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 Shënimet 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

    
Të ardhurat nga Interesi me normën efektive të interesit 15 8,842,911 7,017,292 
Shpenzimet nga interesi 12 (1,746,637) (1,271,871) 

Neto të ardhurat nga interesi  7,096,274 5,745,421 

    

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet  18,682 60,450 

Shpenzimet për tarifa dhe komisione  (32,936) (25,191) 

Të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet  (14,254) 35,259 

    
Të ardhura të tjera   16 330,713 293,861 
    
Shpenzimet e humbjes kreditore për kreditë dhe paradhëniet 

për klientët 
8 

(739,953) (292,234) 
Shpenzimet e personelit 17 (2,798,047) (2,658,606) 
Shpenzimet administrative 18 (1,085,462) (1,016,871) 

Shpenzimet e qirasë  (431,987) (423,613) 
Zhvlerësimi dhe amortizimi 10,11 (181,724) (110,040) 
Humbjet nga heqja nga përdorimi i pajisjeve 10 (602) (8,170) 
Shpenzim provizioni për padi e kërkesa 13 (25,252) (25,056) 

Shpenzimet operative  (5,188,731) (4,534,590) 

    

Suficiti para tatimit në fitim  2,149,706 1,539,951 

 
Shpenzimet e tatimit në fitim 19 (264,717) - 

    

Suficiti neto për vitin  1,884,989 1,539,951 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse    
Zërat që janë apo mund të ri-klasifikohen në fitim 

apo humbje    
Ndryshimi neto në vlerën e drejtë të pasurive financiare 

përmes të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse  - - 

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse  1,884,989 1,539,951 

 

 

 

 

 

 

 

Shënimet në faqet 5 deri në 54 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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  Gjithsej 

Gjendja më 1 janar 2017  13,428,403 

Gjithsej suficiti gjithëpërfshirës për vitin   

Suficiti i vitit  1,539,951 

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse  1,539,951 

   

Gjendja më 31 dhjetor 2017  14,968,354 

Ndikimi i adoptimit të SNRF 9 (Shënimi 5)  (501,650) 

Gjendja e re fillestare sipas IFRS 9  14,466,704 

Gjithsej suficiti gjithëpërfshirës për vitin   

Suficiti i vitit  1,884,989 

Të ardhurat e tjera gjithëpërfshirëse  - 

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse  1,884,989 

   

Gjendja më 31 dhjetor 2018  16,351,693 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shënimet në faqet 5 deri në 54 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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 Shënimet 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative    

Surplusi i vitit para tatimit  2,149,706 1,539,951 

Rregullimet për:    

Zhvlerësimi dhe amortizimi 10,11 181,724 110,040 

Humbjet e pritshme nga rënia në vlerë e kredive  8 739,953 292,234 

Ndryshime ne provizion për padi dhe kërkesa 13 25,252 25,056 

Humbjet nga heqja nga përdorimi i pajisjeve  602 8,170 

Të ardhurat nga interesi  (8,842,911) (7,017,292) 

Shpenzimet e interesit  1,746,637 1,271,871 

  (3,999,037) (3,769,970) 

Ndryshime në kreditë dhe paradhëniet për klientët  (7,945,489) (10,558,718) 

Ndryshime në pasuritë tjera  88,580 (167,991) 

Ndryshime në detyrime të tjera  194,391 52,584 

  (11,661,555) (14,444,095) 

Interesi i arkëtuar  8,837,402 6,868,087 

Interesi i paguar  (123,044) - 

Paraja neto e gjeneruar nga aktivitetet 

operative  (2,947,197) (7,576,008) 

    
Rrjedhat e parasë nga aktivitetet investuese    
Blerja e pajisjeve dhe përmirësime të objekteve me 

qira 10 (359,833) (416,453) 

Blerja e pasurive të paprekshme 11 (260,626) (24,261) 

Paraja neto (e përdorur)/ nga aktivitetet 

investuese  (620,459) (440,714) 

    

Rrjedha e parasë nga aktivitetet financuese    

Disbursimet gjatë vitit  20,000,000 16,375,000 

Pagesa gjatë vitit  (10,928,591) (6,802,024) 

Interesi i paguar  (1,728,433) (1,173,852) 

Rrjedhat e parasë nga aktivitet financuese  7,342,976 8,399,124 

    
Rritja/(rënia)  neto e parasë dhe ekuivalentëve 

të saj  3,775,319 382,402 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë më 1 janar  2,162,302 1,779,900 

Paraja dhe ekuivalentët e parasë më 31 dhjetor 7 5,937,621 2,162,302 

 

 

 

 

Shënimet në faqet 5 deri në 54 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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1. Informata të përgjithshme 

Veprimtaria 

Institucioni Mikrofinanciar - KEP Trust (“Organizata”), e njohur më parë si Kosovo Enterprise Program 

(“KEP”) u themelua nga Organizata Humanitare International Catholic Migration Commission – 

Switzerland (“ICMC”) dhe Prizren Business Club në Gusht 1999, dhe ishte licensuar për të vepruar si një 

institucion jobankar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (“BQK”).  

KEP u regjistrua si një Organizate Jo-Qeveritare (‘OJQ’) lokale më 4 Mars 2002, dhe u regjistrua në 

BQK si një institucion mikrofinanciar, jo-bankar, siç është përcaktuar në seksionin 2 të Rregullores 

1999/21.  Aktiviteti primar i KEP është të ofrojë shërbime financiare për individët dhe familjet me të 

ardhura të ulëta në Kosovë. Me 3 prill 2002, Autoriteti i Bankave dhe Pagesave ne Kosove aprovoi 

regjistrimin e Organizatës si OJQ NGO.  

Më 31 dhjetor 2018 KEP operoi përmes 31 degëve (2017: 31 degëve), të organizuara në 3 regjione të 

Kosovës.  

Zyra Qendrore e Organizates gjendet në Rr. Pashko Vasa, Nr. 6, Prishtinë, Kosovë. 

Organizata udhëhiqet nga Bordi i Drejtorëve dhe Menaxhmenti Ekzekutiv. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga 

5 anëtarë dhe të gjithë janë të pavarur dhe nuk janë të lidhur me interesat dhe aktivitetet e Kompanisë. 

Bordi i Drejtorëve 

Më 31 dhjetor 2018, përbërja e tanishme e Bordit të Drejtorëve të KEP është si më poshtë:  

Koen Wasmus – Kryetar i Bordit  

Florence Joigneault – Anëtar i Bordit  

Andreas Thiele – Anëtar i Bordit  

Labinot Çoça – Anëtar i Bordit  

Ardi Shita – Anëtar i Bordit  

2. BAZAT E PËRGATITJES 

2.1 Pasqyra e pajtueshmërisë 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

(SNRF) të lëshuara nga Bordi për Standarde Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK). 

2.2 Bazat e përgatitjes  

Këto pasqyra financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike 

2.3 Parimi i vijueshmërisë 

Menaxhmenti i organizatës ka bërë një vlerësim të aftësisë së organizatës për të vazhduar  dhe është i 

kënaqur që ka burimet për të vazhduar biznesin për një të ardhme të parashikueshme. Për më tepër, 

menaxhmenti nuk është i vetëdijshëm për ndonjë pasiguri materiale që mund të sjellë dyshime të 

konsiderueshme mbi aftësinë e organizatës për të vazhduar. Prandaj, pasqyrat financiare vazhdojnë të 

përgatiten në bazë të parimit të vijueshmërisë. 

2.4 Standardet dhe interpretimet e reja dhe të ndryshuara 

Në këto pasqyra financiare, organizata ka aplikuar efektivisht për herë të parë SNRF 9, SNRF 15 dhe 

SNRF 7R, për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2018. Organizata nuk ka adaptuar më 

herët asnjë standard tjetër, interpretim ose ndryshim që është lëshuar por që ende nuk është efektiv. 
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2. BAZAT E PËRGATITJES (VAZHDIM) 

2.4 Standardet dhe interpretimet e reja dhe të ndryshuara (vazhdim) 

2.4.1 SNRF 9 Instrumentet financiare 

SNRF 9 zëvendëson SNK 39 për periudhat vjetore më ose pas 1 janarit 2018. 

Organizata nuk ka ri paraqitur informacion krahasues për vitin 2017 për instrumentet financiare në 

fushëveprimtarinë e SNRF 9. Prandaj, informacioni krahasues për vitin 2017 raportohet sipas SNK 39 dhe 

nuk është i krahasueshëm me informacionin e paraqitur për vitin 2018. Dallimet që rrjedhin nga adaptimi 

i SNRF 9 janë njohur drejtpërdrejtë në fitimet e akumuluara që nga 1 janari 2018 dhe janë shpalosur në 

Shënimin 5. 

SNRF 9 paraqiti kërkesa të reja për: 

– Klasifikimin dhe matjen e pasurive financiare dhe detyrimeve financiare, 

– Rënien në vlerë të pasurive financiare, dhe 

– Kontabilitetin e përgjithshëm mbrojtës, i cili megjithatë ka një zbatim ë kufizuar në organizatë, 

nëse ka.  

Detajet e këtyre kërkesave të reja si dhe ndikimi i tyre në pasqyrat financiare të organizatës janë përshkruar më 

poshtë. 

Organizata ka zbatuar SNRF 9 në përputhje me dispozitat e tranzicionit të vendosura në SNRF 9. 

2.4.1.1 Ndryshimet në klasifikim dhe matje 

Data e aplikimit fillestar (d.m.th. data në të cilën organizata ka vlerësuar pasuritë dhe detyrimet e saj 

financiare ekzistuese sipas kushteve të SNRF 9) është 1 janar 2018. Rrjedhimisht, organizata ka zbatuar 

kërkesat e SNRF 9 tek instrumentet që vazhdojnë të njihen më 1 janar 2018 dhe nuk i ka zbatuar kërkesat 

për instrumentet që tashmë janë ç’regjistruar më 1 janar 2018. Shumat krahasuese në lidhje me instrumentet 

që vazhdojnë të njihen më 1 janar 2018 nuk janë ri paraqitur. 

Të gjitha pasuritë financiare të njohura që janë brenda fushëveprimit të SNRF 9 duhet të maten më pas me 

koston e amortizuar ose vlerën e drejtë në bazë të modelit të biznesit të njësisë ekonomike për menaxhimin 

e pasurive financiare dhe karakteristikat e  rrjedhës së parasë kontraktuale të pasurive financiare. 

Në mënyrë të veçantë: 

− instrumentet e borxhit që mbahen në kuadër të një modeli biznesi, objektivi i të cilëve është 

grumbullimi i rrjedhës së parasë  kontraktuale dhe që kanë rrjedhës së parasë kontraktuale që janë 

vetëm pagesa e principalit dhe interesit për shumën e principalit të papaguar, maten më pas me koston 

e amortizuar; 

− instrumentet e borxhit që mbahen në kuadër të një modeli biznesi, objektivi i të cilëve është të 

mbledhë rrjedhat së parasë kontraktuale dhe të shesë instrumentet e borxhit dhe që kanë rrjedhë së 

parasë kontraktuale që janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit për shumën e principalit të 

papaguar, maten më pas me vlerën e drejtë përmes të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse 

(“VDPATGJ”); 

Më 1 janar 2018, organizata nuk mban investime të tjera borxhi dhe investime kapitale, modeli i biznesit i 

të cilave kërkon që ato të maten më pas me vlerën e drejtë përmes fitimit ose humbjes (“VDPFH”). 

Menaxhmenti i organizatës shqyrtoi dhe vlerësoi pasuritë ekzistuese financiare të organizatës më 1 janar 

2018 bazuar në faktet dhe rrethanat që ekzistuan në atë datë dhe konstatoi se aplikimi fillestar i SNRF 9 ka 

pasur ndikimin e mëposhtëm në pasuritë financiare të organizatës në lidhje me klasifikimin dhe matjen: 

− pasuritë financiare të klasifikuara si të mbajtura deri në maturim dhe kreditë dhe llogaritë e 

arkëtueshme sipas SNK 39 që janë matur me koston e amortizuar vazhdojnë të maten me koston e 

amortizuar sipas SNRF 9 pasi ato mbahen në një model biznesi për të mbledhur rrjedha kontraktuale 

të parasë dhe këto rrjedha të parasë përbëhen vetëm nga pagesat e principalit dhe të interesit për 

shumën e principalit të papaguar.Asnjë nga riklasifikimet e pasurive financiare nuk ka pasur ndonjë 

ndikim në gjendjen financiare të organizatës dhe rezervat kumulative më 1 janar 2018. 
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2. BAZAT E PËRGATITJES (VAZHDIM) 

2.4 Standardet dhe interpretimet e reja dhe të ndryshuara (vazhdim) 

2.4.1 SNRF 9 Instrumentet financiare (vazhdim) 

2.4.1.2 Ndryshimet në llogaritjen e rënies në vlerë 

Në lidhje me rënien në vlerë të pasurive financiare, SNRF 9 kërkon një model humbjeje të pritshme 

kundrejt një modeli të humbjes kreditore të shkaktuar sipas SNK 39. Modeli i pritshëm i humbjes kreditore 

kërkon që organizata të llogarisë humbjet e pritshme kreditore dhe ndryshimet në ato humbje të pritshme 

kreditore në çdo datë raportimi për të pasqyruar ndryshimet në riskun kreditor që nga njohja fillestare e 

pasurive financiare. Me fjalë të tjera, nuk është më e nevojshme për një ngjarje kreditore të ndodh para se 

të njihen humbjet kreditore. 

Në mënyrë të veçantë, SNRF 9 kërkon që organizata të njohë një lejim të humbjes për  humbjet e pritshme 

të kreditore për: 

– Investimet e borxhit të matura më pas me koston e amortizuar ose në VDPATGJ; 

– Të arkëtueshmet e qirasë; 

– Të arkëtueshmet tregtare dhe pasuritë e kontraktuara; dhe 

– Kontratat e garancioneve financiare për të cilat zbatohen kërkesat për rënien në vlerë të SNRF 9. 

Në veçanti, SNRF 9 kërkon që organizata të masë lejimin e  humbjes për një instrument financiar në një 

shumë të barabartë me humbjet e pritshme  kreditore (“HPK”) të përhershme, nëse risku kreditor për atë 

instrument financiar është rritur ndjeshëm që nga njohja fillestare ose nëse instrumenti financiar është një 

pasuri financiare e blerë ose e gjeneruar nga rënia në vlerë kreditore. 

Megjithatë, nëse risku kreditor për një instrument financiar nuk është rritur ndjeshëm që nga njohja 

fillestare (përveç një pasurie financiare të blerë ose një pasurie financiare të gjeneruar nga rënia në vlerë 

kreditore), organizata duhet të matë lejimin për humbjen për atë instrument financiar në një shumë të 

barabartë me HPK12 mujore. SNRF 9 gjithashtu kërkon një metodë të thjeshtuar për matjen e lejimeve të 

humbjeve në një shumë të barabartë me HPK të përhershme për të arkëtueshmet tregtare, pasuritë e 

kontraktuara dhe të arkëtueshmet e qirasë në rrethana të caktuara, megjithatë organizata nuk ka pasuri 

domethënëse  që i nënshtrohen kësaj kategorie. 

Shtesa e lejimit të humbjes kreditore prej 501,650 Euro më 1 janar 2018 është njohur kundrejt fitimit të 

akumuluar në të njëjtën datë, duke rezultuar në uljen neto të fitimeve të akumuluar prej 501,650 Euro në 1 

Janar 2018 (Shenimi 5). Shtesë e lejimit të humbjeve është ngarkuar ndaj pasurisë ose provizionit përkatës 

për garancione financiare. 

 

2.4.2 SNRF 7R 

Për të pasqyruar ndryshimet ndërmjet SNRF 9 dhe SNK 39, SNRF 7 Instrumentet Financiare: Shpalosjet 

janë përditësuar dhe organizata e ka adaptuar atë së bashku me SNRF 9 për vitin që fillon më 1 janar 

2018. Ndryshimet përfshijnë shpalosjet e tranzicionit siç paraqitet në Shënimin 5.Barazimi nga hapja në 

mbyllje i lejimeve për HPK është paraqitur në Shënimin 8. SNRF 7R gjithashtu kërkon shpalosje shtesë 

dhe më të detajuara për kontabilitetin mbrojtës edhe për subjektet që kanë zgjedhur të vazhdojnë të 

zbatojnë kërkesat e kontabilitetit mbrojtës të SNK 39. 
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2. BAZAT E PËRGATITJES (VAZHDIM) 

2.4 Standardet dhe interpretimet e reja dhe të ndryshuara (vazhdim) 

2.4.3 SNRF 15 Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët 

SNRF 15 zëvendëson të gjitha kërkesat ekzistuese të të hyrave në SNRF (SNK 11 Kontratat e Ndërtimit, 

SNK 18 Të Ardhurat, IFRIC 13 Programet e Besnikërisë së Klientit, IFRIC 15 Marrëveshjet për Ndërtimin 

e Pasurive të Paluajtshme, IFRIC 18 Transferet e Pasurive nga Konsumatorët dhe SIC 31 Të Hyrat – 

Transaksionet e Shkëmbimit që Përfshijnë Shërbimet e Reklamimit) dhe zbatohet për të gjitha të ardhurat 

që rrjedhin nga kontratat me klientët, me përjashtim të rasteve kur kontratat janë në fushëveprimin e 

standardeve të tjera, siç janë SNK 17 Qiratë (ose SNRF 16 Qiratë,  prej aplikimit). Kërkesat gjithashtu 

sigurojnë një model për njohjen dhe matjen e fitimeve dhe humbjeve në dispozicion të disa pasurive 

jofinanciare, duke përfshirë pasuritë afatgjata materiale, ndërtesat dhe pajisjet dhe pasuritë të paprekshme. 

Duke qenë se fokusi i SNRF 15 nuk është kontabilizimi i të ardhurave nga instrumentet financiare të cilat 

në rastin e organizatës trajtohen sipas SNRF 9, atëherë numri i kontratave për të cilat standardi është i 

aplikueshëm është shumë i kufizuar. Organizata nuk kishte asnjë ndikim nga zbatimi i SNRF 15. 

Organizata adaptoi SNRF 15 duke përdorur metodën retrospektive të adaptimit me datën e zbatimit fillestar 

1 janar 2018. Organizata zgjodhi të zbatojë standardin për të gjitha kontratat më 1 janar 2018. Informacioni 

krahasues nuk është riparaqitur dhe vazhdon të raportohet sipas SNK 18 dhe interpretimet përkatëse. 

SNRF 15 kryesisht përfshinë brenda fushëveprimit të saj të ardhurat neto nga tarifat dhe komisionet e 

organizatës (Shënimi 8). Këto tarifa dhe komisione normalisht fitohen kur transaksionet ekzekutohen ose 

janë tarifat e aplikuara për mirëmbajtjen e llogarive brenda një muaji ose viti dhe zakonisht përmbushen 

detyrimet e performancës dhe të ardhurat e njohura brenda vitit financiar.Nuk ka rrjedhje të tjera të hyrave 

materiale që përfshihen në SNRF 15 dhe miratimi i këtij standardi nuk ka ndryshuar praktikat e njohjes së 

të ardhurave të organizatës. 

2.5 Valuta funksionale dhe raportuese 

Këto pasqyra financiare janë paraqitur në Euro e cila është valutë funksionale e organizatës.  

2.6 Përdorimi i gjykimeve dhe i vlerësimeve 

Në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare, menaxhmenti ka bërë gjykime, vlerësime dhe supozime që 

ndikojnë në zbatimin e politikave kontabël të organizatës dhe mbi shumat e raportuara të pasurive, 

detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të kenë ndryshime nga këto vlerësime.  

Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve njihen në 

mënyrë prospektive. Informacionet mbi elementët e rëndësishëm me pasiguri në vlerësime dhe gjykimet 

kritike në zbatimin e politikave kontabël me efekt të konsiderueshëm në vlerat kontabël në pasqyrat 

financiare janë përshkruar në shënimin 5. 

3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL 

Politikat e kontabilitetit të paraqitura më poshtë janë aplikuar në mënyrë konsistente në të gjitha 

periudhat e paraqitura në këto pasqyra financiare.  

a) Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi  

Sipas SNRF 9 dhe SNK 39 të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi njihen në fitim ose humbje duke 

përdorur metodën e interesit efektiv. 'Norma efektive e interesit' është norma që saktësisht diskonton 

pagesat ose arkëtimet e ardhshme në para të gatshme nëpërmjet jetës së pritshme të instrumentit financiar 

(ose, sipas rastit, një periudhe më të shkurtër) në: 

− vlerën kontabël bruto të pasurisë financiare; ose 

− koston e amortizuar të detyrimit financiar. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

a) Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi (vazhdim) 

Gjatë llogaritjes së normës efektive të interesit, për pasuritë financiare të rëna në vlerë, një normë efektive 

e interesit të rregulluar nga kredia llogaritet duke përdorur rrjedhat e ardhshme të vlerësuara të parasë duke 

përfshirë humbjet e pritshme kreditore. 

Llogaritja e normës efektive të interesit përfshinë të gjitha kostot e transaksionit të tarifave  dhe komisionet 

dhe  zbritjet e tjera të paguara ose pranuara, të cilat janë pjesë integrale e normës së interesit efektiv. Kostot 

e transaksionit përfshijnë kostot shtesë që janë direkt të lidhura me blerjen apo emetimin e një pasurie apo 

detyrimi financiar. 

Në llogaritjen e të ardhurave dhe shpenzimeve të interesit, norma efektive e interesit zbatohet në vlerën 

kontabël bruto të pasurive (kur pasuritë nuk janë të rëna në vlerë) ose në koston e amortizuar të detyrimit. 

Sidoqoftë,  sipas SNRF 9 për pasuritë financiare që kanë pasur rënie në vlerën kreditore  pas njohjes 

fillestare, të ardhurat nga interesi llogariten duke zbatuar normën efektive të interesit në koston e amortizuar 

të pasurisë financiare. Nëse pasuria nuk është më e rënë në vlerën kreditore, atëherë llogaritja e të ardhurave 

nga interesi rikthehet në bazë bruto. 

Sipas SNRF 9 për pasuritë financiare të cilat kanë rënë në vlerën kreditore në njohjen fillestare, të ardhurat 

nga interesi llogariten duke zbatuar normën efektive të interesit të rregulluar nga kredia në koston e 

amortizuar të pasurisë. Llogaritja e të ardhurave nga interesi nuk kthehet në baza bruto, edhe nëse risku 

kreditor  i pasurisë përmirësohet. 

Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi të paraqitura në pasqyrën e ardhurave tjera gjithëpërfshirëse 

përfshijnë: 

• interesin nga pasuri ose detyrime financiare matur me koston e amortizuar të llogaritur mbi bazën e 

interesit efektiv;  

b) Tarifat dhe komisionet 

Të ardhurat dhe shpenzimet për tarifat dhe komisionet të cilat janë pjesë përbërëse e normës efektive të 

interesit në një pasuri, detyrim financiar, përfshihen në matjen e normës efektive të interesit. 

Sipas SNRF 15 organizata fiton të ardhura nga tarifat dhe komisionet nga një gamë e larmishme e 

shërbimeve financiare që u ofron klientëve të saj. Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet njihen në një 

shumë që reflekton shumën në të cilën organizata pret që të ketë të drejtë në këmbim të ofrimit të 

shërbimeve. Detyrimet e performancës, si dhe kohëzgjatja e plotësimit të tyre, identifikohen dhe 

përcaktohen në fillim të kontratës. Kontratat e të ardhurave të organizatës zakonisht nuk përfshijnë 

detyrime të shumta të performancës. Shërbimet që organizata ofron për klientët e saj, duhet të paguhen 

menjëherë pas përmbushjes së një shërbimi në një moment të caktuar. 

Organizata në përgjithësi ka konkluduar se janë thelbësore kontratat e saj të të ardhurave sepse zakonisht 

i kontrollon shërbimet përpara se t'i transferojë ato tek klienti. 

Sipas SNK 18 të ardhura e tjera nga tarifat dhe komisionet, përfshirë edhe tarifat e shërbimeve të llogarive, 

tarifat e transferimit të fondeve si dhe komisionet e shitjeve dhe tarifa për vendosje me afat në organizata, 

njihen me kryerjen e shërbimeve të lidhura me to. Kur një angazhim për kreditim nuk pritet të rezultojë në 

tërheqjen e kredisë, komisionet e kredisë përkatëse njihen në bazë lineare përgjatë periudhës së angazhimit. 

c) Pagesat e qirasë 

Pagesat për qiranë operative njihen në fitim ose humbje në bazë lineare përgjatë afatit të qirasë. Zbritjet 

nga qiraja njihen si pjesë përbërëse e totalit të shpenzimit për qira, përgjatë afatit të qirasë. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

d) Shpenzimet e tatimit  

Shpenzimet e tatimit përfshijnë tatimin aktual dhe të shtyrë. Tatimi aktual dhe tatimi i shtyrë njihen në 

pasqyrën e fitimit ose humbjes të periudhës me përjashtim të rasteve që lidhen me zëra që njihen direkt në 

ekuitet ose në pasqyrën e të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse.  

(i) Tatimi aktual 

Tatimi aktual përfshinë tatimin që pritet të paguhet ose arkëtohet për të ardhurat ose humbjet e tatueshme 

për periudhën, duke përdorur normat në fuqi në datën e raportimit dhe çdo rregullim  të tatimit që duhet të 

paguhet ose arkëtohet në lidhje me vitet e mëparshme. 

(ii) Tatimi i shtyrë 

Tatimi i shtyrë njihet mbi diferencat e përkohshme qe dalin midis bazës tatimore dhe vlerës kontabël neto 

të pasurive dhe detyrimeve në pasqyra financiare. Tatimi i shtyrë nuk njihet për diferencat e përkohshme 

që lindin me rastin e njohjes fillestare të pasurive ose detyrimeve të transaksioneve që nuk përbëjnë një 

kombinim biznesi dhe që nuk ndikojnë as në fitimin, as në humbjen kontabël dhe as në atë të tatueshme. 

Matja e tatimit të shtyrë reflekton pasojat tatimore që do ta përcjellin mënyrën në të cilën organizata pret 

në fund të periudhës raportuese që të mbulojë apo vendosë vlerën kontabël të mjeteve dhe detyrimeve të 

saj. 

Tatimi i shtyrë matet sipas normave tatimore që priten të aplikohen në diferencat e përkohshme kur ato 

kthehen, përmes normave tatimore në fuqi në datën e raportimit.Pasuritë dhe detyrimet tatimore të shtyra 

kompensohen ndërmjet tyre nëse ka një të drejtë ligjore për ta kompensuar me mjetin dhe detyrimin e 

tatimit dhe kur ndërlidhen me tatimet e pagueshme kundrejt autoritetit të njëjtë tatimor. 

Tatimet shtesë që vijnë si rezultat i shpërndarjes së dividendës nga ana e organizatës njihen në të njëjtën 

kohë kur edhe njihen detyrimet për ta paguar dividendën respektive. 

Një pasuri tatimore e shtyrë njihet për humbjet sipas tatimeve, kredive tatimore dhe dallimet e përkohshme të 

zbritshme të pashfrytëzuara, vetëm në atë masë që është e mundur të shfrytëzohet për fitimet e ardhshme të 

tatueshme kundër të cilave mund të shfrytëzohet kjo pasuri. Pasuritë e tatimit të shtyrë rishikohen në secilën 

datë të raportimit dhe reduktohen në atë masë që nuk është më e mundur që përfitimet nga tatimi të realizohen. 

(iii) Ekspozimet tatimore 

Në përcaktimin e shumës së tatimit aktual dhe të shtyrë, organizata merr parasysh ndikimin e pozicioneve 

tatimore të pasigurta dhe nëse tatimi apo interesat shtesë mund të jenë të pagueshme. Ky vlerësim mbështetet 

në vlerësime dhe supozime dhe mund të përfshijë një sërë gjykimesh në lidhje me ngjarjet e ardhshme. 

Informacione të reja mund të bëhen të disponueshme dhe të bëjnë që organizata të ndryshojë vendimin e saj në 

lidhje me adekuatshmërinë e detyrimeve tatimore ekzistuese; këto ndryshime në detyrimet tatimore do të 

ndikojnë në shpenzimet tatimore në periudhën në të cilën është bërë një përcaktim i tillë. 

e) Transaksionet në valutë të huaj 

Transaksionet në valutë të huaj rivlerësohen në valutën funksionale përkatëse të organizatës me kursin e 

këmbimit në datën e transaksionit. Pasuritë dhe detyrimet në valutë të huaj në datën e raportimit 

konvertohen në valutën funksionale me kursin e këmbimit të asaj date. 

Fitimi ose humbja nga zërat monetar është diferenca ndërmjet kostove të amortizuara në valutë funksionale 

në fillim të periudhës, e rregulluar për interesin efektiv dhe pagesat gjatë periudhës si dhe kostos së 

amortizuar në monedhë të huaj me kursin e këmbimit në fundin e vitit. Pasuritë dhe detyrimet jo-monetare 

në valutë të huaj që maten me vlerën e drejtë janë konvertuar në valutën funksionale me kursin e këmbimit 

në datën kur është përcaktuar vlera e drejtë. Zërat jo-monetarë që maten në bazë të kostos historike në 

valutë të huaj, konvertohen duke përdorur kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Diferencat që lindin 

nga rivlerësimi njihen në fitim ose humbje. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë financiare dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme pas 1 janar 2018) 

(i) Njohja 

Organizata njeh një pasuri financiare ose një detyrim financiar në pasqyrën e pozicionit financiar kur dhe 

vetëm kur organizata bëhet palë në kushtet kontraktuale të instrumentit. 

Pasuritë financiare të organizatës përfshijnë huatë për klientët dhe llogaritë / depozitat me bankat. 

Detyrimet përfshijnë huazimet nga bankat dhe kreditorët e tjerë, si dhe detyrimet e tjera. 

Organizata njeh të gjitha:  

- Kreditë për klientët fillimisht me vlerën e drejtë minus tarifat e transaksionit që i atribuohen 

drejtpërdrejt lëshimit të huasë (dmth. tarifa e huasë); dhe 

- Huatë nga bankat dhe kreditorët e tjerë me vlerë të drejtë plus kostot e transaksionit të cilat i 

atribuohen drejtpërsëdrejti huamarrjes (dmth pagesa e borxhit). 

Çdo tarifë ose kosto e shkaktuar në depozitat bankare afatshkurtra dhe të pagueshme tjera pa ndonjë 

komponentë të konsiderueshme financimi njihen drejtpërdrejt si të ardhura ose shpenzime në llogarinë e 

fitimit ose humbjes. 

KEP nuk përcakton pasurite ose detyrimet e saj financiare në vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes 

në njohjen fillestare. 

(ii) Klasifikimi 

Pasuritë financiare 

Në njohjen fillestare, një pasuri financiare klasifikohet si e matur me: koston e amortizuar, VDATGJ ose 

VDPFH.Një pasuri financiare matet me koston e amortizuar nëse plotëson të dyja kushtet e mëposhtme dhe nuk 

është përcaktuar si në VDPFH: 

– pasuritë mbahen në kuadër të një modeli biznesi, qëllimi i të cilit është mbajtja e pasurive  për 

mbledhjen e rrjedhave kontraktuale të parasë; dhe 

– kushtet kontraktuale të pasurive financiar japin datat e përcaktuara në rrjedhat e parasë  të cilat janë 

vetëm pagesa e principalit dhe interesit për shumën e principalit të papaguar. 

Një instrument borxhi matet në VDATGJ vetëm nëse plotëson të dyja këto kushte dhe nuk është 

përcaktuar si në VDPFH: 

– pasuritë mbahen brenda një modeli biznesi objektivi i të cilit arrihet si nga mbledhja e rrjedhat 

kontraktuale te parasë  dhe shitja e pasurive financiare; dhe 

– kushtet kontraktuale të pasurive financiar japin datat e përcaktuara në rrjedhat e 

parasë të cilat janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit për shumën e principalit 

të papaguar. 

Për njohjen fillestare të një investimi kapital që nuk mbahet për shitje, organizata mund të zgjedhë në 

mënyrë të pakthyeshme për të paraqitur ndryshimet e mëvonshme në vlerën e drejtë në ATGJ. Kjo zgjedhje 

bëhen në bazë të investimeve për investime. 

Të gjitha pasuritë financiare klasifikohen si të matura me koston e amortizuar ose në VDATGJ. 

Vlerësimi i modelit të biznesit 

Organizata bën një vlerësim të objektivit të një modeli biznesi në të cilin një pasuri është mbajtur në një 

nivel të portofolit, sepse kjo më së miri reflekton mënyrën se si menaxhohet biznesi dhe i jepet 

informacioni menaxhmentit. Informacioni i konsideruar përfshinë: 

- politikat dhe objektivat e deklaruara për portofolin dhe funksionimin e këtyre politikave në praktikë. 

Në veçanti, nëse strategjia e menaxhmentit fokusohet në fitimin e të ardhurave nga interesi 

kontraktual, duke ruajtur një profil të caktuar të normës së interesit, duke përputhur kohëzgjatjen e 

pasurive financiare me kohëzgjatjen e detyrimeve që financojnë ato pasuri ose realizimin e rrjedhës 

së parasë nëpërmjet shitjes së pasurive; 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)  

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme pas 1 janar 2018) (vazhdim)   

(ii) Klasifikimi (vazhdim) 

Vlerësimi i modelit të biznesit (vazhdim) 

- si vlerësohet dhe raportohet performanca e portofolit te menaxhmenti i organizatës; 

- risqet që ndikojnë në ecurinë e modelit të biznesit (dhe pasuritë financiare të mbajtura brenda modelit 

të biznesit) dhe si menaxhohen ato risqe; 

- se si menaxherët e biznesit janë kompensuar - p.sh. nëse kompensimi bazohet në vlerën e drejtë të 

pasurive të administruara ose rrjedhat së parasë kontraktuale të mbledhura; dhe 

- frekuenca, vëllimi dhe koha e shitjeve në periudhat e mëparshme, arsyet për shitjet e tilla dhe 

pritshmëritë e tij për aktivitetin e ardhshëm të shitjes. Megjithatë, informacioni rreth aktivitetit të 

shitjeve nuk konsiderohet veç e veç, por si pjesë e një vlerësimi të përgjithshëm se si është arritur 

objektivi i organizatës për menaxhimin e pasurive financiare dhe si realizohen rrjedha të parasë. 

Organizata nuk mban ndonjë pasuri financiare që mbahet për tregtim ose menaxhim dhe performanca e të 

cilave vlerësohet sipas VDPFH. 

Vlerësimi nëse  rrjedhat kontraktuale të parasë janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit 

Për qëllimet e këtij vlerësimi, 'principali' përcaktohet si vlera e drejtë e pasurisë financiare në njohjen 

fillestare. 'Interesi' përcaktohet si një shpërblim për vlerën kohore të parasë dhe për riskun kreditor që lidhet 

me shumën e principalit të papaguar gjatë një periudhe të caktuar kohore dhe për risiqet dhe kostot e tjera 

bazë të kreditimit (p.sh. risku i likuiditetit dhe kostot administrative) si dhe për marzhën e fitimit. 

Në vlerësimin nëse rrjedhat kontraktuale të parasë janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit, organizata 

konsideron kushtet kontraktuale të instrumentit. Kjo përfshinë vlerësimin nëse pasuritë financiare 

përmbajnë një term kontraktual që mund të ndryshojë kohën ose shumën e  rrjedhat kontraktuale të parasë 

në mënyrë që ajo të mos plotësojë këtë kusht. Gjatë marrjes së vlerësimit, organizata konsideron: 

- ngjarje të kushtëzuara që do të ndryshonin sasinë dhe kohën e rrjedhave të parasë ; 

- karakteristikat e borxhit; 

- parapagimi dhe afatet e zgjatjes; 

- kushtet që kufizojnë pretendimet e organizatës për rrjedhat e parasë nga pasuritë e specifikuara; dhe 

- karakteristika që ndryshojnë konsideratën për vlerën kohore të parasë - p.sh. rivendosjen periodike 

të normave të interesit. 

Organizata ka një portofol kredie afatgjatë me normë fikse për të cilën organizata ka mundësi të propozojë 

rishikimin e normës së interesit në datat e rivendosjes periodike. Këto të drejta të rivendosjes janë të 

kufizuara në normën e tregut në kohën e rishikimit. Huamarrësit kanë një mundësi që të pranojnë normën 

e rishikuar ose të shlyejnë huanë në parim pa dënim. Organizataa ka përcaktuar që rrjedhat kontraktuale të 

parasë të këtyre kredive janë vetëm pagesa e principalit dhe interesit sepse opsioni ndryshon normën e 

interesit në një mënyrë që është konsideratë për vlerën kohore të parasë, riskun e kredisë, risqet e tjera bazë 

të huadhënies dhe kostot që lidhen me shumat kryesore të papaguara. 

Riklasifikimet 

Pasuritë financiare nuk janë riklasifikuar pas njohjes së tyre fillestare, përveç në periudhën pas ndryshimit 

të modelit të biznesit të saj për menaxhimin e pasurive financiare. 

Detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para ose pas 1 janarit 2018) 

Organizata klasifikon detyrimet e saj financiare si të matura me koston e amortizuar. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)  

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para dhe pas 1 janar 2018) 

(vazhdim)   

(iii) Ç’regjistrimi (vazhdim) 

Pasuritë financiare 

Organizata çregjistron një pasuri financiare kur mbarojnë të drejtat kontraktuale për rrjedhjet e parave nga 

pasuria financiare ose transferon të drejtat për të marrë rrjedhje të parave kontraktuale në një transaksion 

në të cilin kryesisht të gjitha risiqet dhe përfitimet e pronësisë së pasurisë financiare janë transferuar ose 

në të cilat organizata as nuk transferon e as nuk ruan në thelb të gjitha risqet dhe përfitimet e pronësisë dhe 

nuk mban kontrollin e pasurisë financiare. Ҫdo interes në pasuritë financiare të transferuara që kualifikohen 

për ç’regjistrim që është krijuar apo mbajtur nga organizata njihet si një pasuri ose detyrim në vete. 

Në momentin e ç’regjistrimit të një pasurie financiare, diferenca mes vlerës kontabël neto të pasurisë (ose 

vlera kontabël që i përket pjesës së pasurisë së transferuar), dhe totalit të (i) konsideratës së marrë (përfshirë 

çdo pasuri të re të përfituar ose detyrim të supozuar) dhe (ii) çdo fitimi ose humbje kumulative që është 

njohur në të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, njihet në fitim ose humbje. 

Organizata hyn në transaksione me të cilat transferon pasuritë e njohura në pasqyrën e saj të pozicionit 

financiar, por ruan të gjitha ose në thelb të gjitha risiqet dhe përfitimet e pasurive të transferuara ose një 

pjese të tyre. Në raste të tilla, pasuritë e transferuara nuk ç’regjistrohen. Shembuj të transaksioneve të tilla 

janë huatë e letrave me vlerë dhe transaksionet e shitjes dhe riblerjes.Kur pasuritë i shiten një pale të tretë 

me një normë totale të kthimit në pasuritë e transferuara, transaksioni trajtohet si një transaksion financimi 

i siguruar, i ngjashëm me transaksionet e shitjeve dhe të riblerjes, sepse organizata mban të gjitha ose në 

thelb të gjitha risqet dhe shpërblimet e pronësisë së këtyre pasurive. 

Në transaksionet në të cilat organizata nuk ruan ose transferon në thelb të gjitha risqet dhe përfitimet e 

pronësisë së një pasurie financiare dhe mban kontrollin mbi pasurinë, organizata vazhdon të njohë pasurinë 

deri në masën e përfshirjes së saj të vazhdueshme, të përcaktuar sipas masës për të cilën ajo është e 

ekspozuar ndaj ndryshimeve në vlerën e pasurisë së transferuar. 

Detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para ose pas 1 janar 2018)   

Organizata ç’regjistron një detyrim financiar kur obligimet kontraktuale shlyhen, anulohen ose kanë 

përfunduar. 

(iv) Ndryshimet e pasurive dhe detyrimeve financiare 

Nëse kushtet e një pasurie financiare ndryshohen, organizata vlerëson nëse rrjedhat kontraktuale të parasë 

të pasurise së modifikuar janë në thelb të ndryshme. Nëse  rrjedhat e parasë janë substancialisht të 

ndryshme, atëherë të drejtat kontraktuale në rrjedhat e parasë  nga pasuria financiare fillestare, 

konsiderohen se kanë skaduar. Në këtë rast, pasuritë financiare origjinale ç’regjistrohen dhe një pasuri 

financiare e re njihet me vlerën e drejtë.Nëse rrjedhat e parasë së pasurisë së modifikuar të bartur me koston 

e amortizuar nuk janë në thelb të ndryshme, atëherë modifikimi nuk rezulton në ç’regjistrimin e pasurisë 

financiare. Në këtë rast, organizata rikalkulon vlerën kontabël bruto të pasurisë financiare dhe njeh shumën 

që vjen nga rregullimi i vlerës kontabël bruto si fitim ose humbje e modifikuar në fitim ose humbje. Nëse 

një ndryshim i tillë kryhet për shkak të vështirësive financiare të huamarrësit, atëherë fitimi ose humbja 

paraqitet së bashku me humbjet nga rënia në vlerë. Në raste të tjera, ajo paraqitet si e ardhura nga interesi. 

(v) Netimi (Politika e aplikueshme para dhe pas 1 janar 2018)   

Pasuritë dhe detyrimet financiare netohen dhe shuma neto paraqitet në pasqyrën e pozicionit financiar, 

atëherë, dhe vetëm atëherë kur organizata ka të drejtën ligjore për të netuar shumat dhe ajo synon ose të 

shlyejë ato në një bazë neto ose të realizojë pasurinë dhe te shlyejë detyrimin njëkohësisht. 

Të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten në bazë neto vetëm atëherë kur lejohet sipas SNRF, apo për fitimet 

dhe humbjet që vijnë nga një grup i transaksioneve të ngjashme sikurse nga aktiviteti komercial i 

organizatës. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para dhe pas 1 janar 2018) 

(vazhdim) 

(vi) Matja me kosto të amortizuar  

 ‘Kosto e amortizuar’ e një pasurie ose detyrimi financiar është vlera me të cilën pasuria ose detyrimi 

financiar matet në njohjen fillestare, minus shlyerjet e principalit, plus ose minus amortizimin e akumuluar 

duke përdorur metodën e interesit efektiv për çdo diferencë ndërmjet vlerës fillestare të njohur dhe vlerës 

në maturim, dhe për pasuritë financiare të rregulluara për ndonjë zbritje të humbjes së pritshme 

kreditore.“Vlera kontabël bruto e një pasurie financiare' është kostoja e amortizuar e një pasurie financiare 

përpara se të rregullohet për çdo zbritje të humbjes së pritshme kreditore. 

 (vii) Matja e vlerës së drejtë (Politika e aplikueshme para ose nga 1 janar 2018) 

 ‘Vlera e drejtë’ është çmimi me të cilin pasuria mund të shitet, ose një detyrim të transferohet, në një 

transaksion të zakonshëm ndërmjet pjesëmarrësve në treg në datën e matjes, në një treg primar ose në 

mungesë të tij, në tregun më të favorshëm ku Organizata ka qasje në atë datë. Vlera e drejtë e një detyrimi 

pasqyron riskun e mosekzekutimit të tij. 

Kur është e mundur, Organizata përcakton vlerën e drejtë të një instrumenti duke përdorur çmimin e kuotuar në 

tregun aktiv për instrumentin. Tregu quhet aktiv kur transaksionet lidhur me pasurinë apo detyrimin ndodhin 

shumë shpesh dhe me volum të mjaftueshëm për të siguruar informacion të vazhdueshëm për çmimin  

Kur nuk ekziston një çmim i kuotuar në një treg aktiv, Organizata përdor teknika vlerësimi që 

maksimizojnë përdorimin e inputeve të vëzhgueshme dhe minimizojnë përdorimin e inputeve jo të 

vëzhgueshme. Teknika e zgjedhur e vlerësimit përfshinë gjithë faktorët që pjesëmarrësit në treg do të 

konsideronin në vendosjen e çmimit të një transaksioni. 

Evidenca më e mirë e vlerës së drejtë të një instrumenti financiar me njohjen fillestare të tij është zakonisht 

çmimi i transaksionit –për shembull:vlera e drejtë e konsideratës së dhënë ose të marrë. Nëse Organizata 

vendos se vlera e drejtë në njohjen fillestare ndryshon nga çmimi i transaksionit dhe se vlera e drejtë nuk 

është evidentuar as me një çmim të kuotuar në një treg aktiv për një pasuri apo detyrim identik, e as nuk 

është e bazuar në një teknikë vlerësimi që përdor vetëm të dhëna nga tregjet të vrojtueshme në treg, atëherë 

instrumenti financiar matet fillimisht me vlerën e drejtë, i rregulluar për të shtyrë në kohë diferencën midis 

vlerës së drejtë në njohjen fillestare dhe çmimit të transaksionit. Më pas, kjo diferencë është njohur në fitim 

ose humbje në një bazë të përshtatshme mbi jetën e instrumentit por jo më vonë se vlerësimi që mbështetet 

plotësisht nga të dhëna të vëzhgueshme të tregut ose kur transaksioni mbyllet. 

Nëse një pasuri ose detyrim i matur me vlerën e drejtë ka çmim të ofruar dhe çmim të kërkuar, atëhere 

Organizata matë pasuritë dhe pozicionet e gjata me çmimin e ofruar dhe detyrimet dhe pozicionet e shkurtra 

me çmim të kërkuar. 

Vlera e drejtë e një depozite pa afat nuk është më e vogël se shuma që paguhet në momentin e kërkesës, e 

cila zbritet nga data e parë kur mund të kërkohet pagesa e depozitës.  

Organizata njeh transferimet midis niveleve të hierarkisë së vlerës së drejtë deri në fund të periudhës 

raportuese gjatë së cilës ka ndodhur ky ndryshim në nivelet e vlerës së drejtë. 

(viii) Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë 

Matja e HPK 

HPK-të janë një vlerësim i ponderuar i probabilitetit të humbjeve kreditore dhe do të maten si më poshtë: 

− pasuritë financiare që nuk janë të rëna në vlerë në datën e raportimit: vlera aktuale e të gjitha 

humbjeve në mjete monetare - d.m.th. diferenca midis rrjedhave të parasë që i detyrohen njësisë 

ekonomike në përputhje me kontratën dhe rrjedhat e parasë që Organizata pret të marrë; 

− pasuritë financiare që janë të rëna në vlerë në datën e raportimit: diferenca midis vlerës kontabël 

bruto dhe vlerës aktuale të rrjedhave të parasë të ardhshme të vlerësuara; 

− vlera aktuale e diferencës ndërmjet rrjedhave kontraktuale të parasë që i detyrohen Organizatës nëse 

tërheqja e zotimit dhe rrjedhat e parasë që Organizata pret të marrë; 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para dhe pas 1 janar 2018) 

(vazhdim) 

 (viii) Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë (vazhdim) 

Përkufizimi i vonesave 

Sipas SNRF 9, Organizata do të konsiderojë një pasuri financiare në vonesë kur: 

− or huamarrësi nuk ka gjasa të paguajë detyrimet e tij të kredisë në Organizatë në tërësi, pa pasur 

nevojë nga ana e Organizatës për veprime të tilla si realizimi i sigurisë (nëse ka ndonjë të tillë); ose 

− huamarrësi ka më shumë se 90 ditë të kaluara për çdo detyrim material kredie në Organizatë.  

Ky përkufizim është kryesisht në përputhje me përkufizimin e përdorur për qëllime rregullatore për kreditë 

e klasifikuara si të dyshimta ose të humbura. 

Në vlerësimin nëse një huamarrës është në vonesë, Organizata do të konsiderojë që treguesit janë në 

përputhje me kërkesat rregullatore të riskut për klasifikimin e kredive si të dyshimta ose të humbura: 

− cilësore: p.sh. shkeljet e kovenantave kontraktuale; 

− sasiore: p.sh. statusi i vonuar dhe mos pagesa e një detyrimi tjetër të të njëjtit huamarrës në 

Organizatë; dhe 

− klasifikimi rregullator i riskut të huamarrësve të njëjtë në banka të tjera. 

Inputet në vlerësimin nëse një instrument financiar është në vonesë dhe rëndësia e tyre mund të ndryshojë 

me kalimin e kohës për të reflektuar ndryshimet. 

Nivelet e riskut kreditor 

Organizata vendos çdo ekspozim në një klasë të riskut kreditor bazuar në kërkesat e përcaktuara nga 

rregullorja e Menaxhimit të Riskut të Kredisë duke përdorur faktorë cilësorë dhe sasiorë që tregojnë riskun 

e vonesave. Krahas klasave të riskut të prezantuara për qëllime rregullatore, Organizata identifikon dhe 

monitoron veçmas kreditë standarde në vonesë nga kreditë standarde jo në vonesë. 

Çdo ekspozim do të alokohet në një klasë të riskut kreditor për njohjen fillestare bazuar në informacionin 

në dispozicion për huamarrësin. Ekspozimet do t'i nënshtrohen monitorimit të vazhdueshëm, gjë që mund 

të rezultojë në një ekspozim të zhvendosur në një klasë të riskut kreditor. 

Rritja e ndjeshme të riskut kreditor 

Rritja e ndjeshme e riskut të vonesave dhe vonesat vetë janë përcaktuesit kryesorë për llogaritjen e 

humbjeve të pritshme kreditore.  

Në çdo datë raportimi, Organizata vlerëson nëse ka pasur një rritje të ndjeshme në riskun kreditor duke 

krahasuar: (i) riskun që kredia do të jetë në vonesë në datën e raportimit ose pas datës së raportimit dhe (ii) 

riskun e vonesave të vlerësuara në ose pas datës së njohjes së saj fillestare. 

Gjatë kryerjes së këtij vlerësimi, Organizata konsideron informata të arsyeshme dhe të mbështetshme dhe 

informata historike për kreditë individuale ose grupe kredish kur informacioni i arsyeshëm dhe i mbështetur 

nuk është i disponueshëm në baza individuale. Matja e modelit HPK pasqyron modelin e përgjithshëm të 

përkeqësimit ose përmirësimit të cilësisë  kreditore të instrumenteve financiare, shprehur në aspektin e 

rritjes së ndjeshme të riskut kreditor. Kur instrumenti financiar fillimisht gjenerohet, lejimi i humbjeve 

matet në një shumë të barabartë me humbjet e pritshme kreditore 12-mujore. Kur risku i vonesave të 

instrumentit është rritur ndjeshëm që nga krijimi i tij, Organizata do të masë lejimin e humbjeve në një 

shumë të barabartë me humbjet e pritshme kreditore të përhershme. 

Organizata do të monitorojë efektivitetin e kritereve të përdorura për të identifikuar rritje të ndjeshme në 

riskun kreditor, nëpërmjet rishikimeve të rregullta për të konfirmuar se: 

− kriteret janë në gjendje të identifikojnë rritje të ndjeshme në riskun kreditor para se një ekspozim të 

jetë në vonesë; 

− koha mesatare në mes të identifikimit të një rritjeje të konsiderueshme të riskut kreditor  dhe vonesës 

të duket e arsyeshme; dhe 

− ekspozimet në përgjithësi nuk transferohen drejtpërdrejt nga matja HPK 12-mujore ndaj rënies në 

vlerë të kredisë. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para dhe pas 1 janar 2018) 

(vazhdim) 

 (viii) Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë (vazhdim) 

Përcaktimi nëse risku kreditor është rritur ndjeshëm 

Sipas SNRF 9, kur përcaktohet nëse risku kreditor (d.m.th. risku i vonesës) për një instrument financiar 

është rritur ndjeshëm që nga njohja fillestare, Organizata do të konsiderojë informata të arsyeshme dhe të 

mbështetshme që janë relevante dhe të disponueshme pa kosto ose përpjekje të panevojshme, informata 

cilësore dhe analiza bazuar në përvojën historike të Organizatës, vlerësimin e kreditor të ekspertëve dhe 

informacionin e ardhshëm. 

Organizata do të identifikojë kryesisht nëse ka ndodhur një rritje e ndjeshme e riskut kreditor për një 

ekspozim që ndryshon klasifikimin e riskut rregullator nga standard tek nën vrojtim në përputhje me 

politikën e Organizatës për klasifikimin e riskun rregullator. Të gjitha kreditë që shfaqin rritje të ndjeshme 

në riskun kreditor klasifikohen në Kategorinë 2. 

Si një rezervë, dhe siç kërkohet nga SNRF 9, Organizata me gjasë do të konsiderojë se një rritje e ndjeshme 

e riskut kreditor ndodh jo më vonë se kur një pasuri është më shumë se 30 ditë në vonesë. Organizata do 

të përcaktojë ditët në vonese duke numëruar numrin e ditëve që nga data më e hershme  në vonesë për të 

cilën pagesa e plotë nuk është pranuar. 

Përveq indikacionit të rezervës,  Organizata do të konsiderojë si një rritje e ndjeshme e riskut kreditor, nëse 

kredia klasifikohet nga standardi tek nën vrojtim ose në një klasë më të keqe të riskut ose kreditë e tjera të 

të njëjtit klient me Organizatën janë klasifikuar nga standardi nën vrojtim ose në një shkallë më keq të 

riskut. Organizata gjithashtu do të konsiderojë që risku është rritur nëse klienti kërkon një ristrukturim me 

masa lehtësuese siç janë: maturimi i zgjatur, kësti më i ulët, norma e interesit më e ulët, përjashtimet nga 

ndëshkimet dhe interesi i akumuluar. 

Grupimi i kredive 

Vlerësimi i përgjithshëm i probabilitetit të dështimit (PD) 

Për qëllime të një vlerësimi të përgjithshëm të PD-së, KEP grupon kreditë në bazë të karakteristikave të 

ngjashme të  riskut kreditor që janë tregues i aftësisë së debitorit për të paguar të gjitha shumat e duhura 

sipas kushteve kontraktuale. 

Duke marrë parasysh profilin e riskut kreditor për kreditë e saj, KEP ka zgjedhur të grupojë kreditë në bazë 

të llojit të produktit (agro kredi ,biznesore, hipotekare, konsumuese). 

Ekziston një segmentim i portofolit të kredisë bazuar në karakteristikat e ngjashme të riskut. Më poshtë 

janë paraqitur shtatë segmente të portofolit të kredisë: 

• Agro 

• Biznesore 

• Konsumuese 

• Hipotekare 

Vlerësimi i përgjithshëm i kredive në dështim (KND) 

Për qëllime të vlerësimit të përgjithshëm të KND-ve, kreditë janë grupuar në bazë të:  

- ciklit të rikuperimit të mjeteve monetare për kreditë joperformuese; dhe 

- kthimi pas shlyerjeve.  

KEP rishikon në baza vjetore kufijtë dhe kriteret e përcaktuara për të siguruar që ato mbeten të vlefshme 

pas ndryshimeve të mundshme në madhësinë dhe përbërjen e portofolit të kredive. 

Pasuritë financiare të modifikuara 

Kushtet kontraktuale të një kredie mund të ndryshohen për një numër arsyesh, duke përfshirë ndryshimin 

e kushteve të tregut, mbajtjen e klientëve dhe faktorëve të tjerë që nuk lidhen me një përkeqësim të tanishëm 

ose potencial të kredisë së klientit. Një kredi ekzistuese, kushtet e të cilave janë modifikuar, mund të 

ç’regjistrohen dhe kredia e rinegociuar të njihet si një kredi e re me vlerë të drejtë. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) (vazhdim) 

 (viii) Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë (vazhdim) 

Pasuritë financiare të modifikuara (vazhdim) 

POCI: Pasuritë e blera ose të gjeneruara nga rënia në vlerë (POCI) janë pasuritë financiare që kanë rënë në 

vlerë në njohjen fillestare. POCI pasuritë regjistrohen me vlerën e drejtë në njohjen fillestare dhe të ardhurat 

nga interesi njihen më pas në bazë të një EIR të rregulluar nga kredia. HPK-të njihen vetëm në masën që 

ka një ndryshim pasues në humbjet e pritshme  kreditore. Për pasuritë financiare për të cilat Organizata 

nuk ka shpresa të arsyeshme për rikthimin e të gjithë shumës së mbetur, ose një pjese të saj, vlera kontabël 

bruto e pasurisë financiare zvogëlohet. Kjo konsiderohet një çregjistrim (i pjesëshëm) i pasurisë financiare. 

Sipas SNRF 9, kur kushtet e një pasurie financiare modifikohen dhe modifikimi nuk rezulton në 

ç’regjistrim, Organizata do të shqyrtojë nëse risku kreditor së pasurive është rritur ndjeshëm duke analizuar 

faktorët sasiorë dhe cilësorë që ndikojnë në riskun e vonesës. 

Organizata rinegocion kreditë për klientët në vështirësi financiare (të referuara si 'aktivitete të 

ristrukturimit') për të maksimizuar mundësitë e grumbullimit dhe minimizuar riskun e dështimit. Sipas 

politikës së ristrukturimit të Organizatës, ristrukturimi i kredisë jepet në baza selektive nëse debitori 

momentalisht është në vonesë të borxhit të tij ose nëse ka një risk të lartë të vonesës, ka dëshmi se debitori 

ka bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të paguar sipas kontratës fillestare kushtet dhe debitori pritet 

të jetë në gjendje të përmbushë kushtet e rishikuara. 

Kushtet e rishikuar zakonisht përfshijnë zgjatjen e maturitetit, ndryshimin e kohës së pagesave të interesit 

dhe ndryshimin e kushteve të kovenantave të kredisë. Kreditë invidiuale dhe biznesore janë subjekt i 

politikës së ristrukturimit. 

Në përgjithësi, ristrukturimi është një tregues cilësor i vonesës dhe rënies në vlerën kreditore dhe pritjet e 

ristrukturimit janë të rëndësishme për të vlerësuar nëse ka një rritje të konsiderueshme të riskut kreditor. 

Pas ristrukturimit, një klient duhet të tregojë sjellje të mirë të pagesave në mënyrë të qëndrueshme gjatë 

tetë muajve para se ekspozimi të matet në një shumë të barabartë me HPK-të 12-mujore. 

Inputet në matjen e HPK-ve 

Inputet kryesore në matjen e HPK-ve ka të ngjarë të jenë struktura e termave të variablave në vijim: 

- probabiliteti i dështimit (PD); 

- kreditë në dështim (KND); dhe 

- ekspozimi në dështim (END). 

Këta parametra do të rrjedhin nga modelet statistikore të zhvilluara brenda vendit dhe të dhëna të tjera 

historike që përdorin modelet rregullatore. PD-të do të rregullohen për të pasqyruar informacionin e 

ardhshëm si më poshtë. 

Nivelet e riskut kreditor do të jenë një input primar në përcaktimin e strukturës së afateve të PD për 

ekspozimet. Organizata do të përdorë modele statistikore për të analizuar të dhënat e mbledhura dhe për të 

gjeneruar vlerësime të PD-së të jetës së mbetur të ekspozimeve si dhe këto pritet të ndryshojnë si pasojë e 

kalimit të kohës. 

Kjo analizë do të përfshijë identifikimin dhe kalibrimin e marrëdhënieve ndërmjet ndryshimeve në normat 

e vonuara dhe ndryshimet në faktorët kryesorë makroekonomikë, si dhe analizën e thellë të ndikimit të disa 

faktorëve të tjerë (p.sh. përvojën e ristrukturimit) në riskun e vonesës. Për shumicën e ekspozimeve, 

treguesit kryesorë makroekonomikë ka të ngjarë të përfshijnë rritjen e GDP-së, normat e interesit dhe 

papunësinë. Qasja e Organizatës për përfshirjen e informacioneve të ardhshme në këtë vlerësim është 

diskutuar më poshtë. 

KND është madhësia e humbjes së mundshme nëse ka vonesa. Organizata do të vlerësojë parametrat KND 

bazuar në historinë e normave të rikuperimit të kërkesave ndaj palëve të kundërta. Modelet KND do të 

konsiderojnë strukturën, kolateralin, vjetërsinë e kërkesës dhe kostot e rikuperimit të çdo kolaterali që është 

pjesë përbërëse e pasurive financiare. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) (vazhdim) 

 (viii) Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë (vazhdim) 

Inputet në matjen e HPK-ve (vazhdim) 

Vlerësimet KND do të kalibrohen për skenarë të ndryshëm ekonomikë dhe, për huadhënien e pasurive të 

paluajtshme, për të pasqyruar ndryshimet e mundshme në çmimet e pronës. Ato do të llogariten në bazë të 

rrjedhës së parasë të diskontuara duke përdorur normën efektive të interesit si faktor diskontues. 

END përfaqëson ekspozimin e pritur në rast të një vonese. Organizata do të nxjerr END nga ekspozimi 

aktual ndaj palës tjetër dhe ndryshimet e mundshme në shumën aktuale të lejuar sipas kontratës, përfshirë 

amortizimin dhe parapagimet. END e një pasurie financiare do të jetë vlera kontabël bruto në vonesë. Për 

zotimet e huadhënies dhe garancioneve financiare, END do të shqyrtojë shumën e tërhequr, si dhe shumat 

potenciale të ardhshme që mund të tërhiqen ose paguhen sipas kontratës, të cilat do të vlerësohen bazuar 

në vrojtimet historike dhe parashikimet e ardhshme. 

Organizata matë HPK-të duke marrë në konsideratë riskun e vonesës për periudhën maksimale 

kontraktuale (duke përfshirë opsionet e zgjerimit të huamarrësit) mbi të cilat ai është i ekspozuar ndaj riskut 

kreditor, edhe nëse për qëllime të administrimit të riskut Organizata konsideron një periudhë më të gjatë. 

Periudha maksimale kontraktuale zgjat deri në datën në të cilën Organizata ka të drejtë të kërkojë kthimin 

e një paradhënie ose të përfundojë një zotim kredie apo garancion. 

Informacionet e ardhshme (forward-looking) 

Sipas SNRF 9, Organizata përfshinë informacione të ardhshme në të dyja vlerësimet e saj nëse riskut 

kreditor i një instrumenti është rritur ndjeshëm që nga njohja fillestare dhe matja e saj  HPK-së. Organizata 

formulon një pamje "të rastit bazë" të drejtimit të ardhshëm të variablave përkatëse ekonomike dhe një 

gamë përfaqësuese të skenarëve të tjerë të mundshëm të parashikimit bazuar në këshillat e Komitetit të 

Riskut të Organizatës dhe ekspertëve ekonomikë dhe shqyrtimin e një sërë informacionesh të jashtme 

aktuale dhe parashikuese. 

Ky proces përfshinë zhvillimin e dy ose më shumë skenarëve ekonomikë shtesë dhe duke marrë parasysh 

probabilitetet relative të secilit rezultat. Informacioni i jashtëm mund të përfshijë të dhëna ekonomike dhe 

parashikime të publikuara nga organet qeveritare dhe autoritetet monetare në vendet ku vepron Organizata, 

organizata ndërkombëtare si Banka për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe Fondi Monetar 

Ndërkombëtar dhe sektori privat i përzgjedhur dhe parashikuesit akademikë. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

f) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) (vazhdim) 

(viii)) Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë (vazhdim) 

Informacionet e ardhshme (forward-looking) (vazhdim) 

Rasti bazë paraqet një rezultat më të mundshëm dhe të harmonizohet me informacionin e përdorur nga 

Organizata për qëllime të tjera, siç është planifikimi strategjik dhe buxhetimi. Skenarët e tjerë do të 

përfaqësojnë rezultate më optimiste dhe më pesimiste. Organizata gjithashtu kryen në mënyrë periodike 

testimin e stresit të goditjeve më ekstreme për të kalibruar përcaktimin e këtyre skenarëve të tjerë 

përfaqësues. 

Organizata ka identifikuar dhe dokumentuar nxitësit kryesorë të riskut kreditor dhe humbjet kreditore për 

secilin portofol të instrumenteve financiare dhe duke përdorur një analizë të të dhënave historike, ka 

vlerësuar marrëdhëniet ndërmjet variablave makroekonomikë dhe riskut kreditor dhe humbjeve kreditore. 

Këta drejtues kryesorë përfshijnë normat e interesit, normat e papunësisë dhe parashikimet e GDP-së. 

Marrëdhëniet e parashikuara midis treguesve kryesorë dhe vonesave dhe normave të humbjeve në portofole 

të ndryshme të pasurive financiare janë zhvilluar bazuar në analizimin e të dhënave historike gjatë 5 viteve 

të fundit. 

Paraqitja e lejimeve për HPK në pasqyrën e pozicionit financiar 

Lejimet për humbjet për HPK janë paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar si më poshtë: 

− pasuritë financiare të matura me koston e amortizuar: si zbritje nga vlera kontabël bruto e pasurive; 

− zotimet e kredisë dhe kontratat e garancioneve financiare: në përgjithësi, si një provizion; 

− kur një instrument financiar përfshinë si një komponent të tërhequr dhe një jo të tërhequr, dhe 

Organizata nuk mund të identifikojë HPK-në në komponentin e zotimit të kredisë veçmas nga ato në 

komponentin e tërhequr të kredisë: Organizata paraqet një provizion të humbjes së kombinuar për të 

dy komponentët. Shuma e kombinuar paraqitet si një zbritje nga vlera kontabël bruto e përbërësit të 

tërhequr. Çdo tejkalim i provizionit të humbjes mbi shumën bruto të komponentit të tërhequr paraqitet 

si një provizion. 

Kreditë e shlyera 

Kreditë shlyhen (pjesërisht ose tërësisht) kur nuk ka një perspektivë reale të rikuperimit. Kjo zakonisht 

ndodh kur Organizata përcakton se huamarrësi nuk ka pasuri ose burime të ardhurash që mund të gjenerojnë 

rrjedha të parasë të mjaftueshme për të shlyer shumat që i nënshtrohen shlyerjes. Megjithatë, pasuritë 

financiare që janë shlyer mund të jenë ende subjekt i veprimeve përmbarimore në mënyrë që të jenë në 

përputhje me procedurat e Organizatës për mbulimin e shumave të duhura. 

g) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) 

(i) Njohja 

Organizata fillimisht njeh kreditë dhe paradhëniet,depozitat, huamarrjet dhe  kreditë e varura në datën që 

ato janë krijuar. Blerjet dhe shitjet e pasurive financiare njihen me datën e tregtimit në të cilën Organizata 

zotohet për të blerë ose shitur pasurinë. Të gjitha pasuritë dhe detyrimet e tjera financiare njihen fillimisht 

në datën e tregtimit, e cila është data kur Organizata bëhet palë në kushtet kontraktuale të instrumentit. 

Një pasuri ose detyrim financiar fillimisht matet me vlerën e drejtë plus kostot e transaksionit që lidhen 

drejtpërdrejtë me blerjen apo lëshimin e tij, përveç rasteve të pasurive dhe detyrimeve financiare të 

regjistruara me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

g) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) 

(ii) Klasifikimi 

Pasuritë financiare 

Organizata klasifikon pasuritë e saj financiare në kategorinë e kredive ose të arkëtueshmeve. 

- Kreditë dhe të arkëtueshmet (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) 

Kreditë dhe të arkëtueshmet janë pasuri financiare jo derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme që 

nuk janë të kuotuara në një treg aktiv dhe se Organizata nuk ka ndërmend të shesë menjëherë ose në afatin 

e afërt. Kreditë për klientët klasifikohen si kredi dhe të arkëtueshmet. 

Kreditë dhe të arkëtueshmet fillimisht maten me vlerën e drejtë plus kostot shtesë direkte të transaksionit 

dhe më pas maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 

Detyrimet financiare 

Organizata klasifikon detyrimet e saj financiare si të matura me kosto të amortizuar.  

(iii) Ç’regjistrimi 

Pasuritë financiare 

Organizata çregjistron një pasuri financiare kur mbarojnë të drejtat kontraktuale për rrjedhjet e parave nga 

pasuria financiare ose transferon të drejtat për të marrë rrjedhje të parave kontraktuale në një transaksion 

në të cilin kryesisht të gjitha risqet dhe përfitimet e pronësisë së pasurisë financiare janë transferuar ose në 

të cilat Organizata as nuk transferon e as nuk ruan në thelb të gjitha risqet dhe përfitimet e pronësisë dhe 

nuk mban kontrollin e pasurisë financiare. Ҫdo interes në pasuritë financiare të transferuara që kualifikohet 

për ç’regjistrim që është krijuar apo mbajtur nga Organizata njihet si një pasuri ose detyrim në vete. 

Në momentin e ç’regjistrimit të një pasurie financiare, diferenca mes vlerës kontabël neto të pasurisë (ose 

vlera kontabël që i përket pjesës së pasurisë së transferuar), dhe totalit të (i) konsideratës së marrë (përfshirë 

çdo pasuri të re të përfituar ose detyrim të supozuar) dhe (ii) çdo fitim ose humbje kumulative që është 

njohur në të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, njihet në fitim ose humbje. 

Detyrimet financiare 

Organizata ç’regjistron një detyrim financiar kur obligimet kontraktuale shlyhen, anulohen ose kanë 

përfunduar. 

(iv) Matja me kosto të amortizuar 

Kostoja e amortizuar e një pasurie ose detyrimi financiar është vlera me të cilën pasuria ose detyrimi 

financiar matet në njohjen fillestare, minus shlyerjet e principalit, plus ose minus amortizimin e akumuluar 

duke përdorur metodën e interesit efektiv për çdo diferencë ndërmjet vlerës fillestare të njohur dhe vlerës 

në maturim, minus çdo zbritje për rënie në vlerë. 

Rënia në vlerë e kredive dhe paradhënieve  

Në çdo datë raportimi Organizata vlerëson nëse ka evidencë objektive që pasuritë financiare të cilat nuk 

mbahen me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes kanë rënë në vlerë. Një pasuri financiare ose një 

grup pasurish financiare është rënë në vlerë kur evidenca objektive demonstron se një ngjarje që sjell 

humbje ka ndodhur pas njohjes fillestare të pasurisë dhe që ngjarja që sjell humbje ka një ndikim në rrjedhat 

e ardhshme të parasë së pasurisë ose grupeve të pasurive dhe që mund të vlerësohet me saktësi.  

Evidenca objektive që pasuritë financiare kanë rënë në vlerë mund të përfshijnë vështirësi financiare të 

konsiderueshme të huamarrësit ose emetuesit, mos pagesa nga huamarrësit, ristrukturimin e një kredie apo 

paradhënie nga Organizata me kushte që Organizata përndryshe nuk do t'i kishte konsideruar, indikacione 

që një huamarrës ose huadhënës po falimenton, zhdukja e një tregu aktiv për një letër me vlerë ose të dhëna 

të tjera të dukshme lidhur me një grup pasurish të tilla si ndryshimet negative në statusin e pagesave të 

huamarrësit ose emetuesit në grup, apo kushtet ekonomike që tregojnë me dështimin në Organizatë. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

g) Pasuritë dhe detyrimet financiare (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) (vazhdim) 

Rënia në vlerë e kredive dhe paradhënieve (vazhdim) 

Organizata i konsideron evidencat e rënies në vlerë për kreditë dhe paradhëniet si në një pasuri në nivel 

specifik dhe të përgjithshëm. Të gjitha kreditë dhe paradhëniet individualisht të rëndësishme vlerësohen 

specifikisht për rënie në vlerë. Ato që nuk janë individualisht të rëna në vlerë vlerësohen kolektivisht për 

çdo rënie në vlerë që ka ndodhur por nuk është identifikuar ende. Kreditë dhe paradhëniet me karakteristika 

të ngjashme të riskut. 

Për qëllime të vlerësimit kolektiv të rënies në vlerë, pasuritë financiare grupohen në bazë të karakteristikave 

të ngjashme të riskut kreditor (lloji dhe shuma e kredisë). Bazuar në të dhënat historike për secilën nga këto 

grupe llogaritet një faktor humbjeje. Këta faktorë të pritshëm të humbjes janë përshtatur për gjykimin e 

menaxhmentit nëse kushtet e tanishme ekonomike dhe të kredisë janë të tilla që humbjet aktuale mund të 

jenë më të mëdha ose më të vogla se ato të sugjeruara nga trendet historike dhe më pas ato aplikohen për 

të vlerësuar humbjen nga rënia në vlerë në secilin grup. Normat e vonesës, normat e humbjeve dhe koha e 

pritshme e rikuperimit të ardhshëm regjistrohen rregullisht në krahasim me rezultatet aktuale për të siguruar 

që ato mbeten të përshtatshme.  

Humbjet nga rënia në vlerë e pasurive të matura me koston e amortizuar llogariten si diferenca midis vlerës 

kontabël dhe vlerës aktuale të rrjedhës së parave të ardhshme të parashikuara, të diskontuara me normën 

fillestare të interesit efektiv të pasurisë. 

Nëse kushtet e një pasurie financiare ri-negociohen ose modifikohen ose një pasuri financiare ekzistuese 

zëvendësohet me një të re për shkak të vështirësive financiare të huamarrësit, atëherë bëhet vlerësimi nëse 

pasuria financiare duhet të ç’regjistrohet. Nëse rrjedhjet e parasë të pasurisë së rinegociuar janë në thelb të 

ndryshme, atëherë të drejtat kontraktuale të rrjedhjeve të parasë nga pasuria financiare fillestare janë vlerësuar 

të kenë skaduar. Në këtë rast pasuria financiare fillestare ç’regjistrohet dhe pasuritë e reja financiare njihen 

me vlerën e drejtë. Humbja nga rënia në vlerë matet si më poshtë:  

Nëse ristrukturimi i pritshëm nuk rezulton në ç’regjistrimin e pasurisë ekzistuese, rrjedhjet e parasë të vlerësuara 

që rrjedhin nga pasuria financiare e modifikuar përfshihen në matjen e pasurisë ekzistuese bazuar në kohën e 

pritshme dhe shumat e diskontuara me normën fillestare efektive të interesit të pasurisë financiare ekzistuese.  

Nëse ristrukturimi i pritur rezulton në ç’regjistrimin e pasurisë ekzistuese, atëherë vlera e drejtë e pritur e 

pasurisë së re trajtohet si rrjedha e parave të gatshme nga pasuria financiare ekzistuese në kohën e 

ç’regjistrimit të saj. Kjo shumë zbritet nga data e pritshme e ç’regjistrimit deri në datën e raportimit duke 

përdorur normën fillestare të interesit efektiv të pasurisë financiare ekzistuese. 

Humbjet nga rënia në vlerë njihen në fitim ose humbje dhe pasqyrohen në një llogari të lejimit kundrejt 

kredive dhe paradhënieve. Kur një ngjarje që ndodh pas njohjes së rënies në vlerë shkakton zvogëlimin e 

humbjes nga rënia në vlerë, zvogëlimi në humbje nga rënia në vlerë kthehet në fitim ose humbje. 

Humbjet njihen në fitim ose humbje dhe pasqyrohen në një llogari të lejimit kundrejt kredive dhe 

paradhënieve. Kreditë shlyhen pasi që masa të arsyeshme të mbledhjes janë marrë në përputhje me 

politikën e vendosur të Organizatës. Kur një ngjarje e mëvonshme shkakton zvogëlimin e shumës së 

humbjes nga rënia në vlerë, zvogëlimi në humbjen nga rënia në vlerë kthehet në fitim ose humbje. 

h) Paraja dhe ekuivalentet e saj 

Paraja dhe ekuivalentët e saj përfshijnë monedhat dhe kartëmonedhat në arkë, gjendjet në Bankën Qendrore 

të pakufizuara në përdorimin e  pasurive financiare shumë likuide me maturim fillestar deri në tre muaj të 

cilat, kanë risk të pa konsiderueshëm ndryshimi të vlerës së tyre të drejtë, dhe përdoren nga Organizata për 

menaxhimin e zotimeve afatshkurtra. 

Paraja dhe ekuivalentet e saj mbahen me kosto të amortizuar në pasqyrën e pozicionit financiar. 

i) Humarrjet (Politika e aplikueshme para 1 janar 2018) 

Huamarrjet janë burimet kryesore të Bankës për financim..  

Huamarrjet maten me vlerën e drejtë minus kostot direkte të transaksionit dhe më pas maten me koston e 

amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

j) Prona dhe pajisjet 

Zërat e pronës dhe pajisjeve janë matur sipas kostos minus zhvlerësimin e akumuluar dhe ndonjë humbje të 

akumuluar nga rënia në vlerë. Kostot përfshijnë shpenzime që janë drejtpërdrejtë të lidhura me blerjen e 

pasurisë. Kostoja e pasurive të vetë-konstruktuara përfshinë koston e materialeve dhe të punës direkte, çdo 

kosto tjetër që lidhet drejtpërdrejt me sjelljen e pasurisë në një gjendje pune për përdorimin e saj të synuar, 

si dhe kostot e çmontimit dhe heqjes së sendeve dhe rivendosjen e lokacionit në të cilin ato janë të 

vendosura. Kur pjesët e një pjese të pajisjeve kanë jetë të ndryshme të dobishme, ato llogariten si zëra të 

veçantë (komponentë kryesorë) të pajisjeve. 

Kostoja e zëvendësimit të një pjese te pajisjeve njihet ne vlerën kontabël te zërit ne qoftë se është e mundur 

që perfitimet e ardhshme ekonomike të integruara brenda pjesës do të derdhen në Organizatë dhe kostot e 

saj mund te maten në mënyrë të besueshme. Shpenzimet e servisimit të përditshëm të pajisjeve njihen në 

fitim ose humbje si të ndodhin.Në fund të çdo periudhe raportuese, menaxhmenti vlerëson nëse ka ndonjë 

tregues të zhvlerësimit të pronës dhe pajisjeve. Nëse ndonjë tregues i tillë ekziston, menaxhmenti vlerëson 

shumën e rikuperueshme, e cila përcaktohet si vlera më e lartë e një pasurie me vlerën e drejtë minus kostot 

për shitje dhe vlerën e saj në përdorim. Vlera kontabël është zvogëluar në shumën e rikuperueshme dhe 

humbja nga zhvlerësimi njihet në fitim ose humbje për vitin. Një humbje nga zhvlerësimi e njohur për një 

pasuri në vitet e mëparshme kthehet mbrapsht, nëse ka pasur një ndryshim në vlerësimet e përdorura për 

të përcaktuar vlerën e pasurisë në përdorim ose vlerën e drejtë minus kostot për shitje. 

Fitimet dhe humbjet nga shlyerjet përcaktohen duke krahasuar të ardhurat me vlerën kontabël neto njihen 

në fitim ose humbje. 

(i) Zhvlerësimi 

Zhvlerësimi në zërat e pronës dhe pajisjeve është llogaritur duke përdorur metodën lineare për të alokuar 

koston e tyre për vlerat e tyre të mbetura gjatë jetës së tyre të dobishme të vlerësuar: 

Automjete  5 vite 

Mobilje dhe pajisje 5 vite 

Kompjuterë dhe pajisje elektronike 5 vite 

Përmirësimet e objekteve me qira Afatit më të shkurtër të qirasë, dhe të jetës së tyre të dobishme 

Vlerat e mbetura të pasurive dhe jetët e dobishme shqyrtohen, dhe përshtaten nëse është e përshtatshme, 

në fund të çdo periudhe raportuese.  

Pasuritë e paprekshme të blera nga Organizata shprehen me kosto minus amortizimin e akumuluar dhe 

humbjet e akumuluara nga rënia në vlera. 

k) Pasuritë e paprekshme  

Shpenzimet pasuese për pasuritë e paprekshme kapitalizohen vetëm kur rriten përfitimet ekonomike të 

ardhshme të integruara në pasurinë specifik të cilit i përket. Të gjitha shpenzimet e tjera janë shpenzime të 

ndodhura. 

Amortizimi njihet në fitim ose humbje në bazë të linjës së drejtë gjatë jetëgjatësisë së vlerësuar të pausrive. Jeta 

e dobishme e vlerësuar e pasurive të paprekshme përcaktohet sipas vlefshmërisë së kontratës ose 10 vjet. 

l) Provizionet  

Një provizion njihet nëse si pasojë e një ngjarje të mëparshme, kur Organizata ka një obligim ligjor aktual 

apo konstruktiv që mund të vlerësohet me saktësi, dhe ka mundësi që një dalje e të mirave materiale do të 

kërkohet për të shlyer obligimin. Provizionet përcaktohen duke skontuar  rrjedhën e ardhshme të parasë 

me një normë para tatimit e cila reflekton vlerësimet aktuale të tregut për vlerën e parasë në kohë dhe sipas 

rastit, me risqet specifike të detyrimit. Diskontimi i pashmangshëm njihet si kosto financiare. 

m) Përfitimet e punonjësve 

Detyrimet për kontributet në planet e përcaktuara të kontributeve njihen si shpenzim në fitim ose humbje 

kur ato ndodhin. Organizata paguan vetëm kontribute për sigurimet shoqërore të detyrueshme që ofrojnë 

përfitime në formë të pensioneve për punonjësit me rastin e pensionimit. Autoritetet lokale janë përgjegjëse 

për përcaktimin e limitit minimal ligjor të vendosur për pensionet në Kosovë sipas një plani të përcaktuar 

të kontributeve për pensione 
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4. ADAPTIMI I STANDARDEVE TË REJA OSE TË RISHIKUARA DHE INTERPRETIMET  

4.1 Standardet dhe interpretimet e lëshuara, por ende jo efektive dhe që nuk janë adoptuar  

Standardet dhe interpretimet e lëshuara, por që nuk janë ende efektive, deri në datën e lëshimit të pasqyrave 

financiare të Organizatës janë dhënë më poshtë. Organizata synon të miratojë këto standarde, nëse është e 

aplikueshme, kur ato të hyjnë në fuqi. 

SNRF 16 Qiratë 

SNRF 16 është miratuar në janar 2016 dhe zëvendëson SNK 17 Qiratë, KIRFN 4 Përcaktimi nëse një 
Marrëveshje përmban një qira, KIS-15 Qiratë Operative - Nxitjet dhe KIS-27 Vlerësimi i Substancës së 
Transaksioneve që përfshijnë Formën Ligjore të Qirasë. SNRF 16 përcakton parimet për njohjen, matjen, 
paraqitjen dhe dhënien e informacioneve shpjeguese të qirasë dhe kërkon që qiramarrësit të japin llogari 
për të gjitha qiratë sipas një modeli të vetëm në bilanc, ngjashëm me kontabilitetin për qiratë financiare 
sipas SNK 17. Standardi përfshinë dy përjashtime njohjeje për qiramarrësit - dhënien me qira të pasurive 
"me vlerë të ulët" (p.sh., kompjuterët personalë) dhe qiratë afatshkurtra (d.m.th., me qira me një afat kohor 
me qira prej 12 muajsh ose më pak). Në datën e fillimit të një qiraje, një qiramarrës do të njohë një detyrim 
për të bërë pagesa të qirasë (d.m.th. detyrimin e qirasë) dhe një pasuri që përfaqëson të drejtën e përdorimit 
të pasurisë bazë gjatë afatit të qirasë (d.m.th., e drejta e përdorimit të pasurisë). Qiramarrësve do t’u 
kërkohet të njohin veçmas shpenzimet e interesit në detyrimet e qirasë dhe shpenzimet e zhvlerësimit në të 
drejtën e përdorimit të pasurisë. 

Qiramarrësit gjithashtu do të u kërkohet që të rimasin detyrimin e qirasë me rastin e ngjarjeve të caktuara 

(p.sh., një ndryshim në afatin e qirasë, një ndryshim në pagesat e qirasë të ardhshme që rezultojnë nga një 

ndryshim në një indeks apo normë të përdorur për të përcaktuar këto pagesa). Qiramarrësi në përgjithësi 

do të njohë shumën e rivlerësimit të detyrimit të qirasë si një rregullim në të drejtën e përdorimit të pasurisë. 

Kontabiliteti i qiradhënësit sipas SNRF 16 është në thelb i pandryshuar nga kontabilizimi i sotëm sipas 

SNK 17. Qiradhënësit do të vazhdojnë të klasifikojnë të gjitha qiratë duke përdorur të njëjtin parim 

klasifikimi si në SNK 17 dhe të bëjnë dallimin mes dy llojeve të qirasë: qiratë operative dhe financiare. 

SNRF 16 gjithashtu kërkon që qiramarrësit dhe qiradhënësit të bëjnë më shumë informacion shpjegues se 
sa sipas SNK 17. 

Ndikimi aktual i zbatimit të SNRF 16 mbi pasqyrat financiare në periudhën e aplikimit fillestar do të varet 

nga përbërja e portofolit të qirasë të Organizatës në atë datë, vlerësimi më i fundit i Organizatës nëse ai do 

të ushtrojë opsionet e rinovimit të qirasë dhe shkallën në të cilën Organizata zgjedh të përdorë mjetet 

praktike dhe përjashtimet e njohjes. Sidoqoftë, Organizata ka vlerësuar në bazë të kontratave aktuale të 

qirasë, zgjatjeve të vlerësuara dhe modelit të përgjithshëm të biznesit në të cilin kontratat janë nënshkruar 

jo më shumë se 5 vjet, e drejta fillestare e përdorimit të pasurive dhe detyrimi i qirasë  do të jetë 1.9 mil €. 

• KIRFN 23 “Pasiguria mbi Trajtimin e Tatimit mbi të Ardhurat” (efektive për periudhat vjetore 

që fillojnë më ose pas 1 janarit 2019), 

• SNRF 17 “Kontratat e Sigurimeve” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 

2019), 

• Ndryshimet në SNRF 9 “Instrumentet financiare” - Karakteristikat e Parapagimit me Kompensim 

Negativ (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2019), 

• Ndryshimet në SNRF 10 “Pasqyrat Financiare të Konsoliduara” dhe SNK 28 “Investimet në 

Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta” - Shitja ose Kontributi i Pasurive në mes të një 

Investitori dhe Shoqërisë së  tij ose Sipërmarrjes së Përbashkët dhe ndryshimet e mëtejshme (data 

efektive shtyhet për një kohë të pacaktuar derisa të përfundohet projekti hulumtues mbi metodën e 

kapitalit) 

• Ndryshimet në SNK 19: Ndryshimet në Plan, Reduktimet ose Zgjidhja - kontabilizimi kur një 

ndryshim plani, reduktim ose zgjidhje ndodh gjatë një periudhe raportuese (efektive për periudhat 

vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2019) 
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4. ADAPTIMI I STANDARDEVE TË REJA OSE TË RISHIKUARA DHE INTERPRETIMET 

(VAZHDIM) 

4.1 Standardet dhe interpretimet e lëshuara, por ende jo efektive dhe që nuk janë adoptuar 

(vazhdim) 

• Ndryshimet në SNK 28 “Investimet në Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta” - Interesat 

Afatgjatë në Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më 

ose pas 1 janar 2019) 

• Korniza Konceptuale në Standardet e SNRF - Për përgatitësit që zhvillojnë politika kontabël bazuar 

në Kornizën Konceptuale, është efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2020, 

 

• SNRF 3: Kombinimet Biznesore (Ndryshimet) - (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose 

pas 1 janarit 2020), 

• SNK 1 Paraqitja e Pasqyrave Financiare dhe SNK 8 Politikat Kontabël, Ndryshimet në 

Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet: Përkufizimi i 'materialit' (Ndryshimet) - (efektive për 

periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2020). 

• Ndryshimet në standarde të ndryshme për shkak të "Përmirësimeve të SNRF (cikli 2015-2017)" 

që rrjedhin nga projekti vjetor i përmirësimit të SNRF, i cili hyn në fuqi për periudhat vjetore që 

fillojnë më ose pas 1 janarit 2019, duke përfshirë: 

o SNRF 3 Kombinimet Biznesore 

o SNRF 11 Marrëveshjet e Përbashkëta 

o SNK 12 Tatimi mbi të Ardhurat 

o SNK 23 Kostot e huamarrjes. 

4.2 Standardet e miratuara dhe efektive për periudhën vjetore 

Ndryshimet e reja të standardeve ekzistuese të nxjerra nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit (BSNK) janë efektive për periudhën raportuese aktuale, por adoptimi i tyre nuk ka çuar në 

ndonjë ndryshim në politikat kontabël të Bankës: 

• Ndryshimet në SNRF 2 "Pagesa në Bazë të Aksioneve" - Klasifikimi dhe matja e transaksioneve 

të pagesave të bazuara në aksione (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2018), 

• Ndryshimet në SNRF 4 "Kontratat e Sigurimeve" - Zbatimi i SNRF 9 "Instrumentet Financiare" 

me SNRF 4 "Kontratat e Sigurimeve" (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 

2018 ose kur SNRF 9 "Instrumentet Financiare" aplikohet për herë të parë. 

• Ndryshimet në SNK 40 "Pronat investuese" - Transferet e Pronës Investuese (efektive për 

periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2018), 

• IFRIC 22 “Transaksionet në Valutë të Huaj dhe Konsiderata Paraprake" (efektive për periudhat 

vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2018), 

• Ndryshimet në SNRF 1 dhe SNK 28 për shkak të "Përmirësimeve të SNRF-ve (cikli 2014-2016)” 

Duke rezultuar nga projekti i përmirësimit vjetor të SNRF-ve (SNRF 1, SNRF 12 dhe SNK 28) 

kryesisht me qëllim heqjen e mospërputhjeve dhe sqarimin e formulimit (ndryshimet në SNRF 1 dhe 

SNK 28 duhet të zbatohen për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janarit 2018 . 
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5. PËRDORIMI I VLERËSIMEVE DHE GJYKIMEVE 

Organizata bën vlerësime dhe supozime që ndikojnë në shumat e raportuara të pasurive dhe detyrimeve 

brenda vitit të ardhshëm financiar. Vlerësimet dhe gjykimet vlerësohen vazhdimisht dhe bazohen në 

përvojën historike dhe faktorë të tjerë, duke përfshirë pritjet e ngjarjeve të ardhshme që besohet të jenë të 

arsyeshme në rrethanat. Informacionet në lidhje me rezervat dhe rastet e paparashikuara janë të detajuara 

në shënimet 13 dhe 21. 

a) Humbjet e Pritshme Kreditore (politika e aplikueshme pas 1 janar 2018) 

Pasuritë finaciare të matura me kosto të amortizuar ose VDATGJ vlerësohen për rënie në vlerë  në bazë të 

politikave të përshkruara të kontabilitetit në Shënimin 3 (e) (vii). Organizata rishikon vlerësimet dhe 

gjykimet në baza të rregullta.  

Organizata mat humbjet e pritshme  kreditore të një instrumenti financiar në një mënyrë që reflekton: 

(i) një sasi të paanshme dhe me probabilitet të ponderuar që përcaktohet duke vlerësuar një sërë 

rezultatesh të mundshme; 

(ii) vlera kohore e parave; dhe 

(iii) informacione të arsyeshme dhe të mbështetura që janë në dispozicion pa kostot dhe përpjekjet e 

panevojshme në datën e raportimit për ngjarjet e kaluara, kushtet aktuale dhe parashikimet e kushteve 

të ardhshme ekonomike. 

b) Përcaktimi i vlerës të drejtë  

Përcaktimi i vlerës së drejtë të pasurive dhe detyrimeve financiare për të cilat nuk ka çmim tregu kërkon 

përdorimin e teknikave të vlerësimit siç përshkruhet në Shënimin 3. (e). (vi). Për instrumentet financiare 

që tregtohen rrallë dhe kanë pak transparencë të çmimeve, vlera e drejtë është më pak objektive dhe kërkon 

nivele të ndryshme gjykimi në varësi të likuiditetit, përqendrimit, pasigurisë së faktorëve të tregut, 

supozimeve rreth çmimit dhe risqe të tjera që ndikojnë në instrumentin specifik.  

Organizata vlerëson vlerën e drejtë duke shfrytëzuar hierarkinë e mëposhtme të metodave: 

• Niveli 1: Çmim i kuotuar i tregut në tregje aktive për instrumentet identike; 

• Niveli 2: Metodë vlerësimi bazuar në inpute të vëzhgueshme e. Kjo kategori përfshinë instrumentet e 

vlerësuara duke shfrytëzuar: çmimet e tregut për instrumente të ngjashme në tregjet aktive; çmimet e tregut 

për instrumente të ngjashme në tregjet më pak aktive; apo teknika tjera të vleresimit në të cilat të gjithë 

faktorët material në menyrë direkte apo indirekte janë të vëzhgueshëm nga të dhënat e tregut; 

• Niveli 3: Metodë vlerësimi bazuar në inpute të rëndësishme jo të vëzhgueshme. Kjo kategori përfshinë 

të gjithë instrumentët për të cilët teknikat e vlerësimit përfshijnë faktor që nuk bazohen në të dhëna të 

vezhgueshme dhe faktorët e pavëzhgueshem kanë një ndikim material në vlerësimin e instrumentit.  Kjo 

kategori përfshinë instrumentet që janë vlerësuar në bazë të çmimeve të tregut për instrumente të ngjashme 

për të cilat rregullime apo gjykime materiale jo të vëzhgueshme kërkohen për të reflektuar dallimet mes 

instrumenteve. 

Vlerësimi i vlerës së drejtë është shpalosur në shënimin 5 c) më poshtë. 

c) Paraqitja dhe vlerësimi i vlerës së drejtë 

Vlerësimet e vlerës së drejtë bazohen në instrumentet financiar në pasqyrën ekzistuese të pozicionit 

financiar të Organizatës pa u përpjekur për të vlerësuar vlerën e biznesit të pritshëm dhe vlerën e pasurive 

dhe detyrimeve që nuk konsiderohen instrumente financiare. 

Vlera e drejtë e instrumenteve financiare  

Kur është e mundur, vlera e drejtë e kredive bazohet në transaksionet e tregut të vëzhgueshme. Kur 

transaksionet e tregut të vëzhgueshme nuk janë në dispozicion, vlera e drejtë vlerësohet duke përdorur 

modele vlerësimi, siç janë teknikat e skontimit të rrjedhave të parasë Inputet në teknikat e vlerësimit 

përfshinë humbjet e pritshme të kredisë gjatë jetës dhe normat e interesit. Kreditë e vogla homogjene janë 

grupuar në portofole me karakteristika të ngjashme. 

Vlera e drejtë e huave llogaritet duke përdorur teknikat e skontimit të rrjedhave të parasë, duke zbatuar 

normat që ofrohen për huamarrjet me maturime dhe afate të ngjashme. 
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5. PËRDORIMI I VLERËSIMEVE DHE GJYKIMEVE (VAZHDIM) 

c) Paraqitja dhe vlerësimi i vlerës së drejtë (vazhdim) 

Vlera kontabël e kredive dhe huamarrjeve më 31 dhjetor 2018 është më e vogël se vlera e tyre e drejtë, për 

shkak se normat aktuale të tregut prej 21.7% për kreditë dhe për 4.7 % për huamarrjet janë më të ulëta se 

vitin e kaluar (2017: më e ulët 22.63 % për kreditë dhe 5.7% për huamarrjet). 

6. SHPALOSJET E TRANZICIONIT 

Efektet e tranzicionit 

KEP ka zgjedhur të llogarisë efektet e tranzicionit në fitimet e pashpërndara më 1 janar 2018. Prandaj, KEP 

mat dhe llogaritë HPK në përputhje me SNRF 9 më 1 janar 2018 dhe regjistrojnë ndonjë diferencë ndërmjet 

SNRF 9 dhe SNK 39 në atë datë për fitimet e pashpërndara më 1 janar 2018. 

 31 dhjetor 2017 
Ndikimi nga adoptimi i 

parë SNRF 9 
1 janar 2018 

  Matja e SNK 39 
Riklasifikimi 

 Rimatja Matja e SNRF 9 

Pasuritë financiare Kategoria  Shuma 
              

HPK  
Kategoria Shuma 

       

Detyrimet nga bankat L&R 2,162,302 2,162,302 - AC 2,162,302 
Kreditë dhe 

paradhëniet për 

klientët, neto 
L&R 36,055,365 35,553,715 (501,650) AC 35,553,715 

Gjithsej Pasuritë  38,217,667 37,716,017 (501,650)  37,716,017 

       

Detyrimet financiare       

Detyrimet nga bankat 

dhe IF 
AC 23,642,135 23,642,135 - AC 23,642,135 

Gjithsej Detyrime  23,642,135 23,642,135 -  23,642,135 

Surplusi i 

akumuluar 
 14,968,341 14,466,691 (501,650)  14,466,691 

 

  31  dhjetor 2017 
Ndikimi nga 

adoptimi i parë 1 janar 2018 

  

 Nën  

IAS39/IAS37   Rimatja  
 Nën  

IFRS 9  

Rënia në vlerë për:     

Detyrimet nga bankat  2,162,302  2,162,302 

Kreditë dhe paradhëniet për 

klientët  739,030 501,650 1,240,680 

Gjithsej  2,901,332 501,650 3,402,982 

 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

 
Vlera e drejtë 

Niveli 3 
Vlera 

kontabël 
Vlera e drejtë 

Niveli 3 
Vlera  

kontabël 

Pasuritë Financiare     
Kreditë dhe paradhëniet për klientët 43,108,216 42,764,759 36,819,455 35,553,715 

Detyrimet financiare     
Huamarrjet     33,138,860 32,731,748     23,753,453 23,642,135 
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6. SHPALOSJET E TRANZICIONIT (VAZHDIM) 

Shpalosjet e Tranzicionit (vazhdim) 

Zbatimi i vazhdueshëm 

Organizata njeh në fitim ose humbje, si një fitim ose humbje nga renia ne vlere, shuma e humbjeve të 

pritshme të kredisë (ose ndryshim) që kërkohet për të rregulluar kompensimin e humbjeve në datën e 

raportimit në shumën që kërkohet të njihet. 

Vlera kontabël e kredive te rena ne vlere është zvogëluar në shumën e rikuperueshme të vlerësuar nëpërmjet 

përdorimit të një llogarie të lejuar. Shuma e ndryshimit në provizion e kesaj periudhe njihet në pasqyrën e 

të ardhurave për periudhën përkatëse. 

Nëse në një periudhë pasuese shuma e zhvlerësimit të pasurive financiare zvogëlohet si pasojë e një 

ngjarjeje që ndodh pas zhvlerësimit, shuma kthehet duke rregulluar kompensimin e humbjeve të 

akumuluara dhe është njohur në pasqyrën e të ardhurave. 

Shuma e zbritjes së humbjes së kredisë është paraqitur në një llogari të veçantë të kompensimit në anën "e 

pasurive" të bilancit, si një kompensim ndaj "huave dhe paradhënieve bruto" ndaj klientëve. Tarifa e 

provizionit paraqitet veças në fitim ose humbje. 

 

Ndikimi i kalimit në SNRF 9 mbi rezervat dhe fitimet e pashpërndara është si më poshtë: 

  Rezervat dhe fitimet e 

mbartura 

Fitimet e mbartura   

Bilanci mbyllës sipas SNK 39 (31 dhjetor 2017)  14,968,354 

Rregullimet e riklasifikimit në lidhje me miratimin e SNRF 9  - 

Njohja e SNRF 9 HPKs përfshirë ato të matura në VDATGJ  (501,650) 

Bilanci i hapjes sipas SNRF 9 (1 janar 2018)  14,466,704 

   

Ndryshimi total në kapital për shkak të adoptimit të SNRF 9  (501,650) 
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7. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E SAJ 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Paraja në banka 5,452,914 1,845,423 

Paraja e gatshme 484,707 316,879 

 5,937,621 2,162,302 

8. KREDITË DHE PARADHËNIET PËR KLIENTË 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

 Hua dhe paradhënie për klientët 44,351,495  36,794,395 

 Minus: Lejimi për rënie në vlerë (1,586,736) (739,030) 

 42,764,759 36,055,365 

Lëvizjet në kompensimin për zhvlerësim janë si më poshtë: 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

 Bilanci më 1 janar   739,030 617,476 

 Rregullim shtesë rezervë për hapjen e shifrave sipas SNRF 9 501,650 - 

 Shpenzimi për rënie në vlerë 739,953 292,234 

 Shumat e shlyera (393,897) (170,680) 

Balanca me 31 dhjetor  1,586,736 739,030 

Organizata ka siguruar huazime nga Banka per Biznes me një portofol kredie prej 492,175 Euro në 31 

dhjetor 2018 (2017: 1,676,423 Euro), bazuar në kushtet kontraktuale të dakorduara, të cilat përfshijnë një 

mbulueshmëri prej 150% të ekspozimit aktual me një Portfolio me zero rrezik, gjithashtu me Bankën 

Ekonomike është siguruar huazimi me portofolin e kredisë prej 837,976 Euro (shih shënimin 12). 

Kredi Agro <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 1,163,913  7,305  8,389  1,179,607 

Pasuritë e reja të blera 1,690,280      1,690,280 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (1,799,273)  (5,228)  (2,856)  (1,807,357) 

Transferet nga Faza 1 -  3,934  14,471  18,405 

Transferet nga Faza 2 -  -  2,152  2,152 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera -  (573)  (2,150)  (2,723) 

Gjithsej 1,054,920  5,439  20,005  1,080,364 

Kredi Agro <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 
Ndihma e HPK më 1 janar 2018 sipas 

SNRF 9 
4,991  829  5,856  11,676 

Pasuritë e reja të blera 5,770      5,770 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (7,044)  (185)  (1,831)  (9,059) 

Transferet nga Faza 1 -  192  11,117  11,309 

Transferet nga Faza 2 -  -  3,066  3,066 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera -  (573)  (2,150)  (2,723) 

Gjithsej 3,718  264  16,059  20,040 
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8. KREDITË DHE PARADHËNIET PËR KLIENTË (VAZHDIM) 

Kredi Agro >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 4,199,764  44,088  100,489  4,344,341 

Pasuritë e reja të blera 4,214,752      4,214,752 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (3,140,450)  (13,041)  (20,589)  (3,174,080) 

Transferet nga Faza 1 -  33,785  59,524  93,309 

Transferet nga Faza 2 -  -  2,901  2,901 

Transferet nga Faza 3 -  -     

Shumat e shlyera (4,255)  (17,433)  (26,769)  (48,457) 

Gjithsej 5,269,811  47,399  115,555  5,432,765 

Kredi Agro >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 
Ndihma e HPK më 1 janar 2018 sipas 

SNRF 9 
68,693  11,643  76,713  157,049 

Pasuritë e reja të blera 105,086  -  -  105,086 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (59,694)  6,287  (841)  (54,248) 

Transferet nga Faza 1 -  16,932  45,764  62,696 

Transferet nga Faza 2 -  -  2,339  2,339 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera (4,255)  (17,433)  (26,769)  (48,457) 

Gjithsej 109,831  17,429  97,205  224,465 

Kredi për biznes <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 2,650,548  21,246  50,027  2,721,822 

Pasuritë e reja të blera 2,745,168  -  -  2,745,168 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera 
(2,931,248)  

(18,932

) 
 (9,910)  

(2,960,090

) 

Transferet në Fazën 1 -  9,690  50,120  59,811 

Transferet në Fazën 2 -  -  11,455  11,455 

Transferet në Fazën 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera (3,462)  (509)  (27,915)  (31,886) 

Gjithsej 2,461,006  11,495  73,778  2,546,280 

Kredi për biznes <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Ndihma e HPK më 1 janar 2018 sipas SNRF 9 41,235  6,337  42,069  89,641 

Pasuritë e reja të blera 36,306  -  -  36,306 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (39,452)  (5,295)  (5,371)  (50,118) 

Transferet nga Faza 1 -  2,169  41,208  43,378 

Transferet nga Faza 2 -  -  10,950  10,950 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera (3,462)  (509)  (27,915)  (31,886) 

Gjithsej 34,626  2,702  60,942  98,270 
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8. KREDITË DHE PARADHËNIET PËR KLIENTË (VAZHDIM) 

Kredi për biznes >3000 

 
Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 7,427,750  35,196  189,717  7,652,663 

Pasuritë e reja të blera 7,646,300  -  -  7,646,300 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (5,713,591)  (20,929)  (27,813)  (5,762,332) 

Transferet nga Faza 1 -  98,307  133,833  232,141 

Transferet nga Faza 2 -  -  11,918  11,918 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera (2,848)  (8,620)  (70,048)  (81,516) 

Gjithsej 9,357,611  103,955  237,608  9,699,174 

Kredi për biznes >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Lejimi HPK më 1 janar 2018 sipas SNRF 9 166,869  8,584  159,386  334,838 

Pasuritë e reja të blera 167,068  -  -  167,068 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (126,889)  1,069  (8,445)  (134,265) 

Transferet nga Faza 1 -  29,441  107,085  136,526 

Transferet nga Faza 2 -  -  10,444  10,444 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera (2,848)  (8,620)  (70,048)  (81,516) 

Gjithsej 204,200  30,475  198,422  433,097 

Kredi konsumuese <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 2,761,079  24,804  34,364  2,820,247 

Pasuritë e reja të blera 5,143,345  -  -  5,143,345 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (4,637,687)  (14,701)  (7,611)  (4,659,999) 

Transferet nga Faza 1 -  27,619  60,070  87,689 

Transferet nga Faza 2 -  -  7,098  7,098 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera (6,072)  (8,560)  (19,976)  (34,608) 

Gjithsej 3,260,665  29,162  73,945  3,363,772 

Kredi konsumuese <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 
Lejimi HPK më 1 janar 2018 sipas SNRF 

9 33,699  7,058  27,220  67,977 

Pasuritë e reja të blera 49,115  -  -  49,115 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (49,896)  1,532  (1,680)  (50,044) 

Transferet nga Faza 1 -  8,581  46,946  55,527 

Transferet nga Faza 2 -  -  5,865  5,865 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera (6,072)  (8,560)  (19,976)  (34,608) 

Gjithsej 26,846  8,611  58,375  93,832 
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8. KREDITË DHE PARADHËNIET PËR KLIENTË (VAZHDIM) 

Kredi konsumuese >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 5,909  -  7,336  13,245 

Pasuritë e reja të blera -  -  -  - 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (2,934)  -  (1,982)  (4,916) 

Transferet nga Faza 1 -  -  -  - 

Transferet nga Faza 2 -  -  -  - 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera -  -  (516)  (516) 

Gjithsej 2,975  -  4,838  7,813 

Kredi konsumuese >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Lejimi HPK më 1 janar 2018 sipas SNRF 9 429  -  7,336  7,765 

Pasuritë e reja të blera -  -  -  - 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (187)  -  (1,982)  (2,169) 

Transferet nga Faza 1 -  -  -  - 

Transferet nga Faza 2 -  -  -  - 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera -  -  (516)  (516) 

Gjithsej 242  -  4,838  5,080 

Kredi për shtëpi <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 5,009,942  25,973  74,698  5,110,613 

Pasuritë e reja të blera 5,569,073  -  -  5,569,073 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (5,272,210)  (21,485)  (13,187)  (5,306,882) 

Transferet nga Faza 1 -  36,576  84,947  121,523 

Transferet nga Faza 2 -  -  10,728  10,728 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera (2,890)  (2,989)  (48,845)  (54,724) 

Gjithsej 5,303,915  38,075  108,341  5,450,331 

Kredi për shtëpi <=3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Lejimi HPK më 1 janar 2018 sipas SNRF 9 80,695  8,395  60,168  149,257 

Pasuritë e reja të blera 96,312  -  -  96,312 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (91,749)  (5,370)  (1,075)  (98,194) 

Transferet nga Faza 1 -  12,515  68,071  80,586 

Transferet nga Faza 2 -  -  8,732  8,732 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera (2,890)  (2,989)  (48,845)  (54,724) 

Gjithsej 82,367  12,551  87,051  181,969 
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8. KREDITË DHE PARADHËNIET PËR KLIENTË (VAZHDIM) 

Kredi për shtëpi >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Vlera kontabël bruto më 1 janar 2018 12,735,322  61,691  154,846  12,951,859 

Pasuritë e reja të blera 11,761,800  -  -  11,761,800 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera (8,068,664)  (35,819)  (34,913)  (8,139,396) 

Transferet nga Faza 1 -  102,106  173,191  275,297 

Transferet nga Faza 2 -  -  24,828  24,828 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Shumat e shlyera (12,323)  (20,279)  (70,788)  (103,390) 

Gjithsej 16,416,135  107,699  247,163  16,770,998 

Kredi për shtëpi >3000 

 Faza 1  Faza 2  Faza 3  Gjithsej 

Lejimi HPK më 1 janar 2018 sipas SNRF 9 269,199  23,557  129,722  422,478 

Pasuritë e reja të blera 5,080  -  -  5,080 

Pasuritë e pa-njohura ose të shlyera 25,372  (1,778)  (17,386)  6,208 

Transferet nga Faza 1 -  47,164  132,700  179,863 

Transferet nga Faza 2 -  -  19,746  19,746 

Transferet nga Faza 3 -  -  -  - 

Ri-matja neto e HPK -  -  -  - 

Shumat e shlyera (12,323)  (20,279)  (70,788)  (103,390) 

Gjithsej 287,327  48,663  193,994  529,985 

 

 Më 31  

dhjetor 2018 

Më 31 

dhjetor 2017 

 Faza 1  Faza 2 Faza 3 POCI Gjithsej Gjithsej 

Kredi dhe paradhëniet 43,127,038 343,225 881,232 - 44,351,495 36,794,395 

Rreziku i ulët 43,127,038 - - - 43,127,038 - 

Nën-vëzhgim - 195,812 - - 195,812 - 

Nënstandard - 147,413 - - 147,413 - 

Te dyshimta - - 260,261 - 260,261 - 

Të rëna në vlerë - - 620,972 - 620,972 - 

Minus: Lejimi për rënie në 

vlerë 
749,156 120,695 716,885 - 1,586,736 1,240,680 

Vlera e mbartur 42,377,882 222,530 164,347 - 42,764,759 35,553,715 

9. PASURITË TJERA 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Shpenzimet e parapaguara 88,977 188,281 
Paradhëniet për punëtorë 10,839 12,534 
Te arkëtueshme të tjera 22,282 9,862 

Gjithsej 122,098 210,677 

Shpenzimet e parapaguara përfshijnë parapagimet prej 55,000 Euro për një tarifë të parë dhe të 

menaxhimit për huatë e kontraktuara që ende nuk janë disbursuar në vitin 2018. 
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10. PRONA DHE PAJISJET 

 
Mjete 

motorike 

Kompjutera 

dhe pajisje 

elektronike 

Furnizime 

dhe 

rregullime 

Përmiresime   

të hapsirave 

me qira 
Gjithsej 

Kosto      

Balanca më 1 janar 2017  644,795   426,680   619,293   362,099   2,052,867  

Shtesat  127,980   44,077   220,283   24,113   416,453  
Shlyerjet (115,190)  (18,102)  (51,978)  (62,856)  (248,126) 
Balanca më 31 dhjetor 2017  657,585   452,654   787,599   323,353   2,221,190  
Shtesat  196,000   40,407   81,495   52,337   370,239  
Shlyerjet (254,206)   (13,285)   (25,482)  (34,985)   (327,958)  
Balanca më 31 dhjetor 2018  599,379   479,776   843,611   340,705   2,263,471  

Zhvlerësimi i akumuluar      

Balanca më 1 janar 2017 (519,145)  (372,362)  (597,523)  (317,841) (1,806,871) 

Zhvlerësimi për vitin  (30,464)  (22,420)  (39,242)  (15,423)  (107,549) 
Shlyerjet  115,190  17,195   50,174   57,397   239,956  
Balanca më  31 dhjetor 2017 (434,419)  (377,588)  (586,591)  (275,866) (1,674,463) 
Zhvlerësimi për vitin (64,817)  (25,374)  (60,032)  (17,566)  (167,788) 
Shlyerjet  243,800   13,271   24,965   34,914   316,950  
Balanca më  31 dhjetor 2018 (255,436)  (389,691)  (621,658)  (258,517) (1,525,302) 

Vlerat e mbartura       

Më 1 janar 2017  125,648  54,319  21,770   44,256   245,993  

Më 31 dhjetor 2017  223,164  75,069  201,007  47,500  546,740 
Më 31 dhjetor 2018 343,943  90,085  221,954  82,188  738,169  

Më 31 dhjetor 2018, Organizata nuk ka ndonjë pronë ose pajisje të zotuar si kolateral (2017: zero). 

11. PASURITË E PAPREKSHME 

 
Programe/ 

Software 

Kosto  
Balanca më 1 janar 2017 147,346 
Shtesat 24,260 
Balanca më  31 dhjetor 2017 171,606 
Shtesat 260,626  
Balanca më 31 dhjetor 2018 432,232 

Amortizimi i akumuluar  
Balanca më 1 janar 2017 (133,776) 
Amortizimi për vitin (2,504) 
Balanca më  31 dhjetor 2017 (136,280) 
Amortizimi për vitin (13,936) 
Balanca më  31 dhjetor 2018  (150,216) 

Vlera e mbartur  
Më 1 janar 2017 13,570 
Më 31 dhjetor 2017 35,326 
Më 31 dhjetor 2018 282,016  
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12. HUAMARRJET 

Më 31 dhjetor 2018 dhe 2017, huatë e Organizatës përbëhen si në vijim: 

 Interesi  31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

ResponsAbility 4.70% - 5.50% 2,937,500   6,750,000  
Triple Jump 4.90% - 5.00%  5,000,000   4,000,000  
Symbiotics 4.7% - 6.50% 4,000,000   3,500,000  
EFSE 4.50% - 5.70%  3,840,000   3,200,000  
Frankfurt School FSFS 5% - 6.30%  1,533,333  2,266,667  
Blue Orchard 4.90%-5.60%  4,340,000   1,670,000  
Microvest 4.70%  1,000,000   1,200,000  
Banka per Biznes BpB 6.50% - 7%  375,736   785,160  
CARITAS Switzerland 1%  85,000  85,000 
Banka Ekonomike 5.70% 416,667 - 
DWM 5.70% 4,000,000 - 
IFC 6.12% 2,000,000 - 
INCOFIN 5.00% 3,000,000 - 

  32,528,236 23,456,827 

Interes i përllogaritur  365,324 266,688 

Tarifa e shtyrë  (161,812) (81,380) 
Gjithsej  32,731,748 23,642,135 

Gjithsej shpenzimet e interesave për këto huamarrje në vitin 2018, ishin 1,745,637 Euro (2017: 1,271,871 

Euro). 

 2018 2017 
Principali i mbetur më 1 janar  23,456,827  13,883,851 
Disbursimi gjatë vitit  20,000,000  16,375,000 
Pagesa gjatë vitit  (10,928,591)  (6,802,024) 
Principali i mbetur më 31 dhjetor 32,528,236 23,456,827 

   
Interesi dhe tarifat e përllogaritura më 1 janar  185,308  87,289 
Shpenzimet e interesit 1,746,637 1,271,871 
Interesi i paguar  (1,728,433) (1,173,852) 
Interesi dhe tarifat e përllogaritura më 31 dhjetor  203,512  185,308 
Gjithsej  32,731,748  23,642,135 

Organizata ka kontratë për mbitërheqje në vlerë prej 500,000 Euro, me normë interesi prej 5.7% me Bankën 

Ekonomike të vlefshme deri më 14 Shurt 2019. Organizata  ende nuk ka shfrytëzuar fondet nga kjo 

mbitërheqje. 

13. PROVIZIONE 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Për çështje gjyqësore 205,104 179,853 
Provizione të tjera për humbje 7,314 7,314 

 212,418 187,167 

Provizionet për çështje gjyqësore  janë kryesisht të lidhura me rastet gjyqësore të paraqitura nga ish-

punonjësit ndaj Organizatës. 
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13. PROVIZIONE (VAZHDIM) 

Provizionet tjera për humbjet prej 7,314 Euro (2017: 7,314 Euro), kanë të bëjnë me rastet ligjore të fituara 

nga Organizata në të kaluarën dhe janë apeluar më pas nga palët e treta, të cilat menaxhmenti beson se do 

të humbasë. 

Lëvizjet në shpenzimet e provizionit janë si më poshtë: 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Më 1 janar  187,167 162,111 

Shpenzimet e provizionet/(kthimet) për raste gjyqësore 25,251 23,790 

Shpenzimet e provizionit për aktive të tjera - 1,266 

Me 31 dhjetor 212,418  187,167 

14. DETYRIMET E TJERA 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Shpenzimet e përllogaritura 40,228 60,964 
Tatimi në burim mbi interesa 35,804 44,454 
Kontribute pensionale dhe tatimi mbi të hyrat personale 50,763 45,551 
Tatimi në fitim i pagueshëm 141,659 - 

Llogaritë e pagueshme 197,565 41,860 

Detyrime të tjera 82,785 19,925 

 548,804 212,754 

15. TË ARDHURAT NGA INTERESI ME NORMËN EFEKTIVE TË INTERESIT  

 Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2018 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2017 

Te ardhurat e interesit nga kreditë dhe paradhëniet 8,828,806 7,013,311 
Te ardhurat e interesit nga bankat 14,105 3,981 

 8,842,911  7,017,292  

Më 31 dhjetor 2018, Organizata ka interes të përllogaritur 60,936 Euro (2017: 42,575 Euro) për kreditë 

në vonesë. 

16. TË ARDHURAT E TJERA  

 Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2018 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2017 

Rikthimet nga huatë e shlyera 256,056 256,702 
Të ardhurat nga shitja e aktiveve fikse 61,200 24,548 
Të ardhurat e tjera operative 13,457 12,611 

 330,713 293,861 

17. SHPENZIMET E PERSONELIT 

 Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2018 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2017 

Paga dhe kompensime 2,476,945 2,450,889 
Kontribute të detyrueshme sociale dhe shëndetësore 129,467 124,891 
Të tjera 191,635 82,826 

 2,798,047 2,658,606 

Në 31 dhjetor 2018, Organizata kishte të punësuar 224 punonjës (2017: 226).   



KEP Trust 

Shënime për pasqyrat financiare 

(Të gjitha vlerat janë të shprehura në Euro përveç nëse theksohet ndryshe) 

36 
 

 

 

 

18. SHPENZIMET ADMINISTRATIVE 

 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2018 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2017 

Shërbime juridike, konsulenca dhe tarifa profesionale 209,881 194,537 
Shërbimet komunale 139,527 141,831 
Shpenzimet per sigurimin e zyreve 144,409 137,014 
Shpenzime të publicitetit dhe marketingut 109,200 101,230 
Kompensime dhe udhëtime të Bordit 65,921 84,926 
Derivate dhe parkim 61,868 57,546 
Riparime dhe mirembajtje 66,618 51,415 
Shpenzimet e komunikimit 102,576 50,736 
Furnizim të zyres 53,839 50,197 
Staff development 15,927 40,567 
Shpenzimet për sigurime shëndetësore 24,165 28,986 
Udhëtime 6,691 9,150 
Akomodim 3,344 2,418 
Shpenzime reprezentacioni 2,697 1,520 
Gjoba dhe interesa 143 - 
Të tjera 78,656 64,798 

 1,085,462 1,016,871  

19. SHPENZIMET E TATIMIT  

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Fitimi para tatimit 2,149,706 - 
Shpenzime të pa-zbritshme 463,382 - 

Fitimi i tatueshëm 2,613,088 - 

Tatimi në fitim 264,717 - 

Norma efektive e tatimit 12.31% - 

Pas vendimit të Bordit të Organizatës që duke filluar nga viti 2018, Organizata njeh dhe paguan Tatimin 

mbi të Ardhurat vullnetarisht përkundër shpenzimeve tatimore të të ardhurave nga Statusi i Përfitimit 

Publik për vitin 31 Dhjetor 2017 është zero. 

Pas ripërtëritjes së Statusit të Përfitimit Publik në vitin 2017, Organizata nuk ishte përgjegjëse për të paguar 

tatimin mbi të ardhurat dhe ishte përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat. Bordi i Drejtorëve vendosi të 

përfundojë me status vullnetarisht Statusin e Përfitimit Publik nga 2018 e tutje, për rrjedhojë Tatimi në të 

Ardhurat e Korporatave zbatohet në masën 10%. 

20. TRANSAKSIONE ME PALË TË LIDHURA 

Organizata ka marrëdhënie me palët e lidhura me drejtorët dhe zyrtarët ekzekutivë. Siç përshkruhet në 

Shënimin 1, Organizata është një organizatë joqeveritare.  

Transaksionet me palë të lidhura 

Një përmbledhje e kompensimeve dhe shpenzimeve të tjera për drejtorët dhe menaxhmentin kryesor për 

periudhat që përfunduan me 31 dhjetor 2018 dhe 2017 është si më poshtë: 

 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

 Kompensime Shpenzime tjera Kompensime Shpenzime tjera 

Bordi manaxhues 205,600 5,395  186,851  3,148  
Drejtorët e tjerë 36,814  29,107  52,674  32,252  

Gjithsej 242,414  34,502  239,525  35,400  
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21. ZOTIMET DHE KONTIGJENCAT 

Çështje Gjyqësore 

Me përjashtim të provizioneve të krijuara më 31 dhjetor 2018 (shih shënimin 13), menaxhmenti beson se 

nuk ka çështje të tjera gjyqësore apo kërkesa të paraqitura nga palët e treta që mund të rezultojnë në humbje 

të konsiderueshme në të ardhmen. 

Zotimet e qirasë 

Organizata ka hyrë në angazhime të qirase për zyrën qendrore dhe të gjitha degët e veta me maturitete nga 

1 deri në 10 vite. Përgjithësisht, Organizata mund ti përfundojë këto kontrata duke dhënë njoftime 

paraprake nga 1 deri në 6 muaj përpara. Si rezultat, maksimumi i angazhimit të paanulueshëm për pagesa 

deri në një vit është si më poshtë: 

 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2018 

Për vitin e mbyllur  

31 dhjetor 2017 

Jo më vonë se 1 vit 109,133  94,718  

 109,133 94,718 

22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR  

22.1 Hyrje dhe përmbledhje 

Banka është e ekspozuar ndaj risqeve të mëposhtme nga përdorimi i pasurive financiare: 

• risku i kreditimit 

• risku i likuiditetit 

• risku i tregut 

Ky shënim prezanton informata për ekspozimin e Organizatës ndaj secilit nga risqet e përmendura më lartë, 

objektivin e Organizatës, politikat dhe procedurat për matjen dhe menaxhimin e riskut dhe menaxhimin e 

kapitalit të Organizatës. 

Korniza për menaxhimin e riskut 

Rreziku i kredisë është rreziku i humbjes financiare të Organizatës nëse një klient ose një palë tjetër e një 

instrumenti financiar dështon të përmbushë detyrimet e tij kontraktuale dhe rrjedh kryesisht nga huatë dhe 

paradhëniet e organizatës për klientët dhe bankat e tjera. Për qëllime të raportimit për menaxhimin e 

rrezikut, Organizata merr parasysh të gjitha elementet e ekspozimit ndaj rrezikut të kredisë (të tilla si 

rreziku i parazgjedhur i detyrimeve të individit, rreziku i vendit dhe sektorit). Ekspozimi kryesor i 

organizatës ndaj rrezikut të kredisë lind nëpërmjet huave dhe paradhënieve të saj. Shuma e ekspozimit të 

kredisë në këtë drejtim përfaqësohet nga vlerat kontabël të aktiveve. Organizata nuk ka ndonjë ekspozim 

domethënës për asnjë klient ose palë individuale. Ekspozimi maksimal ndaj rrezikut të kredisë përfaqësohet 

nga vlera kontabël e çdo aktivi financiar. Bordi i Drejtorëve ka deleguar përgjegjësinë për menaxhimin e 

rrezikut të kreditit tek menaxhmenti. Auditimet e rregullta të njësive të biznesit dhe proceset e kreditit 

ndërmerren nga Departamenti i Auditimit të Brendshëm.  
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku Kreditor 

Lejimi për rënië në vlerë 

Organizata krijon një zbritje për humbjet nga zhvlerësimi që paraqet vlerësimin e saj për humbjet e 

ndodhura në portofolin e saj të kredisë. Ky kompensim ka të bëjë me një zbritje kolektive të humbjeve nga 

kreditë e vendosur për grupet e aktiveve homogjene në lidhje me humbjet që kanë ndodhur, por nuk janë 

identifikuar në kreditë që i nënshtrohen vlerësimit individual për zhvlerësim. 

Kreditë me terma të rinegociuara 

Kreditë me terma të rinegociuara janë kredi që janë ristrukturuar për shkak të përkeqësimit të pozicionit 

financiar të huamarrësit dhe ku Organizata ka bërë lëshime që nuk do të merrte në konsideratë. 

Pasi të jetë ristrukturuar kredia, ajo duhet të klasifikohet në kategorinë minimale nën kategorinë ose më 

keq dhe do të vazhdojë të klasifikohet në të njëjtën kategori derisa të respektohet performanca e 

qëndrueshme (në lidhje me ripagimin e principalit dhe interesit sipas skemës së ripagimit). Më 31 dhjetor 

2018, huatë me terma të rinegociuara janë 165,018 (2017: 180,561 euro). Ndihma për zhvlerësimin e 

kredive me terma të rinegociuara më 31 dhjetor 2018 është 85,698 (2017: 61,777). 

Politika e shlyerjes 

Organizata shkruan një hua (dhe çdo kompensim të lidhur për humbjet nga zhvlerësimi) kur Menaxhmenti 

përcakton që kredia është e pa arkëtueshme. Ky përcaktim arrihet pas shqyrtimit të informacionit të tillë si 

ndodhja e ndryshimeve të rëndësishme në pozicionin financiar të huamarrësit, në mënyrë që huamarrësi 

nuk mund të paguajë më detyrimin, ose që të ardhurat nga kolaterali nuk do të jenë të mjaftueshme për të 

kthyer mbrapsht tërë ekspozimin. Për kreditë e standartizuara të bilancit të vegjël, vendimet e shlyerjes 

zakonisht bazohen në një status specifik të produktit të kaluar. Kreditë përgjithësisht janë shlyer kur ato 

kanë kaluar më shumë se 365 ditë (2017: 365 ditë), dhe asnjë shlyerje nuk është bërë gjatë gjashtë muajve 

të fundit. Shuma totale e shlyerjes së kredive është paraqitur në Shënimin 8. Shumat totale të kredive të 

shlyera janë paraqitur në Shënimin 8. 

Klasifikimi i kredive dhe normat mesatare të interesit nominal sipas llojit janë si më poshtë. 

 
 

31 dhjetor 2018 

Norma e 

interesit 31 dhjetor 2017 

Norma e 

interesit 

Agrikulture   6,268,623  22.2%  5,355,223  24.7% 

Konsumuese   3,272,673  25.9%  2,757,750  28.5% 

Për shtëpi   21,509,375  24.6%  17,490,737  26.5% 

Për biznese individuale   11,714,087  23.6%  9,950,005  25.6% 

  42,764,759   35,553,715   
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor 

a) Rënia në vlerë e pasurive financiare 

Sipas SNRF 9, KEP Trust njeh një zbritje të zhvlerësimit të matur për humbjet e pritshme të kredisë (HPK) 

në çdo datë raportimi për të gjitha aktivet e saj financiare të matura me koston e amortizuar (AC), të cilat 

përfshijnë:  

▪ Huatë për klientët, dhe 

▪ Depozitat me bankat. 

Përveç kësaj, kërkesat për zhvlerësim sipas SNRF 9 zbatohen për grupet e mëposhtme të aktiveve 

financiare, të cilat nuk janë të zbatueshme për KEP Trust në datën e kësaj politike: 

1. Instrumentet e borxhit të matura me vlerë të drejtë përmes të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse 

2. Marrëveshjet e kredive të matura me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes; 

3. Kontratat e garancioneve financiare në të cilat zbatohet SNRF 9 dhe të cilat nuk trajtohen me vlerën 

e drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes; dhe 

4. Kërkesat e qirasë që janë brenda fushëveprimit të SNK 17, Qiratë dhe të arkëtueshmet tregtare ose 

pasuritë e kontraktuara brenda fushëveprimit të SNRF 15. 

Kjo politikë do të adresojë parimet kryesore për njohjen e humbjeve të pritshme të kredisë për huatë ndaj 

klientëve dhe depozitave me bankat të matura me kosto të amortizuar. Parimet dhe kërkesat e paraqitura 

për matjen e HPK të huave për klientët (të referuara si "kredi"), janë të zbatueshme për depozitat me banka 

në proporcion me kompleksitetin e tyre dhe kohën deri në maturim. 

b) Parimet kryesore 

Matja e modelit HPK reflekton modelin e përgjithshëm të përkeqësimit të cilësisë së kredisë, shprehur në 

aspektin e rritjes së ndjeshme të rrezikut të kredisë. 

Kur kreditë fillimisht kanë origjinën, kompensimi i humbjeve matet në një shumë të barabartë me humbjet 

e pritshme 12-mujore të kredisë. Kur rreziku i mospagimit të instrumentit është rritur ndjeshëm që nga 

krijimi i tij, KEP Trust ka matur humbjen e humbjes në një shumë të barabartë me humbjet e pritshme të 

gjate jetës së kredis.  

c) Modeli me tri faza 

Qasja e përgjithshme e SNRF 9 për rënien në vlerë  dhe njohjen e të ardhurave nga interesi mund të 

përmblidhet në modelin e mëposhtëm me tri faza, ku transferimet nga njëra fazë në tjetrën varen nga 

ndryshimet në riskut kreditor që nga krijimi deri në mospagimin e kredisë. 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 POCI 

Kreditë e reja në 

origjinë,  pa rënie në vlerë Kreditë ekzistuese me 

rritje të ndjeshme të 

riskut nga gjenerimi 

Kreditë e rëna në vlerë  

(në vonesë)  

Kreditë e rëna në vlerë  

në blerje 

Kreditë ekzistuese pa 

ndonjë rritje të 

ndjeshme të riskut 

Kreditë  e rëna në vlerë në 

origjinë 

Njohja e humbjes së pritshme nga kreditë    

Humbjet e pritshme nga 

kreditë 12-mujore 

Humbjet e pritshme nga 

kreditë të përhershme 

Humbjet e pritshme nga 

kreditë të përhershme 

Humbjet e pritshme nga 

kreditë të përhershme 

Të ardhurat nga interesi    

Interesi efektiv në vlerën 

kontabël bruto 

Interesi efektiv në vlerën 

kontabël bruto 

Interesi efektiv në vlerën 

kontabël neto (kosto e 

amortizuar minus 

provizionet kreditore) 

Interesi efektiv i 

përshtatur në vlerën 

kontabël neto (kosto e 

amortizuar minus 

provizionet kreditore) 
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22 MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor (vazhdim) 

c) Modeli me tri faza (vazhdim) 

Faza 1 përfshinë kreditë e reja të krijuara që nuk janë kredi të rëna në vlerë dhe kredi ekzistuese për të cilat 

riskut kreditor nuk është rritur ndjeshëm që nga njohja fillestare, në datën e raportimit. SNRF 9 kërkon që 

HPK-të për këto kredi të vlerësohen në baza 12 mujore duke marrë parasysh: 

- probabilitetin që ekspozimet do të jenë në vonesë brenda 12 muajve pas datës së raportimit 

(referuar si '12 -mujori PD '), dhe 

- humbja përfundimtare e pësuar gjatë jetës në rast të vonesës (referuar si 'humbje e dhënë për 

vonesë' ose 'KND'. 

Faza 2 përfshinë kreditë që kanë pasur një rritje të konsiderueshme në riskut kreditor që nga njohja 

fillestare, por që nuk kanë dëshmi objektive se janë në vonesë. SNRF 9 kërkon që HPK-të për këto kredi 

të vlerësohen në bazë të jetës duke konsideruar: 

- probabiliteti që ekspozimet do të jenë në vonesë gjatë gjithë jetës së mbetur pas datës së raportimit 

(referuar si 'PD të përhershme') dhe 

- humbja përfundimtare e pësuar gjatë jetës në rast të vonesës. 

Faza 3 përfshinë kreditë që kanë dëshmi objektive se janë në vonësë në datën e raportimit (pasuri në 

vonesë). SNRF 9 kërkon që HPK-ët e përhershme të vlerësohen në bazë të humbjes përfundimtare të 

pësuar. 

POCI përfshinë kreditë e krijuara të rëna në vlerë  dhe kreditë e rëna në vlerë të blera me zbritje të madhe. 

SNRF 9 kërkon që këto kredi fillimisht të njihen me vlerën e drejtë minus humbjet kumulative të kredisë 

në njohjen fillestare. HPK ri-matet në çdo datë raportimi dhe ndryshimet njihen në fitim dhe humbje. 

d) Bazat për njohjen e të ardhurave nga interesi 

SNRF 9 lejon entitetet ekonomike të njohin të ardhurat nga interesi mbi vlerën kontabël bruto për pasuritë 

financiare të klasifikuara në Fazën 1 dhe Fazën 2. 

Për kreditë e klasifikuara në Fazën 3, sipas SNRF 9, KEP nuk do të njohë të ardhurat nga interesi në 

shumën e lejimit të humbjeve në datën e raportimit. Në vend të kësaj, KEP do të njohë të ardhurat nga 

interesi në vlerën kontabël neto pas zbritjes së lejimit të humbjeve, duke përdorur normën fillestare të 

interesit efektiv. Për huatë e klasifikuara si të ardhura nga interesi POCI njihen në vlerën kontabël neto të 

huasë, duke përdorur SNRF-të e rregulluar nga kredia, duke marrë parasysh HPK-të e jetës së tij në flukset 

monetare të vlerësuara. 

Rritja e ndjeshme të riskut kreditor (referuar edhe si risku i vonesave) 

Rritja e ndjeshme e riskut të vonesave dhe vonesat vetë janë përcaktuesit kryesorë për llogaritjen e 

humbjeve të pritshme të kredisë.  

Në çdo datë raportimi, KEP vlerëson nëse ka pasur një rritje të ndjeshme në riskun kreditor duke krahasuar:  

(i) riskun që kredia do të jetë në vonesë në datën e raportimit ose pas datës së raportimit  

(ii) riskun e vonesave të vlerësuara në ose pas datës së njohjes së saj fillestare. 

Gjatë kryerjes së këtij vlerësimi KEP konsideron informata të arsyeshme dhe të mbështetshme për hua 

individuale ose grupe kredish kur informacioni i arsyeshëm dhe i mbështetur nuk është i disponueshëm në 

baza individuale. udhëzimet për Klasifikimin në Faza liston informacionin e përdorur nga KEP në 

vlerësimin nëse risku kreditor është rritur ndjeshëm në datën e raportimit. 

Ajo që përbën një rritje të ndjeshme në riskun kreditor nuk është specifikuar nga SNRF 9. Por, Standardi 

ofron parime udhëzuese, duke lejuar që entiteti ekonomik të bëjë gjykimet dhe konkludimet e tij në 

përputhje me praktikat e tij të administrimit të riskut kreditor. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor (vazhdim) 

e) Përkufizimi i vonesave 

Sipas SNRF 9, Organizata do të konsiderojë një pasuri financiare në vonesë kur. Klienti është kur kanë 

kaluar më shumë se 90 ditë papaguar për secilën prej kredive në datën e raportimit. 

a) huamarrësi vlerësohet se nuk ka gjasa të paguajë detyrimet e tij të kreditore në tërësi pa e realizuar 

kolateralin, pavarësisht nga ekzistenca e ndonjë shume të vonesës ose ditëve të vonesës;  

b) Kreditë janë të rëna në vlerë siç përcaktohen në kërkesat e SNRF 9 dhe të lidhura me UTP  

c) Kredia(të) e klientit është ristrukturar (ristrukturohet) brenda 4 muajve të fundit, për shkak të 

vështirësive financiare të evidentuara nga vonesat për më shumë se 90 ditë në ndonjë prej kredive 

të papaguara përpara ngjarjes së ristrukturimit. 

Grupet e klientëve përkatës të klasifikuar ‘në vonesë’, kur kredimarrësi që klasifikohet në vonesë ka një 

efekt material mbi aftësitë e ripagimit të kredimarrësve të tjerë që i përkasin të njëjtit grup.  

Çdo devijim nga rregullat e mësipërme duhet të mbështetet dhe dokumentohet shumë mirë. 

f) Pamundësia për të paguar 

Pamundësia për të paguar përfshin si në vijim: 

− KEP Trust vendos obligimin e kredisë në statusin e papaguar; 

− KEP Trust njeh një humbje specifike për shkak të fakteve të njohura për mos-aftësinë e klientit për të 

shlyer kredinë; 

− KEP Trust konsideron të shpreh një detyrimin e kredisë në një humbje ekonomike të lidhur me kredinë; 

− KEP Trust lejon një ristrukturim të kredisë, kur kjo ka gjasa të rezultojë në një falje materiale, ose 

shtyrje, të principalit, interesit ose, tarifave përkatëse.; 

− KEP Trust ka paraqitur falimentimin e klientit ose një urdhër të ngjashëm (procedurat ligjore ndaj 

klientit kanë filluar); 

− klienti ka kërkuar ose ka qenë i vendosur në falimentim ose mbrojtje të ngjashme, nëse kjo do të 

shmangte ose do të vononte shlyerjen e një detyrimi kreditor ndaj KEP; 

Ngjarjet që mund të tregojnë një situatë të papërshtatshme për të paguar ose ekzistencën e instrumentit 

financiar të kredisë së rën në vlerë janë paraqitur më poshtë. Lista nuk është detajuar. 

Shkaktarët e rënies në 

vlerë të kredisë 
Ngjarjet joperformuese të UTP 

 

njësia ekonomike ka marrë ndonjë kolateral duke përfshirë një garanci 

paditë, ekzekutimet ose ekzekutimet përmbarimore me qëllim të 

mbledhjes së borxhit 

Tërheqja e licencës së kredimarrësit  

kredimarrësi është një bashkë-kredimarrës ku kredimarrësi kryesor është 

në vonesë ose një garantues i kredimarrësit në vonesë. 

Shtyrjet / zgjatjet e afatit të kredive përtej jetës ekonomike 

ristrukturime të shumta në një ekspozim 

burimet e të ardhurave kredimarrësit të të ardhurave nuk janë më 

në dispozicion për të përmbushur pagesat me këste; klienti bëhet i 

papunë dhe pagesa nuk janë të mundshme. 
niveli i përgjithshëm i levave të kredimarrësit është rritur dukshëm ose ka 

shpresa të justifikuara për ndryshime të tilla në levë; kapitali reduktohet 

me 50% brenda një periudhe raportuese për shkak të humbjeve. 

për ekspozimet ndaj një individi: vonesa e një shoqërie në pronësi të plotë 

nga një individ i vetëm kur ky individ i siguroi institucionit një garanci 

personale për të gjitha detyrimet e kompanisë 

një pasuri financiare është blerë ose krijuar me një zbritje materiale që 

pasqyron cilësinë e përkeqësuar të kredisë të kredimarrësit 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor (vazhdim) 

f) Pamundësia për të paguar (vazhdim) 

Shkaktarët e rënies në vlerë të kredisë 

(vazhdim) 
Ngjarjet joperformuese të UTP (vazhdim) 

 për ekspozimet me ku përkufizimi i vonesës 

zbatohet në nivelin e një njësie kredie individuale, 

fakti që një pjesë e rëndësishme e obligimit total 

është në vonesë 

raporti i mbulimit të borxhit tregon se borxhi nuk 

është i qëndrueshëm 

humbja e klientit të madh ose qiramarrësit 

rënie materiale të qarkullimit / rrjedhave monetare 

nga aktivitetet operative (20%) 

klienti i lidhur ka aplikuar për falimentim 

Opinion i auditorit të jashtëm i ndaluar në përdorim 

ose i kualifikuar  

pritet që një kredi me greis periudhë të mos 

rifinancohen në kushtet aktuale të tregut 

humbja e opsioneve të rifinancimit 

Rastet e mastrimit 

b) një shkelje e kontratës siç është rasti i vonesave  
kredimarrësi ka shkelur kushtet e një kontrate 

kredie 

c) humbja e një tregu aktiv për atë pasuri financiare 

për shkak të vështirësive financiare 

humbja e një tregu aktiv për atë pasuritë financiare 

për shkak të vështirësive financiare 

d) kredidhënësi, për arsye ekonomike ose ligjore 

në lidhje me vështirësitë financiare të 

kredimarrësit, i jep kredimarrësit një koncesion që 

kredidhënësi nuk do ta konsideronte ndryshe 

institucioni i kreditimit ndalon pagesën e interesit 

(gjithashtu pjesërisht ose me kusht) 

shlyerja e drejtpërdrejtë 

shlyerja përkundrejt lejimit të humbjeve 

kerkesa e shitura me humbje të lidhura me kredinë 

ristrukturimi me një pjesë materiale që është falur 

(neto e vlerës aktuale (NPV) humbja) 

ristrukturimin me falje të kushtëzuar 

e) është duke u bërë e mundur që huamarrësi të 

hyjë në falimentim ose riorganizim tjetër financiar 

institucioni kreditor ose udhëheqësi i konzorciumit 

fillon falimentimin / procedura jashtëgjyqësore e 

falimentimit për zgjidhjen ose shlyerjen (p.sh. 

marrëveshjet stand-still) 

Kredimarrësi ka aplikuar për falimentim ose nuk 

ka aftësi paguese 

a. Matja e pritshme e rënies vlerës së kredive 

Rënia e pritshme e vlerës kreditore është një vlerësim i ponderuar me probabilitetin e rënies në vlerë të 

kredive gjatë jetës së pritshme të kredisë. KEP mat rënien e pritshme në vlerë të kredive në një mënyrë që 

pasqyron: 

✓ një shumë të paanshme dhe me probabilitet të ponderuar që përcaktohet duke vlerësuar 

një sërë rezultatesh të mundshme; 

✓ vlera në kohë e parasë; dhe 

✓ informacione të arsyeshme dhe të mbështetura që janë në dispozicion pa kosto ose 

përpjekje të panevojshme në datën e raportimit për ngjarjet e kaluara, kushtet aktuale 

dhe parashikimet e kushteve të ardhshme ekonomike. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor (vazhdim) 

b. Periudha për të vlerësuar pritshmeritë e rënies ne vlerë të kredisë 

KEP mat humbjet e pritura të kreditit përgjatë periudhës maksimale të ekspozuar ndaj riskut kreditorë. Për 

kreditë e KEP, periudha e tillë, do të ishte periudha kontraktuale KEP ka një detyrim kontraktual aktual 

për të dhënë kredi. 

Megjithatë, për disa llogari / depozita me bankat, periudha gjatë së cilës KEP është e ekspozuar ndaj riskut 

kreditor mund të jetë më e gjatë se afati i tyre kontraktues për shkak të karakteristikave të mëposhtme: 

a) depozitat nuk kanë një afat të caktuar ose strukturën e ripagimit dhe zakonisht paguhen sipas 

nevojës; 

b) aftësia kontraktuale për të anuluar kontratën ose për të tërhequr depozitën nuk lehtesohet nga 

veprimet e zakonshme të menaxhimit të riskut kreditor nga KEP Trust. Në raste të tilla, për të 

përcaktuar periudhën maksimale të ekspozimit ndaj riskut kreditor, KEP konsideron faktorë siç 

janë informacioni dhe përvoja historike: 

▪ Periudha gjatë së cilës KEP Trust ishte ekspozuar ndaj riskut kreditor për depozita të ngjashme; 

▪ Koha nga rritja e ndjeshmerisë së riskut kreditor ndaj vonesës në depozita të ngjashme; dhe 

▪ Tërheqja e mundshme e shumave të depozituara kur risku kreditor i bankës është rritur. 

c. Skenari i probabilitetit të peshuar 

Qëllimi i vlerësimit të rënieve të pritura në vlerë të kredive nuk është as për të vlerësuar një skenar më të 

keq, as për të vlerësuar skenarin më të mirë. Në vend të kësaj, një vlerësim i rënieve të pritshme në vlerë 

të kredisë në mënyrë të vazhdueshme pasqyron mundësinë që një rënie në vlerë e kredisë të ndodhë dhe 

mundësinë që asnjë rënie në vlerë e kredisë të mos ndodhë edhe nëse rezultati më i mundshëm nuk është 

rënia në vlerë e kredisë. 

d. Shqyrtimi i vlerës në kohë e parasë 

Rënia e pritshme të kredisë skontohen në datën e raportimit duke përdorur normën e skontimit të dhënë më 

poshtë. 

Instrumentet Norma e skontimit që do të përdoret 

Pasuri financiare me normë fikse Norma efektive e interesit e përcaktuar në njohjen fillestare 

Pasuri financiare me normë fikse 

të ndryshueshëm 

Norma aktuale efektive e interest 

Pasuri e rënë në vlerë e blerë ose e 

krijuar nga kredia 

Norma efektive e interesit e përcaktuar në njohjen fillestare 

Lizing arkëtueshëm Shkalla e njëjtë e skontimit përdoret për të matur llogaritë e arkëtueshme 

Zotimet për kredi Norma efektive e interesit të një përafrimi të asaj që do të zbatohet në 

njohjen e pasurisë financiare që rezulton nga angazhimi i huasë 

Zotimet e kredive dhe kontratat e 

garancisë financiare për të cilat 

norma e interesit efektiv nuk 

mund të përcaktohet 

Një normë që pasqyron vlerësimin aktual të tregut për vlerën kohore të 

parasë dhe risqet specifike për rrjedhat e mjeteve monetare (përveç nëse 

është bërë rregullimi për rrjedhat e mjeteve monetare) 

e. Shqyrtimi i kolateralit 

Për qëllime të matjes së rënieve të pritura kreditore, KEP konsideron shumën dhe kohën e parave të 

gatshme të pritshme nga përjashtimi i kolateralit, kur këto mund të maten me besueshmëri për kreditë 

individuale ose grupin e kredive. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor (vazhdim) 

f. Informacion i arsyeshëm dhe i mbështetur 

KEP konsideron se informacioni i arsyeshëm dhe mbështetës është ai që është i disponueshëm në datën e 

raportimit pa kosto ose përpjekje të panevojshme, duke përfshirë informacionin për ngjarjet pasuese, 

kushtet aktuale dhe parashikimet e kushteve të ardhshme ekonomike. Informacioni që është i disponueshëm 

për qëllime të raportimit financiar konsiderohet të jetë në dispozicion pa kosto ose përpjekje të 

panevojshme. 

g. Shpalosjet veçanta 

a) Modifikimi i instrumenteve financiare 

Në disa rrethana, ristrukturimi ose modifikimi i rrjedhave monetare kontraktuale të një pasurie financiare 

mund të çojë në çregjistrimin e kredive ekzistuese në përputhje me SNRF 9 kërkesat e çregjistrimit. 

KEP Trust çregjistron një kredi kur: 

a) skadon e drejta kontraktuale për një pjesë ose rrjedha të plota të parasë nga kredia, ose 

b) transferon kredinë dhe transferimi kualifikohet për çregjistrim.  

b) Rregullat e çregjistrimit 

KEP Trust ka përcaktuar rregulla specifike për të vlerësuar nëse duhet të kryhet çregjistrimi. Në këtë 

kontekst duhet të vlerësohen kriteret e mëposhtme. 

− ndryshimi i kredimarrësit 

− ndryshimet në valutë 

− konsolidimin e borxhit të kredive të shumëfishta në një hua ose anasjelltas 

− Shlyerjet e pjesshme ose jo 

Në rast se është i pranishëm të paktën një nga kriteret e mësipërme, duhet të kryhet çregjistrimi. 

Për çregjistrimin e një kredie në tërësinë e saj, diferenca midis: 

− Shumë së bartur (matur në datën e çregjistrimit) dhe 

− shuma e pranuar (duke përfshirë çdo pasuri të re të marrë më pak se çdo detyrim i ri i marrë) 

të njihet në fitim ose humbje. 

c) Modifikimi që çon në çregjistrim 

Kur modifikimi rezulton në çregjistrimin e kredisë ekzistuese dhe njohjen e mëvonshme të një kredie të 

modifikuar, KEP e klasifikon këtë kredi të re si POCI ose Faza 1 varësisht nga fakti nëse kredia e re është 

kredi e rënë në vlerë (shih paragrafin 2.4.4 më poshtë).  

Për kreditë me probleme të krijuara nga kreditë, rëniet e pritshme në vlerë të kredive duhet të skontohen 

duke përdorur normën efektive të interesit të rregulluar me kredi, të përcaktuar në njohjen fillestare. 

Në datën e raportimit, KEP Trust njeh vetëm ndryshimet kumulative në rëniet e pritura në vlerë të kredive 

që nga njohja fillestare si një lejim per rënie në vlerë për pasuritë financiare të blera ose të krijuara nga 

kreditë. 

d) Kreditë e rëna në vlerë 

Çregjistrimi i pasurive të klasifikuara tashmë si "Kredia e rënë në vlerë" e shkaktuar nga modifikimet 

përfshirë ndryshimin e debitorit nuk mund të çojë në njohjen e një POCI të blerë ose të origjinës së 

kredisë pas një vlerësimi për të verifikuar që: 

a) kredimarrësi i ri ka përmirësuar vlerësimin e kredisë në krahasim me atë të mëparshme, dhe 

b) kredimarrësi i ri është në veshtirësi financiare, dhe 

c) kredimarrësi i ri pret rrjedha të mjaftueshme monetare 

Më shumë analiza për POCI përshkruhet në Politikën e Klasifikimit dhe Matjes. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2 Risku kreditor (vazhdim) 

e) Modifikimi që nuk çon në çregjistrim 

Kur rrjedhat monetare kontraktuale të një huaje janë rinegociuar ose modifikuar ndryshe dhe të tilla nuk 

kanë çuar në çregjistrimin e kredisë, KEP vlerëson nëse ka pasur një rritje të konsiderueshme të riskut 

kreditor që nga njohja fillestare në bazë të të gjithë informacionit të arsyeshëm dhe të mbështetur që është 

në dispozicion pa kosto ose përpjekje të panevojshme, që përfshin por nuk kufizohet:  

▪ informacion rreth rrethanave që çuan në modifikim; 

▪ historia e ripagimit të kredisë para ilaçeve (pagesat e humbura ose të parregullta); 

h. Humbjet e pritshme nga rënia në vlerë e kredive 

Metodologjia e rënies në vlerë 

Për qëllimet e matjes së HPK, BPB kryen parametrimin e nevojshëm të modelit bazuar në të dhënat e 

vërejtura point-in-time në një nivel të detajuar të intervaleve tremujore, të cilat konsiderohen të 

përshtatshme për rrethanat. Llogaritjet e HPK bazohen në parametrat e mëposhtëm hyrës: 

Probabiliteti i Dështimit (PD): Kjo shpreh mundësinë e vlerësimit të dështimit për kushtet ekonomike 

mbizotëruese në datën e raportimit, të përshtatura për të marrë parasysh vlerësimet e kushteve të ardhshme 

ekonomike që ka mundësi të ndikojnë në riskun e vonësës, në një horizont të caktuar kohor. Të tilla do të 

jenë HPK 12 mujore për kreditë e Fazës 1 dhe HPK të përhershme për kreditë e Fazës 2. Për kreditë e 

Fazës 3 dhe POCI PD është 1, sepse vonesa ka ndodhur.  

Ekspozimi në vonesë (EAD): Ky është një vlerësim i ekspozimit në vonesës së ardhshme, duke marrë 

parasysh ndryshimet e pritura në ekspozimin pas datës së raportimit, duke përfshirë shlyerjet e principalit 

dhe të interesave dhe tërheqjet e pritshme në objektet e zotuara.  

Kreditë në dështim (KND): Kjo paraqet një vlerësim të humbjes që del nga një vonesë. Ajo bazohet në 

diferencën midis rrjedhave të parasë të gatshme të kontraktuara dhe atyre që kredidhënësi do të priste për 

të marrë në bazë të kushteve ekonomike aktuale dhe të ardhshme, duke përfshirë çdo kolateral. Zakonisht 

shprehet si përqindje e END.  

Norma e kurimit: Kjo shpreh gjasat e daljes nga statusi i fazës 3.  

Norma e diskontimit: Kjo përdoret duke e diskontuar humbjen e pritshme të kredisë në një vlerë aktuale 

në datën e raportimit. Shih pjesen I. j) 

Tabela e mëposhtme ilustron mënyrën e zbatimit të modelit në fazat e ndryshme 

Fazat Niveli PD KND END 

Faza 1  

Përgjithshme PD 12-mujor (përshtatur 

për kushtet makro-

ekonomike) 
Humbjet e përhershme 

Ekspozimi në dështim 

gjatë 12 muajve të 

ardhshëm 
Specifike Nuk është e aplikueshme * 

Faza 2  

Përgjithshme PD të përhershme 

(përshtatur për kushtet 

makro-ekonomike) 
Humbjet e përhershme 

Ekspozimi në dështim 

gjatë jetës së mbetur 

Specifike Nuk është e aplikueshme * 

Faza 3 

Përgjithshme 
PD është i barabartë me 1, 

sepse vonesa ka ndodhur 

Humbjet e përhershme në 

varësi të pikës së ciklit të 

rikthimit 

Ekspozimi në vonesë 

në datën e raportimit 

Specifike 

N/a 
Rrjedhat e parasë së 

ardhshme të diskontuara në 

datën e raportimit 

Ekspozimi në vonesë 

në datën e raportimit 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2  Risku kreditor (vazhdim) 

h) Humbjet e pritshme nga rënia në vlerë e kredive (vazhdim) 

*Vlerësimi individual i probabilitetit të vonesës dhe humbjeve të përhershme është në vetvete e vështirë 

kur nuk ka dëshmi objektive të rënies në vlerë. Megjithatë, për ekspozimet e rëndësishme të klasifikuara në 

Fazën 1 dhe Fazën 2, BPB mund të vërtetojë që LGD vlerësohet në baza të përgjithshme për kthimin e 

pritshëm nga strategjia e përjashtimit të kolateralit për një kredi në vonesë. 

Ekspozimi në vonesë 

EAD është një vlerësim i ekspozimit në vonesë si rezultat i një ngjarjeje të mëvonshme. Vlerësimi i EAD 

ndryshon në varësi të faktit nëse ka vonesë ose jo. 

Vonesa ka ndodhur (Ekspozimi në vonesë – EAD) 

Kur ka ndodhur zhvlerësimi (tipik për Fazën 3), ekspozimi në vonesë është një shumë e njohur, e cila 

përfshin principalin e huasë, interesin e akumuluar, gjobat e akumuluara dhe të arkëtueshmet e tjera që 

rrjedhin nga kontrata e huasë, siç janë: tarifat e sigurimit, tarifat e parapaguara të përmbarimit etj.. 

Vonesa nuk ka ndodhur (Ekspozimi në vonesë – EAD) 

Kur nuk ka ndodhur vonesa, EAD është një vlerësim i arsyeshëm i ekspozimit në një datë të vonesës së 

ardhshme. Në rastet e kredive të sapokrijuara që nuk janë të huaja me kredi ose kreditë ekzistuese që nuk 

janë subjekt i rritjes domethënëse të riskut të kredisë, ekspozimi në mungesë do të vlerësohet gjatë një 

periudhe 12 mujore nga data e raportimit. EAD mund të jetë vlera kontabël bruto në datën e raportimit ose 

një datë e mëvonshme në varësi të momentit në të cilin ndodh vonesa. 

Në rastet kur ka pasur një rritje të konsiderueshme të riskut kreditorë, KEP vlerëson probabilitetin që kredia 

do të mbahet në ndonjë prej viteve të ardhshme deri në maturimin e saj kontraktual. 

Shlyerja e KEP-it për pikën në kohë EAD përmblidhet si më poshtë në varësi të klasifikimit të skemës së 

kredive për klientët dhe depozitave bankare: 

Faza 1 Vlera kontabël bruto në datën e raportimit 

Faza 2 Vlera kontabël bruto në datën e raportimit dhe në çdo përvjetor të ardhshëm deri në maturim 

të huasë. 

Në ciklin normal të rikuperimit të kredisë ku është arkëtuar në përputhje me planin e 

pagesave, EAD pritet të zvogëlohet me kalimin e kohës në afatin e maturimit. 

Faza 3 Vlera kontabël bruto në datën e raportimit. 

Në ciklin normal të rimëkëmbjes ku paraja është rikuperuar në pagesa të vogla gjatë ciklit të 

rimëkëmbjes pas vonesës, EAD pritet të zvogëlohet si muaj në rritje të parazgjedhur 

POCI Shuma neto kontabël në datën e raportimit 

Në përputhje me SNK 8 Politikat Kontabël, Ndryshimet në Vlerësimet Kontabël dhe Gabimet, në 

përgatitjen e pasqyrave vjetore financiare të saj për t'u dorëzuar më 30 Prill, KEP konsiderojnë shlyerjet e 

principalit dhe të interesave dhe tërheqjet e pritura në objektet e zotuara përpara fundit të vitit deri 31 mars 

pas datës 31 dhjetor të vitit raportues. 

Vlerësimi individuar dhe kolektiv 

KEP vlerëson HPK në baza individuale për të gjitha kreditë e papaguara me vonesë, më vlerë më të madhe 

se 10,000 EUR. Të tilla do të përfshijnë të gjitha kreditë e klasifikuara në Fazën 3 ose si POCI dhe 

individualisht më shumë se 10,000 EUR.  

KEP kryen vlerësimin kolektiv të:  

- PDs dhe LGDs për të gjitha kreditë e klasifikuara në Fazën 1 dhe Fazën 2, dhe 

- LGD e të gjitha kredive të klasifikuara në Fazën 3 ose si POCI me një ekspozim të papaguar më të 

vogël se 10,000 EUR. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2  Risku kreditor (vazhdim) 

h) Humbjet e pritshme nga rënia në vlerë e kredive (vazhdim) 

Grupimi i kredive (vazhdim) 

Vlerësimi kolektiv i PD 

Për qëllime të një vlerësimi kolektiv të PB-ve, huatë grupohen në bazë të karakteristikave të ngjashme të 

riskut kreditorë që tregojnë aftësinë e debitorëve për të paguar të gjitha shumat e pagueshme sipas kushteve 

kontraktuale. Të tilla mund të përfshijnë bazën e një vlerësimi ose vlerësimi të riskut të kreditorë që merr 

parasysh llojin e produktit, llojin e klientit, llojin e kolateralit, statusin e kaluar dhe faktorët e tjerë relevantë.  

Duke marrë në konsideratë profilin e iskut kreditorë të kredive të saj, KEP ka grupuar huatë në grup në 

bazë të: 

1. Qëllimi i kredisë (biznesi, agro, banimi dhe konsumuese) dhe  

2. Kërkesat e kolateralit për huamarrësin e vlerësuar në bazë të shumës së kredisë së dhënë.  

Në përputhje me manualin e riskut kreditorë, KEP kërkon kolateral për të gjitha kreditë e dhëna me një 

shumë që tejkalon vlerën 3,000 EUR. Prandaj, kjo shumë është një përcaktues kyç për riskun kreditorë, 

varësisht nëse kredia është e siguruar me kolateral apo jo. 

Bazuar në kriteret e miratuara kreditë e KEP janë grupuar si më poshtë për qëllim të modelimit të PD-së: 

1. Biznesi > 3000 Kredi biznesi të dhëna në një shumë që tejkalon shumën euro 3,000 

2. Biznesi <= 3000 Kredi biznesi të dhëna në një shumë të njejtë ose më shumë se euro 3,000 

3. Agro > 3000 Agro kredi të dhëna në një shumë që tejkalon shumën euro 3,000 

4. Agro <= 3000 Agro kredi të dhëna në një shumë të njejtë ose më pak se euro 3,000 

5. Banimi > 3000 Kredi banimi të dhëna në një shumë më të lartë se euro 3,000 

6. Banimi <= 3000 Kredi banimi të dhëna në një shumë të njejtë ose më shumë se euro 3,000 

7. Konsumuese > 3000 Kredi konsumuese të dhëna në një shumë që tejkalon shumën euro 3,000 

8. Konsumuese<=3000 Kredi konsumuese të dhëna në një shumë të njejtë ose më pak se euro 3,000 

Vlerësimi kolektiv i LGD 

Për qëllime të vlerësimit kolektiv të LGD - ve, kreditë janë grup në bazë të:  

- cikli i rimëkëmbjes për huatë jo-përformuese, dhe / ose  

- lloji i kolateralit (p.sh. kredi banimi).  

Duke pasur parasysh këto kritere, KEP i konsideron grupet e PD-së të renditura më lart, duke reflektuar në 

mënyrë të përshtatshme ciklin e rimëkëmbjes për kreditë jo-përformuese. 

KEP rishikon në baza vjetore kufijtë dhe kriteret e paraqitura më lartë për të siguruar që ato mbeten të 

vlefshme pas ndryshimeve të mundshme në madhësinë dhe përbërjen e portofolit të kredive.  

Vlerësimi individual i HPK 

KEP vlerëson ekspozimet individuale kur informacioni i arsyeshëm dhe i mbështetur është i disponueshëm 

pa kosto të panevojshme. Të tilla do të kërkonin parashikimin individual të kohës dhe shtrirjen e mangësive 

në para të gatshme duke marrë parasysh të paktën dy skenarë: 1) skenarin që rezulton me një humbje dhe 

2) skenarin që rezulton pa humbje. 

Përllogaritja e humbjeve individuale është vlerësuar = Ekspozimi në para - rrjedhat monetare të zbritshme  

Për huatë e vlerësuara individualisht, KEP identifikon dhe parashikon rrjedhat e mjeteve monetare që priten 

nga strategjia e rimëkëmbjes (përfshirë ato):  

- koha dhe shuma e pagesave në para nga masat e tolerancës së kredisë; 

- koha dhe shuma e rimëkëmbjes nga shitja e kolateralit; 

- koha dhe shuma e pagesave të papaguara në para të gatshme të bëra si pjesë e strategjisë së 

rimëkëmbjes etj. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2  Risku kreditor (vazhdim) 

h) Humbjet e pritshme nga rënia në vlerë e kredive (vazhdim) 

Shpalosja i skenarëve të shumëfishtë 

Rënia në vlerë është një vlerë e ponderuar me probabilitet që përcaktohet duke vlerësuar rezultatet e dy 

apo më shumë skenarëve të ndryshëm ekonomikë të aplikuar nga KEP për matjen e humbjeve të pritshme 

të kredisë. KEP konsideron ndryshueshmërinë e rrjedhave të mjeteve monetare në faktorë të ndryshëm 

ekonomikë në një analizë me shumë skenarë.  

Probabiliteti i skenarëve përcaktohet nga KEP, duke pasur parasysh se ekzistojnë informacione të 

arsyeshme dhe të disponueshme. Këto probabilitete shqyrtohen çdo vit dhe ndryshohen në përputhje me 

rrethanat në varësi të perspektivës ekonomike dhe / ose informacioneve të tjera relevante. 

i) Rrjedhat e mjeteve monetare të marra nga Huamarrësi 

Në kontekstin e Vlerësimit të rënies në vlerë, KEP vlerëson rrjedhat monetare të ardhshme të huamarrësit 

/ biznesit, të cilat do të jenë në dispozicion për të shërbyer borxhin. Më hollësisht, këto rrjedha monetare 

përcaktohen nga njësia e grumbullimit të KEP dhe njësia e riskut kreditorë, përgjegjës për zhvillimin e një 

pritjeje të rrjedhave të mjeteve monetare të rimëkëmbjes, duke marrë në konsideratë informatat relevante 

në dispozicion, si informacioni financiar dhe planet e ardhshme.  

ii) Shitja e kolateralit 

Në mënyrë që KEP të përcaktojë shumën e rikuperueshme të kolateraleve, ai e konsideron serinë 

informative të vijueshme nëse është e mundur: 

− Vlera e tregut e kolateralit 

− Data e vlerësimit 

− Indeksimi i çmimeve 

− Koha për shitje 

− Shuma e shitjes së detyruar (zbritje në ankand) 

− Shitja dhe kostoja e kolateralit (p.sh kostoja e shitjes) 

− Garacia paraprake 

− Të drejtat preferenciale 

Zbritja e detyruar e shitjes dhe ulja e kostos së shitjes zbatohen gjithashtu mbi vlerën e tregut të kolateralit, 

pa marrë parasysh asnjë privilegje të mëparshme ose të drejta preferenciale. Bazuar në parametrat e 

përmendur më lart, llogaritet shuma e rikuperueshme për kolateral dhe për kredi. Më pas, shuma e 

rikuperueshme e kolateralit për objektin zbritet në bazë të kohës së parashikuar për rimëkëmbjen dhe 

normës efektive të interesit. Në rastin e riposedimit të kolateralit, KEP zbret më tej rrjedhat e mjeteve 

monetare duke marrë parasysh kohën e realizimit të këtyre rrjedhave të mjeteve monetare dhe kohën për 

të shitur kolateralin e riposeduar. 

Vlerësimi kolektiv i HPK 

KEP-i mat HPK-të në baza kolektive për portofolet ku ekzistojnë më pak informata specifike për 

huamarrës, siç janë ekspozimet me pakicë dhe disa ekspozime ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. 

Kjo përfshin informacionin specifik të huamarrësit, siç janë ditët e delikuencës, përvojën kolektive 

historike të rënies në vlerë të kredive dhe informacionin e kërkuar përpara.Për llogaritjen e rënies në vlerë 

të kredive në baza kolektive përdoren metoda statistikore, bazuar në parametrat e riskut kreditorë. 

Llogaritja e 12-Muajve dhe Kohëzgjatja HPK, për të gjitha portofolet, është përshkruar më poshtë: 

Faza 1 - 12 muaj HPK 

Për Fazen 1 kreditë, koha e ekspozimit ndaj riskut kreditorë konsiderohet gjatë 12 muajve të ardhshëm.  

Faza 2 - Jetëgjatesia HPK 

Për kreditë e fazës 2, periudha mbi të cilën matet HPK është periudha maksimale gjatë së cilës KEP është 

e ekspozuar ndaj riskut kreditorë. Kjo mund të jetë periudha maksimale kontraktuale gjatë së cilës KEP 

është e ekspozuar ndaj riskut kreditorë (dmth periudha deri sa kredia të shlyhet plotësisht, zakonisht koha 

e mbetur deri në maturim kontraktual) ose një periudhë më të gjatë. 
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22.  MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2  Risku kreditor (vazhdim)  

h) Modeli i pritur i rënies në vlerë kreditore (vazhdim) 

Shpalosja i skenarëve të shumëfishtë (vazhdim) 

Faza 3 - Jetëgjatesia HPK 

Kreditë e klasifikuara në fazën 3 tashmë kanë dështuar; prandaj probabiliteti i vonesës është i barabartë me 

1. Humbjet e pritshme të kredisë maten si humbja përfundimtare pas shqyrtimit të të gjitha shlyerjeve të 

mundshme mbi horizontin e rimëkëmbjes, të pasqyruar nga LGD në çdo muaj në mungesë. 

Rregullim makro-ekonomik dhe progresiv 

KEP e konsideron ndikimin e mundshëm të faktorëve makroekonomikë dhe financiarë në parashikim në 

vlerësimin e PD gjatë 12 muajve dhe Kohëzgjatjes në përputhje me Udhëzimet e Makro-modelimit të PD. 

Vlerësimet HPK për depozitat bankare 

Faza 1 

Për llogaritjen e rënies në vlerë të depozitave bankare KEP zbaton metodat statistikore bazuar në parametrat 

e riskut kreditorë të zhvilluara nga studimi vjetor i Moody's: Normat e Korporatave dhe Normat e 

Rimëkëmbjes.  

Faza 2 

Variablat në secilën datë raportimi përfaqësojnë siç përshkruhet më poshtë: 

Nëse ka një rritje të ndjeshme të riskut kreditorë që lidhet me një depozitë bankare specifike në krahasim 

me datën e blerjes, atëherë njihen humbjet e pritshme të kredisë për tërë jetën e instrumentit të borxhit. 

Nëse maturiteti i pritshëm është më i shkurtër se 12 muaj atëherë PD-ja 12 mujore rregullohet në përputhje 

me rrethanat për maturitetin e mbetur. 

Faza 3  

Nëse risku kreditorë i një instrumenti borxhi rritet deri në atë pikë që konsiderohet të jetë kredi e rënë në 

vlerë, PD-ja e jetëgjatësisë është e barabartë me 1 dhe KEP llogarit HPK-të e jetëgjatësisë bazuar në LGD, 

shumën imagjinare dhe interesin e përllogaritur. Nën fazën 3 (ku ka ndodhur një ngjarje kredie), të ardhurat 

nga interesi llogariten në vlerën kontabël neto (dmth. Vlerën kontabël bruto të rregulluar lejimin e 

humbjëve). 

Shapalosjet e tranzicionit 

Kreditë ndaj klientëve 

Në datën e aplikimit fillestar, KEP nuk mund të përcaktojë nëse ka pasur një rritje të konsiderueshme në 

riskun kreditor që nga njohja fillestare për kreditë e krijuara më ose para 30 Shtatorit 2018, pa kosto ose 

përpjekje të panevojshme. Në përputhje me SNRF 9 kërkesat e tranzicionit, KEP-i njeh si të rënë në vlerë 

një shumë të barabartë me rëniet e pritshme në vlerë të kredisë në çdo datë raportimi derisa këto kredi nuk 

çregjistrohen. Pas datës së aplikimit fillestar, KEP përdor informata të arsyeshme dhe të mbështetura që 

janë në dispozicion pa kosto ose përpjekje të panevojshme për të përcaktuar nëse risku kreditorë është rritur 

ndjeshëm për të gjitha kreditë që kanë origjinën më ose pas 1 tetorit 2018. 

Depozitat bankare 

Në datën e aplikimit fillestar, KEP përdor informata të arsyeshme dhe të mbështetura që janë në dispozicion 

pa kosto ose përpjekje të panevojshme për të përcaktuar riskun kreditor në datën kur një depozitë bankare 

ishte njohur fillimisht dhe krahasuar atë me riskun kreditor më 1 janar 2018. 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2  Risku kreditor (vazhdim)  

  

Informacioni mbi kreditë sipas sektorëve dhe llojit të kolateralit më 31 dhjetor 2018 dhe 2017, është si më poshtë: 

Në Euro  Agro Konsumuese Banimi Biznes individual Gjithsej 

Kreditë e siguruara      

Automjetet  1,688,356   17,381   3,705,530   2,275,768   7,687,035  

Pasuritë e paprekshme  13,569   -     41,695   58,587   113,851  

Mallrat  695,493   4   956,350   1,528,331   3,180,179  

Kreditë e pa-siguruara  3,871,206   3,255,287   16,805,800   7,851,402   31,783,695  

Gjithsej kreditë dhe paradhëniet ndaj 

klientëve 

 6,268,623   3,272,673   21,509,375   11,714,087   42,764,759  

 

Në Euro  Agro Konsumuese Banimi Biznes individual Gjithsej 

Kreditë e siguruara      

Automjetet  1,556,744   8,613   3,255,799   1,813,246   6,634,402  

Pasuritë e paprekshme  48,737   -     39,942   114,411   203,090  

Mallrat  724,115   6,090   998,911   1,439,436   3,168,552  

Kreditë e pa-siguruara  3,025,627   2,743,046   13,196,086   6,582,912   25,547,671  

Gjithsej kreditë dhe paradhëniet 

ndaj klientëve 

 5,355,223   2,757,750   17,490,737   9,950,005   35,553,715  

Organizata mban kolateral kundrejt kredive dhe paradhënieve për klientët në formën e hipotekave, automjeteve dhe mallrave.  

 

 31 dhjetor 2018 31  dhjetor  2017 

Automjetet 14,252,041 13,802,411 

Pasuritë e paprekshme 870,063 1,665,715 

Mallrat 6,534,432 7,362,652 

 21,656,536 22,830,777 
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.2  Risku kreditor (vazhdim)  

Analiza sipas cilësisë së kredive të papaguara më 31 dhjetor 2018 është si më poshtë: 

Në Euro  
Agro Konsumuese Banimi 

Biznes 

individual Gjithsej 

As në vonesë as e rënë në vlerë       
Kredi për individët deri në 3,000 EUR  1,049,748   3,226,070   5,273,855   2,429,118   11,978,791  
Kredi për individët mbi 3,000 EUR  5,242,931   2,975   16,309,321   9,248,788   30,804,014  
Gjithsej në vonesë as e rënë në vlerë  6,292,678   3,229,045   21,583,176   11,677,907  42,782,805 

Në vonesë jo të rënë në vlerë      
- me pak se 30 ditë në vonesë  42,017   34,595   137,269   126,697   340,578  
- 30 deri në 90 ditë në vonesë  29,087   29,162   145,069   69,266   272,584  
- 91 deri në 180 ditë në vonesë  17,117   21,653   97,406   100,502   236,678  
- 181 deri në 360 ditë në vonesë  51,302   44,812   186,621   105,563   388,298  
- mbi 360 ditë në vonesë  21,748   12,318   57,478   69,177   160,721  
Gjithsej në vonesë jo të rënë në vlerë  161,271   142,540   623,843   471,203  1,398,858 

Kreditë e individuae në vonesë për të rënë në vlerë (bruto)      
- me pak se 30 ditë në vonesë  -     -     14,310   39,917   54,227  
- 30 deri në 90 ditë në vonesë  18,085   -     -     31,059   49,143  
- 91 deri në 180 ditë në vonesë  16,223   -     -     -     16,223  
- 181 deri në 360 ditë në vonesë  -     -     -     -     -    
- mbi 360 ditë në vonesë  24,872   -     -     25,367   50,239  
Gjithsej kreditë individuae në vonesë (bruto)  59,179   -     14,310   96,343  169,832 
Pakësimi për rënie në vlerë  244,505   98,912   711,953   531,366  1,586,736 

Gjithsej kreditë dhe paradhëniet ndaj klientëve  6,268,623   3,272,673   21,509,375   11,714,087  42,764,759 
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22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED) 

22.3 Risku i likuiditetit 

Risku i likuiditetit është risku që Organizata do të ballafaqohet me vështirësi në përmbushjen e detyrimeve 

të saj financiare. 

Qasja e organizatës për menaxhimin e likuiditetit është të sigurojë, sa të jetë e mundur, që gjithmonë do të 

ketë likuiditet të mjaftueshëm për të përmbushur detyrimet e saj kur kërkohet, nën kushte normale dhe të 

stresuara, pa shkaktuar humbje të papranueshme ose duke rrezikuar dëmtimin e reputacionit të Organizatës.  

Pozicioni i likuiditetit të Organizatës monitorohet nga Departamenti i Financave në baza javore dhe mujore 

dhe direkt nga menaxhmenti në mënyrë sistematike, nëpërmjet menaxhimit të disponueshmërisë së parave 

të gatshme për lëvrimin e kredisë dhe sigurimit të fondeve adekuate, të disponueshme për secilën llogari, 

bazuar në prurjet dhe daljet e pritura për të përmbushur detyrimet. Politikat e brendshme për administrimin 

e riskut të likuiditetit janë në përputhje me rregulloren "Mbi menaxhimin e riskut të likuiditetit në 

institucionet mikrofinanciare", miratuar nga Banka Qendrore e Kosovës më 29 gusht 2013.  

Ekspozimi ndaj riskut të likuiditetit 

Huazimet janë burimi kryesor i financimit për Organizatën. Organizata përpiqet të mbajë një ekuilibër 

ndërmjet vazhdimësisë së financimit dhe fleksibilitetit nëpërmjet përdorimit të detyrimeve me një gamë 

maturimi. Organizata vlerëson vazhdimisht riskun e likuiditetit duke identifikuar dhe monitoruar 

ndryshimet në fondet e kërkuara për të përmbushur qëllimet dhe objektivat e biznesit të vendosura në 

aspektin e përgjithshëm të strategjisë së Organizatës.  

Përveç kësaj, Organizata mban një portofol të pasurive likuide si pjesë e strategjisë së saj të administrimit 

të riskut të likuiditetit. Tabela në vijim tregon detyrimet financiare të Organizatës në bazë të afatit të tyre 

më të hershëm të mundshëm kontraktual: 

  Deri në 6 muaj 6 muaj deri në 1 vit Mbi një vit Vlera bartëse 

31 dhjetor 2018      

Huamarrjet  5,514,393 11,251,571 15,965,783 32,731,748 

Detyrime të tjera financiare  548,605  -    -    548,605  

  6,062,998 11,251,571 15,965,783 33,280,353 

      

31 dhjetor 2017      

Huamarrjet  5,520,733 6,094,833 12,026,569 23,642,135 

Detyrime të tjera financiare  212,754 - - 212,754 

  5,733,487 6,094,833 12,026,569 23,854,889 

22.4 Risku i tregut 

Risku i tregut është risku që ndryshon në çmimet e tregut, të tilla si norma e interesit, kurset e këmbimit 

valutor dhe përhapjet e kredisë do të ndikojnë në të ardhurat e Organizatës, ose në vlerën e zotërimeve të 

instrumenteve financiare. Qëllimi i menaxhimit të riskut të tregut është të menaxhojë dhe kontrollojë 

ekspozimet ndaj riskut të tregut brenda parametrave të pranueshëm, duke optimizuar kthimin. 

Ekspozimi ndaj riskut të normës së interesit  

Risku i normës së interesit është risku që vlera e instrumenteve financiare të luhatet për shkak të 

ndryshimeve në normat e interesit të tregut. Organizata menaxhon riskun e normës së interesit nëpërmjet 

monitorimit të kushteve të tregut dhe bën analizën e nevojshme të ndryshimeve së çmimeve, ose vendimeve 

të rialokimit. Analiza e ndjeshmërisë është përcaktuar në bazë të ekspozimit ndaj normave të interesit për 

pasuritë financiare dhe detyrimet financiare duke supozuar që shumat e tyre të papaguara në datën e 

raportimit ishin të papaguara gjatë vitit.   
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.4  Risku i tregut (vazhdim) 

Pozicionet e hendekut të interesave të kategorive të rëndësishme të detyrimeve financiare që mbartin interesa më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 janë si më 

poshtë: 

 Deri në 6 muaj 6 muaj deri në 1 vit Mbi një vit Vlera bartëse 

31 dhjetor 2018     

Kredi dhe paradhëniet për klientët 12,125,760 9,889,472 20,749,527 42,764,759 

 12,125,760 9,889,472 20,749,527 42,764,759 

Huamarrjet 5,514,393 11,251,571 15,965,783 32,731,748 

 5,514,393 11,251,571 15,965,783 32,731,748 

Pozicioni neto 6,611,366 (1,362,099) 4,783,744 10,033,011 

     

 Deri në 6 muaj 6 muaj deri në 1 vit Mbi një vit Vlera bartëse 

31 dhjetor 2017     

Kredi dhe paradhëniet për klientët 9,800,916 8,155,554 17,597,245 35,553,715 

 9,800,916 8,155,554 17,597,245 35,553,715 

Huamarrjet 5,520,733 6,094,833 12,026,569 23,642,135 

 5,520,733 6,094,833 12,026,569 23,642,135 

Pozicioni neto 4,280,183 2,060,721 5,570,676 11,911,580 

Menaxhimi i riskut të normës së interesit plotësohet duke monitoruar ndjeshmërinë e pasurive dhe detyrimeve financiare të Organizatës ndaj skenarëve të 

ndryshëm të standardeve dhe jo standarde të normës së interesit. Skenarët standardë përfshijnë një rënie paralele prej 1% ose rritje në të gjitha kthesat e 

yield-it. Një analizë e ndjeshmërisë së Organizatës për një rritje ose ulje të normave të interesit të tregut (duke supozuar asnjë lëvizje asimetrike në kthesat 

e yield-eve dhe një pozicion neto të vazhdueshëm) është si më poshtë: 

 2018  2017  

      

Suficiti: 1% rritje 100,330 119,116 

Deficiti: 1% rënie (100,330)   (119,116)  
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22. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 

22.4  Risku i tregut  (vazhdim) 

Ekspozimi ndaj riskut valutor 

Risku i kursit valutorë është risku që vlera e instrumenteve financiare të luhatet për shkak të ndryshimeve 

në kursin e këmbimit valutor. Organizata nuk është e ekspozuar ndaj këtij risku sepse pasuritë dhe detyrimet 

e saj janë në EUR..  

22.5 Menaxhimi i kapitalit 

Organizata është në përputhje me kapitalin minimal prej 200 mijë euro të kërkuara nga Banka Qendrore e 

Kosovës. Organizata është subjekt i një mbikëqyrje periodike nga Banka Qendrore e Kosovës. 

Politika e organizatës është të mbajë një bazë të fortë kapitali për të ruajtur besimin e investitorëve, 

kreditorëve dhe të tregut dhe për të mbështetur zhvillimin e ardhshëm të biznesit. Ndikimi i nivelit të 

kapitalit në kthimin e saj është njohur gjithashtu dhe Organizata njeh nevojën për të ruajtur një ekuilibëri 

midis kthimeve më të larta që mund të jenë të mundshme me një rritje më të madhe dhe avantazheve në 

sigurinë e ofruar nga një pozicion i shëndoshë kapitali. Nuk ka pasur ndryshime në qasjen e Organizatës 

për menaxhimin e kapitalit gjatë vitit. 

23. NGJARJET PAS PERIUDHËS SË RAPORTIMIT 

Më 30 janar 2019, Organizata mori një disbursim të planifikuar nga EFSE në vlerë prej 1,500,000 euro për 

huanë e kontraktuar dhe nënshkruar në shtator 2018 me një normë interesi prej 5.20% p.a. 

Më 5 shkurt 2019, Organizata ka marrë nga këstin e parë të EBRD (1,000,000 euro) të shumës totale të 

kontraktuar prej 3,000,000 eurosh, nënshkruar më 14 dhjetor 2018 me një normë interesi prej 5.20%. 

Më 27 mars 2019, Organizata mori nga “Green for Growth Fund” kontraktuar shumën totale të kredisë prej 

1,000,000, nënshkruar më 17 dhjetor 2018 me një normë interesi prej 4.50%. 

Më 28 mars 2019, Organizata ka marrë nga këstin e mbetur të Microvest (2,000,000 EUR) të shumës totale 

të kontraktuar prej 3,000,000 eurosh, nënshkruar më 18 dhjetor 2018 me një normë interesi prej 4,70%. 

Nuk pati ngjarje të tjera pas datës së raportimit që do të kërkonte rregullime, ose dhënie informacionesh 

shpjeguese shtesë në këto pasqyra financiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


