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Komente dhe Shënime Sqaruese për Draft Matricën e Konvertimit 

* Për BP dhe PIN, matrica e konvertimit përputhet me komponentet standarde dhe detajet shtesë të BPM5 (Manualit të Bilancit të Pagesave versioni 5) me komponentet standarde dhe Zërat e tjerë 
bilancor të zgjedhur të BPM6 (Manualit të Bilancit të Pagesave versioni 6), shih:  

-  BPM5 Bilanci i Pagesave (BP): Komponentet Standarde, f. 43-48; 

-  BPM5 Tabelat 7 dhe 8, Bilanci i Pagesave: Komponentet Standarde dhe detajet shtesë; 

-  BPM5 Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare PIN): Komponentet Standarde, f. 108-111; 

-  BPM5 Tabela 9, Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare: Komponentet Standarde dhe detajet shtesë; 

-  BPM6 Shtojca 9 Komponentet standarde dhe zërat e tjerë bilancor të përzgjedhur.  

* Kolona e komenteve në matricën e konvertimit jep shpjegime dhe informata shtesë në lidhje me ndryshimet në mes të BPM5 dhe BPM6. Për të shtuar qartësinë, titujt e komponenteve standarde 
të BPM5 janë treguar me shkronja kursive në komente.  

* Matrica e konvertimit bazohet në komponentet standarde dhe zërat tjerë të përzgjedhur të BPM6. Në një numër të rasteve, renditja e zërave bilancor të BPM5 është rregulluar për të lehtësuar 
ndërlidhjen. 

* Në matricën e konvertimit, zërat bilancor përkatës të BPM5 dhe BPM6 janë të ndërlidhur përmes shigjetave. Me qëllim që të reduktohet ngatërrimi, janë përzgjedhur fonte të ndryshme për 
shigjetat kryqëzuese në rastet kur kryqëzohen shigjetat që nuk korrespondojnë mes vete. 

* Në rastet kur zëri bilancor i BPM5 është nën kategorizuar edhe më tutje në BPM6, shigjetat me vija ndarëse përdoren për të ndërlidhur të gjithë zërat bilancor të ri më atë të vjetrin. Shigjetat e 
ndara përdoren gjithashtu edhe kur BPM6 tregon jo vetëm zërin bilancor origjinal të BPM5, por edhe një zë bilancor ‘prej tyre’ i cili nuk ishte përfshirë në BPM5. Për hir të qartësisë, në këto raste janë 
përdorur fonte të ndryshme për të dalluar zërin bilancor 'prej tyre’. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

 
Ri-

kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet Standarde dhe detajet 

shtesë 
 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Llogaria rrjedhëse  1. Llogaria rrjedhëse  

Mallrat dhe shërbimet (P6/P7) A. Mallrat dhe shërbimet 

 
Mallrat (P61/P71) 
 

 
a. Mallrat 

* Në BPM6, Mallrat për përpunim dhe Riparimet e mallrave janë të regjistruar te Shërbimet, 
ndryshe nga BPM5 ku këta zëra bilancor regjistroheshin te mallrat. 

Mallra të përgjithshme mbi bazën e bilancit të pagesave 
 
Prej të cilave ri-eksportet 
 
 
 

1. Mallrat e përgjithshëm  
 
 
 
 
 
 
 
4. Mallra e blera në porte nga bartësit 
 

* BPM6 përfshinë një tabelë të harmonizimit për të treguar marrëdhënien ndërmjet statistikave të 
tregtisë së mallrave dhe mallrave në bazë të BP-së; shih BPM6 Tabelën 10.2.  

*  Në BPM6, gjësendet personale të emigrantëve nuk klasifikohen si transaksione si në BPM5 dhe 
kështu nuk janë më të përfshira në mallra, e as diku tjetër në llogaritë ndërkombëtare, shih BPM6 
10.22 (b).  

* Në BPM6, mallrat e blera jashtë vendit për përdorim personal apo për shitje të mëtutjeshme që 
tejkalojnë kufirin doganor janë të përfshira në mallra të përgjithshme; shih BPM6 10.20. Në BPM5, 
këto mallra regjistrohen te shpenzimet e udhëtimit; shih BPM5 212 dhe 250. 

* Në BPM6, mallrat e përgjithshme përfshijnë mallrat e blera në porte, të cilat në BPM5 klasifikohen 
veçmas; shih BPM6 10.17 (d). 

* Për dallim nga BPM5, Ri-eksportet, që janë mallra të prodhuara në ekonomitë e tjera dhe më parë 
të importuara, të cilat eksportohen pa një transformim të konsiderueshëm, duhet të regjistrohen 
ndaras në qoftë se ato janë pjesë e konsiderueshme e eksporteve; shih BPM6 10,37-10,40. 

Eksporti neto i mallrave në tregtinë transit 
Mallrat e blera nga tregtia transit (eksportet  
negative) 
Mallrat e shitura si nënkategori e tregtisë së mallrave 

 

9. Shërbimet tjera biznesore 
9.1 Tregtia dhe shërbime të tjera lidhur  
me tregtinë (pjesërisht; shih më poshtë  
për shërbimet e tjera lidhur me tregtinë) 

 

 

* Tregtia e mallrave është e përfshirë te eksportet e mallrave ( bruto / neto); shih BPM6 10,41-
10,49. Në BPM5, tregtia është e përfshirë në 9.1 te Tregtia dhe shërbimet e tjera të lidhura tregtare. 
Kur këto mallra mbahen në inventar nga një periudhë në tjetrën, BPM5 rekomandon që blerjet të 
regjistrohen si importe, dhe shitjet pasuese si importe negative të mallrave. 

Në këtë rast, çdo diferencë midis vlerës së mallit në momentin e blerjes dhe vlerës në momentin e 
shitjes futur nën zërin Tregti dhe shërbime tjera të lidhura tregtare; shih BPM5 207, 213 dhe 262. Në 
BPM6, blerja e mallit klasifikohet si eksport negativ i mallrave të ekonomisë së tregtarit, dhe shitja 
është një eksport pozitiv i mallrave, me dallim në mes të shitjeve dhe blerjeve të regjistruara si 
'eksporte neto të mallrave nën tregtinë transit'. 

Ari jo-monetar 5. Ari jo-monetar 
5.1 I mbajtur si rezervë  
5.2 Të tjera (pjesërisht) 

 

Shërbimet (P72/P82) 

Shërbimet e prodhimit mbi burimet fizike në pronësi të 
tjerëve 
  Mallrat për përpunim në ekonominë raportuese -    
  Mallrat e kthyera (CR), Mallrat e pranuara (DR) 
  Mallrat për përpunim jashtë vendit - Mallrat e    
  dërguara (CR), Mallra e kthyera (DR) 

 2. Mallrat për përpunim * Në BPM6, pagesa e marrë për shërbimet e ofruara të përpunimit përfshihet në shërbimet e 
prodhimit në burimet fizike në pronësi të tjerëve; raportimi bruto është plotësues; shih BPM6 10,62-
10,71. Në BPM5, mallrat e dërguara jashtë vendit për shërbime të prodhimit janë të përfshira në 
mallra për përpunim dhe njëkohësisht regjistrohet ndryshimi i pronësisë, përveç nën rrethana të 
caktuara; shih BPM5 199. Në BPM6, të hyrat e regjistruara të llogarisë financiare për kredi tregtare 
të kërkuara nga regjistrimet hyrëse për "mallrat për përpunim" nuk janë më të nevojshme. 

Shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit (që nuk janë të 
përfshira diku tjetër). 
 

3. Riparimet në mallra 
1.3.3. Mënyrat tjera të transportit / Të  
tjera (pjesërisht) 

 

* Në BPM5 zërit bilancor Riparimet në mallra i është ndryshuar emri në Shërbimet e mirëmbajtjes 
dhe riparimit (që nuk janë të përfshira diku tjetër). Ndryshe nga BPM5, ky zë bilancor përfshihet te 
shërbimet, në vend të mallrave. Kjo përmban Mirëmbajtjen e mjeteve të transportit, e cila ishte 
regjistruar në Transporte të tjera, në BPM5; shih BPM6 10,72-10,73 dhe BPM5 200 dhe 240. 
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Transporti*1  1. Transporti * Zëri bilancor Shërbimet e transportit është riemëruar (BPM5: Transportimi) në përputhje me KPC; 
shih BPM6 10.61. 

Transporti detar 
Transporti i udhëtarëve  

Nga të cilat: e pagueshme nga punëtorët 
ndërkufitar (punëtorët që kalojnë kufirin e vendit),        
sezonal, dhe punëtorët e tjerë afatshkurtër 

Transport i mallrave 
Të tjera 

1.1 Transporti detar 
   1.1.1 Transporti i udhëtarëve 

 
 

  1.1.2 Transport i mallrave 
  1.1.3 Të tjera 

 
 
* Ky zë bilancor shtesë është i nevojshëm për hartimin e remitancave personale; shih BPM6 12.27 
(a) dhe Ap. 5. 

Transporti ajror 
Transporti i udhëtarëve 

Nga të cilat: e pagueshme nga punëtorët 
ndërkufitar, sezonal, dhe punëtorët e tjerë afatshkurtër 

Transport i mallrave 
Të tjera 

1.2 Transporti ajror 
  1.2.1 Transporti i udhëtarëve 
 
 
  1.2.2 Transport i mallrave 
  1.2.3 Të tjera 

 
 
* Ky zë bilancor shtesë është i nevojshëm për hartimin e remitancave personale; shih BPM6 12.27 
(a) dhe Ap. 5. 

Mënyrat e tjera të transportit 
Transporti i udhëtarëve  
Nga të cilat: e pagueshme nga punëtorët 

ndërkufitar, sezonal, dhe punëtorët e tjerë afatshkurtër 
Transport i mallrave 
Të tjera 

1.3 Transportet tjera 
 1.3.1 Transporti i udhëtarëve 
 
 
 1.3.2 Transport i mallrave 
 1.3.3 Të tjera (pjesërisht) 

 
* Ky zë bilancor shtesë është i nevojshëm për hartimin e remitancave personale; shih BPM6 
12.27 (a) dhe Ap. 5. 
 
* Në BPM5, 1.3.3 Shërbimet tjera të transportit / Të tjera përfshijnë mirëmbajtjen e pajisjeve të 
transportit; shih BPM5 240. Në BPM6, mirëmbajtja e mjeteve të transportit është e përfshirë nën 
shërbimet e mirëmbajtjes dhe riparimit (që nuk janë të përfshira diku tjetër), shih BPM6 10.72. 

Shërbimet postare 3. Shërbimet e komunikimit (pjesërisht) * Në BPM5, shërbimet postare janë të përfshira në Shërbimet, 3. Shërbimet e komunikimit. Në 
BPM6, ajo është e përfshirë në shërbimet/transporti, shih BPM6 10.74, 10,82-10,85. 

Për të gjitha llojet e transportit*2 
 Transporti i udhëtarëve 

Nga të cilat: e pagueshme nga punëtorët 
ndërkufitar, sezonal, dhe punëtorët e tjerë afatshkurtër 

Transport i mallrave 
Të tjera 

  
 
 
* Ky zë bilancor shtesë është i nevojshëm për hartimin e remitancave personale; shih BPM6 
12.27 (a) dhe Ap. 5. 

Udhëtimi 2. Udhëtimi  

Biznes 
Blerja e mallrave dhe shërbimeve nga punëtorët  
ndërkufitar, sezonal, dhe punëtorët e tjerë 

afatshkurtër 
Të tjera 

2.1 Biznesor  
* Ky zë bilancor shtesë është i nevojshëm për hartimin e remitancave personale; shih BPM6 
12.27 (a) dhe Ap. 5. 
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Shërbimet (P72/P82) (vazhdim) 

Personale 
Shërbimet shëndetësore 
Shërbimet arsimore 
Të tjera 

 2.2 Personale 
2.2.1 Shërbimet shëndetësore 

              2.2.2 Shërbimet arsimore 
 
2.2.3 Të tjera 

* Regjistrimi i marrëveshjeve alternative për kohën e shkëmbimit (qoftë si investim direkt apo 
investim tjetër/ kredi tregtare, me kundër rrjedha periodike në shërbimet e akomodimit në 
udhëtim) është shpjeguar; shih BPM6 10.100 dhe Tabelën 10.3. BPM5 nuk ka diskutuar 
marrëveshjet kohore, por përshkrimi në BPM6 është në përputhje me parimet e përgjithshme të 
BPM5. 
* Në BPM6, mallrat e blera jashtë vendit për përdorim personal apo për shitje të mëtutjeshme që 
tejkalojnë kufirin doganor janë të përfshira në mallra të përgjithshme; shih BPM6 10.20. Në BPM5, 
këto mallra janë të përfshira në shërbimet e udhëtimit. 

Si për udhëtim biznesor ashtu edhe personal 
Mallrat 
Shërbimet e transportit lokal 
Shërbimet e akomodimit 
Shërbimet e ushqimit 
Shërbimet tjera 

Prej të cilave 
Shërbimet shëndetësore 
Shërbimet e arsimore 

 Ky kategorizim plotësues i udhëtimit lejon lidhje më të ngushtë me llogaritë e ndara të turizmit si 
dhe me tabelat e furnizimit dhe përdorimit personal BPM6 10.95. 

Shërbimet e ndërtimit 
Shërbimet e ndërtimit jashtë vendit *3 
Shërbimet e ndërtimit në ekonominë raportuese*3 

4. Shërbimet e ndërtimit 
9. Shërbime të tjera biznesore (pjesërisht) 

* Zërat e veçantë bilancor Shërbimet e ndërtimit jashtë vendit dhe Shërbimet e ndërtimit në 
ekonominë raportuese janë prezantuar si zëra plotësues; shih BPM6 10.105-10,106. Në BPM6, 
shpenzimet nga ndërmarrjet jo-rezidente të ndërtimit në mallrat lokale janë përfshirë në shërbimet 
e ndërtimit; shih BPM6 10.102. Në BPM5, ato janë pjesë e shërbimeve të tjera të biznesit (shih 
BPM5 254). Si në BPM5, mallrat dhe shërbimet e ofruara nga ndërmarrja e ekonomisë vendore e 
(transaksionet rezident - rezident) duhet të përjashtohen nga mallrat dhe/ose shërbimet e 
përgjithshme të ekonomisë lokale. Ndryshe nga BPM5, mallrat dhe shërbimet e blera nga 
ekonomitë e treta janë regjistruar në mallra të përgjithshme dhe / ose shërbime për ekonominë e 
ndërmarrjes; shih BPM6 10,102. 

Shërbimet e sigurimit dhe pensionale *1 
Sigurimi i drejtpërdrejtë 
Risigurimi 
Shërbimet ndihmëse të sigurimit 
Pensionet dhe shërbimet e standardizuara të   
garantuara 

5. Shërbimet e sigurimit * Në BPM6, Premiumet shtesë janë marrë parasysh në kalkulimin e shërbimeve të sigurimit; shih 
BPM6 10.111 dhe Shtojcën 6c. BPM5 pranon të injorojë këto flukse mbi baza praktike; shih BPM5 
257. Në BPM6, risigurimi dhe sigurimi i drejtpërdrejtë trajtohen njësoj. shih BPM6 10,111, ndërsa 
BPM5 rekomandon regjistrimin e bilancit të të gjitha qarkullimeve mes siguruesve rezident dhe ri-
siguruesve jo-rezident (dhe anasjelltas) në shërbime; shih BPM5 257. Për dallim nga BPM5, vlerësimi 
i kërkesave të sigurimit që përdoret për të nxjerrë vlerën e shërbimeve të sigurimit mund të 
rregullohet për të marrë parasysh paqëndrueshmërinë e kërkesës, shih BPM6 10,114 (c). 

Shërbimet Financiare 
 

Shërbime financiare të tarifuara direkt dhe   
shërbime të tjera financiare 
 
 
 
Shërbimet e ndërmjetësimit financiar të matura  
indirekt (FISIM) 

6. Shërbimet Financiare 
 
 
 
 
 
 
B.2 Të ardhurat nga investimet (pjesërisht) 
Tarifimi i ndërmjetësimit financiar i matur 
indirekt 
 

*Tarifat e nënkuptuara të tregtarëve financiar nëpërmjet margjinave janë të përfshira në shërbimet 
financiare; shih BPM6 10,119. Në BPM5, margjinat e nënkuptuara nuk diskutohen veçmas dhe për 
këtë arsye mund të përfshihen në flukset financiare. Në BPM6, shërbimet e  mbajtësve të aseteve 
ndaj pronarëve e tyre, ku kostot e menaxhimit të aseteve përjashtohen nga të ardhurat, janë të 
përfshira në shërbimet financiare; shih BPM6 10,124. Në BPM5, këto shpenzime nuk janë diskutuar 
ndaras dhe për këtë arsye mund të përfshihen në të ardhurat nga investimet. 
 
* BPM6 e identifikon FISIM për kredi dhe depozita, kur këto kredi dhe depozita janë dhënë nga, ose 
janë depozituar me, korporatat financiare (siç është përcaktuar në BPM6 4,63-4,64), shih BPM6 
10,127. Në BPM6, FISIM mund t'i atribuohet interesit mbi kredi dhe depozita në investime direkte, 
investime të tjera, dhe asete rezervë, por jo investimeve të portfolio. Në BPM5, FISIM nuk 
kategorizohet në shërbimet financiare, shih BPM5 508. 
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Shërbimet (P72/P82) (vazhdim) 

Tarifat për përdorimin e pronësisë intelektuale (që  
nuk janë të përfshira diku tjetër).*

1
 

 8. Tarifat për të drejtën e autorit dhe 
licencën 

* BPM6 përdor titullin Tarifat për përdorimin e pronës intelektuale në vend të tarifës për të drejtën 
e autorit dhe licencën në BPM5. Ajo përfshijnë tarifat për përdorimin e (i) të drejtave ekskluzive dhe 
markave tregtare, si në BPM5; dhe (ii) rezultatet e K&ZH (Kërkimit dhe Zhvillimit). Në BPM6, si në 
BPM5, blerjet/shitjet e drejtpërdrejta të drejtave ekskluzive dhe markave tregtare janë regjistruar 
në llogarinë kapitale. Tarifat për shfrytëzimin e pronës intelektuale gjithashtu përfshijnë licencat për 
të riprodhuar dhe/ose shpërndarë (i) softuer; dhe (ii) shërbime audiovizuale dhe shërbime të tjera të 
ngjashme, (BPM5 nuk është e qartë në regjistrimin e licencave për të riprodhuar dhe/apo 
shpërndarë). Shih BPM6 10.137 - 10.140 dhe Tabelën 10.4. 

Shërbimet kompjuterike, informative, dhe të  
telekomunikacionit  *

1
 

Shërbimet e telekomunikacionit 

 
 
3. Shërbimet e komunikimit (pjesërisht) 

* Në BPM6, shërbimet e telekomunikacionit, kompjuterike, dhe të informacionit futen në të njëjtin 
grup (shih BPM6 10,141). Kjo përfshinë zërat bilancor vijues të BPM5: (i) 3. Shërbimet e komunikimit 
(me përjashtim të shërbimeve postare, të cilat janë të regjistruara nën Transport në BPM6); dhe (ii) 
7. Shërbimet kompjuterike dhe të informacionit. 

Shërbimet kompjuterike 
 
Shërbimet informative 

7. Shërbimet kompjuterike dhe informative * Në BPM6, Shërbimet kompjuterike përfshijnë (i) licencat për të përdorur softuerin; dhe (ii) 
blerjet/shitjet e drejtpërdrejta të softuerit. Shërbimet kompjuterike nuk përfshijnë (i) licencat për të 
riprodhuar dhe/ose shpërndarë softuerin (shih Tarifat për përdorim të pronësisë intelektuale; BPM6 
10.137 (b); dhe (ii) transaksionet në softuer të pa modifikuara (të prodhuara në masë) të ofruara në 
media fizike me të drejtë për përdorim të përhershëm, të cilat duhet të regjistrohen tek mallrat (kjo 
e fundit nuk është ndryshim, por sqarim për BPM5 ). shih BPM6 10.143 dhe Tabelën 10.4. 

Shërbime tjera biznesore *1 9. Shërbime tjera biznesore  

Shërbimet e Kërkimit dhe Zhvillimit (K&ZH) 2. Llogaria kapitale dhe financiare 
2.A.2. Përvetësimi/ shitja e aseteve jo- 
prodhuese dhe jofinanciare, (pjesërisht) 

* Në BPM6, rezultatet e K&ZH konsiderohen asete të prodhuara. Blerjet dhe shitjet e drejtpërdrejta 
të rezultateve të K&ZH për këtë arsye janë të regjistruara në shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit; 
shih BPM6 10,147-10,148. Në BPM5, shitjet dhe blerjet e rezultateve të K&ZH janë të regjistruara në 
llogarinë e kapitale/asetet jo-financiare jo prodhuese; shih BPM5 358. Në BPM6,  tarifat për 
përdorimin e rezultateve të K&ZH janë të përfshira në tarifat për përdorimin e pronës intelektuale. 
Në BPM5, ofrimi i shërbimeve K&ZH është i përfshirë nën kategorinë shërbimet e ndryshme 
biznesore, profesionale dhe teknike 9.3; shih BPM5 264. 

Shërbimet këshilluese profesionale dhe të 
menaxhimit 
Shërbimet teknike, lidhur me tregtinë, dhe shërbimet  
e tjera biznesore 

9.1 Tregtia dhe të tjerat të ndërlidhura me 
tregtinë  
9.2 Shërbimet operacionale të lizingut  
9.3 Shërbimet e ndryshme biznesore, 
profesionale, dhe teknike 

* Në BPM6, tregtia është regjistruar te kategoria Mallrat/eksportet neto të mallrave nën tregtinë,  
Ndryshe nga shërbimet në BPM5; shih BPM6 10,41-10,49. 

Shërbimet personale, kulturore, dhe rekreative *1 10. Shërbimet personale, kulturore, dhe 
rekreative 

 

Shërbimet audiovizuale dhe të ngjashme me to 10.1 Shërbimet audiovizuale dhe të  
ngjashme me to 

* Në BPM6, Shërbimet Audiovizuale dhe të ngjashme me to, dhe shërbimet e tjera personale, 
kulturore dhe rekreative përfshijnë (i) licencat për përdorimin e produkteve dhe (ii) blerjet/shitjet e 
drejtpërdrejta. Shërbimet audiovizuale dhe të ngjashme me to nuk përfshijnë (i) licencat për të 
riprodhuar dhe / ose shpërndarë (shih tarifat për përdorimin e pronës intelektuale); dhe (ii) 
transaksionet në produktet e pa-modifikuara (prodhuara në masë) të ofruara në disqe, etj, të cilat 
duhet të jenë të regjistruara nën mallra(ky nuk është ndryshim, por sqarim për BPM5). Shih BPM6 
10,162-10,166 dhe Tabelën 10.4. 
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Shërbimet (P72/P82) (vazhdim) 

Shërbimet e tjera personale, kulturore dhe rekreative  10.2 Shërbimet e tjera personale, kulturore 
dhe rekreative 

* BPM6 përshkruan tarifën e shërbimit të lotarive dhe lojërave të fatit si diferencë midis  
tarifave të lojërave të fatit dhe fitimet e pagueshme nga operatori. Tarifa e shërbimit është e 
përfshirë në bazë të shërbimeve të tjera personale, kulturore dhe rekreative, shih BPM6 10,170. 
Fitimet e pagueshme ndërmjet operatorit dhe pjesëmarrësve regjistrohen në kuadër të transfereve 
personale; shih BPM6 12.25-12.26. BPM5 diskuton vetëm mbi regjistrimin e lojërave të fatit në 
aspektin e transfereve të tjera rrjedhëse; shih BPM5 303. Lojërat e fatit nga vizitorët jashtë vendit 
(nuk diskutohen në BPM5) duhet të përfshihen në shërbimet e udhëtimit, shih BPM6 10.88. 

Mallrat dhe shërbimet qeveritare (që nuk janë të  
përfshira diku tjetër).*1 
Shërbimet lidhur  me turizmin dhe transportin e  
pasagjerëve 

11. Shërbimet qeveritare (që nuk janë të 
përfshira diku tjetër). 

 
 
Ky zë bilancor plotësues lejon për lidhjen me llogaritë e ndara të turizmit, si dhe me tabelat e 
furnizimit dhe përdorimit BPM6 10.95. 

Të ardhurat primare: Komentet e përgjithshme      
* Termi të ardhurat primare është prezantuar në BPM6 që të jetë në përputhje me SNA 2008 (Sistemi i Llogarive Kombëtare); shih BPM6 11.1. Qiraja dhe tatimet/subvencionet mbi produktet dhe prodhimin janë të përfshira në 
mënyrë eksplicite në të ardhurat primare, shih BPM6 tabelat  11.1, 11.2, dhe 11.3. 
*  Kompensimi i punëtorëve. Marrëdhënia punëdhënës-punëtor është sqaruar për të bërë dallimin mes kompensimit të punëtorëve dhe pagesës për shërbime në BPM6 11.12. Ky është një sqarim për BPM5 dhe në përputhje 
me parimet e saj të përgjithshme. Megjithatë, ajo mund të rezultojë në ri-klasifikimet që përfshijnë kompensimin e punëtorëve dhe shërbimeve. 
*  Dividendat. Në BPM6, dividendët regjistrohen kur aksionet konsiderohen ex –dividentë; shih BPM6 3.48; në BPM5: kur janë të pagueshme; shih BPM5 282, 284. Tërheqjet e të ardhurave nga kuazi-korporatat regjistrohen kur 
të tërhiqen, në përputhje me parimet e BPM5; shih BPM6 11.31. BPM6 përshkruan super-dividendët, të cilët duhet të regjistrohen si tërheqje të kapitalit, jo si të ardhura primare; shih BPM6, 11.27. Termi 'super-dividendët' 
nuk është diskutuar në BPM5, por trajtimi në BPM6 është në përputhje me parimet e përgjithshme të BPM5 (sidomos dividendët likuidues; shih BPM5 290). Në BPM6, titulli Të ardhurat nga kuazi-korporatat zëvendëson termin 
e BPM5 fitimet e shpërndara të degës, shih BPM6 11.26. Janë sqaruar aranzhimet për çmimin e transferit (që mund të rezultojë në një kundër ndërhyrje në dividendë ose rrjedhë të kapitalit); shih BPM6 11,101-11,102. Ky 
sqarim nuk është ndryshim nga BPM5; shih BPM5 97-103.  
 

* Interesi. Në BPM6, të ardhurat nga interesi janë rregulluar për të treguar interes 'të pastër', d.m.th komponenti FISIM është i përfshirë në shërbimet financiare; shih BPM6 11,74-75. BPM6 identifikon FISIM për kredi dhe 
depozita, kur këto kredi dhe depozita janë të ofruara nga, ose depozitohen në, korporatat financiare (siç është përcaktuar në BPM6 4.64); shih BPM6 10,127. FISIM mund t'i atribuohet interesit për kredi dhe depozita në të 
ardhurat e investuese direkte, të ardhurave të tjera nga investimet, dhe asetet rezervë, por jo investimet portofolio. BPM5 nuk e identifikon FISIM; shih BPM5 pjesa 258, shënimi 7. Megjithatë, ajo është përfshirë si detaj shtesë 
në BPM5 Tabelën 7 që të mundëson barazimin me SNA.  
 

* Asetet rezervë. Në BPM6, të ardhurat nga asetet rezervë identifikohen veçmas. Nëse nuk janë në dispozicion për publikim, të ardhurat nga asetet rezervë mund të përfshihen në investime/interesa të tjera; shih BPM6 11,109. 
Në BPM5, të ardhurat nga asetet rezervë janë përfshirë në të ardhurat e investimeve të tjera; shih BPM5 281. 
* Taksat nga huadhëniet e letrave me vlerë dhe kredive në ari. Në BPM6, taksat nga huadhëniet e letrave me vlerë dhe kredive në ari janë sqaruar dhe trajtuar si interes nëse taksat rriten për pronarin që i jep hua këto pasuri 
(shih BPM6 11,67-11,68) me kundër-hyrje në llogari të tjera të pranueshme/të pagueshme; shih BPM6 5.73. BPM5 nuk diskuton këto tarifa në mënyrë eksplicite. Si në BPM5, taksat e pagueshme për kujdestarët etj., shërbimet 
administrative që lidhen me huadhënien regjistrohen në shërbimet financiare. 

Të ardhurat primare  B. Të ardhurat  

Kompensimi i punëtorëve (D1)  1. Kompensimi i punëtorëve * Shih të ardhurat primare, komente të përgjithshme: kompensimi i punëtorëve. 

Të ardhurat nga investimet 
Investimet direkte 

Të ardhurat nga kapitali dhe investimet në aksione  
Dividentat dhe tërheqjet nga të ardhurat e kuazi- 
korporatave (D42D) 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese  
direkte 
Ndërmarrja investuese direkte në investitorin  
direkt (investimet e anasjellta) 

2. Të ardhurat nga investimet 
2.1 Investimet direkte 

2.1.1 Të ardhurat nga kapitali 
2.1.1.1 Dividenda dhe fitimi e  
shpërndara degëve 
 

 

 
* Për dallim nga BPM5, të ardhurat nga investimet direkte janë ndarë varësisht nga lloji i 
marrëdhënieve të IHD-ve; shih BPM6 6.37. 
* Shih të ardhurat primare, komentet e përgjithshme: dividendët nga investimet direkte. 
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Të ardhurat primare (vazhdim)  B. Të ardhurat  

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 
  nëse investitori me fuqi vendimmarrëse është  
   rezident 
   nëse investitori i me fuqi vendimmarrëse është  
   jorezidentë 
   nëse investitori me fuqi vendimmarrësi është i  
   panjohur 

   

Fitimi i ri-investuar (D43D) 
     Të ardhurat nga investimet i atribuohen poseduesve të  

policave në sigurim, skemave të pensioneve, dhe  
garancive të standardizuara, dhe në aksionarët e  
fondit të investimeve 
(D44D) 

prej të cilave: Të ardhurat nga investimet i  
atribuohen aksionarëve të fondit të investimeve  
(D443D) 

2.1.1.2 Fitimi i ri-investuar dhe 
Fitimi i pashpërndarë degëve 

* Në BPM6, titulli Fitim i ri-investuar zëvendëson termin e BPM5 Fitimi i ri-investuar dhe fitimi  
pashpërndarë degëve, pa ndryshuar përmbajtjen e zërit bilancor. 

Interesi (D41D) 
     Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin direkt 
(investimet e anasjellta) 
Ndërmjet ndërmarrjeve partneret e ndërlidhura 

nëse investitori me fuqi vendimmarrëse është  
rezident 
nëse investitori me fuqi vendimmarrëse është  
jorezidentë 
nëse investitori me fuqi vendimmarrëse është i  
panjohur 

2.1.2 Të ardhurat nga borxhi (interesi), 
(pjesërisht) 

* Shih të ardhurat primare, komente të përgjithshme: interesi. 

Zëri bilancor Memorandum: Interesi para FISIM-it 2.1.2 Të ardhurat nga borxhi (interesi) * Në BPM6, 'interesi aktual', d.m.th interesi që përfshinë FISIM, është zë bilancor i quajtur 
memorandum; shih BPM6 11.74. Ky zë bilancor korrespondon me interes të raportuar në BPM5. 

Investimet në letra me vlerë 2.2 Investimet në letra me vlerë * Shih të ardhurat primare, komente të përgjithshme: interesi. 

Të ardhurat nga investimet mbi kapitalin dhe aksionet  
e fondit të investimeve 

Dividentat mbi kapitalin pa përfshirë aksionet e   
fondit të investimeve 
(D42P) 
Të ardhurat nga investimet i atribuohen   
aksionarëve të fondit të investimeve (D443P) 

Dividentat 
Fitimi i ri-investuar 

 
 
2.2.1 Të ardhurat nga kapitali (dividendët) 
   (pjesërisht) 

 
 
* Shih të ardhurat primare, komente të përgjithshme: dividendët. 
 
 
 
* Për më tepër në BPM5, fitimi i ri-investuar i fondeve të investimeve përfshihet në të ardhurat 
primare për investimin portfolio, me zë korrespondues në llogarinë financiare; BPM6 11.37 - 11.39. 

Interesi (D41P) 
 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

2.2.2 Të ardhurat nga borxhi (interesi) 
(pjesërisht) 

* Shih të ardhurat primare, komente të përgjithshme: interesi dhe tarifat mbi huadhënien e letrave 
me vlerë dhe kreditë e arit. 

2.2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë  

2.2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.2.1.2 Interesa të tjera 

2.2.2.1.1 FISIM * Për dallim nga BPM6, BPM5 nuk e identifikon FISIM; shih BPM5 pjesa 258, shënimi 7.  
Megjithatë, ajo është e përfshirë si detaj shtesë në BPM5 Tabelën 7 që të lejojë pajtimin me SNA. 
BPM6 nuk e identifikon FISIM mbi investimet portofolio. 

Investimet tjera 2.3 Investimet tjera * Shih të ardhurat primare, komente të përgjithshme: interesi, dhe asetet rezervë. 
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Të ardhurat primare (vazhdim)  B. Të ardhurat  

Tërheqjet nga të ardhurat e kuazi-korporatave (D42O)  Të ardhurat e kapitalit (nuk janë në 
dispozicion në BPM5) 

* Në BPM6, të ardhurat nga kapitali që nuk janë të përfshira në investime direkte dhe që nuk janë 
në formë të letrave me vlerë (p.sh. D42O) dallohen veçmas nga të ardhurat nga investimet e tjera; 
shih BPM6 5.26 -5.27. BPM5 nuk e specifikon këtë lloj të kapitalit. 

Interesi (D41O) 
Zëri bilancor Memorandum: Interesi para FISIM-it 

 
Të ardhurat nga investimet i atribuohen poseduesve të 
policave në sigurim, skemave të pensioneve, dhe të 
garancive të standardizuara  
 (D441O + D442O) 

2.3.2 Interesi tjetër (pjesërisht) 
2.3.1 FISIM 
 
2.3.3 Të ardhurat e marra nga ekonomitë 
familjare prej investimeve në sigurimin e 
jetës dhe në fondet pensionale 
 

 
* Në BPM6, 'interesi aktual', d.m.th interesi që përfshinë FISIM, është një zë bilancor i quajtur 
memorandum; shih BPM6 11.74. Ky zë bilancor korrespondon me interesin e raportuar në BPM5. 
* Në BPM6, shtesat e primit janë marrë parasysh në llogaritjen e shërbimeve të sigurimit; shihBPM6 
10,111 dhe Shtojcën 6c. Kështu, shuma e përgjithshme e të ardhurave nga investimet që i 
atribuohen poseduesve të policave është klasifikuar si shtesë e primit; shih BPM6 Shtojcën 6c.26. 
BPM5 pranon të injorojë këto flukse mbi baza praktike; shih BPM5 257. 

Asetet rezervë *
4
  * Shih të ardhurat primare, komentet e përgjithshme: interesi; taksat mbi huadhënien e letrave me 

vlerë dhe kredive të arit; dhe asetet rezervë. Të ardhurat mbi kapitalin fondi i investimeve në 
aksione  (D42R) *4 

Interesi (D41R)*4       

Zëri bilancor Memorandum: Interesi para FISIM-it*4 

Të ardhura tjera primare 
 
Taksat mbi prodhim dhe importe (D2) 
Subvencionet (D3)  

C. Transferet rrjedhëse (pjesërisht) 
1. Qeveria e përgjithshme (pjesërisht) 

1.2 Taksa të tjera për prodhim 
1.3 Subvencionet tjera mbi prodhim 

2. Sektorët e tjerë 
2.2 Transferet tjera (pjesërisht) 

2.2.2 Taksa tjera për prodhim 
2.2.3 Subvencionet tjera mbi prodhim 

 
 
* Në BPM6, taksat dhe subvencionet mbi produktet dhe prodhimin klasifikohen si të ardhura 
primare, jo si të ardhura sekondare (transferat rrjedhëse) si në BPM5, shih BPM6 11,91-11,94. 

Qiraja (D45)  * Në BPM5, qiraja (D45) nuk identifikohet veçmas. 

Të ardhurat sekondare: Komentet e përgjithshme      
* Termi të ardhurat sekondare është aplikuar që të jetë në përputhje me SNA dhe është sqaruar në BPM6 12.1-12.4. Llojet më të detajuara të transfereve rrjedhëse janë aplikuar në një bazë shtesë; shih BPM6 12.20. Rikthimet 
e taksave tek tatimpaguesit trajtohen si taksa negative, pra, shuma e taksave është ulur me rikthimet e taksave; shih BPM6 12.28. Në BPM5, kthimet e taksave regjistrohen në kuadër të transfereve qeveritare; shih BPM5 299. 
Dallimi në mes të taksave dhe shërbimeve është sqaruar. Licencat e biznesit për peshkim, gjueti, etj., nuk trajtohen më automatikisht si taksa në BPM5, por si shërbime, qira, taksa, apo blerje e një aseti të licencës, në varësi të 
kthimeve nga këto shërbime ; shih BPM6 10,179-180, 12.30 ; BPM5 300. 

Të ardhurat sekondare  C. Transferet rrjedhëse  

Qeveria e përgjithshme  1. Qeveria e përgjithshme  

Tatimet rrjedhëse në të ardhurat, pasurinë, etj (D5) 1.1 Tatimet rrjedhëse në të ardhurat, 
pasurinë, etj. 

 

Nga të cilat: të pagueshme nga punëtorët 
ndërkufitar, sezonal dhe punëtorët e tjerë afatshkurtër 

 * Të dhënat plotësuese që lidhen me punësimin ndërkufitar përdoren për të përpiluar remitancat; 
shih BPM6 12.27. 

 1.2 Taksa të tjera për prodhim 
1.3 Subvencionet tjera për prodhim 

* Në BPM6, taksat dhe subvencionet mbi produktet dhe prodhimin klasifikohen si të ardhura 
primare; jo si të ardhura sekondare (transferet rrjedhës) si në BPM5; shih BPM6 11,90-11,93. 

Kontributet sociale (D61) 1.4 Kontributet sociale   

Nga të cilat: të pagueshme nga punëtorët 
ndërkufitar, sezonal dhe punëtorët e tjerë afatshkurtër 

 * Të dhënat plotësuese që lidhen me punësimin ndërkufitar përdoren për të përpiluar remitancat; 
shih BPM6 12.27. 
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Të ardhurat sekondare (vazhdim)  C. Transferet rrjedhëse  

Kontributet sociale (D62 + D63)  1.5 Kontributet sociale  
 
 
 

Bashkëpunimi ndërkombëtar (D74) 
Transferet tjera rrjedhëse të qeverisë së përgjithshme 
 (D75) 
 
Prej të cilave: Transferet rrjedhëse në OJSHEF-të 

1.6 Transferet tjera rrjedhëse të qeverisë së 
përgjithshme 

* Të dhënat plotësuese mbi transferet rrjedhëse në OJSHEF-të janë përdorur për të përpiluar 
remintancat totale në OJSHEF; shih BPM6 12.27. 

Korporatat financiare, korporatat jofinanciare,  
ekonomitë familjare, dhe OJSHEF-të 

2. Sektorët tjerë  

Transferet personale (Transferet rrjedhëse ndërmjet  
ekonomive familjare rezidente dhe jorezidentë)  
 
    Prej të cilave: Remitanca 

2.1 Remitanca 
 

* BPM6 prezanton konceptin e Transferave personale, e cila është më e gjerë se remitancat (si në 
BPM5 ashtu dhe në BPM6), sepse ajo përfshin gjitha transferet ndërmjet individëve, jo vetëm ato të 
emigrantëve të cilët janë të punësuar në ekonomitë e reja dhe konsiderohen  si rezident; shih BPM6 
12.21-12.27 dhe Shtojcën 5. 

Transferet e tjera rrjedhëse 
Taksat rrjedhëse në të ardhurat, asetet, etj (D5) 

2.2 Transferet tjera 
2.2.1 Tatimet rrjedhëse në të ardhurat, 
pasurinë, etj 

 

 2.2.2 Taksa të tjera për prodhim 
2.2.3 Subvencionet tjera për prodhim 

* Në BPM6, taksat dhe subvencionet mbi produktet dhe prodhim klasifikohen si të ardhura primare; 
jo si të ardhura sekondare (Transferet rrjedhëse) si në BPM5; shih BPM6 11.91-11.94). 

Kontributet sociale (D61) 
Përfitimet sociale (D62+D63) 

2.2.4 Kontributet sociale 
2.2.5 Përfitimet sociale 

 

Priemiume neto të sigurimit jo-jetë, (D71) 
Kërkesat e sigurimit jo jetë (D72)  

2.2.6 Transferet tjera aktuale të sektorëve 
të tjerë 

* Në BPM6, shtesat e primit janë marrë parasysh në kalkulimin e vlerës së shërbimeve të sigurimit; 
shih BPM6 10.111 dhe Shtojcën 6c. BPM5 pranon të injorojë këto flukse në baza praktike; shih 
BPM5 257. Në BPM6, ri-sigurimi dhe sigurimi direkt trajtohen njësoj; shih BPM6 10,111, ndërsa 
BPM5 rekomandon regjistrimin e bilancit të të gjitha flukseve ndërmjet siguruesve rezident dhe ri-
siguruesve jo-rezident (dhe anasjelltas) në shërbime; shih BPM5 257. Për dallim nga BPM5, vlerësimi 
i kërkesave të sigurimit të përdorura për të nxjerrë vlerën e shërbimeve të sigurimit mund të 
rregullohet për të marrë parasysh paqëndrueshmërinë e kërkesës, shih BPM6 10.114 (c). Për dallim 
nga BPM5, kërkesat e sigurimit mund të trajtohen si transfere kapitale në raste të veçanta të 
humbjeve katastrofike për të qenë në pajtim me SNA; shih BPM6 13.24. 

Bashkëpunimi aktual ndërkombëtar (D74)  * Asistenca teknike që është pjesë e, ose e lidhur me projektet kapitale (ky zë bilancor nuk 
diskutohet në mënyrë eksplicite në BPM5) është regjistruar si transfer kapital; shih BPM6 12.50. 
Transferet e pajisjeve në formë të armëve apo pajisjeve që janë klasifikuar si asete fikse 
konsiderohen si grante investimi dhe kështu regjistrohen në llogarinë kapitale; shih BPM6 13.26. Në 
BPM5, këto transfere janë trajtuar si transfere rrjedhëse; shih BPM5 349. 

Transferet e ndryshme rrjedhëse(D75) 
Prej të cilave: Transferet rrjedhëse në OJSHEF-të 

 * Të dhënat plotësuese mbi transferet rrjedhëse në OJSHEF-të janë përdorur për të përpiluar 
remitancat totale në OJSHEF-të; shih BPM6 12.27. 

Rregullimi për ndryshim në të drejtat e pensioneve (D8)  * Trajtimi i kontributeve / arkëtimeve të pensioneve  është në pajtim me SNA 2008 dhe zëri bilancor  
i rregullimit për ndryshim në të drejtat e pensioneve futet në përdorim; shih BPM6 12.38. Kur 
flukset ndërkufitare janë të vogla, zëri bilancor i rregullimit mund të hiqet; shih BPM6 12.39. 
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NDRYSHIMET NË TRAJTIM OSE KLASIFIKIME në BPM6 

Zërat bilancor të BP-së 

BPM6 Bilanci i Pagesave: 
Komponentët standarde dhe Zërat Tjerë të përzgjedhur 

 
 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentët Standard dhe detajet  

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Llogaria kapitale: Komente të përgjithshme     
* Debitë dhe kreditë për blerjen / shitjen e aseteve jo-financiare jo prodhuese duhet të regjistrohen veçmas, jo të regjistrohet vetëm vlera neto si në BPM5; shih BPM6 13.7 dhe 3.113. 
* Ndryshe nga BPM5, të drejtat e emetimit dhe emrat e domenit të internetit janë identifikuar si  asete të mundshme ekonomike; shih BPM6 13.14 dhe 13.18 gjegjësisht.  
* Në BPM6, rezultatet e K&ZH, të tilla si patentat dhe të drejtat e autorit, nuk trajtohen më si asete jo prodhuese. Blerjet dhe shitjet e drejtpërdrejta të këtyre produkteve nuk shfaqen më në llogarinë kapitale (si në BPM5, shih 
pjesën 312 dhe 358.), por klasifikohen si asete të prodhuara me transaksionet e regjistruara në shërbime (shërbimet R & D për patenta dhe të drejtat e autorit); shih BPM6 Tabela 10.4 dhe BPM5 358. 
* Transferet kapitale të lidhura me aktivizimin e garancioneve ‘one-off’ dhe supozimet e tjera të borxhit janë të specifikuara; shih BPM6 8.42-8.45, 13.19, dhe Kutia 8.1. Garancitë për një përdorim nuk janë diskutuar në BPM5.  
* Trashëgimitë e mëdha janë të trajtuar si transferet kapitale, në vend të transfereve rrjedhëse si në BPM5; shih BPM6 13.30.  
* Ndryshe nga BPM5, kërkesat e sigurimit mund të trajtohen si transfere kapitale në raste të veçanta të humbjeve katastrofike të jenë në pajtim me SNA; shih BPM6 13.24. 

Llogaria kapitale  A. Llogaria kapitale  

Blerjet (DR) / shitjet bruto (CR.) e aseteve jofinanciare jo 
prodhuese (N2) 

2. Blerja / shitja e aseteve jofinanciare, 
prodhuese 

 

Transferet kapitale (D9) 1. Transferet kapitale  

Qeveria e përgjithshme 1.1 Qeveria e përgjithshme 

Falja e borxhit 1.1.1 Falja e borxhit * Marrëveshja  për dallimin në mes zbritjeve nga taksat dhe faljet e borxheve është paraqitur; shih 
BPM6 9.10. 

Transferet e tjera kapitale 
 Nga të cilat: taksat kapitale (D91) 

1.1.2 Të tjera  

Korporatat financiare, korporatat jofinanciare,  
ekonomitë familjare, dhe OJSHEF-të 

1.2. Sektorë të tjerë  

 1.2.1 Transferet e emigrantëve * Gjësende personale, asetet financiare dhe detyrimet e personave që ndërrojnë vendbanim nuk 
janë të regjistruara më si transfere kapitale; BPM6 13.30, 9.21-9.22 dhe 10.22(b); BPM5 352-353. 

Falja e borxhit 1.2.2 Falja e borxhit * Marrëveshja për dallimin në mes zbritjeve nga taksat dhe faljet e borxheve është paraqitur; shih 
BPM6 9.10. 

Transferet e tjera kapitale 
     Nga të cilat: taksat kapitale (D91) 

Nga të cilat: Ndërmjet ekonomive familjare 

1.2.3 Të tjera  
 
* Ky zë bilancor plotësues është përdorur për të përpiluar remintancat, shih BPM6 12.27. 

Nga të cilat: për çdo zë bilancor në transferet kapitale: 
Transferet në OJSHEF-të 

 * Të dhënat plotësuese për transferet kapitale në OJSHEF-të janë të nevojshme për të hartuar 
remitancat totale në OJSHEF-të, shih BPM6 12.27 (c) dhe app. 5. 

Kreditimi neto(+) / huamarrjet neto (-) (bilanci nga 
llogaria rrjedhëse dhe kapitale) (B9) 

 Shuma e bilanceve të llogarisë rrjedhëse dhe kapitale, d.m.th, shuma e të gjitha kredive minus  
shuma e të gjitha debive në këto llogari, përfaqëson kreditimin neto (tepricën) ose huamarrjen neto 
(deficitin) nga ekonomia me të gjithë botën. Kjo është konceptualisht e barabartë me bilancin neto 
të llogarisë financiare; shih BPM6 2.18 dhe tabelën 2.1. 

Llogaria financiare: Komente të përgjithshme  

* Në BPM6, banka qendrore zëvendëson autoritetet monetare si nën-sektor institucional, ndërsa autoritetet monetare mbeten një koncept thelbësor për përcaktimin e aseteve rezervë dhe një nën-sektor plotësues ku është 
relevante; shih BPM6 4.70 dhe 6.66. BPM6 paraqet një elaborim të sektorëve të tjerë në 'korporatat e tjera financiare dhe jofinanciare, ekonomitë familjare dhe OJSHEF-të '; shih BPM6 kapitulli 4, tabela 4.2.  

* Në BPM6, klasifikimi i detajuar i aseteve dhe detyrimeve financiare është i harmonizuar me SNA dhe Manualin mbi Statistikat Monetare dhe Financiare 2000 në aspektin e detajeve dhe terminologjisë; shih BPM6 tabela 5.3. 
Në komponentët standard BPM5, instrumentet janë të kombinuara dhe emra të ndryshëm për to përdorën në vende të ndryshme.  

* Në BPM6, shumat e vonuara  janë mbajtur në asete/detyrime origjinal dhe janë identifikuar si zë bilancor memorandum nëse kanë të bëjë me financimin e veçantë (përndryshe klasifikohen si zë bilancor plotësues). Në BPM5, 
shumat e vonuara ri-klasifikohen nga asetet/detyrimet origjinal në asete/detyrime afatshkurtër dhe janë kërkuar si zë bilancor plotësues; shih BPM6 5.99-5102, BPM6 8,58-8,59, dhe BPM5 453, .528-529. 

* Marrëveshje për dallimin në mes uljeve të taksave dhe faljeve të borxheve është paraqitur; shih BPM6 9.10.   

* Asetet dhe detyrimet financiare të subjekteve (emigrantëve) që ndryshojnë vendbanimin përfshihen si ndryshime të tjera në vëllim; shih BPM6 9,21-9,23, ndryshe nga transaksionet në BPM5; shih BPM5 354.  

* Përmbajtja e Shtojcës për Derivateve Financiare 2000 është e përfshirë. Si pasojë, kodimi i BPM5  Bilanci i Pagesave: Komponentët standard dhe detajet shtesë në këtë tabelë konvertimi nuk korrespondojnë me BPM5 1993 
por më tepër me kodimin e rishikuar të Shtojcës të Derivateve Financiare 2000. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet Standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Investimet direkte: Komente të përgjithshme    
* Në BPM6, investimet direkte janë paraqitur në bazë të Aseteve dhe Detyrimeve, ndryshe nga ‘parimi direkt’ në BPM5. Në komponentët standard, investimet direkte janë klasifikuar në bazë të marrëdhënieve ndërmjet 
investitorit dhe subjektit që merr investimet; shih BPM6 6.37-6.41. Kështu, nën 'investitorin direkt në ndërmarrjet investuese direkte' ekonomia raportuese e investitorit direkt regjistron asetet e investitorit direkt, dhe ekonomia 
raportuese e ndërmarrjeve investuese direkte regjistron (pasqyrën) detyrimet e ndërmarrjeve investuese direkte (qoftë në një marrëdhënie direkte ose indirekte); shih BPM6 6.37 (a). Sipas "ndërmarrjeve investuese direkte në 
investitorin direkt" (investimet anasjelltas) ekonomia raportuese e ndërmarrjeve investuese direkte regjistron asetet e ndërmarrjeve investuese direkte, dhe ekonomia raportuese e investitorit direkt regjistron detyrimet e 
investitorit direkt (qoftë në një marrëdhënie direkte ose indirekte); shih BPM6 6.37. (b). Në kuadër të zërit bilancor "Ndërmarrjet e ndërlidhura' ekonomia raportuese raporton asetet dhe detyrimet sipas rastit; shih BPM6 6.17. 
* Të dhënat mbi bazat direkte (directional basis) njihen si thelbësore për shumë qëllime; shih BPM6 .44-6.45. Detajet e nevojshme për të hartuar këto të dhëna janë paraqitur në BPM6 Kutia 6.4.  
* Në BPM6, Korniza për Marrëdhënie Investuese Direkte (KMID) është miratuar për identifikimin e marrëdhënieve investuese direkte; shih BPM6 6,8-6,18 dhe BPM6 Kutia 6.1. Pronësia e aksioneve të zakonshme është hequr 
nga përkufizimi operativ i investimeve direkte; shih BPM6 6.12 dhe 6.19. Në BPM6, kategoria e veçantë e investimeve në ndërmarrjet e ndërlidhura është e përfshirë, shih BPM6 6.17 (c). Mbulimi i marrëdhënieve investuese 
direkte për shkak të fuqisë votuese indirekte dhe ndërmarrjeve të ndërlidhura është elaboruar në BPM6 6.14. 
* Superdividendët trajtohen si një tërheqje e kapitalit; shih BPM6 8.23. Termi 'superdividentët' nuk është përdorur në BPM5, por trajtimi në BPM6 është në përputhje me parimet e përgjithshme të BPM5 (veçanërisht dividentët 
e likudimit; shih BPM5 290). 
* Rezervat teknike të sigurimit janë potencialisht të përfshira në investimet direkte; shih BPM6 6.27. Në BPM5, rezervat teknike të ndërmarrjeve të sigurimit janë të përjashtuara nga aksionet e investimeve direkte;  shih BPM5 
379. 
* Është paraqitur koncepti për fondet të transit (pass-through funds); shih BPM6 6,33-6,34. Është e inkurajuar që hartuesit në ekonomitë që kanë vlera të mëdha të fondeve të kalueshme të konsiderojnë përpilimin e të dhënave 
plotësuese për fondet në transit, bazuar në përkufizimet kombëtare.  
* Në BPM6, të gjithë borxhet midis llojeve të zgjedhura të korporatave të ndërlidhura financiare janë të përjashtuara nga investimet direkte, ndryshe nga BPM5, ku i ashtuquajturi Borxhi i Përhershëm u përfshi në investime 
direkte. Korporatat financiare për të cilët zbatohet kjo rregull janë bankat qendrore, korporatat e tjera depozitë marrëse përveç bankës qendrore, fondet e investimeve, dhe ndërmjetësit e tjerë financiarë me përjashtim të 
kompanive të sigurimit dhe fondeve pensionale; shih BPM6 6.28. 

Llogaria financiare  B. Llogaria financiare  

Kreditimi neto (+) / huamarrjet neto (-) (bilanci nga 
llogaria financiare) (B9) 

 Bilanci neto i llogarisë financiare është i barabartë me rritjen neto të aseteve minus rritjen neto të 
detyrimeve. Ky nocion është konceptualisht i barabartë me bilancin neto të llogarisë rrjedhëse dhe 
kapitale; shih BPM6 2,17-2,18 dhe Tabelën 2.1. 

Investimet direkte (FD) 1. Investimet direkte  

Blerja neto e aseteve financiare 
Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (F5D) 

1.1 Jashtë vendit 

Kapitali përveç fitimit të ri-investuar 1.1.1 Kapitali aksionar 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese  
direkte 

1.1.1.1 Kërkesat ndaj ndërmarrjeve simotra  
 
 
 
* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin  
direkt (investim anasjelltas) 

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
rezident  
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është jo- 
rezident 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

1.2 Në ekonominë raportuese  

1.2.1 Kapitali aksionar 

1.2.1.1 Kërkesat ndaj investitorëve direkt 

Blerja neto e aseteve financiare 1.1 Jashtë vendit  

Ri-investimi e fitimit 
Nga të cilat: Aksionet ose njësitë e fondit të  
investimeve (F52D)  
Nga të cilat: Aksionet ose njësitë e fondit të tregut  
të parasë (F521D) 

1.1.2 Fitimi i ri-investuar 
 

* Në BPM6, terminologjia për hyrjen e llogarisë financiare është 'ri-investimi i fitimeve', për të 
dalluar atë nga "fitimi i ri-investuar", e cila vazhdon të përdoret për zërin bilancor korrespondues në 
të ardhurat primare; shih BPM6 8.15. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet Standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Investimet direkte (FD) (vazhdim)    

Blerja neto e aseteve financiare 
Instrumentet e borxhit 

1.1 Jashtë vendit 
1.1.3 Kapitali tjetër 

 
* Në BPM6, termi instrumentet e borxhit zëvendëson kapitelin tjetër. 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 1.1.3.1 Kërkesat ndaj ndërmarrjeve 
simotra (affiliated enterprises) 

* Siç është diskutuar më lartë, në BPM6, i gjithë borxhi midis llojeve të zgjedhura të ndërmarrjeve 
financiare simotra përjashtohet nga investimet direkte. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin direkt  
(investim anasjelltas) 

1.1.3.1.1 Letra me vlerë të borxhit të 
lëshuara nga ndërmarrjet e simotra 

 

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 1.1.3.1.2 Kërkesat tjera për ndërmarrjet 
simotra 

 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
rezident 
  nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është    
jorezidentë  
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

 * Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

 1.2 Në ekonominë raportuese  

Nga të cilat: Letrat me vlerë të borxhit (F3D) 1.2.3 Kapitali tjetër 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 1.2.3.1 Kërkesat ndaj investitorit direkt * Siç është diskutuar më lartë, në BPM6, i gjithë borxh midis llojeve të zgjedhura korporatave të 
bijësuara financiare përjashtohet nga investimet direkte. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin direkt  
(investim anasjelltas) 

1.2.3.1.1 Letra me vlerë të borxhit të 
lëshuara nga investitori direkt 

 

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 1.2.3.1.2 Kërkesat tjera mbi investitorin 
direkt 

* Në BPM6, zëri bilancor Kërkesat e tjera (siç përdoret në BPM5) nuk janë klasifikuar veçmas. 
* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  

rezident 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
jorezidentë 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

Detyrimet neto  

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (F5D) 1.2 Në ekonominë raportuese  

Kapitali ndryshe nga ri-investimi i fitimeve 1.2.1 Kapitali aksionar  

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 1.2.1.2 Detyrimet ndaj investitorit direkt  

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin direkt  
(investim anasjelltas) 

1.1 Jashtë vendit  

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 1.1.1 Kapitali aksionar 
1.1.1.2 Detyrimet ndaj ndërmarrjeve  
simotra 

 
* Në BPM5, ndërmarrjet shoqërore nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  

rezident 
 nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
jorezidentë 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

Ri-investimi i fitimit 
Nga të cilat: Aksionet ose njësitë e fondit të investimeve 
(F52D) 
Nga të cilat: Aksionet ose njësitë e fondit të tregut të 
parasë (F521D) 

1.2.2 Fitimi i ri-investuar * Në BPM6, terminologjia për hyrjen e llogarisë financiare është 'ri-investimi i fitimit', për ta dalluar 
atë nga "fitimi i ri-investuar", e cila vazhdon të përdoret si zë bilancor korrespondues në të ardhurat 
primare; shih BPM6 8.15. 

 1.2 Në ekonominë raportuese  

Instrumentet e borxhit 1.2.3 Kapitali tjetër * Në BPM6, termi instrumentet e borxhit zëvendëson kapitalin tjetër. 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 1.2.3.2 Detyrimet ndaj investitorëve direkt * Siç është diskutuar më lartë, në BPM6, i gjithë borxhi midis llojeve të zgjedhura të korporatave të 
ndërlidhura financiare përjashtohet nga investimet direkte. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Investimet direkte (FD) (vazhdim)    

Detyrimet neto   

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin  
direkt (investim i anasjelltë) 

  

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
rezident 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
jo-rezidentë. 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

1.2.3.2.1 Letrat me vlerë të borxhit  
të lëshuara nga ndërmarrjet simotra 

* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 
 
 
 
 
* Në BMP6, zëri bilancor Kërkesat tjera siç është përdorur në BMP5 nuk është i klasifikuar ndarazi. 

1.2.3.2.2 Detyrimet tjera ndaj  
investitorëve direkt 

 1.1 Jashtë vendit  

Prej të cilave: Letrat me vlerë të borxhit  (F3D) 1.1.3 Kapitali tjetër  

Investitori direkt në ndërmarrjet investuese direkte 1.1.3.2 Detyrimet ndaj ndërmarrjeve 
simotra 

* Siç është diskutuar edhe më lart, në BPM6, i gjithë borxhi mes llojeve të përzgjedhura  të 
korporatave financiare simotra nuk është përfshirë në investimin direkt. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin  
direkt (investim i anasjelltë) 

1.1.3.2.1 Letrat me vlerë të borxhit  
të lëshuara nga investitorët direkt 

 

Mes ndërmarrjeve të ndërlidhura 1.1.3.2.2 Detyrimet e tjera të 
investitorëve direkt 
  

* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
rezident. 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
jo-rezidentë. 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

 * Në BMP6, zëri bilancor Detyrimet  tjera (siç është përdorur në BMP5) nuk është i klasifikuar 
ndarazi. 

Investimet portfolio (FP) 2. Investimet portfolio  

Blerja neto e aseteve financiare 2.1 Asetet  

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (F5P) 2.1.1 Letrat me vlerë të kapitalit 

Banka qendrore 2.1.1.1 Autoritetet monetare Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre 
duhet të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e 
përgjithshme, varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme 2.1.1.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku janë relevante) 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

2.1.1.3 Bankat  

Sektorët tjerë 2.1.1.4 Sektorët tjerë 

Korporatat e tjera financiare  *Në BPM6, ndryshe nga BPM5, Ri-investimi i fitimeve në fondet për investime janë të përfshira në 
llogaritë financiare nëpërmjet zërit bilancor Kapitali dhe aksionet e fondit për investime, korporatat 
tjera financiare. Ky zë bilancor nuk është klasifikuar si komponent i ndarë standard. Kundër-hyrja  
është në llogarinë e të ardhurave primare; shih BPM6 8.28 dhe 11.37-11.39. 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare dhe  
OJSHEF-të 

  

Letrat me vlerë të kapitalit ndryshe nga aksionet e  
fondit për investime F51P 

Të listuara (F511P) 
Të palistuara (F512P) 

 * Një kategorizim plotësues i letrave me vlerë të kapitalit ndryshe nga aksionet e fondit për   
investime (prej të cilave të listuara/të palistuara) është i përfshirë ndryshe në BPM5; shih  
BPM6 5.24-5.27. 
 

Aksionet apo njësitë e fondit të investimeve (F52P) 
Prej të cilave: ri-investimi i fitimit 
Prej të cilave: aksionet apo njësitë e fondit të tregut  
të parasë (F521P) 

 * Aksionet e fondit për investime dhe aksionet e fondit të tregut të parasë  
identifikohen ndarazi si zë bilancor plotësues; shih BPM6 5.28-5.30. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave:: 

Komponentet standarde dhe detaje 

shtesë 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Investimet portfolio (FP) (vazhdim)  2.2 Detyrimet  

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (F5P) 2.2.1 Letrat me vlerë të kapitalit  

Detyrimet neto 

Korporatat depozitë marrëse, përveç  

bankës qendrore 

 

2.2.1.1 Bankat 

 

Sektorët tjerë 2.2.1.2 Sektorët tjerë 

Korporatat e tjera financiare 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare dhe  

OJSHEF-të 

 * Në BPM6, ndryshe nga BPM5, Ri-investimi i fitimit në fondet e investimeve përfshihet në llogaritë  
financiare nëpërmjet zërit bilancor Kapitali dhe aksionet e fondit të investimeve, korporatat tjera 
financiare.  Ky zë bilancor nuk është klasifikuar si komponent i ndarë standard. Kundër-hyrja  është 
në llogarinë e të ardhurave primare, shih BPM6 8.28 dhe 11.37-11.39. 

Letrat me vlerë të kapitalit ndryshe nga fondi i 
investimeve në aksione (F51P) 

Të listuara (F511P) 

Të pa-listuara (F512P) 

 * Një kategorizim plotësues i letrave me vlerë të kapitalit  të ndryshme nga aksionet e fondit të  

investimit (prej të cilave të listuara/ të palistuara) është i përfshirë për ndryshim nga BPM5,  

shih BPM6 5.24-5.27. 

Fondi i investimeve në aksione (kapitali themeltar në 
aksione (F52P)) 

Prej të cilave: ri-investimi i fitimit 

Prej të cilave: vlera e aksioneve në tregun e parasë 
(F521P) 

 * Aksionet e fondit të investimit dhe aksionet e fondit të tregut të parasë ndarazi  

identifikohen si zë bilancor plotësues, shih BPM6 5.28-5.30. 

Letrat me vlerë të borxhit: Komente të përgjithshme 

* Në BPM5 titujt Bonot dhe bankënotat dhe Instrumentet e tregut të parasë janë zëvendësuar me letra me vlerë afatgjatë dhe afatshkurtë të borxhit në BPM6; shih BPM6 5.44 dhe 5.103-105. 

* Kushtet për ri-klasifikimin e kredive të tregtuara si letrat me vlerë janë sqaruar; shih BPM6 5.45. Sidoqoftë, ndikimi duket të jetë i vogël. 

* Instrumentet e borxhit me shumat që duhet të paguhet kur maturohen si dhe pagesat periodike të indeksuara në valutë të huaj janë klasifikuar dhe trajtuar sikurse të jenë të shprehura në valutë të huaj. Gjithashtu, trajtimi i 
instrumenteve të borxhit të lidhura me indeks janë sqaruar dhe modifikuar, shih BPM6 11.50 (a) - (c) dhe 11,59-11,65. BPM5 është më pak eksplicit (i hollësishëm) në lidhje me trajtimin e këtij lloji të letrave me vlerë, shih BPM5 
397. 

Letrat me vlerë të borxhit (F3P)  

Blerja neto e aseteve financiare 

 2.1.2 Letrat me vlerë të borxhit  

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.1.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.1.2.2.1 Autoritetet monetare 

2.1.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.1.2.1.1 Autoritetet monetare 

Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre 
duhet të regjistrohen si komponente standarde ose nën bankën qendrore ose në qeverinë e 
përgjithshme, varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme 

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.1.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.1.2.2.2 Qeveria e përgjithshme  

2.1.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.1.2.1.2 Qeveria e përgjithshme 

 

Autoritetet monetare (ku është relevante)  

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

  

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

2.1.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.1.2.2..3 Bankat 

2.1.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.1.2.1.3 Bankat 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Letrat me vlerë të borxhit (F3P) (vazhdim) 
Blerja neto  e aseteve financiare 

 2.1.2 Letrat me vlerë të borxhit  

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 

 
  
  Afatgjatë 

2.1.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 
2.1.2.2.4 Sektorët tjerë 

 
2.1.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.1.2.1.4 Sektorët tjerë 

 

Korporatat tjera financiare 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare dhe  
OJSHEF-të 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Letrat me vlerë të borxhit (F3P) 
Detyrimet neto 

2.2.2 Letrat me vlerë të borxhit  

Banka qendrore 
Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

2.2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 
2.2.2.2.1 Autoritetet monetare 

2.2.2.1 Bonot dhe dëftesat 
2.2.2.1.1 Autoritetet monetare 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre duhet 
të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e përgjithshme, 
varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme 
Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

2.2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 
2.2.2.2.2 Qeveria e përgjithshme 

2.2.2.1 Bonot dhe dëftesat 
2.2.2.1.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

2.2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 
2.2.2.2.3 Bankat 

2.2.2.1 Bonot dhe dëftesat 
2.2.2.1.3 Bankat 

 

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

2.2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 
2.2.2.2.4 Sektorët tjerë 

2.2.2.1 Bonot dhe dëftesat 
2.2.2.1.4 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat jofinanciare, ekonomitë familjare dhe  
OJSHEF 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizim 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Derivativat financiare (përveç rezervave) dhe opsionet e punëtorëve (employee stock options): Komente të përgjithshme 
* Është futur përmbajtja e Shtojcës së Derivateve Financiare 2000. Si pasojë, kodimi i Komponentëve Standardë të BPM5 dhe detajet shtesë në këtë tabelë konvertimi nuk korrespondojnë me BPM5, por më tepër me kodimin e 
rishikuar të Shtojcës së Derivateve Financiare 2000. 
* Kategoria funksionale është riemëruar për ta dalluar nga derivativat financiare të klasifikimit të instrumentit dhe opsioneve e punonjësve, shih BPM6 6.58-6.60. 

Derivativat financiare (përveç rezervave) dhe  
opsionet e aksioneve të punonjësve (F7F)*

5
 

 3. Derivatet financiare  

Blerjet neto të aseteve financiare 3.1 Asetet  

Banka qendrore 3.1.1 Autoritetet monetare * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre duhet 
të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e përgjithshme, 
varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme 3.1.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Sektorët tjerë 3.1.4 Sektorët tjerë  

Korporatat tjera financiare 
Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF 

 

Derivativat financiare  (ndryshe nga rezervat) (F71F) 
Opsionet (F711F) 
Kontratat e llojit Forward (F712F) 

* Në BPM6, kategorizimet shtesë plotësuese të derivateve financiare janë futur, shih BPM6. 
5.95. 

Opsionet e punëtorëve (F72) * Opsionet e punëtorëve (OAP) janë futur me Derivativat financiare në BPM6 dhe janë regjistruar si 
zëra bilancor i veçantë plotësues nëse transaksionet në OP janë domethënëse, shih BPM6 5.96 -5.98 
dhe BPM6 6.58.                                                                                    

Detyrimet neto 3.2 Detyrimet  

Banka qendrore 3.2.1 Autoritetet monetare *Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre duhet 
të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e përgjithshme, 
varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme 3.2.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

3.2.3 Bankat  

Sektorët tjerë 
Korporatat tjera financiare 
Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-at 

3.2.4 Sektorët tjerë 

Derivativat financiare (përveç rezervave) (F71F) 
Opsionet (F711F) 
Kontratat Forward (F712F) 

Në BPM6, janë futur elaborime dhe kategorizime plotësuese të derivateve financiare, shih BPM6  
5.95. 

Opsionet e punëtorëve (F72) * Opsionet e punëtorëve (OP) janë futur me Derivativat financiare në BPM6 dhe janë regjistruar si zë 
bilancor i veçantë plotësues nëse transaksionet në OP janë domethënëse (significant), shih BPM6 5.96 
-5.98 dhe BPM6 6.58.     

Investime tjera (FO) 4. Investime tjera * BPM6 specifikon të gjitha instrumentet e tjera të investimit dhe nuk ka zëra të mbetur në Investime 
tjera/ asete tjera-detyrime të tjera si në BPM5. 

Kapitali tjetër (F519O) 
Blerja e aseteve financiare 
Detyrimet neto 

 Në BPM6, kapitali që nuk përfshihet në investime direkte dhe nuk është në formë të letrave me vlerë 
është paraqitur ndarazi në Investimet tjera / kapitali tjetër, shih BPM6 5.26 -5.27. BPM5 nuk 
specifikon këtë lloj kapitali. Në BPM6, abonimet kapitale në organizatat ndërkombëtare janë përfshirë 
në kapitalin tjetër, ndërsa BPM5 përfshinë këto abonime në detyrimet tjera / detyrimet (shih zërat 
bilancor më poshtë 4.1.4/4.2.4). 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizim 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detalet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Paraja e gatshme dhe depozitat: Komente të përgjithshme 
* Në BPM6, ndryshe nga BPM5, llogaritë e pa-alokuara në ari dhe metale të tjera të çmuara përfshihen në valutë dhe depozita, me përjashtim të llogarive buxhetore të pa-alokuara të arit të mbajtura nga autoritetet monetare 
për qëllime të mbajtjes si rezervë, për të cilën asetet e zotëruara janë të përfshira në arin monetar, shih BPM6 5.39.  
* Është diskutuar trajtimi i depozitës njëditore (ose llogaritë e kombinuara); shih BPM6 7.62. Në funksion të faktit se pozicionet mund të ndryshojnë ndjeshëm në varësi të kur këto llogari janë matur, rekomandohet që 
vazhdimisht të regjistrohen pasi mjetet kanë lëvizur në përfundim të ditës dhe është krijuar një pozitë ndërkufitare.  
* Në BPM6, pozitat ndër-bankare paraqiten si një zë bilancor 'prej të cilave' tek depozitat, shih BPM6 5.42. 

Paraja e gatshme dhe depozitat  (F2O) 
Blerja neto të aseteve financiare 

 4.1.3 Paraja e gatshme dhe depozitat / 
asetet 

 

Bankat qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 
4.1.3.1 Autoritetet monetare 
 

*Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre duhet 
të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e përgjithshme, 
varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 
 
 

Qeveria e përgjithshme 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 
4.1.3.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat depozitë marrëse, përveç  
bankës qendrore 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

Nga të cilat: pozicionet ndërbankare 

 
 
4.1.3.3 Bankat 

 

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 
4.1.3.4 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare,   
dhe OJSHEF-të 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

Paraja e gatshme dhe depozitat (F2O) 
Detyrimet neto 

4.2.3 Paraja e gatshme 
 dhe depozitat / detyrimet 

 

Bankat qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 
4.2.3.1 Autoritetet monetare 

Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të aseteve 
rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre duhet të 
regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e përgjithshme, 
varësisht se cili  subjekt mban instrumentin në librat e vet. Qeveria e përgjithshme 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 
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NDRYSHIMET NË TRAJTIM OSE KLASIFIKIME në BPM6 

Zërat bilancor të BP-së 

BPM6 Bilanci i Pagesave: 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentët standardë dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Paraja e gatshme dhe depozitat (F2O) (vazhdim) 
Detyrimet neto 

 4.2.3 Paraja e gatshme dhe 
depozitat/detyrimet          

 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 
Prej të cilave: pozicionet ndërbankare 

 
 
4.2.3.2 Bankat 

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Korporatat tjera financiare 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

Kreditë: Komente të Përgjithshme      
* Në BPM6, borxhet e vonuara mbahen në asete dhe detyrime origjinale dhe identifikohen si zë bilancor i quajtur memorandum nëse kanë të bëjnë me financim të jashtëzakonshëm (ndryshe nga zëri bilancor plotësues). Në 
BPM5, borxhi i vonuar ri-klasifikohej nga detyrimet dhe asetet origjinale në asete/detyrime të tjera afatshkurta dhe kërkohej si zë bilancor plotësues, shih BPM6 5.99-5.102, BPM6 8.58-8.59, dhe BPM5 453, 528-529.  
* Kushtet për t'i ri-klasifikuar kreditë e tregtuara si letrat me vlerë janë sqaruar; shih BPM6 5.45. Megjithatë, ndikimi duket të jetë i vogël. 

Huat (F4O) 
Blerja neto e aseteve financiare 

 4.1.2 Detyrimet / Asetet  

Banka qendrore 
Kreditë dhe huat me FMN-në (përveç rezervave) 
Të tjera Afatshkurtë 
Të tjera Afatgjatë 

4.1.2.1 Autoritet monetare 
 

4.1.2.2.2 Afatshkurtë 
4.1.2.2.1 Afatgjatë 

* Udhëzime për pozicionet me FMN-në janë dhënë në BPM6 Kapitullin 7, Shtojca 7.1.* 

Në BPM5, vetëm kreditë dhe huat nga Fondi (p.sh. detyrimet për ekonominë raportuese) janë shfaqur 
si komponentë standarde. 
* Sipas BPM6, kapitali dhe kreditë me Fondin duhet të regjistrohen ose në qeverinë e përgjithshme 
ose në bankën qendrore, në varësi të subjektit që ka asetet në librat e vet (zakonisht Banka Qendrore 
apo Ministria e Financave). 

Qeveria e përgjithshme 
Kreditë dhe huat me FMN-në (jo nga rezervat) 
Të tjera Afatshkurtë 
Të tjera Afatgjatë 

4.1.2.1 Qeveria e përgjithshme 
 

4.1.2.2.2 Afatshkurtë 
4.1.2.2.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Kreditë dhe huadhëniet me FMN-në (jo nga rezervat) 
Të tjera Afatshkurtë 
Të tjera Afatgjatë 

 * In BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese. Kreditë dhe huat me 
Fondin duhet të regjistrohen si komponente standarde ose nën bankën qendrore ose nën qeverinë e 
përgjithshme, në varësi të njësisë ekonomike që mban asetet në librat e saj (zakonisht Banka 
Qendrore ose Ministria e Financave). 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës qendrore  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.1.2.3 Bankat 
 

4.1.2.3.2 Afatshkurtë 
4.1.2.3.1 Afatgjatë 

 

Sektorët tjerë  
Afatshkurtë 
 Afatgjatë 

4.1.2.4 Sektorët tjerë  
4.1.2.4.2 Afatshkurtë 
4.1.2.4.1 Afatgjatë 

 

Korporatat tjera financiare  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave:: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

kreditë (F4O) (vazhdim) 
Blerja Neto e aseteve financiare 

 

4.1.2 Kreditë/Asetet  

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare dhe  
OJSHEF 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Detyrimet neto 4.2.2 Kreditë/Detyrimet  

Banka qendrore 
Kreditë dhe huat me FMN-në 
 
Të tjera Afatshkurtë 
Të tjera Afatgjatë 

4.2.2.1 Autoritetet monetare 
4.2.2.1.1 Përdorimi i kredive të fondit dhe 
huadhënies nga Fondi 

4.2.2.1.3 Afatshkurtë 
4.2.2.1.2 Të tjera Afatgjatë  

* Udhëzime për pozicionet me FMN-në janë dhënë në BPM6 Kapitullin 7, Shtojca 7.1. 

* Kreditë dhe huat me Fondin duhet të regjistrohen ose nën zërin bilancor qeveria e përgjithshme ose 
në banka qendrore, në varësi të subjektit që ka detyrimet në librat e vet (zakonisht Banka qendrore 
apo Ministria e Financave). 

Qeveria e përgjithshme 
Kreditë dhe huat me FMN-në  

Të tjera Afatshkurtë 
Të tjera Afatgjata 

4.2.2.2 Qeveria e përgjithshme 
 

4.2.2.2.2 Afatshkurtë 
4.2.2.2.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante ) 
Kreditë dhe huat me FMN-në 
Të tjera Afatshkurtë 
Jo nga ato Afatgjatë 

 * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese. Kreditë dhe huat me 
Fondin duhet të regjistrohen si komponent standard ose sipas bankës qendrore ose qeverisë së 
përgjithshme, në varësi të subjektit që ka detyrimet në librat e vet (zakonisht Banka qendrore apo 
Ministria e Financave). 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.2.3 Bankat 
 
4.2.2.3.2 Afatshkurtë 
4.2.2.3.1 Afatgjatë 

 

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.2.4 Sektorët tjerë 
4.2.2.4.2 Afatshkurtë 
4.2.2.4.1 Afatgjatë 

Korporatat tjera financiare 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare dhe  
OJSHEF-të 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Sigurimet, pensionet, dhe skemat e standardizuara: Komentet e përgjithshme 
* Në BPM6, për sigurimin jo-jetë, ndryshimet në rezervat teknike të sigurimit përbëhen nga parapagimet e primeve të sigurimit dhe ndryshimet në kërkesat e pa ekzekutuara. Ngjashëm, edhe për sigurimin jetësor, fondet 
pensionale, pensionet vjetore, dhe skemat e garancive të standardizuara, ndryshimet në rezervat teknike, për shkak të transaksioneve regjistrohen në llogarinë financiare dhe përmbajnë shumat e parallogaritura të detyrimeve 
ndaj përfituesve dhe mbajtësve që janë të grumbulluar gjatë periudhës; shih BPM6 8.46-8.49 dhe shtojcën 6c. Përkufizimi i BPM5 për rezerva teknike efektivisht është i njëjtë si në BPM6 ( shih BPM5 257, fusnotën 6), me 
rezervat teknike të regjistruara si detaj i veçantë shtesë në investime tjera / aseteve/detyrimeve e tjera, ku është relevante, shih BPM5 Tabela 7. Në BPM6, dispozitat për thirrjet nën garancitë e standardizuara janë identifikuar 
dhe trajtuar ngjashëm me rezervat e teknike të sigurimit, shih BPM6 5.68 . Garancitë e standardizuara nuk janë të klasifikuara si asete/detyrime financiare në BPM5. 

Skemat e sigurimeve, pensioneve dhe garantimit 
të standardizuar (F60) 

 4.1.4 Asete tjera  
(detaje të pjesshme/shtesë) 
Parapagimet e primit dhe rezervat 
kundër kërkesave të papaguara 

 

Blerja neto e aseteve financiare 

Banka qendrore 4.1.4.1.1.1 Autoritetet monetare * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre duhet 
të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e përgjithshme, 
varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme 4.1.4.2.1.1 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Skemat e sigurimeve, pensioneve dhe garantimit të 
standardizuara (F60) (vazhdim) 

 4.1.4 Asetet tjera (pjesërisht/detaje    
    shtesë)                      
4.1.4.3.1.1 Bankat 

 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës   
qendrore 

Sektorët tjerë 4.1.4.4.1.2 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 
Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHF-të 

4.1.4.4.1.1 Kapitali neto i 
    ekonomive familjare  
    rezervave të sigurimit të jetës dhe 
   fondeve pensioneve Rezervat teknike të sigurimit jo-jetë (F61O) 

Sigurimi i jetës dhe të drejtat e anuitetit (F62O) 
Të drejtat në pension (F63O) 
Kërkesat e fondeve të pensioneve për sponsorët (F64O) 
Të drejtat për përfitime jo-pensionale (F65O) 
Provizionet në premitë e garancive të standardizuara 
(F66O) 

 

Detyrimet neto 4.2.4 Detyrimet tjera (pjesërisht / 
   detaje shtesë) 

 

Banka qendrore 4.2.4.4.1.2 Parapagimet e primeve  
   dhe rezervave kundrejt 
   kërkesave të pa ekzekutuara 

*Ndryshe nga BPM6, BPM5 nuk identifikon këtë zë bilancor për bankën qendrore, qeverinë e 
përgjithshme dhe korporatat depozitë marrëve përveç bankës qendrore. Qeveria e përgjithshme 

Korporatat depozitë marrëse përveç bankës  
qendrore 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre 
duhet të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e 
përgjithshme, varësisht se cili subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Sektorët tjerë 4.2.4.4.1.1 Kapitali neto i ekonomive    
  familjare në rezervat e sigurimit të jetës   
  dhe fondet e pensioneve 

Korporatat tjera financiare 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-të 

Rezervat teknike të sigurimit jo-jetësor (F61O) 
Sigurimit i jetës dhe të drejtat e anuiteteve (F62O) 
Të drejtat në pension (F63O) 
Kërkesat e fondeve të pensioneve për sponsorët (F64O) 
Të drejtat për përfitime jo-pensionale (F65O) 
Provizionet në premitë e garancive të standardizuara 
(F66O) 

  

Kreditë tregtare dhe paradhëniet : Komente të Përgjithshme      
*  Në BPM6, termi kreditë tregtare dhe paradhëniet zëvendëson termin kreditë tregtare nga BPM5, ndërsa përkufizimi është i pandryshuar,; shih BPM6 5.70.  
*  Në BPM5, mallrat e dërguara jashtë vendit për shërbime të prodhimit janë të përfshira në mallra për përpunim dhe një ndryshim të njëkohshëm të pronësisë i atribuohet llogarisë financiare, përveç në kushte të caktuara,  
shih BPM5 199. Në BPM6, këta zëra bilancor të nuk janë më të nevojshme; shih BPM6 10.62 - 10.71. 

Kreditë tregtare dhe paradhëniet (F81O) 
Blerjet neto të aseteve financiare 

 4.1.1 Kreditë tregtare/Asetet                                      

Banka qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Qeveria e përgjithshme 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.1.1.1 Qeveria e përgjithshme 
4.1.1.1.2 Afatshkurtë 
4.1.1.1.1 Afatgjatë 

 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 * Në BPM5, kreditë tregtare nuk kërkohen si zë bilancor i veçantë për autoritetet monetare. Në 
BPM6,  autoritetet monetare kërkojnë  të dhëna plotësuese ku është relevante. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Kreditë tregtare dhe paradhëniet (F81O) (vazhdim) 
Blerjet neto të aseteve financiare 

 4.1.1 Kreditë tregtare/Asetet  

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 * Në BPM5, kreditë tregtare nuk kërkohen si zë bilancor i veçantë për banka. 
 

Sektorë tjerë 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.1.1.2 Sektorët tjerë 
4.1.1.2.2 Afatshkurtë 
4.1.1.2.1 Afatgjatë 

 

Korporatat tjera financiare  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Korporata jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-të 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Kreditë tregtare dhe paradhëniet  (F81O) 
Detyrimet Neto 

4.2.1 Kreditë tregtare / Detyrimet  

Banka Qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Qeveria e përgjithshme  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.1.1 Qeveria e përgjithshme  
4.2.1.1.2 Afatshkurtë 
4.2.1.1.1 Afatgjatë 

 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 Në BPM5, kreditë tregtare nuk kërkohen si zë bilancor i veçantë për autoritetet monetare. Në BPM6,  
autoritetet monetare kërkojnë  të dhëna plotësuese, ku është relevante. 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 * Në BPM5, kreditë tregtare nuk kërkohen si zë bilancor i veçantë për banka. 

Sektorë të tjerë 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.1.2 Sektorë të tjerë 
4.2.1.2.2 Afatshkurtë 
4.2.1.2.1 Afatgjatë 

 

Korporatat tjera financiare  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Korporata jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-të 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

  

Llogaritë tjera të arkëtueshme/pagueshme: Komente të përgjithshme  
   *Zërat bilancor të BPM5 investimet tjera/asetet tjera/ detyrimet e tjera (siç tregohet në BPM5 Tabelën 7: Komponentet Standarde dhe Detajet Shtesë) janë kategori të mbetura. Përveç zërave bilancor të BPM6-së Investimet 
tjera/Llogaritë tjera të arkëtueshme /të pagueshme, ai përfshin (i) kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit të jetës dhe në fondet e pensioneve dhe parapagimeve të premiumeve dhe rezervave kundrejt 
kërkesave të pa-ekzekutuara, në BPM6, këta zërat bilancor të BPM5 janë klasifikuar nën Skemat e sigurimeve, pensioneve dhe garantimit; (ii) Investime tjera / kapitali tjetër, dhe (iii) zërat tjerë bilancor që nuk mund të 
klasifikohen diku tjetër; në BPM6 këta zëra bilancor duhet t'i alokohen instrumentit adekuat financiare. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Bilanci i Pagesave: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Llogaritë tjera të arkëtueshme(F89O) 
Blerja neto e aseteve financiare 

 4.1.4 Investimet tjera /asetet tjera  
(të mbetura) 

 

Banka qendrore 
Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

4.1.4.1 Autoritetet monetare 
  4.1.4.1.2 Afatshkurtë 

4.1.4.1.1 Afatgjatë 
4.1.4.1.1.2 Asetet tjera 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozitat e tyre 
duhet të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e 
përgjithshme, varësisht se cili  subjekt mban instrumentin në librat e vet. 

Qeveria e përgjithshme  
Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

4.1.4.2 Qeveria e përgjithshme  
4.1.4.2.2 Afatshkurtë 
4.1.4.2.1 Afatgjatë 

4.1.4.2.1.2 Asetet tjera 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.1.4.3 Bankat 
4.1.4.3.2 Afatshkurtë 
4.1.4.3.1 Afatgjatë 

4.1.4.3.1.2 Asetet tjera 

 

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.1.4.4 Sektorët tjerë 
4.1.4.4.2 Afatshkurtë 
4.1.4.4.1 Afatgjatë 

4.1.4.4.1.3 Asetet tjera Korporatat tjera financiare  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, OJSHEF 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.1.4 Nga të cilat, parapagimi i 
premiumeve  dhe rezervave kundrejt 
kërkesave të pa-ekzekutuara   

 * Në BPM6, këto nën-komponente të BPM5 kategoria 4.1.4, investimet të tjera / asetet tjera 
 ri-klasifikohen në BPM6 për kategorinë Skemat e sigurimeve, pensioneve dhe garantimit të 
 standardizuar (F6O). 

 4.1.4.1.1.1 Autoritet monetare 
4.1.4.3.1.1 Bankat 
4.1.4.2.1.1 Qeveria e përgjithshme  

4.1.4.4.1.2 Sektorë të tjerë 

4.1.4 Nga të cilat, kapitali neto i 
ekonomive familjare në rezervat e 
sigurimit të jetës dhe fondeve pensionale  
4.1.4.4.1.1 Ekonomitë familjare 

Llogaritë tjera të pagueshme (F89O) 
Detyrimet neto 

4.2.4 Detyrimet tjera (të mbetura)  

Banka qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.4.1 Autoritetet monetare  
4.2.4.1.2 Afatshkurtë 
4.2.4.1.1 Afatgjatë  

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozicionet e tyre 
duhet të regjistrohen si komponente standarde ose në bankën qendrore ose në qeverinë e 
përgjithshme, varësisht se cili  subjekt mban instrumentin në librat e vet. Qeveria e përgjithshme  

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.4.2 Qeveria e përgjithshme  
4.2.4.2.2 Afatshkurtë 
4.2.4.2.1 Afatgjatë 
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Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Llogaritë tjera të pagueshme (F89O) (vazhdim) 
Detyrimet Neto 

 4.2.4 Detyrimet tjera (të mbetura)  

Autoritetet monetare (ku është relevante) 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.4.3 Bankat 
 
4.2.4.3.2 Afatshkurtë 
4.2.4.3.1 Afatgjatë 

 

Sektorët tjerë 
Afatshkurtë 
 
Afatgjatë 

4.2.4.4 Sektorët tjerë 
4.2.4.4.2 Afatshkurtë 
4.2.4.4.1 Afatgjatë 
4.2.4.4.1.3 Detyrimet tjera 

Korporatat tjera financiare  
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.4 Nga të cilat,  kapitali neto i 
 ekonomive familjare në rezervat e     
 sigurimit të jetës dhe fondeve pensionale 

4.2.4.4.1.1 Ekonomitë familjare 

 
 * Në BPM6, këto nën-komponente të BPM5 kategoria  4.1.4, investimet të tjera / asetet 
 tjera ri-klasifikohen në BPM6 për kategorinë Skemat e sigurimeve, pensioneve dhe 
 garantimit  të standardizuar (F6O) Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare,  

OJSHEF-të 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 

4.2.4 Nga të cilat,  parapagimi i   
 premiumeve dhe rezervave kundrejt   
 kërkesave të pa ekzekutuara   

4.2.4.4.1.2 Sektorë të tjerë 

Të drejtat speciale të tërheqjes (F12) 
Detyrimet neto 

 * Në BPM6, alokimi i DST-ve tek anëtarët e FMN-së është regjistruar si detyrim;  shih BPM6 8.50. Në   
   BPM5, alokimi i DST-ve nuk njihet si detyrim; shih BPM5 440.   

Asetet rezervë: Komentet e përgjithshme  
* Ari monetar. Në BPM6, ndryshe nga BPM5, llogaritë e pa-alokuara të arit të mbajtura nga autoritetet monetare me jo-rezidentët për qëllime të rezervave janë të përfshira në ari monetar, i cili është zbërthyer në shufra ari 

dhe në llogari të pa-alokuara të arit. Llogaritë e pa-alokuara në metale të tjera të çmuara të mbajtura me jo-rezidentët janë të përfshira në para të gatshme dhe depozita, shih BPM6 5.39 dhe 5,74-5,78. BPM6 jep një shpjegim të 
gjerë të regjistrimit të këmbime të arit, shih BPM6 6.82. Shpjegimi është në përputhje me parimet e përgjithshme të BPM5, edhe pse kjo e fundit është më konciz, shih BPM5 434.  

* Në BPM6, kushtet nën të cilat neto kreditori i pozicionuar në marrëveshjet rajonale të pagesave të mund të përfshihet  në asetet rezervë janë sjellë në përputhje me parimet e përgjithshme të aseteve rezervë dhe janë bërë  
më kufizuese; shih BPM6 6,112 dhe BPM5 432   

* Ndryshe nga BPM5, bilancet e punës të agjencive qeveritare nuk janë të përfshira në asetet rezervë në BPM6, shih BPM6 6112 dhe BPM5 433.  
* Në BPM6, trajtimi i aseteve të grumbulluara  dhe aseteve në fonde të posaçme të Qeverisë janë përshkruar në përputhje me parimet e përgjithshme të aseteve rezervë, në BPM5 ato nuk ishin përshkruar. Trajtimi i aseteve të 

zotuara në asete rezervë është sqaruar, shih BPM6 6.93, 6.99 dhe 6.107-6,109. BPM6 6.110 diskuton trajtimin e aseteve të ngrira që nuk kualifikohen si asete rezervë. 
* Udhëzime mbi pozicionet e FMN-së janë dhënë në BPM6 Kapitullin 7, Shtojca 7.1. 

Asetet Rezervë (FR )  5. Asetet Rezervë  

Ari monetar (F11) 
Shufra ari*6 
Llogaritë e arit të pa-alokuara*6 

 5.1 Ari monetar 
  

* Shih asetet rezervë, komentet e përgjithshme: ari monetar. 

Të drejtat speciale të tërheqjes (F12) 5.2 Të drejtat speciale të tërheqjes   

Pozicioni rezervë në FMN 5.3  Pozicioni rezervë në Fond 
5.3.1 Depozitat 
5.3.2 Kreditë 

 

Asetet tjera rezervë 5.4 Kursi i këmbimit 
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Asetet rezervë (FR ) (vazhdim) 
Paraja e gatshme dhe depozitat 

Kërkesat ndaj autoriteteve monetare 
Kërkesat ndaj subjekteve tjera 

 5. Asetet rezervë  

 5.4.1 Paraja e gatshme dhe depozitat 
5.4.1.1 Me autoritet monetare  
5.4.1.2 Me bankat 

 

Letrat me vlerë 
Letrat me vlerë të borxhit (F3R) 

Afatshkurtër (F31R) 
Afatgjatë (F32R) 

5.4.2 Letrat me vlerë 
 

5.4.2.3 Instrumentet e tregut të parasë  
5.4.2.2 Bonot dhe dëftesat 

* BPM6 shpjegon se letrat me vlerë të transferuara në bazë të marrëveshjes së riblerjes mund ose (i) 
të përfshihen si asete rezervë  të huas (ndaj një jo-rezidenti) të raportuar si investime/detyrime/Hua 
tjera (dhe klasifikuara si një element i zërit bilancor memorandum nën detyrimet që kanë të bëjnë 
me rezervat), ose (ii)  të përjashtuara nga asetet rezervë dhe të ri-klasifikuara në investime portfolio, 
shih BPM6 6,88-6,90. Letrat me vlerë  të fituara si kolateral përmes marrëveshjeve të anasjellta të 
riblerjes (reverse repos) të rezultojë në pronësi ligjore por jo në atë të ndërrimit  të pronësisë  
ekonomike dhe kështu nuk duhet të përfshihet në rezerva (ose portofolio) asetet e me vlerë  të 
huamarrësit; shih BPM6 5.54 dhe 7,58-7,59. BPM5 nuk diskuton trajtimin e transaksioneve të 
marrëveshjeve së riblerjes në asetet rezervë. 

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (F5R) 5.4.2.1 Kapitali 

Kërkesat tjera 5.5 Kërkesat tjera (pjesërisht) 
5.5.1 Paraja e gatshme dhe depozitat  
5.5.2 Letrat me vlerë 

5.5.2.2 Letrat me vlerë të borxhit 
5.5.2.1 Kapitali 

* Në BPM5, Kërkesat e tjera është një tepricë që mbulon një pjesë të valutës, depozitat dhe letrat 
me vlerë shih BPM5 443. Në BPM6, kërkesat tjera përfshijnë huat e korporatave jo-rezidentë jo-
depozitë-marrëse , Huat Afatgjatë të llogarive të fondit të FMN-së që janë lehtësisht të pagueshme, 
Huat që lindin nga marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes  (përveç nëse nuk klasifikohen si 
depozita), dhe asete të tjera financiare që nuk përfshihen diku tjetër që të përmbushë parimet e 
përgjithshme të aseteve rezervë, shih BPM6 6.92. 

Derivativat financiare  (F7R )*7 5.4.3 Derivativat financiare  

Gabimet dhe harresat neto  Gabimet dhe harresat neto kanë rrjedhë si mbetje e huas neto / huas neto nga llogaria financiare 
minus të njëjtën zë bilancor që vjen nga llogaritë rrjedhëse dhe të kapitalit, shih  BPM6 2.24 dhe 
Tabelën 2.1. 

Zëri bilancor memorandum - Financim i 
jashtëzakonshëm 

2. Transaksionet e jashtëzakonshme 
financiare 

 

Transferet rrjedhëse dhe/ose të kapitalit 2.1 Transferet 

Falja e borxhit 

Grantet tjera ndërqeveritare 

Grantet e pranuara përmes llogarisë së subvencionimit  

nga FMN-ja 

2.1.2 Grantet tjera ndërqeveritare  

2.1.3 Grantet e pranuara përmes llogarisë  

së subvencionimit nga FMN-ja 

Investimet direkte 2.2 Investimet direkte 

Investimi i kapitalit i shoqëruar me reduktimin e borxhit 

 

Instrumentet e borxhit 

2.2.1 Investimet e shoqëruara me  

reduktimin e borxhit 

2.2.2 Të tjera 

Investimet portfolio-detyrimet *8 2.3 Investimet portfolio: huat nga  

autoritetet apo nga sektorë të tjerë në  

emër të autoriteteve - detyrimet 

Investimet tjera-detyrimet *8 

 

2.4 Investimet tjera - detyrimet  

Tërheqja e huave të reja nga autoritet ose sektorët tjerë  

në emër të autoriteteve    

 

Ri-aranzhimi i borxhit ekzistues   

2.4.1 Tërheqja e huave të reja nga   

autoritet ose sektorë të tjerë në emër të   

autoriteteve    

2.4.2 Ri-aranzhimi i borxhit ekzistues   
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Zërat bilancor memorandum - Financim i 
jashtëzakonshëm (vazhdim) 

 2. Transaksionet financiare të 
jashtëzakonshme 

 

Borxhi i papaguar*8*9  * Në BPM6, borxhet e vonuara mbahen në aset/detyrim origjinal dhe identifikohen si zë bilancor 
memorandum nëse kanë të bëjnë me financimin e jashtëzakonshëm (përndryshe trajtohen si zë 
bilancor plotësues). Në BPM5, borxh e vonuara ri-klasifikohen nga asetet/detyrimet origjinale në 
asete/detyrime tjera afatshkurtra dhe trajtohen si zëra bilancor shtesë, shih BPM6 5.99 - 5.102, 
BPM6 8.58 - 8.59, dhe BPM5 453, 528 - 529. 

Akumulimi i borxheve të vonuara 

 

Kryegjëja e borxhit afatshkurtë 

Kryegjëja e borxhit afatgjatë 

Interesi fillestar 

Interesi ndëshkimor 

2.4.3 Grumbullimi i borxheve të  

vonuara 

2.4.3.1 Kryegjëja e borxhit afatshkurtë 

2.4.3.2 Kryegjëja e borxhit afatgjatë 

2.4.3.3 Interesi fillestar 

2.4.3.4 Interesi ndëshkimor 

Ri-pagimi i borxheve të vonuara 

Kryegjëja 

Interesi 

2.4.4 Ri-pagimi i borxheve të vonuara 

2.4.4.1 Kryegjëja 

2.4.4.2 Interesi 

Ri-programimi i borxheve të vonuara 

 

Kryegjëja 

Interesi 

2.4.5 Ri- programimi i borxheve të  

vonuara 

2.4.5.1 Kryegjëja 

2.4.5.2 Interesi 

Anulimi i borxheve të vonuara 

Kryegjëja 

Interesi 

2.4.6 Anulimi i borxheve të vonuara 

2.4.6.1 Kryegjëja 

2.4.6.2 Interesi 

*1 Detaje të mëtejshme në EBOPS, shih Shtojcën II MSITS, Klasifikimi i Shërbimeve të Bilancit të Detajuar të Pagesave. 

*2 Komponentet standarde për ato vende që nuk janë në gjendje (p.sh., për arsye të konfidencialitetit) të ofrojnë ndarje të plotë sipas mënyrës së transportit; përndryshe plotësuese, por mund të paraqiten duke mbledhur 
komponentet standarde për secilin lloj transporti. 

*3 Ndërtimi jashtë vendit - Ndërtimi (CR.); Mallrat dhe shërbimet e fituara (DR). Ndërtimi në ekonominë raportuese-(Mallrat dhe shërbimet e fituara (CR.), (Ndërtimi (DR) 

*4 Nëse është në dispozicion për publikim. Nëse nuk është në dispozicion për publikim, të përfshihet në zërin bilancor investimet tjera - interesi. 

*5 Preferohet që asetet dhe detyrimet të raportohen veç e veç, por përndryshe regjistrohet shuma neto për detyrimet minus asetet, sipas konventës regjistrohet tek asetet. 

*6 Nëse është në dispozicion për publikim.  

*7 Asetet dhe detyrimet e kombinuara dhe të raportuara si shumë neto për asetet minus detyrimet, të përfshira nën asete. 

*8 Specifikoni sektorin e involvuar dhe komponentin standard në të cilën është përfshirë zëri bilancor. 

*9 Borxhet e vonuara për financim të veçantë. Nuk është transaksion, por përfshihet në prezantim "analitik", shih BPM6 14.17 dhe Shtojcën 1 A1.21. 
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PIN: Komentet e përgjithshme  

* Në BPM6, Banka Qendrore i zëvendëson autoritetet monetare si një nën-sektor institucional, ndërsa autoritetet monetare mbeten një koncept thelbësor për përcaktim të aseteve rezervë dhe nën-
sektorit shtesë sipas nevojës, shih BPM6 4.70 dhe 6.66. BPM6 prezanton ndarjen e sektorëve në 'korporata të tjera financiare dhe jo-financiare, ekonomi familjare dhe OJSHEF; shih kapitullin BPM6 4, 
tabelën 4.2..  

* Në BPM6, klasifikimi i detajuar i aseteve dhe detyrimeve financiare është i harmonizuar me SNA dhe Manuali i Statistikave Monetare dhe Financiare të vitit 2000 në aspektin e detajizimit dhe 
terminologjisë, shih BPM6 tabelën 5.3. Në BPM5 komponentët standarde dhe instrumentet janë të kombinuara dhe për to janë përdorur emra të ndryshëm në vende të ndryshme. 

* Në BPM6, borxhet e vonuara mbahen në asete / detyrime origjinale dhe identifikohen si zë bilancor memorandum nëse kanë të bëjnë me financimin e jashtëzakonshëm (përndryshe regjistrohet si 
zë bilancor plotësues). Në BPM5, borxhet e vonuara ri-klasifikohen nga asetet/detyrimet origjinale në asete/ detyrime të tjera afatshkurtra dhe trajtohen si zë bilancor plotësues, shih BPM6 5,99-
5,102, BPM6 8,58-8,59, dhe BPM5 453, 528-529. 

* Në BPM6, klasifikimi, netimi dhe porosia në PIN është në përputhje me llogarinë Financiare dhe llogarinë e të ardhurave Primare të BP-së, dhe me ndryshimet tjera të PIN-it, në mënyrë që të 
lehtësojë barazimin dhe llogaritjen e normave të kthimit; shih BPM6 7.13 dhe 8.5. 

* Në BPM6, është futur ndarja e valutës si zë bilancor memorandum për kërkesa të detyrimeve të borxhit dhe pozicioneve të derivateve financiare kundrejt jo-rezidentëve; shih Shtojcën BPM6 9.C, 
Tabela I. Përpilimi i të dhënave në maturimin e mbetur është i inkurajuar për pozicione të zgjedhura të të dhënave; shih BPM6 5,103-105. 

* Janë shpjeguar ndryshimet tjera në asetet/detyrimet financiare dhe është elaboruar dallimi ndërmjet kursit të këmbimit dhe rivlerësimeve tjera, shih BPM6 Kapitulli 9. 

* Është paraqitur konventa për dallimin në mes të shlyerjes dhe faljes së borxhit, shih BPM6 9.10. 

* Janë përfshirë Asetet financiare dhe detyrimet e subjekteve (emigrantëve) që kanë ndryshuar vendndodhjen sikurse edhe ndryshimet e tjera në vëllim, shih BPM6 9,21-9,23, ndryshe nga 
transaksionet në BPM5, shih BPM5 354.  

* Është e inkorporuar përmbajtja e Derivateve Plotësuese Financiare 2000. Si pasojë, kodifikimi i BPM5 Bilanci i Pagesave: Komponentet standarde dhe Detajet Shtesë në këtë tabelë konvertimit nuk 
korrespondojnë me BPM5 1993 por me kodet e rishikuara të Derivateve Plotësuese Financiare 2000. 

Investimet direkte: Komentet e përgjithshme  
* Në BPM6 , Investimet direkte janë paraqitur në bazë të aseteve dhe detyrimeve, ndryshe nga parimi i drejtpërdrejt (directional principle) në BPM5. Në komponentët standarde, investimet direkte 
klasifikohet në bazë të marrëdhënies ndërmjet investitorit dhe subjektit që merr investimin, shih BPM6 6,37-6,41. Kështu, tek zëri bilancor "investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte' 
ekonomia raportuese e investitorit direkt i regjistron asetet e investitorit direkt, dhe ekonomia raportuese e ndërmarrjes së Investimeve direkte regjistron (të pasqyruara) detyrimet e ndërmarrjeve 
investuese direkte (qoftë në një marrëdhënie të direkte ose indirekte), shih BPM6 6.37 (a ). Në kuadër të 'ndërmarrjes investuese direkte në investitor direkt’ (investimi i anasjelltë) ekonomia 
raportuese e ndërmarrjes investuese direkte i regjistron asetet e ndërmarrjes investuese direkte, dhe ekonomia raportuese e investitorit direkt regjistron detyrimet e investitorit direkt (qoftë në një 
marrëdhënie të direkte ose indirekte) , shih BPM6 6.37 ( b ) . Në kuadër të zërit bilancor ‘Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura' ekonomia raportuese raporton asete dhe/ose detyrime sipas nevojës, 
shih BPM6 6.17 . 
* Të dhënat mbi baza të drejtpërdrejta (directional basis) gjithashtu konsiderohen si thelbësore për shumë qëllime, shih BPM6 6,44-6,45. Detajet e nevojshme për të hartuar këto të dhëna janë 
paraqitur në BPM6 Rubrika 6.4. 
* Në BPM6, Korniza për Marrëdhënie të Investimeve Direkte (KMID) është miratuar për identifikimin e marrëdhënieve të investimeve direkte, shih BPM6 6,8-6,18 dhe BPM6 Rubrika 6.1. Pronësia e 
aksioneve të zakonshme është hequr nga përkufizimi operacional i investimeve direkte, shih BPM6 6.12 dhe 6.19. Në BPM6, është përfshirë një kategori e veçantë e investimeve në ndërmarrjet e 
ndërlidhura, shih BPM6 6.17 (c) 
Është elaboruar mbulueshmëria e marrëdhënieve të investimit direkt për shkak të fuqisë votuese indirekte dhe ndërmarrjeve tjera partnere, shih BPM6 6.14. 
* Të dhënat mbi baza të drejtpërdrejta (directional basis) konsiderohen thelbësore për shumë qëllime, Shih BPM6 6,44-6,45. Detajet e nevojshme për të përpiluar këto të dhëna janë paraqitur në 
BPM6 Kutinë 6.4. 
* Investimet direkte vlerësohen në bazë të treguesit më të mirë të çmimeve të tregut. Për përafrimin të vlerës së tregut për kapitalin që nuk tregtohet rregullisht, shih BPM6 7.15 (et seq.). Në BPM5, 
vlerësimi i tregut është miratuar në parim, duke vënë në dukje se vlerat e librit ‘në përgjithësi janë përdorur’ në praktikë; shih BPM5 467. 
* Super-dividendat trajtohen si tërheqje e kapitalit, shih BPM6 8.23. Termi 'super-dividenda' nuk është përdorur në BPM5, por trajtimi në BPM6 është në përputhje me parimet e përgjithshme të  
BPM5 (sidomos dividentat e likuidimit; shih BPM5 290). 
* Rezervat teknike të sigurimit potencialisht përfshihen në investimet direkte, shih BPM6 6.27. Në BPM5, rezervat teknike të ndërmarrjeve të sigurimit janë të përjashtuara nga aksionet e investimeve 
direkte, shih BPM5 379. 
* Është paraqitur koncepti i fondet transit (pass-through funds), shih BPM6 6,33 -6,34. Është inkurajuese që hartuesit e ekonomive që kanë vlera të mëdha të fondeve transit e kanë marrë në  
konsideratë përpilimin e të dhënave shtesë për fondet transit, bazuar në përkufizimet kombëtare. 
* Në BPM6, i gjithë borxhi ndërmjet llojeve të përzgjedhura të korporatave financiare simotra përjashtohen nga investimet direkte, për ndryshim nga  BPM5, ku është përfshirë i ashtuquajturi borxhi 
permanent në Investime direkte. Korporatat financiare për të cilat kjo atribuohet janë bankat qendrore, Korporatat depozitë marrëse të ndryshme nga banka qendrore, fondet investive dhe 
ndërmjetësuesit tjerë financiarë me përjashtim të kompanive të sigurimit dhe fondeve pensionale; shih  BPM6 6.28. 
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Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare / Asetet 

Investimet direkte (AFD)  1. Investimet direkte jashtë vendit  

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (AF5D) 1.1 Kapitali aksionar dhe  

fitimi i ri-investuar 

* Në BPM6, titulli ‘Kapitali aksionar dhe fitimi i ri-investuar në BPM5 zëvendësohet nga Kapitali dhe 
fondit i investimeve në aksione. 

Investitor i drejtpërdrejtë në ndërmarrjen investuese  

direkte 

1.1.1 Kërkesat ndaj ndërmarrjeve simotra  

 

 

 

* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin e  

drejtpërdrejtë (investim i anasjelltë) 

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është rezident 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është jo- 

rezidentë 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  

panjohur 

1. Investimet direkte në ekonominë 
raportuese   

 

1.1 Kapitali aksionar dhe  

fitimi i ri-investuar 

Prej tyre: Aksionet ose njësitë e fondit investiv (AF52D) 

Prej tyre: Aksionet ose njësitë e fondit të tregut të  

parasë (AF521D) 

1.1.1 Kërkesat ndaj investitorëve të 
drejtpërdrejt 

1. Investimet direkte jashtë vendit 

Instrumentet e borxhit   1.2 Kapitali tjetër * Në BPM6, termi Instrumentet e borxhit e zëvendëson termin Kapitali tjetër. 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 1.2.1 Kërkesat ndaj ndërmarrjeve simotra * Siç është diskutuar më lartë, në BPM6 i gjithë borxhi në mes të llojeve të përzgjedhura të 
korporatave financiare simotra përjashtohet nga Investimet direkte. 

Ndërmarrja investuese direkte në Investitorin direkt 

(investim i anasjelltë) 

  

 

* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është rezident 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është jo- 

rezidentë 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i   

panjohur 

1. Investimet direkte në ekonominë 
raportuese 

 

1.2 Kapitali tjetër   

Nga të cilat: Letrat me vlerë të borxhit  (AF3D): 1.2.1 Kërkesat ndaj investitorëve të  

drejtpërdrejt 

* Siç është diskutuar më lartë, në BPM6 i gjithë borxhi në mes të llojeve të përzgjedhura të 
korporatave simotra financiare përjashtohet nga Investimet direkte. 

 
Investitor i drejtpërdrejtë në ndërmarrjen investuese  

direkte 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin e  

drejtpërdrejtë 

(investim i anasjelltë) 

* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është rezident 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është jo- 

rezidentë 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  

panjohur 

 

Investimet Portfolio (AFP) 2. Investimet Portfolio 

A. Asetet 

* Ndryshe nga BPM5, është përcaktuar trajtimi i pozicionit afatshkurtër për shkak të shitjes së 
letrave me vlerë të huazuara, shih BPM6 7.28. 

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (AF5P) 2.1 Letrat me vlerë të kapitalit * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të  
aseteve rezervë. Kur autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozicionet e tyre  

duhet të regjistrohet si komponente standarde qoftë në  Bankë Qendrore ose në Qeveri të 
Përgjithshme, në varësi të subjektit që mban instrumentin në librat e tij. 

Banka qendrore 2.1.1 Autoritetet monetare 

Qeveria e përgjithshme 2.1.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Korporata depozitë marrëse, përveç bankës qendrore 2.1.3 Bankat  
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Investimet portfolio (AFP) (vazhdim)  2. Investimet portfolio  

Sektorët tjerë 2.1.4 Sektorët tjerë  

Korporatat tjera financiare 

Korporata jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEFs 

Letrat me vlerë të kapitalit përveç fondit të investimeve   

në aksione (AF51P) 

Të listuara (AF511P) 

Të pa listuara (AF512P) 

 * Një ndarje shtesë e letrave me vlerë të kapitalit përveç aksioneve të fondit të investimeve (të 
listuara / të palistuara) është përfshirë ndryshe nga BPM5, shih BPM6 5,24-5,27. 

Aksione e  fondit investiv (AF52P) 

Prej tyre: aksionet e fondit të tregut të parasë  

(AF521P) 

 * Aksionet e fondit të Investimeve dhe aksionet e fondit të tregut të parave identifikohen si zëra 
bilancor shtesë, shih BPM6 5,28-5,30. 

Letrat me vlerë të borxhit: Komentet e përgjithshme         

* Nocionet në BPM5, Bonot dhe dëftesat si dhe Instrumentet e Tregut të parasë zëvendësohen me Letrat me vlerë të borxhit afatgjatë dhe afatshkurtër në BPM6, shih BPM6 5.44 dhe 5,103-105 

* Janë sqaruar kushtet për të riklasifikuar huat e tregtueshme siç janë letrat me vlerë; shih BPM6 5.45. Megjithatë, ndikimi ka të ngjarë të jetë i vogël. 

* Instrumentet e borxhit si shuma që duhet paguar në maturim dhe pagesat periodike të indeksuara në monedhë të huaj janë të klasifikuara dhe trajtohen sikur të jenë të shprehura në monedhë të huaj. Gjithashtu, është sqaruar 
dhe modifikuar trajtimi i indekseve që kanë të bëjnë me instrumentet e borxhit, shih BPM6 11.50 (a) - (c) dhe 11,59-11,65. BPM5 është më pak i qartë sa i përket trajtimit e këtij lloji të letrave me vlerë, shih BPM5 397. 

Letrat me vlerë të borxhit  (AF3P)  2.2 Letrat me vlerë të borxhit  

Banka qendrore 

Afatshkurtër 

 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë  

2.2.2.1 Autoritetet monetare  

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.1 Autoritetet monetare 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të  
aseteve rezervë. Kur autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozicionet e tyre  

duhet të regjistrohet si komponente standarde qoftë në Bankë Qendrore ose në Qeveri të 
Përgjithshme, në varësi të subjektit që mban instrumentin në librat e tij. 

Qeveria e përgjithshme  

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë  

2.2.2.2 Qeveria e përgjithshme  

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës qendrore  

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë  

2.2.2.3 Bankat 

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.3 Bankat 

 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë  

2.2.2.4 Sektorët tjerë 

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.4 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare  

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

Korporata jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-të 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 
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Derivativat financiare (përveç rezervave) dhe opsionet e punonjësve: Komentet e përgjithshme 

* Është e përfshirë përmbajtja e Derivativave Plotësuese Financiare  2000. Si pasojë, kodifikimi i Komponenteve Standarde të BPM5 dhe Detajeve Shtesë në këtë tabelë të konvertimit nuk korrespondon me  

BPM5, por korrespondon më shumë me kodifikimin e rishikuar të vitit 2000 Derivativat Plotësuese Financiare.  

* Është riemëruar kategoria funksionale për të dalluar atë nga instrument  e klasifikimit të derivateve financiare dhe opsioneve të aksioneve për punonjësit, shih BPM6 6,58-6,60. 

Derivatet financiare (përveç rezervave) dhe opsioneve 
të aksioneve për punonjësit  (AF7F)*5 

 3. Derivativat financiare 

A. Asetet 

 

Banka qendrore 3.1 Autoritetet monetare * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të 

aseteve rezervë. Kur autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozicionet e tyre 

duhet të regjistrohet si komponente standarde qoftë në  Bankë Qendrore ose në Qeveri të 

Përgjithshme,  në varësi të subjektit që mban instrumentin në librat e tij. 

Qeveria e përgjithshme 3.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Korporata depozitë marrëse, përveç bankës qendrore 3.3 Bankat  

Sektorë të tjerë 3.4 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 

Korporata jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-të 

Derivativat financiare (përveç rezervave) (AF71F)  

Opsionet (AF711F) 

Kontratat Forward (AF712F) 

* Në BPM6, është bërë ndarje plotësuese shtesë e derivateve financiare, shih BPM6 5.95 

Opsionet e punonjësve (AF72) * Mundësitë e aksioneve për punonjës (ESOS) janë të përfshira me Derivativat financiare 

në BPM6 dhe janë regjistruar si zë bilancor plotësues nëse transaksionet në ESOS janë të 

rëndësishme, shih BPM6 5,96 -5,98 dhe BPM6 6.58. 

Investimet tjera (AFO) 4. Investimet tjera * BPM6 specifikon të gjitha instrumentet tjera të investimeve dhe nuk ka  zë bilancor  të mbetur 

të investimit/aseteve tjera, si në BPM5. 

Kapitali tjetër  (AF511O)  * Në BPM6, kapitali nuk është përfshirë në investime direkte dhe nuk është shfaqur në mënyrë të 
veçantë në formën e letrave me vlerë në investime/ kapital tjetër, shih BPM6 5,26-5,27. BPM5 nuk 
specifikon këtë lloj të kapitalit. Në BPM6, abonimet kapitale për organizatat ndërkombëtare  
përfshihen në kapital tjetër, ndërsa BPM5 përfshin këto abonime në aseteve/detyrime të tjera (shih 
pikën 4.4 më poshtë). 

Paraja e gatshme dhe Depozitat: Komentet e përgjithshme 

* Në BPM6, ndryshe nga BPM5, llogaritë paalokuara në ari dhe metale të tjera të çmuara përfshihen në valutë dhe depozita, me përjashtim të llogarive të arit të paalokuara të mbajtura nga autoritetet monetare për qëllime të 
rezervave, për të cilat mbajtja aseteve përfshinë arin monetar, shih BPM6 5.39.  

* Është diskutuar trajtimi i depozitave njëditore (ose llogarive fshirëse), shih BPM6 7.62. Për faktin se pozicionet mund të ndryshojnë ndjeshëm në varësi të asaj se kur maten këto llogari, është e rekomandueshme që ato të 
regjistrohen vazhdimisht pasi që të zhvendosen fondet në fund të ditës dhe të krijohet një pozicion ndërkufitar.  

* Në BPM6, pozicionet ndërbankare paraqiten si një zë bilancor 'prej tyre'  tek depozitave, shih BPM6 5.42. 

Paraja e gatshme dhe Depozitat (AF2O)  4.3 Paraja e gatshme dhe depozitat 

 A. Asetet 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është plotësuese, me përjashtim të  
aseteve rezervë. Kur autoritetet monetare janë plotësuese, transaksionet dhe pozicionet e tyre 
duhet të regjistrohet si komponente standarde qoftë në  Bankë Qendrore ose në Qeveri të 
Përgjithshme, në varësi të subjektit që mban instrumentin në librat e tij. 

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

4.3.1 Autoritetet monetare 

Qeveria e përgjithshme  

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

4.3.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante)  

Afatshkurtë 

Afatgjatë 
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Paraja e gatshme dhe depozitat (AF2O) (vazhdim)  4.3 Paraja e gatshme dhe depozitat  

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore  

Afatshkurtë 

Afatgjatë  

    Nga të cilat: Pozicionet ndër-bankare (AF221O)  

 

 

4.3.3 Bankat 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

Afatgjatë  

 

4.3.4 Sektorët tjerë 

 

Korporatat tjera financiare 

    Afatshkurtë 

    Afatgjatë 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-at 

  Afatshkurtë 

  Afatgjatë 

Kreditë: Komentet e Përgjithshme       

* Në BPM6, borxhet e vonuara regjistrohen në asete/detyrime origjinale dhe identifikohen si zëra bilancor memorandum nëse kanë të bëjnë me financimin e jashtëzakonshëm (përndryshe regjistrohen si zë bilancor plotësues). Në 
BPM5, borxhet ri-klasifikohen nga asetet /detyrimi origjinale në asete/ detyrime tjera Afatshkurtër dhe kërkohen si zë bilancor plotësues, shih BPM6 5.99-5.102, BPM6 8.58-8.59, dhe BPM5 453, 528-529.  

* Janë sqaruar kushtet për t’i ri-klasifikuar kreditë tregtare si letra me vlerë; shihni BPM6 5. 45. Megjithatë, ndikimi ka të ngjarë të jetë i vogël. Në BPM6, kreditë tregtare vlerësohen me vlerën nominale në PIN, si kredi tjera; shih 
BPM6 7.40. Në BPM5, ato regjistrohen në vlera të transaksionit nga kreditori; shih BPM5 471. Për derisa vlera nominale është metoda primare e vlerësimit për instrumentet e panegociueshme në BPM6, zëri bilancor 
memorandum dhe zërat bilancor suplementar regjistrohen për ti matur asetet e kredisë së zhvlerësuar; shih BPM6 7.45 dhe 7.48-7.53.  

* Në BPM6, një konventë për trajtimin e aktivizimit të garancioneve ’one-off’ ku është i përfshirë edhe supozimi i borxhit tjetër; shih BPM6 8.42-8.45, 13.20, dhe Kutinë 8.1. 

Kreditë (AF4O)  4.2 Kreditë /Asetet  

Banka qendrore  

Kreditë dhe huat me FMN-në (përveç rezervave)  

 Të tjera Afatshkurtra  

 Të tjera Afatgjata 

4.2.1 Autoritetet monetare 

 

4.2.1.2 Afatshkurtë 

4.2.1.1 Afatgjatë 

* Udhëzimet rreth pozicionit me FMN-në janë dhënë në Kapitullin 7, Shtojca 7.1.të BPM6  

* Në BPM5, vetëm kreditë dhe huat nga Fondi (p.sh., detyrimet e ekonomisë raportuese) tregohen 
si komponentë standarde.  

* Sipas BPM6, kreditë dhe huat / asetet me Fondin mund të regjistrohen qoftë nën qeverinë e 
përgjithshme ose bankën qendrore, varësisht nga entiteti që i mban asetet në librat e tij (zakonisht 
banka qendrore apo ministria e financave). 

Qeveria e përgjithshme 

  Kreditë dhe huamarrjet me FMN-në (përveç rezervave)  

 Të tjera Afatshkurtë 

 Të tjera Afatgjatë 

4.2.2 Qeveria e përgjithshme 

 

4.2.2.2 Afatshkurtë 

4.2.2.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante)  

 Kreditë dhe huamarrjet me FMN-në (përveç   

 rezervave) 

Të tjera Afatshkurtë 

 Të tjera Afatgjatë 

 * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare. Kreditë dhe huat 
me Fondin kanë nevojë të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën bankën qendrore apo 
qeverinë e përgjithshme, në varësi të entitetit që mban asetet në librat e tij (zakonisht banka 
qendrore apo ministria e financave). 

Korporatat që pranojnë depozita, përveç bankës  

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.2.3 Bankat 

 

4.2.3.2 Afatshkurtë 

4.2.3.1 Afatgjatë 

 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.2.4 Sektorët tjerë 

4.2.4.2 Afatshkurtë 

4.2.4.1 Afatgjatë 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 

Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Korporatat tjera financiare 
   Afatshkurtë 
   Afatgjatë 

   

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-të 
  Afatshkurtë 
  Afatgjatë 
 

Sigurimet, pensionet, dhe skemat e standardizuara për garantim: Komente të Përgjithshme 

* Në BPM6, për sigurimin jo-jetësorë, ndryshimet në rezervat teknike të sigurimit përbëhen nga parapagimet e primeve të sigurimit dhe ndryshimeve në kërkesa të vonuara. Në mënyrë të ngjashme, sigurimi i jetës, fondet 
pensionale, fondet e pensionit vjetor, dhe skemat e standardizuara për garantim, ndryshimet në rezervat teknike për shkak se transaksionet janë regjistruar në llogarinë financiare dhe përbëhen nga shumat e vlerësuara të 
detyrimeve të përfituesit dhe bartësit që janë grumbulluar gjatë periudhës; shih BPM6 8.46 - 8.49 dhe Shtojcën 6c. Përkufizimi i rezervave teknike të BPM5 është efektivisht i njëjtë si në BPM6 (shih BPM5 257, fusnotën 6), me 
rezervat teknike, të regjistruara si detaje të veçanta shtesë në investimet tjera/ asete tjera / detyrime, aty ku është relevante, shih BPM5 Tabela 7. Në BPM6, dispozitat për thirrjet nën garancitë e standardizuara identifikohen 
dhe trajtohen në mënyrë të ngjashme me rezervat e sigurimit teknik; shih BPM6 5.68. Garancitë e standardizuara nuk janë të klasifikuara si asete/detyrime financiare  në BPM5. 

Sigurimet, pensionet dhe skemat e standardizuara për 
garantim (AF6O) 

 4.4 Asete tjera (pjesërisht) * Në BPM5, pozicionet që rrjedhin nga sigurimi, pensionet dhe skemat e standardizuara për 
garantim nuk regjistrohen veçmas në PIN, por në mënyre implicite përfshihen në pikën 4.4. 
Investime tjera / asete tjera. 

   Banka qendrore 4.4.1 Autoritetet monetare 
4.4.1.2 Afatshkurtë 
4.4.1.1 Afatgjatë 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare. Kreditë dhe huat 
me Fondin duhet të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën bankën qendrore apo qeverinë 
e përgjithshme, në varësi të entitetit që mban asetet në librat e tij (zakonisht banka qendrore apo 
ministria e financave).    Qeveria e përgjithshme 

 
 

4.4.2 Qeveria e përgjithshme 
4.4.2.2 Afatshkurtë 
4.4.2.1 Afatgjatë 

   Autoritetet monetare (ku është relevante) 

   Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës    
   qendrore 

4.4.3 Bankat 
4.4.3.2 Afatshkurtë 
4.4.3.1 Afatgjatë 

 

  Sektorët tjerë 
Korporatat tjera financiare 
Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-të 

4.4.4 Sektorët tjerë 
4.4.4.2 Afatshkurtë 
4.4.4.1 Afatgjatë 

Rezervat teknike të sigurimit jo-jetësor (AF61O) Sigurimi 
jetësor dhe të drejtat e pensionit vjetor (AF62O) E drejta 
pensionale (AF63O) Pretendimet e fondeve pensionale 
për sponsorët (AF64O) Të drejtat për përfitime jo-
pensionale (AF65O) provisionet për primet nën 
garancione të standardizuar (AF66O) 

 

Kreditë tregtare dhe parapagimet: Komente të Përgjithshme 

* Në BPM6, termi kreditë tregtare dhe parapagimet zëvendësojnë termin kreditë tregtare në BPM5, ndërsa përkufizimi është i pandryshuar, shih BPM6 5.70.  

*  Në BPM5, mallrat e dërguara jashtë vendit për shërbime të prodhimit janë të përfshira në Mallra për përpunim dhe një ndryshim i njëkohshëm i pronësisë regjistrohet në llogarinë financiare, përveç në kushte të caktuara, shih 
BPM5 199. Në BPM6, këto regjistrime nuk janë më të nevojshme, shih BPM6 10.62 - 10.71. 

Kreditë tregtare dhe parapagimet (AF81O)  4.1 Kreditë tregtare 
A. Asetet 

 

Banka qendrore 
Afatshkurtë 
Afatgjatë 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 

Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Kreditë tregtar dhe parapagimet (AF81O) (vazhdim) 

 

4.1 Kreditë tregtare  

Qeveria e përgjithshme 

   Afatshkurtë 

   Afatgjatë 

4.1.1 Qeveria e përgjithshme 

4.1.1.2 Afatshkurtë 

4.1.1.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

   Afatshkurtë 

   Afatgjatë 

 * Në BPM5, kreditë tregtare nuk kërkohen si zë bilancor i veçantë për autoritetet monetare. Në 
BPM6, autoritetet monetare kërkohen si të dhëna plotësuese aty ku janë relevante. 

 Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës qendrore 

   Afatshkurtë 

   Afatgjatë 

 * Në BPM5, kreditë tregtare nuk kërkohen si zë bilancor i veçantë për banka. 

Sektorët tjerë 

  Afatshkurtë 

  Afatgjatë 

4.1.2 Sektorët tjerë 

4.1.2.2 Afatshkurtë 

4.1.2.1 Afatgjatë 

 

Korporatat tjera financiare 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

  

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe 
OJSHEF-të 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

Llogaritë tjera të pranueshme / të pagueshme: Komente të Përgjithshme 

* Zëri bilancor investime tjera në BPM5 / asete tjera/ detyrime tjera (siç tregohet në Tabelën 9 të BPM5: Përbërësit Standard dhe Detajet Shtesë) janë kategori shtesë. Përveç zërave bilancor Investime tjera / llogaritë tjera të 
pranueshme / të pagueshme në BPM6 përfshihen edhe tek (i) Kapitali neto i ekonomive familjare në rezervat e sigurimit jetësor dhe në fondet pensionale dhe tek Parapagimet e primeve dhe rezervat kundrejt kërkesave të 
vonuara; në BPM6, këta zëra bilancor të BPM5 klasifikohen në sigurime, pensione, dhe skema të standardizuara për garantim, (ii) Investime tjera / kapitali tjetër, dhe (iii) zërat bilancor tjerë që nuk mund të klasifikohen diku 
tjetër; nën BPM6 këta zëra bilancor duhet të shpërndahen tek instrumenti financiar adekuat. 

Llogari tjera të pranueshme (AF89O) - të tjera  4.4 Asetet tjera (pjesërisht)  

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.1 Autoritetet monetare 

4.4.1.2 Afatshkurtë 

4.4.1.1 Afatgjatë 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare. Kreditë dhe huat 
me Fondin duhet të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën Bankën qendrore ose qeverinë 
e përgjithshme, në varësi të entitetit që mban asetet në librat e tij (zakonisht Banka qendrore apo 
Ministria e Financave). 

Qeveria e përgjithshme 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.2 Qeveria e përgjithshme 

4.4.2.2 Afatshkurtë 

4.4.2.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.3 Bankat 

4.4.3.2 Afatshkurtë 

4.4.3.1 Afatgjatë 

 

 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.4 Sektorët tjerë 

4.4.4.2 Afatshkurtë 

4.4.4.1 Afatgjatë 

Korporatat tjera financiare 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 

Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Llogarit tjera të pranueshme (AF89O) (vazhdim)  

   Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

   OJSHEF-të 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 4.4 Asetet tjera (pjesërisht)  

Asetet rezervë: Komentet e të përgjithshme 

*  Ari monetar. Në BPM6, ndryshe nga BPM5, llogaritë e pa-alokuara të arit të mbajtura nga autoritetet monetare me jo-rezidentët për qëllime të rezervave janë të përfshira në arin monetar, i cili është zbërthyer në shufra ari dhe 
në llogari të pa-alokuara të arit. Llogaritë e pa-alokuara në metale tjera të çmuara të mbajtura me jo-rezidentët janë të përfshira në valuta dhe depozita; shih BPM6 5.39 dhe 5.74-5.78. BPM6 jep një shpjegim të gjerë të 
regjistrimit të këmbimeve të arit, shih BPM6 6.82. Shpjegimi është në përputhje me parimet e përgjithshme të BPM5, edhe pse kjo e fundit është më koncize, shih BPM5 434.  

* Në BPM6, kushtet në të cilat pozicionet kreditore neto në marrëveshjet rajonale të pagesave mund të përfshihet në asetet rezervë, janë sjellur në përputhje me parimet e përgjithshme të aseteve rezervë dhe kështu janë bërë 
më kufizuese; shih BPM6 6.112 dhe BPM5 432.  

* Ndryshe nga BPM5, bilancet e punës të agjencive qeveritare nuk janë të përfshira në asete të rezervave në BPM6, shih BPM6 6.112 dhe BPM5 433.  

* Në BPM6, trajtimi i aseteve te grumbulluara dhe aseteve në fonde qeveritare me qëllim të posaçëm, janë përshkruar në përputhje me parimet e përgjithshme të aseteve rezervë, në BPM5 ato nuk janë përshkruar. Është sqaruar 
trajtimi i aseteve të zotuara në asete rezervë, shih BPM6 6.93, 6.99 dhe 6.107-6.109. BPM6 6.110 diskuton trajtimin e aseteve të ngrira që nuk kualifikohen si asete rezervë.  

* Udhëzimi rreth pozicionit me FMN-në janë dhënë në BPM6 Kapitullin 7, Shtojca 7.1.  

Asetet rezervë (AFR)  5. Asetet rezervë  

Ari monetar (AF11) 

Shufra e arit*6 

Llogaritë e pa-alokuara të arit *6 

Nga të cilat: Ari monetar në shkëmbim të parave të  

gatshme 

5.1 Ari monetar * Shih Asetet e rezervë, komente të përgjithshme: ari monetar. 

Të drejtat speciale të tërheqjes (AF12) 5.2 Të drejtat speciale të tërheqjes  

Pozicioni rezervë në FMN 5.3 Pozicioni i Rezervave në Fond 

Mjetet tjera të rezervës 5.4 Kursi i këmbimit 

Parat e gatshme dhe depozitat 5.4.1 Parat e gatshme dhe depozitat 

Kërkesat ndaj autoriteteve monetare 5.4.1.1 Me autoritetet monetare 

Kërkesat ndaj entiteve tjera 5.4.1.2 Me Bankat 

Letrat me vlere 5.4.2 Letrat me vlerë * BPM6 shpjegon se letrat me vlerë të transferuara në ri-posedim munden ose (i) të përfshihen si 
asete rezerve me kreditë e realizuara (në rastin e një jo-rezidenti) i raportuar si investim/detyrim/ 
kredi tjetër (dhe i klasifikuar si zë bilancor memorandum nën detyrimet e lidhura me rezervat); ose 
(ii) i përjashtuar nga asetet rezervë dhe i ri-klasifikuar si investim portfolio, shih BPM6 6.88 - 6.90. 
Letrat me vlerë të marra si kolaterale nën marrëveshjeve të anasjellta të riblerjes rezultojnë në 
pronësi juridike, por jo në atë ekonomike dhe kështu nuk duhet të përfshihen në rezerva (ose 
portfolio) asetet e huamarrësit të letrave me vlerë; shih BPM6 5.54 dhe 7.58-7.59. BPM5 nuk 
diskuton trajtimin e transaksioneve e marrëveshjeve të riblerjes tek asetet rezervë. 

Borxhi i letrave me vlerë (AF3R) 

Afatshkurtër (AF31R) 

Afatgjatë (AF32R) 

 

5.4.2.3 Instrumentet e tregut të parasë 

5.4.2.2 Bonot dhe dëftesat 

        Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (AF5R) 5.4.2.1 Kapitali 

        Prej të cilave: Letra me vlerë nën marrëveshjet e   

        riblerjes për para të gatshme 

 * Në BPM6, vlera e letrave me vlerë e përfshire në asetet rezervë dhe jashtë në marrëveshjet e 
riblerjes (ose aranzhmane të ngjashme) për paratë e gatshme kolaterale identifikohen në PIN për të 
lehtësuar një vlerësim të nivelit të rezervave të përshtatura për aktivitetet e marrëveshjeve të 
riblerjes, shih BPM6 6.88 dhe 7.58. 

Derivativat financiare (AF7R) *7 5.4.3 Derivativat financiare (net)  

Kërkesat tjera 5.5 Kërkesat tjera (pjesërisht) * Në BPM5, Kërkesë tjetër është teprica që mbulon pjesën e parave të gatshme dhe depozitave dhe 
letrave me vlerë (që nuk janë të përfshira diku tjetër); shih BPM5 443. Në BPM6, Kërkesat tjera 
përfshijnë kreditë për korporatat jo-rezidente që nuk marrin depozita, kreditë Afatgjatë në Llogaritë 
e Trustit të FMN-së që janë të gatshme për ri-pagesa, kreditë e krijuara nga marrëveshjet e 
anasjellta të riblerjes (për derisa nuk klasifikohen si depozita), dhe asete tjera financiare të 
papërfshira diku tjetër që përmbushin parimet e përgjithshme të aseteve rezervë, shihni BPM6 6.92. 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 
Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 
Zërat bilancor në shkronja kursive janë 

plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

DETYRIMET 

Komentet e përgjithshme të PIN-it: shihni më lartë 

Investimet direkte - Komente të përgjithshme: shihni Asetet 

Investimet direkte (AFD)  1. Investimet direkte në ekonominë 
raportuese 

 

Kapitali dhe fondi i investimeve në aksione (AF5D) 1.1 Kapitali aksionar dhe fitimi i ri-investuar * Në BPM6, titulli i Kapitalit aksionar dhe fitimi i ri-investuar i BPM5 është zëvendësuar nga Kapitali 
dhe fondi i investimeve në aksione. 

Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte   1.1.2 Detyrimet ndaj investitorëve direkt  
 
 
*Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin direkt 
(investim i anasjelltë) 

Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është rezident  
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
jo-rezidentë  
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

1. Investimet e huaja direkte  

1.1 Kapitali i aksionar dhe fitimi i ri-investuar 

Nga të cilat: Aksione ose njësi të fondit të investimit   
(AF52D) 
Nga të cilat: Aksione ose njësi të fondit të tregut të  
Parasë(AF521D) 

1.1.2 Detyrimet ndaj ndërmarrjeve simotra 
 

1. Investime direkte në ekonominë 
raportuese 

Në BPM6, termi Instrumenti i Borxhit zëvendëson Kapitalin tjetër. 

Instrumentet e borxhit 1.2 Kapitali tjetër * Siç është diskutuar më lartë, në BPM6, të gjitha borxhet mes llojeve të zgjedhura të korporatave 
financiare të ndërlidhura përjashtohen nga investimet direkte. Investitori direkt në ndërmarrjen investuese direkte 1.2.2 Detyrimet ndaj investitorëve të direkt 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin direkt 
 (investim i anasjelltë) 

 
 
Në BPM5, ndërmarrjet tjera nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. Ndërmjet ndërmarrjeve të ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është rezident  
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është  
jo-rezidentë 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

1. Investimet e huaja direkte¨  

1.2 Kapitali tjetër 

1.2.2 Detyrimet ndaj ndërmarrjeve simotra * Siç është diskutuar më lartë, në BPM6, të gjitha borxhet mes llojeve të zgjedhura të korporatave 
financiare simotra përjashtohen nga investimet direkte. 

Nga te cilat: Borxhi i letrave me vlerë (AF3D): 

Investitori direkt në ndërmarrjen e investimit direkt  
 
 
* Në BPM5, ndërmarrjet e ndërlidhura nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite. 

Ndërmarrja investuese direkte në investitorin 
direkt (investim i anasjelltë) 

Ndërmjet ndërmarrjeve të  ndërlidhura 

nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është rezident       
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është     
 jo-rezidentë 
nëse vartësi kontrollues përfundimtarë është i  
panjohur 

 

Investimet portfolio (AFP) 2. Investimet portfolio 
B. Detyrimet 

* Për dallim nga BPM5 në BPM6 7.28 është paraqitur trajtimi i pozicioneve të shkurtra për shkak të 
shitjes së letrave me vlerë të marra hua. 

Ekuiteti dhe fondi i investimeve në aksione (AF5P) 2.1 Letrat me vlerë të kapitalit  

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  
qendrore 

2.1.1 Bankat 

Sektorët tjerë 2.1.2 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare   

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  
OJSHEF-at 

 



35 nga 39  01/08/2010 

NDRYSHIMET NË TRAJTIM OSE KLASIFIKIME në BPM6 

Zërat bilancor të PIN-it 

BPM6 Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare: 

Komponentet standarde dhe Zërat Tjerë të përzgjedhur 

 

 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë plotësues 

Ri-
kategorizimi 

BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 

Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Investimet portfolio (AFP) (vazhdim)  Investimet portfolio (AFP) (vazhdim) * Në BPM6 5.24-5.27, një ndarje tjetër plotësuese e letrave me vlerë të ekuitetit përveç aksioneve 
të fondit të investimeve (të cilat janë të listuara / jo-listuara) përfshihet ndryshe nga BPM5. Letra me vlerë të ekuitetit përveç aksioneve ose njësive  

të fondit investues (AF51P)  

Të listuara (AF511P)  

Të palistuara (AF512P) 

  

Aksionet ose njësite e fondit të investimeve (AF52P)  

Nga të cilat: Aksionet ose njësitë e fondit të tregut të   

parasë (AF521P) 

 * Aksionet e fondit të Investimeve dhe aksionet e fondit të tregut të parave janë të identifikuara 
ndaras si zëra bilancor shtesë, shih BPM6 5.28-5.30. 

Letrat me vlerë të borxhit: Komente të përgjithshme: shihni më lartë 

Letrat me vlerë të Borxhit(AF3P)  2.2 Letrat me vlerë borxhit  

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

 2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.2.2.1 Autoritetet monetare 

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.1 Autoritetet monetare 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë suplementare, transaksionet dhe qëndrimet e 
tyre duhet të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën Bankën e tyre qendrore ose Qeverinë 
e përgjithshme, në varësi të entitetit që mban instrumentin në librat e tij. 

Qeveria e përgjithshme 

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.2.2.2 Qeveria e përgjithshme 

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.2.2.3 Bankat 

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.3 Bankat 

 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

 

Afatgjatë 

2.2.2 Instrumentet e tregut të parasë 

2.2.2.4 Sektorët tjerë 

2.2.1 Bonot dhe dëftesat 

2.2.1.4 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-të 

 

Derivativat financiare (përveç rezervave) dhe opsionet e punonjësve - Komente të përgjithshme: shih Asetet 

Derivativat financiare (përveç rezervave) dhe opsionet e 
punonjësve (AF7F)*

5
 

 3. Derivativat financiare 

B. Detyrimet 

 

Banka qendrore 3.1 Autoritetet monetare * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ku autoritetet monetare janë suplementare, transaksionet dhe qëndrimet e 
tyre duhet të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën Bankën e tyre qendrore ose Qeverinë 
e përgjithshme, në varësi të entitetit që mban instrumentin në librat e tij. 

Qeveria e përgjithshme 3.2 Qeveria e përgjithshme 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore 

3.3 Bankat * Opsionet e punonjësve (OP-të) janë të përfshira me derivativat financiare në BPM6 dhe 
regjistrohen si zë bilancor i veçantë suplementar nëse transaksionet në OP janë të rëndësishme, shih 
BPM6 5.96-5.98 dhe BPM6 6.58.  

* Në BPM6, ndarje plotësuese e veçantë e derivateve Financiare është shtuar; shih BPM6 5.95. 
Sektorët tjerë 3.4 Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-at 

Derivativat financiare (përveç rezervave) (AF71F) 

Opsionet (AF711F) 

Kontratat Forward (AF712F) 

Opsionet e punonjësve (AF72) 
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Komponentet standarde dhe detajet 

shtesë 

Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
plotësues 

Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Investimet tjera (AFO)  4. Investimet tjera * BPM6 specifikon të gjitha instrumentet tjera të investimit dhe nuk ka zëra bilancor të mbetur nga 
investimet tjera/detyrime tjera si në BPM5. 

Kapitali tjetër (AF511O)  * Në BPM6, mos-përfshirja e kapitalit në investime direkte dhe jo në formë të letrave me vlerë, 
dallohet veçmas në Investime tjera / kapitali tjetër, shih BPM6 5.26-5.27. BPM5 nuk specifikon këtë 
lloj të kapitalit. Në BPM6, abonimet kapitale për organizatat ndërkombëtare janë përfshirë në 
kapitalin tjetër, ndërsa BPM5 përfshin këto abonime në asete / detyrime tjera (shih pikën 4.4 më 
poshtë). 

  Paraja e gatshme dhe depozitat, Komente të Përgjithshme: shih Asetet në Para të gatshme dhe depozita  

Paraja e gatshme dhe depozitat (AF2O)  2.2 4.3 Paraja e gatshme dhe depozitat 

B. Detyrimet 

* Ndryshe nga BPM5, BPM6 i dallon hyrjet e detyrimeve të parave të gatshme dhe depozitave për 
qeverinë e përgjithshme dhe sektorët tjerë / korporatat tjera financiare. 

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

4.3.1 Autoritetet monetare 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ky autoritetet monetare janë suplementare, transaksionet dhe qëndrimet e 
tyre duhet të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën bankën qendrore ose qeverinë e 
përgjithshme, në varësi të entitetit që mban instrumentin në librat e tij. Qeveria e përgjithshme 

 Afatshkurtë 

 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Afatshkurtër 

Afatgjatë 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës   

 qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Nga të cilat: Pozicionet ndër-bankare (AF221O) 

 

 

4.3.2 Bankat 

 

Sektorët tjerë  

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

  

Korporatat tjera financiare 

 Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Komente të Përgjithshme të Kredive: shih Asetet e Kredive 

Kreditë (AF4O)  4.2 Kreditë 

B. Detyrimet 

 

Banka qendrore 

Kreditë dhe huat me FMN-në 

 

Tjera Afatshkurtë 

Tjera Afatgjata 

 4.2.1 Autoritetet monetare 

4.2.1.1 Përdorimi i kredive të Fondit dhe   

             huat nga Fondi 

4.2.1.3 Afatshkurtë 

4.2.1.2 Të tjera Afatgjatë 

* Udhëzimet mbi pozicionet me FMN-në janë dhënë në BPM6 Kapitullin 7, Shtojca  7.1. 

* Kreditë dhe huat me Fondin mund të regjistrohen qoftë nën qeverinë e përgjithshme ose bankën 
qendrore, në varësi të entitetit që mban përgjegjësinë në librat e tij (zakonisht banka qendrore apo 
ministria e financave). 

Qeveria e përgjithshme 

Kreditë dhe huat me FMN-në 

Të tjera Afatshkurtë 

Të tjera Afatgjatë 

4.2.2 Qeveria e përgjithshme 

 

4.2.2.2 Afatshkurtë 

4.2.2.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Kreditë dhe huat me FMN-në 

Të tjera Afatshkurtë 

Të tjera Afatgjatë 

 * Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare. Kreditë dhe huat 
me Fondin duhet të regjistrohen qoftë nën bankën qendrore apo qeverinë e përgjithshme, në varësi 
të entitetit që mban përgjegjësinë në librat e tij (zakonisht banka qendrore apo ministria e 
financave). 
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BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 

Komponentet standarde dhe detajet 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
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Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Kreditë (AF4O) (vazhdim)  4.2 Kreditë  

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës   

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.2.3 Bankat 

 

4.2.3.2 Afatshkurtë 

4.2.3.1 Afatgjatë 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.2.4 Sektorët tjerë 

4.2.4.2 Afatshkurtë 

4.2.4.1 Afatgjatë 

Korporatat tjera financiare 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-të 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Sigurimet, pensionet, dhe skemat e standardizuara garantuese -  Komentet e Përgjithshme: shih Asetet 

Sigurimi, pensionet, dhe skemat e standardizuara 
garantuese(AF6O) 

 4.4 Detyrimet tjera (pjesërisht) * Në BPM5, pozicionet që rrjedhin nga sigurimi, pensionet, dhe skemat e standardizuara të 
garancisë nuk regjistrohen veçmas në PIN, por në mënyrë implicite përfshihen në pikën 4.4. 
Investime tjera / detyrime tjera. 

Banka qendrore 4.4.1 Autoritetet monetare 

4.4.1.2 Afatshkurtë 

4.4.1.1 Afatgjatë 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ky autoritetet monetare janë suplementare, transaksionet dhe qëndrimet e 
tyre duhet të regjistrohen si komponentë standard qoftë nën bankën qendrore ose qeverinë e 
përgjithshme, në varësi të entitetit që mban instrumentin në librat e tij. Qeveria e përgjithshme 

 

4.4.2 Qeveria e përgjithshme 

4.4.2.2 Afatshkurtë 

4.4.2.1 Afatgjatë Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  qendrore 4.4.3 Bankat 

4.4.3.2 Afatshkurtë 

4.4.3.1 Afatgjatë 

 

Sektorët tjerë 

Korporatat tjera financiare 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-at 

4.4.4 Sektorët tjerë 

4.4.4.2 Afatshkurtë 

4.4.4.1 Afatgjatë 

Rezervat teknike të sigurimit jo-jetësor (AF61O)  

E drejta për sigurim jetësor dhe pensionin vjetor (AF62O)  

E drejta për pension (AF63O)  

Kërkesat e fondeve pensionale për sponsorët (AF64O)  

E drejta për përfitime jo-pensionale (AF65O)  

Provizionet për primet nën garancionet e standardizuara 

(AF66O) 

 

Kreditë tregtare dhe parapagimet, Komentet e Përgjithshme: shih Asetet 

Kreditë tregtare dhe parapagimet (AF81O)  4.1 Kreditë tregtare 

B. Detyrimet 

 

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 * Në BPM5, Kreditë Tregtare nuk kërkohen si zëra bilancor të veçanta për Bankën qendrore. Në 
BPM6, Autoriteteve monetare iu kërkohen të dhëna suplementare aty ku është relevante. 
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BPM5 Investimet Ndërkombëtare: 
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Zërat bilancor në shkronja kursive janë 
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Komente mbi Ndryshimet në Trajtim ose Sqarime 

Kreditë tregtare dhe parapagimet (AF81O) (vazhdim)  4.1 Kreditë tregtare 

B. Detyrimet 

 

 

 

 

 

* Në BPM5, Kreditë tregtare nuk kërkohen si zëra bilancor të veçantë për autoritetet monetare. Në 
BPM6, autoriteteve monetare iu kërkohen të dhëna suplementare aty ku është relevante. 

Qeveria e përgjithshme 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.1.1 Qeveria e përgjithshme 

4.1.1.2 Afatshkurtë 

4.1.1.1 Afatgjatë 

 Autoritetet monetare (ku është relevante) 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

  

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.1.2 Sektorët tjerë 

4.1.2.2 Afatshkurtë 

4.1.2.1 Afatgjatë 

 

Korporatat tjera financiare 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

  

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-të 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Llogaritë tjera të pagueshme - detyrime tjera - Komente te Përgjithshme: shih Asetet 

Llogaritë tjera të pagueshme (AF89O) -  detyrime tjera  4.4 Detyrime tjera (pjesërisht)  

Banka qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.1 Autoritetet monetare 

4.4.1.2 Afatshkurtër 

4.4.1.1 Afatgjatë 

* Në BPM6, kategoria funksionale e autoriteteve monetare është suplementare, me përjashtim të 
aseteve rezervë. Aty ky autoritetet monetare janë suplementare, transaksionet dhe qëndrimet e 
tyre duhet të regjistrohen si komponentë standarde qoftë nën bankën qendrore ose qeverinë e 
përgjithshme, në varësi të entitetit që mban instrumentin në librat e tij. 

Qeveria e përgjithshme 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.2 Qeveria e përgjithshme 

4.4.2.2 Afatshkurtë 

4.4.2.1 Afatgjatë 

Autoritetet monetare (ku është relevante) 

    Afatshkurtë 

 Afatgjatë 

Korporatat depozitë marrëse, përveç bankës  

qendrore 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

Sektorët tjerë 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

4.4.3 Bankat 

 

4.4.3.2 Afatshkurtë 

4.4.3.1 Afatgjatë 

 

4.4.4 Sektorët tjerë 

4.4.4.2 Afatshkurtë 

4.4.4.1 Afatgjatë 

Korporatat tjera financiare 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 

 

Korporatat jo-financiare, ekonomitë familjare, dhe  

OJSHEF-të 

Afatshkurtë 

Afatgjatë 
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Të drejtat speciale të tërheqjes – DST (AF12)   * Në BPM6, alokimi i DST-ve ndaj anëtarëve të FMN-së është regjistruar si një rezultat i detyrimeve, 
shih BPM6 8.50. Në BPM5, alokimi i DST-ve nuk njihet si detyrim; shih BPM5 440. 

Detyrimet e ndërlidhura me Rezervat (zë bilancor 
memorandum) 

* Në BPM6, Detyrimet e ndërlidhura me rezervat janë futur si zë bilancor memorandum i PIN-it, shih 
BPM6 6.115-6.116 dhe Kutinë 6.5. 

*
5
 Preferohet që asetet dhe detyrimet të raportohen veçmas, për ndryshe një shumë neto për detyrimet minus asete, sipas konventës, përfshihet nën asete. 

*
6
 Nëse është në dispozicion për publikim. 

*7 Asetet dhe detyrimet të kombinuara dhe të raportuara si një shumë neto për asete minus detyrime, të përfshira nën asete. 

 

 


