
Administrimit të Mjeteve Financiare të FNJ, miratuar nga Agjencia dhe Banka e Shqipërisë (BSH)
si Autoritet i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. Mjetet financiare të FNJ me vlerë nominale 639.42
mln lekë, janë të investuara të gjitha në letra me vlerë të Qeverisë Shqiptare, depozita një javore
dhe llogari rrjedhëse pranë BSH. Të ardhurat bruto, nga investimi i FNJ, për vitin 2018 janë 8.44
mln lekë.
Në funksion të administrimit me efektivitet të mjeteve financiare të këtij fondi, Agjencia në
përputhje me politikën e administrimit të mjeteve financiare, në fund të vitit 2018 kishte 32.59%
të portofolit në instrumente shumë likuide, si depozita në BSH dhe letra me vlerë me maturitet
të mbetur deri në 90 ditë. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet një përmbledhje e mjeteve
financiare të FNJ sipas transheve të investimit më 31 Dhjetor 2018.
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Grafiku 34. Mjetet financiare sipas transheve të investimit
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Mjetet financiare të FNJ janë në masën më të madhe në lekë. Në përputhje me Politikën e
Administrimit të Mjeteve Financiare të FNJ, investimet në monedhë të huaj përbëjnë 5.4% të
mjeteve financiare nën administrim. Në grafikun e mëposhtëm paraqitet një përmbledhje e
mjeteve financiare të FNJ sipas valutës më 31 Dhjetor 2018.
Grafiku 35. Mjetet financiare sipas valutave
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Agjencia, përgatit në mënyrë periodike pasqyrat financiare si dhe raporton në BSH aktivitetin
investues tremujor të FNJ. Gjatë vitit 2018 komunikimi me Autoritetin e Ndërhyrjes së
Jashtëzakonshme ka qenë shumë intensiv, për një qasje transparente dhe parapërgatitjen për
situatat e reja që ky funksion i ri ka sjellë. Agjencia ka marrë pjesë në seminare dhe konferenca të
organizuara nga BSH në kuadër të zgjidhjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Edhe puna
përgatitore me audituesin e jashtëm Deloitte Audit Albania në bashkëpunim me Autoritetin e
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, siguroi përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me
standardet ndërkombëtare të raportimit financiar dhe IFRS 9.
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Seksioni 5 - Projektet kryesore për vitin në raportim.
5.1.

Plani Strategjik 2018-2020.

Në përfundim të Planit Strategjik 2015-2017, këtë vit Agjencia e Sigurimit të Depozitave filloi
punën për hartimin e një plani të ri për aktivitetin e saj në tre-vjeçarin pasues. Në hartimin e
Planit Strategjik 2018-2020, me angazhim të gjithë sektorëve dhe ekipit drejtues të ASD, u
konsideruan me kujdes arritjet e planit të kaluar, sikurse vizioni, misioni, vlerat dhe objektivat
publikë të skemës së sigurimit të depozitave, të cilat qëndrojnë në themel të veprimtarisë së
institucionit.
Plani Strategjik 2018-2020 synon të japë një parashikim të qartë dhe të strukturuar të drejtimit
të veprimtarisë së Agjencisë gjatë këtij trevjeçari. Prioritet për skemën e sigurimit gjatë këtyre
tre viteve, dhe mandatit të Agjencisë si administratore të saj, do të vazhdojë të mbetet përgatitja
për kompensim efektiv të depozituesve në rast nevoje. Në përmbushje të këtij mandati, plani
strategjik paraqet një pasqyrë të aktivitetit të Agjencisë për këtë periudhë, e cila do të
përqendrohet në ndjekjen e një strategjie konkrete për realizimin e objektivave afatshkurtër dhe
afatmesëm të mirëpërcaktuar.
Për trevjeçarin 2018-2020, prioritetet strategjikë të Agjencisë do të jenë: I. Efikasiteti i Skemës
së Sigurimit të Depozitave, II. Menaxhimi i Kapitalit Njerëzor, III. Zhvillimi Strategjik i
Partneritetit. Për realizimin e këtyre prioriteteve parashikohen një seri objektivash dhe
iniciativash strategjike të cilat do të ndërmerren në këto tre vjet nga strukturat e Agjencisë. ASD
vlerëson se tërësia e këtyre prioriteteve strategjike është thelbësore për përmbushjen e objektivit
publik të skemës së sigurimit të depozitave, për kompensimin e saktë dhe në kohë të depozituesve
të siguruar, si dhe kontributi në stabilitetin financiar në vend. Plani Strategjik 2018-2020 u hartua
pas një vlerësimi të kujdesshëm të realizimit të objektivave dhe iniciativave të planit të mëparshëm
afatmesëm (2015-2017) me qëllim vazhdimësinë dhe riintegrimin e projekteve të papërfunduara
të planit pararendës.
Objektivat dhe iniciativat e secilit prioritet strategjik do të shërbejnë si udhëtregues të punës tonë
të përbashkët dhe të secilit prej sektorëve në veçanti përgjatë këtij tre-vjeçari. Një pjesë e
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konsiderueshme e tyre kanë qenë pjesë e aktivitetit tonë përgjatë vitit që lamë pas, sikurse
paraqitet në tërësinë e këtij Raporti Vjetor. Ndërkohë, objektivat dhe iniciativat strategjike do të
jenë në vijim pjesë e planeve të punës të strukturave përkatëse të Agjencisë në vitet në vijim, me
qëllim përmbushjen me efektivitet të parashikimeve të Planit Strategjik 2018-2020.
5.2.

Forcimi i efikasitetit profesional dhe gatishmërisë.

Në zbatim të planit të saj strategjik 2018-2020, Agjencia gjatë vitit 2018 ka zhvilluar dy simulime
të një ngjarje sigurimi. Simulimi i parë, i cili u organizua më datë 7 Qershor 2018 ishte një simulim
teknik i një procesi kompensimi të një subjekti anëtar të skemës së sigurimit të depozitave.
Simulimi synoi të shërbente si një test parapërgatitor gjithëpërfshirës për stafin e Agjencisë, si dhe
një trajnim/përgatitje praktike për simulimin e radhës. Ushtrimi i simulimit synoi identifikimin
e çështjeve me të cilat njësitë përgjegjëse të Agjencisë do të ndeshen në rast të një ngjarje sigurimi,
si dhe përfitimin e përvojës së nevojshme për zhvillimin e ushtrimeve të ngjashme të simulimit.
Në simulim morën pjesë të gjithë punonjësit e Agjencisë, përfaqësues të Këshillit Drejtues, si dhe
të Auditit të Brendshëm të Agjencisë. Gjithashtu, palë e tretë në simulim, ishte një bankë anëtare
e skemës nga e cila u testuan përgatitja e “listë pagesës për kompensim” me të dhënat e
depozituesve. Duhet theksuar se ushtrimi i simulimit kishte si qëllim të mbulonte fazën e procesit
të kompensimit, e cila fillon në momentin e vendosjes në likuidim të detyruar të një subjekti
anëtar të skemës së sigurimit të depozitave nga Banka e Shqipërisë.
Ky simulim ishte një mjet përgatitor i vlefshëm për strukturat organizative të Agjencisë, pasi u
nxorën mësime dhe gjetje konkrete, të cilat i shërbyen përmirësimit të gatishmërisë së Agjencisë,
për t’u përgjigjur më me efektivitet situatave të mundshme të një procesi kompensimi.
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Simulimi i dytë u organizua në datat 21
– 28 Shtator 2018. Veçantia e këtij
ushtrimi ishte përfshirja e Fondit të
Sigurimit të Depozitave të Kosovës,
bashkëpunim i cili u realizua në zbatim
të marrëveshjes së bashkëpunimit të
nënshkruar midis dy institucioneve.
Punonjës të Fondit të Sigurimit të
Depozitave të Kosovës morën pjesë në ushtrim për përmbushjen e detyrave gjatë një ngjarjeje
sigurimi. Gjithashtu pjesëmarrës në simulim ishin palë të treta, si Banka Agjente dhe Banka e
Shqipërisë, të cilët kanë një rol të rëndësishëm në përmbushjen me sukses të procesit të
kompensimit. Banka Agjente e cila u angazhua gjatë këtij simulimi, ishte një prej bankave agjente
të përzgjedhura paraprakisht nga Agjencia për kryerjen e procesit të kompensimit. Në këtë
simulim pati një rol aktiv Banka e Shqipërisë për mundësimin e kryerjes së transaksioneve të
nevojshme për ngjarjen e simuluar.
Ushtrimi filloi me simulimin e vendimit të Autoritetit Mbikëqyrës, për revokimin hipotetik të
licencës dhe të vendosjes në likuidim të detyruar të një banke anëtare të skemës së sigurimit të
depozitave. Më pas u simulua ngarkimi dhe ekzekutimi i të dhënave të depozituesve në Sistemin
Elektronik të Agjencisë, me qëllim përgatitjen e “listë pagesës për kompensim”. Agjencia
nëpërmjet Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim, kontrolloi përgatitjen e “listë
pagesës finale”, si dhe saktësinë e të dhënave të depozituesve. “Listë pagesa finale” më pas u dërgua
tek Banka Agjente e përzgjedhur për këtë simulim.
Ushtrimi vijoi me simulimin e transferimit të fondeve nga llogaria e Agjencisë për simulim pranë
Bankës së Shqipërisë, në llogarinë e Bankës Agjente të përzgjedhur për të kryer pagesat për
kompensimin e depozituesve. Pjesë e ushtrimit ishte dhe simulimi i procesit të kryerjes së
pagesave nga Banka Agjente. Për këtë qëllim, një grup depozituesish fiktivë u paraqitën në
sportelet e Bankës Agjente, ku u testua tërheqja e depozitave të tyre. Gjatë këtij simulimi u testua
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platforma e posaçme e Agjencisë në faqen zyrtare të internetit të dedikuar për komunikimin e
informacionit gjatë një ngjarjeje sigurimi.
Në përfundim të simulimeve, Agjencia zhvilloi një proces vlerësimi të ecurisë së ushtrimeve dhe
performancës së institucionit si dhe të Bankës Agjente. Agjencia nëpërmjet hartimit të raporteve
të vlerësimit, identifikoi mësimet dhe gjetjet konkrete, për përmirësimin e gatishmërisë së
institucionit për një ngjarje sigurimi. Çështjet e evidentuara u listuan në një plan veprimi me afate
konkrete, të cilin Agjencia do e zbatojë me rigorizitet gjatë dy viteve në vijim.
Si konkluzion, simulimet e zhvilluara kontribuan në rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të
bashkëpunëtorëve të Agjencisë, si dhe në përmirësimin e kapaciteteve profesionale të Agjencisë,
për të administruar saktë dhe shpejt një proces kompleks dhe sfidues siç është procesi i
kompensimit të depozitave.
5.3.

Zgjerimi i skemës së sigurimit të depozitave për SHKK.

Viti 2018 ishte viti i dytë i aktivitetit i Shoqërive të Kursim-Kreditit, si anëtare të skemës së
sigurimit të depozitave. Agjencia gjatë gjithë vitit 2018 ka monitoruar nga afër me shumë kujdes
ecurinë e SHKK-ve, si nëpërmjet takimeve trajnuese ashtu edhe nëpërmjet verifikimeve. Takimet
trajnuese kishin për qëllim sqarimin sa më të mirë të kuadrit ligjor në fuqi, për një zbatim sa më
të saktë të tij, si edhe rritjen profesionale të punonjësve të shoqërive të kursim-kreditit, me qëllim
të zhvillimit të një biznesi të kujdesshëm, duke zbatuar të gjithë kërkesat rregullatore të
Autoritetit Mbikëqyrës, të cilat SHKK-të duhet t’i kenë si prioritet gjatë gjithë punës së tyre.
Agjencia gjithashtu, ka kryer verifikime në të gjitha shoqëritë e kursim-kreditit, për të verifikuar
zbatimin e kuadrit ligjor si dhe të rekomandimeve të lëna në verifikimet e kryera. Verifikimi në
vend i të gjithë SHKK-ve anëtare të skemës, mbuloi të gjitha çështjet e parashikuara në nenin 37,
të udhëzimit nr. prot. 4188, datë 01.09.2016, “Për sigurimin e depozitave në Shoqëritë e KursimKreditit”. Por prioritet i këtyre verifikimeve ishte përgatitja e të dhënave të depozituesve për
simulim/kompensim, pra “listë pagesa” e depozituesve me paraqitjen unike të tyre.
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Në përfundim të këtij viti të dytë të veprimtarisë së SHKK-ve si anëtare të skemës së sigurimit të
depozitave, vlerësohet se në përgjithësi ecuria e tyre ka qenë pozitive. Ky vit ka shënuar rritje të
mëtejshme të depozitave, si dhe të numrit të depozituesve në të gjitha SHKK-të anëtare të
skemës.
Në dhjetor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë mori vendimin për dhënien e vërtetimit për
plotësimin e kërkesave ligjore dhe nënligjore lidhur me sigurimin e depozitave, të subjektit SHKK
TIK 2000, që kishte paraqitur kërkesën për anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave, pranë
Agjencisë. Ky vendim i Këshillit Drejtues të Agjencisë erdhi vetëm pas një procesi të plotë
kontrolli për plotësimin e dokumentacionit në përputhje me kërkesat e udhëzimit nr. 4188, datë
01.09.2016 “Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit”, si dhe të verifikimit të
kryer në këtë SHKK për plotësimin e kushteve në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator në
fuqi. Pas licencimit nga Autoriteti Mbikëqyrës, dhe certifikimit nga ana e Agjencisë, skema e
Shoqërive të Kursim-Kreditit do të zgjerohet me një shoqëri të re, duke e bërë shtatë numrin
total të SHKK-ve anëtare të skemës.
5.4.

Administrimi financiar i Agjencisë- Adoptimi i Standardeve të reja të
Raportimit Financiar.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave përgatit pasqyrat financiare ne përputhje me Ligjin “Për
Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” nr.25/2018, si edhe standardet ndërkombëtare të
kontabilitetit.
Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit ka publikuar versionin përfundimtar të
standardit SNRF 9 “Instrumentet Financiare”, i cili sjell së bashku të gjitha fazat e klasifikimit dhe
matjes, zhvlerësimit dhe kontabilitetit mbrojtës. Ky standard ka zëvendësuar SNK 39
“Instrumentet Financiare, Njohja dhe Matja”. SNRF 9 ka hyrë hyn në fuqi duke filluar nga
periudhat vjetore që fillojnë në ose pas datës 1 janar 2018.
SNRF 9 kërkon një qasje të vetme në lidhje me klasifikimin dhe matjen e aktiveve financiare që
pasqyron:


Modelin e biznesit për menaxhimin e aktiveve financiare; dhe
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Karakteristikat e flukseve monetare kontraktuale të aktivit financiar, nëse ato janë vetëm
pagesa të principalit dhe interesit.

Gjithashtu SNRF 9 përdor modelin e humbjeve të pritshme të kredisë, i cili zëvendëson modelin
e humbjeve të ndodhura që përcaktohej nga SNK 39. Kërkesat për provigjonimin që përcakton
SNRF 9 synojnë të adresojnë problematikat e ngritura gjatë krizës financiare të lidhura me
modelin e humbjeve të ndodhura që përcakton SNK 39, i cili vonon njohjen e provigjonit deri sa
të ketë evidencë objektive të zhvlerësimit.
Agjencia ndërmori masat e nevojshme për implementimin me efektivitet të këtij standardi duke
filluar punën përgatitore që në mbylljen e Pasqyrave Financiare për vitin 2017 me qëllim
vlerësimin e impaktit që do të kishte adoptimi i këtij standardi të ri në pasqyrat financiare të
Agjencisë. Agjencia, me mbështetjen e ekspertëve nga Banka e Shqipërisë, arriti të hartonte me
sukses modelin biznesit për klasifikimin e instrumenteve të saj financiare, si edhe për vlerësimin
e humbjeve të pritshme nga këto instrumente.
Mjetet financiare të ASD, mbështetur në modelin e ndërtuar, klasifikohen në kategorinë e
instrumenteve të mbajtur për të mbledhur flukse monetare kontraktuale (held-to-collect) dhe
matja e tyre bëhet me kosto të amortizuar. Gjithashtu, Agjencia vlerëson në çdo datë raportimi
të Pasqyrave Financiare, humbjet e pritshme nga kredia mbështetur në qasjen e përgjithshme të
modelit të humbjeve të përcaktuar nga ky standard raportimi.
5.5.

Rritja e nivelit të ndërgjegjësimit të publikut.

Agjencia, këtë vit që u mbyll, ka vijuar të punojë për rritjen e besimit të publikut në përputhje
me mandatin e saj për të mbrojtur depozituesit dhe siguruar ruajtjen e stabilitetit financiar në
vend, nëpërmjet përdorimit të mekanizmave të ndërgjegjësimit të publikut për skemën e
sigurimit të depozitave si edhe mbështetjes së politikave të edukimit financiar në vend.
Dokumentacionet bazë që udhëheqin punën për Ndërgjegjësimin e Publikut janë “Plani Strategjik
i Agjencisë për vitet 2018-2020” dhe “Strategjia e ndërgjegjësimit të publikut”. Objektivat,
parimet, mjetet dhe metodat që Agjencia duhet të ndjekë për të realizuar me sukses dhe efikasitet
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mandatin e saj ligjor për miradministrimin e skemës së sigurimit të depozitave, si në kohë të qeta
ashtu edhe në rast të një ngjarje sigurimi, janë të përcaktuara qartë në këtë dokumentacion.
Faqja zyrtare e Agjencisë, angazhimi që Agjencia ka ndërmarrë për të rritur transparencën
dhe llogaridhënien në informimin e publikut dhe grupet e tjera të interesit lidhur me rolin,
veprimtarinë dhe vendimmarrjen e Agjencisë, i ka dhënë faqes zyrtare të internetit një rol tejet
të rëndësishëm. Si mjeti më i mire i komunikimit, me depozituesit dhe çdo grupi tjetër të

interesuarish, ka vijuar të jetë e përditësuar me informacion në mënyre të vazhdueshme. Faqja
jonë zyrtare pasqyron në kohë reale dhe në mënyrë transparente të gjitha informacionet, njoftimet
dhe aktivitetet që kanë lidhje me veprimtarinë e përditshme të Agjencisë. Njëkohësisht të
interesuarit mund të konsultojnë këtë faqe për t’u njohur me marrëveshjet, takimet apo
pjesëmarrjet e rëndësishme në të cilat Institucioni ynë përfaqësohet dhe që i shërbejnë objektivave
të Agjencisë për zhvillimin e bashkëpunimit me institucione dhe organizata ndërkombëtare si dhe
shkëmbimit të eksperiencave. Numri total i vizitorëve të faqes gjatë vitit 2018, është 38.450.
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Profili i Agjencisë në Facebook, është një mjet i fuqishëm për informimin dhe edukimin e
publikut duke qenë se është rrjeti social me numrin më të madh të përdoruesve dhe lejon te jemi
dhe më afër grupeve të ndryshëm të interesit. Ky profil ka vazhduar të zhvillohet po me të njëjtin
angazhim sikurse edhe faqja zyrtare e Agjencisë. Pyetjet dhe komentet e vazhdueshme janë tregues
pozitiv për sa i përket interesit që tregohet ndaj Agjencisë dhe skemës së sigurimit në vend, qoftë
nga depozitues ose publiku i gjerë. Me anë të përgjigjeve në Facebook, ndjekësit janë informuar
dhe orientuar saktësisht.
Takimet me të interesuarit në ambientet e Agjencisë vazhdojnë të mbeten një mënyrë shumë
efikase komunikimi me depozituesit. Kontakti direkt me publikun ka mundësuar saktësi në
informacionin e transmetuar nga Agjencia dhe rritje të nivelit të besimit ndaj skemës së sigurimit
të depozitave.
Materiale promocionale. Gjatë vitit 2018, Agjencia ka prodhuar dhe shpërndarë falas
materiale publicitare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave si fletëpalosje informuese për bankat
dhe shoqëritë e kursim kreditit dhe etiketa me logo të ASD-së, me synimin që të japim
informacion sa më të qartë, të kuptueshëm dhe transparent për depozituesit.
Pjesëmarrje në fushata të edukimit financiar - Informimi dhe edukimi i brezit të ri ka
vazhduar të jetë në qendër të vëmendjes edhe gjatë vitit 2018. Nisur nga kjo, Agjencia mori pjesë
në aktivitetet e zhvilluara në Javën Globale të Parasë në datat 12-18 Mars. Java Globale e Parasë
është një festë mbarëbotërore e parasë, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e brezit të ri për të
qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë financiarisht. Ky aktivitet i dha mundësinë
Agjencisë të jetë më afër studentëve për t’i informuar dhe orientuar në mënyrën e duhur si
depozitues të së tashmes dhe së ardhmes në skemën së sigurimit të depozitave.
Në vijim të kësaj nisme, në datën 30 Mars, Agjencia në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të
Bankave organizoi debatin midis studentëve të Fakulteteve Ekonomike të 3 Universiteteve të
vendit me temë “A ndikojnë skemat e sigurimit të depozitave në stabilitetin financiar të vendit?”.
Ky format debati u zhvillua për herë të parë nga Agjencia, dhe tërhoqi një numër të madh të
interesuarish duke shënuar kështu një risi në mënyrat e përafrimit me brezin e ri. Nisur nga suksesi
dhe cilësia e lartë e përfaqësimit është menduar që tashmë kjo nismë të kthehet në një traditë.
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Leksionet e hapura me studentë të Universiteteve - Në vijim të punës së bërë për
informimin dhe edukimin e brezit të ri, si edhe rritjes së ndërgjegjësimit të publikut ndaj skemës
së sigurimit të depozitave, Agjencia gjatë këtij viti ka zhvilluar leksione të hapura në Universitete
publike dhe private. Audienca përgjithësisht ka qenë e profilit financë-bankë dhe jo vetëm, tejet
të interesuar, duke e bëre produktin e këtyre leksioneve reciprokisht të kënaqshëm si për
Agjencinë, ashtu edhe për studentët pjesëmarrës. Cilësia e lartë e pyetjeve nga ana e tyre, si dhe
kërkesa e lartë për informacion evidenton faktin që bashkëpunimi me universitetet vazhdon të
jetë një mjet komunikimi i frytshëm dhe i suksesshëm në kuadër të rritjes së ndërgjegjësimit të
publikut.
Studimi anketues - Në zbatim të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave”, të Planit Strategjik të
ASD-së, rekomandimeve të ekspertëve ndërkombëtare si dhe eksperiencës së agjencive
homologe, në vitin 2018, u realizua anketimi me temë “Matja e nivelit të ndërgjegjësimit të
publikut mbi skemën e sigurimit të depozitave”.
Të dhënat analitike të nxjerra nga ky studim, që ishte i dyti i këtij lloji i organizuar nga ASD,
vlerësohen si shumë të rëndësishme në aspektin historik dhe janë thelbësore për tu konsideruar
në veprimtarinë e përditshme të Agjencisë, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të publikut në
skemën e sigurimit të depozitave si dhe rolin e funksionet e saj. Ky anketim rezultoi i kënaqshëm
sa i takon rezultateve të vjela duke shënuar rritje të nivelit të ndërgjegjësimit të publikut për
skemën e sigurimit të depozitave dhe Agjencinë si administratore e saj.
5.6.

Zhvillimi i bashkëpunimit me aktorë lokalë dhe ndërkombëtarë.

Një nga prioritetet strategjike të identifikuara në Planin Strategjik 2018-2020 të Agjencisë është
Zhvillimi Strategjik i Partneritetit. Partneriteti me aktorë lokalë dhe ndërkombëtarë është
konsideruar me rëndësi strategjike sepse koordinimi efikas në të gjitha nivelet e bashkëpunimit,
do të garantonte realizimin me sukses të mandatit ligjor të institucionit. Duke marrë në
konsideratë këtë përqasje institucionale, gjatë vitit 2018 Agjencia dhe strukturat e saj drejtuese
janë angazhuar në institucionalizimin e marrëdhënieve me organizma dhe ente, të cilat janë
gjykuar se mund të luajnë rol në suksesin e përmbushjes së detyrimeve ligjore të Agjencisë.
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5.6.1.

Marrëveshje Bashkëpunimi me Shoqatën Shqiptare të Bankave (SHSHB).
Duke

vlerësuar

rëndësinë

e

bashkëpunimit me sektorin bankar dhe
anëtarët e skemës së sigurimit të
depozitave, me iniciativën e Agjencisë,
Kryetari i SHSHB dhe Drejtor i
Përgjithshëm i Intesa Sanpaolo Bank
Shqipëri, z. Silvio Pedrazzi, dhe Drejtori
i Përgjithshëm i ASD-së, z. Genci
Mamani, nënshkruan, në dhjetor 2018, një Marrëveshje Bashkëpunimi midis Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave dhe Shoqatës Shqiptare të Bankave.
Kjo marrëveshje përcakton fushat e bashkëpunimit mes dy palëve, si dhe mënyrat e ndërveprimit
ndërmjet tyre, sa i takon koordinimit të iniciativave të përbashkëta dhe krijimit të kushteve të
favorshme për zhvillimin e skemës së sigurimit të depozitave; zbatimit të akteve ligjore dhe
nënligjore për sigurimin e depozitave nga bankat anëtare të skemës; mbrojtjen e të drejtave të
depozituesve dhe rritjen e besimit të publikut në sektorin bankar. Gjithashtu, nëpërmjet
Marrëveshjes do të synohet shkëmbimi i përvojave profesionale në fushat përkatëse të interesit të
përbashkët, shkëmbimi i rregullt i informacionit, krijimi i grupeve të përbashkëta të punës për
trajtimin e çështjeve të ndryshme, etj.
Në kuadër të aktiviteteve të përbashkëta, palët do të organizojnë seminare dhe konferenca të
natyrave shkencore e praktike, leksione të hapura me nxënës dhe studentë si dhe fushata të
edukimit financiar për sensibilizimin e publikut me skemën e sigurimit të depozitave në vend, etj.
5.6.2.

Marrëveshje Bashkëpunimi me Korpusin Vullnetar të Shërbimeve Financiare.

Bazuar në Planin Strategjik 2018-2020 si dhe në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e kuadrit
rregullator të kompensimit dhe përfitimit të praktikave dhe standardeve më të mira
ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave, Agjencia ka zhvilluar në vazhdimësi
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marrëdhënie intensive bashkëpunimi me Korpusin Vullnetar të Shërbimeve Financiare - Financial
Services Volunteer Corps (FSVC) me financimin e USAID. FSVC-ja është një organizatë jofitimprurëse që promovon zhvillimin ekonomik duke forcuar sektorin financiar në vendet ku
kontribuon. FSVC-ja gëzon një eksperiencë të konsiderueshme në zhvillimin dhe zbatimin e
programeve të asistencës teknike pjesë e të cilave ka qenë dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave.
Marrëdhëniet ndërmjet Agjencisë dhe FSVC-së, kanë konsistuar, ndër të tjera, në misione
asistence teknike në fushën e teknologjisë së informacionit, në ngritjen e kapaciteteve profesionale
dhe operacionale, në miradministrimin e Agjencisë, etj.
Duke marrë në konsideratë këtë bashkëpunim të frytshëm Agjencia dhe FSVC vendosën dhe
institucionalizuan marrëdhënien midis tyre duke nënshkruar në Maj 2018 një Marrëveshje
Bashkëpunimi. Marrëveshja përcakton vënien në dispozicion të Agjencisë të eksperiencës së
FSVC-së përmes programeve teknike të personalizuara në funksion të nevojave të Agjencisë dhe
në linjë me objektivat e zhvillimit të USAID për Shqipërinë. Këto konsultime të personalizuara,
aktivitete trajnimi në vendin e punës dhe seminare teknike do të ofrohen nga profesionistë me
eksperiencë në sektorin financiar dhe ligjor në SHBA, dhe do të hartohen në përputhje apo në
plotësim të asistencave të mëparshme teknike të ofruara nga institucione të tjera.
5.6.3.

Pjesëmarrja në forumet ndërkombëtare (IADI dhe EFDI).

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është nga anëtaret e para të forumeve ndërkombëtare të
sigurimit të depozitave. Pjesëmarrja në këto forume krijon mundësinë e informimit në kohë me
ndryshimet në mjedisin rregullativ duke lehtësuar punën e Agjencisë në ngritjen dhe mbajtjen e
kuadrit të saj rregullator në linjë me praktikat më të mira ndërkombëtare. Nga ana tjetër,
institucionet ndërkombëtare financiare gjithashtu ofrojnë mundësinë e shkëmbimit të
eksperiencave profesionale, të cilat kanë 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 Evropian, një rëndësi parësore merr shkëmbimi i eksperiencave bashkëkohore dhe
harmonizimi i kuadrit rregullator të skemës së sigurimit të depozitave me praktikat dhe standardet
më të mira Evropiane dhe ndërkombëtare. Bazuar në sa më sipër Agjencia gjatë vitit 2018 ka
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marrë pjesë në takimet vjetore të organizuara nga Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të
Depozitave (IADI) dhe Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave (EFDI). Gjithashtu, Agjencia
ka dhënë kontributin e saj në mbledhjet e Komiteteve Rajonale të IADI-t dhe Komiteteve
tematike të EFDI-t.
Duke vlerësuar kontributin dhe rolin e Agjencisë në kuadër të strukturave të saj, IADI e ka
përzgjedhur për herë të parë Agjencinë të organizojë në vitin 2019 takimin vjetor të Komitetit
Rajonal të Evropës, në të cilin marrin pjesë pothuajse të gjitha institucionet e sigurimit të
depozitave të Evropës. Gjithashtu, në këtë kuadër dhe duke vlerësuar rëndësinë që kanë
përgatitjet e institucioneve të sigurimit të depozitave për të përballuar krizat financiare, do të
organizohet në Tiranë dhe një seminar teknik me temë “Planet e Kontigjencës dhe Menaxhimi i
Krizave/Rastet e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”.
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Seksioni 6 – Mirëqeverisja e organizatës.
6.1. Administrimi i Rrezikut në Agjenci.
Administrimi i rrezikut në Agjenci është një funksion i cili bazohet në rregulloren nr. 32
“Për administrimin e rreziqeve në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave” miratuar në dt.
23.10.2015. Për të përmbushur këtë funksion, në Agjenci është ngritur Sektori i
Administrimit të Risqeve (SAR). Agjencia ka ngritur disa sisteme monitorimi rreziqesh të
cilat synojnë të minimizojnë ndikimet në arritjen e objektivave të saj.
Në drejtim të përditshmërisë SAR administron rreziqet operacionale. Kryesisht
identifikimi i këtyre rreziqeve dhe fazat e vlerësimit bëhen në bashkëpunim me punonjësit
e Agjencisë. Për këto rreziqe vlerësohet rreziku i vetvetishëm dhe më pas vlerësohet
rreziku i mbetur. Rreziqet operacionale përmblidhen në një regjistër, monitorohen në
mënyrë të vazhdueshme dhe raportohen në Këshill Drejtues në mënyrë periodike.
Në drejtim të rreziqeve financiare Agjencia monitoron rrezikun në investimet e fondeve të
cilat ajo administron. Me detyrën e re për të administruar edhe fondin e ndërhyrjes së
jashtëzakonshme në banka Agjencia ka treguar edhe njëherë besueshmëri në industrinë
bankare dhe anëtarët e rrjetit të sigurisë financiare. Për të ulur rrezikun e kredisë të tre
fondet nën administrim investohen në tituj borxhi të qeverisë shqiptare. Invest imet në tituj
borxhi afatgjatë janë në vlerë të moderuar dhe në përputhje me politikat e investimit të
koordinuara edhe me BERZH. Portofolet janë ndërtuar në mënyrë të tillë që investimet të
jenë të përshkallëzuara dhe maturitetet të shpërndara. Ky diversifikim portofoli ul rrezikun
e likuiditetit në rast përdorimi të fondeve. Për të minimizuar rrezikun e tregut Agjencia i
mban dhe i kontabilizon titujt deri në maturim.
Për sa i përket rrezikut të sistemit Agjencia ka ngritur një sistem paralajmërimi të her shëm
dhe monitoron me frekuencë tremujore ecurinë financiare të bankave anëtare të skemës.
Për këtë Agjencia përpunon me metoda statistikore treguesit e gjendjes financiare të marrë
nga Autoriteti Mbikëqyrës. Ky sistem do të zbatohet edhe për SHKK-të anëtare të skemës
në vitin 2019.
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Bazuar edhe në dy simulimet e kryera këtë vit agjencia ka identifikuar rreziqet në
kompensim dhe ka hartuar regjistrin e këtyre rreziqeve. Ky është një hap i rëndësishëm në
drejtim të përgatitjes për një proces kompensimi sa më të rregullt. Në të ardhmen ky
regjistër do të plotësohet edhe me vlerësim dhe minimizim të rreziqeve. Për arsye
objektive nuk mund të ketë monitorim të këtyre rreziqeve.
6.2. Këshilli Drejtues i Agjencisë.
Këshilli Drejtues është organi më i lartë vendimmarrës i Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave. Këshilli Drejtues është përgjegjës për kryerjen dhe mirëfunksionimin e
aktiviteteve dhe veprimtarisë së Agjencisë. Anëtarët e tij kanë detyrimin që në çdo kohë të
veprojnë me ndershmëri në interesin më të mirë të Agjencisë. Roli i Këshillit përqendrohet
në përgjegjësitë e tij mbikëqyrëse, duke vepruar në mënyrë të pavarur dhe duke vlerësuar
performancën e drejtimit të Agjencisë përkundrejt kërkesave ligjore, rekomandimeve të
institucioneve kushtetuese (Kuvendi i Republikës së Shqipërisë) dhe mbikëqyrëse (Banka e
Shqipërisë) në të cilat Agjencia raporton si dhe objektivave të përcaktuara në planet
strategjike dhe aktet e tjera të Agjencisë.
Anëtarët e Këshillit Drejtues janë jo ekzekutiv, me përjashtim të anëtarit që e mërohet në
pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm. Afati i qëndrimit në detyrë për çdo anëtar të
Këshillit Drejtues është pesë vjet, me të drejtë rizgjedhje, bazuar në treguesit e
performancës të veprimtarisë së tyre.
Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Autoriteti Mbikëqyrës dhe të
propozuar si më poshtë:
KËSHILLI DREJTUES

FUNKSIONI

INSTITUCIONI PROPOZUES

Donald Duraj

Kryetar

Banka e Shqipërisë

Genci Mamani

Anëtar

Banka e Shqipërisë

Erjon Luçi

Anëtar

Ministri i Financave

Ervin Mete

Anëtar

Ministri i Financave

Nexhmije Çela

Anëtar

Instituti i Ekspertëve Kontabël të
Autorizuar (IEKA)
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Veprimtaria e Këshillit Drejtues për vitin 2018 është ushtruar në përputhje me
kompetencat e përcaktuara në Ligjin “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar, Statutin e
Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Rregulloren “Për rregullat dhe procedurat e
funksionimit të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”
dhe legjislacionin në fuqi për Organet Kolegjiale.
Procesi i vendimmarrjes i Këshillit Drejtues, edhe përgjatë vitit 2018, është udhëhequr nga
parimet e ligjshmërisë, profesionalizmit, pavarësisë dhe transparencës . Këshilli Drejtues
në vitin 2018 e ushtroi aktivitetin e tij përmes organizimit të mbledhjeve me frekuencë të
përmuajshme. Vendimmarrja e Këshillit Drejtues ka prodhuar 34 vendime në funksion të
vendosjes dhe ruajtjes së standardeve të larta në mirëqeverisjen e Agjencisë si dhe
konsolidimin e kapaciteteve të saj për të përmbushur mandatin ligjor. Vendimmarrja e
Këshillit u përqendrua kryesisht në miratimin e akteve nënligjore me që llim
miradministrimin dhe zgjerimin e skemës së sigurimit të depozitave si dhe mbarëvajtjen
operacionale të Agjencisë.
6.3. Struktura organizative e Agjencisë.
Struktura organizative e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është miratuar me Vendim
të Këshillit Drejtues nr. 19, datë 29.08.2013 ”Për miratimin e strukturës organizative,
organikës dhe numrin e punonjësve në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”, i ndryshuar.
Bazuar në Statutin e Agjencisë miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues nr. 24, datë 31.10.2018
dhe në zbatim të strukturës së saj organizative Agjencia organizohet në mënyrë hierarkike,
drejtohet nga Këshilli Drejtues dhe administrohet nga Drejtori i Përgjithshëm. Sipas kësaj
strukture Agjencia është e përbërë nga 7 sektorë, dhe ka në total një staf prej 29 punonjësish.
Gjatë vitit 2018 në vijim të një procedure konkurruese Agjencia ka plotësuar pozicionin e punës
Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Investimeve, ndërsa përsa i përket pjesës tjetër të stafit ajo
ka patur një qëndrueshmëri të vazhdimësisë së tij, në vijim kjo edhe të politikave të saj për
motivimin profesional të tyre. Gjithashtu gjatë vitit 2018 struktura organizative e Agjencisë nuk
ka pësuar ndryshime.
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6.3.1. Kualifikimi profesional
Menaxhimi i kapitalit njerëzor përbën një nga drejtimet strategjike të përcaktuara nga Agjencia
në Planin e saj Strategjik për vitet 2018-2020.
Ky prioritet përcaktohet si një sfidë për Agjencinë dhe përgjegjësi e ndarë midis njësisë së
Burimeve Njerëzore dhe drejtuesve të të gjitha niveleve në Agjenci. Agjencia si një institucion
unik në funksionin e saj në vend, ka investuar dhe do të vijojë të investojë në kapitalin e burimeve
të saj njerëzore.
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Agjenci është i orientuar drejt përmirësimit të aftësive
profesionale të tyre nëpërmjet realizimit të trajnimeve në përshtatje me nevojat profesionale të
vendit të punës me qëllim përballimin e sfidave të ndryshme në të ardhmen administrimit me
korrektësi të dosjeve të personelit, si dhe vlerësimit vjetor të performancës në punë për çdo
punonjës, në kohë dhe në përputhje me rregullat administrative përkatëse.
Edhe gjatë këtij viti Agjencia ka vijuar punën për mundësimin e trajnimit të vazhdueshëm të stafit
të saj, si dhe hartimin e politikave stimuluese për personelin me qëllim rritjen e kualifikimeve
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profesionale në përputhje me misionin dhe objektivat strategjikë. Gjatë vitit 2018 stafi ka ndjekur
programe trajnimi brenda dhe jashtë vendit të organizuara nga institucione ndërkombëtare si
IADI dhe EFDI, apo trajnime të organizuara nga institucione të tjera homologe. Këto trajnime
kanë patur si synim zhvillimin e aftësive të nevojshme për ushtrimin e funksioneve të secilit, në
kuadër të politikave të Agjencisë për zhvillimin e bashkëpunimit me institucione dhe organizata
ndërkombëtare, si dhe të shkëmbimit të eksperiencave dhe praktikave bashkëkohore.
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Seksioni 7 – ANEKSI 1
Rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë për aktivitetin e Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave për vitin 2018 masat e ndërmarra nga
Agjencia për zbatimin e tyre dhe statusi i realizimit të rekomandimit.

R1

Statusi

“Në funksion të transparencës dhe informimit, të hartojë rregulla dhe

Realizuar

procedura të qarta për publikimin e vendimeve dhe materialeve të miratuara

Plotësisht

nga Këshilli Drejtues, duke respektuar kufizimet e legjislacionit të fushës
për mbrojtjen e të dhënave konfidenciale dhe tregtare.”
Në zbatim të këtij rekomandimi dhe në funksion të transparencës
së vendimmarrjes së organeve të saj drejtuese, Agjencia e Sigurimit
të Depozitave publikon në faqen e saj zyrtare të internetit

Masat

vendimmarrjen e Këshillit Drejtues. Ky publikim përcillet për të

ASD

gjithë të interesuarit në dy forma. Përmes një njoftimi, i cili
përmbledh çështjet kryesore të trajtuara dhe miratuara nga Këshilli
Drejtues si dhe duke publikuar vendimet e marra në mbledhjet
periodike të Këshillit.

Statusi

R2

“Të monitorojë në vazhdimësi plotësimin e kushteve, në përputhje me

Realizuar

kuadrin ligjor dhe rregullativ në fuqi, nga ana e shoqërive të kursim-

Plotësisht

kreditit, në nxitje të një biznesi të shëndetshëm dhe afatgjatë të tyre.”
Agjencia në zbatim të rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit,

Masat
ASD

gjatë gjithë vitit 2018 ka monitoruar me kujdes situatën në të gjitha
Shoqëritë e Kursim-Kreditit duke kryer verifikime, për të parë
zbatimin e saktë të kuadrit ligjor në fuqi. Agjencia gjithashtu ka
organizuar takime e trajnime me Shoqëritë e Kursim-Kreditit, në

53

RAPORTI
VJETOR
2018
të cilat ka diskutuar mbi rëndësinë e veçantë të përgatitjes dhe
raportimit

të

skedarëve

për

një

ngjarje

sigurimi

(simulime/kompensim), si dhe cilësisë së të dhënave të
depozituesve të raportuara në këto skedarë. Më konkretisht:

1. Agjencia në Janar 2018 realizoi një takim me të gjitha SHKK-të,
në lidhje me realizimin e detyrave për vitin 2017. Gjithashtu,
Agjencia përgatiti një dokument me rekomandime për SHKK-të
duke synuar zhvillimin e një aktiviteti të shëndetshëm gjatë vitit
2018.
2. Në muajin korrik 2018, Agjencia zhvilloi një trajnim në lidhje
me përgatitjen dhe raportimin e skedarëve me të dhënat për
depozitat dhe depozituesit në sistemin e Agjencisë (SIRK) në rast
të një ngjarjeje sigurimi (përgatitja për simulim), si dhe mbi
rëndësinë e mbajtjes së saktë dhe përditësimit të të dhënave të
depozituesve.
3. Agjencia brenda gjashtëmujorit të parë të vitit 2018 realizoi
verifikimin e të gjithë Shoqërive të Kursim Kreditit. Në raportet
e verifikimit drejtuar të gjithë Shoqërive të Kursim-Kreditit, një
rubrikë e veçantë ishte me rekomandimet e Agjencisë në lidhje
me përmirësimin e punës në këto subjekte.

4. Agjencia ka kryer analiza statistikore mujore të depozitave të
Shoqërive të Kursim-Kreditit, si dhe ka informuar çdo tremujor
Këshillin Drejtues të saj në lidhje me ecurinë e rritjes dhe
zgjerimit të këtyre subjekteve.
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Statusi

R3

Të shtojë mjetet e promovimit të skemës së sigurimit të depozitave dhe

Realizuar

të vlerësojë impaktin e fushave promovuese te publiku i targetuar me

Plotësisht

anë të anketimeve të përvitshme.
Në funksion të zbatimit të këtij rekomandimi dhe strategjisë së saj
për rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të publikut, Agjencia e
Sigurimit të Depozitave ka zhvilluar leksione të hapura dhe debate
tematik me studentët e universiteteve publike dhe private,
kryesisht profili bankë-financë. Në vijim janë renditur disa nga këto

Masat
ASD

aktivitete:
1.

Leksion i hapur Universiteti Epoka-Janar 2018

2.

Leksion i hapur Universiteti “Aleksandër Xhuvani”-Mars
2018,

3.

Leksion në Universitetin Evropian të Tiranës-Maj 2018,

4.

Leksion në Fakultetin Ekonomik te Universitetit të
Tiranës-Tetor 2018,

5.

Leksion i hapur Universiteti “Aleksandër Moisiu”-Nëntor
2018.
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Gjithashtu, në kuadër të Javës së Parasë, në muajin Mars 2018,
Agjencia e Sigurimit të Depozitave dhe Shoqata Shqiptare e
Bankave & Ballkan Youth Link Albania, organizuan debat me
studentë

nga

Universiteti

“Aleksandër

Moisiu”

Durrës,

Universiteti Epoka dhe Kolegji Universitar Luarasi Tiranë me temë
“A ndikojnë skemat e sigurimit të depozitave në stabilitetin
financiar të vendit?”.
Në lidhje me rekomandimin për vlerësimin e impaktit të fushave
promovuese te publiku i targetuar me anë të anketimeve të
përvitshme, Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka kryer në muajin
Janar 2018 anketimin me objekt “Matja e nivelit të ndërgjegjësimit
të publikut mbi skemën e sigurimit të depozitave”.
Për më tepër, Agjencia, në zbatim të këtij rekomandimi, ka kryer
gjatë vitit 2018 disa takime me Shoqëritë e Kursim – Kreditit, si
dhe me Bankat anëtarë të skemës së sigurimit të depozitave, ku një
nga çështjet e rëndësishme ka qenë bashkëpunimi për një informim
sa më të mirë dhe të saktë të depozituesve në lidhje me përfitimet
dhe kufizimet e skemës së sigurimit të depozitave.
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Statusi
“Të përditësojë politikat dhe procedurat operacionale në drejtim të Realizuar
R4

përputhshmërisë së skemës së sigurimit të depozitave me parimet themelore Plotësisht
të skemave efektive të sigurimit të depozitave”.
Në zbatim të këtij rekomandimi, gjatë vitit 2018, Agjencia ka patur
në fokus të punës së saj identifikimin e çështjeve për përmirësim në
drejtim të përputhshmërisë së skemës së sigurimit të depozitave me
parimet themelore të skemave efektive të sigurimit të depozitave. Për
këtë qëllim, Agjencia ka zhvilluar dy simulime (konkretisht në
qershor e shtator 2018) të një ngjarje sigurimi me pjesëmarrjen e një
prej bankave agjente të përzgjedhura në listën paraprake për procesin
e kompensimit, si dhe me pjesëmarrjen e Autoritetit Mbikëqyrës, si

Masat

edhe të Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës. Simulimet e

ASD

kryera ishin një mjet shumë i vlefshëm, veçanërisht për mësimet dhe
gjetjet konkrete për rishikimin e kuadrit rregullativ të brendshëm të
Agjencisë, të cilat vlerësohen se do të përmirësojnë përputhshmërinë
e skemës së sigurimit të depozitave me parimet themelore të skemave
efektive të sigurimit të depozitave. Çështjet e evidentuara janë listuar
në një plan veprimi me afate konkrete, të cilin Agjencia do e zbatojë
me rigorozitet gjatë dy viteve në vijim. Gjithashtu kërkesat për
rishikimin dhe përmirësimin e politikave dhe procedurave
operacionale identifikohen në mënyrë të vazhdueshme edhe
nëpërmjet procesit të verifikimeve në subjektet anëtare të skemës.
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Statusi
“Të vazhdojë bashkëpunimin me anëtarët e rrjetit e sigurisë financiare Realizuar
R5

dhe shoqëritë e kursim kreditit, për ruajtjen e stabilitetit financiar në Plotësisht
vend dhe mbrojtjen e interesave të depozituesve”.
Si anëtare e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF),
Agjencia e Sigurimit të Depozitave përgjatë vitit 2018 ka marrë pjesë
rregullisht në të gjitha mbledhjet e këtij forumi të rëndësishëm. Në
mbledhjet e GKSF drejtuesit e Agjencisë kanë raportuar në mënyrë të
detajuar për ecurinë e depozitave në sistemin financiar, trendet e
lëvizshmërisë së tyre, si dhe aktivitetin e Agjencisë në funksion të
stabilitetit financiar në vend.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave është palë nënshkruese e
Memorandumit të Mirëkuptimit “Për bashkëpunimin në drejtim të

Masat
ASD

parandalimit dhe të administrimit të situatave të jashtëzakonshme në
veprimtarinë e sistemit financiar në Republikën e Shqipërisë”, të
nënshkruar me Bankën e Shqipërisë, Ministrinë e Financave dhe
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Ky i fundit, në
bashkëpunim me ekspertët e projektit “Përforcimi i kapaciteteve
mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: Fokusi te
Zhvillimi i Tregut të Kapitaleve” të financuar nga Sekretariati Zviceran
për Çështje Ekonomike (SECO) organizoi simulimin e një krize
sistemike në tregun financiar. Ky ushtrim synonte të testonte
procedurat dhe veprimet e posaçme në raste krize të institucioneve
pjesëmarrëse, nëpërmjet zhvillimit të një skenari simulimi të një
situate të jashtëzakonshme financiare.Skenari i simulimit u konceptua
nga ekspertët e SECO me kontributin e AMF, i tillë për të mos prekur
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vetëm institucionet e mbikëqyrura nga AMF por edhe bankat, të cilat
janë subjekt i mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë, si dhe subjekt i
sigurimit te depozitave nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Në
përfundim, nga ky simulim u evidentua se çdo vështirësi financiare e
një subjekti jo bankar, mund të përkthehet në një krizë sistemike në
të cilën përfshihet edhe industria bankare. Në këtë kuadër, nevojitet
një bashkëpunim proaktiv ndërinstitucional akoma më i ngushtë, për
të shmangur përhapjen e rreziqeve të tilla për sistemin bankar e
financiar. Në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, roli i Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave është i rëndësishëm për të minimizuar
panikun e depozituesve shqiptarë. Simulime të tilla u propozuan të
zhvillohen edhe në vazhdim, me qëllim rritjen e gatishmërisë së
institucioneve të stabilitetit financiar në Shqipëri.

Statusi
R6

“Të mirënfomojë depozituesit në lidhje me masat e ndërmarra nga ana e

Realizuar

Bankës së Shqipërisë në kuadër të strategjisë së deeurozimit.”

Plotësisht

Gjatë vitit 2018 Agjencia e Sigurimit të Depozitave është angazhuar
në mirinformimin e depozituesve mbi masat e marra nga Banka e

Masat
ASD

Shqipërisë në kuadër të deeuroizimit si dhe rreziqet që mbart mbajtja
e depozitave në valutë, si rrjedhim i ndryshimit të kursit të këmbimit.
Në lidhje me këtë, në vitin në raportim, Agjencia e përfshiu paketën
e masave të Bankës së Shqipërisë në të gjitha aktivitetet dhe
prezantimet e zhvilluara prej saj me grupet e interesit për
ndërgjegjësimin e tyre.
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Seksioni 8 – ANEKSI 2
8.1.

Pasqyrat Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e
mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe Raporti i Audituesit të Pavarur.

8.1.1. Raporti i Audituesit të Pavarur
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8.1.2. Pasqyra e pozicionit financiar
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Shënime

Më 31 dhjetor
2018

Më 31 dhjetor
2017

AKTIVET
Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre
Investime të mbajtura për të mbledhur flukset e
kontraktuara
Aktive afatgjata materiale, neto
Aktive afatgjata jo materiale, neto
Aktive të tjera, neto

8

5,350,390,547

3,857,238,311

9
10
11
12

33,597,058,369
64,146,294
9,327,649
3,864,405

31,187,189,202
60,379,348
12,454,057
2,465,585

39,024,787,264

35,119,726,503

10,598,211

10,416,180

10,598,211

10,416,180

14

400,000,000

400,000,000

14

76,000,000
38,506,676,717
31,512,336

76,000,000
34,617,089,962
16,220,361

39,014,189,053

35,109,310,323

39,024,787,264

35,119,726,503

TOTALI I AKTIVEVE
DEYRIMET
Detyrime të tjera

13

TOTALI I DETYRIMEVE
FONDI I SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
Fondi themeltar për sigurimin e depozitave në banka
Fondi themeltar për sigurimin e depozitave në Shoqëri
Kursim Krediti (“SHKK”)
Fondi i akumuluar për sigurimin e depozitave në banka
Fondi i akumuluar për sigurimin e depozitave në SHKK
TOTALI I FONDIT TË SIGURIMIT TË
DEPOZITAVE
TOTALI I DETYRIMEVE DHE FONDIT TË
SIGURIMIT TË DEPOZITAVE
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8.1.3. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera
gjithëpërfshirëse.
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Shënime

Viti i mbyllur më
31 dhjetor 2018

Viti i mbyllur më 31
dhjetor 2017

Të ardhura operative:
Të ardhura nga primet e sigurimit
Të ardhura nga kontributet fillestare
Të ardhura nga interesat
Të ardhura të tjera operative
Shpenzime financiare:
Humbje nga përkthimi në monedhë të
huaj
Shpenzime të tjera financiare
Shpenzime operative:
Shpenzime personeli
Shpenzime administrative
Shpenzime amortizimi
Shpenzime provigjioni për aktivet
financiare

15
16
17
18

19

20
21
10, 11

8, 9

TEPRICA NETO PËR VITIN
Të ardhurat të tjera gjithëpërfshirëse
TOTALI I TË ARDHURAVE
GJITHËPËRSHIRËSE
.
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3,286,733,568
474,892
1,001,121,175
632,425
4,288,962,060

3,218,113,171
1,171,728
781,534,888
1,566,157
4,002,385,944

(230,324,215)
(23,945,556)
(254,269,771)

(60,364,692)
(34,143,110)
(94,507,802)

(81,708,632)
(29,929,770)
(8,949,419)
(120,587,821)

(72,755,740)
(29,670,063)
(19,958,193)
(122,383,996)

(1,889,388)

-

3,912,215,080

3,785,494,146

-

-

3,912,215,080

3,785,494,146
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8.1.4. Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare.
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Viti i mbyllur më
31 dhjetor 2018

Viti i mbyllur më 31
dhjetor 2017

3,912,215,080

3,785,494,146

8,949,419

19,263,193

9

(120,861,865)
4,576,697

(45,306,699)
-

9

(7,336,348)

-

(1,398,820)
182,031

(278,391)
237,591

3,796,326,194

3,759,409,840

(9,589,958)
(2,293,584,000)
(2,303,173,958)

218,224
(3,044,047,260)
(3,043,829,036)

1,493,152,236

715,580,804

8

3,857,238,311

3,141,657,507

8

5,350,390,547

3,857,238,311

Shënime
Teprica e fondeve
Rregullime për:
Amortizim
Interes të përllogaritur për investimet
në letra me vlerë
Provigjone për aktivet financiare
Shtese provigjone për aktive financiare
njohur ne 1 janar 2018
Ndryshimet në:
Aktive të tjera
Detyrime të tjera
Fluksi i mjeteve monetare gjeneruar
nga aktiviteti operativ
AKTIVITETI INVESTUES
Blerje e pajisjeve
Blerje e letrave me vlerë
Fluksi i mjeteve monetare përdorur
në aktivitetin investues
Rritja neto e mjeteve monetare
gjatë vitit
Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre në
fillim të vitit
Mjete monetare dhe ekuivalentët e
tyre në fund të vitit

10, 11

10
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8.1.5. Pasqyra e ndryshimeve në fondet e sigurimit të depozitave.
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Fondi
themeltar
për
sigurimin e
depozitave
në banka

Fondi
themeltar
për
sigurimin e
depozitave
në SHKK

Fondi i
akumuluar
për sigurimin
e depozitave
në banka

Fondi i
akumuluar
për
sigurimin e
depozitave
në SHKK

Më 31 dhjetor 2016
Ndryshime në fondin
themeltar
Totali i të ardhurave
gjithëpërfshirëse për vitin

400,000,000

76,000,000

30,843,190,622

4,625,555

31,323,816,177

-

-

-

-

-

-

-

3,773,899,340

11,594,806

3,785,494,146

Më 31 dhjetor 2017
Rregullim nga
implementimi i SNRF 9 për
aktivet financiare (1 janar
2018)
Ndryshime në fondin
themeltar
Totali i të ardhurave
gjithëpërfshirëse për vitin
Më 31 dhjetor 2018

400,000,000

76,000,000

34,617,089,962

16,220,361

35,109,310,323

-

-

(7,336,349)

-

(7,336,349)

-

-

-

-

-

400,000,000

76,000,000

3,896,923,104
38,506,676,717

15,291,976
31,512,337

3,912,215,080
39,014,189,054
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8.2.

Pasqyrat Financiare të Fondit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme për vitin e
mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe Raporti i Audituesit të Pavarur.

8.2.1. Raporti i Audituesit të Pavarur
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8.2.2. Pasqyra e pozicionit financiar
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Shënime
AKTIVET
Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre
Investime të mbajtura për të mbledhur flukset e
kontraktuara

Më 31 dhjetor 2018

8

66,291,242

9

571,698,800

TOTALI I AKTIVEVE

637,990,042

DEYRIMET
Detyrime të tjera

10

TOTALI I DETYRIMEVE

1,314,609
1,314,609

AKTIVET NETO NË DISPOZICION TË
AUTORITETIT TË NDËRHYRJES SË
JASHTËZAKONSHME
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën
TOTALI AKTIVEVE NETO NË DISPOZICION TË
AUTORITETIT TË NDËRHYRJES SË
JASHTËZAKONSHME
TOTALI I DETYRIMEVE DHE I AKTIVEVE NË
DISPOZICION TË AUTORITETIT TË NDËRHYRJES
SË JASHTËZAKONSHME
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636,675,433
636,675,433

637,990,042
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8.2.3. Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera
gjithëpërfshirëse.
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Shënime

Që nga data e krijimit (1 janar
2018 ) deri më 31 dhjetor 2018

Të ardhura operative:
Të ardhura nga kontributi vjetor
Të ardhura nga interesat
Të ardhura të tjera operative

11
12
13

Shpenzime financiare:
Humbje nga përkthimi në monedhë të huaj
Tarifa dhe komisione bankare

14

Shpenzime operative:
Shpenzime operative nga aktiviteti

15

(1,064,425)
(1,064,425)

8

(107,301)

Shpenzime provigjioni për aktivet financiare
TEPRICA NETO PËR VITIN

632,174,459
8,437,388
5,712
640,617,559
(2,270,400)
(500,000)
(2,770,400)

636,675,433

Të ardhurat të tjera gjithëpërfshirëse

-

TOTALI I TË ARDHURAVE
GJITHËPËRSHIRËSE

636,675,433
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8.2.4. Pasqyra e fluksit të mjeteve monetare.
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Shënime
Teprica e fondeve
Rregullime për:
Interes të përllogaritur për investimet
në letra me vlerë
Ndryshimet në:
Detyrime të tjera
Fluksi i mjeteve monetare
gjeneruar nga aktiviteti operativ

636,675,433

1,301,200
1,314,609
639,291,242

AKTIVITETI INVESTUES
Blerje e letrave me vlerë
Fluksi i mjeteve monetare
përdorur në aktivitetin investues
Rritja neto e mjeteve monetare
gjatë vitit
Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre
në fillim të vitit (1 janar)
Mjete monetare dhe ekuivalentët
e tyre në fund të vitit

Që nga data e krijimit (1 janar 2018)
deri më 31 dhjetor 2018

(573,000,000)
66,291,242

66,291,242
8

-

8

66,291,242
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8.2.5. Pasqyra e ndryshimeve të aktiveve neto në dispozicion të autoritetit të
ndërhyrjes së jashtëzakonshme.
(Të gjitha vlerat janë në Lek, përveç se kur shprehet ndryshe)

Që nga data e krijimit
(1 janar 2018 ) deri
më 31 dhjetor 2018

Totali

Aktivet neto në dispozicion të autoritetit të
ndërhyrjes së jashtëzakonshme më 1 janar 2018
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhën

636,675,433

636,675,433

Aktivet neto në dispozicion të autoritetit të
ndërhyrjes së jashtëzakonshme më 31 dhjetor 2018

636,675,433

636,675,433

73

