Të nderuar aksionerë,
Në vitin 2021, ekonomia globale dëshmoi një rimëkëmbje të fortë, e cila tejkaloi të gjitha pritshmëritë, e
udhëhequr nga stimuj të rëndësishëm fiskalë dhe monetarë dhe përhapja e përshpejtuar e programeve
të vaksinimit nxiti rihapjen e shpejtë ekonomike.
2021 ishte një vit në të cilin vërtetuam një rimëkëmbje të fortë ekonomike pas goditjes së paprecedentë
të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit në 2020. Gjatë këtij viti, ne vazhduam premisat per
vazhdimesinë e transformimit tonë duke lundruar gjithashtu në një mjedis sfidues. Pjesë e strategjisë
tonë të re, ishte ngritja e platformave digjitale të cilat do të ndihmojnë në kryerjen e analizave si dhe në
perdorimin gjithmonë e më të shpeshtë të ‘’paperless’’. Objektivi jonë përfundimtar vazhdon të jetë
sigurimi i komoditetit maksimal të shërbimeve tona financiare për klientët tanë.
Ndërsa rezultatet tona financiare për vitin 2020 u ndikuan nga shuma te konsiderueshme provigjionesh,
Banka ishte në gjendje të kthente një pjesë të konsiderueshme të kësaj shume në vitin 2021, gjë që
padyshim rriti rezultatet tona.
Ky vit i shoqeruar gjithashtu me të ardhura më të larta dhe një nivel të qëndrueshëm të efikasitetit të
kostos, solli një fitim operacional për vitin 2021 në një total prej 1 milion Euro.
Mbajtja e këtij rezultati edhe në vitin 2022 është një objektiv manaxherial sa i arsyeshëm dhe i
dëshirueshëm. Cilido qoftë mjedisi ekonomik që pret në vitin e ardhshëm, ekipet korporative dhe
operacionale të UBA-së do të jenë në gjendje të shohin 2021-shin si një vit në të cilin kemi arritur një
kompromis midis zhvillimit dhe optimizimit të performancës financiare dhe operacionale.
Dy vitet e fundit kanë treguar gjithashtu se, edhe në rrethana sfiduese, ne mund të vazhdojmë të
mbështetemi në themelet tona të forta dhe vendimet e politikave të marra në të kaluarën. Megjithatë,
kjo është e mundur vetëm falë besimit që na kanë dhënë klientët, punonjësit, aksionerët ose palët e tjera
të interesit.
Përzemërsisht,

Bordi Drejtues i Bankes se Bashkuar te Shqiperise

Mesazh i CEO
Pas një periudhe të trazuar të 2020-ës, viti i kaluar solli një mjedis më të qetë ekonomik dhe operacional
dhe më të favorshëm për të gjeneruar rezultate më të larta. UBA përfitoi plotësisht nga kjo situatë, falë
faktorëve të favorshëm për biznesin tonë dhe zbatimin e strategjisë tonë të re.
•
•
•
•
•

Pavarësisht kostos së transformimit, ne kemi rritur fitimin tonë neto nga 1.6 milionë euro në 2.2
milionë euro, rritje e cila ka ardhur si rrjedhojë e riaktivizimit të aktivitetitit te kredidhënies.
Portofoli i financimit është rritur nga 48 Milion Euro në 59 Milion Euro;
Viti 2021 përfundoi në nivelin kapital mbi 12%, pavarësisht efektit të ndodhur në lidhje me
transformimin. Banka arriti ta menaxhojë atë me burimet ekzistuese.
Proçesi i de-perqendrimit të portofolit të financimit ka vijuar me uljen e segmentit të korporatave
dhe të ekspozimeve më të mëdha.
Raportet e likuiditetit të Bankës kanë mbetur mbi kërkesat rregullatore.

Në vitin 2020, ne shpallëm ambicien tonë për t'u bërë një bankë më e mirë për klientët, punonjësit,
shoqërinë dhe aksionerët. Përveç ndryshimit të mënyrës së punës, ne po bëjmë gjithashtu investime të
konsiderueshme për t'u bërë një bankë digjitale dhe me proçese më efikase e cila ka kosto më të ulëta,
më pak produkte , është më e thjeshtë dhe proçesi i vendimmarrjes më i shpejtë.
Kjo do të na bëjë më tërheqës për klientët dhe më konkurrues. Gjithashtu do të jetë një vend më tërheqës
për të punuar, e cila do të na ndihmojë të rekrutojmë talente të reja dhe të mbajmë punonjësit e mirë që
tashmë kemi.
Ne synojmë të përqëndrohemi edhe më shumë në nevojat e klientëve tanë, ndërkohe që po hyjmë në
fazën tjetër të strategjisë sonë. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë atë që kemi bërë me sukses gjatë tre
viteve të fundit dhe të bëhemi edhe më efikas.
Qëllimi ynë është të krijojmë vlerë për të gjitha palët e interesuara: për aksionerët tanë, për klientët tanë,
për punonjësit tanë dhe për shoqërinë në tërësi. Ne i kemi vendosur vetes disa qëllime ambicioze dhe
dimë se si t'i arrijmë ato.
Në fund, dëshiroj të falënderoj aksionerët e UBA-së, Bordin e Drejtorëve, si dhe të gjithë stafin për
përpjekjet e tyre të jashtëzakonshme gjatë vitit, duke patur parasysh te gjitha rrethanat që sollën këtë
ndryshim pozitiv në vitin 2021.
Juaji

Amel Kovacevic
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
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SITUATA MAKROEKONOMIKE
Në Shqipëri, përshpejtimi i proçesit të vaksinimit dhe ulja e numrit të infeksioneve ndikuan në
përshpejtimin e aktivitetit ekonomik gjatë periudhës. Në tremujorin e parë të vitit, Prodhimi i
Brendshëm Bruto (PBB) shënoi rritje vjetore dhe tremujore përkatësisht me 5.53% dhe 2.29%. Zgjerimi
i konsumit, investimeve dhe eksporteve. Rritja e tyre reflektoi njëkohësisht përmirësimin e besimit në
ekonomi, stimulin monetar dhe financiar, si dhe efektin pozitiv të lehtësimit të masave kufizuese të
marra për administrimin e pandemisë. Përmirësimi i zhvillimeve ekonomike nuk është reflektuar ende
në tregun e punës, ku shkalla e papunësisë u ngjit lehtë në 11.9%, me një rritje prej 0.1 p.p. gjatë
tremujorit dhe prej 0.5 p.p. kundrejt një viti më parë.
Tabela 1. Albania: Indikatoret baze makroekonomike,2016–25
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Real GDP

3.3

3.8

4.1

2.2

-7.5

5.4

5.0

4.4

3.5

3.4

Consumer Price Index

1.3

2.0

2.0

1.4

1.4

1.6

2.4

2.7

2.9

3.0

73.3

71.9

69.5

67.8

81.9

81.5

79.6

75.3

73.5

69.1

Gen.l Government Debt

Tabela 2 . Albania: Treguesit Financiare Baze, 2012–2020
CAR

2012
16.2

2013
18.0

2014
16.8

2015
15.7

2016
15.7

2017
16.6

2018
18.3

2019
18.3

Sep.20
18.6

ROE

3.8

6.4

10.5

13.2

7.2

15.7

13.0

13.5

9.1

ROA

0.3

0.5

0.9

1.2

0.7

1.5

1.3

1.4

1.0

NPL

22.5

23.5

22.8

18.2

18.3

13.2

11.1

8.4

8.3

Liquid Asset Ratio

29.4

27.6

31.9

32.3

31.3

30.2

34.2

35.7

34.0

Liquid Asset/short term liabilities

34.9

34.7

40.4

41.4

40.6

40.8

46.2

49.4

46.7

SISTEMI BANKAR FINANCIAR
Sektori bankar ka zgjeruar ndjeshëm aktivitetin e tij dhe kontributin kryesor në këtë zgjerim e kanë
dhënë investimet në letra me vlerë dhe kreditimi. Pesha e aktivitetit në valutë nuk ka shfaqur ndryshime
të ndjeshme gjatë periudhës, duke mbetur e balancuar në të dyja anët e bilancit të sektorit bankar. Efekti
statistikor i kursit të këmbimit në ekuivalentin në lekë të tepricës valutore ka qenë pa ndikim të
rëndësishëm. Depozitat dhe fondet e veta vazhdojnë të jenë burimet kryesore të financimit të aktivitetit
të sektorit bankar. Varësia nga burimet e huaja të financimit mbetet në nivele të ulëta. Aktivet e
vendosura pranë subjekteve jorezidente janë rritur gjatë periudhës dhe këto aktive janë në formën e
vendosjeve, kredive dhe llogarive rrjedhëse pranë bankave dhe institucioneve financiare dhe në formën
e investimeve në letra me vlerë. Kjo vendosje ka ndikuar në zgjerim me 1 p.p. të pozicionit neto të kredisë
së sektorit bankar për jorezidentët.
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Gjatë vitit 2021, sektori bankar ka ruajtur një nivel të mjaftueshëm kapitalizimi. Norma e
mjaftueshmërisë së kapitalit shënoi rreth 18% (17.95%), në rënie në dy periudhat e fundit. Mbi ecurinë
e treguesit gjatë periudhës, i ndikuar kryesisht nga rritja e aktiveve të ponderuara me rrezik, e cila ka
tejkaluar efektin e rregullatorit të rritjes së kapitalit. Bankat evropiane të kapitalit dhe bankat sistematike
raportojnë mjaftueshmërinë e kapitalit të nivelit më të lartë. Gjatë periudhës, sektori bankar regjistroi
një rezultat financiar pozitiv prej rreth 10.5 miliardë lekësh dhe ky rezultat ishte rreth 47% më i lartë se
një vit më parë. Rreth 2/3 e rritjes së rezultatit financiar neto ka ardhur nga aktiviteti në lekë. Kontributin
kryesor në rritjen e fitimit e ka pasur rritja e të ardhurave neto nga interesi dhe të ardhurave nga
aktivitete të tjera, por edhe nga rënia e shpenzimeve për provigjione kredie. Shpenzimet bankare u rritën
gjatë periudhës, por raporti i tyre ndaj të ardhurave operative ra në 57% një vit më parë.

TË DHËNAT FINANCIARE BAZË
Ne ‘000 Leke

2018

2019

2020

2021

’21 vs ‘20

Total Aktive

8,564,860

8,947,296

9,746,701

11,881,761

39%

Financime

4,726,570

5,500,594

5,904,902

7,146,388

51%

Depozita

7,082,828

7,444,893

8,492,204

10,131,996

43%

Kapital i Paguar

1,762,717

1,762,717

1,876,896

1,876,896

6%

Te Ardhurat Neto

(3,975)

53,831

(56,701)

164,412

RMK

19.87%

16.06%

13.79%

13.45%

STRUKTURA DHE FUNKSIONET BAZË TË BANKËS
Profili i Rrezikut-Strategjia e kontrollit është një pjesë integrale e kuadrit të menaxhimit të rrezikut të
UBA. Banka do të vazhdojë të zhvillojë proçeset dhe proçedurat e kontrollit të rrezikut gjatë periudhës
së ardhshme strategjike.
UBA ka zbatuar një model me tre linja mbrojtëse. Linja e parë përbëhet nga funksionet e biznesit që
janë përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të rrezikut në përputhje me detyrat e tyre dhe politikat
dhe proçedurat e Bankës. Parimi udhëzues është që ata që janë përgjegjës për marrjen e rrezikut janë
gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e rreziqeve të lidhura. Linja e dytë përbëhet nga funksionet e
kontrollit të brendshëm, duke ofruar mbikëqyrje mbi linjën e parë dhe monitorimin e marrjes së rrezikut
në Bankë. Linja e tretë përbëhet nga një funksion i pavarur i auditimit të brendshëm. Funksionet e linjës
së dytë dhe të tretë kanë një rol të rëndësishëm monitorimi dhe kontrolli të rrezikut në Bankë,
megjithatë identifikimi i rrezikut dhe respektimi i vlerave dhe parimeve të Bankës të standardeve të larta
etike janë përgjegjësi e të gjithëve.
Kuadri i oreksit të rrezikut të Bankës- i miratuar nga Bordi, përcakton rreziqet (dhe nivelin e tyre) që
Banka është e gatshme të marrë për të arritur objektivat e saj të biznesit duke marrë parasysh një
evolucion organik të biznesit të saj. Këto shprehen në terma të aftësisë paguese, likuiditetit dhe
përfitimit të financimit, fitimeve korrente, kostos së rrezikut ose metrikave të tjera, të cilat rishikohen
periodikisht, si dhe në rast të ndryshimeve materiale në biznesin e Bankës ose transaksionet përkatëse
të korporatave.
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Funksioni i Shitjes me Pakicë- Funksioni i shitjes me pakicë për vitin 2021 ka rritur peshën e tij për sa i
përket financimeve dhe depozitave. Gjithashtu, zbatimi i moduleve të reja, softuerëve, produkteve dhe
shitjeve të kryqëzuara do të mundësojë zhvillimin e një niveli dhe me një diversifikim të vazhdueshëm
të të gjitha proceseve, produkteve dhe ekspozimeve ku parashikohet të ulet niveli i rrezikut.
Funksioni Korporativ- Përgjatë vitit 2021 ky funksion kreu një punë intensive në mbështetjen e klientëve
të biznesit për të kapërcyer vështirësitë e shkaktuara nga situata e pandemisë COVID 19. Njëkohsisht,
është kryer nje punë intensive për blerjen e klientëve të rinj të biznesit (veçanërisht atyre me histori të
mirë krediti) të cilëve mund t'u ofrohen kushte më të favorshme për financimin e produkteve;

INFORMACION MBI BANKËN
Banka e Bashkuar e Shqipërisë (referuar më poshtë si “Banka” ose “UBA”) është krijuar në Shqipëri për të
zhvilluar veprimtari bankare në përputhje me legjislacionin Shqiptar. Bazuar në nenet e Statutit të saj,
Banka ndjek Parimet Sharia. Aktivitetet e Bankës përfshijnë veprimtarinë si administruese, mbi bazën e
mirëbesimit, të fondeve të investuara në përputhje me parimet dhe ligjet Islamike. Banka është subjekt i
Ligjit Nr. 9662 “Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë”, të datës 18 dhjetor 2006 dhe nën mbikëqyrjen e
Bankës së Shqipërisë. Në 5 nëntor 1992, Banka mori aprovimin nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar
veprimtari bankare. Procedurat e regjistrimit përfunduan në 1 korrik 1994, data e themelimit. Në 11 janar
1999, në përputhje me Vendimin Nr.165, të datës 11 dhjetor 1998 të Bankës së Shqipërisë, Banka mori
liçensën “Për vazhdimin e aktivitetit bankar në Republikën e Shqipërisë”, në përputhje me Ligjin Nr. 8365,
të datës 2 korrik 1998,”Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë”.
Aksionerët kryesorë sipas dates 31 Dhjetor 2021 janë :
Banka Islamike per Zhvillim, Jeddah
Eurosig sha
Ithmaar Bank B.S.C.
Investitorë të tjerë - Arabia Saudite

72.20%
21.02%
4.30%
2.48%

Qendra e Bankës është vendosur në Tiranë. Aktualisht Banka ka një shpërndarje të aktivitetit në 4 qytetet
Tiranë, Shkodër, Fier dhe Durrës si dhe ka dy agjenci të vendosura në Tiranë. Më 31 Dhjetor 2021 numri i
të punësuarve është 91 (2020: 83).
Banka e Bashkuar e Shqipërisë ushtron aktivitet bankar në Republikën e Shqipërisë bazuar ne liçencën
Nr.03/1 akorduar nga Banka e Shqipërisë, duke ofuar shërbimet/produktet si vijon:
▪ Të gjitha format e financimeve, duke përfshirë edhe financimin konsumatore dhe financimin
hipotekore;Qiranë financiare;Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke
përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit,çeqet bankare dhe kartat e pagesës;

5

▪

▪
▪

Ofrimin e garancive;Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim
valutor, në një treg të vetorganizuar(OTC) ose ndryshe si më poshtë:
i) Instrumente të tregut të parasë (çeqe,dëftesa,certifikata të depozitave etj),Këmbim
valutor,Instrumenta të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së fitimit,
duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marreveshje sëap dhe marreveshje që përcaktojnë vlerën
e fitimit në të ardhmen.
Ofrimin e shërbimit të kasave të sigurimit;
Shërbimet këshilluese, ndërmjetës dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha vemprimtaritë e
listuara në pikat 2 deri 6 si më sipër.

Struktura, kualifikimet dhe përgjegjësitë e Organeve Drejtuese
Këshilli Drejtues
Areef Suleman
Emina Sisic
Mohamad Al Midani
Selami Xhepa
Jemin Gjana
Mateo Spaho

- zv.Kryetar
- Anëtar
- Anëtar
-Anëtar
-Anëtar
- Anëtar

o Kualifikimet:
Areef SULEMAN (zv.Kryetar) I diplomuar në Udhëheqje Biznesi në Universitetin e Afrikës së Jugut, mban
titullin PHD në Ekonomi. Ju bashkua IsDB në Shkurt te vitit 2007. Si pjesë e punes së tij ai është përgjegjës
për hartimin e programeve dhe nismave me efekt të lartë të IDB të cilat promovojnë rritje
gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshmëri. Në 2013 u emërua nga IsDB në Këshillin Drejtues të IBBL, e për
shkak të performancës së tij, së fundmi ai u emërua gjithashtu për të kryer funksionin e Presidentit të
degës së IBBL,Islamic Bank Securities Limited( IBSL). Aktualisht është Drejtor I Kërkimeve Ekonomike dhe
Studimeve Institucionale pranë Bankës Islamike për Zhvillim.
Emina SISIC (Anëtare) Ka përfunduar studime Bachelor në Ekonomi në Universitetin e Sarajevës. Gëzon
titullin Eksperte Kontabël e Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Federatës së
Bosnje Hercegovines. Znj. Sisic, gëzon titullin Master në Drejtim nga Universiteti i Sarajevës si dhe Master
në Administrim Biznesi Ndërkombëtar nga Griffith College, Dublin. Eksperiencë e gjatë në sektorin bankar
duke mbuluar pozicione të ndryshme drejtuese.
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Mohamad Al MIDANI (Anëtar) I diplomuar në Kontabilitet në Universitetin e Konkordias, ka shërbyer për
një periudhë 18-vjeçare pranë Bankës Islamike për Zhvillim, prej të cilave 10 vjet si Drejtor i Departamentit
të Investimeve (Equity Division) duke drejtuar një ekip prej 10 profesionistësh dhe një portofol
investimesh 1.3 miliardë dollarë amerikanë. Gjatë gjithë periudhës së punës në IsDB, midis shumë
funksioneve të tjera, ai ka luajtur rol të rëndësishëm edhe në ushtrimin e kontrollit mbi investimet dhe
vendimarrjen e përshtatshme sipasit stadit dhe ecurisë për secilin investim. Gjithashtu, përgjatë tre viteve
të fundit ai ka përfaqësuar IsBD, në Bordin Drejtues të Turk Participation Bank. Në të kaluarën ai ka
përfaqësuar IsBD në këshillin drejtues të disa kompanive të tjera ku IsBD ka investuar.
Selami XHEPA (Anëtar) ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë në vitin 1989 ku është
diplomuar si Ekonomist. Në vitin 1996 ka mbrojtur doktoraturën dhe gëzon titullin “Doktor i Shkencave
Ekonomike”. Qe nga viti 1989 e deri më sot ai ka mbajtur disa pozicione drejtuese në fushën akademike
dhe më gjerë:
Në dhjetor 1989 fillon punë si Pedagog prane Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranes.
• Në Nëntor 1993 – Maj 1998 mban pozicionin e Drejtorit të Qendrës Shqiptare për Nxitjen e
Investimeve të Huaja, Këshilli i Ministrave;
• Maj 1998 - Qershor 2002 ka punuar si Specialist/Kryespecialist, Deparatmenti i Kërkimeve dhe
Politikës Monetare, Banka e Shqipërise.
• Qershor 2002 – Shtator 2005 ka punuar si Menaxher kërkimor, Qendra Shqiptare për Tregtinë
Ndërkombetare, Instituti i Studimeve Bashkëkohore;
• Shtator 2005 – Shtator 2009 ka qenë Deputet në Kuvendin e Shqipërise:
• Në Shtator 2013 emërohet Dekan në Fakultetin e Ekonomisë, Instituti Kanadez i Teknologjise;
• Në Shtator 2015 ka marrë pozicionin e Zëvendës Rektorit për Kërkimin dhe qe prej vitit 2019 është
emëruar President i Universitetit Europian të Tiranës, pozicion të cilin e mban deri më sot.
Z. Xhepa ka qenë dhe është mjaft aktiv dhe në përkthime librash akademik, veprimtari kërkimore dhe
studimore për çështje që kanë të bëjnë me tregun, ekonominë, shoqërinë si dhe duke ofruar konsulencë
dhe njohuritë e tij në disa projekte të organizuara nga Banka Botërore, FMN, Zyra Zviceriane për
Kooperim, Ambasada Zviceriane etj. Nga viti 1997 deri më 2013 ka marrë pjesë në disa konferenca
ndërkombëtare ku ka prezantuar punimet me tema si: “Përfshirja financiare, stabiliteti financiar dhe
zhvillimi ekonomik”, “Burimet e rritjes Ekonomike dhe zhvillimi lokal”, “Reformat e Sektorit Financiar” etj.

Jemin GjANA (Anëtar) zotëron diplomë universitare me date 20.08.1984 si “Ekonomist Plani i Lartë” nga
Fakulteti i Ekonomisë Agrare, Instituti i Lartë Bujqësor. Më pas ka kryer kualifikime pasuniversitare pranë
Universitetit të Tiranës, përkatësisht në vitin 1986 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë për gjuhë ruse,
ne vitin 1987 në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike për filozofinë marksiste – leniniste si dhe në
vitin 1990 në Fakultetin e Ekonomisë për ekonomi politike. Disa nga përvojat e tij të punës janë:
1975 – 1991
Ekonomist në Sektoret e Bujqësisë dhe Ndërtimit (Kukës dhe Pogradec);
1992 – 2013
Deputet i Kuvendit të Shqipërisë;
2005 – 2009
Ministër i Bujqësisë Ushqimore dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.
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Gjatë përvojës së tij parlamentare, z. Gjana ka mbajtur disa funksione të rëndësishme në komisione të
ndryshme parlamentare që lidhen me çështjet e ekonomisë, ndër të cilat mund të veçojmë:
1992 – 1994
Kryetar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave;
1997 – 2001
Zv.Kryetar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave;
2001 – 2003
Kryetar i Komisionit Parlamentar të Bujqësisë;
2004 – 2005
Kryetar i Komisionit Parlamentar të Veprimtarive Prodhuese Tregtisë dhe Industrisë;
2009 – 2013
Kryetar i Komisionit Parlamentar të Veprimtarisë Prodhuese Tregtisë dhe Industrisë.

Mateo SPAHO (Anëtar) I diplomuar për Ekonomi dhe Financë (Bachelor) në Universitetin e Parmës (Itali).
Masteri Shkencor është zhvilluar në po të njëjtin Universitet në Financë & Manaxhim Risku në vitin 2010.
Në këtë periudhë ka punuar për Alleanca Assicurazioni në pedispozimin e planeve të investimit për
klientët e kësaj kompanie pjesë e grupit Generali. Në vitin 2010 fillon gjithashtu doktotaturën në
Universitetin e Parmës (Itali) e cila mbyllet në fundin e vitit 2013 me tematikë”Politikat ekonomike,
financiare dhe Punësimi gjatë krizave ekonomike”.
Ka punuar në Ministrinë e Financave (Shqipëri) si Këshilltar i Ministrit dhe Përgjegjës i Departamentit të
Parashikimeve Makroekonomike dhe Fiskale. Ka punuar si pedagog i brendshëm ne U.E.T. deri në fillim të
vitit 2016 duke marrë gjithashtu titullin Profesor i Asociuar pranë Universitetit Bujqesor të Tiranës. Prej
muajit Shkurt 2016 Prof. Spaho u përzgjodh si Përgjegjës i Departamentit të Financë Bankës pranë Kolegjit
Universitar Luarasi dhe prej Nëntorit 2017 Dekan i Fakultetit Ekonomik.

Përgjegjësitë:
1. Këshilli drejtues, në funksion të drejtimit të bankës në përputhje me objektivat, strategjitë dhe politikat
e miratuara, si dhe në fitimin më të mirë të saj, shqyrton dhe vlerëson:
a. zhvillimin dhe mbajtjen e një niveli të mjaftueshëm të ekspertizës profesionale në përputhje me
rritjen dhe kompleksitetin e veprimtarisë së bankës;
b. sigurinë dhe qëndrueshmërinë financiare të bankës;
c. njohjen e akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi;
d. parandalimin dhe shmangien e konflikteve të mundshme të fitimit në veprimtarinë dhe
vendimmarrjen e bankës; si dhe
e. mbrojtjen e fitimeve të klientëve, investitorëve dhe të publikut në përgjithësi.
2. Miraton dhe kontrollon zbatimin e politikave dhe strategjive te bankes, ne perputhje me planin e
biznesit, menaxhimin e rrezikut, buxhetin vjetor;
3. Percakton objektivat afatgjate te bankes dhe monitorimin e realizimit te ketyre objektivave;
4. Monitorimin e efektivitetit te praktikave te drejtimit te bankes dhe kryerjen e ndryshimeve te nevojshme
per permiresimin e ketyre praktikave;
5. Krijon komitet, në rast se është e nevojshme, për trajtimin e çështjeve që paraqesin fitim të veçantë për
bankën, duke përcaktuar në mënyrë të qartë kohëzgjatjen e mandatit, përbërjen dhe procedurat e tyre
të punës;
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6. Përcakton kushtet dhe standardet për përzgjedhjen, shpërblimin, vlerësimin dhe largimin e drejtorëve të
bankës, si dhe monitorimin e praktikave për zëvendësimin e personelit të bankës;
7. Monitoron dhe trajton konfliktet e mundshme të fitimit të drejtorëve, të anëtarëve të këshillit drejtues
dhe të aksionerëve, përfshirë këtu edhe trajtimin e konflikteve të mundshme të fitimit, që mund të
rrjedhin nga keqpërdorimi i mjeteve të bankës dhe veprimet me personat e lidhur;
8. Merr masat e nevojshme dhe të mjaftueshme për të siguruar integritetin e sistemeve financiare
dhe të kontabilitetit të bankës, duke përfshirë kontrollin e pavarur të bankës dhe duke siguruar
ekzistencën e sistemeve të përshtatshme të kontrollit, veçanërisht në lidhje me administrimin e rrezikut,
sistemin operacional dhe financiar të bankës, si dhe duke siguruar zbatimin e ligjit dhe praktikave
më të mira në fushën bankare;
9. Monitoron dhe mbikëqyr zbatimin e kërkesave ligjore e rregullative dhe të praktikave më të mira në
sistemin bankar;
10. Mbikëqyr procesin e dhënies së informacionit dhe komunikimin me publikun.

Komiteti i Kontrollit
Emina Sisic
Mohamad Al Midani
Orjana Kalaja

-Kryetare
-Anetar
-Anëtar

o Kualifikimet:
Zj.Emina Sisic
Ka përfunduar studime Bachelor ne Ekonomi në Universitetin e Sarajevës. Gëzon titullin Ekspert Kontabël i
Çertifikuar nga Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Federatës së Bosnje Hercegovinës. Znj. Sisic,
gëzon titullin Master në Drejtim nga Universiteti i Sarajevës si dhe Master në Administrim Biznesi
Ndërkombëtar nga Griffith College, Dublin. Eksperiencë e gjatë në sektorin bankar duke mbuluar pozicione
të ndryshme drejtuese.
Z.Mohamad Al Midani
I diplomuar në Kontabilitet në Universitetin e Konkordias, ka shërbyer për një periudhë 18-vjeçare pranë
Bankës Islamike për Zhvillim, prej të cilave 10 vjet si Drejtor i Departamentit të Investimeve (Equity
Division) duke drejtuar një ekip prej 10 profesionistësh dhe një portofol investimesh 1.3 miliardë dollarë
amerikanë. Gjatë gjithë periudhës së punës në IsDB, midis shumë funksioneve të tjera, ai ka luajtur rol të
rëndësishëm edhe në ushtrimin e kontrollit mbi investimet dhe vendimarrjen e përshtatshme sipasit stadit
dhe ecurisë për secilin investim. Gjithashtu, përgjatë tre viteve të fundit ai ka përfaqësuar IsBD, në Bordin
Drejtues të Turk Participation Bank. Në të kaluarën ai ka përfaqësuar IsBD në këshillin drejtues të disa
kompanive të tjera ku IsBD ka investuar.
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Zj. Orjana Kalaja
E diplomuar për Financë dhe Kontabilitet pranë Universitetit të Tiranës. Që prej vitit 2011 është anëtare
e Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, në Mbretërinë e Bashkuar, dhe prej 2012 anëtare e
Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, në Shqipëri. Ajo ka një përvojë 16 vjeçare në auditim të
jashtëm dhe të brendshëm dhe shërbime të tjera financiare. Është e specializuar në ofrimin e shërbimeve
të auditit dhe këshillim financiar për një sërë klientësh të mëdhenj të sektorit privat dhe publik.
o

Përgjegjësitë:
1. Kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e proçedurave kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të bankës,
duke përfshirë edhe proçedurat e vendosura nga Banka e Shqipërisë, kontrollon llogaritë bankare dhe
regjistrimet përkatëse;
2. Shqyrton raportet e kontrollit të brendshëm dhe monitoron trajtimin e përfundimeve të dala nga këto
raporte;
3. Propozon ekspertin kontabël të autorizuar dhe realizon komunikimin ndërmjet tij dhe kontrollit të
brendshëm të bankës;
4. Bën vlerësimin e situatës financiare të bankës, bazuar në raportin e ekspertit kontabël të autorizuar;
5. Kontrollon përputhshmërinë e veprimtarisë së bankës me aktet ligjore dhe nënligjore dhe njofton për
përfundimet këshillin drejtues të bankës;
6. I jep mendim këshillit drejtues të bankës për të gjitha problemet që i kërkohen prej këtij të fundit;
7. Miraton raportet dhe deklaratat financiare të përgatitura nga banka, me qëllim publikimin e tyre.

Drejtoria
Amel Kovacevic - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv CEO
o Kualifikimet:
Është diplomuar në vitin 1996 në profilin Ekonomi (Bachelor) në Universitetin Ndërkombëtar te Malajzisë.
Më pas ka ndjekur studimet Master Shkencor në Ekonomi në te njëjtin Universitet. Z. Kovacevic ka një
përvojë jashtëzakonisht të larmishme dhe të gjerë në fushat e Ekonomisë Qeveritare / Pedagogjisë, Bankës,
Diplomacisë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
Para se të bëhej pjesë e UBA, Z. Kovacevic ishte Ministër i Financave në Kantonin Sarajevo, Bosnjë.
Gjatë karrierës së tij të gjatë, ka mbuluar pozicione të ndryshme si:
▪ Drejtor i Retail pranë bankës BBI, Sarajevë
▪ Ambasador në Republiken e Kinës
▪ Drejtor i Përgjithshëm pranë “Bam Card”, Sarajevë
▪ Etj...
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o Përgjegjësitë:
1. Drejtoria organizon dhe drejton në mënyrë të vazhdueshme veprimtarinë e bankës.
2. Drejtoria përcakton dhe mund të delegojë detyrat tek personeli, si dhe mbikëqyr ushtrimin e
përgjegjësive të deleguara, në përputhje me politikat dhe proçedurat e miratuara.
3. Drejtoria ndërmerr masat e nevojshme për të monitoruar dhe administruar të gjitha rreziqet ndaj të
cilave është e ekspozuar Banka, në përputhje me strategjitë e miratuara.
4. Drejtoria zbaton politikat dhe strategjitë e miratuara, si dhe siguron që proçeset e administrimit të
rrezikut të jenë në përshtatje të vazhdueshme me profilin e rrezikut të bankës dhe planin e biznesit të
miratuar.

Struktura organizative
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Rrjeti i degëve

DREJTORIA DHE DEGA QENDRORE - TIRANE

Adresa: Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 11, H.3
Njesia Bashkiake Nr. 7, Kutia Postare 128, Tirane.
Tel.: +355 4 454 8888
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: info@uba.com.al
Per sugjerime: sugjerime@uba.com.al
z. Amel KOVACEVIC – Drejtor i Pergjithshem
z. Ilir ÇEKIRI – Drejtor Ekzekutiv
znj. Alketa MARTINI – Drejtor i Degës

AGJENCIA STADIUMI DINAMO - TIRANE

Agjensia Stadiumi Dinamo
Rr Emin Duraku”
Njesia Bashkiake 5
Kutia postare 1019,Tirane,
Tel.: +355 4 454 8850
SWIFT: AAISALTR REUTERS CODE: AAIB
E-mail: ermal.rica@uba.com.al
Z.Ermal Rica -Pergjegjes I Agjensise

AGJENCIA TIRANA 1 - TIRANE

Adresa: Rruga “Arkitekt Kasemi”
Nd. 92, H.6 , Njesia Bashkiake Nr.3,
Kodi Postar 1005, Tirane.
Tel.: +355 4 454 8855
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: info@uba.com.al
znj. Drigena ISMAILAJ – Pergjegjese e Agjensise
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DEGA SHKODER

Adresa: Rruga “Qemal Dracini” Shkoder.
Njesia Administrative Nr. 3.
Tel.: +355 4 454 8880
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: qemal.sylja@uba.com.al
z. Qemal SYLJA – Drejtor i Deges

DEGA FIER

Adresa: Lagjja “11 Janari”, Rr.“Ramiz Aranitasi”,
Objekti Nr. 53, Fier.
Tel.: +355 04 454 8870
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: dielli.aliaj@uba.com.al
z. Dielli ALIAJ - Drejtor i Deges

DEGA DURRËS

Adresa: Kryqezimi, Bulevardi Dyrrah
me rruga, Petraq Boshnjaku
Tel.: +355 44 548860
SWIFT: AAISALTR
REUTERS CODE: AAIB
E-mail: alstrit.saliu@uba.com.al
z. Astrit Saliu – Drejtor i Deges
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MANAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE DHE TRAJNIMET
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë synon tërheqjen, zhvillimin dhe
ruajtjen e një fuqie punëtore efektive, drejtimin e punonjësve në marrëdhëniet e tyre të punës, por mbi
të gjitha krijimin e një kulture korporate bashkëpunuese dhe frytëdhënëse. Ndihmon për t'i mbajtur
punonjësit të kënaqur dhe të trajnuar mirë, gjithashtu siguron që kompania të punojë brenda udhëzimeve
dhe rregulloreve.
BBSH mbylli vitin 2021 në total me 91 punonjës, ku pjesa më e madhe e punonjësve ishin të përqëndruar
në Derejtorinë e Përgjithshme ku përbënin 57% të stafit, dhe pjesa tjeter në rrjetin e Degëve ku përbënin
rreth 43% të stafit.
Gjatë vitit 2021, BBSH është kujdesur për stafin për të krijuar mundësi më të mira pune, duke ofruar një
infrastructurë bashkëkohore të degëve të bankës si dhe departamenteve, duke investuar gjithashtu dhe
në kujdesin për shëndetin si dhe në paketën e benefiteve për stafin. Qëllimi kryesor është mbajtja e një
stafi të kënaqur, me vullnet për të punuar dhe të zhvilluar profesionalisht, për t’ju bashkëngjitur dhe
përkrahur zhvillimit dhe startegjisë së bankës.
BBSh përgjatë vitit 2021 krijoi ura lidhëse dhe me Institucionet Arsimore, duke lidhur marrëdhënie
bashkëpunimi me Universitete të ndryshme për të përkrahur dhe dhënë mundësinë studentëve të rinj për
të marrë njohuri dhe eksperiencë bankare. Janë zhvilluar leksione të hapura mbi “Bankingun Islamik” si
dhe janë ofruar praktika në ambjentet e punës (pranë degëve ose departamenteve të bankës), për student
të ndryshëm.
Efektet e pandemisë së vitit 2020, prekën dhe vitin 2021 në shumë fusha, por një efekt të dukshëm
vazhdoi të ketë dhe vështirësia në trajnimin e stafit në grupe dhe klasa prezente. Por kjo nuk ndaloi
mundësinë e zhvillimit të dijes nëpërmjet platformave online dhe në klasat e vogla të trajnimit kur ishte e
mundur brenda rregullave të përcaktuara.
Trajnimet e ndryshme të zhvilluara për stafin e bankës përgjatë vitit 2021 janë të listuara si më poshtë:
-

Vlerësimi i Pasurive të Paluajtshme,
Marketingu Digjital,
Menaxhimi i Proçesit të Rekrutimit,
Siguria Kibernetike,
Njohja dhe Autentifikimi i Kartëmonedhave,
Trajnimi lidhur me Financimin “Fast”,
Analiza e Institucioneve Financiare Përmes Lojës Simuluese të Bankës,
Rezistenca e Auditimit dhe Plani i Vazhdimësisë së Biznesit,
Trajnimi për Përfaqësuesit e Bizneseve mbi Riorganizimin Jashtë Proçesit Gjygjqësor,
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-

Risku i Kredisë, Risku Operacional dhe i Tregut,
Qeverisja dhe Organizimi i Menaxhimit të Riskut për Bankën,
Menaxhimi i Projektit për Menaxherët,
Menaxhimi i Rrezikut, Rregullorja për Bankat - Bazel II,
Dita e Eksperiencës së ‘VMWARE”,
Përgatitja e Finalizimi i një Financimi “Retail”,
Ndërgjegjësimi mbi Sigurinë e Informacionit, Sulmet Kibernetike,
Etj.

MANAXHIMI I RREZIKUT
1. Rreziku i Financimit
Informacion Cilësor
Banka merr përsipër ekspozimin ndaj rrezikut të financimit i cili është rreziku i humbjes financiare nëse
klienti, apo pala e instrumentit financiar, nuk arrin të përmbushë detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga
detyrimi. Ky rrezik vjen kryesisht si rezultat i levrimit te financimeve apo transaksione të tjera me palë prej
të cilave rrjedhin aktivet financiare. Për qëllime raportimi të administrimit të financimit, Banka konsideron
të gjitha elementët e ekspozimit ndaj rrezikut të financimit (si rreziku që rrjedh nga vetë klienti, pozicioni
gjeografik dhe sektori).
Administrimi i rrezikut të financimit
Bordi i Drejtorëve ka përgjegjësinë finale për manaxhimin e rrezikut të financimit. Departamenti I Riskut
është përgjegjës për monitorimin e rrezikut të financimit së Bankës, ndërkohë qe manaxhimi i rrezikut të
financimit përfshin:
• Formulimi i politikave të levrimit te financimeve, mbulimi i përshtatshëm me kollateral, vlerësimi I
financimit, shkallëzimi i riskut dhe raportimi, dokumentacioni dhe procedurat ligjore, dhe
perputhshmërinë me kërkesat rregullative dhe statutore;
• Themelimin e strukturës autorizuese për aprovimin dhe rinovimin e faciliteteve të financimit. Komiteti
i Financimit ose Bordi Drejtues i Bankës ka në dorë kufizimet për sa i përket autorizimeve të ndryshme.
• Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e rrezikut të financimit. Komiteti i Financimit të Bankës vlerëson të gjitha
ekspozimet ndaj rrezikut të financimit të cilat e kalojnë kufirin e vendosur, përpara se facilitetet të jenë
të angazhuara ndaj klientëve. Rinovimet dhe rishikimet e faciliteteve janë subjekt i të njëjtit proçes
rishikimi.
• Të kufizojë ekspozimin ndaj palëve, zonave gjeografike dhe industrive (për huatë dhe parapagimet)
dhe sipas emetuesit, bandën e klasifikimit të financimeve dhe nivelin e financimit të institucionit
financiar, likuiditetin e tregut dhe ndaj shteteve të ndryshme (për investimet).Bordi i drejtuesve ka
deleguar përgjegjësinë për adminstrimin e rrezikut tek Komiteti i Financimit të Bankës.
• Zhvillimin dhe përdorimin e sistemit të vlerësimit të rrezikut të Bankës në mënyrë që të kategorizojë
ekspozimin në bazë të shkallës së rrezikut të humbjeve financiare, dhe të fokusojë Drejtimin në rreziqet
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aktuale të Bankës. Sistemi i kategorizimit të rrezikut përdoret për të përcaktuar se kur duhet të krijohen
fonde për zhvlerësime të mundshme kundrejt ekspozimeve specifike ndaj rrezikut të financimit.
• Monitorimin e zbatimit të kufijve të aprovuar të ekspozimit nga njësitë e biznesit, duke përfshirë dhe
ato për industritë e zgjedhura, rrezikut të vendit dhe llojeve të produkteve.
Çdo njësi biznesi duhet të zbatojë politikat dhe proçedurat e Bankës për administrimin e rrezikut të
financimit. Kontrolli i brendshëm kryen në mënyrë të rregullt kontrolle ndaj njësive të biznesit dhe Njësisë
të Administrimit të Rrezikut të Financimit.
Banka strukturon nivelet e riskut të financimit që ajo ndërmerr duke vendosur limite në shumën e rrezikut
të pranuar në lidhje me një huamarrës, apo grupe huamarrësish, dhe për segmentet gjeografike dhe të
industrisë. Kufijtë në nivelin e rrezikut të financimit nga produkti dhe të sektorit të industrisë janë miratuar
rregullisht nga drejtimi. Rreziqet të tilla monitorohen mbi baza të përtëritshme dhe janë subjekt i një
rishikimi vjetor, apo më të shpeshtë.
Rreziku i financimit për zërat jashtë bilancit përcaktohet si mundësia për mbajtjen e një humbje si rezultat
i dështimit i një pale tjetër për një instrument financiar për të kryer në përputhje me kontratën.
Informacion Sasior
Duke filluar nga Mars 2015, përllogaritja e kërkesës për kapital të rrezikut të financimit bëhet sipas
rregullores “Për Raportin e Mjaftueshmërisë së Kapitalit”, miratuar me vendim nr.8 datë 31.07.2013 nga
Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë, i amenduar.
Tabela më poshtë detajon Vlerat e ekspozimeve sipas cilësisë së financimit para dhe pas aplikimit të
teknikave të zbutjes së rrezikut të financimit, si dhe vlerat e ekspozimeve të zbritshme nga kapitali
rregullator, sipas klasave të ekspozimit në bazë të rregullores “Për raportin e mjaftueshmërisë së
kapitalit”.
Rreziku I financimit : Informacion per portofolin e financimit sipas metodes standarte , sipas klasave te ekspozimit ne baze te rregullores “ Per
mjaftueshmerine e Kapitalit”
Ne '000 lek
Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit
Klasat e ekspozimit
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive qendrore ose
bankave qendrore
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive rajonale ose
autoriteteve lokale
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj organeve
administrative dhe ndërmarrjeve jo tregtare (organizatat
joqeveritare/jofitimprurëse)
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj bankave
shumëpalëshe të zhvillimit
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj organizatave
ndërkombëtare
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj institucioneve të
mbikëqyrura
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj shoqërive tregtare
(korporatave)
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj portofoleve me pakicë
(retail);
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme të siguruara me kolateral
pasuri të paluajtshme

Ekspozimi
neto

Vlera e
ekpozimit

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

1,188,891

1,188,891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1,188,891

0

0

0

0

2,634,718

2,634,718

794,463

794,463

794,463

856,466

166,167

166,167

166,167

131,640

6,080,229

6,080,229

6,080,229

5,521,869

2,634,718

531,695
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CR SA - Ekspozime (kredi) me probleme

126,312

126,312

126,312

140,528

CR SA - Ekspozime ndaj kategorive të klasifikuara me rrezik të lartë

0

0

0

0

CR SA - Ekspozime në formën e obligacioneve të garantuara

0

0

0

0

CR SA - Ekspozime në formën e titujve të sipërmarrjeve të investimeve
kolektive SIK
CR SA - Zëra të tjerë

CR SA - Totali i ekspozimeve

0

0

0

0

818,889

818,889

818,889

446,072

11,809,673

11,809,673

11,809,673

7,628,272

a. Teknikat e zbutjes - Në portofolin aktual të financimit nuk ka financime që perfitojne nga teknikat e
zbutjes së rrezikut.
b. Titullizimi- Banka nuk është e ekspozuar ndaj instrumentave që trajtohen si Titullizim, si rrjedhim nuk
përllogarit ekspozime të mundshme.
c. Ekspozime në instrumente të Kapitalit- Banka nuk është e ekspozuar ndaj këtyre transaksioneve si
rrjedhim nuk perllogarit ndonjë rrezik të mundshëm
Tabela më poshtë jep shpërndarjen e ekspozimeve dhe ekspozimeve të mundshme të Bankës sipas
klasave të ekspozimeve dhe peshës së rrezikut, kjo e fundit bazuar në vlerësimin e ECAI-ve apo plotesimit
të kushteve rregullatore për secilën klasë ekspozimi.
Rreziku I financimit : Informacion per portofolin e financimit sipas metodes standarte , sipas klasave te ekspozimit ne baze te
rregullores “ Per mjaftueshmerine e Kapitalit” (ne Million Leke)
Vlere
simet
nga

0
%

1
0%

2
0%

3
5%

5
0%

7
5%

8
5%

Pesha e
rrezikut

1
00
%

1
25%

150%

Klasat e ekspozimit
Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive qendrore ose bankave qendrore

ECAI

Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive rajonale ose autoriteteve lokale

n/a

Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj organeve administrative dhe
ndërmarrjeve jo tregtare (organizatat joqeveritare/jofitimprurëse)

n/a

Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj bankave shumëpalëshe të zhvillimit

n/a

Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj organizatave ndërkombëtare

n/a

Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj institucioneve të mbikëqyrura

Nuk ka;
S&P

Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj shoqërive tregtare (korporatave)
Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj portofoleve me pakicë (retail);
Ekspozime ose ekspozime të mundshme të siguruara me kolateral pasuri të
paluajtshme
Ekspozime (financim) me probleme
Ekspozime ndaj kategorive të klasifikuara me rrezik të lartë

n/a

2,628
0.53

5.94
71.43

505

Nuk ka

152

Nuk ka

931

Nuk ka

400

218
14

167

4,035

544

97

28

205

158

Nuk ka

Ekspozime në formën e obligacioneve të garantuara

n/a

Ekspozime në formën e titujve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive SIK

n/a
Nuk ka

Zëra të tjerë

1,1

438

17
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2. Rreziqet e Tregut - Informacion i përgjithshëm
Informacion cilësor
Banka merr përsipër ekspozime të rrezikut të tregut. Rreziqet e tregut lindin nga pozicionet e hapura në :
(a) monedha, (b) normat e fitimit dhe (c) produktet e të gjithë kapitalit të cilat janë të ekspozuar ndaj
lëvizjeve të përgjithshme dhe specifike të tregut. Drejtimi vendos limite në vlerën e rrezikut që mund të
jenë të pranueshme. Objektivi i administrimit të rrezikut të tregut është të manaxhojë dhe kontrollojë që
ekspozimi ndaj rrezikut të tregut të jetë brenda parametrave të pranueshëm, ndërkohë që optimizon
kthimin nga rreziku.
Administrimi i rrezikut të tregut
Autoriteti i përgjithshëm për rrezikun e tregut i është dhënë ALCO-s. Departamenti i Rrezikut të Bankës
është përgjegjës për zhvillimin e politikave të detajuara të manaxhimit të rrezikut (subjekt ndaj rishikimit
dhe aprovimit nga ALCO dhe Bordi i Drejtorëve) dhe për mbikqyrjen ditore të implementimit të tyre. Banka
është e ekspozuar ndaj ndikimeve të ndryshimeve në kurset e këmbimit në pozicionin financiar dhe
flukseve të parave.
Ekspozimi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit
Banka është e ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit për shkak të transaksioneve në monedhë të
huaj. Duke qënë se Banka i prezanton pasqyrat e saj financiare të veçanta në Lek, pasqyrat e veçanta
financiare të Bankës ndikohen nga lëvizjet e kursit të këmbimit ndërmjet Lek-ut dhe monedhave të tjera.
ALCO vendos limitet e niveleve të ekspozimit për të dyja pozicionet; brenda ditës dhe gjatë natës
“overnight”, të cilat monitorohen çdo ditë nga Thesari dhe Departamenti i Manaxhimit te Rrezikut.
Rreziku i valutes se huaj specifikon rrezikun e ndikimeve negative ne rezultatet financiare te bankes dhe
mjaftueshmerine e kapitalit te shkaktuar nga ndryshimet ne kurset e kembimit. Banka ka nje nivel te ulet
ekspozimi ndaj rrezikut te valutes pasi ajo nuk hyn ne pozicione te hapura valutore spekulative, dhe as
nuk angazhohet ne transaksione qe rrjedhin prej tyre. Rreziku i valutes administrohet ne perputhje me
Politiken e Administrimit te Rrezikut te Valutes se Huaj dhe rregulloret e Bankes se Shqiperise mbi
administrimin e rrezikut te valutes se huaj. Banka monitoron vazhdimisht levizjet e kursit te kembimit dhe
tregjet e valutes se huaj dhe menaxhon pozicionet e saj valutore ne baze ditore. Teste stresi kryen
rregullisht per te vleresuar ndikimin e levizjeve te kursit te kembimit te pozicionet e hapura valutore (OCP)
ne cdo valute.
Informacion Sasior
Duke filluar nga Mars 2015, perllogaritja e kërkeses për kapital të rrezikut të tregut behet sipas rregullores
“Per Raportin e Mjaftueshmerise se Kapitalit”, miratuar me vendim nr.8 date 31.07.2013 nga Keshilli
Mbikqyres i Bankes se Shqiperise,i amenduar.
Mjaftueshmëria e kapitalit për rrezikun e tregut është llogaritur në bazë të Kapitulli VII te rregullores se
Bankës së Shqipërisë " Për Raportin e Mjaftueshmërisë së Kapitalit”" , pasi kushtet e mëposhtme nuk
plotesohet per fundit e muajit Dhjetor 2021:

18

a) Gjatë dy nëntëmujorëve të fundit, raporti i vlerës mesatare kontabël të librit të tregtueshëm ndaj totalit
të aktivit nuk është më i lartë se 5%. Në asnjë kohë ky raport nuk është më i lartë se 6%;
b) Gjatë dy nëntëmujorëve të fundit, vlera mesatare kontabël e librit të tregtueshëm nuk është më e lartë
se 15 milionë euro. Në asnjë kohë kjo vlerë nuk është më e lartë se 20 milionë euro.
Kërkesa për kapital për rrezikun e tregut është llogaritur si shuma e rrezikut të Pozicionit (Rreziku I
Përgjithshëm dhe Rreziku Specifik), rrezikut të Përqëndrimit në librin e tregtueshëm, Rreziku i Shlyerjes
dhe rrezikut të Kursit të Këmbimit. Llogaritjet janë bazuar në metodën standarte.
• Rreziku i kursit të këmbimit, përllogaritet në rastin kur pozicioni total neto i hapur valutor është
më e lartë se 2% të kapitalit rregullator. Për fundin e muajit Dhjetor 2021 , pozicioni total neto i
hapur valutor është më e lartë se 2% të kapitalit rregullator, rrjedhimisht është përllogaritur
kërkesë për kapital për këtë rrezik.
Në ‘ 000 lek
CCY

Te gjitha pozicionet

Në blerje
Pozicionet totale në monedhë të huaj
Monedhat me korrelacion të fortë
Të gjitha monedhat
Ari
Scenario matrix approach
Ndarja e pozicioneve sipas llojit të
instrumentit
Instrumenta financiare
Zëra jashtë bilancit
Derivative
Pozicionet në valuta të ndryshme
Euro
Paundi Britanik
Dollar Amerikan

EUR
GBP
USD

Pozicionet neto

Kërkesa
për kapital
(%)

Në shitje

Në blerje

Në shitje

9

32,457

9

32,457

9

32,457

9

32,457

9

32,457

0
0
0

29,062
157
3,237

Në blerje

Kërkesa
për
kapital
Në shitje
2,597

8
8

EPR

8
8

2,597
0

3. Rreziku i Normës së Fitimit
Informacioni Cilësor
Rreziku i normës së fitimit specifikon rrezikun që lëvizjet në normat e fitimit të tregut do të ndikojnë
negativisht vlerën ekonomike të bankës si dhe fitimet e saj nga fitimi dhe në fund dhe vetë kapitalin.
Rreziku i normës së fitimit administrohet në përputhje me Politikën e Administrimit të Normës së Fitimit
dhe udhëzuesin e Bankës së Shqipërisë mbi administrimin e rrezikut të normës së fitimit në librin bankar.
Gjatë vitit 2021 normat e fitimit shfaqën një tendencë rritjeje graduale. Ekspozimi ndaj rrezikut të normës
së fitimit matet nëpërmjet një analize të hendekut të maturimit. Testet e stresit kryen në baza vjetore nga
Departamenti i Manaxhimit të Rrezikut për të matur dhe analizuar ndikimin e ndryshimeve të normave
të fitimit në vleren ekonomike dhe të ardhurat nga fitimet.
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32,457

Informacioni Sasior
Banka vlerëson dhe raporton ndjeshmërinë e të gjithë pozicioneve në librin e bankës ndaj luhatshmërisë
së normave të fitimit. Për të realizuar këtë vlerësim banka aplikon një skenar , i cili supozon një shock
(shift 200 basis point) ndaj kurbës së kthimit, pra supozon një ndryshim të normave të fitimit prej 200
basis point, në të gjitha monedhat kryesore individualisht, dhe në monedhat të tjera mbi baza të
agreguara. Efekti që rezulton në ekspozimin e librit të bankës krahasohet kundrejt kapitalit rregullator. Ky
raport duhet të jetë nën 20% në mënyrë që banka të mos konsiderohet tepër e rrezikuar ndaj rrezikut të
normave të fitimit.
Burimet/format e rrezikut të normës së fitimit përfshijnë:
a. rrezikun e riçmimit;
b. rrezikun e kurbës së kthimit;
c. rrezikun bazë; dhe
d. rrezikun e opsioneve.
Raporti për administrimin e rrezikut të normës së fitimit në librin e bankës mbulon të gjithë pozicionet e
Librit të Bankës të ndjeshme ndaj normave të fitimit. Raporti fokusohet në monedhat kryesore
(konsiderohen të tilla nëse përbëjne mbi 5% të aktiveve totale): ALL, EUR, USD dhe të tjerët. Pozicionet
janë të ndarë sipas llojit të produktit dhe llojit të normës (norme fikse kundrejt normës së ndryshueshme).
Pozicionet shpërndahen në intervalet kohore përkatëse si më poshtë:
• Pozicionet me normë fikse janë caktuar në intervalin kohor sipas maturimit të tyre. Pozicionet me normë
të ndryshueshme janë caktuar sipas datës së ardhshme të rishikimit të normës së fitimit. Llogaritë
rrjedhëse dhe depozitat pa afat, në pasiv të bilancit, shpërndahen sipas mënyrës së përcaktuar më
poshtë:
a. në intervalin kohor “at sight” (menjëherë/pa afat) vendoset një përqindje fikse (25%) e llogarive
rrjedhëse dhe depozitave pa afat; në intervalet kohore nga “deri në 1 muaj” në “4-5 vjet”
vendosen në mënyrë proporcionale me numrin e muajve që përmban intervali, llogaritë e
mbetura (75%) e atyre të përfshira në shkronjën “a” më sipër;
• Rezerva e detyrueshme në lekë pranë Bankës së Shqipërisë caktohen në zonën kohore “deri në 1 muaj”,
ndërsa rezerva e detyrueshme në monedhë të huaj konsiderohet si pozicion jo i ndjeshëm ndaj rrezikut
të normës së fitimit
• Financimet me probleme caktohen në intervalin kohor “2-3 vjet”
Raporti për administrimin e rrezikut të normës së fitimit në librin e bankës përllogaritet me frekuencë
mujore nga Departamenti i Manaxhimit të Rrezikut ndërkohë që raportimi pranë Bankës së Shqipërisë
performohet në baza tremujore.
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Forma totale e IRRBB-s
IRRB
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
2
3
4

POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHES - (FIR+VIR) - monedha 1
POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHES - (FIR+VIR) - monedha 2
POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHES - (FIR+VIR) - monedha 3
POZICIONET E PONDERUARA NETO SIPAS MONEDHES - (FIR+VIR) - monedha 4
NDRYSHIMI NE VLEREN E EKSPOZIMIT
KAPITALI RREGULLATOR (own funds)

(NDRYSHIMI NE VLEREN E EKSPOZIMIT / KAPITALI RREGULLATOR) * 100

Totali i pozicioneve të ponderuara
Monedha
Shuma
ALL
USD
EURO
GBP

-98,397
6,982
16,997
0
74,418
1,107,343

6.72%

4. Rreziku Operacional
Informacion Cilësor
Rrezik operacional është mundësia që Banka të pësojë humbje financiare si rezultat i papërshtatshmërisë
ose dështimit të proçeseve të brendshme dhe të sistemeve, gabimeve njerëzore, ose i ngjarjeve të
jashtme. Rreziku operacional përfshin dhe rrezikun ligjor, por përjashton rrezikun reputacional dhe
strategjik. Politika e rrezikut operacional e bankës është në përputhje të plotë me rregulloret e Bankës së
Shqipërisë për administrimin e rrezikut operacional, me Politikën dhe Proçedurën e Rrezikut Operacional,
si dhe me Politikën për Parandalimin e Mashtrimit. Për të minimizuar rrezikun operacional dhe rrezikun e
mashtrimit, të gjitha proçeset dokumentohen me saktësi dhe u nënshtrohen mekanizmave efikase të
kontrollit. Përshkrimet e punës janë të plota, detyrat janë të ndara në mënyrë strikte dhe është shmangur
varësia nga individë kyç.
Çështjet e rrezikut operacional monitorohen nga Departamenti i Manaxhimit të Rrezikut , i cili ka për
qëllim të përcaktojë politika për rreziqet që lidhen me njerëzit, rreziqet që lidhen me proçeset, rreziqet
që lidhen me teknologjinë e informacionit dhe sistemet, rreziqet e jashtme dhe aspekte të tjera të rrezikut
operacional.
Punonjësve u kërkohet që të raportojnë të gjitha ngjarjet që përfaqësojnë një humbje faktike apo të
mundshme. Ngjarje të raportuara që përmbajnë rreziqet më të shtrira, dhe që konsiderohen si ngjarjet
me më shume gjasa për t’u përsëritur, i nënshtrohen një analize të thellë nga Departamenti i Manaxhimit
të Rrezikut dhe më pas komitetit të ALCOs, i cili më vonë propozon masat e përshtatshme parandaluese.
Nje aspekt kyç i administrimit të rrezikut është kultura e rrezikut të institucionit, e cila u përçohet të gjithë
punonjësve përmes trajnimeve sistematike. Rreziqet operative lindin si pasojë e të gjithë operacioneve të
Bankës dhe shqyrtohen nga të gjitha njësitë e biznesit. Objektivi i Bankës është të manaxhojë rrezikun
operacional në mënyrë që të balancojë shmangien e humbjeve financiare dhe dëmtimin e reputacionit të
Bankës me kosto efektive, si edhe të shmangë proçedurat e kontrollit të cilat kufizojnë iniciativën dhe
kreativitetin. Përgjegjësia parësore për zhvillimin dhe implementimin e kontrolleve për të adresuar
rrezikun operacional i caktohet çdo njësie biznesi. Kjo përgjegjësi mbështetet nga zhvillimi i standardeve
të përgjithshme të Bankës për manaxhimin e rrezikut operacional.
Pajtimi me standartet e Bankës mbështetet nga një program kontrollesh periodike të ndërmarra nga
Kontrolli i Brendshëm.
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Informacion Sasior
Duke filluar nga Mars 2015, përllogaritja e kërkesës për kapital të rrezikut operacional bëhet sipas
rregullores “Për Raportin e Mjaftueshmërise së Kapitalit”, miratuar me vendim nr.8 datë 31.07.2013 nga
Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë,e amenduar.
Banka llogarit kërkesën për kapital për rrezikun operacional, sipas metodës së treguesit të thjeshtë, e cila
konsideron të ardhurën neto nga veprimtaria bankare për tre vitet e fundit të veprimtarisë së bankës dhe
një koeficient α prej 15%.
Treguesi i të ardhurës neto nga veprimtaria bankare për çdo vit, llogaritet si shumë e të ardhurave neto
nga fitimi dhe të ardhurave neto jo nga fitimi për atë vit.
Treguesi i të ardhurës neto nga veprimtaria bankare për çdo vit, llogaritet në bazë të të dhënave 12mujore të vitit fiskal dhe, në rastet kur nuk janë ende të disponueshme të dhënat e kontrolluara
(audituara), përdoren vlerësimet e vetë bankës për këtë tregues.
Në llogaritjen e mesatares së tre viteve, nuk do të konsiderohet treguesi i të ardhurës neto nga veprimtaria
bankare, nëse në ndonjë prej viteve, ky tregues rezulton negativ ose i barabartë me zero. Treguesi
mesatar i të ardhurës neto nga veprimtaria bankare llogaritet si shuma e vlerave pozitive të treguesve të
të ardhurës neto nga veprimtaria bankare, pjesëtuar me numrin e viteve, në të cilat treguesi është pozitiv.
Aktivet e ponderuara me risk përllogariten duke shumëzuar kërkesën për kapital me një koeficient prej
12.5.
Përllogaritja e rrezikut operacional bëhet me baza vjetore ndërsa raportimi behet me baza tremujore.
Aktiviteti bankar

Treguesi

VITI3

VITI2

VITI I
FUNDIT

VITI-3

VITI-2

VITI I
FUNDIT

010

020

030

040

050

060

0

0

TOTALI I AKTIVITETEVE BANKARE
SUBJEKT I METODËS SË TREGUESIT BAZIK 266,736
(BIA)
TOTALI I AKTIVITETEVE BANKARE
SUBJEKT I METODAVE STANDARTE (STA)
/ STANDARTE ALTERNATIVE (ASA)

Financimi dhe paradhënie (Në rast
të aplikimit të metodës standarte të
avancuar)

268,267

326,039

0

Kërkesa
për kapital

Ekspozimet
e ponderuara
me rrezik

070

071

43,052

538,151

0

Subjekt i metodës standarte:
FINANCAT E KORPORATAVE (CF)
TREGTIMI DHE SHITJET (TS)
Broker me Pakice (RBr)
BANKINGU TREGTAR(CB)
BANKINGU ME PAKICË (RB)
PAGESAT DHE SHLYERJET (PS)
SHËRBIMET E AGJENCISË (AS)
MENAXHIMI I ASETEVE (AM)
Subjekt i metodës standarte të avancuar:
BANKINGU TREGTAR (CB)
BANKINGU ME PAKICE (RB)
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5. Rreziku i Likuiditetit
Informacion cilësor
Rreziku i likuiditetit afatshkurtër specifikon rrezikun që banka nuk do të jetë më në gjendje të përmbushë
plotësisht ose pjesërisht detyrimet e saj aktuale dhe të ardhshme të pagesave. Prandaj, banka duhet të
ruajë gjithmonë fonde të mjaftueshme likuiditeti për të përmbushur detyrimet e saj, madje edhe në
periudhë stresi.
Rreziku i likuiditetit është rreziku që Banka nuk do të jetë në gjendje të shlyejë detyrimet e saj financiare
në kohën e duhur. Banka është e ekspozuar në kërkesa ditore nga burimet e saj të disponueshme të parasë
nga depozitat një ditore, llogaritë rrjedhëse, depozitat e maturuara, shtesat e financimeve, garancitë dhe
kërkesa të tjera për shlyerje në para të instrumentave derivative.
Për të përcaktuar fuqinë e likuiditetit të bankës përballë një shoku të mundshëm, banka kryen teste stresi
të rregullta bazuar në skenare të përcaktuar si standard në nivel banke.
Administrimi i rrezikut të likuiditetit
Qëndrimi i Bankës në administrimin e likuiditetit është të sigurojë vazhdimisht likuiditet të mjaftueshëm
për të shlyer detyrimet si në kushte normale ashtu edhe në kushte të pafavorshme, pa pësuar humbje të
papranueshme apo të rrezikojë të dëmtojë emrin e saj.
Departamenti i Thesarit merr informacion nga njësitë e tjera për sa i përket rrezikut të aktiveve dhe
detyrimeve financiare dhe rrjedhjeve të ardhshme të parave, që rezultojnë nga aktivitetet e ardhshme të
projektuara. Në bazë të ketij informacioni, Departamenti i Thesarit mban një portofol me aktive
afatshkurtra likuide, i përbërë kryesisht nga investime me afat të shkurtër, hua dhe paradhënie ndaj
bankave të tjera, dhe facilitete të tjera ndërbankare, për të siguruar një nivel të mjaftueshëm likuiditeti të
Bankës. Kërkesat e njësive të biznesit për likuiditet plotësohen nga Departamenti i Thesarit, i cili jep hua
afat-shkurtra dhe afat-gjata për të mbuluar ndryshimet afat-shkurtra dhe për financimet afat-gjata.
Pozicioni ditor i likuiditetit monitorohet dhe testohet në mënyrë të rregullt nga Departamenti Manaxhimit
te Rrezikut.
Të gjitha politikat dhe proçedurat janë subjekt i rishikimeve dhe aprovimeve nga Bordi Drejtues dhe ALCO.
Informacioni Sasior
Në përputhje të plotë me rregulloren e Bankës së Shqipërisë “Per administrimin e rrezikut te likuiditetit”
Banka përllogarit, monitoron dhe raporton me baza ditore rapotin që shpreh nivelin e aktiveve likuide
përkundrejt pasiveve afatshkurtra, të njohur ndryshe edhe si raporti i “Treguesve të Likuiditetit”. Referuar
rregullores, si zëra aktuale likuide dhe shumë likuide në përllogaritjen janë konsideruar zërat e aktivit si
më poshtë :
a. Arka;llogaritë me Bankën e Shqipërisë, duke përfshirë rezervën e detyrueshme deri në masën

e lejuar të përdorimit të saj, të përcaktuar me akt nënligjor të Bankës së Shqipërisë; bonot e
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thesarit të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, të regjistruara në bilanc si “të
tregtueshme“/“të vendosjes“;
b. 80 (tetëdhjetë) për qind të obligacioneve të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë të
regjistruara në bilanc si “të tregtueshme“/“të vendosjes“;
c. tituj “të investimit“ të Qeverisë Shqiptare (bono thesari dhe obligacione) me maturim të mbetur
deri në 1 (një) muaj;
d. 80 (tetëdhjetë) për qind të titujve të qeverisë shqiptare (bono thesari dhe obligacione), që nuk
bëjnë pjesë në shkronjat “c“, “d“ dhe “e“, të kësaj dispozite, por që plotësojnë kriteret e
rregulloreve të Bankës së Shqipërisë “Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së
Shqipërisë“ dhe „Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes“;
e. llogaritë rrjedhëse në bankat dhe institucionet e tjera financiare;
f. depozita me bankat dhe institucionet e tjera financiare me maturim të mbetur deri në 7 (shtatë)
ditë;
g. hua për bankat dhe institucionet e tjera financiare me maturim të mbetur deri në 7 (shtatë) ditë
(përjashtohet llogaria 157 ”hua të pakthyera në afat ndaj bankave dhe institucioneve të tjera
financiare”);
Të gjitha aktivet e mësipërme janë konsiduar të tilla duke qenë se mbi to nuk ekziston ansjë
angazhim/marrëveshje që e detyron bankën të mos i përdori ato lirisht dhe në mënyrë të pavaruar sa
herë që mund të lind nevoja për likuiditet.
Raporti bashkëlidhur shpreh një situatë shumë të kënaqshme likuiditeti jo vetëm në monedhën
kombëtare por edhe për monedhat e huaja.
AKTIVET LIKUIDE - PASIVET AFATSHKURTRA
(në mijë lekë)
1
2

Arka
Llogaritë me Bankën e Shqipërisë, duke përfshirë rezervën e detyrueshme deri në masen e
lejuar te perdorimit te saj, te percaktuar me akt nenligjor te Bankes se Shqiperise

3

Letra me vlerë “të investimit“ të Qeverisë Shqiptare (bono thesari dhe obligacione) me
maturim të mbetur deri në 1 (një) muaj

4

A

80 për qind të letrave me vlerë të qeverisë shqiptare (bono thesari dhe obligacione), që
nuk bëjnë pjesë në kodin “3“, “4“ dhe “5“, por që plotësojnë kriteret e rregulloreve të
Bankës së SHqipërisë “Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë“
dhe ‘Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes“
Llogaritë rrjedhëse në bankat dhe institucionet e tjera financiare
Depozita me bankat dhe institucionet e tjera financiare me maturim të mbetur deri në 7
(shtatë) ditë
Hua për bankat dhe institucionet e tjera financiare me maturim të mbetur deri në shtatë
ditë (përjashtohet llogaria 157 ”hua të pakthyera në afat ndaj bankave dhe institucioneve
të tjera financiare”);
TOTALI I AKTIVEVE LIKUIDE

B

TOTALI I PASIVEVE AFATSHKURTRA ME AFAT TË MBETUR MATURIMI DERI NË 1 VIT

C

TREGUESI I LIKUIDITETIT (në %)

5
6
7

LEKË

USD

EUR

TË TJERA

TOTALI

63,793

216,779

132,145

25,550

438,268

330,630

77,014

94,895

0

502,539

46,474

291,818

253,550

724

592,566

960,000

53,270

0

0

1,013,270

0

0

0

0

0

1,400,897
2,661,999

638,882
783,330

480,590
3,381,323

26,274
26,849

2,546,643
0
6,853,501

1

Aktive likuide / pasive afatshkurtra * 100 (per monedhen kombetare LEK)

52.63%

2

Aktive likuide / pasive afatshkurtra * 100 (per monedhat e huaja)

27.33%

3

Aktive likuide / pasive afatshkurtra * 100 (ne total)

37.16%
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QEVERISJA KORPORATIVE
Një qeverisje korporative efektive është thelbësore për funksionimin e duhur të sektorit bankar dhe të
ekonomisë në tërësi. Bankat luajnë një rol të rëndësishëm në ekonomi nëpërmjet ndërmjetësimit të
fondeve të kursimeve të depozituesve dhe aktiviteteve që mbështesin ndërmarrjet , si edhe ndihmojnë
në rritjen ekonomike. Siguria, qëndrueshmëria e bankave dhe mënyra në të cilën ata kryejnë biznesin e
tyre janë të rëndësishme për stabilitetin financiar dhe mirëqënien ekonomike. Dobësitë në qevërisje për
bankat që luajnë një rol të rëndësishëm në sistemin financiar mund të rezultojnë në transmetimin e
problemeve në të gjithë sektorin bankar dhe ekonominë në tërësi. Qeverisja e korporatave përcakton
ndarjen e kompetencave dhe përgjegjësive me të cilat veprimtaria dhe punët e një banke janë kryer nga
bordi i saj dhe menaxhmentit të lartë, duke përfshirë se si ata:
• Përcaktojnë strategjinë dhe objektivat e bankës;
• Zgjedhin dhe mbikëqyrin personelin;
• Drejtojnë biznesin e bankës në baza ditore;
• Mbrojnë interesat e depozituesve, përmbushin detyrimet si aksioner,si edhe marrin parasysh interesat
e palëve të interesuara;
• Harmonizojnë kulturën, aktivitetet dhe sjelljen e korporatës me dëshirën se banka do të veprojë në
mënyrë të sigurt dhe të shëndoshë, me integritet dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi; si
dhe
• Vendosin funksionet e kontrollit.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE 2021-2022
Qëllimet dhe objektivat kryesore të këtij Plani Operacional të Bankës mund të përmblidhen si:
1. Zgjerimi i gamës dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve dhe shërbimeve të financimit islam.
2. Hapja e shpërndarjes omni-kanale të produkteve bankare dhe komunikimi me klientët.
3. Rritja e numrit dhe cilësisë së klientëve të bankës dhe forcimi i marrëdhënieve bankë-klient.
4. Përshtatja e strukturës organizative dhe përmirësimi i proçeseve të biznesit për arritjen e objektivave
të bankës.
5. Arritja e rritjes së qëndrueshme të treguesve kryesorë të performancës së bankës dhe objektivave të
depërtimit në treg.
6. Krijimi i ndërgjegjësimit të publikut bankar islamik dhe promovimi i vlerave universale dhe zbatimi i
përgjegjësisë shoqërore të korporatës së bashku me aleancën e palëve të interesuara për të ndërtuar
reputacion dhe pranim në shoqërinë shqiptare.
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PËRGJEGJËSITE SOCIALE
Përgjatë viteve të kaluara, UBA Bank ka pasur dhe vazhdon të ketë në fokus ndërtimin e një të ardhme të
qëndrueshme duke pasur impakt në ndryshimin e jetës së qytetarëve.
Për ne si bank aspektet mjedisore, sociale dhe qeverisëse, janë një shtytës e rëndësishme për krijimin e
vlerës sonë, të performancës dhe qëndrueshmërisë tonë organizative.
Duke patur parasysh situatën e vështirë ekonomiko-sociale të shkaktuar nga pandemia gjatë vitit 2021,
Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA Bank) ka ndërmarrë një projekt të ri të në kuadrin e edukimit financiar
të publikut. Banka ka ftuar studentët e CIT dhe jo vetëm, të marrin pjesë në konkursin me temë “UBA
Mobile Banking – Business Case”. Në këtë konkurs UBA Bank ka mirëpritur propozimet dhe sugjerimet e
studentëve për ide të reja në përmirësimin apo përshtatjen e këtij produkti, për të qenë më i dobishëm
dhe lehtësisht i përdorshëm nga klientët dhe ka vlerësuar tre projektet më të mira.
UBA Bank, në bashkëpunim me Universitetin “Albukhary” në Malajzi, i kanë mundësuar të gjithë të rinjve
shqiptarë aplikim për të studiuar në një nga Universitetet më të mira në Malajzi. Studentit Elton Korpuzi
nga Durrësi iu mundësua bursa e plotë e studimit si dhe të gjitha shpenzimet e tjera të nevojshme përgjatë
gjithë qëndrimit të studimit të tij në universitet.
UBA Bank mbështeti gjithashtu financiarisht “Institutin e Edukimit, të Trashëgimisë dhe Turizmit”, për të
bërë të mundur organizimin e konkursit të fotografisë më të mirë me temën “The Treasure of Albania”
(Thesari i Shqipërisë), ku fotot më të bukura do të nderohen me çmime, si dhe do të jenë pjesë e botimit
të një libri me të njëjtin titull “The Treasure of Albania”.
Me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, banka dhuroi pranë Shoqatës “Gjysmëhëna Shqiptare”
kontributin e saj për të bërë të mundur dhurimin e 150 shportave me ushqime për familjet shqiptare në
nevojë.
UBA ndihmoi gjithashtu financiarisht “Komunitetin Mysliman Shqiptar”, për të dhuruar shporta
ushqimore për familjet në nevojë, gjithashtu dhe në organizimin e iftareve përgjatë muajit të shenjtë të
Ramazanit.
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Raporti i Auditorit të Pavarur për vitin 2021
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