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Në bazë të nenit 35, paragrafi 1.1 të Ligjit nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së 

Kosovës” (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 77/16 gusht 2010) dhe të neneve 102 dhe 

114 të Ligjit nr. 04/L-093 për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare 

jobankare” (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 11/11 maj 2012), Bordi i Bankës 

Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 gusht 2013 miratoi si në 

vijim: 

 

 

RREGULLORE  

PËR RAPORTIMIN E INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE NË BQK 
 

Neni  1 

Qëllimi dhe fushëveprimi 

1. Qëllimi i kësaj rregulloreje është të përcaktojë afatet, kushtet dhe rregullat e raportimit të 

institucioneve mikrofinanciare (në vijim: IMF) në BQK.  

2. Kjo rregullore aplikohet për të gjitha IMF-të si dhe degët e IMF-ve të huaja të regjistruara nga 

BQK-ja për të operuar në Republikën e Kosovës. 

 

Neni 2 

Përkufizimet 

 

1. Të  gjitha termet e përdorura në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me përkufizimet në 

vijim për qëllimin e kësaj rregulloreje: 

 

a. Aksionar Kryesor - nënkupton personin që posedon në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë, së bashku ose në bashkëveprim me persona të tjerë, dhjetë përqind ose më tepër 

të çfarëdo klase të aksioneve me të drejtë vote të një IMF-je apo dhjetë përqind të 

interesit në kapital në një IMF. 

 

b. Degë e IMF-së së huaj apo degë e një institucioni tjetër financiar të huaj (në vijim degë e 

IMF-së së huaj) - do  të thotë person i juridik, i cili e ka selinë e vet kryesore dhe  është i 

licencuar për të ushtruar veprimtari mikrofinanciare në një juridiksion tjetër përveç 

Republikës së Kosovës; 

 

c. Menaxher i Lartë - kryeshefi ekzekutiv, zyrtari kryesor për financa, zyrtari kryesor i 

operacioneve, zyrtari kryesor për risk dhe çdo person, përveç drejtorit, i cili: (i) i raporton 

drejtpërsëdrejti bordit ose merr pjesë ose ka autoritet për të marrë pjesë në funksionet 

kryesore politikëbërëse të IMF-së, pavarësisht nëse ai person ka titull zyrtar apo merr 

kompensim për veprimet e tilla; dhe (ii) është caktuar si menaxher i lartë nga BQK-ja. Në 

rastin kur një IMF e huaj regjistrohet për të operuar me një ose më shumë degë në 

Kosovë, menaxheri i degës kryesore në Kosovë do të konsiderohet të jetë anëtar i 

menaxhmentit të lartë; 
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d. Person i ndërlidhur me IMF-në – do të thotë çdo person që ka së paku njërën nga 

marrëdhëniet e mëposhtme me IMF-në:  

 

i. çdo menaxher i lartë ose drejtor i IMF-së dhe çdo aksionar kryesor ose themelues 

i IMF-së  

 

ii. çdo person që është i afërt me menaxherin e lartë ose drejtorin apo me aksionarin 

kryesor ose themeluesin e IMF-së, që lidhen me martesë ose afërsi të gjakut deri 

në shkallë të dytë;  

 

iii. çdo person juridik në të cilin menaxheri i lartë ose drejtori apo aksionari kryesor 

ose themeluesi i IMF-së është po ashtu aksionar kryesor;  

 

iv. çdo person që ka interes të konsiderueshëm në personin juridik ku IMF ka interes 

të konsiderueshëm;  

 

 

Neni 3 

Kushtet e përgjithshme 

 

Çdo IMF që operon në Kosovë, duhet të dorëzojë në BQK raportet që kanë të bëjnë me gjendjen 

financiare të tyre, administrimin dhe operacionet. Raportet duhet të përgatiten në format e 

përcaktuara nga BQK-ja të cilat mund të ndryshohen sipas nevojës. 

 

Neni 4 

Raportet dhe periudha e raportimit 

 

1.  Raportet mujore 

 

IMF-të duhet t’i dorëzojnë Departamentit të Mbikëqyrjes Bankare në BQK, raportin mujor vijues 

jo më vonë se pesëmbëdhjetë ditë pas fundit të çdo muaji: 

 

1. Raporti mbi Depozitat dhe Kreditë – Formulari 5 i BQK-së. 

 

2.  Raportet tremujore 

 

Raportet tremujore në vijim duhet t’i dorëzohen BQK-së, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë 

pas fundit të çdo tremujori: 

 

1. Pasqyra e gjendjes financiare (Bilanci i gjendjes) – Formulari 1 i BQK-së 

2. Pasqyra e të ardhurave – Formulari 2 i BQK-së 

3. Përmbledhje e mjeteve të klasifikuara dhe provizioneve – Formulari 3 i BQK-së. 

4. Shpërndarja e kredive – Formulari 4 i BQK-së 

5. Koncentrimi i kredive – Formulari  6  i BQK-së 

6. Kreditë e personave të ndërlidhur me institucionin mikrofinanciar  – Formulari  7 i BQK-

së 

7. Mirëmbajtja e kapitalit minimal – Formulari 8 i BQK-së 

8. Detyrimet ndaj bankave dhe institucioneve të tjera financiare – Formulari 9 i BQK-së 
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Neni 5 

Raporti vjetor 

 

IMF-të duhet të dorëzojnë  në BQK pasqyrat financiare të audituara dhe letrën e menaxhmentit 

për vitin paraprak – brenda 4 muajve nga përfundimi i vitit financiar. 

 

 

Neni 6 

Raportimi shtesë 

 

BQK-ja mund të kërkojë, sipas nevojës që në raste të veçanta të raportohet më shpesh dhe    me 

raporte më të detajuara  , me qëllim të përmbushjes së përgjegjësive mbikëqyrëse. 

 

 

Neni 7 

Detyrimet e IMF-ve 

 

1. IMF-të duhet të dorëzojnë raportet në afatet dhe në formën e përcaktuar nga BQK. 

 

2.  Raportimi nga IMF-të sipas kësaj rregulloreje duhet të bëhet në formë të shkruar dhe në 

formë elektronike. 

 

3. Shkresa përcjellëse e raporteve të dorëzuara në BQK duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur 

nga zyrtari, i cili është përgjegjës për njësinë që merret me përgatitjen e raporteve dhe nga 

drejtori menaxhues ose i autorizuari i tij. 

 

 

Neni 8 

Zbatimi Masat Përmirësuese dhe Dënimet Civile  

 

Shkeljet e dispozitave të kësaj rregulloreje do të jenë objekt i masave përmirësuese dhe 

dënimeve të parashikuara në nenet 105 dhe 106 të Ligjit nr.04/L-093. 

 

 

Neni 9 

Hyrja në Fuqi 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas aprovimit nga Bordi i BQK-së. 

 

 

 

 

Kryetari i Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës 

 

 

______________________________ 

Mejdi Bektashi 
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