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Udhëzim për raportim BQK
Neni 1
Qëllimi dhe Fusheveprimi
1.Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktoj mënyrën e plotësimit të formave të raportimit nga
bankat dhe degët e bankave të huaja të përcaktuara me Ligjin për banka dhe Rregulloren për
raportim të bankave.
2. Ky udhëzim, zbatohet për të gjitha bankat dhe degët e bankave të huaja të përcaktuara me
Ligjin për banka dhe Rregulloren për raportim të bankave, për të raportuar dhe ofruar
informacione për qëllime të mbikëqyrës bankare nga Banka Qendrore e Republikës së
Kosovës-(BQK).
Kapitulli I Udhëzime të Përgjithshme për Formularët e Raportimit në Departamentin e
Mbikëqyrjes Bankare

Neni 2
Udhëzime të përdithshme
1. Shtrirja e raportimit
1.1.Të gjitha bankat e licencuara nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) për të operuar
në Kosovë, duhet të dorëzojnë në BQK-(Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare) setin e formularëve të
raportimit në lidhje me gjendjen financiare të tyre, mjaftueshmëfinë e kapitalit dhe aktivitetin
operacional.
1.2. Në këtë dokument, termi "bankë" i referohet çdo banke të licencuar nga BQK-ja, të cilave u
kërkohet me Ligjin për banka dhe me Rregullore për raportimin e bankave të dorëzojnë në mënyrë
periodike informacione, raporte në BQK.
1.3.Sipas Rregullores për Raportimin e Bankave në BQK, raportet duhet të dorëzohen nga bankat dhe
degët e bankave të huaja, sipas tabelës së mëposhtme:
Degët e
huaja

Bankat e
konsoliduara

SGL

Libri kryesor i llogarive (LKLL)

TM

F01

Bilanci i gjendjes (F01)

TM

F02

Pasqyra e të ardhurave (F02)

TM

F03

Pasqyra gjithëpërfshirëse e të ardhurave (F03)

GJ

GJ

GJ

F04

Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet (F04)

GJ

GJ

GJ

F05

Pasqyra e rrjedhës së parasë (F05).

GJ

GJ

GJ

F06

Kapitali rregullator (F06)

TM

F061

Kapitali rregullator (F06-1)

TM

F07

Peshat e rrezikut për ekspozimet e rrezikut kreditor (F07)

TM

F071

Klasifikimi i zërave jashtë bilancor (F07-1)

TM

F08

Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun e pozicionit në instrumentet e
borxhit të tregtuar (F08)

TM
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F081
F082
F083
F084

Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun e pozicionit për instrumentet e
kapitalit (F08-1)

F09

Treguesin e leverazhit (F09)

F10

Mjetet e peshuara me rrezik dhe kërkesat e kapitalit për rrezikun operacional (F10)

F11

Kreditë dhe paradhëniet sipas aktivitetit ekonomik, kreditë e klasifikuara dhe të
ristrukturuara (F11)

F12

M

Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun e mallrave (F08-2)

M

TM

M

TM

Rreziku i tregut: Qasja e thjeshtë për rrezikun e këmbimit valutor (F08-3)

M

M

TM

Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun e shlyerjes / dërgesës (F08-4)

M

M

TM

TM

TM

TM

M

M

TM

TM

TM

TM

Mjetet financiare subjekt i çvlerësimit (F12)

M

M

TM

F13

Rekonsiliimi i provizioneve për humbje nga kreditë dhe ekspozimeve kreditore (F13)

M

M

TM

F14

Raporti për ekspozimet performuese dhe jo-performuese (F14)

M

M

TM

F15

Raporti për kreditë e ristrukturuara (F15)

M

M

TM

F16

Mjetet likuide (F16)

M

M

TM

F17

Depozitat dhe plasmanët në banka (F17)

M

M

N/A

F18

Portfolio e Investimeve (F18)

M

M

N/A

F19

Ekspozimet e mëdha (F19)

M

M

N/A

F20

Personat e ndërlidhur me bankën (F20)

M

M

N/A

F21

Depozitorët më të mëdhenj (F21)

M

M

N/A

F22

Depozitat dhe plasmanët nga institucionet financiare (F22)

M

M

N/A

F23

Llogaritja e rezervës së likuiditetit (F23)

M

M

N/A

Mirëmbajtja e rezervës së likuiditetit (F24)

M

M

N/A

TM

TM

N/A

M

M

TM

', F24
F25

Hendeku i likuiditetit (F25)

F26

Pozicionet në valutë të huaj (F26).

F27

Raporti mbi kreditë hipotekare rezidenciale dhe kreditë hipotekare komerciale (F27)

TM

TM

N/A

F28

Rreziku i normës së interesit në librin e bankës (F28)

TM

TM

N/A

F29

Kolateralet dhe garancionet e pranuara (F29)

TM

TM

TM

F30

Provizionet dhe detyrimet kontigjente (F30).

TM

TM

N/A

1.4.Shpeshtësia e raportimit në tabelën e mësipërme është përcaktuar si në vijim: V: vjetore; Gj:
gjashtëmujore; TM: tremujore; M: mujore; N/A: Nuk përfshihet në raportim. Informacioni i mësipërm
duhet të raportohet në datën e referuar deri në fund të orarit të punës në ditën e fundit kalendarike të
periudhës raportuese, d.m.th data raportuese.
1.5.Termi "Përfundimi i orarit të punës" i referohet kohës së caktuar nga banka raportuese si koha e
fundit për pranimin e punës për postimin e transaksioneve në librin e përgjithshëm të kontabilitetit për
atë ditë. Koha e caktuar si përfundimi i orarit të punës duhet të jetë e arsyeshme dhe e aplikuar në
mënyrë konsistente.
1.6.Regjistrimi i një transaksioni në librin e përgjithshëm të kontabilitetit nënkupton se hyrjet debitore
dhe kreditore janë regjistruar në të njëjtën datë. Përveç kësaj, hyrjet e bëra në llogaritë e librave të
përgjithshme të kontabilitetit në periudhën pas përfundimit të orarit të punës në datën e raportimit që
janë të zbatueshme për periudhën e mbuluar duhet të përfshihen në Librin e Përgjithshëm të
Kontabilitetit dhe në formularët pasues të BQK-së.
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1.7.Bankat janë të obliguara të dorëzojnë raportet sipas fushëveprimit të tyre të raportimit jo më vonë
se 15 ditë kalendarike pas përfundimit të çdo periudhe, sipas Rregullores për raportimin e bankave në
BQK. Për më tepër, bankat janë të obliguara të ri-dorëzojnë raportet e tyre tek BQK-ja pas auditimeve
të jashtme të përcaktuara nga Rregullorja e BQK-së mbi Auditimin e Jashtëm të Bankave. Këto ridorëzime duhet të reflektojnë çdo ndryshim që mund të lind nga procedurat e auditimit të jashtëm dhe
duhet të dërgohen tek BQK-ja brenda 15 ditëve pas përfundimit të auditimit të jashtëm.
Neni 3
Përgatitia e formularëve
1.Bankave iu kërkohet të përgatisin dhe të dërgojnë Formularët/Format e Raportimit të BQK-së, në
përputhje me këto udhëzime.
2.Të gjitha raportet, të cilat do të dorëzohen nga bankat, duhet të përgatiten në mënyrë konsistente.
3.Të dhënat financiare të bankave duhet të mirëmbahen në atë mënyrë dhe fushëveprim në mënyrë që
të siguroj që Formularët e Raportimit të BQK-së të paraqitura në shtojcën nr. 2 të këtij udhëzimi, të
mund të përgatiten dhe të plotësohen në përputhje me këto udhëzime dhe të pasqyrojnë një paraqitje të
drejtë të gjendjes financiare të institucionit dhe rezultatet e operacioneve.
4.Me qëllim të sigurimit të saktësisë së raportimit në përputhje me SNK-të, verzioni i udhëzimeve të
raportimit në gjuhën angleze ka karakter përfundimtar dhe shërben si refernecë për çdo paqartësi ose
për mospërshtatje të duhur të emërimeve (termave).

Neni 4
Dorëzimi i formularëve, datat e dorëzimit dhe raportet e ndrvshuara
1.Secila bankë duhet të parashtroj Formularët e Raportimit të BQK-së të paraqitura në Shtojcën
nr. 2 të këtij udhëzimi në mënyrën e mëposhtme:
1.1.Banka mund të përdor programe kompjuterike për të përgatitur raportet dhe pastaj të dorëzoj
raportin drejtëpërdrejtë në sistemin rregullativ të BQK-së të raportimit "Off-Site" (anglisht: OffSite Regulatory Reporting System — ORRS), që është një sistem i bazuar në internet për mbledhjen
dhe përpunimin e të dhënave të raportuara nga bankat.
1.2.Banka mund t'i kompletoj raportet e tij në formë të shkruar dhe të angazhoj një kompani
softuerike ose një palë tjetër që të bëj konvertimin e raporteve të tij të shkruara në format
elektronike që mund të përpunohet nga ORRS-ja. Në rastin e bankave ky format është formati
XML.
2.Plotësimi dhe dorëzimi i Formularëve Raportues të BQK-së në formë të shkruar ose me e-mail është
metodë e pranueshme e dorëzimit atëherë kur të gjitha metodat tjera kanë dështuar për shkak të
problemeve të përkohshme të sistemit ORRS.
3.Pavarësisht nga metoda që bankat përdorin për të dorëzuar Formularët Raportues të BQK-së, banka
mbetet përgjegjës për saktësinë e të dhënave. Çdo bankë është përgjegjës për të siguruar që të dhënat e
raportuara për çdo periudhë reflektojnë plotësisht dhe me saktësi kërkesat për raportimin e zërit/zërave
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për atë datë raportuese, duke përfshirë çdo ndryshim që mund të bëhet në ndërkohë. Kjo përgjegjësi
nuk mund të transferohet ose të delegohet tek kompania softuerike, kompanitë shërbyese apo tek të
tjerët jashtë institucionit raportues.
4.Bankave iu kërkohet që të dorëzojnë Formularët e tyre Raportues të BQK-së deri në datën e caktuar
për dorëzim, në përputhje me kriteret e publikuara të BQK-së për afatet kohore dhe kriteret për validim.
Inkurajohet fuqimisht dorëzimi i hershëm i formularëve raportues në mënyrë që institucioni të ketë kohë
të mjaftueshme për të hulumtuar dhe zgjidhur çdo korrigjim të identifikuar gjatë procesit të dorëzimit.
5.BQK-ja mund të kërkojë plotësimin e Formularëve të ndryshuar të Raportimit në qoftë se ato të
dorëzuara nga institucioni përmbajnë gabime të theksuara, siç është përcaktuar nga BQK-ja.
6.Në mënyrë që të dorëzojnë raportet e tyre në ORRS, bankat (ose palët e treta me të cilat ata kanë bërë
marrëveshje të dorëzimit) duhet të përdorin softuer që i plotëson specifikacionet teknike për gjenerimin
e skedarëve që janë në gjendje që të përpunohen nga ORRS-ja.

Neni 5
Korni/a e kontabilitetit dhe standardet ndërkombëtare të raportimit financiar
1.Për qëllime të njohjes dhe matjes, kërkesat e raportimit rregullativ të aplikueshme për Formularët e
BQK-së të paraqitura në Shtojcën nr. 2, duhet të jenë në përputhje me rregullat dhe rregulloret e Bankës
Qendrore të Kosovës (Rregullat e BQK-së) të aplikueshme për bankat. Rregullorja e BQK-së mbi
Raportimin e bankave është bazuar në Ligjin për banka që përcakton zbatimin e detynieshëm të
Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar ("SNRF") nga bankat. Për më tepër, kur
raportohen ngjarjet dhe transaksionet të cilat nuk mbulohen në parim në këto udhëzime ose me
standarde SNRF/SNK, Institucionet janë të inkurajuara për të diskutuar rreth ngjarjes apo transaksionit
me BQK-në.
2.Pavarësisht nëse banka diskuton një çështje të raportimit me BQK-në, atëherë kur interpretimi i BQKsë se si duhet të zbatohet SNRF/SNK për një ngjarje ose transaksion të caktuar (ose seri e ngjarjeve apo
transaksioneve të ndërlidhura) ndryshon nga interpretimi i bankës, BQK-ja mund të kërkojë që të
pasqyrohen ngjarja (-et) ose transaksioni (-et) në Formular të BQK-së, në përputhje me interpretimin e
BQK-së dhe për të ndryshuar raportet e dorëzuara më parë.
3.Udhëzimet e Formularëve të BQK-së në shtojcën nr.2 të këtij udhëzimi përmbajnë udhëzime të
caktuara specifike të raportimit që bie në kuadër të gamës së praktikave të pranueshme sipas
SNRF/SNK. Këto udhëzime janë miratuar për të arritur sigurinë, qëndrueshmërinë dhe objektivat tjera
të politikave publike dhe për të siguruar krahasueshmërinë. Nëse paraqitet nevoja në të ardhmen, mund
të lëshohen udhëzimet tjera të veçanta të raportimit që bien në kuadër të gamës së SNRF/SNK.
4.Mund të ketë fusha në të cilat banka preferon të ketë më shumë detaje teknike rreth zbatimit • të
standardeve dhe procedurave të kontabilitetit ndaj kërkesave të këtyre udhëzimeve. Një informacion i
tillë mund të gjendet në Rregulloren përkatëse të BQK-së ose në mënyrë më hollësisht në SNRF/SNK.
Seksionet e përzgjedhura të SNRF/SNK janë referuar në udhëzime, sipas nevojës.
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Neni 6
Dorëzimi i formularëve individual dhe të konsoliduar
1.Bankat do të prezantojnë pozitën e tyre financiare dhe rezultatet e operacioneve në baza individuale,
në pajtim me Rregulloret e BQK-së.
2.Të gjitha bankat të cilave iu kërkohet me Rregulloren për raportim të bankave që të përgatisin dhe të
shpalosin pasqyrat e konsoliduara financiare duhet po ashtu të dorëzojnë edhe formularët e konsoliduar
dhe të zbatojnë rregullat e BQK-së për përcaktimin e fushëveprimit të konsolidimit. Nëse banka dyshon
në kushtet e fushëveprimit përkatës të konsolidimit, ai duhet të konsultohet me BQK-në për sqarime
para dorëzimit të formularëve të konsoliduar.
3.Pasqyrat e konsoliduara financiare do të përgatiten në përputhje me Rregulloren e BQK-së për
Mbikëqyrjen e Konsoliduar të Grupeve Bankare.
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Kapitulli II Udhëzimet specifike të formularë‘ e raportues të BQK-së
Neni 7
Ditari Kryesor i Llo2arive (DKLI)
1.Udhëzime të përziithshme
1.1.Për secilën linjë të zërit të Bilancit të Gjendjes dhe Pasqyrës së të Ardhurave ekziston një grup
përkatës i llogarive nga libri i përgjithshëm i kontabilitetit ose ditari kryesor i llogarive (DKLI) të
paraqitura si në shtojcën nr. 1 të këtij udhëzimi. Ky strukturim i pasqyrave financiare për qëllime
raportimi në BQK është strikt dhe duhet të ndiqet gjatë gjithë kohës për hir të krahasimit në mes të
institucioneve.
1.2. Qelizat e hijezuara në librin e përgjithshëm të kontabilitetit të bashkëngjitur tregojnë se ato llogari
janë të kufizuara ndaj llojeve të institucioneve në atë kolonë. Kjo strukturë mund të gjendet në
Formularin 1 të BQK - Bilanci i Gjendjes dhe në Formularin 2 të BQK - pasqyrës së të ardhurave të
paraqitura në shtojcën nr. 2. Shtojca 4 paraqet përkufizimet e Sektorëve Institucional të përdorur në këtë
libër të përgjithshëm të kontabilitetit. Libri i përgjithshëm i kontabilitetit duhet të përgatitet në përputhje
me rregullat dhe rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës të aplikueshme për bankat, të cilat në thelb
janë të bazuara në zbatimin e Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).
Neni 8
Shto cat
1.Pjesë përbërëse të këtij udhëzimi janë shtojcat si vijon:
1.I.Shtojca nr.1 përfshinë numrat e llogarive bankare në Ditarin Kryesor.
1.2.Shtojca nr. 2 përfshinë formularët e raportimit.
1.3.Shtojca nr. 3 përfshinë hollësitë tjera dhe udhëzimet për plotësim
1.4.Shtojca nr. 4 përfshinë përkufizimet e sektorit institucional.
1.5.Shtojca nr. 5 përfshinë shkurtesat.
Neni 9
Shfuqizimi
Me hyrjen në fuqi të këtij udhëzimi metodologjik, shfuqizohet vetëm pjesa për banka e Udhëzimit për
Raportim të Bankave, Institucioneve Mikrofinanciare dhe Institucioneve Financiare Jobankare
(Kredidhënëse), e miratuar nga Bordi Ekzekutiv më 29 prill 2016.

Neni 10
Hyrja në fuqi
Ky udhëzim metodologjik do të hyjë në fuqi dy javë nga data e miratimit.

Kryesues i Bordit Ekzekutiv

Udhëzimi metodologjik u dërgohet:
• Departamentit të Mbikëqyrjes Bankare (DMB) dhe Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë (DMJ)
• Institucioneve për të cilat është i aplikueshëm (t 'u dërgohet udhëzimi në mënyrë elektronike nga DMB)
• Publikut të gjerë (të publikohet udhëzimi në faden e internede të BQK-së nga DMJ)
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Shtojca nr. 1 Numrat e LloQarive në Ditarin Kryesor
10 — Paratë e gatshme dhe depozitat në Bankat Qendrore
Kjo llogari përfshinë kartëmonedhat dhe monedhat të cilat janë mjet i vlefshëm pagese në Kosovë apo
jashtë saj, si dhe depozitat në bankat qendrore. Kjo përfshinë si në vijim: 100. Paratë e gatshme; 101.
Depozitat në Bankën Qendrore të Kosovës; 102. Depozitat në Bankat tjera Qendrore, sikurse është
paraqitur në vijim:
10
100
101
1010
1011
1012
102

Paratë e gatshme dhe depozitat në Bankat Qendrore
Paratë e gatshme
Depozitat në Bankën Qendrore të Kosovës
Depozitat e barasvlershme me kapital
Kërkesa për minimumin e rezervave
Depozitat tjera
Depozitat në Bankat tjera Qendrore

100. Paratë e gatshme
Kjo llogari përfshin kartëmonedha dhe monedha vendore dhe të huaja në pronësi të njësisë raportuese.
Kartëmonedhat dhe monedhat në transit ndërmjet çdo dege apo zyre të njësisë raportuese duhet të
raportohen.
101. Depozitat në Bankën Qendrore të Kosovës
Paratë e gatshme të depozituara në një llogari në BQK. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1010. Depozitat
e barasvlershme me kapital; 1011. Kërkesa për minimumin e rezervave; 1012. Depozita tjera.
1010. Depozitat e barasvlershme me kapital
Paratë e gatshme të depozituara në një llogari në BQK, me qëllim të plotësimit të kërkesës për depozita
të barasvlershme me kapital, siç përshkruhet me Rregulloren e BQK-së mbi Depozitat e Ekuivalente
me Kapital për Degët e Bankave të huaja.
1011. Kërkesa për minimumin e rezervave
Paratë e gatshme të depozituara në një llogari në BQK, me qëllim të përmbushjes së kërkesës për
minimumin e rezervave, siç përshkruhet me Rregulloren e BQK-së për kërkesën për minimumin e
rezervave.
1012. Depozitat tjera
Paratë e gatshme të depozituara në një llogari në BQK, për qëllime të ndryshme nga ato të përshkruara
më lart në llogaritë 1010 dhe 1011.
102. Depozitat në Bankat tjera Qendrore
Paratë e gatshme të depozituara në llogaritë në bankat tjera qendrore të ndryshme nga BQK-ja.
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11 — Depozitat në Banka
Kjo llogari përfshin depozitat në banka. Kjo është e ndarë në: 110. Në institucione vendore; 111. Në
institucione të huaja, sikurse është paraqitur në vijim:
11
110

1100
1101
1102

111
1110
11100
11101
11102

1111
11110
11111
11112
1112
11120
11121
11122

Depozitat në Banka
Në Institucione vendore
Llogaritë rrjedhëse
Çeqet në rrjedhën e mbledhjes
Bilancet tjera
Në Institucione të huaja
Kompania amë, Filialet dhe Degët tjera nga Grupi
Llogaritë Nostro
Çeqet në rrjedhën e mbledhjes
Bilancet tjera
Degët nga bankat tjera vendore
Llogaritë Nostro
Çeqet në rrjedhën e mbledhjes
Bilancet tjera
Bankat tjera jashtë Kosovës
Llogaritë Nostro
Çeqet në rrjedhën e mbledhjes
Bilancet tjera

110. Në Institucione vendore

Depozitat në institucione financiare të cilat janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo llogari
përfshin si në vijim: 1100. Llogaritë rrjedhëse; 1101. Çeqet në rrjedhën e mbledhjes; 1102. Bilancet
tjera.
1100. Llogaritë rrjedhëse
Kjo llogari përfshin depozitat në institucionet financiare pa një datë të caktuar maturimi dhe janë në
dispozicion sipas kërkesës.
1101. Çeqet në rrjedhën e mbledhjes
Shumat që duhet të paguhen nga institucionet financiare që kanë të bëjnë me çeqet në rrjedhën e
mbledhj es.
1102. Bilancet tjera
Bilancet e detyruara nga institucionet financiare të ndryshme nga ato të përshkruara më lart në llogaritë
1100 dhe 1101.
111. Në Institucione të huaja

Depozitat në institucionet financiare të cilat janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës. Kjo
llogari përfshin si në vijim: 1110. Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi; 1111. Degët e
bankave tjera vendore; 1112. Bankat tjera jashtë Kosovës.
1110. Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Depozitat në institucionet financiare që janë kompani amë, filiale apo degë të grupit të institucioneve
raportuese. Kjo llogari përfshin në vijim: 11100. Llogaritë Nostro; 11101. Çeqet në rrjedhën e
mbledhjes; 11102. Bilancet tjera.
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11100. Llogaritë Nostro
Depozitat që institucioni raportues mban në një bankë në një vend të huaj, zakonisht në valutën e atij
vendi të huaj, me qëllim të lehtësimit të këmbimit valutor, tregtisë dhe të transaksioneve të thesarit.
11101. Çeqet në rrjedhën e mbledhjes
Shumat e detyruara nga institucionet financiare që kanë të bëjnë me çeqet në rrjedhën e mbledhjes.
11102. Bilancet tjera
Bilancet e detyruara prej institucioneve financiare të ndryshme nga ato të përshkruara në llogaritë 11100
dhe 11101 më lart.
1111. Degët nga bankat tjera vendore
Depozitat në degët e huaja të institucioneve financiare të cilat janë të regjistruara si entitete ligjore në
Kosovë. Kjo llogari përfshin në vijim: 11100. Llogaritë Nostro; 11101. Çeqet në rrjedhën e mbledhjes;
11102. Bilancet tjera (referohuni 11100, 11101 dhe 11102 për përkufizime).
1112. Bankat tjerajashtë Kosovës
Depozitat në institucionet financiare të cilat janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës, përveç
atyre të përshkruara në llogaritë 1110 dhe 1111 më lart. Kjo llogari përfshin në vijim: 11120. Llogaritë
Nostro; 11121. Çeqet në rrjedhën e mbledhjes; 11122. Bilancet tjera (referohuni 11100, 11101 dhe
11102 për përkufizime).
12-Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Kjo llogari përbëhet nga Kreditë dhe paradhëniet për bankat dhe degët e huaja, si vendore ashtu edhe
të huaja, duke përfshirë edhe ato në formë të operacioneve të Tregut Monetar Ndërbankar (vetëm në
mes të entiteteve vendore), Depozitat me Afat, Kreditë, Marrëveshjet e Ribled es, si dhe format tjera të
Kreditëdhënies në mes Bankave. Kjo është ndarë si në vijim: 120. Për institucione vendore; 121. Për
institucione të huaja; 129. Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë
fer, sikurse është paraqitur në vijim:

120
1200
12000
12001
12002
12003
12004
1201
12010
12011
12012
12013
12014
121
1210
12100
12101
12102

Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për Bankën Qendrore të Kosovës
Tregu monetar ndërbankar
Depozita me afat
Kredi
Marrëveshjet e riblerjes
Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat
Për banka tjera
Tregu monetar ndërbankar
Depozita me afat
Kredi
Marrëveshjet e riblerjes
Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat
Për institucionet e huaja
Bankat tjera qendrore
Depozita me afat
Kredi
Marrëveshjet e riblerjes
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12103
1211
12110
12111
12112
12113
1212
12120
12121
12122
12123
1213
12130
12131
12132
12133
129

Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Depozita me afat
Kredi
Marrëveshjet e riblerjes
Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat
Degët nga bankat tjera Vendore
Depozita me afat
Kredi
Marrëveshjet e riblerjes
Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat
Bankat tjera jashtë Kosovës
Depozita me afat
Kredi
Marrëveshjet e riblerjes
Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

120. Për institucionet vendore
Kreditë dhe paradhëniet për institucionet financiare të cilat janë regjistruara si entitete ligjore në
Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1200. Për Bankën Qendrore të Kosovës; 1201. Për banka tjera.
1200. Për Bankën Qendrore të Kosovës
Kreditë dhe paradhëniet për BQK-në. Kjo llogari përfshin si në vijim: 12000. Tregun monetar
ndërbankar; 12001. Depozitat me afat; 12002. Kreditë; 12003. Marrëveshjet e Riblerjes; 12004. Kreditë
dhe paradhëniet tjera për bankat.
12000. Tregu monetar ndërbankar
Kreditë dhe paradhëniet e zgjeruara nga njësia raportuese në tregun monetar ndërbankar. Këto janë
zakonisht instrumente afatshkurtra, shpesh me maturitet prej një javë apo më pak, ku institucionet me
suficit të likuiditetit japin kredi për institucione me mungesë të likuiditetit, me qëllim që të mbulojnë
likuiditetin afatshkurtër dhe kërkesat për rezerva.
12001. Depozitat me afat
Depozitat me një datë specifike të maturimit dhe me norma specifike të interesit. Fondet e depozituara
me afat mund të tërhiqen vetëm pasi të përfundoj afati ose duke bërë një njoftim paraprak (zakonisht
nënkupton një dënim në interesin e fituar).
12002. Kreditë
Kjo llogari përfshin marrëveshjet e borxhit, sipas të cilave Kreditëdhënësi (institucioni raportues)
siguron fonde për Kreditëmarrësin, duke marrë në këmbim një interes të caktuar, së bashku me
ripagesën e shumës së dhënë në fillim (ripagesa e principalit). Këto marrëveshje kanë një kohë të
paracaktuar për ripagesë, dhe në përgjithësi Kreditëdhënësi duhet të mbart rrezikun që Kreditëmarrësi
mund të mos paguaj principalin e ndërlidhur.
12003. Marrëveshjet e riblerjes
Kreditë dhe paradhëniet në formën e marrëveshjeve të riblerjes, ku shitësi i letrave me vlerë (pala tjetër
në institucionin raportues) pajtohet që t'i blej sërish ato me një çmim dhe datë të caktuar. Shitësi paguan
një normë interesi, të quajtura norma repo, gjatë riblerjes së letrave me vlerë.
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12004. Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat

Kjo llogari përfshin çdo formë të Kreditëdhënies që nuk është specifikuar në llogaritë 12000, 12001,
12002 dhe 12003 më lart.
1201. Për banka tjera

Kreditë dhe paradhëniet për bankat tjera përveç BQK-së, të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë.
Kjo llogari përfshin në vijim: 12010. Tregun monetar ndërbankar; 12011. Depozitat me afat; 12012.
Kreditë; 12.013: Marrëveshjet e riblerjes; 12014. Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat (referohuni
12000, 12001; 12002; 12003 dhe 12004 për përkufizime).
121. Për institucionet e huaja

Kreditë dhe paradhëniet për institucionet financiare që nuk janë të regjistruara si entitete ligjore në
Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1210. Bankat tjera qendrore ; 1211. Kompania amë, filialet
dhe degët tjera nga grupi; 1212. Degët nga bankat tjera vendore; 1213. Bankat tjera jashtë Kosovës.
1210. Bankat tjera qendrore

Kreditë dhe paradhëniet për bankat tjera qendrore përveç BQK-së. Kjo llogari përfshin si në vijim:
12100. Depozitat me afat; 12101. Kreditë; 12102. Marrëveshjet e riblerjes; 12103. Kreditë dhe
paradhëniet tjera për Bankat (referohuni 12001, 12002; 12003 dhe 12004 për përkufizime).
1211. Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi

Kreditë dhe paradhëniet për institucionet financiare që janë kompani amë, filiale dhe degë nga grupi i
institucionit raportues. Kjo llogari përfshin si në vijim: 12110. Depozitat me afat; 12111. Kreditë;
12112. Marrëveshjet e ribled es; 12113. Kreditë dhe paradhëniet tjera për banka (referohuni 12001,
12002; 12003 dhe 12004 për përkufizime).

1212. Degët nga bankat tjera vendore

Kreditë dhe paradhëniet për degët e institucioneve financiare që janë të regjistruara si entitete ligjore në
Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 12120. Depozitat me afat; 12121. Kreditë; 12122. Marrëveshjet
e riblerjes; 12123. Kreditë dhe paradhëniet tjera për banka (referohuni 12001, 12002; 12003 dhe 12004
për përkufizime).
1213: Bankat tjera jashtë Kosovës

Kreditë dhe paradhëniet për institucionet financiare që janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë
Kosovës të ndryshme nga ato të përshkruara në llogaritë 1210, 1211 dhe 1212 më lart. Kjo llogari
përfshin si në vijim: 12130. Depozitat me afat; 12131. Kreditë; 12132. Marrëveshjet e riblerjes; 12133.
Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat (referohuni 12001; 12002; 12003 dhe 12004 për përkufizime).
129: Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

Korrigjimet e bëra në vlerën kontabël të mjeteve financiare të llogaritura si Kreditë dhe paradhënie për
Banka, për shkak të vlerës fer të transaksioneve të mbrojtura, siç është përkufizuar në SNRF 9.
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13 — Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari përfshinë të gjitha Kreditë dhe paradhëniet për klientët, duke përfshirë kreditë dhe të
arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë, të cilat përfaqësojnë borxhin me pagesa fikse ose të
përcaktueshme dhe të cilat nuk janë të kuotuara në një treg aktiv. Kreditë dhe të arkëtueshmet në formën
e letrave me vlerë duhet të përfshihen në këtë llogari, me kusht që ato nuk janë të përcaktuara me vlerë
e drejt nëpërmjet llogarisë së fitimit dhe humbjes apo mjete të mbajtura deri në maturim, në përputhje
me kërkesat e SNRF 9 (p.sh. letra tregtare e regjistruar nga banka raportuese është një shembull i
Kredive dhe paradhënieve tjera në formën e letrave me vlerë). Shumat e shqyrtuara në këtë llogari duhet
t'i referohen vetëm shumës bruto të detyrimit kapital, pa marrë parasysh ndonjë interes të akumuluar
dhe provizionin/zhvlerësimin, kur aplikohet. Kjo llogari përfshin: 130. Kreditë dhe paradhëniet për
klientët; 131. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë; 139. Korrigjimet ndaj
vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, sikurse është paraqitur në vijim:
13
130
1300
13000
130000
130001
130002
130003
130004
13001
130010
130011
130012
130013
130014
13002
130020
130021
130022
130023
130024
13003
130030
130031
130032
130033
130034
13004
130040
130041
130042
130043
130044
13005
130050
130051
130052
130053
130054
13006
130060
130061
130062
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Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimit
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
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130063
130064
13007
130070
130071
130072
130073
130074
130075
130076
13008
130080
130081
130082
130083
130084
1301
13010
130100
130101
130102
130103
130104
13011
130110
130111
130112
130113
130114
130115
130116
13012
130120
130121
130122
130123
130124
130125
130126
13013
130130
130131
130132
130133
130134
131
1310
13100
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
1311
13110
13111
13112
13113
139

Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguniara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
UNMIIVEULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguniara
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë
Të emetuara nga Institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga Institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Tjera
UNMIK/EULEX
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer
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130. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari përbëhet nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët, të cilat janë të ndara si në vijim: 1300.
Klientët vendor; 1301. Klientët e Huaj.
1300. Klientët vendor
Kreditë dhe paradhëniet për klientët që janë rezidentë ose janë entitete ligjore të regjistruara në Kosovë.
Kjo llogari përfshin si në vijim: 13000. Qeverisja lokale; 13001 Ndërmjetësit tjerë financiar; 13002.
Kompanitë e sigurimit; 13003. Ndihmësit financiar; 13004. Korporatat jo-financiare shoqërore; 13005.
Korporatat jo-financiare publike; 13006. Korporatat jo-financiare private; 13007. Ekonomitë familjare;
13008. OJSHEF.
13000. Qeverisja lokale
Kreditë dhe paradhëniet për subjektet e qeverisjes lokale. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130000.
Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130001. Lizingu dhe qiradhënia; 130002. Kredit kartelat; 130003.
Kreditë tjera të kolateralizuara; 130004. Kreditë tjera të pasiguruara.
130000. Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Paradhëniet dhe mbitërheqjet, të cilat përfshijnë dhënien e kredive që rezultojnë nga tërheqja e shumave
më të larta se fondet e konsumatorëve.
130001. Lizingu dhe qiradhënia
Marrëveshjet për lizing dhe qiradhënie, ku një pronar i një mjeti - qiradhënësi - jep të drejtën palës tjetër
për të përdorur mjetin - qiramarrësit - në shkëmbim të pagesës periodike të qirasë, në përputhje me
SNRF 16.
130002. Kredit kartelat
Kreditë për klientët, të ofruara me anë të kartelave të kreditit, ku mbajtësit e kartelave mund të huazojnë
para për pagesë tek një tregtar ose të marrin paradhënie të parave .
130003. Kreditë tjera të kolateralizuara
Marrëveshje tjera të kreditimit, ku kreditëmarrësi ka lënë peng pasurinë si kolateral për kredi.
130004. Kreditë tjera të pasiguruara
Marrëveshje tjera të kreditimit, ku kreditëmarrësi nuk ka lënë peng ndonjë pasuri si kolateral.
13001. Ndërmjetësit tjerë financiar
Kreditë dhe paradhëniet për ndërmjetësit tjerë financiarë, duke përfshirë institucionet mikrofinanciare,
fondet pensionale dhe institucionet financiare jo-bankare të angazhuar në aktivitetet e kredi-dhënies.
Kjo llogari përfshin si në vijim: 130010. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130011. Lizingu dhe qiradhënia;
130012. Kredit kartelat; 130013. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130014. Kreditë tjera të pasiguruara
(referohuni në llogaritë 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
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13002. Kompanitë e sigurimit
Kreditë dhe paradhëniet për kompanitë e sigurimeve që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë.
Kjo llogari përfshin si në vijim: 130020. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130021. Lizingu dhe qiradhënia;
130022. Kredit kartelat; 130023 Kreditë tjera të kolateralizuara; 130024. Kreditë tjera të pasiguruara
(referohuni në llogaritë 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
13003. Ndihmësit financiar
Kreditë dhe paradhëniet për ndihmësit financiarë që janë të regjistruar si entitete ligjore në Kosovë,
duke përfshirë byrotë e këmbimit dhe agjencitë për transferimin e parave. Kjo llogari përfshin si në
vijim: 130030. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130031. Lizingu dhe qiradhënia; 130032. Kredit kartelat;
130033. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130034. Kreditë tjera të pasiguruara (referohuni tek 130000;
130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
13004. Korporatat jo-financiare shoqërore
Kreditë dhe paradhëniet për Korporatat jo-financiare shoqërore që janë të regjistruara si entitete ligjore
në Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130040. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130041. Lizingu
dhe qiradhënia; 130042. Kredit kartelat; 130043. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130044. Kreditë tjera
të pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
13005. Korporatat jo-financiare publike
Kreditë dhe paradhëniet për korporatat jo-financiare publike që janë të regjistruara si entitete ligjore në
Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130050. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130051. Lizingu dhe
qiradhënia; 130052. Kredit kartelat; 130053. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130054. Kreditë tjera të
pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
13006. Korporatatjo-financiare private
Kreditë dhe paradhëniet për korporatat jo-financiare private të cilat janë të regjistruara si entitete ligjore
në Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130060. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130061. Lizingu
dhe qiradhënia; 130062. Kredit kartelat; 130063. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130064. Kreditë tjera
të pasiguruara (referohuni llogarive 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
13007. Ekonomitë familjare
Kreditë dhe paradhëniet për ekonomitë familj are. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130070. Paradhëniet
dhe mbitërheqjet; 130071. Kreditë hipotekare; 130072. Lizingu dhe qiradhënia; 130073. Kredit kartelat;
130074. Kreditë konsumuese; 130075. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130076. Kreditë tjera të
pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime,
përveç atyre në lidhje me 130071 dhe 130074 më poshtë).
130071. Kreditë hipotekare
Kredi të siguruara përmes hipotekave në prona rezidenciale që është ose do të shfrytëzohet nga
Kreditëmarrësi, ose që është marrë me qira për qëllime banimi.
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130074. Kreditë konsumuese

Kreditë e ofruara për përdorim personal apo familjar, me qëllim të blerjes së mallrave apo shërbimeve.
Kjo llogari nuk duhet të përfshijë ato forma të Kreditëdhënies që përputhen me kriteret e 130072. Lizing
dhe qiradhënia dhe 130073. Kredit kartela.
13008. OJSHEF

Kreditë dhe paradhëniet për institucionet jofitimprurëse që i shërbejnë ekonomive familjare, duke
përfshirë OJQ-të, institucionet bamirëse, xhamitë dhe kishat. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130080.
Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130081. Lizingu dhe qiradhënia; 130082. Kredit kartelat; 130083.
Kreditë tjera të kolateralizuara; 130084. Kreditë tjera të pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000;
130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
1301. Klientët e huaj

Kreditë dhe paradhëniet për klientët që janë rezident ose entitete ligjore të regjistruara jashtë Kosovës.
Kjo llogari përfshin si në vijim: 13010. Entitetet e korporatës; 13011. Ekonomitë familjare; 13012.
Tjera; 13013. UNMIK/EULEX.
13010. Entitetet e korporatës

Kreditë dhe paradhëniet për kompanitë që janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës. Kjo
llogari përfshin si në vijim: 130100. Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130101. Lizingu dhe qiradhënia;
130102. Kredit kartelat; 130103. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130104. Kreditë tjera të pasiguruara
(referohuni llogarive 130000; 130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
13011. Ekonomitë familjare

Kreditë dhe paradhëniet për rezidentët jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130110.
Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130111. Kreditë hipotekare; 130112. Lizingu dhe qiradhënia; 130113.
Kredit kartelat; 130114. Kreditë konsumuese; 130115. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130116. Kreditë
tjera të pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000; 130071, 130001; 130002; 130074, 130003 dhe
130004 për përkufizime).
13012. Tjera

Kreditë dhe paradhëniet për entitetet tjera jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130120.
Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130121. Kreditë hipotekare; 130122. Lizingu dhe qiradhënia; 130213.
Kredit kartelat; 130124. Kreditë konsumuese; 130125. Kreditë tjera të kolateralizuara; 130126. Kreditë
tjera të pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000; 130071, 130001; 130002; 130074, 130003 dhe
130004 për përkufizime).
13013. UNMIK/EULEX

Kreditë dhe paradhëniet për UNMIK-un ose EULEX-in. Kjo llogari përfshin si në vijim: 130130.
Paradhëniet dhe mbitërheqjet; 130131. Lizingu dhe qiradhënia; 130132. Kredit kartelat; 130133.
Kreditë tjera të kolateralizuara; 130134. Kreditë tjera të pasiguruara (referohuni në llogaritë 130000;
130001; 130002; 130003 dhe 130004 për përkufizime).
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131. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë, që përfaqësojnë borxhin me pagesa fikse
ose të përcaktueshme dhe të cilat nuk janë të kuotuara në një treg aktiv, në përputhje me kërkesat e
SNRF 9. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1310. Të emetuara nga institucionet vendore; 1311. Të
emetuara nga institucionet e huaja.
1310: Të emetuara nga institucionet vendore
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë, të emetuara nga rezidentët apo entitetet
ligjore të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 13100. Qeverisja lokale; 13101.
Ndërmjetësit tjerë financiar; 13102. Kompanitë e sigurimit; 13103. Ndihmësit fmanciar; 13104.
Korporatat jo-financiare shoqërore; 13105. Korporatat jo-financiare publike; 13106. Korporatat jofinanciare private; 13107. Ekonomitë familjare; 13108. OJSHEF (referohuni llogarive 13000; 13001;
13002; 13003; 13004; 13005; 13006; 13007 dhe 13008 për përkufizime).
1311 Të emetuara nga institucionet e huaja
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë, të emetuara nga rezidentët apo entitetet
ligjore të regjistruara jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshin si në vijim: 13110. Entitetet e korporatës;
13111. Ekonomitë familjare; 13112. Tjera; 13113. UNMIK/EULEX (referohuni llogarive 13010;
13011; 13012 dhe 13013).
139. Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer
Përshtatjet e bëra në vleren kontabël të mjeteve financiare të llogaritura si Kreditë dhe paradhënie për
klientë, për shkak të vlerës fer të transaksioneve të mbrojtura, siç është përcaktuar në SNRF 9.
14-Kreditë dhe interesi në vonesë
Kjo llogari përfshin pjesën e kapitalit dhe interesit në vonesë nga të gjitha mjetet monetare me pagesa
fikse ose të përcaktueshme. Kapitali dhe interesi duhet të shqyrtohen në vonesë nga data që shuma nuk
paguhet ose vonohet. Për qëllime sqarimi, nëse njëldient nuk e realizon një pagesë prej 100 € për kapital
dhe 10 € për interes për një kredi me 1000 € kapital, atëherë kjo kredi duhet të jetë e regjistruar si 900
në llogarinë "Kreditë dhe paradhëniet për klientët", 100 € në "Kredi dhe interesi në vonesë - Kreditë
dhe paradhëniet për klientët - Kapital" dhe 10 € në "Kredi dhe interes në vonesë - Kreditë dhe
paradhëniet për klientët - Interesi". Shuma në vonesë ose e papaguar duhet të mbetet në këtë llogari,
derisa të paguhet në mënyrë efektive nga pala tjetër ose të shlyhet. Përveç kësaj, institucionet raportuese
duhet të kenë parasysh SNRF 9 lidhur me trajtimin e interesit të akumuluar të mjeteve jo-performuese.
Kjo llogari përfshin: 140. Kreditë dhe paradhëniet për bankat; 141. Kreditë dhe paradhëniet për klientët;
142. Mjetet financiare të përcaktuara me vlerë të rregullt përmes fitimit dhe humbjes; 143. Mjetet e
kthyera në letra me vlerë që nuk janë të çregjistruara; 145. Investime të mbajtura deri në maturim; 146.
Mjete me marrëveshje riblerjeje; 147. Plasmanët dhe të. arkëtueshmet tjera; 148. Interesi në detyrime të
mbetura për tu rregulluar dhe shpenzimet për kapital në detyrime të mbetura; 149. Korrigjimet ndaj
vlerës së drejt për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë të drejt, sikurse është paraqitur në vijim:
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Kreditë dhe interesi në vonesë

14
140
1400
14000
140000
140001
14001
140010
140011
1401
14010
140100
140101
14011
140110
140111
14012
140120
140121
14013
140130
140131
141
1410
14100
141000
1410000
14100000
14100001
1410001
14100010
14100011
1410002
14100020
14100021
1410003
14100030
14100031
1410004
14100040
14100041
141001
1410010
14100100
14100101
1410011
14100110
14100111
1410012
14100120
14100121
1410013
14100130
14100131
1410014
14100140
14100141
141002
1410020
14100200
14100201

1
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Kreditë dhe paradhëniet për Bankat
Për Institucione Vendore
Për Bankën Qendrore të Kosovës
Kapitali
Interesi
Për banka tjera
Kapitali
Interesi
Për institucione të huaja
Bankat tjera qendrore
Kapitali
Interesi
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Kapitali
Interesi
Degët nga bankat tjera vendore
Kapitali
Interesi
Bankat tjera jashtë Kosovës
Kapitali
Interesi
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateratizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të koIateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi

Udhëzim për raportim BQK
1410021
14100210
14100211
1410022
14100220
14100221
1410023
14100230
14100231
1410024
14100240
14100241
141003
1410030
14100300
14100301
1410031
14100310
14100311
1410032
14100320
14100321
1410033
14100330
14100331
1410034
14100340
14100341
141004
1410040
14100400
14100401
1410041
14100410
14100411
1410042
14100420
14100421
1410043
14100430
14100431
1410044
14100440
14100441
141005
1410050
14100500
14100501
1410051
14100510
14100511
1410052
14100520
14100521
1410053
14100530
14100531
1410054
14100540
14100541
141006
1410060

Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
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14100600
14100601
1410061
14100610
14100611
1410062
14100620
14100621
1410063
14100630
14100631
1410064
14100640
14100641
141007
1410070
14100700
14100701
1410071
14100710
14100711
1410072
14100720
14100721
1410073
14100730
14100731
1410074
14100740
14100741
1410075
14100750
14100751
1410076
14100760
14100761
141008
1410080
14100800
14100801
1410081
14100810
14100811
1410082
14100820
14100821
1410083
14100830
14100831
1410084
14100840
14100841
14101
141010
1410100
14101000
14101001
1410101
14101010
14101011
1410102
14101020
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Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Kreditë hipotekare
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë konsumuese
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Klientët e huaj
Entitetet e korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali

Udhëzim për raportim BQK
14101021
1410103
14101030
14101031
1410104
14101040
14101041
141011
1410110
14101100
14101101
1410111
14101110
14101111
1410112
14101120
14101121
1410113
14101130
14101131
1410114
14101140
14101141
1410115
14101150
14101151
1410116
14101160
14101161
141012
1410120
14101200
14101201
1410121
14101210
14101211
1410122
14101220
14101221
1410123
14101230
14101231
1410124
14101240
14101241
1410125
14101250
14101251
1410126
14101260
14101261
141013
1410130
14101300
14101301
1410131
14101310
14101311
1410132
14101320
14101321
1410133

Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Kreditë hipotekare
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë konsumuese
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Kreditë hipotekare
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë konsumuese
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
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Udhëzim për raportim BQK
14101330
14101331
1410134
14101340
14101341
1411
14110
141100
1411000
1411001
141101
1411010
1411011
141102
1411020
1411021
141103
1411030
1411031
141104
1411040
1411041
141105
1411050
1411051
141106
1411060
1411061
141107
1411070
1411071
141108
1411080
1411081
14111
141110
1411100
1411101
141111
1411110
1411111
141112
1411120
1411121
141113
1411130
1411131
142
1420
14200
142000
142001
14201
142010
142011
14202
142020
142021
1421
14210
142100
142101
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Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Kreditë dhe të arkëtueshme tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Kapitali
Interesi
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kapitali
Interesi
Kompanitë e sigurimeve
Kapitali
Interesi
Ndihmësit financiar
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare shoqërore
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare publike
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare private
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Kapitali
Interesi
OJSHEF
Kapitali
Interesi
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Kapitali
Interesi
Tjera
Kapitali
Interesi
UNMIK/EULEX
Kapitali
Interesi
Mjetet financiare të përcaktuara me vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes
Mjetet Financiare të përcaktuara me vlerë fer
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Kapitali
Interesi
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Kapitali
Interesi
Mjetet tjera financiare të përcaktuara me vlerë fer
Kapitali
Interesi
Mjetet financiare të mbajtura për tregtim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Kapitali
Interesi

Udhëzim për raportim
14211
142110
142111
14212
142120
142121
143
1430
14300
143000
1430000
14300000
14300001
1430001
14300010
14300011
1430002
14300020
14300021
1430003
14300030
14300031
1430004
14300040
14300041
143001
1430010
14300100
14300101
1430011
14300110
14300111
1430012
14300120
14300121
1430013
14300130
14300131
1430014
14300140
14300141
143002
1430020
14300200
14300201
1430021
14300210
14300211
1430022
14300220
14300221
1430023
14300230
14300231
1430024
14300240
14300241
143003
1430030
14300300
14300301
1430031

BQK

Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Kapitali
Interesi
Mjetet tjera financiare të përcaktuara me vlerë fer
Kapitali
Interesi
Mjetet e kthyera në letra me vlere që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientë
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia

I
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Udhëzim për raportim BQK
14300310
14300311
1430032
14300320
14300321
1430033
14300330
14300331
1430034
14300340
14300341
143004
1430040
14300400
14300401
1430041
14300410
14300411
1430042
14300420
14300421
1430043
14300430
14300431
1430044
14300440
14300441
143005
1430050
14300500
14300501
1430051
14300510
14300511
1430052
14300520
14300521
1430053
14300530
14300531
1430054
14300540
14300541
143006
1430060
14300600
14300601
1430061
14300610
14300611
1430062
14300620
14300621
1430063
14300630
14300631
1430064
14300640
14300641
143007
1430070
14300700

1
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Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali

Udhëzim për raportim
14300701
1430071
14300710
14300711
1430072
14300720
14300721
1430073
14300730
14300731
1430074
14300740
14300741
1430075
14300750
14300751
1430076
14300760
14300761
143008
1430080
14300800
14300801
1430081
14300810
14300811
1430082
14300820
14300821
1430083
14300830
14300831
1430084
14300840
14300841
14301
143010
1430100
14301000
14301001
1430101
14301010
14301011
1430102
14301020
14301021
1430103
14301030
14301031
1430104
14301040
14301041
143011
1430110
14301100
14301101
1430111
14301110
14301111
1430112
14301120
14301121

BQK

Interesi
Kreditë hipotekare
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë konsumuese
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitarheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Klientët e huaj
Entitetet e korporatës
Paradhëniet dhe mbltërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Paradhënlet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Kreditë hipotekare
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
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1430113
14301130
14301131
1430114
14301140
14301141
1430115
14301150
14301151
1430116
14301160
14301161
143012
1430120
14301200
14301201
1430121
14301210
14301211
1430122
14301220
14301221
1430123
14301230
14301231
1430124
14301240
14301241
1430125
14301250
14301251
1430126
14301260
14301261
143013
1430130
14301300
14301301
1430131
14301310
14301311
1430132
14301320
14301321
1430133
14301330
14301331
1430134
14301340
14301341
1431
14310
143100
1431000
1431001
143101
1431010
1431011
143102
1431020
1431021
143103
I 30

Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë konsumuese
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Kreditë hipotekare
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë konsumuese
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kapitali
Interesi
Lizingu dhe qiradhënia
Kapitali
Interesi
Kredit kartelat
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kapitali
Interesi
Kreditë tjera të pasiguruara
Kapitali
Interesi
Kreditë dhe të arkëtueshme tjera në formë të letrave me vlere
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Kapitali
Interesi
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kapitali
Interesi
Kompanitë e sigurimeve
Kapitali
Interesi
Ndihmësit financiar

Udhëzim për raportim BQK
1431030
1431031
143104
1431040
1431041
143105
1431050
1431051
143106
1431060
1431061
143107
1431070
1431071
143108
1431080
1431081
14311
143110
1431100
1431101
143111
1431110
1431111
143112
1431120
1431121
143113
1431130
1431131
145
1450
14500
14501
1451
14510
14511
146
1460
14600
14601
1461
14610
14611
147
1470
1471
148
1480
14800
14801
14802
1481
14810
14811
14812
149

Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare shogkore
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare publike
Kapitali
Interesi
Korporatat jo-financiare private
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Kapitali
Interesi
OJSHEF
Kapitali
Interesi
Të emetuara nga institucionet e huaja
Entitetet e korporatës
Kapitali
Interesi
Ekonomitë familjare
Kapitali
Interesi
Tjera
Kapitali
Interesi
UNMIK/EULEX
Kapitali
Interesi
Investime të mbajtura në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Kapitali
Interesi
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Kapitali
Interes1
Mjete me marrëveshje riblerjeje
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Kapitali
Interesi
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Kapitali
Interesi
Plasmanët dhe të arkëtueshmet tjera
Kapitali
Interesi
Interesi në detyrime të mbetura për tu rregulluar dhe shpenzimet për kapital në
detyrime të mbetura
Interesi në detyrime të mbetura që do të rregullohen
Kreditë dhe paradhëniet për klientë
Marrëveshjet e Riblerjes
Plasmanët dhe të arkëtueshmet tjera
ShpenzImet për kapital në detyrime të mbetura
Kreditë dhe paradhëniet për klientë
Marrëveshjet e Riblerjes
Plasmanët dhe të arkëtueshmet tjera
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

I
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Udhëzim për raportim BQK
140. Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Kapitali dhe interesi në vonese që ndërlidhen me Mjetet e llogaritura në zërin 12. Kreditë dhe
paradhëniet për bankat. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 12. Kreditë dhe
paradhëniet për bankat, me përjashtim të:
ndarjes së llojeve të instrumenteve financiare në 12. Kreditë dhe paradhëniet për bankat (p.sh.
12000. Tregu monetar ndërbankar; 12001. Depozitat me afat; 12002. Kreditë; 12003. Marrëveshjet
e Riblerjes; 12004. Kreditë dhe paradhëniet tjera për bankat), të cilat nuk duhet të merren parasysh
në 140. Kreditë dhe paradhëniet për bankat (ndarja e aplikueshme në linja të zërave të kapitalit dhe
interesit është shpjeguar më poshtë); dhe llogarisë specifike për Korrigjimet ndaj vlerës së drejt
për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, në lidhje me 12. Kreditë dhe paradhëniet për
bankat (siç shihet në llogarinë 129). Korrigjimet e tilla në vlerën kontabël do të merren parasysh
për llogarinë 14. Kreditë dhe interesi në detyrime të mbetura në tërësi, në llogarinë 149.
Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve të përfshira më lart për llogarinë 12. Kreditë dhe
paradhëniet për bankat (dhe nën-llogaritë e saj) janë të aplikueshme për llogarinë 140. Kreditë dhe
paradhëniet për bankat (dhe nën-llogaritë e saj). Përveç kësaj, llogaritë 6-shifrore 140XXX
specifikojnë ndarjen e bilanceve të detyrimeve të mbetura si në vijim:
140XXO: Kapitali
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papaguar që lidhen me pagesat e vonuara
të principalit.
140XX1: Interesi
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papaguara që lidhen me pagesat e vonuara
të interesit.
141. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kapitali dhe interesi në vonesë, të ndërlidhura me mjetet e llogaritura në llogarinë 13. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 13. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët, me përjashtim të llogarisë specifike për Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak
të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer (siç shihet në llogarinë 139). Korrigjimet e tilla në vlerën
kontabël do të merren në konsideratë për llogarinë 14. Kreditë dhe interesi në detyrimet e mbetura në
tërësi, në llogarinë 149. Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve të përfshira më lart për llogarinë 13.
Kreditë dhe paradhëniet për klientët (dhe nën-llogaritë e saj) janë të aplikueshme për llogarinë 141.
Kreditë dhe paradhëniet për klientët (dhe nën-llogaritë e saj). Përveç kësaj, llogaritë 8-shifrore
1410XXXX (në 1410. Kreditë dhe paradhëniet për klientët) dhe llogaritë 7-shifrore 1411XXX (në 1411.
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë) specifikojnë ndarjen e bilanceve të
detyrimeve të mbetura si në vijim:
1410XXXO / 1411XXO: Kapitali
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papaguara që lidhen me pagesat e vonuara
të principalit.
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Udhëzim për raportim BQK
1410XXX1 / 1411XXI: Interesi
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papaguara që lidhen me pagesat e vonuara
të interesit.
142. Mjetet financiare të përcaktuara me vlerën fer përmes pasqyrës së të ardhurave
Kapitali dhe interesi në vonesë, i ndërlidhur me mjetet financiare të përcaktuara me vlerën fer përmes
pasqyrës së të ardhurave. Kjo llogari ndahet si në vijim: 1420 Mjetet financiare të përcaktuara me vlerën
fer; 1421 Mjetet financiare të mbajtura për tregtim.
1420. Mjetet financiare të përcaktuara me vlerën fer
Kapitali dhe interesi në vonesë, që ndërlidhet me mjetet në 16. Mjetet financiare të përcaktuara me
vlerën fer (vlera fer e opcionin). Kjo llogari ndahet si në vijim: 14200 Letrat me vlerë të emetuara nga
entitetet vendore (referohuni llogarisë 1600 për përkufizime); 14201 Letrat me vlerë të emetuara nga
entitetet e huaja (referohuni llogarisë 1601 për përkufizime); 14202 Mjetet tjera financiare të
përcaktuara me vlerën fer (që përfshin kapitalin dhe interesin në vonesë në lidhje me zërat e regjistruar
në llogarinë 161. Mjetet tjera financiare të përcaktuara me vlerën fer). Ndarja e aplikueshme në linjat e
zërave të kapitalit dhe interesit është shpjeguar më poshtë.

1421. Mjetet financiare të mbajtura për tregtim
Kapitali dhe interesi në vonesë, që ndërlidhet me Mjetet në llogarinë 15. Mjetet financiare të mbajtura
për tregtim. Kjo llogari ndahet si në vijim: 14210 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore (që
përfshin kapitalin dhe interesin në detyrime të mbetura në lidhje me zërat e regjistruar në llogaritë 1500
dhe 1510); 14211 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja (që përfshin kapitalin dhe interesin
në detyrime të mbetura në lidhje me zërat e regjistruar në llogaritë 1501 dhe 1511); 14212 Mjetet tjera
financiare të përcaktuara me vlerën fer (që përfshin kapitalin dhe interesin në vonesë në lidhje me zërat
e regjistruar në llogarinë 159. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera). Ndarja e aplikuar në linjat e zërave të
kapitalit dhe interesit është shpjeguar më poshtë.
Përveç kësaj, llogaritë 6-shifrore 142XXX (në 142. Mjetet financiare të përcaktuara me vlerën fer
përmes pasqyrës) specifikojnë ndarjen e bilanceve të detyrimeve të mbetura si në vijim:
1420X0 / 1421X0: Kapitali
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë që lidhen me pagesat e vonuara të principalit.
1420X1 / 1421X1: Interesi
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë që lidhen me pagesat e vonuara të interesit.
143. Mjetet e kthyera në letra me vlerë që nuk janë të çregjistruara
Kapitali dhe interesi në vonesë, që ndërlidhen me Mjetet e llogaritura në 18. Mjetet e kthyera në letra
me vlerë që nuk janë të çregjistruara. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 180.
Kreditë dhe paradhëniet për klientët — Të kthyera në letra me vlerë. Prandaj, përkufizimet e përfshira
për llogarinë 180. Kreditë dhe paradhëniet për klientët — Të kthyera në letra me vlerë (dhe nën-llogaritë
e saj) janë të aplikueshme për llogarinë 143. Mjetet e kthyera në letra me vlerë që nuk janë të
çregjistruara (dhe nën-llogaritë e saj).
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Përveç kësaj, llogaritë 8-shifrore 1430XXXX (në 1430. Kreditë dhe paradhëniet për klientët) dhe
llogaritë 7-shifrore 1431XXX (në 1431. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë)
specifikojnë ndarjen e bilanceve të detyrimeve të mbetura, si në vijim:
1430=0 / 1431XX0: Kapitali
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë të mbetura që lidhen me pagesat e vonuara të
principalit.
1430XXX1 / 143IXXI: Interesi
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë që lidhen me pagesat e vonuara të interesit.
145. Investime të mbajtura deri në maturim
Kapitali dhe interesi në vonesë, në lidhje me Mjetet e llogaritura në 21. Investime të mbajtura deri në
maturim. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1450 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore (i cili
përfshin kapitalin dhe interesin në detyrime të mbetura në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 210);
1451 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja (i cili përfshin kapitalin dhe interesin në vonesë
në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 211).
Përveç kësaj, llogaritë 5-shifrore 145XX (në 1450. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore;
1451. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja) specifikojnë ndarjen e bilanceve në vonesë si
në vijim:
145X0: Kapitali
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë që lidhen me pagesat e vonuara të principalit.
145X1: Interesi
Bilancet të ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë që lidhen me pagesat e vonuara të interesit.
146. Mjetet me marrëveshje riblerjeje
Kapitali dhe interesi në vonesë që ndërlidhet me Mjetet e llogaritura në 19. Mjetet me marrëveshje
riblerjeje. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1460 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore (i cili
përfshin kapitalin dhe interesin në detyrime të mbetura në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 190);
1461 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja (i cili përfshin kapitalin dhe interesin në vonesë
në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 191).
Përveç kësaj, llogaritë 5-shifrore 146XX (në 1460. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore;
1461. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja specifikojnë ndarjen e bilanceve në vonesë ose
të papaguara si në vijim:
146X0: Kapitali
Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papgaur që lidhen me pagesat e vonuara të
principalit.
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146XI: Interesi

Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papaguara që lidhen me pagesat e vonuara
të interesit.
147. Plasmanët dhe të arkëtueshmet tjera
Kapitali dhe interesi në vonesë, që ndërlidhet me plasmanët dhe të arkëtueshmet tjera që nuk janë
përfshirë në 12. Kreditë dhe paradhëniet për bankat, 13. Kreditë dhe paradhëniet për klientët, 16. Mjetet
financiare të përcaktuara me vlerën fer , 15. Mjetet financiare të mbajtura për tregtim, 18. Mjetet e
kthyera në letra me vlerë që nuk janë të çregjistruara, 21. Investime të mbajtura deri në maturim, 19.
Mjetet me marrëveshje riblerjeje.
Përveç kësaj, llogaritë 4-shifrore 147X specifikojnë ndarjen e bilanceve në vonesë ose të papaguara si
në vijim:
1470: Kapitali

Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës në vonesë ose të papguara që lidhen me pagesat e vonuara
të principalit.
1471: Interesi

Bilancet e ndërlidhura me pjesën e shumës së papaguar që lidhen me pagesat e vonuara të interesit.
148. Interesi në vonesë (i papaguar) që duhet të rregullohet dhe shpenzimet e kapitalit në vonesë (të
papaguar)
Kjo llogari përfshin interesin në vonesë që duhet të rregullohet dhe shpenzimet e kapitalit në vonesë
dhe ndahet si në vijim: 1480. Interesi i papaguar që duhet të rregullohet; 1481. Shpenzimet e kapitalit
të papaguar.
1480. Interesi i papaguar ose në vonesë që duhet të rregullohet

Kjo llogari përfshin interesin në vonesë që duhet të rregullohet dhe ndahet si në vijim: 14800. Kreditë
dhe paradhëniet për klientët (e cila përfshin interesin e papagaur për tu rregulluar në lidhje me zërat e
regjistruar në llogarinë 13); 14801. Marrëveshjet e Riblerjes (e cila përfshin interesin e papagaur për tu
rregulluar në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 19); 14802. Plasmanët dhe të arkëtueshmet tjera
(të cilat përfshijnë interesin e papasgaur të mbetura për tu rregulluar në lidhje me zërat tjerë, përveç
atyre të regjistruar në llogaritë 13 dhe 19).
1481. Shpenzimet e kapitalit të papaguar

Kjo llogari përfshin interesin në vonesë ose të papagaur që duhet të rregullohet dhe ndahet si në vijim:
14810. Kreditë dhe paradhëniet për klientët (të cilat përfshijnë interesin në vonesë për tu rregulluar në
lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 13); 14811. Marrëveshjet e riblerjes (të cilat përfshijnë interesin
në vonesë për tu rregulluar në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 19); 14812. Plasmanët dhe të
arkëtueshmet tjera (të cilat përfshijnë interesin në vonesë për tu rregulluar në lidhje me zërat tjerë përveç
atyre të regjistruar në llogaritë 13 dhe 19).
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149 Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerës fer
Kjo llogari përfshin pjesën e rregullimeve të bëra në vlerën kontabël të mjeteve financiare, për shkak të
transaksioneve të mbuluara me vlerën fer (siç është përkufizuar me SNRF 9), të ndërlidhur me kapitalin
dhe interesin e papaguar nga të gjitha mjetet monetare me pagesa fikse ose të përcaktueshme.

15— Mietet financiare të mbajtura për tregtim
Llogaria 15 përfshinë mjetet financiare të blera me qëllimin kryesor shitjen gjatë periudhës afatshIcurtër, në përputhje më kërkesat e caktuara në SNRF 9. Për këtë arsye, mjetet të cilat janë pjesë e
portfolios së instrumenteve të identifikuara financiare të cilat menaxhohen së bashku dhe për të cilat ka
dëshmi të një modeli aktual të përfitimit afat-shkurtër nëse do të përfshihet në këtë llogari. Për më tepër,
kjo llogari i përfshin të gjitha instrumentet financiare derivative me një vlerë fer pozitive, me përjashtim
të derivativëve të përcaktuar në një marrëdhënie mbrojtëse sipas SNRF 9. Për instrumentet që
përmbajnë interesa, bilancet duhet të paraqiten duke u bazuar në çmimet me interes akrual p.sh. vlera
fer duke përfshirë edhe interesin akrual. Kjo llogari përfshinë: 150 Letrat me vlerë, 151 Instrumente
financiare derivative me vlerën pozitive fer; 159 Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera, sikurse është
paraqitur në vijim:
15

Mjetet financiare të mbajtura për tregtim
150
1500
15000
150000
150001
150002
150003
150004
150005
150006
150007
150008
150009
15001
150010
150011
150012
150013
150014
150015
15002
1501
15010
150100
150101
150102
15011
15012
151
1510
15100
151000
1510000
1510001
1510002
1510003
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Letrat me vlerë
Të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Instrumentet e kapitalit
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare private
Të tjera
Të emetuara nga entitetet e huaja
Instrumentet e borxhit
Shtetërore
Entitetet e korporatave
Të tjera
Instrumentet e kapitalit
Të tjera
Instrumentet financiare derivative me vlera fer pozitive
Institucionet vendore
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshje paraprake të normave
Kontratat paraprake
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151001
1510010
1510011
1510012
1510013
151002
1510020
1510021
1510022
1510023
151003
1510030
1510031
1510032
1510033
151004
15101
151010
1510100
1510101
1510102
151011
1510110
1510111
1510112
1510113
151012
1510120
1510121
1510122
151013
1510130
1510131
1510132
1510133
151014
1511
15110
151100
1511000
1511001
1511002
1511003
151101
1511010
1511011
1511012
1511013
151102
1511020
1511021
1511022
1511023
151103
1511030
1511031
1511032
1511033
151104
15111
151110
1511100

Risku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor(Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsionet e përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Rrezicie të tjera
Tregu i organizuar
Risku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontrata të së ardhmes
Risku i kapitalit
Kontrata të së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontrata të së ardhmes Fx
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsionet e përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Rrezige të tjera
lnstitucionet e huaja
Jashtë bursës(OTC)
Norma e rrezikut të interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshje paraprake për norma
Kontratat paraprake
Risku I kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsionet e përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Rreziqet e tjera
Tregu i organizuar
Norma e rrezikut të interesit
Opsionet
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1511101
1511102
151111
1511110
1511111
1511112
1511113
151112
1511120
1511121
1511122
151113
1511130
1511131
1511132
1511133
151114
159

Swap-et e normës së interesit.
Kontrata të së ardhmes
Risku i kapitalit
Kontrata të së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Risku i këmbimit valutor
Kontrata të së ardhmes Fx
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsionet e përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Rreziqet e tjera
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera

150. Letrat me vlerë
Mjetet financiare në formën e letrave me vlerë. Kjo llogari përfshinë si në vijim: 1500 Të emetuara nga
entitetet vendore; 1501 Të emetuara nga entitetet e huaja.
1500. Të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet financiare në formën e letrave me vlerë të emetuara nga entitetet e regjistruara ligjërisht
në Kosovë. Kjo përfshinë: 15000 Instrumente të borxhit, 15001 Instrumente të kapitalit; 15002 të tjera
15000. Instrumentet e borxhit
Instrumentet fmanciare, pronarit të të cilave zakonisht i takon pagesa e principalit dhe interesit, së
bashku me të drejtat tjera kontraktuale sipas kushteve të emetimit. Kjo llogari përfshin si në vijim:
Qeverinë Qendrore 150000; Qeverinë lokale 150001; 150002 Bankën Qendrore; 150003 Korporatat
tjera depozituese; 150004 Ndërmjetësit tjerë financiarë; 150005 Kompanitë e sigurimit; 150006
Ndihmësit financiar; 150007 Korporatat jo-financiare shoqërore; 150008 Korporatat jo-financiare
publike; 150009. Korporatat jo-financiare private. Referohuni në 13.000; 13.001; 13.002; 13.003;
13.004; 13.005 dhe 13.006 respektivisht për përkufizimet e 150.001; 150.004; 150.005; 150.006;
150.007; 150.008; 150.009. Përveç kësaj, keni parasysh:
150000. Qeveria qendrore
Instrumentet financiare në formën e letrave me vlerë të emetuara nga entitetet e qeverisë qendrore,
zakonisht emetuesit shtetëror.
5()002. Banka Qendrore
Illtrumentet financiare në formën e letrave me vlerë të emetuara nga një bankë qendrore.
150003. Korporatat tjera depozituese
Instrumentet financiare në formën e letrave me vlerë të emetuara nga korporatat tjera depozituese,
zakonisht bankat.
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15001. Instrumentet e kapitalit
Instrumentet financiare që paraqesin një kërkesë mbi Mjetet e mbetura të emetuesit. Kjo llogari
përfshinë me sa vijon: 150010 Korporatat tjera depozituese; 150011 Ndënnjetësit tjerë financiar;
150012 Kompanitë e sigurimeve; 150013 Ndihmësit financiar; 150014 Korporatat jo-financiare
shoqërore; 150015 Korporatat jo-financiare private (referohuni në 150003; 13001; 13002; 13003
13004; 13006 për përkufizime).
15002. Të tjera
Instrumentet financiare, përveç atyre të përshkruara në llogaritë 15000 dhe 15001 më lartë.
1501. Të emetuara nga entitetet e huaja
Instrumentet financiare në formën e letrave me vlerë të emetuara nga entitetet të regjistruara ligjërisht
jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshinë me sa vijon: 15010. Instrumentet e borxhit; 15011. Instrumentet
e kapitalit; 15012. Të tjera.
15010. Instrumentet e borxhit
Instrumentet fmanciare, pronarit të të cilave zakonisht i takon pagesa e principalit dhe interesit, së
bashku me të drejtat e tjera kontraktuale sipas kushteve të emetimit. Kjo llogari përfshinë me sa vijon:
150100. Shtetërore; 150101 Entitetet e korporatave; 150102 Të tjera.
150100. Shtetërore
Instrumentet financiare në formën e letrave me vlerë të emetuara nga entitetet e qeverisë qendrore.
150101. Entitetet e korporatave
Instrumente financiare në formën e letrave me vlerë, të emetuara nga kompanitë e regjistruara si entitete
ligjore jashtë Kosovës.
150102. Të tjera
Instrumentet tjera financiare përveç atyre të përshkruara në llogaritë 150100 dhe 150101 më lart.
15011. Instrumentet e kapitalit
Instrumentet financiare që paraqesin një kërkesë mbi Mjetet e mbetura të emetuesit.
15012. Të tjera
Instrumentet financiare përveç atyre të përshkruara në llogaritë 15010 dhe 15011 më lartë.
151. Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive
Instrumentet financiare derivateve, siç përkufizohen në SNRF 9, me vlerë të rregullt pozitive. Kjo
llogari përfshinë si në vijim: 1510. Institucionet vendore; 1511. Institucionet e huaja.
1510. Institucionet vendore
Instrumentet financiare derivative ku palët janë entitete të regjistruara ligjërisht në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë si në vijim: 15100. Jashtë Bursës; 15101. Tregu i organizuar.
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15100. Jashtë bursës (OTC)
Instrumente financiare derivative që tregtohen jashtë bursës. Kjo llogari përfshinë me sa vijon: 151000.
Riskun e normës së interesit; 151001. Risku i kapitalit; 151002. Risku i këmbimit valutor (Fx); 151003.
Risku kreditor; 151004. Rreziqet e tjera.
151000. Risku i normës së interesit
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar ndaj riskut të normës së interesit. Kjo llogari
përfshinë me sa vijon: 1510000. Opsionet; 1510001. Swap-et e normave të interesit; 1510002.
Marrëveshjet paraprake për norma; 1510003. Kontratat paraprake.
1510000. Opsionet
Kontaktet derivative, ku blerësit i jepet e drejta, por nuk është i obliguar që të blej apo të shesë një mjetë
apo instrument themelor me një çmim fiks gjatë apo para datës së caktuar.

1510001. Swap-et e normës së interesit
Kontaktet derivative ku dy palët i shkëmbejnë vijat e pagesave të ardhshme të interesit duke u bazuar
në një shumë të specifikuar të principalit. Vijat e pagesave të ardhshme të interesit mund të bazohen në
pagesat fikse apo rrjedhëse (p.sh. të ndërlidhura me një indeks të normës së interesit).
1510002. Marrëveshje paraprake mbi normat
Kontaktet derivative ku të dy palët dakordohen mbi një normë të interesit që duhet të paguhet apo të
merret, në fillim të datës së ardhshme fillestare dhe duke u bazuar në një shumë specifike të principalit.
Sipas këtyre marrëveshjeve, zgjidhja zakonisht bazohet në pagesat neto në mes të palëve.
1510003. Kontratat paraprake
Kontaktet derivative ku të dy palët dakordohen që të blejnë apo të shesin një mjetë në një kohë të caktuar
në të ardhmen, sipas çmimit të dakorduar.
151001. Risku i kapitalit
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar ndaj riskut të çmimit të kapitalit. Kjo llogari
përfshinë me sa vijon: 1510010. Kontratat paraprake; 1510011. Opsionet; 1510012. Garancitë;
1510013. Të tjera (referojuni 1510003 dhe 1510000 për përkufizimet e 1510010, respektivisht
1510011).
1510012. Garancitë
Kontaktet derivative ku mbajtësi ka të drejtë të blejë letrat me vlerë (zakonisht kapital) nga emetuesi
me një çmim specifik brenda një kornize të caktuar kohore. Letrat themelore me vlerë zakonisht
emetohen me rastin e përdorimit të garancisë, që ngërthen efektin e dobësimit.
1510013. Të tjera
Kontaktet derivative përveç atyre të specifikuara më lartë në 1510010, 1510011 dhe 1510012.
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151002. Risku i këmbimit valutor (Fx)
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar ndaj një risku të këmbimit valutor. Kjo
llogari përfshinë me sa vijon: 1510020. Kontratat paraprake Fx; 1510021. Swap-et ndër-valutore;
1510022. Opsioni Fx; 1510023. Të tjera.
1510020. Kontratat paraprake Fx
Kontaktet derivative ku njëra palë dakordohet me blerjen e një valute kundrejt shitjes së një tjetre, për
dorëzimin në një datë të dakorduar në të ardhmen. Këto marrëveshje mund të zgjidhen përmes pagesave
neto apo bruto në mes të palëve.
1510021. Swap-et ndër-valutore
Kontaktet derivative ku njëra palë dakordohet për blerjen dhe shitjen në të njëjtën kohë të shumave të
njëjta (identike) nga njëra valutë në tjetrën, në dy data të ndryshme, zakonisht nga ajo e tashmja në të
ardhmen.
1510022. Opsionet Fx
Kontaktet derivative ku blerësit i jepet e drejta, por nuk është i obliguar, të blej apo të shesë shumën e
përcaktuar të valutës së huaj në një çmim specifik të përcaktuar (të shprehur si një normë e këmbimit
valutor) gjatë apo para një date të caktuar.
1510023. Të tjera
Kontaktet derivative përveç atyre të specifikuara më lartë në 1510020, 1510021, dhe 1510022.
151003. Risku kreditor
Instrumentet fmanciare derivative me ekspozim të theksuar ndaj riskut kreditor. Kjo llogari përfshinë
si në vijim:
1510030. Swap-et e mospagesës së kredisë; 1510031. Opsioni i përhapjes kreditore; 1510032. Swapet e kthimeve totale.
1510030. Swap-et e mospagesës së kredisë
Instrumentet financiare derivative të përcaktuara për transferimin e riskut kreditor, ku blerësi i një
instrumenti i bënë pagesat deri në datën e maturitetit, në këmbim të zotimit të shitësit për pagesën e
borxhit të palëve të treta, në rast se kjo palë e tretë nuk paguan obligimet financiare.
1510031. Opsioni i përhapjes kreditore
Instrumentet financiare derivative ku blerësit i jepet mundësia të bëjë shpërndarjen e normës së lcthimit
të obligimit referues dhe mbi standardin e referuar.
1510032. Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Instrumentet derivative financiare ku njëra palë i bënë pagesat duke u bazuar në një normë të përcaktuar
dhe tjetra i kryen pagesat duke u bazuar në kthimet e një mjeti themelor.
1510033. Të tjera
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar ndaj riskut kreditor, përveç atyre të
përcaktuara më lartë në llogaritë 1510030, 1510031 dhe 1510032.
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151004. Rreziqet tjera
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar, përveç atyre të specifikuara më lartë në
llogaritë 151000, 151001, 151002 dhe 151003.
15101. Tregu i organizuar
Instrumentet financiare derivative që tregtohen përmes shkëmbimit. Kjo llogari përfshinë si në vijim:
151010 Risku i normës së interesit; 151011 Risku i kapitalit; 151012 Risku i këmbimit valutor; 151013
Risku kreditor; 151014 Rreziqet e tjera.
151010. Risku i normës së interesit
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar ndaj riskut të normave të interesit. Kjo
llogari përfshinë si në vijim: 1510100 Opsionet; 1510101 Swap-et e normës së interesit; 1510102
Kontrata të së ardhmes (referojuni 1510000, 1510001, 1510100 dhe 1510101 për përkufizimet).
1510102. Kontratat e së ardhmes
Kontaktet derivative mes dy palëve për të blerë apo për të shitur një mjetë specifike të cilësisë dhe sasisë
së standardizuar për një çmim të dakorduar, në një datë të paracaktuar në të ardhmen. Standardizimi i
tipareve të cilësisë dhe sasisë është themeluar në mënyrë që të lehtësojë tregtinë me shkëmbim. Disa
nga kontratat e së ardhmes mund të kërkojnë dorëzimin fizik të mjetes, ndërsa të tjerat zgjidhen përmes
pagesave neto.
151011. Risku i kapitalit
Instrumentet financiare derivative me ekspozim të theksuar ndaj riskut të çmimit të kapitalit. Kjo llogari
përfshinë si në vijim: 1510110. Kontratat e së ardhmes; 1510111. Opsionet; 1510112. Garancitë;
1510113. Të tjera (referojuni 1510102; 1510011; 1510012 dhe 1510013 për përkufizime ).
151012. Risku i këmbimit valutor
Instrumentet financiare derivateve me ekspozim të theksuar ndaj rrezikut të këmbimit valutor. Kjo
llogari përfshinë si në vijim. 1510120 Kontratat e ardhmes Fx, 1510121 Opsionin Fx; 1510122 Të tjera
(referojuni 1510022 dhe 1510023 për përkufizimet e 1510121 dhe 1510122).
1510120. Kontratat e ardhmes Fx
Kontaktet e standardizuara derivative ku njëra palë dakordohet për bleden e një valute kundrejt shitjes
së tjetrës për dorëzim në datën e dakorduar në të ardhmen.
151013. Risku kreditor
Instrumentet financiare derivateve me ekspozim të theksuar ndaj riskut kreditor. Kjo llogari përfshinë
si në vijim: 1510130 Swap-et e mospagesës së kredisë; 1510131 Opsionin e përhapjes kreditore;
1510132 Swap-et e shlyedes së tërësishme; 1510133 Të tjera (referojuni 1510030; 1510031; 1510032
dhe 1510033 për përkufizime).
151014. Rreziqet tjera
Instrumentet financiare derivateve me ekspozim të theksuar, përveç atyre të specifikuara më lartë në
llogaritë 151010, 151011, 151012 dhe 151013.
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1511. Institucionet e huaja

Instrumentet derivative fmanciare, ku palët tjera te kontratave janë entitete të regjistruara ligjërisht
jashtë Kosovës. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 1510. Institucionet
vendore. Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogarinë nën 1510. Institucionet vendore janë të
aplikueshme për nën-llogaritë në kuadër të 1511. Institucionet e huaja.
159. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera

Mjetet monetare me pagesa fikse apo të përcaktueshme që klasifikohen si mjete financiare të mbajtura
për tregtim sipas SNRF9, të cilat nuk janë të specifikuara diku tjetër në llogarinë 15.

16 — Mjetet financiare të përcaktuara në vlerën fer (Opsioni i vlerës fer)
Kjo llogari duhet të përfshijë Mjetet financiare që nuk mbahen për tregti por janë të përcaktuara me
vlerën fer përmes fitimit apo humbjes në njohjen fillestare, në përputhje me SNRF 9. Për instrumentet
që përfshijnë interes, bilancet duhet të paraqiten duke u bazuar në çmimet me interes, p.sh. vlera fer,
duke përfshirë interesin akrual. Kjo llogari përfshin: 160 letrat me vlerë; 161 Mjetet tjera fmanciare të
përcaktuara me vlerën e drejt, sikurse është paraqitur në vijim:
16

Mjetet financiare të përcaktuara në vlerën fer (Opsioni i vlerës fer)
160
1600
16000
160000
160001
160002
160003
160004
160005
160006
160007
160008
160009
16001
160010
160011
160012
160013
160014
160015
16002
1601
16010
160100
160101
160102
16011
16012
161

Letrat me vlerë
Të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat fiera depozituese
Ndbrmjetbsit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Instrumentet e kapitalit
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësuesit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare private
Të tjera
Të emetuara nga entitetet e huaja
Instrumentet e borxhit
Shtetërore
Entitetet e korporatave
Të tjera
Instrumentet e kapitalit
Të tjera
Mjetet tjera financiare të përcaktuara me vlerën fer

160. Letrat me vlerë
Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 150. Letrat me vlerë. Prandaj,
përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë në 150. Letrat me vlerë janë të zbatueshme edhe për nënllogaritë në 160. Letrat me vlerë.
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161. Mjetet tjera financiare të përcaktuara me vlerën fer
Kjo llogari përfshin Mjetet financiare të përcaktuara me vlerë fer, përveç atyre të përfshira më lart në
llogarinë 160.
18 - Sekjuritizimi i Mieteteve që nuk ianë të çre2iistruara
Kjo llogari përbëhet nga të gjitha mjetet të cilat, nëse do të transferoheshin tek një palë tjetër me anë të
një transaksioni për sekjuritizim, nuk i kanë përmbushur kushtet e nevojshme për çregjistrim sipas
SNRF 9 dhe kësisoj mbeten të regjistruara në pasqyrat financiare të institucionit. Kjo llogari përshin:
180 Kreditë dhe paradhëniet për klientët — të sekjuritizuara; 189 Mjetet tjera të sekjuritizuara që nuk
janë të çregjistruara, sikurse është paraqitur në vijim:
18
180
1800
18000
180000
1800000
1800001
1800002
1800003
1800004
180001
1800010
1800011
1800012
1800013
1800014
180002
1800020
1800021
1800022
1800023
1800024
180003
1800030
1800031
1800032
1800033
1800034
180004
1800040
1800041
1800042
1800043
1800044
180005
1800050
1800051
1800052
1800053
1800054
180006
1800060
1800061
1800062
1800063
1800064
180007
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Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët - të sekjuritizuara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredit tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
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1800070
1800071
1800072
1800073
1800074
1800075
1800076
180008
1800080
1800081
1800082
1800083
1800084
18001
180010
1800100
1800101
1800102
1800103
1800104
180011
1800110
1800111
1800112
1800113
1800114
1800115
1800116
180012
1800120
1800121
1800122
1800123
1800124
1800125
1800126
180013
1800130
1800131
1800132
1800133
1800134
1801
18010
180100
180101
180102
180103
180104
180105
180106
180107
180108
18011
180110
180111
180112
180113
1 802

189
1890
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Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredit me hipoteka
LIzIngu dhe dhënia me qira
Kartat e kreditit
Kreditë konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Klientët e huaj
Entitetet e korporatave
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
LizIngu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredi me hipotekë
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredi konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Të tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredi me hipotekë
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredi konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë e tjera të kollateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
KompanItë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse
me vlerën fer
Mjetet tjera sekjuritizuara të që nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
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18900
18901
18902
18903
18904
18905
18906
18907
18908
18909
18910
18911
1892
18920
18921
18922
18923
1893

Qeveria Qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e huaja
Korporatat
Ekonomit familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

180. Kreditë dhe paradhëniet për klientët - të sekjuritizuara
Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 130. Kreditë dhe paradhëniet për klientët.
Prandaj përkufizimet e përfshira për llogarinë 130. Kreditë dhe paradhëniet për klientët (dhe nënllogarit e tij) janë të zbatueshme për nën-llogaritë nën 180: Kreditë dhe llogaridhëniet për klientët — të
kthyera në letra me vlerë
189. Mjetet tjera të sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara, përveç atyre të specifikuara më lartë në llogarinë
180. Kjo llogari përfshin si në vijim: 1890. Të emetuara nga entitetet vendore; 1892. Të emetuara nga
entitetet e huaja; 1893. Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me
vlerën fer.
1890. Të emetuara nga entitetet vendore
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara, të ndërlidhura me plalët e tjera (angl.:counterparties)
të cilat janë banorë apo janë të regjistruar si entitete ligjore në Kosovë. Kjo llogari përfshinë si në vijim:
18900. Qeveria Qendrore; 18901. Qeverisja lokale; 18902. Banka Qendrore; 18903. Korporatat e tjera
depozituese; 18904. Ndërmjetësit tjerë financiar; 18905. Kompanitë e sigurimeve; 18906. Ndihmësit
financiar; 18907. Korporatat jo-financiare shoqërore; 18908. Korporatat jo-financiare publike; 18909.
Korporatat jo-financiare private; 18910. Ekonomitë familjare; 18911. OJSHEF. Referojuni llogarive
15000 dhe 1300 (dhe nën-llogarive të tyre) për përkufizime të llogarive 18900 deri më 18909
përkatësisht 18910 deri më 18911.
1892. Të emetuara nga entitetet e huaja
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara, të ndërlidhura me palët tjera që janë banor apo janë
të regjistruar si entitete ligjore jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshin si në vijim: 18922. Korporatat;
18921. Ekonomitë familjare; 18922. Të tjera; 18923. UNMIK/EULEX. Referojuni llogarisë 1301 (dhe
nën-llogarive të saj) për përkufizime të llogarive 18920 deri 18923.
1893. Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer. Kjo
llogari përfshinë pjesën e korrigjimeve të bëra ndaj vlerës kontabël të mjeteve financiare për shkak të
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transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer (siç është përcaktuar nga SNRF 9), në lidhje me mjetet e
sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara.
19 — Mjetet me marrëveshje riblerjeje
Kjo llogari i referohet të gjitha mjeteve të cilat, nëse i shiten një pale tjeter, do të jenë subjekt i
marrëveshjes së riblerjes dhe nuk do ti përmbushin kushtet e nevojshme për çregjistrimin sipas SNRF
9. Kjo llogari përfshinë: 190: Të emetuara nga entitetet vendore; 191 të emetuara nga entitetet e huaja
199 Korrigjiet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerën e drejt,
sikurse është paraqitur në vijim:
Mjetet me marrëveshje riblerjeje
190
1900
19000
19001
19002
19003
19004
19005
19006
19007
1901
19010
19011
19012
19013
19014
19015
19016
19017
1902
19020
19021
19022
19023
19024
19025
19026
19027
191
1910
19100
19101
1911
19110
19111
1912
19120
19121
199

Të emetuara nga entitetet vendore
Të matura në vlerë të rregullt
Banka Qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-finandare publike
Korporatat jo-financiare private
Të matura me kosto të amortizuar
Banka Qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Të matura në kosto
Banka Qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-finandare shoqërore
Korporatat jo-finandare publike
Korporatat jo-financiare private
Të emetuara nga entitetet e huaja
Të matura në vlerë të rregullt
Entitetet e korporatave
Të tjera
Të matura me kosto të amortizuar
Entitetet e korporatave
Të tjera
Të matura në kosto
Entitetet e korporatave
Të tjera
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

190. Të emetuara nga entitetet vendore
Mjetet që i nënshtrohen marrëveshjeve të riblerjes, të emetuara nga palët tjera që janë të regjistruara si
entitete ligjore në Kosovë. Kjo llogari përfshinë si më poshtë: 1900 Të matura në vlerën fer; 1901 Të
matura sipas kostos së amortizimit; 1902 Të matura sipas kostos.

1 47

Udhëzim për raportim BQK
1900. Të matura në vlerënfer
Mjetet financiare të matura në vlerën fer. Kjo llogari përfshin si në vijim: 19000 Banka Qendrore; 19001
Korporatat e tjera depozituese; 19002 Ndërmjetësit tjerë financiar; 19003 Kompanitë e sigurimeve;
19004 Ndihmësit financiar; 19005 Korporatat jo-financiare shoqërore; 19006 Korporatat jo-financiare
publike; 19007 Korporatat jo-financiare private (referohuni llogarive 150002 deri në 150009 për
përkufizimet).
1901. Të matura me kosto të amortizuar
Mjetet financiare të matura në kosto të amortizuar. Kjo llogari përfshin si në vijim: 19010 Banka
Qendrore; 19011 Korporatat e tjera depozituese; 19012 Ndërmjetësit tjerë financiar; 19013 Kompanitë
e sigurimeve; 19014 Ndihmësit financiar; 19015 Korporatat jo-financiare shoqërore; 19016 Korporatat
jo-financiare publike; 19017 Korporatat jo-financiare private (referojuni llogarive 150002 deri më
150009 për përkufizimet).
1902. Të matura në kosto
Mjetet financiare të matura në kostot fillestare. Kjo llogari përfshin si në vijim: 19020 Banka Qendrore;
19021 Korporatat tjera depozituese; 19022 Ndërmjetësit tjerë financiar; 19023 Kompanitë e
sigurimeve; 19024 Ndihmësit financiar; 19025 Korporatat jo-financiare shoqërore; 19026 Korporatat
jo-financiare publike; 19027 Korporatat jo-financiare private (referohuni llogarive 150002 deri 150009
për përkufizime).
191. Të emetuara nga entitetet e huaja
Mjetet që i nënshtrohen marrëveshjeve të riblerjes, të emetuara nga palët që janë të regjistruara si
entitete ligjorë jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshinë si në vijim: 1910 Të matura në vlerën fer; 1911 Të
matura me kosto të amortizuar; 1912 Të matura në kosto.
1910. Të matura në vlerën fer
Mjetet financiare të matura në vlerën fer. Kjo llogari përfshin si në vijim: 19100 Entitetet e korporatave;
19101 Të tjera.
19100. Entitetet e korporatave
Mjetet financiare të emetuara nga kompanitë që janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës.
19101. Të tjera
Instrumentet financiare të emetuara nga emetuesit tjerë përveç atyre të specifikuar më lartë në 19100.
1911. Të matura me kosto të amortizuar
Mjetet financiare të matura me koston e amortizuar. Kjo llogari përfshin si në vijim: 19110 Entitetet e
korporatave; 19111 Të tjera.
1912. Të matura në kosto
Mjetet financiare të matura në kosto fillestare. Kjo llogari përfshin si në vijim: 19120 Entitetet e
korporatave; 19121 Të tjera.
199. Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerënfer
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Kjo llogari përfshinë pjesën e rregullimeve të bëra për vlerën kontabël të mjeteve financiare për shkak
të transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer (siç është përcaktuar nga SNRF 9), në lidhje me Mjetet që i
nënshtrohen marrëveshjeve për riblerje.
20 — Derivativet mbrojtëse me vlerën fer
Kjo llogari përfshin instrumentet financiare derivative me vlerën pozitive fer të përcaktuar si
instrumente mbrojtëse në përputhje me SNRF 9. Banka raportuese duhet të jetë në gjendje që të ndajnë
instrumentet sipas llojit të marrëdhënies mbrojtëse: Mbrojtja e rrjedhës së parasë, mbrojtja e vlerës fer
dhe mbrojta e investimeve neto. Derivativet gjithashtu duhet të ndahen sipas llojit të tregut (OTC apo
treg i organizuar) dhe llojit të instrumentit. Për instrumentet që bartin interes, bilancet duhet të paraqiten
në bazë të çmimeve me interes përkatësisht vlerës fer duke përfshirë edhe interesin e akumuluar.
Kjo llogari përfshinë: 200 Institucionet vendore; 201 Institucione të huaja, sikurse është paraqitur në
vijim:
20

Derivativet Mbrojtëse me Vlerën pozitive Fer
200
2000
20000
200000
2000000
2000001
2000002
2000003
200001
2000010
2000011
2000012
2000013
200002
2000020
2000021
2000022
2000023
200003
2000030
2000031
2000032
2000033
200004
20001
200010
2000100
2000101
2000102
200011
2000110
2000111
2000112
2000113
200012
2000120
2000121
2000122
200013
2000130
2000131

Institucionet vendore
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshje të ardhshme për norma
Kontratat paraprake
Risku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake (Fx)
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku I normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Risku I kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e ardhshme Fx
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore

1

49

Udhëzim për raportim BQK
2000132
2000133
200014
2001
20010
200100
2001000
2001001
2001002
2001003
200101
2001010
2001011
2001012
2001013
200102
2001020
2001021
2001022
2001023
200103
2001030
2001031
2001032
2001033
200104
20011
200110
2001100
2001101
2001102
200111
2001110
2001111
2001112
2001113
200112
2001120
2001121
2001122
200113
2001130
2001131
2001132
2001133
200114
2002
20020
200200
2002000
2002001
2002002
2002003
20021
200210
2002100
2002101
201
2010
20100
201000

50

Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Të tjera Risk
Mbrojtës e vlerës fer
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshje paraprake për norma
Kontrata paraprake
Risku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake (Fx)
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Të tjera Risk
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Risku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e ardhmes Fx
Opsionet Fx
Të tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Të tjera Risk
Mbrojtja e investimeve neto
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake (Fx)
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Opsionet Fx
Të tjera
institucionet e huaja
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i normës së interesit
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2010000
2010001
2010002
2010003
201001
2010010
2010011
2010012
2010013
201002
2010020
2010021
2010022
2010023
201003
2010030
2010031
2010032
2010033
201004
20101
201010
2010100
2010101
2010102
201011
2010110
2010111
2010112
2010113
201012
2010120
2010121
2010122
201013
2010130
2010131
2010132
2010133
201014
2011
20110
201100
2011000
2011001
2011002
2011003
201101
2011010
2011011
2011012
2011013
201102
2011020
2011021
2011022
2011023
201103
2011030
2011031
2011032
2011033

Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshje të ardhshme për norma
Kontratat paraprake
Risku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Ti§tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake (Fx)
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Tb tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tb tjera
Tb tjera Risk
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Risku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tb tjera
Rreziku I këmbimit valutor
Kontratat e ardhmes Fx
Opsionet Fx
Tb tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tb §era
Të tjera Risk
Mbrojta e vlerës fer
Jashtë bursbs(OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshje paraprake për norma
Kontratat paraprake
Rreziku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Tb tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake (Fx)
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Tb tjera
Risku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tb §era
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201104
20111
201110
2011100
2011101
2011102
201111
2011110
2011111
2011112
2011113
201112
2011120
2011121
2011122
201113
2011130
2011131
2011132
2011133
201114
2012
20120
201200
2012000
2012001
2012002
2012003
20121
201210
2012100
2012101

Të tjera Risk
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Të tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e ardhmes Fx
Opsionet Fx
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Të tjera
Të tjera Risk
Mbrojtja e investimeve neto
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake (Fx)
Swap-i ndërvalutor
Opsionet Fx
Të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Opsionet Fx
Të tjera

200. Institucionet vendore
Instrumentet financiare derivative, ku palët në kontratë janë entitete ligjërisht të regjistruara në Kosovë.
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 2000 Mbrojtja e njedhës së parasë; 2001 Mbrojtës e vlerës së drejtë;
2002 Mbrojtja e investimeve neto.
2000. Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive, të përcaktuara si instrumente mbrojtëse në
mbrojtjen e njedhës së parasë, në përputhje me kërkesat e SNRF 9 për kontabilitetin mbrojtës. Struktura
e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarive 1510. Institucionet vendore. Prandaj, përkufizimet
e përfshira në nën-llogaritë nën 1510. Institucionet vendore janë të zbatueshme për nën-llogaritë e 2000.
Mbrojtja e njedhës së parasë.
2001. Mbrojta e vlerës fer
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive, të përcaktuara si instrumente mbrojtëse nën
mbrojtën e vlerës fer, në përputhje me kërkesat e SNRF 9 për kontabilitetin mbrojtës. Struktura e kësaj
llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 1510. Institucionet vendore. Prandaj, përkufizimet e
përfshira në nën-llogaritë nën 1510. Institucionet vendore janë të zbatueshme për nën-llogaritë e 2001.
Mbrojta e vlerës fer.
2002. Mbrojtja e investimit neto
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive, të përcaktuara si instrumente mbrojtëse nën
mbrojtën e vlerës fer, në përputhje me kërkesat e SNRF 9 për kontabilitetin mbrojtës. Kjo llogari
përfshinë si në vijim: 20020 Jashtë bursës(OTC); 20.021 Tregu i organizuar.
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20020. Jashtë bursës(OTC)
Instrumentet financiare derivative të cilat tregtohen jashtë bursës. Kjo llogari përfshinë si në vijim:
200200 Rreziku i këmbimit valutor (Fx).
200200. Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Instrumentet financiare derivateve me ekspozim themelor ndaj rreziku të këmbimit valutor. Kjo llogari
përfshin si në vijim: 2002000. Kontratat paraprake Fx; 2002001. Swap-in ndër valutor; 2002002.
Opsionet Fx; 2002003. Të tjera.
2002000. Kontratat paraprake (Fx)
Kontaktet derivative ku njëra palë dakordohet për blerjen e një valute kundrejt shitjes së një tjetre, për
dorëzim në një datë të dakorduar në të ardhmen. Këto marrëveshje mund të zgjidhet përmes pagesave
neto apo bruto mes palëve.
2002001. Swap-i ndër valutor
Kontakte derivative ku njëra palë dakordohet me blerjen dhe shitjen e njëkohshme të shumave identike
të njërës valutë me një tjetër me dy data të ndryshme, zakonisht nga aktualja në të ardhmen).
2002002. Opsionet Fx
Kontaktet derivative ku blerësit i jepet e drejta, por nuk është i obliguar që të blej apo të shes një shumë
të caktuar të valutës së huaj, në një çmim të caktuar fiks (i shprehur si një normë e këmbimit valutor)
gjatë apo para një date të caktuar.
2002003. Të tjera
Kontaktet derivative përveç atyre të specifikuara më lartë në 2002000, 2002001 dhe 2002002.
20021. Tregu i organizuar
Instrumentet financiare derivative që tregtohen në bursë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 200210
Rreziku i këmbimit valutor (Fx).
200210. Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Instrumentet financiare derivative me ekspozim themelor ndaj rrezikut të këmbimit valutor. Kjo llogari
përfshin si në vijim: 2002100 Opsionet Fx; 2002101 Të tjera.
2002100. Opsionet Fx
Kontaktet derivative ku blerësit i jepet e drejta, por nuk obligohet, që të blej apo të shes një shumë të
theksuar të valutës së huaj, në një çmim të caktuar fiks (i shprehur si një normë këmbimit valutor) gjatë
apo para një date të caktuar.
2002101. Të tjera
Kontaktet derivative përveç atyre të specifikuara më lartë në 2002100.
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201: Institucionet e huaja
Instrumentet financiare derivative ku palet në kontrata janë entitete ligjore të regjistruara jashtë
Kosovës. Struktura e kësaj llogarie është e ngjaslune më atë të llogarisë 200. Institucionet vendore.
Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë nën 200. Institucionet vendore, janë të zbatueshme
për nën-llogaritë nën 201. Institucionet e huaja.

21 — Investimet e mbajtura deri në maturim
Kjo llogari duhet të përfshij Mjetet financiare jo-derivative me pagesa fikse apo të përcaktueshme, për
të cilën ekziston qëllimi dhe aftësia për të mbajtur deri në maturim, në përputhje me kërkesat e SNRF
9. Mjetet duhet të regjistrohen sipas kostos së tyre të amortizuar, në përputhje me kërkesat e SNRF 9;
interesi akrual regjistrohet ndarazi në llogarinë 32. Kjo llogari përfshin: 210 Letrat me vlerë të emetuara
nga entitetet vendore; 211. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja; 219 Investimet tjera të
mbajtura deri në maturim, sikurse është paraqitur në vijim:
Investimet e mbajtura deri në maturim

21
210
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
211
2110
2111
2112
219

Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Shtetërore
Entitetet e korporatave
Të tjera
Investimet tjera të mbajtura deri në maturim

210. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet që janë ligjërisht të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë si në vijim: 2100 Qeveria qendrore; 2101 Qeverisja lokale; 2102 Banka Qendrore; 2103
Korporatat tjera depozituese; 2104 Ndërmjetësit tjerë financiar; 2105 Kompanitë e sigurimeve; 2106
Ndihmësit financiar; 2107 Korporatat jo-financiare shoqërore; 2108 Korporatat jo-financiare publike;
2109 Korporatat jo-financiare private. Referohuni llogarive 150000 deri në 150009 për përkufizime.
211. Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet që janë ligjërisht të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari përfshin
si në vijim: 2110 Shtetërore; 2111 Entitete të korporatave; 2112 Të tjera. Referohuni llogarive 150100
deri në 150102 për përkufizime.
219: Investimet tjera të mbajtura deri në maturim

Investimet e mbajtura deri në maturim, përveç atyre të specifikuara më lartë në 210 dhe 211.

1
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22 — Investimet në filialet të cilat nuk janë piese e shkririeve, shoqërive dhe ndërmarrieve të
përbashkëta (Vetëm për pasqvrat e konsoliduara financiare)
Kjo llogari duhet të përdoret vetëm gjatë përgatitjes së pasqyrave të konsoliduara financiare. Filialet të
cilat nuk janë pjese e shkrirjeve, shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta duhet të llogariten në
përputhje me SNRF-të përkatëse (p.sh. SNK 27, SNK 28, SNK 31). Kjo llogari përfshin: 220. Entitetet
vendore; 221. Entitetet ehuaja; 229: Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse në vlerën fer, sikurse është paraqitur në vijim:

22
220
2200
2201
2202
221
2210
2211
2212
229

Investimet në filialet të cilat nuk janë pjese e sh
, shoqërive dhe e ndërrnarrjve të
përbashkëta (Vetëm për pasqyrat e konsoliduara finadlikre)
Entitetet vendore
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Entitetet e huaja
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

220. Entitetet vendore
Kjo llogari ndërlidhet me interesat në entitetet që janë ligjërisht të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë si në vijim: 2200 Filialet; 2201 Shoqëritë; 2202 Sipërmarrjet e përbashkëta.
2200. Filialet
Entitetet e kontrolluara nga institucioni raportues (në përputhje me SNK 28).
2201. Shoqëritë
Entitetet mbi të cilët institucioni raportues ka ndikim të konsiderueshëm (në përputhje me SNK 28) dhe
që nuk janë filiale apo interes i një sipërmarrje të përbashkët.
2202. Sipërmarrjet e përbashkëta
Marrëveshjet kontraktuale ku dy apo më shumë palë ndërmarrin një mjetitetet ekonomik që i
nënshtrohen një kontrolli të përbashkët.
221. Entitetet e huaja
Kjo llogari ndërlidhet me interesat në entitete të cilat janë ligjërisht të regjistruara jashtë Kosovës. Kjo
llogari përfshinë si në vijim: 2210 Filialet; 2211 Shoqëritë; 2212 Sipërmarrjet e përbashkëta (referohuni
2200; 2201 dhe 2202 për përkufizime).
229. Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer
(referojuni 129 për përkufizime).
23 — Investimet në filialet, shoqëritë dhe ndërmarrjet e përbashkëta (vetëm për pasqvrat individuale
financiare)
Kjo llogari duhet të përdoret vetëm gjatë përgatitjes së pasqyrave individuale financiare. Filialet,
shoqëritë dhe sipërmarrjet e përbashkëta duhet të llogariten për kosto në vlerë të rregullt, në përputhje
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me SNRF 9. Kjo llogari përfshin: 230 Entitetet vendore; 231 Entitetet e huaja; 239 Korrigjimet ndaj
vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, sikurse është paraqitur në
vijim:

23
230
2300
23000
230000
230001
23001
230010
230011
2301
23010
230100
230101
23011
230110
230111
2302
23020
230200
230201
23021
230210
230211
231
2310
23100
231000
231001
23101
231010
231011
2311
23110
231100
231101
23111
231110
231111
2312
23120
231200
231201
23121
231210
231211
239

Investimet në filialet, shoqëritë dhe ndërmarrjet e përbashkëta (Vetëm për pasqyrat
individuale financiare)
Entitetet vendore
Filialet
Të matura në vlerë fer
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Të matura në kosto
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Shoqëritë
Të matura në vlerë fer
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Të matura në kosto
Shumat para provizionitiçvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Sipërmarrjet e përbashkëta
Të matura në vlerë fer
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Të matura në kosto
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Entitetet e huaja
Filialet
Të matura në vlerën fer
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Të matura në kosto
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Shoqëritë
Të matura në vlerë fer
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Të matura në kosto
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Sipërmarrjet e përbashkëta
Të matura në vlerë fer
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Të matura në kosto
Shumat para provizionit/çvlerësimit
Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)
Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me
vlerë fer

230. Entitetet vendore
Kjo llogari ndërlidhet me interesat në entitetet të cilat janë të ligjërisht të regjistruara në Kosovë. Kjo
llogari përfshin si në vijim: 2300 Filialet; 2301 Shoqëritë; 2302 Ndërmarrjet e përbashkëta (referohuni
2200; 2201 dhe 2202 për përkufizime).
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- 230X0. Të matura në vlerën fer
Bilancet e ndërlidhura me instrumentet e kapitalit të matura në vlerë të rregullt.
-

230X00. Shumat para provizionit/çvlerësimit
Bilancet para ngarkesave të provizionit dhe çvlerësimit.

-

230X01. Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)

Bilancet e kontra-llogarisë, të ndërlidhura me ngarkesat e grumbulluara të provizionit dhe
çvlerësimit.
- 230X1. Të matura në kosto
Bilancet e ndërlidhura me instrumentet e kapitalit të matura në vlerë fillestare.
-

230X10. Shumat para provizionit/zhvlerësimi

Bilancet para ngarkesave të provizionit dhe çvlerësimit.
-

230X11. Provizioni/zhvlerësimi i grumbulluar(-)

Bilancet e kontra-llogarisë, të ndërlidhura me ngarkesat e grumbulluara të provizionit dhe
çvlerësimit.
231. Entitetet e huaja
Kjo Ilogari ndërlidhet me interesat e entiteteve të cilat janë ligjërisht të regjistruara jashtë Kosovës. Kjo
llogari përfshin si në vijim: 2310; Filialet; 2311 Shoqëritë; 2312 Ndërmarrjet e përbashkëta. Struktura
e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 230. Entitetet vendore. Prandaj përkufizimet e
përfshira për nën-llogaritë nën 230. Entitetet vendore, janë të zbatueshme për nën-llogaritë nën 231.
Entitetet e huaja.
239: Korrigjimet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë
fer(referojuni 129 për përkufizime)
24 — Mjetet jo-korrente (jo-rrjedhëse) që mbahen për shitie
Kjo llogari përmban mjetet jo-korrente, ku vlera e të cilave në libër pritet të rikuperohet nëpërmjet
shitjes dhe jo nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm, deri në plotësimin e kërkesave të SNRF 5. Mjetet
e ri-poseduara duhet të regjistrohen në këtë llogari, nëse i përmbushin kërkesat e SNRF 5. Kjo llogari
përfshin: 240 Mjetet jo-korrente që mbahen për shitje; 241 Mjetet e tjera jo-korrente që mbahen për
shitje, sikurse është paraqitur në vijim:

240
2400
2401
2402
241

Mjetet jo-korrente që mbahen për shitje
Pasuria e patundshme
Pajisjet
Tjera
Mjetet tjera jo-korrente që mbahen për shitje
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240. Mjetet jo-korrente që mbahen për shitje
Kjo llogari përfshin: 2400 Pasurinë e patundshme; 2401 Pajisjet; 2402 Tjera.
2400. Pasuria e patundshme

Mjetet e pasurisë së patundshme, të klasifikuara si mjete afatgjata në shitje.
2401. Pajisjet

Mjetet e ndërlidhura me pajisjet e klasifikuara si mjete afatgjata në shitje.
2402. Tjera

Mjetet jo-korrente që mbahen për shitje, përveç atyre të përcaktuara në llogaritë 2400, 2401 dhe 2402
më lart.
241. Mjetet tjera jo-korrente që mbahen për shitje
Mjetet jo-korrente që mbahen për shitje, përveç atyre të përfshira në llogarinë 240 më lartë.

25 — Investimet në pronë
Kjo llogari përfshin Mjetet e mbajtura me qëllim të sigurimit të të hyrave nga qiraja ose për vlerësim të
kapitalit ose për të dyja, në përputhje me SNK 40. Kjo llogari përfshin: 250 Pasurinë e patundshme;
251 Prona tjera të investuara, sikurse është paraqitur në vijim:
25

Investimet ne prinë
250
251

Pasuria e patundshme
Investime të tjera në pronë

250. Pasuria e patundshme (referohuni tek 2400 për përkufizime)
Mjetet e pasurive të patundshme të klasifikuara si prona të investuara.
251. Investime të tjera në pronë
Mjetet e klasifikuara si prona të investuara, përveç atyre të specifikuara në llogarinë 250.
26 — Mjetet tjera të prekshme
Kjo llogari përfshin të gjitha mjetet tjera të prekshme që nuk janë marrë parasysh në llogaritë e
mëparshme. Kjo llogari përfshin: 260 Pasurinë e patundshme; 261 Pajisjet; 262 Lizingun financiar; 263
Mjetet e prekshme në progres; 264 Mjetet tjera të prekshme. Shuma e regjistruar në këtë llogari duhet
t'i referohet shumës bruto, d.m.th. vlerës së mjetit të prekshëm pa amortizim apo provizion/zhvIerësim,
nëse aplikohet.
26
260
2600
26000
26001
26002
2601
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Ndërtesat
Tjera
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2602
261
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
262
2620
2621
2622
263
264

Tjera
Pajisjet
Mobiliet dhe materialet
Makinat dhe mjetet
Pjesët fizike
Lokalet
Pajisjet e transportit
Pajisjet statike dhe pajisjet mobile
Pajisjet tjera
Lizingu financiar
Pasuria e patundshme
Pajisjet
Lizingu tjetër financiar
Mjetet e prekshme në progres
Mjetet tjera të prekshme

260. Pasuria e patundshme
Pasuria e patundshme përfshin tokën dhe ndërtesat, sipas përkufizimit dhe kritereve të njohjes të
përshkruara në SNK 16 — Prona, uzina dhe pajisjet. Kjo llogari përfshin: 2600. Përdorimin vetanak;
2601. Përmirësimet gjatë qiramarrjes; 2602. Tjera.
2600. Përdorimi vetanak
Mjetet e pasurive të patundshme të mbajtura për përdorim vetanak nga institucioni raportues. Kjo llogari
përfshin: 26000 Tokën; 26001 Ndërtesat; 26002 Tjera.
26000. Toka
Mjetet e pasurive të patundshme në formën e tokës, të mbajtura për përdorim vetanak nga institucionet
raportuese.
26001. Ndërtesat
Mjetet e pasurive të patundshme në formën e ndërtesave, të mbajtura për përdorim vetanak nga
institucioni raportues.
26002. Tjera
Mjetet e pasurive të patundshme, të mbajtura për përdorim vetanak nga institucioni raportues, përveç
atyre të specifikuara në llogaritë 26000 dhe 26001 më lart.
2601. Përmirësimet gjatë qiramarrjes
Mjetet e pasurive të patundshme në formën e përmirësimeve gjatë qiramarrjes, të cilat i referohen
shpenzimeve të shkaktuara nga institucioni raportues gjatë përmirësimit të pronës së dhëna me qira.
2602. Tjera
Mjetet e pasurive të patundshme, përveç atyre të specifikuara në llogaritë 2600 dhe 2601 më lartë.
261. Pajisjet
Mjetet e ndërlidhura me pajisjet e klasifikuara si mjete tjera të prekshme. Kjo llogari përfshin: 2610.
Mobiliet dhe materialet; 2611. Makinat dhe mjetet; 2612. Pjesët fizike; 2613. Lokalet; 2614. Pajisjet e
transportit; 2615. Pajisjet statike dhe pajisjet mobile; 2616. Pajisjet tjera.
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262. Lizingu financiar
Mjetet tjera të prekshme, të fituara nga marrëveshjeve e lizingut financiar. Kjo llogari përfshin: 2620
Pasurinë e patundshme; 2621 Pajisjet; 2622 Lizingun tjetër financiar.
2620. Pasuritë e patundshme

Pasuria e patundshme përfshinë tokën dhe ndërtesat e fituara nga marrëveshjet e lizingut financiar.
2621. Pajisjet

Pajisjet e fituara nga marrëveshjet e lizingut financiar.
2622. Lizingu tjetër financiar

Mjetet tjera të prekshme, të fituara nga marrëveshjet e lizingut financiar.
263. Mjetet e prekshme në progres
Mjetet e prekshme në progres, duke përfshirë Mjetet fikse dhe kostot e tyre të ndërlidhura, të cilat nuk
janë të kompletuara për përdorimin e synuar në datën raportuese.
264. Mjetet tjera të prekshme
Mjetet tjera të prekshme që nuk janë të specifikuara në llogaritë 260, 261, 262 dhe 263.
27 — Emri i mirë
Kjo llogari i referohet emrit të mirë të krijuar me një kombinim biznesi, në pritje të përfitimeve
ekonomike në të ardhmen nga Mjetet të cilat nuk mund të identifikohen individualisht dhe të njihen
ndarazi, në përputhje me SNRF 3.
28 — Mjetet tjera të paprekshme
Kjo llogari përmban të gjitha Mjetet e paprekshme që janë në përputhje me kërkesat e SNK 38. Kjo
llogari përfshin: 280 Licencat softuerike; 281 Kostot e zhvillimit softuerik; 282 Mjetet e paprekshme
në progres; 283 Mjetet tjera të paprekshme, sikurse është paraqitur në vijim:
28

Mjetet tjera të paprekshme
280
281
282
283

Licencat softuerike
Kostot e zhvillimit softuerik
Mjetet e paprekshme në progres
Mjetet tjera të paprekshme

280. Licencat softuerike
Mjetet e paprekshme që ndërlidhen me licencat softuerike.
281. Kostot e zhvillimit softuerik
Mjetet e paprekshme të ndërlidhura me kostot e zhvillimit softuerik.
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282. Mjetet e paprekshme në progres
Mjetet e paprekshme në progres, duke përfshirë Mjetet fikse dhe kostot e tyre të ndërlidhura, që nuk
janë të kompletuara për qëllimin e tyre të synuar në datën raportuese.
283. Mjetet tjera të paprekshme
Mjetet tjera të paprekshme që nuk janë të specifikuara në llogaritë 280, 281 dhe 282.
29 — Mjetet tatimore
Kjo llogari përbëhet nga shuma e mjeteve aktuale tatimore dhe atyre të shtyra tatimore, në përputhje
me kërkesat e SNK 12. Kjo llogari përfshin: 290 Mjetet aktuale tatimore; 291 Mjetet të shtyra tatimore,
sikurse është paraqitur në vijim:

290
2900
2901
291
2910
29100
29101
2911

Mjetet aktuale tatimore
Tatimi në të ardhurat
Tjera
Mjetet të shtyra tatimore
Për diferencat e përkohshme
Në mjete
Në detyrime
Për humbjet tatimore

290. Mjetet aktuale tatimore
Kjo llogari përfshin: 2900. Tatimi në të ardhurat; 2901. Tjera.
2900. Tatimi në të ardhurat
Mjetet aktuale tatimore të ndërlidhura me tatimin në të ardhura.
2901. Tjera
Mjetet tjera aktuale tatimore që nuk janë të specifikuara në llogarinë 2900 më lart.
291. Mjetet të shtyra tatimore
Mjetet e shtyra tatimore në lidhje me shumat e arkëtueshme në periudhat e ardhshme të ndërlidhura me
diferencat e përkohshme në baza tatimore apo humbje tatimore. Kjo llogari përfshin: 2910. Për
diferencat e përkohshme; 2911. Për humbjet tatimore.
2910. Për diferencat e përkohshme
Kjo llogari përfshin: 29100 Në mjete; 29101 Në detyrime.
29100. Në mjete
Mjetet të shtyra tatimore që ndërlidhen me diferencat e përkohshme nga shuma kontabël e një mjeti dhe
bazës së tij tatimore.
29101. Në detyrime
Mjetet të shtyra tatimore të ndërlidhura me diferencat e përkohshme nga shuma kontabël e një detyrimi
dhe bazës së tij tatimore.
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2911. Për humbjet tatimore
Mjetet të shtyra tatimore që ndërlidhen me humbjet e papërdorura tatimore që janë bartur paraprakisht.
30 — Debitorët dhe plasmanët tjerë
Kjo llogari përfshin shumat e arkëtueshme që nuk janë të përfshira në llogaritë e mëparshme, duke
përfshirë ato të ndërlidhura me tatimet tjera indirekte (TVSH) të paguara dhe në proces të kompensimit.
Kjo llogari përfshin: 300. Debitorët për operacionet e kontratave të së ardhmes dhe opsioneve; 301.
Plasmanët tjerë; 302. TVSH — kompensimi; 303. Debitorët e ndryshëm; 304. Debitorët tjerë, sikurse
është paraqitur në vijim:
Debitorët dhe plasmanët tjerë

30
300
3000
3001
301
3010
3011
302
303
304

Debitorët për operacionet e kontratave të së ardhmes dhe opsioneve
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Plasmanët tjerë
Plasmanët — Llogari peng-mbajtje
Plasmanët tjerë
TVSH — Kompensimi
Debitorët e ndryshëm
Debitorët tjerë

300. Debitorët për operacionet e kontratave të së ardhmes dhe opsioneve
Shumat e arkëtueshme në lidhje me transaksionet derivative të kontratave të së ardhmes dhe opsioneve,
të cilat duhet të regjistrohen në nën-llogarinë e tyre përkatëse: 3000. Kontratat e së ardhmes; 3001.
Opsionet.
3000. Kontratat e së ardhmes
Shumat e arkëtueshme të ndërlidhura me transaksionet e së ardhmes, përveç atyre të specifikuara nën
15. Mjetet financiare të mbajtura për tregtim dhe 20. Derivativet mbrojtës me vlerë të rregullt pozitive.
3001. Opsionet
Shumat e arkëtueshme të ndërlidhura me transaksionet e opsioneve, përveç atyre të specifikuara nën
15. Mjetet financiare të mbajtura për tregtim dhe 20. Derivativët mbrojtës me vlerë të rregullt pozitive.
301: Plasmanët tjerë
Kjo llogari përfshin: 3010 Plasmanët — Llogaria e peng-mbajtjes; 3011 Plasmanët tjerë.
3010. Plasmanët — Llogaria e peng-mbajtjes
Shumat e arkëtueshme të ndërlidhura me plasmanët në llogaritë e peng-mbajtjes, që nuk janë të
specifikuara diku tjetër në bilancin e gjendjes.
3011. Plasmanët tjerë
Shumat e arkëtueshme të ndërlidhura me plasmanët tjerë që nuk janë të specifikuar diku tjetër në
bilancin e gjendjes.
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}

302. TVSH — Kompensimi
Shumat e arkëtueshme të ndërlidhura me tatimet indirekte (TVSH) të paguara dhe në proces të
kompensimit.
303. Debitorët e ndryshëm
Shumat e arkëtueshme nga debitorët që nuk janë specifikuar veçanërisht diku tjetër në bilancin e
gjendjes.
304. Debitorët tjerë
Shumat e arkëtueshme nga debitorët dhe plasmanët tjerë që nuk janë të specifikuar në llogaritë 300,
301, 302 dhe 303 më lartë.
31 — Mjetet tjera
Kjo llogari përmbledh fondet e mbajtura nga institucionet në aspektin e arit dhe metaleve tjera të çmuara
dhe mjete tjera që nuk janë të referuara në kategoritë tjera të mjeteve. Kjo llogari përfshin: 310 Arin;
311 Metalet tjera të çmuara; 312 Mjetet tjera, sikurse është paraqitur në vijim:

310
311
312

Ari
Metalet tjera të çmuara
Mjetet tjera

310. Ari
Shufra ari në zotërim të institucionit raportues.
311. Metalet tjera të çmuara
Metalet tjera të çmuara në zotërim të institucionit raportues.
312. Mjetet tjera
Mjetet tjera që nuk janë të specifikuara diku tjetër në bilancin e gjendjes.
32 — Të hyrat akruale
Kjo llogari përbëhet nga të hyrat akruale (duke përjashtuar interesin e papaguar) nga mjetet e matura
me kosto të amortizuar dhe me komisione rritëse që ndërlidhet me koston e amortizuar, të reg,jistruar
në përputhje me metodën e interesit efektiv të SNRF 9. Të hyrat tjera të përllogaritura i referohen
akumulimit të të hyrave nga shërbimet e ofruara nga institucioni raportues gjatë rrjedhës së biznesit të
tij.
Kjo llogari përfshin: 320 Interesin dhe të hyrat e tjera të ngjashme; 321 Komisionet e ndërlidhura me
koston e amortizuar; 322 Të hyrat e tjera akruale, sikurse është paraqitur në vijim:

320
3200
32000
32001
3201

Interesi dhe të hyart tjera të ngjashme
Interesi nga depozitat në Bankat Qendrore
Depozitat në Bankën Qendrore të Kosovës
Depozitat në Bankat tjera Qendrore
Interesi nga depozitat në banka
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32010
32011
3202
32020
32021
3203
32030
320300
3203000
32030000
32030001
32030002
32030003
32030004
3203001
32030010
32030011
32030012
32030013
32030014
3203002
32030020
32030021
32030022
32030023
32030024
3203003
32030030
32030031
32030032
32030033
32030034
3203004
32030040
32030041
32030042
32030043
32030044
3203005
32030050
32030051
32030052
32030053
32030054
3203006
32030060
32030061
32030062
32030063
32030064
3203007
32030070
32030071
32030072
32030073
32030074
32030075
32030076
3203008
32030080
32030081
32030082
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Në institucionet vendore
Në institucionet e huaja
Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për institucionet e huaja
Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredia konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit

Udhëzim për raportim BQK
32030083
32030084

Kredltë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Klientët e huaj
Entitetet e korporatave
Paradhëniet dhe mbitbrheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitbrheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredia konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Tjera
Paradhëniet dhe mbitbrheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredia konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitbrheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me

320301
3203010
32030100
32030101
32030102
32030103
32030104
3203011
32030110
32030111
32030112
32030113
32030114
32030115
32030116
3203012
32030120
32030121
32030122
32030123
32030124
32030125
32030126
3203013
32030130
32030131
32030132
32030133
32030134
32031
320310
3203100
3203101
3203102
3203103
3203104
3203105
3203106
3203107
3203108
320311
3203110
3203111
3203112
3203113
3204
32040
320400
3204000
32040000
320400000
320400001
320400002
320400003
320400004
32040001
320400010
320400011

vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sIgurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Entitetet e korporatave
Ekonomitë familjare
Tjera
UNMIK/EULEX
Interesi nga Mjetet në letra me vlerë të paregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për kfientbt — Të kthyera në letra
me vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitbrheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitbrhectjet
Lizingu dhe qiradhënia

1
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320400012
320400013
320400014
32040002
320400020
320400021
320400022
320400023
320400024
32040003
320400030
320400031
320400032
320400033
320400034
32040004
320400040
320400041
320400042
320400043
320400044
32040005
320400050
320400051
320400052
320400053
320400054
32040006
320400060
320400061
320400062
320400063
320400064
32040007
320400070
320400071
320400072
320400073
320400074
320400075
320400076
32040008
320400080
320400081
320400082
320400083
320400084
3204001
32040010
320400100
320400101
320400102
320400103
320400104
32040011
320400110
320400111
320400112
320400113
320400114
320400115
320400116
I 66

Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Klientët e huaj
Entitetet e korporatave
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredia konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
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32040012
320400120
320400121
320400122
320400123
320400124
320400125
320400126
32040013
320400130
320400131
320400132
320400133
320400134

Tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kredia e konsumatorit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiradhënia
Kartat e kreditit
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pasiguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave
me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet tjera të kthyera në letra me vlerë të cilat nuk janë të

320401
3204010
32040100
32040101
32040102
32040103
32040104
32040105
32040106
32040107
32040108
3204011
32040110
32040111
32040112
32040113
32041
320410
3204100
3204101
3204102
3204103
3204104
3204105
3204106
3204107
3204108
3204109
3204110
3204111
320412
3204120
3204121
3204122
3204123
3205
32050
320500
320501
320502
320503
320504
320505
320506
320507
32051

çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit flnanciar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Tjera
UNMIK/EULEX
Interesi nga Mjetet me marriveshjen për ri-blerje
Të emetuara nga entitetet vendore
Banka qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Të emetuara nga entitetet e huaja
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320510
320511
3206
32060
320600
320601
320602
320603
320604
320605
320606
320607
320608
320609
32061
320610
320611
320612
32062
3207
321
3210
3211
322
3220
3221
3222
32220
32221
32222
32223
322230
322231
322232
32224
32225
32226
32227
32228
32229
3223
32230
32231
32232
3224
3225
3226

Korporatat
Tjera
Interesi nga investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Shtetërore
Entitetet e korporatave
Tjera
Investimet tjera deri në maturim
Interesi tjetër dhe të hyrat e ngjashme
Komisionet e shoqëruara me kosto të amortizuar
Nga Mjetet
Nga detyrimet
Të hyrat tjera të përllogaritura
Zotimet e parevokueshme ndaj palëve të treta
Komisionet për operacionet e instrumenteve financiare
Shërbimet bankare
Kujdestari
Mbledhje
Menaxhim i fondeve
Ndërmarrjet për investime kolektive në letrat me vlerë të
transferueshme (Ucits)
Tarifa për menaxhim
Tarifa për lëshimin e njësive pjesëmarrëse
Tarifa për kthimin e njësive pjesëmarrëse
Transferimi i parave
Menaxhimi i kartelave
Tarifat vjetore të kartave
Tarifat e aranzhimit
Operacionet e kredive
Shërbimet tjera bankare
Transaksionet e letrave me vlerë në emër të palëve të treta
Tregu i rregulluar
Tregu jashtë bursës (OTC)
Transaksionet tjera të letrave me vlerë
Qiratë nga lizingu operacional
Qiratë tjera
Të hyrat tjera të akrualea

320. Interesi dhe të hyrat tjera të ngjashme
Kjo llogari përfshin interesin dhe të hyrat jera të ngjashme dhe përbëhet nga nën-llogaritë si në vijim:
3200. Interesi nga depozitat në bankat qendrore; 3201 Interesi nga depozitat në banka; 3202 Interesi
nga kreditë dhe paradhëniet për banka; 3203 Interesi nga kreditë dhe paradhëniet për klientët; 3204
Interesi nga mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara; 3205 Interesi nga mjetet me
marrëveshje të riblerjes; 3206 Interesi nga investimet deri në maturim; 3207 Interesi tjetër dhe të hyrat
e ngjashme.
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3200. Interesi nga depozitat në bankat qendrore

Përfshin interesin dhe të hyrat e tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara nën
llogarinë 10. Paratë e gatshme dhe depozitat në bankat qendrore. Kjo llogari ndahet në: 32000.
Depozitat në Bankën Qendrore të Kosovës (që përfshinë interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në
lidhje me elementet e regjistruara nën 101. Depozitat në Bankën Qendrore të Kosovës); 32001.
Depozitat në bankat tjera qendrore (që përfshijnë interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me
elementet e regjistruara nën 102. Depozitat në bankat tjera qendrore).
3201. Interesi nga depozitat në banka

Përfshin interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara në
llogarinë 11. Depozitat në banka. Kjo llogari ndahet në: 32010. Në institucionet vendore (që përfshijnë
interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me elementet e regjistruara nën 110. Në institucionet
vendore); 32011. Në institucionet e huaja (që përfshijnë interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje
me elementet e regjistruara nën 111. Në institucionet e huaja).
3202: Interesi nga kreditë dhe paradhëniet për bankat

Përfshin interesin dhe të hyrat e ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes nën llogarinë 12 Kreditë
dhe paradhëniet për bankat. Kjo llogari ndahet në: 32020 Për institucionet vendore (që përfshijnë
interesin dhe të hyrate ngjashme në lidhje me elementet e regjistruara nën 120. Për institucionet
vendore); 32021 Për institucionet e huaja (që përfshijnë interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje
me elementet e regjistruara nën 121. Për institucionet e huaja).
3203. Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët

Përfshin interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara nën
llogarinë 13. Kreditë dhe paradhëniet për klientët. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme më atë të
llogarisë 13. Kreditë dhe paradhëniet për klientët, përveç për llogarinë specifike për përshtatjet ndaj
vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerëm fer (siç shihet në llogarinë 139).
Prandaj. 3203. Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët i referohet interesit dhe të hyrave të
ngjashme në lidhje me elementet e regjistruara nën llogarinë 13. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
(dhe nën-llogaritë e tij).
3204. Interesi nga mjetet e sekjuritizuara të cilat nukjanë të çregjistruara

Përfshin interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara nën
llogarinë 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara. Struktura e kësaj llogarie është ë
ngjashme më atë të llogarisë 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara, përveç llogarisë
së veçantë për përshtatjet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer
(siç shihet në llogarinë 1802 dhe 1893). Prandaj, 3204. Interesi nga mjete sekjuritizuara të cilat nukjanë
të çregjistruara, i referohet interesit dhe të hyrave të ngjashme ne lidhje me zërat e regjistruar nën
llogarinë 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nukjanë të çregjistruara (dhe nën-llogaritë e tij).
3205. Interesi nga mjetet me marrëveshje për ri-blerje

Përfshin interesin dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara nën
llogarinë 19. Mjetet me marrëveshje për ri-blerje. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të
llogarisë 19. Mjetet me marrëveshje për ri-blerje, përveç për llogarinë e veçantë për përshtatjet ndaj
vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer (siç shihet në llogarinë 199)
dhe ndarja e mjeteve të matura në vlerën fer/të matura me kosto të amortizuara /të matura në kosto (që
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nuk zbatohet për llogarinë 3205). Prandaj, 3205. Interesi nga mjetet me marrëveshje të ri-blerjes i
referohet interesit dhe të hyrave të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar nën llogarinë 19. Mjetet
me marrëveshje për ri-blerje (dhe nën-llogaritë e saj).
3206. Interesi nga investimet e mbajtura deri në maturim
Përfshin interesin dhe të hyrat e tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara nën
llogarinë 21. Investimet e mbajtura deri në maturim. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë
të llogarisë 21. Investimet e mbajtura deri në maturim. Prandaj, 3206. Interesi nga investimet e mbajtura
deri në maturim i referohet interesit dhe të hyrave të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar nën
llogarinë 21. Investimet e mbajtura deri në maturim. (dhe nën-llogaritë e tij).
3207. Interesi dhe të hyrat tjera të ngjashme
Interesi dhe të hyrat tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruara në llogaritë
tjera përveç atyre 3200 deri 3207 më lartë.
321. Komisionet e shoqëruara me koston e amortizuar
Përfshin komisionet shtesë që ndërlidhen me koston e amortizuar, të regjistruara në përputhje me
metodën e interesit efektiv të SNRF 9. Kjo llogari përfshin: 3210. Nga Mjetet; 3211. Nga detyrimet.
322. Të hyrat tjera akruale
Kjo llogari përfshin të hyrat akruale në lidhje me shërbimet e ofruara nga institucionet raportuese.
Ndarja e të hyrave të tilla akruale duhet të kryhet duke marrë parasysh ndarjen e llogarisë në nënllogaritë në vijim: 3220 Zotimet e parevokueshme ndaj palëve të treta; 3221 Komisionet për operacionet
e instrumenteve financiare; 3222 Shërbimet bankare; 3223 Transaksionet e letrave me vlerë të kryera
në emër të palëve të treta; 3224 Qiratë nga lizingu operacional; 3225 Qiratë tjera; 3226 Të hyrat tjera
të akruale.
33 — Kostot e shtyra
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me mjetet dhe detyrimet të matura me koston e amortizuar,
të regjistruara në përputhje me metodën e interesit efektiv nga SNRF 9. Përveç kësaj, llogaria përfshirë
pagesat për palët e treta në lidhje me kostot tjera të shtyra.
Kjo llogari përfshin: 330. Kostot e shtyra me mjete (të lidhura me koston e amortizuar); 331. Kostot e
shtyra me detyrime (të lidhura me koston e amortizuar); 332. Kostot tjera të shtyra, sikurse është
paraqitur në vijim:
Kostot e shtyra

33
330
3300
33000
330000
330001
33001
330010
330011
3301
33010

1
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Kostot e shtyra me mjetet (të lidhura me koston e amortizuar)
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë për institucionet vendore
Kreditë për institucionet e huaja
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Kreditë për institucionet vendore
Kreditë për institucionet e Huaja
Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët - të sekjuritizuara
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330100
3301000
3301001
330101
3301010
3301011
33011
330110
330111
3302
33020
33021
33022
3303
331
3310
33100
33101
3311
33110
33111
3312
33120
33121
33122
3313
33130
33131
3314
3315
3316
3317
332
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326

Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Për institudonet vendore
Për institudonet e huaja
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Të emetuara nga institucionet e huaja
Mjetet e tjera të sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga institucionet vendore
Të emetuara nga institucionet e huaja
Investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga institucionet vendore
Letrat me vlerë të emetuara nga institucionet e huaja
Investimet e tjera të mbajtura deri në maturim
Të tjera
Kostot e shtyra me detyrime (të lidhura me koston e amortizuar)
Depozitat nga bankat qendrore
Depozitat nga Banka Qendrore e Kosovës
Depozitat nga bankat tjera qendrore
Depozitat nga institucionet tjera depozituese
Depozitat nga institucionet vendore
Depozitat nga institucionet e huaja
Burimet nga klientët
Depozitat nga klientët vendor
Depozitat nga klientët e huaj
Burime të tjera nga klientët
Kreditë
Kreditë nga institucionet vendore
Kreditë nga institudonet e huaja
Detyrimet e përfaqësuar nga letrat me vlerë të pandërvarura
Detyrimet e ndërvarura
Kreditorët dhe burimet tjera
Të tjera
Kostot e tjera të shtyra
Fondet pensionale
Sigurimet
Qiratë nga lizingu operadonal
Qiratë tjera
Kontributet në FSDK (Fondi për Sigurimin e Depozitave në Kosovë)
Zolimet e pakthyeshme
Të tjera

330. Kostot e shtyra me mjete (të lidhura me koston e amortizuar)
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra që lidhen me mjetet. Kjo llogari përfshin si në vijim: 3300. Kreditë
dhe paradhëniet për klientët; 3301. Mjetet e sekjuritizuara ë të cilat nuk janë të çregjistruara; 3303 Të
tj era.
3300. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 13. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët. Kjo llogari përfshin si në vijim: 33000. Kreditë dhe paradhëniet për klientët;
33001. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë.
33000. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar në llogarinë 130. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët. Kjo llogari përfshin si në vijim: 330000. Kreditë për institucionet vendore (që
përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 1300); 330001. Kreditë për institucionet e Huaja
(që përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 1301).
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33001. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 131. Kreditë dhe të
arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 330010. Kreditë për
institucionet vendore (që përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 1310); 330011.
Kreditë për institucionet e Huaja (që përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 1311).
3301. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 18. Mjetet e
sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara . Kjo llogari përfshin si në vijim: 33010. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët- të kthyera në letra me vlerë; 33011. Mjetet tjera të kthyera në letra me vlerë të
cilat nuk janë të çregjistruara.
33010. Kreditë dhe paradhëniet për klientët- të kthyera në letra me vlerë
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 180. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët - të kthyera në letra me vlerë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 330100. Kreditë
dhe paradhëniet për klientët; 330101. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
330100. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 1800. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët. Kjo llogari përfshin si në vijim: 3301000. Për Institucionet vendore (i cili
përfshin kostot e shtyra lidhur me zërat nën llogarinë 18000); 3301001. Për institucionet e Huaja (i cili
përfshin kostot e shtyra lidhur me zërat nën llogarinë 18001).
330101. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 1801. Kreditë dhe të
arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë. Kjo llogari përfshin si në vijim: 3301010. Të emetuara
nga institucionet vendore (që përfshijnë kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 18010);
3301011. Të emetuara nga institucionet e Huaja (që përfshijnë kostot e shtyra në lidhje me zërat nën
llogarinë 18011).
33011. Mjetet e tjera të kthyera në letra me vlerë të cilat nuk janë të çregjistruara
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 189. Mjetet e tjera të
kthyera në letra me vlerë të cilat nuk janë të çregjistruara. Kjo llogari përfshin si në vijim: 330110. Të
emetuara nga institucionet vendore (që përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 1890);
330111. Të emetuara nga institucionet e Huaja (që përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën
llogarinë 1892).
3302. Investimet e mbajtura deri në maturim
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 21. Investimet e
mbajtura deri në maturim. Kjo llogari përfshin si në vijim: 33020. Letrat me vlerë të emetuara nga
institucionet vendore (që përfshijnë kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 210); 33021. Letrat
me vlerë të emetuara nga institucionet e Huaja (që përfshijnë kostot e shtyra në lidhje me zërat nën
llogarinë 211); 33022. Investimet e tjera të mbajtura deri në maturim (që përfshijnë kostot e shtyra në
lidhje me zërat nën llogarinë 219).
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3303. Të tjera
Kjo llogari përfshinë kostot e shtyra të lidhura me Mjetet përveç atyre të regjistruara nën llogarinë 13.
Kreditë dhe paradhëniet për klientët, 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara dhe
21. Investimet e mbajtura deri në maturim.
331. Kostot e shtyra me detyrime (të lidhura me koston e amortizuar)
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra me detyrime. Kjo llogari përfshin si në vijim: 3310. Depozitat nga
bankat qendrore; 3311. Depozitat nga institucionet tjera depozituese; 3312. Burimet nga klientët; 3313.
Huamarrjet; 3314. Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura; 3315. Detyrimet e
nënvarura; 3316. Kreditorët dhe burimet tjera; 3317. Të tjera.
3310. Depozitat nga bankat qendrore
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 36. Burimet nga Bankat
Qendrore. Kjo llogari përfshin si në vijim: 33100 Depozitat nga Banka Qendrore e Kosovës (që përfshin
kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 360); 33101 Depozitat nga bankat tjera qendrore (që
përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 361).
3311. Depozitat nga institucionet tjera depozituese
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 37. Burimet nga
institucionet tjera depozituese. Kjo llogari përfshin si në vijim: 33110. Depozitat nga institucionet
vendore (që përfshijnë kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 370); 33111 Depozitat nga
institucionet e Huaja (që përfshijnë kostot e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 371).
3312. Burimet nga klientët
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistniar nën llogarinë 38. Burimet nga
klientët. Kjo llogari përfshin si në vijim: 33120. Depozitat nga klientët vendor (që përfshijnë kostot e
shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 380); 33121. Depozitat nga klientët e Huaj (që përfshijnë kostot
e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 381); 33122. Burimet tjera nga klientët (që përfshijnë kostot e
shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 382).
3313. Huamarrjet
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 39. Huamarrjet. Kjo
llogari përfshin si në vijim: 33130. Huamarrjet nga institucionet vendore (që përfshijnë kostot e shtyra
në lidhje me zërat nën llogarinë 390); 33131. Huamarrjet nga institucionet e huaja (që përfshijnë kostot
e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 391).
3314. Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura
Përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 40. Detyrimet e përfaqësuara nga
letrat me vlerë jo të nënvarura.
3315. Detyrimet e nënvarura
Përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 46. Detyrimet e nënvarura.
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3316. Kreditorët dhe burimet tjera
Përfshin kostot e shtyra të lidhura me zërat e regjistruar nën llogarinë 49. Kreditorët dhe burimet tjera.
3317. Të tjera
Përfshin kostot e shtyra në lidhje me Detyrimet tjera përveç atyre të regjistruara nën llogarinë 36.
Burimet nga bankat qendrore, 37. Burimet nga institucionet tjera depozituese, 38. Burimet nga klientët,
39. Huamarrjet, 40. Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura, 46. Detyrimet e
nënvarura, 49. Kreditorët dhe burimet e tjera.
332. Kostot tjera të shtyra
Kjo llogari përfshin kostot e shtyra në lidhje me zërat tjerë që nuk janë specifikuar më lart. Ndarja e
këtyre të ardhurave të akruale duhet të kryhet duke marrë parasysh ndarjen e llogarisë në nën-llogaritë
e mëposhtme: 3320. Fondi pensional; 3321. Sigurime; 3322. Qiratë e lizingut operacional; 3323. Qiratë
tjera; 3324. Kontributet për FSDK (Fondi për Sigurimin e Depozitave të Kosovës); 3325. Zotimet e
pakthyeshme; 3326. Të tjera.
34 — Provizionet/cvleresimet e akumuluara
Kjo llogari regjistron vlerën e rezervave dhe provizioneve (angl. Impairment) të mjeteve, në përputhje
me SNRF-të dhe rregulloret e BQK-së. Kërkesat e SNRF-së duhet të zbatohen për përcaktimin e
rezervave dhe provizioneve të të gjitha mjeteve, përveç për kategoritë e mjeteve ku rregullat e BQK-së
tregojnë një metodologji të veçantë të provizionimit.
Kjo llogari përfshin: 340 Kreditë dhe paradhëniet për banka; 341 Kreditë dhe paradhëniet për klientët;
342 Kreditë dhe interesi nga borxhet; 343 Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara; 344 Mjetet
me marrëveshje riblerjeje; 345 Investimet e mbajtura deri në maturim; 346 Investimet në filiale të cilat
nuk janë pjesë e shIcrirjeve, shoqërive dhe ndërmarjve të përbashkëta (vetëm për pasqyra të konsoliduara
financiare); 347 Investimet në filialet, shoqëritë dhe ndërmarrjet e përbashkëta (vetëm për pasqyra
individuale financiare); 348 Mjetet jo financiare, sikurse është paraqitur në vijim:

Provizionet e akumuluara

34
340
3400
3401
341
3410
34100
341000
3410000
3410001
3410002
3410003
3410004
341001
3410010
3410011
3410012
3410013
3410014
341002
3410020
3410021
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Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për institucionet e huaja
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
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3410022
3410023
3410024
341003
3410030
3410031
3410032
3410033
3410034
341004
3410040
3410041
3410042
3410043
3410044
341005
3410050
3410051
3410052
3410053
3410054
341006
3410060
3410061
3410062
3410063
3410064
341007
3410070
3410071
3410072
3410073
3410074
3410075
3410076
341008
3410080
3410081
3410082
3410083
3410084
34101
341010
3410100
3410101
3410102
3410103
3410104
341011
3410110
3410111
3410112
3410113
3410114
3410115
3410116
341012
3410120
3410121
3410122
3410123
3410124

BQK

Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat Jo-Financiare Publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qlramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat Jo-Financiare Private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qlramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Klientët e Huaj
Njësitë ekonomike të korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Të tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
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3410125
3410126
341013
3410130
3410131
3410132
3410133
3410134
3411
34110
341100
341101
341102
341103
341104
341105
341106
341107
341108
34111
341110
341111
341112
341113
342
3420
34200
342000
342001
34201
342010
342011
342012
342013
3421
34210
342100
3421000
34210000
34210001
34210002
34210003
34210004
3421001
34210010
34210011
34210012
34210013
34210014
3421002
34210020
34210021
34210022
34210023
34210024
3421003
34210030
34210031
34210032
34210033
34210034
3421004

1
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Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Njësitë ekonomike të korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe interesi në vonesë
Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për Bankën Qendrore të Kosovës
Për bankat e tjera
Për institucionet e huaja
Bankat e tjera qendrore
Kompania amë, filialet dhe degët e tjera nga grupi
Degët nga bankat tjera vendore
Bankat tjera jashtë Kosovës
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
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34210040
34210041
34210042
34210043
34210044
3421005
34210050
34210051
34210052
34210053
34210054
3421006
34210060
34210061
34210062
34210063
34210064
3421007
34210070
34210071
34210072
34210073
34210074
34210075
34210076
3421008
34210080
34210081
34210082
34210083
34210084
342101
3421010
34210100
34210101
34210102
34210103
34210104
3421011
34210110
34210111
34210112
34210113
34210114
34210115
34210116
3421012
34210120
34210121
34210122
34210123
34210124
34210125
34210126
3421013
34210130
34210131
34210132
34210133
34210134
34211

Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërfieqjet
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredlt kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredltë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredlt kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Klientët e huaj
Entltetet e korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Të tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramanje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet e tjera në formë të letrave me
vlerë
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342110
3421100
3421101
3421102
3421103
3421104
3421105
3421106
3421107
3421108
342111
3421110
3421111
3421112
3421113
3422
34220
342200
3422000
34220000
342200000
342200001
342200002
342200003
342200004
34220001
342200010
342200011
342200012
342200013
342200014
34220002
342200020
342200021
342200022
342200023
342200024
34220003
342200030
342200031
342200032
342200033
342200034
34220004
342200040
342200041
342200042
342200043
342200044
34220005
342200050
342200051
342200052
342200053
342200054
34220006
342200060
342200061
342200062
342200063
342200064
34220007
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Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e sekjuriarizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët - të sekjuritarizuara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat Jo-Financiare Publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat Jo-Financiare Private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare

Udhëzim për raportim BQK
342200070
342200071
342200072
342200073
342200074
342200075
342200076
34220008
342200080
342200081
342200082
342200083
342200084
3422001
34220010
342200100
342200101
342200102
342200103
342200104
34220011
342200110
342200111
342200112
342200113
342200114
342200115
342200116
34220012
342200120
342200121
342200122
342200123
342200124
342200125
342200126
34220013
342200130
342200131
342200132
342200133
342200134
342201
3422010
34220100
34220101
34220102
34220103
34220104
34220105
34220106
34220107
34220108
3422011
34220110
34220111
34220112
34220113
34221
342210

Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Klientët e Huaj
Njësitë ekonomike të korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Të tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kreditëdhe të arkëtueshmet e tjera në formë të
letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
KompanIM e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e tjera të kthyera në letra me vlerë të cilat nuk janë
të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
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3422100
3422101
3422102
3422103
3422104
3422105
3422106
3422107
3422108
3422109
3422110
3422111
342212
3422120
3422121
3422122
3422123
3423
3424
3425
343
3430
34300
343000
3430000
34300000
34300001
34300002
34300003
34300004
3430001
34300010
34300011
34300012
34300013
34300014
3430002
34300020
34300021
34300022
34300023
34300024
3430003
34300030
34300031
34300032
34300033
34300034
3430004
34300040
34300041
34300042
34300043
34300044
3430005
34300050
34300051
34300052
34300053
34300054
3430006
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Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të tjerat
UNMIKJEULEX
Mjetet me marrëveshje riblerjeje
Investimet e mbajtura deri në maturim
Debitorët dhe plasmanët tjerë
Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët - Të kthyera në letra me
vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndërmjetësit tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Korporatat jo-financiare private

Udhëzim për raportim
34300060
34300061
34300062
34300063
34300064
3430007
34300070
34300071
34300072
34300073
34300074
34300075
34300076
3430008
34300080
34300081
34300082
34300083
34300084
343001
3430010
34300100
34300101
34300102
34300103
34300104
3430011
34300110
34300111
34300112
34300113
34300114
34300115
34300116
3430012
34300120
34300121
34300122
34300123
34300124
34300125
34300126
3430013
34300130
34300131
34300132
34300133
34300134
34301
343010
3430100
3430101
3430102
3430103
3430104
3430105
3430106
3430107
3430108
343011
3430110

BQK

Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Klientët e huaj
Njësitë ekonomike të korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Të tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kreditë hipotekare
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizing dhe qiramarrje
Kredit kartelat
Kreditë e tjera të kolateralizuara
Kreditë e tjera të pasiguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet e tjera në formë të letrave
me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga instituclonet e Huaja
Korporatat
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3430111
3430112
3430113
3431
34310
343100
343101
343102
343103
343104
343105
343106
343107
343108
343109
343110
343111
34312
343120
343121
343122
343123
344
3440
34400
34401
34402
34403
34404
34405
34406
34407
3441
34410
34411
345
3450
34500
34501
34502
34503
34504
34505
34506
34507
34508
34509
3451
34510
34511
34512
3452
346
3460
34600
34601
34602
3461
34610
34611
34612

182

Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIKJEULEX
Mjetet e tjera të sekjuritarizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIKIEULEX
Mjetet me marrëveshje për riblerje
Të emetuar nga një entitet vendor
Banka qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Të emetuar nga entiteti i Huaj
Korporatat
Të tjera
Investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Qeveria qendrore
Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat e tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Shtetërore
Korporatat
Të tjera
Investimet e tjera të mbajtura deri në maturim
Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe
ndërmarrjve të përbashkëta (Vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare )
Entitetet vendore
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Entitetet e Huaja
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta

Udhëzim për raportim BQK
347
3470
34700
34701
34702
3471
34710
34711
34712
348
3480
3481
3482
3483
3484
3485

Investimet në filiale, shoqëri dhe ndërmanje të përbashkëta (vetëm
për pasqyra individuale financiare)
Entitetet vendore
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Entitetet e Huaja
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Mjetet jo-financiare
Mjetet afatgjata për shitje
Investimet ne prone- në kosto
Mjetet e prekshme - të matshme në kosto
Emri i mirë
Mjetet tjera të paprekshme
Debitorët, plasmanët dhe Mjetet tjera

340. Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara që janë të lidhura me mjetet
e llogaritura nën 12. Kreditë dhe paradhëniet për bankat, dhe përfshin si në vijim: 3400. Për institucionet
vendore (që përfshijnë provizionet dhe cvlerësimeve të akumuluara të lidhura me zërat nën llogarinë
120); 3410. Për institucionet e Huaja (që përfshijnë provizionet dhe zhvlerësimet e akruale lidhur me
zërat nën llogarinë 121).
341. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara që janë të lidhura me mjetet
e llogaritura nën 13. Kreditë dhe paradhëniet për klientët. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme
me atë të llogarisë 13. Kreditë dhe paradhëniet për klientët, përveç llogarive specifike për përshtatjet
ndaj vlerës së rregullt të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë të rregullt (siç shihet
në llogarinë 139). Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve të përfshira në llogarinë 13. Kreditë dhe
paradhëniet për klientët (dhe nën-llogaritë e tij) aplikohen në llogarinë 341. Kreditë dhe paradhëniet
për klientët.
342. Kreditë dhe interesi i papaguar
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara të lidhura me mjetet e
llogaritura nën 14. Kreditë dhe interesi në vonesë. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të
llogarisë 14. Kreditë dhe interesi në vonesë , përveç përfshirjes së Mjeteve financiare të përcaktuara në
vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes (siç shihet në llogarinë 142). Prandaj, pjesa e mbetur e
përkufizimeve të përfshira më lart për llogarinë 14. Kreditë dhe interesi në vonesë ose i papagaur (dhe
nën-llogaritë e tij) aplikohen në llogarinë 342. Kreditë dhe interesi në vonesë ose i papagaur.
343. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara që janë të lidhura me
Mjetet e llogaritura nën 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara . Struktura e kësaj
llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara
, përveç llogarive specifike përshtatjet ndaj vlerës së rregullt të mjeteve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse me vlerë fer (siç shihet në llogaritë 1802 dhe 1893). Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve
të përfshira më lart për llogarinë 18. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara (dhe nënllogaritë e tij) aplikohen në llogarinë 343. Mjetet e sekjuritizuara të cilat nuk janë të çregjistruara .
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344. Mjetet me marrëveshje për riblerje
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara të lidhura me Mjetet e
llogaritura nën 19. Mjetet me marrëveshje për riblerje. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me
atë të llogarisë 19. Mjetet me marrëveshje për riblerje, përveç llogarisë specifike për përshtatjet ndaj
vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer (siç shihet në llogarinë 199)
dhe ndarja e mjeteve të matura me vlerën fer/të matura me koston e amortizuar/të matura me kosto (i
cili nuk aplikohet për llogarinë 344). Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve të përfshira më lart për
llogarinë 19. Mjetet me marrëveshje për riblerje (dhe nën-llogaritë e tij) aplikohet për llogarinë 344.
Mjetet me marrëveshje për riblerje.
345. Investimet e mbajtura deri në maturim
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvleresimeve te akumuluara të lidhura me Mjetet e
llogaritura nën 21. Investimet e mbajtura deri në maturim. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme
me atë të llogarisë 21. Investimet e mbajtura deri në maturim. Prandaj, përkufizimet e përfshira më lart
në llogarinë 21. Investimet e mbajtura deri në maturim (dhe nën-llogaritë e tij) aplikohen për llogarinë
345. Investimet e mbajtura deri në maturim.
346. Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe sipërmarrjeve të përbashkëta
(Vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare )
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvleresimeve te akumuluara të lidhura me Mjetet e
llogaritura nën 22. Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe sipërmarrjeve të
përbashkëta (Vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare). Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme
me atë të llogarisë 22. Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe sipërmarrjeve
të përbashkëta (Vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare), përveç llogarisë specifike për përshtatjet
ndaj vlerës fertë mjeteve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer (siç shihet në llogarinë
229). Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve të përfshira më lart për llogarinë 22. Investimet në filiale
që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe sipërmarrjeve të përbashkëta (Vetëm për pasqyrat e
konsoliduara financiare) (dhe nën-llogaritë e tij) aplikohen në llogarinë 346. Investimet në filiale që nuk
janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe sipërmarrjeve të përbashkëta (Vetëm për pasqyrat e konsoliduara
financiare).
347. Investimet në Filiale, Shoqëri dhe Sipërmarrje të përbashkëta (vetëm për pasqyrat individuale
financiare)
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara të lidhura me Mjetet e
llogaritura nën 23. Investimet në Filialet, Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta (vetëm për pasqyrat
individuale financiare). Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 23. Investimet në
Filialet, Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e përbashkëta (vetëm për pasqyrat individuale financiare), përveç
llogarisë specifike për përshtatjet ndaj vlerës së rregullt të mjeteve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse me vlerë fer (siç shihet në llogarinë 239) dhe ndarja e mjeteve të matura me vlerë fer/të
matura në kosto dhe shuma para provizionit/cvlerësimit dhe cvlerësimit të akumuluar (-) (i cili nuk
aplikohet në llogarinë 347). Prandaj, pjesa e mbetur e përkufizimeve të përfshira më lart në llogarinë
23. Investimet në Filialet, Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e përbashkëta (vetëm për pasqyra të konsoliduara
financiare) dhe nën-llogaritë e tij aplikohen në llogarinë 347. Investimet në Filialet, Shoqëritë dhe
Sipërmarrjet e Përbashkëta (vetëm për pasqyrat individuale financiare).
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348. Mjetet jo-financiare
Kjo llogari regjistron vlerën e provizioneve dhe cvlerësimeve të akumuluara të lidhura me Mjetet jo
financiare. Ndarja e këtyre të ardhurave akruale duhet të kryhet duke marrë parasysh ndatjen e llogarisë
në nën-llogaritë si në vijim: 3480 Mjetet afatgjate në shitje; 3481 Investimet ne prone- në kosto; 3482
Mjetet e prekshme - të matura në kosto; 3483 Emri i mirë; 3484 Mjetet tjera të paprekshme; 3485
Debitorët, plasmanët tjera dhe Mjetet tjera (referohuni në 24; 27; 28 për përkufizimin e 3480; 3483;
gjegjësisht 3483).
35 — Zhvlerësimi dhe amortizimi i akumuluar
Kjo llogari përfshin zhvlerësimin dhe amortizimin e akumuluar të mjeteve të paprekshme dhe mjeteve
të tjera të prekshme.
Kjo llogari përfshin: 350 Investimet në pronë- në kosto; 351 Mjetet e tjera të prekshme; 352 Mjetet e
paprekshme, sikurse është paraqitur në vijim:

350
3500
3501
351
3510
35100
35101
35102
3511
35110
35111
35112
35113
35114
35115
35116
3512
35120
35121
3513
35130
35131
35132
3514
352
3520
3521
3522
3523

Investimet në pronë- në kosto
Patundshmëri
Pronat tjera të investuara
Mjetet tjera të prekshme
Patundshmëri
Pkirdorim vetanak
Përmirësimi gjatë qiramarrjes
Të tjera
Pajisje
Mobilie dhe materiale
Makineri dhe vegla
Pjesë fizike
Objekte
Pajisje transporti
Pajisje statike dhe pajisje mobile
Pajisje tjera
Lizing operacional
Pajisje
Lizing tjetër operacional
Lizing financiar
Patundshmëri
Pajisje
Lizing tjetër financiar
Mjetet tjera të prekshme
Mjetet e paprekshme
Licencat softuerike
Kostot për zhvillimin softuerik
Mjetet e paprekshme në progres
Mjetet tjera të paprekshme

350. Investimet në pronë
Kjo llogari regjistron vlerën e zhvlerësimit dhe amortizimit të akumuluar të lidhura me investimet në
pronë të llogaritura në kuadër të nën-llogarive përkatëse 25. Investimet në pronë . Kjo llogari përfshin
si në vijim: 3500 Patundshmëri; 3501 Investime të tjera në pronë .
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351. Mjetet tjera të prekshme
Kjo llogari regjistron vlerën e zhvlerësimit dhe amortizimit të akumuluar të lidhura me Mjetet e tjera të
prekshme të llogaritura në kuadër të nën-llogarive përkatëse 26. Mjetet tjera të prekshme. Kjo llogari
përfshin si në vijim: 3510 Patundshmëri; 3511 Pajisje; 3512 Lizingu operacional; 3513 Lizingu
financiar; 3514. Mjetet tjera të prekshme.
352. Mjetet e paprekshme
Kjo llogari regjistron vlerën e zhvlerësimit dhe amortizimit të akumuluar të lidhura me Mjetet tjera të
paprekshme të llogaritura në kuadër të 28. Mjetet tjera të paprekshme. Struktura e kësaj llogarie është
e ngjashme me atë të llogarisë 28. Mjetet tjera të paprekshme. Prandaj, përkufizimet e përfshira më lart
për llogarinë 28. Mjetet tjera të paprekshme (dhe nën-llogaritë e tij) aplikohen për llogarinë 352. Mjetet
e paprekshme.
DETYRIMET
36 — Burimet nRa bankat qendrore
Kjo llogari përfshin Detyrimet në Bankën Qendrore të Kosovës (BQK) dhe bankat tjera qendrore jashtë
vendit. Prandaj, kjo llogari ndahet në: 360. Nga Banka Qendrore e Kosovës; 361. Nga Bankat tjera
qendrore; të cilat më pastaj ndahen sipas llojit të detyrimit, sikurse është paraqitur në vijim:
36

Burimet nga bankat qendrore
360
3600
3601
3602
3603
3604
361
3610
3611
3612
3613

Nga Banka Qendrore e Kosovës
Tregu monetar ndërbankar
Depozitat
Kreditë
Marrëveshjet për riblerje
Burimet dhe depozitat tjera
Nga Bankat tjera Qendrore
Depozitat
Kreditë
Marrëveshjet për riblerje
Burimet dhe depozitat tjera

360. Nga Banka Qendrore e Kosovës

Kjo llogari përfshinë Detyrimet në Bankën Qendrore të Kosovës (BQK). Ndarja e detyrimeve të tilla
duhet të kryhet duke marr parasysh ndarjen e llogarisë në nën-llogaritë si në vijim: 3600. Tregu monetar
ndërbankar; 3601. Depozitat; 3602. Kreditë; 3603 Man•ëveshjet për riblerje; 3604. Burimet dhe
depozitat tjera.
3600. Tregu monetar ndërbankar

Kreditë dhe paradhëniet të ofruara për entitetet raportuese në tregun monetar ndërbankar. Këto janë
zakonisht instrumente afatshkurtra, shpesh me afat maturimi prej një javë apo më pak, ku institucionet
me likuiditet të tepërt i japin kredi institucioneve me mungesë të likuiditetit, me qëllim që të mbulojnë
likuiditetin afatshkurtër dhe kërkesën për rezerva.
3601. Depozitat

Detyrimet e institucioneve raportuese në formë të depozitave.
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3602. Kreditë

Kjo llogari përfshinë marrëveshjet e borxhit, nën të cilat Kreditëdhënësi ofron fonde për
Kreditëmarrësin (institucioni raportues), duke marrë në këmbim një interes të caktuar, së bashku me
pagesën e shumës së dhënë në fillim (ri-pagesa e principalit). Këto marrëveshje kanë një kohë të
paracaktuar të ri-pagimit dhe në përgjithësi Kreditëdhënësi mban ffezikun që Kreditëmarrësi mund të
mos paguaj principalin e ndërlidhur.
3603. Marrëveshjet për riblerje

Kreditë dhe paradhëniet në formën e marrëveshjeve të riblerjes, ku shitësi i letrave me vlerë (institucioni
raportues) pajtohet për të blerë përsëri atë me një çmim dhe datë të caktuar. Shitësi paguan një normë
interesi, që quhet norma repo, me rastin e ri-blerjes së letrave me vlerë. Kjo llogari duhet të përdoret
për të regjistruar çmimin e riblerjes (shumën) së një operacioni të shitjes së mjeteve me një marrëveshje
për riblerje të mjeteve në një datë të mëvonshme.
3604. Burimet dhe depozitat tjera

Kjo llogari përfshin çdo fonnë të detyrimeve, të cilat nuk janë të specifikuara në llogaritë 3600, 3601,
3602, dhe 3603 më lart.
361. Nga Bankat tjera qendrore

Kjo llogari përfshinë Detyrimet në Bankat Qendrore jashtë vendit. Ndarja e detyrimeve të tilla duhet të
kryhet duke marr parasysh ndarjen e llogarisë në nën-llogaritë në vijim: 3610. Depozita; 3611. Kredi;
3612. Marrëveshje për riblerje; 3613. Burimet dhe depozitat tjera (referohuni 3601, 3602, 3603 dhe
3604 për përkufizime).
37 — Burimet nga institucionet tiera depozituese
Kjo llogari përfshinë Detyrimet në institucionet tjera depozituese (që janë në përgjithësi bankat, por nuk
përfshijnë Bankat Qendrore) dhe ndahen në: 370. Nga institucionet vendore; 371. Nga institucionet e
Huaja; 379. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë
fer, sikurse është paraqitur në vijim:
37

Burimet nga institucionet tjera depozituese
370
3700
3701
3702
3703
3704
371
3710
37100
37101
37102
37103
37104
3711
37110
37111
37112
37113
37114

Nga institucionet vendore
Tregu monetar ndfirbankar
Depozitat
Kreditë
Marrëveshjet e riblerjes
Burimet dhe depozitat tjera
Nga institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Llogaritfi vostro
Depozitat
Kreditë
Marrëveshjet e ri-blerjes
Burimet dhe depozitat tjera
Degët nga bankat tjera vendore
Llogaritfi vostro
Depozitat
Kreditë
Marrëveshjet e riblerjes
Burimet dhe depozitat tjera
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3712
37120
37121
37122
37123
37124
379

Bankat tjera jashtë Kosovës
Llogaritë vostro
Depozitat
Kreditë
Marrëveshjet e riblerjes
Burimet dhe depozitat tjera
Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

370. Nga institucionet vendore
Detyrimet e institucioneve tjera depozituese që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 3700. Tregun monetar ndërbankar; 3701. Depozitat; 3702. Kreditë; 3703.
Marrëveshjet e riblerjes; 3704. Burimet dhe depozitat tjera (referohuni tek 3600, 3601, 3602, 3603 dhe
3604 për përkufizimet).
371. Nga institucionet e Huaja
Detyrimet e institucioneve tjera depozituese që janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës.
Kjo llogari përfshinë: 3710. Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi; 3711. Degët nga bankat
tjera vendore; 3712. Bankat tjera jashtë Kosovës; të cilat ndahen pastaj sipas llojit të detyrimeve.
3710. Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Kjo llogari përfshinë institucionet financiare që janë kompani amë, filiale apo degë nga grupi i
institucioneve raportuese. Kjo llogari përfshinë: 37100. Llogaritë Vostro; 37101. Depozitat; 37102.
Kreditë; 37103. Marrëveshjet e riblerjes; 37104. Burimet dhe depozitat tjera (referohuni tek 3601; 3602;
3603 dhe 3604 për përkufizimet e 37101; 37102; përkatësisht 37103 dhe 37104).
37100. Llogaritë Vostro
Detyrimet e institucioneve financiare në vendet e Huaja, zakonisht në valutën e Huaj, me qëllim të
lehtësimit të këmbimit valutor, tregtisë dhe transaksioneve të thesarit.
3711. Degët nga bankat tjera vendore
Detyrimet e degëve të institucioneve financiare që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 37110. Llogaritë Vostro; 37111. Depozitat; 37112. Kreditë; 37113. Marrëveshjet e
riblerjes; 37114. Burimet dhe depozitat tjera (referohuni tek 37100; 3601; 3602; 3603 dhe 3604 për
përkufizimet).
3712. Bankat tjera jashtë Kosovës
Detyrimet e institucioneve financiare që janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës, përveç
atyre të përshkruara në llogaritë 3710, 3711 dhe 3712 më lartë. Kjo llogari përfshinë: 37120. Llogaritë
vostro; 37121. Depozitat; 37122. Kreditë; 37123. Marrëveshjet e riblerjes; 37124. Burimet dhe
depozitat tjera (referohuni tek 37100; 3601; 3602; 3603 dhe 3604 për përkufizime).
379. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer.
Korrigjimet e bëra në vlerën kontabël të detyrimeve financiare të llogaritura si burime nga institucionet
tjera depozituese për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, siç përcaktohet nga SNRF9.
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38 — Burimet nga klientët
Kjo llogari përfshinë burimet nga klientët (përveç Bankave Qendrore dhe Institucioneve tjera
Depozituese) të ndara sipas rezidencës, sektorit dhe llojit të detyrimit. Kjo llogari përfshinë: 380.
Depozitat nga klientët vendor; 381. Depozitat nga klientët e Huaj; 382. Burimet tjera të Idientëve; 389.
Korigjimetet ndaj vlerës fer t të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer.
Nën-llogaritë 380. Depozitat nga klientët vendor; 381. Depozitat nga klientët e Huaj ndahen së pari
sipas sektorit dhe pastaj sipas llojit të detyrimit (Llogaritë rrjedhëse, depozitat e afatizuara, llogaritë e
kursimeve dhe burimet tjera), sikurse është paraqitur në vijim:

380
3800
38000
38001
38002
38003
3801
38010
38011
38012
38013
3802
38020
38021
38022
38023
3803
38030
38031
38032
38033
3804
38040
38041
38042
38043
3805
38050
38051
38052
38053
3806
38060
38061
38062
38063
3807
38070
38071
38072
38073
3808
38080
38081
38082
38083

Depozitat nga klientët vendor
Qeverisja lokale
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Nd8rmjet8sit tjerë financlar
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Fondet pensionale
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Kompanitë e sigurimeve
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ndihmësit financiar
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Korporatat jofinanciare shoqërore
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Korporatat jofinanciare private
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Korporatat jofinanciare private
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ekonomitë familjare
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
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OJSHEF
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Depozitat nga klientët e Huaj
Entitetet e korporatave
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ekonomitë familjare
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Tjera
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
UNMIK/EULEX
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Burimet tjera të klientëve
Korigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë të

3809
38090
38091
38092
38093
381
3810
38100
38101
38102
38103
3811
38110
38111
38112
38113
3812
38120
38121
38122
38123
3813
38130
38131
38132
38133
382
389

fer

380. Depozitat nga klientët vendor
Depozitat nga klientët që janë rezidentë apo entitete ligjore në Kosovë. Kjo llogari përfshinë: 3800.
Qeverisjen lokale; 3801. Ndërmjetësit tjerë financiar; 3802. Fondet pensionale; 3803. Kompanitë e
sigurimit; 3804. Ndihmësit financiar; 3805. Korporatat jofinanciare shoqërore; 3806. Korporatat
jofinanciare private; 3807. Korporatat jofinanciare private; 3808 Ekonomitë familjare; 3809 OJSHEF.
3800. Qeverisja lokale
Depozitat nga entitetet e qeverisjes lokale. Kjo llogari përfshinë: 38000. Llogaritë rrjedhëse; 38001.
Depozitat e afatizuara; 38002. Llogaritë e kursimeve; 38003. Tjera (referohuni tek 1100 dhe 12001 për
përkufizimin e 38000 dhe 38001).
38000. Llogaritë rrjedhëse
Depozitat pa datë të specifikuar të maturimit dhe që ri-paguhen sipas kërkesës.
38001. Depozitat e afatizuara
Depozitat me datë specifike të maturimit dhe normë specifike të interesit. Fondet e vendosura në një
depozitë të afatizuar mund të tërhiqen vetëm pas përfundimit të afatit apo përmes një njoftimi paraprak
(normalisht duke nënkuptuar një gjobë mbi interesin e fituar).
38002. Llogaritë e kursimit
Depozitat me interes pa datë të specifikuar të maturimit. Fondet e vendosura në llogarinë e kursimeve
ri-paguhen sipas kërkesës, që nënkupton norma më të ulëta të interesit (apo gjobë me rastin e tërheqjes).
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38003. Tjera
Depozitat tjera përveç atyre të specifikuara në llogaritë 38000, 38001 dhe 38002 më lartë.
3801. Ndërmjetësit tjerë financiar
Depozitat nga ndërmjetësit financiar, duke përfshirë institucionet mikrofinanciare dhe institucionet
jobankare financiare të përfshira në veprimtaritë e dhënies së kredive. Kjo llogari përfshinë: 38010.
Llogaritë rrjedhëse; 38011. Depozitat e afatizuara; 38012. Llogaritë e kursimeve; 38013. Tjera
(referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3802. Fondet pensionale
Depozitat nga fondet pensionale që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë: 38020. Llogaritë rrjedhëse; 38021. Depozitat e afatizuara; 38022. Llogaritë e kursimeve;
38023. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3803. Kompanitë e sigurimeve
Depozitat e kompanive të sigurimeve që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë: 38030. Llogaritë njedhëse; 38031. Depozitat e afatizuara; 38032. Llogaritë e kursimeve;
38033. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3804. Ndihmësit financiar
Depozitat nga ndihmësit fmanciar që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë, duke përfshirë
Byrotë e Këmbimit dhe Agjencitë për Transferimin e Parave. Kjo llogari përfshinë: 38040. Llogaritë
njedhëse; 38041. Depozitat e afatizuara; 38042. Llogaritë e kursimeve; 38043. Tjera (referohuni tek
llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3805. Korporatat jofinanciare shoqërore
Depozitat nga korporatat jofinanciare shoqërore që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 38050. Llogaritë njedhëse; 38051. Depozitat e afatizuara; 38052. Llogaritë e
kursimeve; 38053. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3806. Korporatat jofinanciare publike
Depozitat nga korporatat jofinanciare publike që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 38060. Llogaritë rrjedhëse; 38061. Depozitat e afatizuara; 38062. Llogaritë e
kursimeve; 38063. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3807. Korporatat jofinanciare private
Depozitat nga korporatat jofinanciare private që janë të regjistruara si entitete ligjore në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 38070. Llogaritë rrjedhëse; 38071. Depozitat e afatizuara; 38072. Llogaritë e
kursimeve; 38073. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3808. Ekonomitë familjare
Depozitat nga ekonomitë familjare (banorët e Kosovës). Kjo llogari përfshinë: 38080. Llogaritë
rrjedhëse; 38081. Depozitat e afatizuara; 38082. Llogaritë e kursimeve; 38083. Tjera (referohuni tek
llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
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3809. OJSHEF
Depozitat nga institucionet jofitimprurëse në shërbim të ekonomive familjare, duke përfshirë OJQ-të,
institucionet e bamirësisë, xhamitë dhe kishat. Kjo llogari përfshinë: 38090. Llogaritë rrjedhëse; 38091.
Depozitat e afatizuara; 38092. Llogaritë e kursimeve; 38093. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000;
38001; 38002 dhe 38003 për përkufizime).
381. Depozitat nga klientët e Huaj
Depozitat nga klientët që janë rezidentë apo entitete ligjore të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë: 3810. Entitetet e korporatave; 3811. Ekonomitë familjare; 3812. Tjera; 3813.
UNMIK/EULEX.
3810. Entitetet e Korporatave
Depozitat nga kompanitë që janë të regjistruara si entitete ligjore jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshinë:
38100. Llogaritë rrjedhëse; 38101. Depozitat e afatizuara; 38102. Llogaritë e kursimeve; 38103. Tjera
(referohuni tek llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3811. Ekonomitë familjare
Depozitat nga ekonomitë familjare (rezidentët jashtë Kosovës). Kjo llogari përfshinë: 38110. Llogaritë
rrjedhëse; 38111. Depozitat e afatizuara; 38112. Llogaritë e kursimeve; 38113. Tjera (referohuni tek
llogaritë 38000; 38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3812. Tjera
Depozitat nga entitetet tjera jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshinë: 38120. Llogaritë njedhëse; 38121.
Depozitat e afatizuara; 38122. Llogaritë e kursimeve; 38123. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000;
38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
3813. UNMIK/EULEX
Depozitat nga UNMIK-u apo EULEX-i. Kjo llogari përfshinë: 38130. Llogaritë njedhëse; 38131.
Depozitat e afatizuara; 38132. Llogaritë e kursimeve; 38133. Tjera (referohuni tek llogaritë 38000;
38001; 38002 dhe 38003 për përkufizimet).
382. Burimet tjera të klientëve
Burimet tjera të klientëve që nuk janë të specifikuara në llogaritë 380 dhe 381 më lartë.
389. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer.
Korigj imet e bëra në vlerën kontabël të detyrimeve financiare, të cilat janë të llogaritura si burime nga
klientët, për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë të rregullt, siç përcaktohet nga SNRF 9.
39 - Huamanjet
Kjo llogari përfshinë Detyrimet e ndërlidhura me financimin përmes marrëveshjeve të kredive (përveç
kredive nga Bankat Qendrore dhe institucionet tjera depozituese), të matura në kosto të amortizuar,
duke u bazuar në metodën e interesit efektiv. Kjo llogari përfshinë: 390. Nga institucionet vendore; 391.
Nga institucionet e Huaja; 399. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse me vlerë fer, sikurse është paraqitur në vijim:
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39

Huamarrjet
390
391
399

Nga institucionet vendore
Nga institucionet e huaja
Korrigjimi ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer

390. Nga institucionet vendore
Huamarrjet nga klientët që janë entitete ligjore të regjistruara në Kosovë.
391: Nga institucionet e huaja
Huamarrjet nga klientët që janë entitete ligjore të regjistruara jashtë Kosovës.
399. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerën fer
Korigjimet e bëra në vleren kontabël të detyrimeve financiare të llogaritura si huamarrëje, për shkak të
transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, siç përcaktohet nga SNRF 9.
40 — Detyrimet e paraqitura nga letrat me vlerë jo të varura
Kjo llogari përfshinë Detyrimet e ndërlidhura me emetimin e Certifikatës së depozitave, bonove,
instrumenteve të përbëra financiare dhe detyrimeve tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë, të cilat
janë të matura në koston e amortizuar, duke u bazuar në metodën e interesit efektiv. Kjo llogari
përfshinë: 400. Nga institucionet vendore; 401. Nga institucionet e Huaja; 409. Korrigjimet ndaj vlerës
fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, sikurse është paraqitur në vijim:
40

Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura
400
4000
40000
40001
40002
40003
4001
40010
40011
40012
40013
401
4010
40100
40101
40102
40103
4011
40110
40111
40112
40113
409

Nga institucionet vendore
Borxhi i emetuar
Certifikata e depozitave
Bonot
Instrumentet e përbëra financiare (Komponenti i detyrimit)
Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë
Borxhi i ri-blerë (-)
Certifikata e depozitave
Bonot
Instrumentet e përbëra financiare (Komponenti i detyrimit)
Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë
Nga institucionet e Huaja
Borxhi i emetuar
Certifikata e depozitave
Bonot
Instrumentet e përbëra financiare (Komponenti i detyrimit)
Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë
Borxhi i ri-blerë (-)
Certifikata e depozitave
Bonot
Instrumentet e përbëra financiare (Komponenti i detyrimit)
Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë
Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

400. Nga institucionet vendore
Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura me rezidentët apo entitetet ligjore të
regjistruara në Kosovë. Kjo llogari përfshinë: 4000. Borxhin e emetuar; 4001. Borxhin e ri-blerë (-).
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4000. Borxhi i emetuar

Detyrimet për shkak të borxhit të emetuar nga institucioni raportues. Kjo llogari përfshinë: 40000.
Certifikatën e depozitave; 40001. Bonot; 40002. Instrumentin e Përbërë Financiar (Komponenti i
detyrimit); 40003. Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë.
40000. Certifikata e depozitave

Dëftesa e borxhit që emetohet nën një vlerë të caktuar të monedhës, duke i dhënë të drejtën mbajtësit të
pranojë interes në një normë të caktuar interesi, e cila është e zakonisht fikse. Këto certifikata gjithashtu
specifikojnë datën e maturimit në të cilën mund të tërhiqet depozita, së bashku me çdo interes të
akumuluar. Mbajtësit janë zakonisht të kufizuar nga tërheqja e fondeve sipas dëshirës, edhe pse një
veprim i tillë është i mundur (i cili do të rezultojë me një gjobë).
40001. Bonot

Letrat me vlerë që përfaqësojnë marrëveshjen e borxhit, ku mbajtësi i letrës me vlerë gëzon të drejtën
për pagesën e principalit dhe interesit, së bashku me të drejtat tjera kontraktuese sipas kushteve të
emetimit.
40002. Instrumentet e përbëra financiare (komponenti i detyrimit)

Instrumentet e përbëra financiare janë instrumente financiare jo-derivative, të cilat kanë komponentin
e detyrimit dhe të kapitalit. Sipas SNK 32, entiteti duhet të marrë parasysh dhe prezantojë veçmas të dy
komponentët. Kjo llogari duhet të përdoret vetëm për regjistrimin e komponentit të detyrimit.
40003. Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë

Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë, përveç atyre të përfshira në llogaritë 40000, 40001, 40002
dhe 40003 më lartë.
4001. Borxhi i ri-blerë (-)

Detyrimet për shkak të borxhit të emetuar nga institucionet raportuese dhe më pastaj të ri-blera para
maturimit, e cila pastaj duhet të zbritet nga Detyrimet si kundër llogari. Kjo llogari përfshinë: 40010.
Certifikatën e depozitave; 40011. Bonot; 40012. Instrumentet e përbëra financiare (komponenti i
detyrimit); 40013. Detyrimet tjera të përfaqësuara nga letrat me vlerë (referohuni tek llogaritë 40000;
40001; 40002 dhe 40003 për përkufizimet).
401. Nga institucionet e huaja

Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura me rezidentë apo entitetet e regjistruara
ligjërisht në Kosovë. Struktura e kësaj llogarie është e njëjtë me llogarinë 400. Nga institucionet
vendore. Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë nën 400. Nga institucionet vendore janë të
zbatueshme për nën-llogaritë nën 401. Nga institucionet e Huaja.
409. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer

Korrigjimet e bëra në shumën kontabël të detyrimeve financiare që janë të llogaritura si detyrime të
përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të nënvarura, për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, siç
përcaktohet sipas SNRF 9.
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41 — Tregtimi i detyrimeve financiare
Kjo llogari përfshinë Detyrimet financiare të emetuara më qëllimin primar të ri-blerjes në afat të
shkurtër, në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga SNRF 9. Përveç kësaj, kjo llogari përfshin të gjitha
instrumentet financiare derivative me vlerë fer negative, me përjashtim të derivativëve të përcaktuar
në një marrëdhënie mbrojtëse sipas SNRF 9. Për instrumentet që bartin interes, bilancet duhet të
paraqiten në bazë të çmimeve me interes, d.m.th. vlera fer duke përfshirë edhe interesin e akumuluar.
Kjo llogari përfshinë: 410. Huamarrjet e letrave me vlerë 411. Shitjet e shkurtra; 412. Instrumentet
financiare derivative me vlerë fer negative; 419. Tregtimi i detyrimeve tjera financiare, sikurse është
paraqitur në vijim:
Tregtimi i detyrimeve financiare
410
4100
41000
41001
4101
41010
41011
411
4110
41100
41101
4111
41110
41111
412
4120
41200
412000
4120000
4120001
4120002
4120003
412001
4120010
4120011
4120012
4120013
412002
4120020
4120021
4120022
4120023
412003
4120030
4120031
4120032
4120033
412004
41201
412010
4120100
4120101
4120102
412011
4120110
4120111
4120112

Kreditëzimi i letrave me vlerë
Entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Entitetet e Huaja
Instrumentet e bonchit
Instrumentet e kapitalit
Shitjet e shkurtra
Entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Entitetet e Huaja
Instrumentet e bonchit
Instrumentet e kapitalit
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer negative
Institucionet vendore
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshjet paraprake për norma
Kontratat paraprake
Rreziku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziqe tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
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4120113
412012
4120120
4120121
4120122
412013
4120130
4120131
4120132
4120133
412014
4121
41210
412100
4121000
4121001
4121002
4121003
412101
4121010
4121011
4121012
4121013
412102
4121020
4121021
4121022
4121023
412103
4121030
4121031
4121032
4121033
412104
41211
412110
4121100
4121101
4121102
412111
4121110
4121111
4121112
4121113
412112
4121120
4121121
4121122
412113
4121130
4121131
4121132
4121133
412114
419

Tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e së ardhmes Fx
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziqet tjera
Institucionet tjera
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshjet paraprake për norma
Kontratat paraprake
Rreziku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat parapraket Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e së ardhmes Fx
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Tregtimi i detyrimeve tjera financiare

410. Letrave me vlerë të borxhit
Letrat me vlerë të borxhit nga institucioni raportues, në kontekstin e Marrëveshjes për Letrat me Vlerë
të borxhit. Kjo llogari përfshinë: 4100. Entitetet vendore; 4101. Entitetet e Huaja.
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4100. Entitetet vendore
Letrat me vlerë të borxhit nga Kreditëdhënësit që janë entitete ligjore të regjistruara në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 41000 Instrumentet e borxhit; 41001 Instrumentet e kapitalit.
41000. Instrumentet e borxhit
Instrumentet e borxhit të huazuara sipas Marrëveshjes për huazimin e Letrave me Vlerë. Instrumentet
e borxhit janë ato të cilat zakonisht i japin të drejtë mbajtësit të tyre për pagesën e principalit dhe
interesit, së bashku me të drejtat tjera kontraktuese sipas kushteve të emetimit.
41001. Instrumentet e kapitalit
Instrumentet e kapitalit të huazuara në bazë të Marrëveshjes për huazimin e Letrave me Vlerë.
Instrumentet e kapitalit paraqesin një kërkesë mbi Mjetet e mbetura të emetuesit.
4101 Entitetet e Huaja
Letrat me vlerë të huazuara nga Kreditëdhënësit që janë entitete ligjore të regjistruara në Kosovë. Kjo
llogari përfshinë: 41010. Instrumentet e borxhit; 41011. Instrumentet e kapitalit (referohuni tek 41000
dhe 41001 për përkufizimet).
411. Shitjet e shkurtra
Letrat me vlerë të shitura nga institucioni raportues, përveç atyre që nuk janë në pronësi të shitësit. Kjo
llogari përfshinë: 4110 Entitetet vendore; 4111 Entitetet e Huaja (referohuni tek 4100 dhe 4101 për
përkufizimet).
4110. Entitetet vendore
Letrat me vlerë të shitura tek entitetet ligjore të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari përfshinë: 41100
Instrumentet e borxhit; 41101 Instrumentet e kapitalit.
41100. Instrumentet e borxhit
Instrumentet e borxhit të shitura me shitje të shkurtër. Instrumentet e borxhit janë ato të cilat zakonisht
i japin të drejtë mbajtësit të tyre për pagesën e principalit dhe interesit, së bashku me të drejtat e tjera
kontraktuese sipas kushteve të emetimit.
41101. Instrumentet e kapitalit
Instrumentet e kapitalit të shitura me shitje të shkurtër. Instrumentet e kapitalit paraqesin një kërkesë
për Mjetet e mbetura të emetuesit.
4111. Entitetet e Huaja
Letrat me vlerë të shitura me shitje të shkurtër tek entitetet ligjore të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari
përfshinë: 41110. Instrumentet e borxhit; 41111. Instrumentet e kapitalit (referohuni tek 41100 dhe
41101 për përkufizimet).
412. Instrumentet financiare derivative me vlerë fer negative
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer negative, siç përcaktohet në SNRF 9. Struktura e kësaj
llogarie është e njëjtë me llogarinë 151. Instrumentet fmanciare derivative me vlerë fer pozitive.
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Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë nën 151. Instrumentet financiare derivative me vlerë
të rregullt pozitive janë të zbatueshme për nën-llogaritë nën 412. Instrumentet financiare derivative me
vlerë fer negative.
419. Tregtimi i detyrimeve tjera financiare
Tregtimi i detyrimeve tjera financiare, të cilat nuk janë të specifikuara diku tjetër në llogarinë 41.
42 — Derivativet e mbrojtura me vlerën fer të tregut
Kjo llogari përfshinë instrumentet financiare derivative me vlerë fer negative, të cilat janë të përcaktuara
si instrumente mbrojtëse në përputhje me SNRF 9. Banka raportuese duhet të jetë në gjendje të ndajë
instrumentet sipas llojit të raportit mbrojtës: mbrojtja e rrjedhës së parasë, mbrojtja e vlerës fer dhe
mbrojtja e investimeve neto. Derivativet duhet gjithashtu të ndahen në përputhje me Ilojin e tregut
(jashtë bursës apo treg të organizuar) dhe Ilojin e instrumentit. Për instrumentet që bartin interes, shuma
e regjistruar duhet t'i referohet çmimit me interes, d.m.th. vlerës fer, duke përfshirë interesin e
akumuluar. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me atë të llogarisë 20. Derivativet mbrojtëse me
vlerë fer pozitive. Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë nën 20. Derivativet mbrojtëse me
vlerë fer pozitive janë të zbatueshme për nën-llogaritë e 42. Derivativet mbrojtëse me vlerë fer negative,
sikurse është paraqitur në vijim::
Derivativet mbrojtëse me vlerën fer negative

42
420
4200
42000
420000
4200000
4200001
4200002
4200003
420001
4200010
4200011
4200012
4200013
420002
4200020
4200021
4200022
4200023
420003
4200030
4200031
4200032
4200033
420004
42001
420010
4200100
4200101
4200102
420011
4200110
4200111
4200112
4200113
420012
4200120

1

98

Institucionet vendore
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshjet paraprake për norma
Kontratat paraprake
Rreziku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shIyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziqet e kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e së ardhmes Fx
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4200121
4200122
420013
4200130
4200131
4200132
4200133
420014
4201
42010
420100
4201000
4201001
4201002
4201003
420101
4201010
4201011
4201012
4201013
420102
4201020
4201021
4201022
4201023
420103
4201030
4201031
4201032
4201033
420104
42011
420110
4201100
4201101
4201102
420111
4201110
4201111
4201112
4201113
420112
4201120
4201121
4201122
420113
4201130
4201131
4201132
4201133
420114
4202
42020
420200
4202000
4202001
4202002
4202003
42021
420210
4202100
4202101

BQK

Opsioni Fx
Tjera
Rreziku i kredisë
Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziget tjera
Mbrojtja e vlerës së rregullt
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Marrëveshjet paraprake për normat
Kontratat e së ardhmes
Rreziqet e kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-i I mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normës së interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e së ardhmes Fx
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku i kredisë
Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Mbrojtja e investimeve neto
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Opsioni Fx
Tjera
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421
4210
42100
421000
4210000
4210001
4210002
4210003
421001
4210010
4210011
4210012
4210013
421002
4210020
4210021
4210022
4210023
421003
4210030
4210031
4210032
4210033
421004
42101
421010
4210100
4210101
4210102
421011
4210110
4210111
4210112
4210113
421012
4210120
4210121
4210122
421013
4210130
4210131
4210132
4210133
421014
4211
42110
421100
4211000
4211001
4211002
4211003
421101
4211010
4211011
4211012
4211013
421102
4211020
4211021
4211022
4211023
421103

1100

Institucionet e Huaja
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normave të interesit
Marrëveshjet paraprake për norma
Kontratat paraprake
Rreziku i kapitalit
Kontrata paraprake
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni i Fx
Tjera
Rreziku kreditor
Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normave të interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e së ardhmes Fx
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku i kredisë
Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Mbrojtja e vlerës fer
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normave të interesit
Marrëveshjet paraprake për normat
Kontratat paraprake
Rreziku i kapitalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku kreditor
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4211030
4211031
4211032
4211033
421104
42111
421110
4211100
4211101
4211102
421111
4211110
4211111
4211112
4211113
421112
4211120
4211121
4211122
421113
4211130
4211131
4211132
4211133
421114
4212
42120
421200
4212000
4212001
4212002
4212003
42121
421210
4212100
4212101

Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Swap-et e normave të interesit
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Garancitë
Tjera
Rreziku i këmbimit valutor
Kontratat e së ardhmes Fx
Opsioni Fx
Tjera
Rreziku i kredisë
Swap-i i mospagesës së kredisë
Opsioni i përhapjes kreditore
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Tjera
Rreziku tjetër
Mbrojtja e investimeve neto
Jashtë bursës(OTC)
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Swap-i ndërvalutor
Opsioni Fx
Tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Opsioni Fx
Tjera

43 — Detyrimet e përfshira në mjetet e klasifikuara për shitje
Kjo llogari përfshinë detyrimet e ndërlidhura me mjetet afatgjata të mbajtura për shitje dhe operacionet
e ndërprera, në përputhje me SNRF 5.
44 — Detyrimet për mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çreEfistruara
Kjo llogari i referohet detyrimeve që ndërlidhen me mjetet që janë shitur në transaksionet e sekjuritzuara
dhe që nuk plotësojnë kërkesat për tu çregjistruar, në përputhje me SNRF 9. Kjo llogari përfshin: 440.
Për Kreditë dhe paradhëniet për klientët — Të kthyera në letra me vlerë; 441. Për Mjetet tjera
sekjuritizuara të që nuk janë të çregjistruara, sikurse është paraqitur në vijim:
44

Detyrimet për mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të 4111.11111~
440
4400
44000
44001
4401
44010
44011
441

Për Kreditë dhe paradhëniet për klientët — Të sekjuritizuara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Për klientët vendor
Për klientët e huaj
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Të emetuara nga institucionet e huaja
Për Mjetet tjera të sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
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4410
4411

Të emetuara nga institucionet vendore
Të emetuara nga institucionet e huaja

440. Për Kreditë dhe paradhëniet për klientët — Të sekjuritizuara
Detyrimet që ndërlidhen me mjetet të sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe të evidentuara nën
llogarinë 180. Kreditë dhe paradhëniet për klientët - Të kthyera në letra me vlerë. Kjo llogari përfshinë:
4400. Kreditë dhe paradhëniet për klientët; 4401. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave
me vlerë.
4400. Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Detyrimet që ndërlidhen me Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe të evidentuara nën
llogarinë 1800. Kreditë dhe paradhëniet për klientët. Kjo llogari përfshinë: 44000. Klientët vendor (që
përfshinë mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe të evidentuara nën llogarinë 18000.
Klientët vendor); 44001. Për Klientët e huaj (që përfshinë mjetet sekjuritizuara që nuk janë të
çregjistruara dhe të evidentuara nën llogarinë 18001. Klientët e huaj).
4401. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë
Detyrimet që ndërlidhen me mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe të evidentuara nën
llogarinë 1801. Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formën e letrave me vlerë. Kjo llogari përfshinë:
44010. Të emetuara nga institucionet vendore (që përfshinë Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të
çregjistruara dhe të evidentuara nën llogarinë 18010. Të emetuara nga institucionet vendore); 44011.
Të emetuara nga institucionet e Huaja (që përfshinë mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
dhe të evidentuara nën llogarinë 18011. Të emetuara nga institucionet e huaja).
441. Për Mjetet tjera të sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Detyrimet e ndërlidhura me mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe të evidentuara nën
llogarinë 189. Mjetet tjera të sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara. Kjo llogari përfshinë: 4410. Të
emetuara nga institucionet vendore (që përfshinë mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe
të evidentuara nën llogarinë 1890. Të emetuara nga institucionet vendore); 4411. Të emetuara nga
institucionet e huaja (që përfshinë mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara dhe të evidentuara
nën llogarinë 1892. Të emetuara nga institucionet e huaja).
45 — Provizionet
Kjo llogari përfshin ngarkesat e provizionit për periudhën për kontigjencat fiskale, zërat jashtë bilancit
dhe provizionet tjera që nuk janë të përfshira në llogaritë e mëparshme.
Kjo llogari përfshin: 450 Provizionet për kontigjencat fiskale; 451 Provizionet për garancionet dhe
zotimet tjera jashtë bilancit; 452 Provizione të tjera, sikurse është paraqitur në vijim::

45

Provizionet
450
451
452

Provizionet për kontigjencat fiskale
Provizionet për garancionet dhe zotimet tjera jashtë bilancit
Provizione të tjera

450: Provizionet për kontigjencat fiskale
Kjo llogari përfshin ngarkesat e provizionit për periudhën për kontigjencat fiskale të cilit pritet të
rezultojë me një dalje nga njësia ekonomike.
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451: Provizionet për garancionet dhe zotimet tjera jashtë bilancit
Kjo llogari përfshin ngarkesat e provizionit për periudhën për garancionet dhe zotimet tjera jashtë
bilancit të cilit pritet të rezultojë me një dalje nga njësia ekonomike.
452: Provizione të tjera
Kjo llogari përfshin ngarkesat e provizionit tjera që nuk janë të përfshira në llogaritë e mëparshme
nga të cilit pritet të rezultojë me një dalje nga njësia ekonomike.
46 — Detyrimet e varura
Kjo llogari përfshinë detyrimet e nivelit të varur që janë të nivelit më të ulët se detyrimet tjera. Kjo
llogari përfshinë: 460. Kreditë e nënvarura; 461. Instrumentet e kapitalit që janë të klasifikuara si
detyrime financiare; 462. Detyrimet tjera të varura; 469. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për
shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer, sikurse është paraqitur në tabelën në vijim:
Llogaria është e ndarë në kreditë e varura, instrumentet e kapitalit të klasifikuara si detyrimefinanciare
dhe detyrimet tjera të varura.
Borxhi i varur i ri-blerë paraqet shumën e borxhit që është ri-blerë nga institucioni para maturimit të tij
dhe prandaj paraqet një vlerë që duhet të zbritet nga Detyrimet (kundër llogari).
46

Detyrimet e varura
460

Kreditë e varura
Në formën e letrave me vlerë
Emetuara
Ri-blera
Tjera
Instrumentet e kapitalit të klasifikuara si detyrime financiare
Aksionet e preferuara
Emetuara
Ri-blera
Instrumentet tjera
Emetuara
Ri-blera
Detyrimet tjera të nënvarura
Emetuara
Ri-blera
Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë

4600
46000
46001
4601
461
4610
46100
46101
4611
46110
46111
462
4620
4621
469

fer

460. Kreditë e varura

Kjo llogari përfshinë kreditë e varura të marra nga institucioni raportues, të ndara sipas llojit të kredisë:
4600. Në formën e letrave me vlerë; 4601. Tjera.
4600. Në formën e letrave me vlerë

Kjo llogari përfshinë kreditë e nënvarura të marra në formën e letrave me vlerë, të cilat janë të emetuara
nga institucioni raportues. Kjo llogari përfshinë: 46000. Të emetuara (që përfshijnë të gjitha
instrumentet e tilla të emetuara nga institucioni raportues që nuk e kanë arritur maturimin); 46001. Riblera (që përfshinë të gjitha instrumentet e tilla të emetuara nga institucioni raportues dhe të blera pastaj
para maturimit, të cilat prandaj duhet të zbriten nga Detyrimet si kundër llogari).
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4601. Tjera
Kjo llogari përfshinë kreditë e varura përveç atyre të specifikuara në llogarinë 4600, shuma kontabël e
së cilave duhet të regjistrohet në baza neto (shuma neto e emetuar e ri-blerjes).
461. Instrumentet e kapitalit të klasifikuara si detyrime financiare
Kjo llogari përfshinë instrumentet e kapitalit që janë të klasifikuara si detyrime financiare në përputhje
me SNK 32 dhe ndahet si në vijim: 4610. Aksionet e preferuara; 4611. Instrumentet tjera.
4610. Aksionet e preferuara
Aksionet që i japin mbajtësit të drejtë për një dividendë fikse, pagesa e së cilës ka përparësi mbi atë të
dividendëve të aksioneve të zakonshme. Kjo llogari përfshin aksionet e preferuara të cilat janë të
klasifikuara si detyrime financiare në përputhje me SNK 32 dhe ndahet si në vijim: 46100. Të emetuara
(që përfshin të gjitha instrumentet e tilla të emetuara nga institucioni raportues, të cilat nuk e kanë arritur
maturitetin dhe/ose mbesin në qarkullim); 46101. Ri-blera (që përfshin të gjitha instrumentet e tilla të
emetuara nga institucioni raportues dhe më pas të ri-blera para maturimit, të cilat duhet të zbriten nga
Detyrimet si kundër llogari).
4611. Instrumentet tjera
Kjo llogari përfshinë instrumentet tjera të kapitalit që klasifikohen si detyrime financiare në përputhje
me SNK 32 dhe ndahet në: 46110. Të emetuara (që përfshin të gjitha instrumentet e tilla të emetuara
nga institucioni raportues, të cilat nuk e kanë arritur maturimin dhe/ose mbesin në qarkullim); 46111.
Ri-blera (që përfshin të gjitha instrumentet e tilla të emetuara nga institucioni raportues dhe më pas të
ri-blera para maturimit, të cilat duhet të zbriten nga Detyrimet si kundër llogari).
462. Detyrimet tjera të varura
Kjo llogari përfshinë detyrimet e varura përveç atyre të specifikuara në llogaritë 460 dhe 461 më lartë,
dhe ndahet në: 4620. Të emetuara (që përfshin të gjitha instrumentet e tilla të emetuara nga institucioni
raportues, të cilat nuk e kanë arritur maturimin dhe/ose mbesin në qarkullim); 4621. Ri-blera (që
përfshin të gjitha instrumentet e tilla të emetuara nga institucioni raportues dhe më pas të ri-blera para
maturimit, të cilat duhet të zbriten nga Detyrimet si kundër llogari).
469. Korrigjimet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë fer
Përshtatjet e bëra në shumën kontabël të detyrimeve financiare, të llogaritura si detyrime të varura, për
shkak të vlerës së rregullt të transaksioneve mbrojtëse, siç përcaktohet në SNRF 9.
47 — Detyrimet tatimore
Kjo llogari përbëhet nga shuma e detyrimeve tatimore aktuale dhe të shtyra, në përputhje me kërkesat
e SNK 12. Kjo llogari përfshinë: 470. Detyrimet tatimore aktuale; 471. Detyrimet tatimore të shtyra,
sikurse është paraqitur në vijim:
Detyrimet tatimore

47
470
4700
4701
471
4710
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Tjera
Detyrimet tatimore të shtyra
Për diferencat e përkohshme
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47100
47101
4711

Në mjete
Në detyrime
Për humbjet tatimore

470. Detyrimet tatimore aktuale
Kjo llogari përfshinë: 4700. Tatimin në të ardhura; 4701. Tjera.
4700. Tatimi në të ardhura
Detyrimet tatimore aktuale të ndërlidhura me tatimin në të ardhura.
4701. Tjera
Detyrimet tjera tatimore aktuale që nuk janë të specifikuara në llogarinë 4700 më lartë.
471. Detyrimet tatimore të shtyra
Detyrimet tatimore të shtyra në lidhje me shumat e pagueshme në periudhat e ardhshme që ndërlidhen
me diferencat e përkohshme në bazën tatimore apo humbjet tatimore. Kjo llogari përfshinë: 4710. Për
diferencat e përkohshme; 4711. Për humbjet tatimore.
4710. Për diferencat e përkohshme
Detyrimet tatimore të shtyra në lidhje me shumat e pagueshme në periudhat e ardhshme që ndërlidhen
me diferencat e përkohshme në bazën tatimore. Kjo llogari përfshinë: 47100. Në mjete; 47101. Në
detyrime.
47100. Në mjete
Detyrimet tatimore të shtyra që ndërlidhen me diferencat e përkohshme nga shumat kontabël të një
mjeti dhe bazës së tij tatimore.

47101. Në detyrime
Detyrimet tatimore të shtyra që ndërlidhen me diferencat e përkohshme nga shumat kontabël të një
detyrimi dhe bazës së tij tatimore.
4711. Për humbjet tatimore
Detyrimet tatimore të shtyra në lidhje me shumat e pagueshme në periudhat e ardhshme që ndërlidhen
me humbjet tatimore.
48 — Obligimet për përfitimet e pensioneve
Ky zë përfshinë Detyrimet e ndërlidhura me përfitimet e punonjësve në përputhje me SNK 19 dhe
veçanërisht me obligimet e përcaktuara për përfitimet.
Kjo llogari përfshinë: 480 Gjithsej obligimet; 481 Vlerën neto e mjeteve të fondit pensional (-); 482
Fitimet/humbjet aktuariale, sikurse është paraqitur në vijim:
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Obligimet për përfitimet e pensioneve

48

Gjithsej obligimet
Vlera neto e mjeteve të fondit pensional (-)
Fitimet/humbjet aktuariale

480
481
482

480. Gjithsej obligimet
Kjo llogari përfshinë shumën e vlerësuar të gjithsej obligimeve me përfitimet e punëtorëve, të fituara
përmes një studimi aktuarial.
481. Vlera neto e mjeteve të fondit pensional (-)
Kjo llogari përfshinë vlerën neto të mjeteve të fondit pensional, d.m.th vlerën e portfolios të mjeteve që
janë të destinuara të mbulojnë përfitimet e punonjësve. Shuma duhet të regjistrohet si kundër llogari.
482. Fitimet/humbjet aktuariale
Kjo llogari përfshinë fitimet/humbjet aktuariale që dalin nga diferenca ndërmjet rezultateve aktuale dhe
të vlerësuara nga Mjetet e fondit pensional, si dhe fitimet dhe humbjet e ndërlidhura me ndryshimet në
variablat e përdorura në studimin aktuarial. Shuma e fitimeve duhet të regjistrohet si kundër llogari.

49 — Kreditorët dhe burimet tjera
Kjo llogari përfshin shumat e pagueshme që nuk përfshihen në llogaritë e mëparshme, duke përfshirë
ato që ndërlidhen me furnizuesit, TKPK dhe palët tjera financiar për lloje të veçanta të transaksioneve.
Përveç kësaj, në këtë llogari duhet të regjistrohen edhe kompensimet e pagueshme për aksionarët dhe
taksat indirekte që duhet të dërgohen në Qeveri. Kjo llogari përfshin: 490. Operacionet me marrëveshjet
e ri-blerjes; 491. Kreditorët për operacionet e kontratave të së ardhmesve dhe opsioneve; 492. Burimet
e ndryshme; 493. Tatimet - të pagueshme; 494. Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK)kontributet; 495. Mbledhjet nga palët e treta; 496. Interesi, dividendët dhe kompensimet tjera të
pagueshme të kapitalit; 499. Kreditorët tjerë, sikurse është paraqitur në vijim:
49

Kreditorët dhe burimet tjera
490
491
4910
4911
492
4920
4921
4922
493
4930
4931
494
495
496
499

Operacionet me marrëveshjet e ri-blerjes
Kreditorët për operacionet e kontratave të së ardhmes dhe opsioneve
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Burimet e ndryshme
Burimet — Dërguara
Burimet — Llogaritë e ngrira
Burimet tjera
Tatimet — të pagueshme
TVSH
Tatimet tjera
Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK)- Kontributet
Mbledhjet nga palët e treta
Interesi, dividendët dhe kompensimet tjera të pagueshme të kapitalit
Kreditorët tjerë

490. Operacionet me marrëveshjet për
Shumat e pagueshme në lidhje me Marrëveshjen për ri-blerje, përveç atyre shumave tashmë të paguara
në llogarinë 50.
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491. Kreditorët për operacionet e kontratave të së ardhmes dhe opsioneve
Shumat e pagueshme në lidhje me transaksionet derivateve të kontratave të së ardhmes dhe opsionet, të
cilat duhet të regjistrohen në nën-llogarinë e tyre përkatëse: 4910. Kontrata e së ardhmes; 4911.
Opsionet.
4910. Kontratat e së ardhmes
Shumat e pagueshme në lidhje me transaksionet e kontratave të së ardhmes, përveç atyre të specifikuara
në 41. Tregtimi i detyrimeve financiare dhe 42. Derivativet mbrojtëse me vlerë të rregullt negative.
4911. Opsionet
Shumat e pagueshme në lidhje me transaksionet e opsioneve, përveç atyre të specifikuara nën 41.
Tregtimi i detyrimeve financiare dhe 42. Derivativet mbrojtëse me vlerë fer negative.
492. Burimet e ndryshme
Shumat e pagueshme në lidhje me burimet e ndryshme, të cilat duhet të regjistrohen në nën-llogarinë
përkatëse: 4920 Burimet — Dërguara; 4921 Burimet — Llogaritë e ngrira; 4922 Burimet tjera.
493. Tatimet — Të pagueshme
Shumat e pagueshme në lidhje me tatimet indirekte të mbledhura dhe në proces të kompensimit.
Shumat duhet të regjistrohen në nën-llogarinë e tyre përkatëse: 4930. TVSH; 4931. Tatimet tjera.
494. Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK)-Kontributet
Shumat e pagueshme në lidhje me kontributet e punëdhënësit ndaj Trustit të Kursimeve Pensionale të
Kosovës (TKPK).
495. Mbledhja nga palët e treta
Shumat e pagueshme në lidhje me shumat e mbledhura nga palët e treta dhe në proces të
kompensimit.
496. Interesi, dividendët dhe kompensimet tjera të pagueshme të kapitalit
Shumat e pagueshme të interesit, dividendëve dhe kompensimeve tjera të pagueshme të kapitalit.
499. Kreditorët tjerë
Shumat tjera të pagueshme që nuk janë të specifikuara më lartë.
50 — Shpenzimet akruale
Kjo llogari përbëhet nga shpenzimet akruale nga detyrimet e matura në kosto të amortizuar dhe
komisionet rritëse të ndërlidhura me koston e amortizuar, të cilat janë të regjistruara në përputhje me
metodën e interesit efektiv sipas SNRF 9. Shpenzimet tjera akruale i referohen akumulimit të
shpenzimeve nga shërbimet e ofruara tek institucioni raportues në njedhën e biznesit të tij.
Kjo llogari përfshinë: 500. Interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme; 501. Komisionet e ndërlidhura
me koston e amortizuar; 502. Shpenzimet tjera akruale, sikurse është paraqitur në vijim:
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Shpenzimet akruale
500
5000
50000
500000
500001
50001
5001
50010
50011
500110
500111
500112
5002
50020
500200
5002000
5002001
5002002
5002003
500201
5002010
5002011
5002012
5002013
500202
5002020
5002021
5002022
5002023
500203
5002030
5002031
5002032
5002033
500204
5002040
5002041
5002042
5002043
500205
5002050
5002051
5002052
5002053
500206
5002060
5002061
5002062
5002063
500207
5002070
5002071
5002072
5002073
500208
5002080
5002081
5002082
5002083
500209
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Interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme
Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat Qendrore
Bilancet në Bankën Qendrore të Kosovës
Depozitat e barasvlershme me kapital
Depozitat tjera
Bilancet me Bankat tjera Qendrore
Interesi i ndërlidhur me burimet nga korporatat tjera depozituese
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degët nga institucionet tjera vendore
Institucionet tjera financiare jashtë Kosovës
Interesi i ndërlidhur me depozitat nga klientët
Depozitat nga klientët vendor
Qeverisja lokale
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ndërmjetësit tjerë financiar
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Fondet pensionale
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Kompanitë e sigurimeve
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ndihmësit financiar
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Korporata jo-financiare shoqërore
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Korporatat jo-financiare publike
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Korporatat jo-financiare private
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ekonomitë familjare
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
OJSHEF

Udhëzim për raportim
5002090
5002091
5002092
5002093

Uogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Depozitat nga klientët e Huaj
Entitetet e korporatave
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Ekonomitë familjare
Llogaritë njedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Tjera
Llogaritë njedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
UNMIK/EULEX
Llogaritë rrjedhëse
Depozitat e afatizuara
Llogaritë e kursimeve
Tjera
Burimet tjera të klientëve
Interesi i ndërlidhur me Huamarrjet
Nga institucionet vendore
Nga insfitudonet e Huaja
Interesi ndërlidhur me Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e varura
Interesi ndërlidhur me kreditorët dhe burimet tjera
Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme
Komisionet e ndkididhura me koston e amortizuar
Nga Mjetet
Nga Detyrimet
Shpenzimet tjera akruale
Për instrumentet e kapitalit dhe të ngjashme
Zotimet e pakthyeshme ndaj palëve të treta
Komisionet për operacionet me instrumente financiare
Shërbimet bankare
Kujdestari
Mbledhjet
Menaxhimi fondeve
Ndërmanjet për investime kolektive në letrat me vlerë të transferueshme

50021
500210
5002100
5002101
5002102
5002103
500211
5002110
5002111
5002112
5002113
500212
5002120
5002121
5002122
5002123
500213
5002130
5002131
5002132
5002133
50022
5003
50030
50031
5004
5005
5006
5007
501
5010
5011
502
5020
5021
5022
5023
50230
50231
50232
50233
50234
50235
5024
5025
50250
50251
50252
50253
5026
5027
5028
5029

BQK

(Ucits)
Operacionet kreditore
Shërbimet tjera bankare
Operacionet e kryera në emër të palëve të treta
Shpenzimet e stafit
Kompensimet bordeve ekzekutive dhe mbikëqyrëse
Kompensimet e punëtorëve
Ngarkesat e detyrueshme shoqërore
Shpenzimet tjera të stafit
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative
Qiratë nga lizingu operacional
Qiratë tjera
Shpenzimet tjera akruale
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500. Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme
Kjo llogari përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme dhe përbëhet nga nën-llogaritë në vijim:
5000. Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat Qendrore; 5001. Interesi i ndërlidhur me burimet nga
korporatat tjera depozituese; 5002. Interesi i ndërlidhur me depozitat e klientëve; 5003. Interesi i
ndërlidhur me huazimet; 5004. Interesi i ndërlidhur me detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo
të varura; 5005. Interesi ndërlidhur me detyrimet e varura; 5006. Interesi i ndërlidhur me kreditorët dhe
burimet tjera; 5007. Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme.
5000. Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat Qendrore
Përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruar
në llogarinë 36. Burimet nga Bankat Qendrore. Kjo llogari ndahet në: 50000. Bilancet me Bankën
Qendrore të Kosovës (e cila përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat e
regjistruar nën 360. Nga Banka Qendrore e Kosovës); 50001. Bilancet me Bankat tjera Qendrore (që
përfshin interesin dhe shpenzimet e tjera të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në llogarin 360.
Nga Bankat tjera Qendrore).
5001. Interesi i ndërlidhur me burimet nga korporatat tjera depozituese
Përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të cilët janë të
regjistruar në llogarinë 37. Burimet e institucioneve tjera depozituese. Kjo llogari ndahet në: 50010.
Nga institucionet vendore (e cila përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat
e regjistruar në llogarin 370. Nga institucionet vendore); 50011. Nga institucionet e huaja (që përfshijnë
interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në llogarin 371. Nga
institucionet e huaja).
5002. Interesi i ndërlidhur me depozitat nga klientët
Përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të cilët janë të
regjistruar në llogarinë 38. Burimet nga klientët. Kjo llogari ndahet në: 50020. Depozitat nga klientët
vendor (që përfshijnë interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në
llogarin 380. Depozitat nga klientët vendor); 50021. Depozitat nga klientët e huaj (që përfshijnë
interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në llogarin 381. Depozitat
nga klientët vendor); 50022. Burimet nga klientët tjerë (që përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të
ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në 381. Burimet tjera të klientëve).
5003. Interesi i ndërlidhur me huazimet
Përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të cilët janë të
regjistruar në llogarinë 39. Huazimet. Kjo llogari ndahet në: 50030. Nga institucionet vendore (që
përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në llogarin 390. Nga
institucionet vendore); 50031. Nga institucionet e huaja (që përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të
ngjashme në lidhje me zërat e regjistruar në 391. Nga institucionet e huaja).
5004. Interesi i ndërlidhur me detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
Përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes të regjistruara
në llogarinë 40. Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura.
5005. Interesi i ndërlidhur me detyrimet e varura
Përfshinë interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes të regjistruara
nën llogarinë 46. Detyrimet e varura.
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5006. Interesi i ndërlidhur me kreditorët dhe burimet tjera

Përfshin interesin dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruar
në llogarinë 49. Kreditorët dhe burimet tjera.
5007. Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme

Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme në lidhje me zërat që bartin interes, të regjistruar në llogaritë
tjera përveç atyre 5000 deri në 5006 më lartë.
501. Komisionet e ndërlidhura me kosto të amortizuar
Përfshin komisionet rritëse të ndërlidhura me koston e amortizuar, të regjistruara në përputhje me
metodën e interesit efektiv sipas SNRF 9. Kjo llogari përfshinë: 5010. Nga mjetet; 5011. Nga detyrimet.
502. Shpenzimet tjera akruale
Kjo llogari përfshinë shpenzimet e akruale në lidhje me shërbimet e ofruara tek institucioni raportues.
Ndarja e shpenzimeve të tilla të akumuluara duhet të kryhet duke marrë parasysh ndarjen e llogarisë në
nën-llogaritë në vijim: 5020. Për instrumentet e kapitalit dhe të ngjashme; 5021. Zotimet e pakthyeshme
ndaj palëve të treta; 5022. Komisionet për operacione me instrumentet financiare; 5023. Shërbimet
bankare; 5024. Operacionet e kryera në emër të palëve të treta; 5025. Shpenzimet e stafit; 5026.
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative; 5027. Qiratë nga lizingu operacional; 5028. Qiratë tjera;
5029. Shpenzimet tjera të akumuluara.
51 — Të hyrat e shtyra
Kjo llogari përbëhet nga të hyrat e shtyra me mjetet dhe detyrimet e matura në kostot të amortizuar, të
regjistruara me metodën e interesit efektiv sipas SNRF 9. Përveç kësaj, llogaria përfshinë pagesat e
pranuara nga institucioni raportues për shërbimet e ofruara për palët e treta.
Kjo llogari përfshin: 510. Të te hyrat e shtyra me mjetet (të shoqëruara me koston e amortizuar); 511.
Të hyrat e shtyra me detyrimet (të shoqëruara me koston e amortizuar); 512. Të hyrat tjera të shtyra,
sikurse është paraqitur në vijim:

510
5100
51000
51001
5101
51010
51011
5102
51020
51021
5103
511
5110
51100
51101
5111
51110
51111
5112
51120
51121

Të hyrat e shtyra me Mjetet (të shoqëruara me koston e amortizuar)
Kreditë dhe paradhëniet për banka
Kreditë për institucionet vendore
Kreditë për institucionet e Huaja
Kreditë dhe paradhëniet e klientëve
Kreditë për klientët vendor
Kreditë për klientët e huaj
Investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga institucionet vendore
Letrat me vlerë të emetuara nga institucionet e huaja
Operacionet tjera të kreditimit
Të hyrat e shtyra me Detyrimet (të shoqëruara me koston e amortizuar)
Depozitat nga Bankat Qendrore
Depozitat nga Banka Qendrore e Kosovës
Depozitat nga Bankat tjera Qendrore
Depozitat nga institucionet tjera depozituese
Depozitat nga institucionet vendore
Depozitat nga institucionet e Huaja
Burimet nga klientët
Depozitat nga klientë vendor
Depozitat nga klientët e Huaj
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5113
51130
51131
5114
5115
5116
5117
512
5120
5121
5122
5123
5124

Huamarrjet
Huamarrjet nga institucionet vendore
Huamarrjet nga institucionet e huaja
Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
Detyrimet e varura
Kreditorët dhe burimet tjera
Operacionet tjera të Kreditëzimeve
Të hyrat tjera të shtyra
Qiratë nga lizingu operacional
Qiratë tjera
Garancitë
Zotimet e pakthyeshme
Tjera

510. Të hyrat e shtyra nga mjetet (të matura me koston e amortizuar)
Kjo llogari përbëhet nga të hyrat e shtyra nga mjetet e matura në kosto të amortizuar. Kjo llogari
përfshinë: 5100. Huat dhe paradhëniet për banka; 5101. Huat dhe paradhëniet për klientët; 5102.
Investimet të mbajtura deri në maturim; 5103. Operacionet tjera të kreditimit.
5100. Huat dhe paradhëniet për banka
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 12. Huat dhe paradhëniet për
banka. Kjo llogari përfshin: 51000. Kreditë për institucione vendore (që përfshijnë të hyrat e shtyra në
lidhje me zërat në llogarinë 120); 51001. Kreditë për institucionet e huaja (e cila përfshin të hyrat e
shtyra në lidhje me zërat në llogarinë 121).
5101. Huat dhe paradhëniet për klientët
Përfshinë të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar nën llogarinë 130. Huat dhe paradhëniet për
klientët. Kjo llogari përfshinë: 51010. Kreditë për klientët vendor (të cilat përfshijnë të hyrat e shtyra
në lidhje me zërat nën llogarinë 1300); 51011. Kreditë për klientët e huaj (të cilat përfshijnë të hyrat e
shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 1301).
5102. Investimet e mbajtura deri në maturim
Përfshinë të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 21. Investimet e mbajtura deri në
maturim. Kjo llogari përfshin: 51020. Letrat me vlerë të emetuara nga institucionet vendore (të cilat
përfshijnë të hyrat e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 210); 51021. Letrat me vlerë të emetuara
nga institucionet e huaja (të cilat përfshijnë të hyrat e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 211).
5103. Operacionet tjera të kreditimit
Përfshinë të hyrat e shtyra në lidhje me transaksionet e kreditimit, përveç atyre të specifikuara në
llogaritë 5100, 5101 dhe 5102 më lartë.
511. Të hyrat e shtyra që nderlidhen me detyrimet (të shoqëruara me koston e amortizuar)
Kjo llogari përbëhet nga të hyrat e shtyra që ndërlidhen me detyrimet e matura në kosto të amortizuar.
Kjo llogari përfshinë: 5110. Depozitat nga bankat qendrore; 5111. Depozitat nga institucionet tjera
depozituese; 5112. Burimet nga klientët; 5113. Huazimet; 5114. Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me
vlerë jo të nënvarura; 5115. Detyrimet e nënvarura; 5116. Kreditorët dhe burimet tjera; 5117.
Operacionet tjera të huazimit.
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5110. Depozitat nga bankat qendrore
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 36. Burimet nga Bankat Qendrore.
Kjo llogari përfshin: 51100. Depozitat nga Banka Qendrore e Kosovës (e cila përfshin të hyrat e shtyra
në lidhje me zërat nën llogarinë 360); 51101. Depozitat nga bankat tjera qendrore (e cila përfshin të
hyrat e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 361).
5111. Depozitat nga institucionet tjera depozituese
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 37. Burimet e institucioneve tjera
depozituese. Kjo llogari përfshinë: 51110. Depozitat nga institucionet vendore (e cila përfshin të hyrat
e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 370); 51111. Depozitat nga institucionet e huaja (e cila përfshin
të hyrat e shtyra në lidhje me zërat nën llogarinë 371).
5112. Burimet nga klientët
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 38. Burimet nga klientët. Kjo
llogari përfshinë: 51120. Depozitat nga klientët vendor (e cila përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me
zërat nën llogarinë 380); 51121. Depozitat nga klientët e huaj (e cila përfshin të hyrat e shtyra në lidhje
me zërat nën llogarinë 381).
5113. Huazimet
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 39. Huazimet. Kjo llogari
përfshinë: 51130. Huazimet nga institucionet vendore (e cila përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me
zërat nën llogarinë 390); 51131. Huazimet nga institucionet e huaja (e cila përfshin të hyrat e shtyra në
lidhje me zërat nën llogarinë 391).
5114. Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 40. Detyrimet e përfaqësuara nga
letrat me vlerë jo të varura.
5115. Detyrimet e varura
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 46. Detyrimet e varura.
5116. Kreditorët dhe burimet tjera
Përfshin të hyrat e shtyra në lidhje me zërat e regjistruar në llogarinë 49. Kreditorët dhe burimet tjera.
5117. Operacionet tjera të huazimit
Përfshinë të hyrat e shtyra në lidhje me transaksionet e huazimeve, përveç atyre të specifikuara në
llogaritë 5110 deri në 5116 më lartë.
512: Të hyrat tjera të shtyra
Kjo llogari përfshinë të hyrat e shtyra në lidhje me shërbimet e ofruara nga institucioni raportues. Ndarja
e shpenzimeve të tilla të akumuluara duhet të kryhet duke marrë parasysh ndarjen e llogarisë në nënllogaritë në vijim: 5120. Qiratë nga lizingu operacional; 5121. Qiratë tjera; 5122. Garancitë; 5123.
Zotimet e pakthyeshme; 5124. Tjera.
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52 — Akrualet tjera
Kjo llogari kryesisht i referohet shumave në pritje të shlyerjes në datën e raportimit. Shumat duhet të
regjistrohen në bazë neto (të arkëtueshme neto të pagueshmeve).
Kjo llogari përfshinë: 520. Pozicionin e këmbimit valutor; 521. Operacionet e këmbimit valutor që
presin shlyerje; 522. Transaksionet e letrave me vlerë që duhet të shlyhen; 523. Operacionet tjera që
duhet të shlyhen; 529. Akrualet tjera, sikurse është paraqitur në vijim:
Akrualet tjera

52
520
5200
5201
521
5210
5211
5212
522
5220
5221
5222
523
529

Pozicioni i këmbimit valutor
Pozicioni i çastit (spot)
Pozicioni i kontratave paraprake
Operacionet e këmbimit valutor që presin shlyerje
Pozicioni i çastit (spot)
Pozicioni i kontratave paraprake
Tjera
Transaksionet e letrave me vlerë që duhet të shlyhen
Tregu i rregulluar
Tregu jashtë bursës
Transaksionet tjera të letrave me vlerë
Operacionet tjera që duhet të shlyhen
Akrualet tjera

520. Pozicioni i këmbimit valutor
Kjo llogari i referohet shumave në lidhje me pozicionin e këmbimit valutor të institucioneve raportuese
dhe ndahet në: 5200. Pozicioni i çastit (spot); 5201. Pozicioni i kontratave paraprake.
521. Operacionet e këmbimit valutor që presin të shlyhen
Kjo llogari i referohet shumave që presin të shlyhen në lidhje me transaksionet e këmbimit valutor dhe
ndahet në: 5210. Pozicioni i çastit (spot); 5211. Pozicioni i kontratave me pajtime paraprake (Forward);
5212. Tjera.
522. Transaksionet e letrave me vlerë që duhet të shlyhen
Kjo llogari i referohet shumave që priten të shlyhen në lidhje me transaksionet e letrave me vlerë dhe
ndahet në: 5220. Tregun e rregulluar; 5221. Tregun jashtë bursës (OTC); 5222. Transaksionet tjera të
letrave me vlerë.
523. Operacionet tjera që duhet të shlyhen
Kjo llogari i referohet shumave që presin të shlyhen në lidhje me transaksionet tjera.
529. Akrualet tjera
Kjo llogari i referohet akumulimeve tjera që nuk janë të specifikuara diku tjetër më lartë.
53 — Kapitali aksionar
Kjo llogari paraqet kapitalin aksionar të institucioneve raportuese dhe përfshinë: 530. Kapitali i paguar;
531. Kapitali i paguar i parealizuar, sikurse është paraqitur në vijim:
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53

Kapitali aksionar
530
5300
5301
5302
531
5310
5311
5312

Kapitali i paguar
Aksionet e zakonshme
Aksionet e preferuara
Aksionet tjera
Kapitali i paguar i parealizuar
Aksionet e zakonshme
Aksionet e preferuara
Aksionet tjera

530. Kapitali i paguar
Kjo llogari përfshinë kapitalin e kontribuar nga investitorët përmes blerjes së aksioneve të emetuara nga
institucioni raportues. Kjo llogari përfshinë: 5300. Aksionet e zakonshme; 5301. Aksionet e preferuara;
5302. Aksionet tjera.
5300. Aksionet e zakonshme
Kjo llogari regjistron kapitalin e kontribuar nga investitorët përmes blerjes së aksioneve të zakonshme
të emetuara nga institucioni raportues.
5301. Aksionet e preferuara
Kjo llogari regjistron kapitalin e kontribuar nga investitorët përmes blerjes së aksioneve të preferuara,
të emetuara nga institucioni raportues.
5302. Aksionet tjera
Kjo llogari regjistron kapitalin e kontribuar nga investitorët përmes blerjes së aksioneve tjera përveç
aksioneve të zakonshme apo të preferuara.
531. Kapitali i paguar i parealizuar
Kjo llogari regjistron kapitalin që pritet të kontribuohet nga investitorët përmes blerjes së aksioneve të
emetuara nga institucioni raportues. Kjo llogari përfshinë: 5310. Aksionet e zakonshme; 5311. Aksionet
e preferuara; 5312. Aksionet tjera.
5310. Aksionet e zakonshme
Kjo llogari regjistron kapitalin që pritet të kontribuohet nga investitorët përmes blerjes së aksioneve të
zakonshme të emetuara nga institucioni raportues.
5311. Aksionet e preferuara
Kjo llogari regjistron kapitalin që pritet të kontribuohet nga investitorët përmes blerjes së aksioneve të
preferuara, të emetuara nga institucioni raportues.
5312. Aksionet tjera
Kjo llogari regjistron kapitalin që pritet të kontribuohet nga investitorët përmes blerjes së aksioneve
tjera përveç aksioneve të zakonshme apo aksioneve të preferuara.
54 — Aksionet e thesarit (-)
Kjo llogari përfaqëson zotërimet e institucionit raportues, të instrumentave të kapitalit të vet, të cilat
reduktojnë shumën e instrumenteve të papaguara të kapitalit dhe prandaj duhet të zbriten nga kapitali
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(si kundër llogari), sipas SNK 32. Kjo llogari përfshinë: 540. Aksionet e zakonshme; 541. Aksionet e
preferuara; 542 Aksionet tjera, sikurse është paraqitur në vijim:
Aksionet e thesarit (-)

54
540
541
542

Aksionet e zakonshme
Aksionet e preferuara
Aksionet tjera

540. Aksionet e zakonshme
Kjo llogari paraqet zotërimet e institucionit raportues të aksioneve të zakonshme si aksione të thesarit.
541. Aksionet e preferuara
Kjo llogari paraqet zotërimet e institucionit raportues të aksioneve të preferuara si aksione të thesarit.
542. Aksionet tjera
Kjo llogari paraqet zotërimet e institucionit raportues të instrumenteve të kapitalit, përveç aksioneve të
zakonshme dhe aksioneve të preferuara, si aksione të thesarit.
55 — Instrumentet e tjera të kapitalit
Kjo llogari përfshin instrumente të tjera të kapitalit, të tilla si komponentët e kapitalit të instrumenteve
të përbëra financiare, si dhe instrumente tjera të kapitalit në përputhje me SNK 32. Kjo llogari përfshin:
550. Instrumentet e përbëra financiare; 551. Instrumentet e tjera të kapitalit, sikurse është paraqitur në
vijim:
55
550
551

Instrumentet e tjera të kapitalit
Instrumentet e përbëra financiare
Instrumentet tjera të kapitalit

550. Instrumentet e përbëra financiare
Kjo llogari përfshinë komponentin e kapitalit në lidhje me instrumentet e përbëra financiare, në
përputhje me SNK 32.
551. Instrumentet tjera të kapitalit
Kjo llogari përfshinë instrumentet tjera të kapitalit në përputhje me SNK 32, i cili nuk është specifikuar
më lartë si kapital aksionar apo si aksione të thesarit.
56 — Rezervat e rivlerësimit
Kjo llogari i referohet ndryshimeve të vlerës fer të njohura në kapital dhe ndryshimeve të konvertuara
në valutë të huaj.
Ndryshimet e vlerës fer i referohen variacionit të grumbulluar të vlerës fer së mjeteve të regjistruara në
të hyrat tjera gjithëpërfshirëse dhe jo në pasqyrën e të ardhurave, në përputhje me kërkesat e SNRF.
Ndryshimi i konvertuar në valutë të huaj i referohet kryesisht ndryshimit të vlerës së investimeve në
kompanitë e huaja për shkak të ndryshimeve në kurset e këmbimit.
Kjo llogari përfshinë: 560. Ndryshimet në vlerën fer; 561. Rezervat e konvertuara në valutë të huaj;
562. Rezervat tjera të rivlerësimit, sikurse është paraqitur në vijim:
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56

Rezervat e rivlerësimit
560
5601
56010
560100
56011
560110
560111
5602
56020
560200
560201
56021
560210
560211
56022
560220
560221
5603
56030
56031
561
5610
5611
562

Ndryshimet në vlerën fer
Mjetet jo financiare
Prona për shfrytëzim vetanak
Vlera fer pozitive
Mjetet tjera jo financiare
Vlera fer pozitive
Vlera fer negative
Instrumentet mbrojtëse mbi mbrojtjen e rrjedhës së parasë
Zërat e mbrojtur të matur me koston e amortizuar
Vlera fer pozitive
Vlera fer negative
Zërat e mbrojtur të matur me vlerën fer
Vlera fer pozitive
Vlera fer negative
Operacionet e kontratave të ardhmes
Vlera fer pozitive
Vlera fer negative
Mbrojtja e investimeve neto të këmbimit valutor
Vlera fer pozitive
Vlera fer negative
Rezervat e konvertuara në valutë të huaj
Vlera fer pozitive
Vlera fer negative
Rezerva tjera të rivlerësimit

560. Ndryshimet e vlerës fer
Kjo llogari përfshin ndryshimet e vlerës fer që duhet të regjistrohen në kapital, në përputhje me SNRF
dhe ndahet si më poshtë: 5601 Mjetet jo financiare; 5602. Instrumentet mbrojtëse mbi mbrojtjen e
rrjedhës së parasë; 5603. Mbrojtja e investimeve neto të këmbimit valutor. Ndryshimet e vlerës fer
pozitive dhe negative duhet të regjistrohen në nën-llogari të ndara.
5601. Mjetet jo financiare
Kjo llogari përfshin ndryshimet e vlerës fer në raport me mjetet jo financiare, të cilat duhet të
regjistrohen në kapital në përputhje me SNRF. Kjo llogari përfshin si në vijim: 56010. Prona për
shfrytëzim vetanak; 56011 Mjete tjera jo financiare. Ndryshimet e vlerës fer pozitive dhe negative duhet
të regjistrohen në nën-llogari të ndara.
56010. Prona për shfrytëzim vetanak
Kjo llogari përfshin vetëm ndryshimet e vlerës fer pozitive në raport me mjetet jo financiare të mbajtura
si Pronë për shfrytëzim vetanak, të cilat duhet të regjistrohen në kapital në përputhje me SNRF. Kjo
llogari përfshin si vijon: 560100. Vlerën fer pozitive.
56011. Mjetet tjera jo financiare
Kjo llogari përfshin vetëm ndryshimet e vlerës fer në raport me mjetet jo fmanciare të paspecifikuar në
llogarinë 56010, të cilat duhet të regjistrohen në kapital në përputhje me SNRF. Ndryshimet e vlerës fer
pozitive dhe negative duhet të regjistrohen në nën-llogari të ndara. Kjo llogari përfshin si në vijim:
560110. Vlerën fer pozitive; 560111. Vlerën fer negative.
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5602. Instrumentet mbrojtëse në mbrojtjen e rrjedhës së parasë

Kjo llogari përfshin ndryshimet e vlerës fer në raport me mjetet dhe detyrimet financiare që janë të
përcaktuara si instrumente mbrojtëse në mbrojtjen e rrjedhës së parasë, në përputhje me SNRF 9. Kjo
llogari përfshin sa vijon: 56020. Zërat e mbrojtur të matur me koston e amortizuar; 56021. Zërat e
mbrojtur të matur me vlerën fer; 56022. Operacionet e kontratave të së ardhmes. Ndryshimet e vlerës
fer pozitive dhe negative duhet të regjistrohen në nën-llogari të ndara.
5603. Mbrojtja e investimeve neto të këmbimit valutor

Kjo llogari përfshin ndryshimet e vlerës fer në raport me mjetet dhe detyrimet financiare që janë të
përcaktuara si instrumente mbrojtëse në mbrojtjen e investimeve neto, në përputhje me SNRF 9.
Ndryshimet e vlerës fer pozitive dhe negative duhet të regjistrohen në nën-llogari të ndara. Kjo llogari
përfshin si në vijim: 56030. Vlerën fer pozitive 56031. Vlerën fer negative.
561. Rezervat e konvertuara në valutë të huaj
Kjo llogari përfshin rezervat e konvertuara në valutë të huaj që duhet të njihen në kapital në përputhje
me SNRF. Rezervat pozitive dhe negative duhet të regjistrohen në nën-llogari të ndara si më poshtë:
5610. Vlerën fer pozitive; 5611. Vlerën fer negative.
562. Rezerva tjera të rivlerësimit
Kjo llogari përfshin rezerva tjera të rivlerësimit që duhet të njihen në kapital në përputhje me SNRF
dhe të cilat nuk janë të specifikuara diku tjetër në llogarinë 56.
57 — Rezervat për tatimet e shtyra
Kjo llogari përfshin të gjitha tatimet e shtyra në raport me shumat e regjistruara në llogarinë 56. Rezervat
e rivlerësimit. Kjo llogari përfshin vetëm një nën-llogari për 570. Për ndryshime të përkohshme, sikurse
është paraqitur në vijim:
57

Rezervat për tatimet e shtyra
570
5700
57001
570010
570011
57002
570020
570021
57003
570030
570031
5701
57010
57011
5702
57020
57021
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Për ndryshime të përkohshme
Matjet në vlerë fer
Mjetet jo financiare
Mjetet tatimore
Detyrimet tatimore
Instrumentet mbrojtëse mbi mbrojtjen e rrjedhës së parasë
Mjetet tatimore
Detyrimet Tatimore
Mbrojtja e investimeve neto të këmbimit valutor
Mjetet tatimore
Detyrimet tatimore
Ndryshimet e konvertuara në valutë të Huaj
Mjetet tatimore
Detyrimet tatimore
Rezervat tjera të rivlerësimit
Mjetet tatimore
Detyrimet tatimore
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570. Për ndryshime të përkohshme

Tatimet e shtyra që rrjedhin nga ndryshime të përkohshme. Kjo llogari përfshinë si në vijim: 5700.
Matjet në vlerë të rregullt; 5701. Ndryshimet e konvertuara në valutë të Huaj; 5702. Rezervat tjera të
rivlerësimit.
5700. Matjet në vlerë fer

Kjo llogari përfshin të gjitha tatimet e shtyra në raport me shumat e regjistruara në llogarinë 560.
Ndryshimet e vlerës fer. Kjo llogari përfshin si në vijim: 57001. Mjetet jo financiare (për tatimet e shtyra
në raport me shumat e regjistruara në llogarinë 5601); 57002. Instrumentet mbrojtëse mbi mbrojtjen e
rrjedhës së parasë (për taksat e shtyra në raport me shumat e regjistruara në llogarinë 5602); 57003.
Mbrojtja e investimeve neto të këmbimit valutor (për tatime të shtyra në raport me shumat e regjistruara
në llogarinë 5603). Mjetet dhe Detyrimet tatimore duhet të regjistrohen në nën-llogari të ndara.
5701. Ndryshimet e konvertuara në valutë të Huaj
Kjo llogari përfshin të gjitha tatimet e shtyra në raport me shumat e regjistruara në llogarinë 561.
Ndryshimet e konvertuara në valutë të Huaj. Mjetet dhe Detyrimet tatimore duhet të regjistrohen në
nën-llogari të ndara, si më poshtë: 57010. Mjeteve tatimore; 57011. Detyrimeve tatimore.
5702. Rezerva tjera të rivlerësimit

Kjo llogari përfshin të gjitha tatimet e shtyra në raport me shumat e regjistruara në llogarinë 562.
Rezervat tjera të rivlerësimit. Mjetet dhe Detyrimet tatimore duhet të regjistrohen në nën-llogari të
ndara, si më poshtë: 57020. Mjetet tatimore; 57021. Detyrimet tatimore.
58 — Rezervat tjera
Kjo llogari përbëhet nga primet e aksioneve dhe rezervave që nuk janë të përfshira në llogari tjera. Kjo
llogari përfshin. 580. Primet e aksioneve; 581. Rezervat tjera, sikurse është paraqitur në vijim:
IV' 58
580
5800
5801
581

Primet e aksioneve
Instrumentet e kapitalit
Letrat tjera me vlerë
Rezervat tjera

580. Primet e aksioneve
Kjo llogari regj istron çdo vlerë më të madhe nga institucioni raportues që tejkalon vlerën fillestare (vlera
nominale) e instrumenteve të emetuara. Shumat e tilla janë të ndara sipas llojit të instrumenteve të
emetuara, si më poshtë: 5800. Instrumentet e kapitalit; 5801. Letrat tjera me vlerë.
581. Rezervat tjera
Kjo llogari regj istron çfarëdo rezerve tjetër që nuk është cekur më lartë.
59 — Fitimet e mbajtura
Kjo llogari përfshin fitimet e mbajtura nga vitet e mëparshme, si dhe dallimet që rrjedhin nga ndryshimet
në politikat kontabël në përputhje me SNK 8. Kjo llogari përfshin: 590. Të aprovuara; 591. Pasqyra
financiare në pritje të aprovimit; 592. Dallimet që rezultojnë nga ndryshimet në Standardet e
Kontabilitetit, sikurse është paraqitur në vijim:
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59

Fitimet e mbajtura
590
591
592

Të aprovuara
Pasqyra financiare në pritje të aprovimit
Dallimet që rezultojnë nga ndryshimet në Standardet e Kontabilitetit.

590. Të aprovuara
Kjo llogari përfshinë fitimet e mbajtura nga vitet e mëparshme, të cilat janë aprovuar tashmë në takimin
përkatës të aksionarëve.
591. Pasqyra financiare në pritje të aprovimit
Kjo llogari përfshinë fitimet e mbajtura nga vitet e mëparshme, të cilat presin të aprovohen.
592. Dallimet që rezultojnë në ndryshimet në Standardet e Kontabilitetit
Kjo llogari përfshinë dallimet që rezultojnë nga ndryshimet në politikat kontabël, në përputhje me SNK
8.
60 — Interesi jo-kontrollues
Kjo llogari ka të bëjë me pjesën e rezultateve dhe mjeteve neto të një filiali, që i atribuohet interesave
të kapitalit, që nuk janë në pronësi të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nëpërmjet filialeve, nga entiteti
raportues amë. Kjo llogari duhet të përdoret vetëm gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të
konsoliduara. Kjo llogari përfshin: 600. Të lidhura me aksione të zakonshme; 601. Të lidhura me
aksione të preferuara; 602. Të lidhura me forma tjera të përfaqësimit të kapitalit, sikurse është paraqitur
në vijim:
60

Interesi jo-kontrollues
600
601
602

Të lidhura me aksione të zakonshme
Të lidhura me aksionet e preferuara
Të lidhura me forma tjera të përfaqësimit të kapitalit

600. Të lidhura me aksione të zakonshme
Kjo llogari përfshinë interesin jo-kontrollues të shoqëruar me aksione të zakonshme.
601. Të lidhura me aksione të preferuara
Kjo llogari përfshinë interesin jo-kontrollues të shoqëruar me aksione të preferuara.
602. Të lidhura me forma tjera të përfaqësimit të kapitalit
Kjo llogari përfshinë interesin jo-kontrollues të shoqëruar me forma tjera të përfaqësimit të kapitalit.
61 — Dividendët e parapaguar
Kjo llogari i referohet dividendit të paguar të aksionarëve para përfundimit të periudhës.
62 — Fitim vietor
Kjo llogari i referohet fitimit neto të një periudhe. Nën-llogaria për interesin jo-kontrollues duhet të
përdoret vetëm gjatë përgatitjes së pasqyrave financiare të konsoliduara. Llogaria përfshinë: 620.
Fitimin vjetor; 621. Fitimi vjetor i atribuuar interesit jo-kontrollues, sikurse është paraqitur në vijim:
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Fltimi vjetor

62
620
621

Fitimi vjetor
Fitimi vjetor i atribuuar interesit jo-kontrollues

63 — Shpenzimet mbi tatimin në të ardhura
Kjo llogari ndërlidhet me shpenzimet mbi tatimin në të ardhura dhe përfshinë dy nën-llogari: tatimi në
të ardhura gjatë periudhës dhe korrigjimet e tatimit në të ardhura të vitit të kaluar. Kjo llogari përfshinë:
630 Tatimi në të ardhura gjatë periudhës; 631. Korrigjimet e tatimit mbi të ardhura të vitit paraprak,
sikurse është paraqitur në vijim:
met mbi tatimin në të ardhura
Tatimi në të ardhura gjatë periudhës
Korrigjimet e tatimit mbi të ardhura të vitit të paraprak

630
631

Fitimi dhe humbja
64 — Interesi dhe shpenzimet e nziashme
Kjo llogari përfshinë koston financiare të ndërlidhur me pagesën e interesit mbi Detyrimet e
institucionit, të ndara sipas lloj it të burimeve.
Kjo llogari përfshinë: 640 Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat Qendrore; 641 Interesi i
ndërlidhur me burimet nga Bankat; 642 Interesi i ndërlidhur me depozitat nga klientët; 643 Interesi i
ndërlidhur me Huamarrjet; 644 Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo
të varura; 645 Interesi i ndërlidhur me tregtimin e detyrimeve financiare; 646 Interesi i ndërlidhur me
derivativet mbrojtëse me vlerë fer negative: 647 Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e varura; 648 Interesi
dhe shpenzimet tjera të ngjashme, sikurse është paraqitur në vijim:
,{~411~31ffIr~

Interesi dhe shpenzimet e ng—jashMe-".""'"-"
640
6400
6401
641
6410
6411
64110
64111
64112
642
6420
64200
64201
64202
64203
64204
64205
64206
64207
64208
64209
6421
64210
64211

Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat Qendrore
Nga Banka Qendrore e Kosovës
Nga Bankat tjera Qendrore
Interesi i nffilidhur me burimet nga Bankat
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Kompania amë, filiale, dhe degët tjera nga Grupi
Degët nga bankat tjera vendore
Bankat tjera jasht8 Kosovës
Interesi i ndërlidhur me depozitat nga klientët
Depozitat nga klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Fondet pensionale
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare private
Korporatat jo-financiare private
Ekonomit8 familjare
OJSHEF
Depozitat nga klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomit8 familjare
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64212
64213
643
6430
6431
644
6440
6441
645
6450
64500
64501
6451
64510
64511
6452
64520
645200
645201
645202
645203
645204
64521
645210
645211
645212
645213
645214
6453
646
6460
6461
6462
647
6470
6471
6472
648

Të tjera
UNMIK/EULEX
Interesi i ndërlidhur me Huamanjet
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
Institucionet vendore
Institucionet e Huaja
Interesi i ndërlidhur me tregtimin e detyrimeve financiare
Huamarrjet në formë të letrave me vlerë
Entitetet vendore
Entitetet e Huaja
Shitjet e shkurtra
Entitetet vendore
Entitetet e Huaja
Derivativet me vlerë fer negative
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqe tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor
Rreziku kreditor
Rreziqe tjera
Tregtimet tjera të detyrimeve financiare
Interesi i ndërlidhur me derivativet mbrojtëse me vlerë fer negative:
Mbrojta e rrjedhës së parasë
Mbrojtja e vlerës fer
Mbrojtja e investimeve neto
Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e varura
Kreditë e nënvarura
Instrumenti i kapitalit i klasifikuar si detyrim financiar
Detyrime tjera të varura
Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme

640: Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat Qendrore
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6400 Nga Banka Qendrore e Kosovës; 6401 Nga Bankat tjera
Qendrore (referohuni 360 dhe 361 për përkufizimet)
641: Interesi i ndërlidhur me burimet nga Bankat
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6410 Nga institucionet vendore; 6411 Nga institucionet e huaja
(referohuni në 370 dhe 371 për përkufizimet).
642: Interesi i ndërlidhur me depozitat nga klientët
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6420 Depozitat nga klientët vendor; 6421 Depozitat nga klientët e
Huaj (referohuni në 380 dhe 381 për përkufizimet).
643: Interesi i ndërlidhur me Huamarrjet
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6430 Nga institucionet vendore; 6431 Nga institucionet e huaja
(referohuni në 390 dhe 391 për përkufizimet).
644: Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
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Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6440 Nga institucionet vendore; 6441 Nga institucionet e huaja
(referohuni në 400 dhe 401 për përkufizimet).
645: Interesi i ndërlidhur me tregtimin e detyrimeve financiare
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6450 Huamarijet në formë të letrave me vlerë; 6451 Shitjet e shkurtra;
6452 Derivativet me vlerë fer negative; 6453 Tregtimet tjera të detyrimeve fmanciare (referohuni në
410, 411, 412 dhe 419 për përkufizimet e 6450; 6451, 6452 dhe 6453).
646: Interesi i ndërlidhur me derivativet mbrojtëse me vlerë fer negative
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6460 Mbrojta e rrjedhës së parasë; 6461 Mbrojtja e vlerës fer; 6462
Mbrojtja e investimeve neto (referohuni në 4200; 4201 dhe 4202 për përkufizimet).
647: Interesi i ndërlidhur me Detyrimet e varura
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6470 Kreditë e nënvarura; 6471 Instrumenti i kapitalit i klasifikuar si
detyrim financiar; 6472 Detyrime tjera të varura (referohuni në 460, 461 dhe 462 për përkufizimet e
6470, 6471 dhe 6472).
648: Interesi dhe shpenzimet tjera të ngjashme
Kjo llogari përfshinë të gjithë interesin dhe shpenzimet e ngjashme të ndërlidhura me zërat të cilat nuk
janë të përfshira në llogaritë e mëparshme.

65 — Shpenzimet e komisioneve (kostqja e amortizuar)
Kjo llogari përmban shpenzimet e komisioneve për mjetet dhe Detyrimet e matura me koston e
amortizuar, të regjistruara në përputhje me metodën e interesit efektiv të SNRF 9.
Kjo llogari përmban shpenzimet e komisioneve si për mjete ashtu dhe për detyrime, sikurse është
paraqitur në vijim:

650
6500
65000
65001
6501
65010
65011
650110
650111
650112
6502
65020
650200
6502000
6502001
6502002
6502003
6502004
6502005
6502006

444~ e komisioneve (kostoja e amortizuar)
Nga Mjetet
Bilancet në Bankat Qendrore
Nga Banka Qendrore e Kosovës
Nga bankat tjera qendrore
Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Institucionet vendore
Institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degët nga bankat tjera vendore
Bankat tjera jashtë Kosovës
Kreditë dhe paradhëniet ndaj Klientëve
Kreditë dhe paradhëniet ndaj klientëve
Kfientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
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6502007
6502008
650201
6502010
6502011
6502012
6502013
65021

Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me
vlerë

650210
6502100
6502101
6502102
6502103
6502104
6502105
6502106
6502107
6502108
650211
6502110
6502111
6502112
6502113

Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet të kthyera në letra me vlerë që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet ndaj Klientëve-Të kthyera në letra

6503
65030

me vlerë

650300
6503000
65030000
65030001
65030002
65030003
65030004
65030005
65030006
65030007
65030008
6503001
65030010
65030011
65030012
65030013
650301
6503010
65030100
65030101
65030102
65030103
65030104
65030105
65030106
65030107
65030108
6503011
65030110
65030111
65030112
65030113
65031
650310
6503100
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Kreditë dhe paradhëniet ndaj klientëve
Klientët vendor
Pushteti lokal
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave
me vlerë
Të emetuara nga Institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të Tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet tjera të kthyera në letra me vlerë që nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet Vendore
Qeverisja qendrore
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6503101
6503102
6503103
6503104
6503105
6503106
6503107
6503108
6503109
6503110
6503111
650312
6503120
6503121
6503122
6503123
6504
65040
65041
65042
6505
651
6510
65100
65101
6511
65110
65111
651110
651111
651112
6512
65120
651200
651201
651202
651203
651204
651205
651206
651207
651208
651209
65121
651210
651211
651212
651213
6513
65130
65131
6514
65140
65141
6515
65150
65151
65152
6516

Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatatjo-financiare publike
Korporatatjo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të Tjera
UNMIK/EULEX
Investimet e Mbajtura Deri në Maturim
Letrat me Vlerë Të Emetuara nga entitetet vendore
Letrat me Vlerë Të Emetuara nga entitetet e Huaja
Investimet tjera të mbajtura deri në maturim
Të tjera
Nga Detyrimet
Burimet nga bankat qendrore
Nga Banka Qendrore e Kosovës
Nga bankat tjera qendrore
Burimet nga korporatat tjera depozituese
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet, dhe degët tjera nga grupi
Degët nga bankat tjera vendore
Bankat 4era jashtë Kosovës
Depozitat nga klientët
Depozitat nga klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Fondet pensionale
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Depozitat nga klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Huamarrjet
Nga Institucionet vendore
Nga Institucionet e Huaja
Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
Institucionet vendore
Institucionet e Huaja
Detyrimet e nënvarura
Kreditë e varura
Instrumentet e kapitalit të klasifikuara si detyrime financiare
Detyrimet tjera të varura
Të tjera
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650: Nga Mjetet
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6500 Bilancet në Bankat Qendrore; 6501 Kreditë dhe paradhëniet për
Bankat; 6502 Kreditë dhe paradhëniet për klientët; 6503 Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të
çregjistruara; 6504 Investimet e mbajtura deri në maturim; 6505 Të tjera (referohuni në 12; 13; 18 dhe
21 për përkufizimet e 6501; 6502; 6503 dhe 6504).
6500: Bilancet në Bankat Qendrore

Referohuni në nën-llogaritë relevante të 10 dhe 12 për përkufizime.
6505: Të tjera

Kjo llogari përfshinë të gjitha shpenzimet e komisioneve të lidhura me Mjetet që nuk janë të përfshira
në llogaritë e mëparshme.
651: Nga Detyrimet
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6510 Burimet nga Bankat Qendrore; 6511 Burimet nga korporatat e
tjera depozituese; 6512 Depozitat e klientëve; 6513 Huamarrjet; 6514 Detyrimet e përfaqësuara nga
letrat me vlerë që nuk janë të varura; 6515 Detyrimet e varura; 6516 Të tjera (referohuni në 36, 37, 38,
39, 40 dhe 46 për përkufizimet e 6510, 6511, 6512, 6513, 6514 dhe 6515)
6516: Të tjera

Kjo llogari përfshinë të gjitha shpenzimet e komisioneve të lidhura me Detyrimet që nuk janë të
përfshira në llogaritë e mëparshme.
66 — Tarifat dhe shpenzimet tjera të komisionit
Kjo llogari përfshin të gjitha tarifat dhe ngarkesat tjera të paguara nga institucioni për përdorimin e
shërbimeve financiare nga palët e treta. Gjithashtu përfshin tarifat dhe komisionet tjera që nuk kanë
natyrë të interesit dhe nuk janë të lidhura me koston e amortizuar.
Kjo llogari përfshin: 660 Garancionet dhe produkte të ngjashme; 661 Zotimet nga palët e treta; 662
Komisionet për operacionet me instrumente financiare; 663 Shërbime bankare nga palët e treta; 664
Komisione tjera të paguara, sikurse është paraqitur në vijim:
66

Tarifat dhe shpenzimet tjera të komisionit
660
6600
6601
661
6610
66100
66101
66102
6611
662
663
6630
6631
6632
6633
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Garancionet dhe produkte të ngjashme
Garancionet
Të tjera
Zotimet nga palët e treta
Zotimet e pakthyeshme
Linjat kreditore të pakthyeshme
Nënshkrim i garancionit
Zotimet e tjera të pakthyeshme
Zotimet e kthyeshme
Komisionet për operacionet me instrumente financiare
Shërbimet bankare nga palët e treta
Kujdestaria
Mbledhjet
Menaxhimi i fondeve
Ndërmarrjet për investime kolektive në letrat me vlerë të transferueshme (Ucits)

Udhëzim për raportim
6634
6635
664

BQK

Operacionet kreditore
Shërbimet tjera bankare
Komisionet tjera të paguara

660: Garancionet dhe produkte të ngjashme
Kjo llogari përfshinë të gjitha tarifat dhe shpenzimet tjera të komisioneve me garancione dhe produkte
të ngjashme (referohuni në 90 dhe 91 për përkufizimet).
661: Zotimet nga palët e treta
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6610 Zotimet e pakthyeshme; 6611 Zotimet e kthyeshme (referohuni
në 92 për përkufizimet).
662: Komisionet për operacionet me instrumente financiare
Kjo llogari përfshinë të gjitha tarifat dhe shpenzimet tjera të komisionit për operacionet e ndërlidhura
me instrumentet financiare.
663: Shërbimet bankare nga palët e treta
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6630 Kujdestarinë; 6631 Mbledhjen; 6632 Menaxhimin e fondeve;
6633 Ndërmarrjet për investime kolektive në letrat me vlerë të transferueshme (Ucits); 6634
Operacionet kreditore; 6635 Shërbimet tjera bankare (referohuni në 96 për përkufizimet)
664: Komisionet tjera të paguara
Kjo llogari përfshinë të gjitha tarifat dhe shpenzimet tjera të komisionit për zërat e pa-përfshirë në
llogaritë e mëparshme.
67 — Humbjet në transaksionet financiare
Kjo llogari përfshin humbjet e realizuara dhe të parealizuara në instrumentet financiare dhe humbje të
këmbimit valutor. Humbjet që lidhen me shitjen e kredive ose të portofolit të kredive të entiteteve tjera
duhet të regjistrohen në këtë llogari.
Kjo llogari gjithashtu përfshinë të gjitha ndryshimet në vlerat e rregullta negative nga mjetitet e matura
në vlerën e rregullt përmes fitimit dhe humbjes.
Kjo llogari përfshinë: 670 Humbjet nga këmbimi valutor;671 Humbjet e shkaktuara nga kreditë e
klientëve; 672 Humbjet në Mjetet dhe Detyrimet financiare të mbajtura për tregtim; 673 Humbjet në
Mjetet dhe Detyrimet financiare me vlerë të rregullt nëpërmjet fitimit dhe humbjes (Opsioni i vlerës
fer);674 Fitimet ose (-) humbjet nga çregjistrimi i mjeteve financiare te matura me koston e amortizuar
; 675 Humbjet nga Mjetet me marrëveshje për riblerje; 676 Humbjet nga derivativet mbrojtëse; 677
Humbja nga investimet e mbajtura në deri në maturim; 678 Humbjet tjera në operacionet financiare,
sikurse është paraqitur në vijim:
67

Humbjet në transaksionet financiare
670
6700
6701
671
672
6720
67200
67201

Humbjet nga këmbimi valutor
Nga investimet në entitetet e Huaja
Nga zërat tjerë në valutë të Huaj
Humbjet e shkaktuara nga kreditë e klientëve
Humbjet në Mjetet dhe Detyrimet financiare të mbajtura për tregtim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
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6721
67210
67211
6722
67220
672200
672201
672202
672203
672204
67221
672210
672211
672212
672213
672214
6723
673
6730
67300
67301
6731
67310
67311
6732
6733
674
6740
67400
67401
6741
67410
67411
6742
675
676
6760
67600
676000
676001
676002
676003
676004
67601
676010
676011
676012
676013
676014
6761
67610
676100
676101
676102
676103
676104
67611
676110
676111
676112
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Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Instrumentet derivative financiare
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqet tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor
Rreziku kreditor
Rreziqet tjera
Detyrime tjera financiare për tregtim
Humbjet në Mjetet dhe Detyrimet financiare me vlerë fer nëpërmjet fitimit dhe
humbjes - Opsioni i vlerës fer
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Kreditë dhe të arkëtueshme tjera
Detyrimet tjera financiare
Fitimet ose (-) humbjet nga çregjistrimi i mjeteve financiare te matura me koston e
amortizuar
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Kreditë dhe të arkëtueshme tjera
Humbjet nga Mjetet me marrëveshje për riblerje
Humbjet nga derivativet mbrojtëse
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqet tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor
Rreziku kreditor
Rreziqet tjera
Mbrojtja e vlerës fer
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqet tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor
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676113
676114

Rreziku kreditor
Rreziqet tjera
Mbrojtja e investimeve neto
Jashtë bursës
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Tregu i organizuar
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Humbjet në investimet e mbajtura deri në maturim
Humbjet tjera në operacionet financiare
Në mjete
Korrigjimet ndaj vlerës fer për shkak të transaksioneve mbrojtëse me vlerë

6762
67620
676200
67621
676210
677
678
6780
67800
67801
6781
67810
67811

fer
Të tjera
Në detyrime
Përshtatjet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse me vlerë fer
Të tjera

670: Humbjet nga këmbimi valutor
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6700 Nga investimet në entitetet e Huaja; 6701 Nga zërat tjerë në
valutë të Huaj
671: Humbjet e shkaktuara nga kreditë e klientëve
Kjo llogari përfshin të gjitha humbjet me shitjen e kredive të klientëve, pavarësisht nga llogaritë ku ato
janë të regjistruara në bilancin e gjendjes.
672: Humbjet në Mjetet dhe Detyrimet financiare të mbajtura për tregtim
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6720 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore; 6721 Letrat
me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja; 6722 Instrumentet derivative financiare (referohuni në 15
dhe 41 për përkufizimet).
673: Humbjet në Mjetet dhe Detyrimet financiare me vlerë të rregullt nëpërmjet fitimit dhe humbjes
(Opsioni i vlerës fer)
Kjo llogari përfshinë të gjitha humbjet në Mjetet dhe. Detyrimet e përcaktuara në vlerë të rregullt
nëpërmjet fitimit dhe humbjes (Opsioni i vlerës fer).
Fitimet ose (-) humbjet nga çregjistrimi i mjeteve financiare te matura me koston e amortizuarKjo
llogari përfshinë si në vijim: 6740 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore; 6741 Letrat me
vlerë të emetuara nga entitetet e Huaj; 6742 Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera.
675.• Humbjet nga Mjetet me marrëveshje për riblerje
Kjo llogari përfshinë të gjitha humbjet në Mjetet me marrëveshje për riblerje (referohuni në 19 për
përkufizim).
676 Humbjet nga derivativet mbrojtëse
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6760 Mbrojtja e rrjedhës së parasë; 6761 Mbrojtja e vlerës fer; 6762
Mbrojtja e investimeve neto (referohuni në 20 dhe 42 për përkufizimet).
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677: Humbjet në investimet e mbajtura deri në maturim
Kjo llogari përfshinë të gjitha humbjet në Mjetet e regjistruara si të mbajtura deri në maturim (referohuni
në 21 për definicionin).
678: Humbjet tjera në operacionet financiare
Kjo llogari përfshinë të gjitha humbjet në operacionet financiare të pa-përfshira në llogaritë e
mëparshme.
68 — Shpenzimet e personelit
Kjo llogari përfshinë të gjitha shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me shpenzimet e personelit, duke
përfshirë kompensimet fikse dhe variabile, përfitimet e punonjësve të tilla si kontributet e TKPK-së,
sigurimi shëndetësor apo sigurimet tjera të detyrueshme për punonjësit, obligimet e përfitimit pensional
dhe shpenzimet e punonjësve që kanë të bëjnë me periudhën aktuale të raportimit.
Kjo llogari përfshinë: 680 Kompensimin e bordeve ekzekutive dhe mbikëqyrëse; 681 Kompensimin e
punonjësve; 682 Tarifat e obligueshme shoqërore; 683 Kostot tjera të personelit, sikurse është paraqitur
në vijim:
68

Shpenzimet e personelit
680
681
682

Kompensimin e bordeve ekzekutive dhe mbikëqyrëse

683

Kostot tjera të personelit

Kompensimin e punonjësve
Tarifat e obligueshme shoqërore

680: Kompensimin e bordeve ekzekutive dhe mbikëqyrëse (referohuni në 50250 për përkufizim)
681: Kompensimin e punonjësve (referohuni në 50251 për përkufizim)
682: Tarifat e obligueshme shoqërore (referohuni në 50252 për përkufizim)
683: Kostot tjera të personelit (referohuni në 50253 për përkufizim)
69 — Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative
Kjo llogari përbëhet nga shpenzimet e shoqëruara me operacionet e përditshme të institucionit.
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative kanë të bëjnë më shumë me shpenzimet operacionale se
sa me shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me shërbimet e ofruara nga institucioni.
Kjo llogari përfshinë: 690 Të furnizuesve; 691 Të shërbimeve, sikurse është paraqitur në vijim:
Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative
690

Të furnizuesve
6900
6901

Rryma dhe uji
Material dhe artikuj të zyrës

6902
6903

Pajisjet e zyrës dhe mirëmbajtja e mobileve
Të tjera

691
6910
6911
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6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
69180
69181
69182
69183
69184
69185
69186
69187
69188

BQK

Shpenzimet e udhëtimit
Reklamimi dhe marketingu
Mirfimbajtja dhe riparimet
Transporti
Trajnimi i personelit
Sigurimet
Shërbimet profesionale
Pastrimi dhe higjiena
Sigurimi
Nën-kontraktimi, konsulenca dhe punët e specializuara
Auditimi i jashtëm
Avokatët dhe asistenca tjera ligjore
Shërbimet dhe Ynyfilimi softuerik
Vlerësuesit e jashtfim
Punë e përkohshme
Fumizime dhe shërbime tjera të ndryshme

690 Të furnizuesve
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6900 Rrymën dhe ujin; 6901 Material dhe artikuj të zyrës; 6902 Paj isje
të zyrës dhe mirëmbajtje të mobileve; 6903 Të tjera.
691 Të shërbimeve
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 6910 Qiratë; 6911 Komunikimet; 6912 Shpenzimet e udhëtimit; 6913
Relclamimin dhe marketingun; 6914 Mirëmbajtjen dhe riparimet; 6915 Transportin; 6916 Trajnimin e
personelit; 6917 Sigurimet; 6918 Shërbimet profesionale.
70 — Pagesat tjera dhe shpenzimet operative
Kjo llogari përfshinë pagesat tjera dhe shpenzimet operative të ndërlidhura me Mjetet jo-financiare,
humbjet e realizuara në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta dhe humbjet në Mjetet jofinanciare
Kjo llogari përfshinë: 700 Qiratë nga lizingu operacional; 701 Tarifat e anëtarësimit dhe donacionet;
702 Kontributet në fondin për garantimin e depozitave; 703 Kontributet tjera; 704 Humbjet e
investimeve në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta; 705 Humbjet në Mjetet jo-financiare;
706 Pagesat tjera dhe shpenzimet operative, sikurse është paraqitur në vijim:

L

Pagesat tjera dhe shpenzimet operative

70

700
701
702
703
704
7040
70400
70401
70402
7041
70410
70411
70412
705
7050
70500

Qiratë nga lizingu operacional
Tarifat e anëtarësimit dhe donacionet
Kontributet në fondin për garantimin e depozitave
Kontributet tjera
Humbjet e investimeve në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta
Në Kosovë
Shoqëritë
Filialet
Sipfirmarrjet e përbashkëta
Jashtë Kosovës
Shoqëritë
Filialet
Sipfirmarrjet e përbashkëta
Humbjet në Mjetet jo-financiare
Mjetet afatgjata (Grupet për tjetërsim) të mbajtura për shitje
Humbjet e realizuara
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70501
7051
70510
70511
70512
705120
705121
7052
706
7060
7061
7062
7063
7064
7065

Humbjet e parealizuara
Investimet ne prone
Investimet ne prone si lizing financiar
Investimet ne prone si lizing operativ
Pronat tjera të investuara
Humbjet e realizuara
Humbjet e parealizuara
Mjetet tjera jo-financiare
Pagesat tjera dhe shpenzimet operative
Operacionet e ndërprera
Mashtrimet
Gabimet operative
Fatkeqësitë dhe aksidentet tjera
Dështimet e sistemit informativ dhe telekomunikues
Të tjera

700: Qiratë e lizingut operativ
Kjo llogari përfshinë të gjitha shpenzimet e qirave të lidhura me lizingun operativ (në përputhje me
SNK 17 Lizingjet).
701: Tarifat e anëtarësimit dhe donacionet
Kjo llogari përfshinë të gjitha shpenzimet e tarifave të anëtarësimit dhe donacioneve të bëra nga
institucioni.
702: Kontributet në fondin për garantimin e depozitave
Kjo llogari përfshinë shpenzimet e kontributeve në fondin për garantimin e depozitave.
703: Kontributet tjera
Kjo llogari përfshinë të gjitha kontributet tjera të pa-përfshira në llogaritë e mëparshme.
704: Humbjet e investimeve në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta
Kjo llogari përfshinë të gjitha humbjet në investimet në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta
(referohuni në 22 dhe 23 për përkufizimet).
705: Humbjet në Mjetet jo-financiare
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 7050 Mjetet afatgjata (Grupet për tjetërsim) të mbajtura për shitje:
7051 Pronat e investuara; 7052 Mjetet tjera jo-financiare (referohuni në 24, 25 për përkufizimet e 7050
dhe 7051).
706: Pagesat tjera dhe shpenzimet operative
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 7060 Operacionet e ndërprera; 7061 Mashtrimet; 7062 Gabimet
operative;7063 Fatkeqësitë dhe aksidentet tjera; 7064 Dështimet e sistemit informativ dhe
telekomunikues; 7065 Të tjera.
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71 — Pjesa e humbjeve të shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta të llogaritura duke përdorur
metodën e kapitalit
Kjo llogari përfshinë pjesën që i atribuohet grupit të konsoliduar të rezultateve negative nga një shoqëri
biznesi apo nga një sipërmarrje e përbashkët kur investimi në entitete të tilla trajtohet në përputhje me
metodën e kapitalit, sikurse është paraqitur në vijim:
71
710
7100
7101
7102
711
7110
7111
7112

Pjesa e humbjeve të shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta të llogaritura duke përdorur
metodën e kapitalit
Në Kosovë
Shoqëritë
Filialet
Sipërmarrjet e Përbashkëta
Jashtë Kosovës
Shoqëritë
Filialet
Sipërmarrjet e Përbashkëta

72 — Shpenzimet e tatimeve të shtyra
Kjo llogari përfshinë kthimin e mjeteve të tatimeve të shtyra dhe formimin e detyrimeve të tatimeve të
shtyra gjatë periudhës kohore në përputhje me SNK 12 (referohuni në 29 dhe 47 për përkufizimet),
sikurse është paraqitur në vijim:
72

Shpenzimet e tatimeve të shtyra
720
7200
7201
721

Për dallimet e përkohshme
Mjetet
Detyrimet
Lehtesime tatimore (ang:Tax credits)

73 — Tatimet tjera
Kjo llogari përfshinë shpenzimet e tatimeve direkte dhe indirekte të periudhës që nuk lidhen me tatimin
mbi të ardhurat, sikurse është paraqitur në vijim:

730
731

Tatimet indirekte
Tatimet direkte

74 — Shpenzimet e provizioneve/cvlerësimit (angl.:Provisions/Impairment Chames)
Kjo llogari përmban pagesat e provizioneve për periudhën e mjeteve që nuk janë të matura në vlerë fer
përmes fitimit dhe humbjes.
Kjo llogari përfshinë: 740 Kreditë dhe paradhëniet për bankat; 741 Kreditë dhe paradhëniet për klientët;
742 Kreditë dhe interesat në detyrimet e mbetura; 744 Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të
çregjistruara; 745 Mjetet me marrëveshje për riblerje; 746 Investimet e mbajtura deri në maturim; 747
Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta (vetëm
për pasqyrat e konsoliduara financiare); 748 Investimet në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta
(vetëm për pasqyrat individuale financiare); 749 Mjetet jo-financiare, sikurse është paraqitur në vijim:
enzimet e provizioneve/cvlerësimeve
740
7400
7401
741

Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për institucionet e huaja
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
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7410
74100
741000
741001
741002
741003
741004
741005
741006
741007
741008
74101
741010
741011
741012
741013
7411
74110
741100
741101
741102
741103
741104
741105
741106
741107
741108
74111
741110
741111
741112
741113
742
7420
74200
742000
742001
74201
742010
742011
742012
742013
7421
74210
742100
7421000
7421001
7421002
7421003
7421004
7421005
7421006
7421007
7421008
742101
7421010
7421011
7421012
7421013
74211
742110
7421100
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Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe interesat në t në vonesë
Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Institucione vendore
Për Bankën Qendrore të Kosovës
Për Bankat tjera
Për institucionet e huaja
Bankat tjera Qendrore
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degët nga bankat tjera vendore
Bankat tjera jashtë Kosovës
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
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7421101
7421102
7421103
7421104
7421105
7421106
7421107
7421108
742111
7421110
7421111
7421112
7421113
7422
74220
742200
7422000
74220000
74220001
74220002
74220003
74220004
74220005
74220006
74220007
74220008
7422001
74220010
74220011
74220012
74220013
742201
7422010
74220100
74220101
74220102
74220103
74220104
74220105
74220106
74220107
74220108
7422011
74220110
74220111
74220112
74220113
74221
742210
7422100
7422101
7422102
7422103
7422104
7422105
7422106
7422107
7422108
7422109
7422110
7422111
742212

BQK

Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët-Të kthyera në letra me vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeverisja qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e huaja
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7422120
7422121
7422122
7422123
7423
7424
7425
744
7440
74400
744000
7440000
7440001
7440002
7440003
7440004
7440005
7440006
7440007
7440008
744001
7440010
7440011
7440012
7440013
74401
744010
7440100
7440101
7440102
7440103
7440104
7440105
7440106
7440107
7440108
744011
7440110
7440111
7440112
7440113
7441
74410
744100
744101
744102
744103
744104
744105
744106
744107
744108
744109
744110
744111
74412
744120
744121
744122
744123
745
7450
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Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet me marrëveshje për riblerje
Investimet e mbajtura deri në maturim
Debitorët dhe plasmanët tjerë
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët-të kthyera në letra me vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientët e Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të Tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeverisja qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të Tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet me marrëveshje për riblerje
Të emetuara nga entitetet vendore

Udhëzim për raportim BQK
74500
74501
74502
74503
74504
74505
74506
74507
7451
74510
74511
746
7460
7461
7462
747
7470
74700
74701
74702
7471
74710
74711
74712
748
7480
74800
74801
74802
7481
74810
74811
74812
749
7490
7491
7492
7493
7494
7495

Banka Qendrore
Korporatat tjera depozltuese
Ndërmjetësit tjerë financiarë
Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Korporatat
Të tjera
Investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
InvestImet e mbajtura deri në maturim
Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe ndërmarrjeve tË
përbashkëta (vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare)
Entitetet vendore
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Entitetet e Huaja
Filialet
Shoqëritë
Sipërmanjet e përbashkëta
Investimet në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta (vetëm për pasqyrat
individuale financiare)
Entketet vendore
Filialet
Shoqëritë
Sipërmanjet e përbashkëta
Entitetet e Huaja
Filialet
Shoqëritë
Sipërmanjet e përbashkëta
Mjetet jo-financiare
Mjetet afatgjata të mbajtura për shitje
InvestImet në pronë— Të matura me kosto
Mjetet e prekshme — Të matura me kosto
Emri i Mirë
Mjetet tjera të paprekshme
Debitorët, plasmanët dhe Mjetet tjera

740: Kreditë dhe paradhëniet për bankat (referohuni në 12 për përkufizimin)
741: Kreditë dhe paradhëniet për klientët (referohuni në 13 për përkufizimin)
742: Kreditë dhe interesat në vonesë (referohuni në 14 për përkufizimin)
744: Mjetet e sekjuritizuara që nukjanë të çregjistruara (referohuni në 18 për përkufizimin)
745: Mjetet me marrëveshje ribletjeje (referohuni në 19 për përkufizimin)
746: Investimet e mbajtura deri në maturim (referohuni në 21 për përkufizimin)
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747: Investimet në filiale që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta
(vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare)
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 7470 Entitetet vendore; 7471 Entitetet e huaja (referohuni në 220 dhe
221 për përkufizimet).
748: Investimet në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta (vetëm për pasqyrat individuale
financiare)
Kjo llogari përfshinë si në vijim: 7480 Entitetet vendore; 7481 Entitetet e huaja (referohuni në 230 dhe
231 për përkufizimet).
749: Mj etet j o-financiare
Kjo llogari përshinë të gjitha pagesat e zhvlerësimit të mjeteve të pa-përfshira në llogaritë e mëparshme.
75 — Zhvlerësimet dhe amortizimet
Kjo llogari përfshin shumën e zhvlerësimit dhe amortizimit të investimeve në prona, mjeteve të
paprekshme dhe mjeteve të tjera të prekshme për një periudhë, sikurse është paraqitur në vijim:
Zhvlerësimet dhe amortizimet

75
750
7500
7501
751
7510
7511
7512
7513
7514
752
7520
7521
7522
7523

Investimet në pronë
Patundshmëri
Investime të tjera në prona
Mjeteve tjera të prekshme
Patundshmëri
Pajisje
Lizingu operativ
Lizingu financiar
Mjete tjera të prekshme
Mjetet e paprekshme
Licensa softuerike
Kostot e zhvillimit softuerik
Mjetet e paprekshme në progres
Mjetet tjera të paprekshme

750: Investimet në pronë (referohuni në 25 për përkufizim)
751: Mjetet tjera të prekshme (referohuni në 26 për përkufizim)
752: Mjetet e paprekshme (referohuni në 28 për përkufizim)
76 — Provizionet
Kjo llogari përfshin ngarkesat e provizionit për periudhën për kontigjencat fiskale, zërat jashtë bilancit
dhe provizionet tjera që nuk janë të përfshira në llogaritë e mëparshme.
Kjo llogari përfshin: 760 Provizionet për kontigjencat fiskale; 761 Provizionet për garancionet dhe
zotimet tjera jashtë bilancit; 762 Provizione të tjera, sikurse është paraqitur në vijim:
76

Provizionet
760
761
762
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Provizionet për kontigjencat fiskale
Provizionet për garancionet dhe zotimet tjera jashtë bilancit
Provizione të tjera
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760: Provizionet për kontigencat fiskale (referohuni në 450 për përkufizim)
761: Provizionet për garancionet dhe zotimet tjera jashtë bilancit (referohuni në 451 për përkufizim)
762: Provizione të tjera (referohuni në 452 për përkufzzim).

77 — Interesi dhe të hyrat e ngjashme
Kjo llogari përfshin të hyrat financiare nga interesi të përfituara nga Mjetet e institucioneve, të ndara
sipas llojit të investimit.
Kjo llogari përfshin: 770 Interesi nga bilancet në Bankat Qendrore; 771 Interesi nga Kreditë dhe
paradhëniet për bankat; 772 1nteresi nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët; 773 Interesi nga kreditë
dhe interesi në vonesë; 774 Interesi dhe të hyrat e ngjashme nga mjete tjera financiare, sikurse është
paraqitur në vijim:
77

Interesi dhe të hyrat e ngjashme
770
7700
7701
771
7710
7711
77110
77111
77112
772
7720
77200
772000
7720000
7720001
7720002
7720003
7720004
772001
7720010
7720011
7720012
7720013
7720014
772002
7720020
7720021
7720022
7720023
7720024
772003
7720030
7720031
7720032
7720033
7720034
772004
7720040
7720041

Interesi nga bilancet në Bankat Qendrore
Nga Banka Qendrore e Kosovës
Nga banka tjera qendrore
Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degë nga bankat tjera vendore
Banka tjera jashtë Kosovës
Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Ndërmjetës tjerë financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Kompanitë e sigurimeve
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Ndihmësit financiar
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe Qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Korporatat jo-financiare shoqërore
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
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7720042
7720043
7720044
772005
7720050
7720051
7720052
7720053
7720054
772006
7720060
7720061
7720062
7720063
7720064
772007
7720070
7720071
7720072
7720073
7720074
7720075
7720076
772008
7720080
7720081
7720082
7720083
7720084
77201
772010
7720100
7720101
7720102
7720103
7720104
772011
7720110
7720111
7720112
7720113
7720114
7720115
7720116
772012
7720120
7720121
7720122
7720123
7720124
7720125
7720126
772013
7720130
7720131
7720132
7720133
7720134
7721
77210
772100
772101
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Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Korporatat jo-financiare publike
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Korporatat jo-financiare private
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe Qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredi hipotekare
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kredi konsumatori
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
OJSHEF
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kredi të tjera të pa siguruara
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Ekonomitë familjare
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredi hipotekare
Lizingu dhe Qiraja
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Të tjera
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Kredi hipotekare
Lizingu dhe Qiraja
Kredit kartelat
Kredi konsumuese
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
UNMIK/EULEX
Paradhëniet dhe mbitërheqjet
Lizingu dhe Qiraja
Kredit kartelat
Kreditë tjera të kolateralizuara
Kreditë tjera të pa siguruara
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuar nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
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772102
772103
772104
772105
772106
772107
772108
77211
772110
772111
772112
772113
773
774
7740
77400
774000
774001
77401
774010
774011
77402
774020
7740200
7740201
7740202
7740203
7740204
774021
7740210
7740211
7740212
7740213
7740214
7741
77410
77411
77412
7743
7744
77440
77441
77442
7745
77450
77451
77452
7746
7747

Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuar nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Interesi nga kreditë dhe interesi në vonesë
Interesi dhe të hyrat e ngjashme nga Mjetet tjera financiare
Interesi nga Mjetet financiare të mbajtura për tregtim
Të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e bonchit
Instrumentet e kapitalit
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku i këmbimit valutor
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Interesi nga Mjetet financiare në vlerë fer përmes fitimit dhe
humbjes (Opsioni i vlerës fer)
Letrat me vlerë emetuara nga entitetet vendore
Letrat me vlerë emetuara nga entitetet e Huaja
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera
Interesi nga Mjetet me marrëveshje për ri-blerje
Interesi nga derivativet mbrojtëse
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Mbrojtja e vlerës fer
Mbrojtja e investimeve neto
Interesi nga investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë emetuara nga entitetet vendore
Letrat me vlerë emetuara nga entitetet e Huaja
Investimet e tjera të mbajtura deri në maturim
Interesi nga debitorët dhe plasmanët tjerë
Interesi tjetër dhe të hyrat e ngjashme

770: Interesi nga bilancet në Bankat Qendrore
Kjo llogari përfshin: 7700 Nga Banka Qendrore e Kosovës; 7701 Nga banka tjera qendrore (për
përkufizime, referohu tek 12).
771: Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Kjo llogari përfshin: 7710 Nga institucionet vendore; 7711 Nga institucionet e huaja (për përkufizime,
referohu tek 12).
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772: Interesi nga Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kjo llogari përfshin: 7720 Kreditë dhe paradhëniet për klientët; 7721 Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera
në formë të letrave me vlerë (për përkufizime, referohu tek 13)
773: Interesi nga kreditë dhe interesi në detyrimet e mbetura (për përkufizime, referohu tek 14)
774: Interesi dhe të hyrat e ngjashme nga Mjetet tjera financiare
Kjo llogari përfshin: 7740 Interesi nga Mjetet financiare të mbajtura për tregtim; 7741 Interesi nga
Mjetet financiare në vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes (Opsioni i vlerës fer); 7743 Interesi nga Mjetet
me marrëveshje për ri-bletje; 7744 Interesi nga derivativet mbrojtëse; 7745 Interesi nga investimet e
mbajtura deri në maturim; 7746 Interesi nga debitorët plasmana tjerë; 7747 Interesi tjetër dhe të hyra
të ngjashme.
7740: Interesi nga Mjetet financiare të mbajtura për tregtim
Kjo llogari përfshin: 77400 Të emetuara nga entitetet vendore; 77401 Të emetuara nga entitetet e huaja;
77402 Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive (për përkufizime, referohu tek 15)
7741: Interesi nga Mjetet financiare në vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes (Opsioni i vlerës fer)
Kjo llogari përfshin: 77410 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore; 77411 Letrat me vlerë të
emetuara nga entitetet e Huaja; 77412 Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera (për përkufizime, referohu tek
16)
7743: Interesi nga Mjetet me marrëveshje për ri-blerje (për përkufizime, referohu tek 19)
7744: Interesi nga derivativet mbrojtëse
Kjo llogari përfshin: 77440 Mbrojtja e rrjedhës së parasë; 77441 Mbrojtja e vlerës fer; 77442 Mbrojtja
e investimeve neto (për përkufizime, referohu tek 20)
7745: Interesi nga investimet e mbajtura deri në maturim
Kjo llogari përfshin: 77450 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore; 77451 Letrat me vlerë të
emetuara nga entitetet e Huaja; 77452 Investimet tjera të mbajtura deri në maturim (për përkufizime,
referohu tek 21)
7746: Interesi nga debitorët dhe plasmanët tjerë (për përkufizime, referohu tek 30)
7747: Interesi dhe të hyrat e ngjashme të tjera
Kjo llogari përfshin të gjithë interesin dhe të hyrat e ngjashme lidhur me zërat që nuk janë përfshirë në
llogaritë e mëparshme.
78 — Të hvrat nga komisionet
Kjo llogari përfshin të hyrat nga komisionet nga Mjetet dhe Detyrimet në kosto të amortizuar, regjistruar
në përputhje me metodën e interesit efektiv sipas SNRF 9.
Kjo llogari përfshin të hyrat nga komisionet, Mjetet dhe Detyrimet, sikurse është paraqitur në vijim:
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78

Të hyrat nga komisionet
780
7800
78000
78001
7801
78010
78011
780110
780111
780112
7802
78020
780200
7802000
7802001
7802002
7802003
7802004
7802005
7802006
7802007
7802008
780201
7802010
7802011
7802012
7802013
78021
780210
7802100
7802101
7802102
7802103
7802104
7802105
7802106
7802107
7802108
780211
7802110
7802111
7802112
7802113
7803
78030
780300
7803000
78030000
78030001
78030002
78030003
78030004
78030005
78030006
78030007
78030008
7803001
78030010
78030011
78030012

Nga Mjetet
Bilancet në Bankat Qendrore
Banka Qendrore e Kosovës
Banka tjera qendrore
Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Institucionet vendore
Institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degë nga bankat tjera vendore
Banka tjera jashtë Kosovës
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vierë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit finandar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët — Të kthyera në letra me vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
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UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet tjera të kthyera në letra me vlerë që nuk janë të

78030013
780301
7803010
78030100
78030101
78030102
78030103
78030104
78030105
78030106
78030107
78030108
7803011
78030110
78030111
78030112
78030113
78031
780310
7803100
7803101
7803102
7803103
7803104
7803105
7803106
7803107
7803108
7803109
7803110
7803111
780312
7803120
7803121
7803122
7803123
7804
78040
78041
78042
7805
781
7810
78100
78101
7811
78110
78111
781110
781111
781112
7812
78120
781200
781201
781202
781203
781204
781205
781206
781207
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çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeverisja qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Korporatat
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Investimet tjera të mbajtura deri në maturim
Të tjera
Nga Detyrimet
Burime nga Bankat Qendrore
Nga Banka Qendrore e Kosovës
Nga banka tjera qendrore
Burime nga korporatat tjera depozituese
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degë nga bankat tjera vendore
Bankat tjera jashtë Kosovës
Depozita nga klientët
Depozitat nga klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Fondet pensionale
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
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781208
781209
78121
781210
781211
781212
781213
7813
78130
78131
7814
78140
78141
7815
78150
78151
78152
7816

Ekonomitë familjare
OJSHEF
Depozita nga klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Huamarrjet
Nga institucionet vendore
Nga institucionet e Huaja
Detyrimet e përfaqësuara nga letrat me vlerë jo të varura
institucionet vendore
institucionet e Huaja
Detyrimet e varura
Kreditë e varura
Instrumentt i kapitalit i klasifikuar si detyrim financiar
Detyrimet tjera të varura
Të tjera

780: Nga Mjetet (për përkufizime, referohu tek 650)
781: Nga Detyrimet

përkufizime, referohu tek 651).

79 — Të hyrat nga tarifat dhe komisionet
Kjo llogari përfshin të gjitha tarifat dhe të hyrat tjera të pranuara nga institucionet nga shërbimet
financiare të ofruara për palët e treta. Gjithashtu përfshin tarifat dhe komisionet tjera që nuk kanë natyrë
të interesit dhe nuk janë të lidhura me koston e amortizuar.
Kjo llogari përfshin: 790 Garancionet dhe produktet e ngjashme; 791 Zotimet nga palët e treta; 792
Komisionet për operacionet me instrumente financiare; 793 Shërbime bankare; 794 Transaksione të
letrave me vlerë të realizuara në emër të palëve të treta; 795 Të hyrat nga komisionet dhe tarifat tjera,
sikurse është paraqitur në vijim:

790
7900
7901
791
7910
79100
79101
79102
7911
792
793
7930
7931
7932
7933
79330
79331
79332
7934
7935
7936
7937

Garancionet dhe produktet e ngjashme
Garancionet
Të tjera
Zotimet nga palët e treta
Zotimet e pakthyeshme
Linjat kreditore të pakthyeshme
Nënshkrimi i letrave me vlerë
Zotimet tjera të pakthyeshme
Zotimet e kthyeshme
Komisionet për operacionet me instrumente financiare
Shërbime bankare
Kujdestaria
Mbledhja
Menaxhimi i fondeve
Ndërmarrjet për investime kolektive në letrat me vlerë të transferueshme (Ucits)
Tarifa e menaxhimit
Tarifa për emetimin e njësive pjesëmarrëse
Tarifa për kthimin e njësive pjesëmarrëse
Transferim parash
Menaxhimi kartelave
Tarifat vjetore të kartelave
Tarifat e marrëveshjes
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7938
7939
794
7940
7941
7942
795

Kredi operative
Shërbime të tjera bankare
Transaksione të letrave me vlerë të realizuara në emër të palëve të treta
Tregu i rregulluar
Tregu jashtë bursës
Transaksione tjera të letrave me vlerë
Të hyrat nga tarifat dhe komisionet tjera

790.• Garancionet dhe produktet e ngjashme (për përkufizime, referohu tek 660)
791: Zotimet nga palët e treta (për përkufizime, referohu tek 661)
792: Komisionet për operacionet me instrumente financiare (për përkufizime, referohu tek 662)
793: Shërbime bankare (për përkufizime, referohu tek 3222)
794: Transaksione të letrave me vlerë të realizuara në emër të palëve të treta (për përkufizime, referohu
tek 3223)
795: Të hyrat nga tarifat dhe komisionet tjera
Kjo llogari përfshin të gjitha shpenzimet e tarifave dhe komisioneve në lidhje me zërat që nuk janë
përfshirë në llogaritë e mëparshme.
80 — Të ardhura nga dividendë
Kjo llogari përfshin kompensimin nga të gjitha instrumentet e kapitalit, përveç ndryshimeve të vlerës
fer pozitive dhe fitimeve të realizuara.
Kjo llogari përfshin: 801 Investimet në shoqëri dhe filiale; 802 Instrumentet tjera të kapitalit, sikurse
është paraqitur në vijim:
80

Të ardhura nga dividendë
800
8000
8001
801
8010
80100
80101
80102
8011
80110
80111
80112
802

Investimet në shoqëri dhe filiale
Investimet në Kosovë
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrjet e përbashkëta
Investimet jashtë Kosovës
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrje e përbashkëta
Instrumentet tjera të kapitalit

801: Investimet në shoqëri dhe filiale
Kjo llogari përfshin: 8010 Investimet në Kosovë; 8011 Investimet jashtë Kosovës (për përkufizime,
referohu tek 22 dhe 23)
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802: Instrumentet tjera të kapitalit
Kjo llogari përfshin të ardhura nga dividendë nga të gjitha instrumentet tjera të kapitalit që nuk janë
përfshirë në llogaritë e mëparshme.
81 — Fitimet financiare
Kjo llogari përfshin fitimet e realizuara dhe të parealizuara me instrumentet financiare dhe fitimet nga
këmbimi valutor. Fitimet e ndërlidhura me shitjen e kredive ose portfoliove të kredive të entiteteve
tjera duhet të regjistrohen në këtë llogari.
Kjo llogari përfshin gjithashtu të gjitha ndryshimet e vlerës fer pozitive nga Mjetet të matura në vlerën
fer përmes fitimit dhe humbjes.
Kjo llogari përfshin: 810 Fitimet nga këmbimi valutor; 811 Fitimet e shkaktuara nga kreditë e klientëve;
812 Fitimet nga Mjetet dhe Detyrimet financiare të mbajtura për tregtim; 813 Fitimet nga Mjetet dhe
Detyrimet financiare në vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes (Opsioni i fer); 814 Fitimet ose (-) humbjet
nga çregjistrimi i mjeteve financiare të matura me koston e amortizuar; 815 Fitimet nga Mjetet me
marrëveshje të ri-blerjes; 816 Fitimet nga derivativet mbrojtëse; 817 Fitimet nga investimet e mbajtura
deri në maturim; 818 Fitimet tjera nga operacionet fmanciare, sikurse është paraqitur në vijim:

810
8100
8101
811
812
8120
81200
81201
8121
81210
81211
8122
81220
812200
812201
812202
812203
812204
81221
812210
812211
812212
812213
812214
8123
813
8130
81300
81301
8131
81310
81311
8132
8133
814

Fitimet nga këmblml valutor
Nga investimet në entitete të Huaja
Nga zërat tjerë në valutë të Huaj
Fitimet e shkaktuara nga kreditë e klientëve
Fitimet nga Mjetet dhe Detyrimet financiare të mbajtura për tregtim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e bonchit
Instrumentet e kapitalit
Letrat me vlerë të emetuar nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Rreziku kredltor
Rreziqe të tjera
Tregu i organlzuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku nga këmbimi valutor
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Tregtimet tjera të detyrimeve financiare
Fitimet nga Mjetet dhe Detyrimet financiare në vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes
(Opsioni i vlerës fer)
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Kreditë dhe të arkëtueshmet e tjera
Detyrime tjera financiare
Fitimet ose (-) humbjet nga çregjistrimi i mjeteve financiare te matura me koston e
amortizuar
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8140
81400
81401
8141
81410
81411
8142
815
816
8160
81600
816000
816001
816002
816003
816004
81601
816010
816011
816012
816013
816014
8161
81610
816100
816101
816102
816103
816104
81611
816110
816111
816112
816113
816114
8162
81620
816200
81621
816210
817
818
8180
81800
81801
8181
81810
81811

Letrat me vlerë emetuar nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Instrumentet e borxhit
Instrumentet e kapitalit
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera
Fitimet nga Mjetet me marrëveshje të ri-blerjes
Fitimet nga derivativet mbrojtëse
Mbrojtja e rrjedhës së parasë
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku nga këmbimi valutor
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Mbrojtja e vlerës fer
Jashtë bursës
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Rreziku i kapitalit
Rreziku nga këmbimi valutor
Rreziku kreditor
Rreziqe të tjera
Mbrojtja e investimeve neto
Jashtë bursës
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Tregu i organizuar
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Fitimet nga investimet e mbajtura deri në maturim
Fitimet tjera nga operacionet financiare
Nga Mjetet
Përshtatjet ndaj vlerës fer të mjeteve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse me vlerë fer
Të tjera
Nga Detyrimet
Përshtatjet ndaj vlerës fer të detyrimeve për shkak të transaksioneve
mbrojtëse me fer
Të tjera

810: Fitimet nga këmbimi valutor
Kjo llogari përfshin: 8100 Nga investimet në entitete të huaja; 8101 Nga zëra tjerë në valuta të huaja.
811: Fitimet e shkaktuara nga kreditë e klientëve
Kjo llogari përfshin të gjitha fitimet me shitjen e kredive të klientëve, pavarësisht llogarive ku ato janë
të regjistruar në bilancin e gjendjes.
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812: Fitimet nga Mjetet dhe Detyrimet financiare të mbajtura për tregtim
Kjo llogari përfshin: 8120 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore; 8121 Letrat me vlerë të
emetuar nga entitetet e huaja; 8122 Instrumentet financiare derivative me vlerë fer pozitive; 8123
Tregtimet tjera të detyrimeve financiare (për përkufizime, referohu tek 15 dhe 41)
813: Fitimet nga Mjetet dhe Detyrimet financiare në vlerë fer përmes fitimit dhe humbjes (Opsioni i
vlerës fer)
Kjo llogari përfshin të gjitha fitimet nga Mjetet dhe Detyrimet në vlerë të përcaktuara fer, përmes fitimit
dhe humbjes (Opsioni i vlerës fer).
814: Fitimet ose (-) humbjet nga çregjistrimi i mjeteve financiare te matura me koston e amortizuar
Kjo llogari përfshin: 8140 Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore; 8141 Letrat me vlerë të
emetuara nga entitetet e huaja; 8142 Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera.
815: Fitimet nga Mjetet me marrëveshje të ri-blerjes (për përkufizime, referohu tek 19)
816: Fitimet nga derivativet mbrojtëse
Kjo llogari përfshin: 8160 Mbrojtja e rrjedhës së parasë; 8161 Mbrojtja e vlerës fer; 8162 Mbrojtja e
investimeve neto (për përkufizime, referohu tek 20)
8/7: Fitimet nga investimet e mbajtura deri në maturim (për përkufizime, referohu tek 21)
818: Fitimet tjera nga operacionet financiare
Kjo llogari përfshin të gjitha fitimet nga operacionet tjera financiare që nuk janë të përfshira në llogaritë
e mëparshme.
82 — Fitimet dhe të hyrat tjera operative
Kjo llogari përfshin fitimet tjera dhe të hyrat operative të ndërlidhura me Mjetet jo-financiare, fitimet e
realizuara në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta dhe fitimet në Mjetet jo-financiare.
Fitimet nga blerjet nën "vlerën reale" (d.m.th emri i mirë negativ) në përputhje me SNRF 3, janë të
regjistruara në këtë llogari.
Kjo llogari përfshin: 820 Qiratë nga lizingu operativ; 821 Emri i mirë "negativ"; 822 Fitimet nga
investimet në shoqëri dhe filiale; 823 Fitimet nga Mjetet jo-financiare; 824 Fitimet tjera dhe të hyrat
operative, sikurse është paraqitur në vijim:
[r:: 82

Fitimet dhe të hyrat tjera operative
820
821
822
8220
82200
82201
82202
8221
82210
82211
82212
823

Qiratë nga lizingu operativ
Emri i mirë "negativ"
Fitimet nga investimet në shoqëri dhe filiale
Në Kosovë
ShogifwitS
Filialet
Sipërmanje të Përbashkëta
Jashtë Kosovës
Shoge'ritSi
Filialet
SipSrmanje të Përbashkëta
Fitimet nga Mjetet jo-financiare
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Mjetet afatgjata (ose grupet për tjetërsim) të mbajtura për shitje
Humbjet e realizuara
Humbjet e parealizuara
Pronat e investuara
Investimet ne prone si lizing financiar
Investimet ne prone si lizing operativ
Pronat tjera të investuara
Humbjet e realizuara
Humbjet e parealizuara
Mjetet tjera jo-financiare
Fitimet tjera dhe të hyrat operative
Operacionet e ndërprera
Rimbursimet e shpenzimeve
Kthimet e kredive
Kthimet e kredive të shlyera
Kthimet e interesit dhe shpenzimeve te kredive në vonese
Të hyrata nga ofrimi i shërbimeve të ndryshme

8230
82300
82301
8231
82310
82311
82312
823120
823121
8232
824
8240
8241
8242
82420
82421
8243

820: Qiratë nga lizingu operativ
Kjo llogari përfshin të gjitha të hyrat nga qiratë në lidhje me lizingun operativ (në përputhje me SNK
17 Lizingjet).
821: Emri i mirë "negativ"
Kjo llogari përfshin të gjitha fitimet nga blerjet nën "vlerën reale" (d.m.th emri i mirë negativ) në
përputhje me SNRF 3.
822: Fitimet nga investimet në shoqëri dhe filiale
Kjo llogari përfshin: 8220 Në Kosovë; 8221 Jashtë Kosovës (për përkufizime, referohu tek 22 dhe 23).
823: Fitimet nga Mjetet jo-financiare
Kjo llogari përfshin: 8230 Mjetet afatgjata (ose grupet për tjetërsim) të mbajtura për shitje; 8231
Investimet në prona; 8232 Mjetet tjera jo-financiare (për përkufizime, referohu tek 24, 25 të 8230 dhe
8231).
824: Fitimet tjera dhe të hyrat operative
Kjo llogari përfshin: 8240 Operacionet e ndërprera; 8241 Rimbursimet e shpenzimeve; 8242 Kthimi e
kredive; 8243 Të hyrat nga ofrimi i shërbimeve të ndryshme.
83 — Pjesa e fitimeve të shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta, të llouaritura duke përdorur
metodën e kapitalit
Kjo llogari përfshin pjesën që i atribuohet grupit të konsoliduar me rezultate pozitive nga një shoqëri
afariste ose sipërmarrje të përbashkët kur investimi në entitete të tilla trajtohet në përputhje me metodën
e kapitalit. Tabela është paraqitur në vijim:

830
8300
8301
8302
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Pjesa e fitimeve të shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta, të llogaritura duke përdorur
metodën e kapitalit
Në Kosovë
Shoqëritë
Filialet
Sipërmarrje të Përbashkëta
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831
8310
8311
8312

Jashtë Kosovës
Shoqëritë
Filialet
Sipërmarrje të Përbashkëta

84 — Të hyrat nga tatimet e shtyra
Kjo llogari përfshin formimin e mjeteve të tatimeve të shtyra dhe kthimin e detyrimeve të tatimeve të
shtyra gjatë periudhës, në përputhje me SNK 12 (për përkufizime, referohu tek 29 dhe 47). Tabela është
paraqitur në vijim:
84
840
8400
8401
841

Të hyrat nga tatimet e shtyra
Për diferencat e përkohshme
Mjetet
Detyrimet
Humbjet tatimore

85 — Kthimi i provizioneve dhe cvleresimeve (angl.: Reversal of Provisions and Impairment Charges)
Kjo llogari përfshin kthimet e provizionit për periudhën nga Mjetet që nuk janë të matura në vlerë fer
përmes fitimit dhe humbjes.
Kjo llogari përfshin: 850 Kreditë dhe paradhëniet për bankat; 851 Kreditë dhe paradhëniet për klientët;
852 Kreditë dhe interesin në detyrime të mbetura; 854 Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të
çregjistruara; 855 Mjetet me marrëveshje për ri-blerje; 856 Investimet e mbajtura deri në maturim; 857
Investimet në filialet që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta (vetëm
për pasqyrat e konsoliduara financiare); 858 Investimet në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta
(vetëm për pasqyrat individuale financiare); 859 Mjetet jo-financiare, sikurse është paraqitur në vijim:
85
850
8500
8501
851
8510
85100
851000
851001
851002
851003
851004
851005
851006
851007
851008
85101
851010
851011
851012
851013
8511
85110
851100
851101
851102
851103
851104
851105

Kthimi i provizioneve dhe cvleresimeve
Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për institucionet e Huaja
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kredltë dhe të arkëtueshmet tjera në forrnë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
NdërmjetësIt tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
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851106
851107
851108
85111
851110
851111
851112
851113
852
8520
85200
852000
852001
85201
852010
852011
852012
852013
8521
85210
852100
8521000
8521001
8521002
8521003
8521004
8521005
8521006
8521007
8521008
852101
8521010
8521011
8521012
8521013
85211
852110
8521100
8521101
8521102
8521103
8521104
8521105
8521106
8521107
8521108
852111
8521110
8521111
8521112
8521113
8522
85220
852200
8522000
85220000
85220001
85220002
85220003
85220004
85220005
85220006
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Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe interesi në vonesë
Kreditë dhe paradhëniet për bankat
Për institucionet vendore
Për Bankën Qendrore e Kosovës
Për bankat tjera
Për institucionet e Huaja
Bankat tjera qendrore
Kompania amë, filialet dhe degët tjera nga grupi
Degë nga bankat tjera vendore
Bankat tjera jashtë Kosovës
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët të kthyera në letra me vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
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85220007
85220008
8522001
85220010
85220011
85220012
85220013
852201
8522010
85220100
85220101
85220102
85220103
85220104
85220105
85220106
85220107
85220108
8522011
85220110
85220111
85220112
85220113
85221
852210
8522100
8522101
8522102
8522103
8522104
8522105
8522106
8522107
8522108
8522109
8522110
8522111
852212
8522120
8522121
8522122
8522123
8523
8524
8525
854
8540
85400
854000
8540000
8540001
8540002
8540003
8540004
8540005
8540006
8540007
8540008
854001
8540010
8540011

Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet tjera të kthyera në letra me vlerë që nuk janë të
çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeverlsja qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet me marrëveshje për ri-blerje
Investimet e mbajtura deri në maturim
Debitorët dhe plasmanët tjerë
Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara
Kreditë dhe paradhëniet për klientët — të kthyera në letra me vlerë
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Klientët vendor
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Klientë të Huaj
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
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8540012
8540013
85401
854010
8540100
8540101
8540102
8540103
8540104
8540105
8540106
8540107
8540108
854011
8540110
8540111
8540112
8540113
8541
85410
854100
854101
854102
854103
854104
854105
854106
854107
854108
854109
854110
854111
85412
854120
854121
854122
854123
855
8550
85500
85501
85502
85503
85504
85505
85506
85507
8551
85510
85511
856
8560
8561
8562
857
8570
85700
85701
85702
8571
85710
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Të tjera
UNMIK/EULEX
Kreditë dhe të arkëtueshmet tjera në formë të letrave me vlerë
Të emetuara nga institucionet vendore
Qeverisja lokale
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga institucionet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet tjera të kthyera në letra me vlerë që nuk janë të çregjistruara
Të emetuara nga entitetet vendore
Qeverisja qendrore
Qeverisja lokale
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Ekonomitë familjare
OJSHEF
Të emetuara nga entitetet e Huaja
Entitetet e korporatës
Ekonomitë familjare
Të tjera
UNMIK/EULEX
Mjetet me marrëveshje për ri-blerje
Të emetuara nga një entitet vendor
Banka Qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiar
Kompanitë e sigurimeve
Ndihmësit financiar
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare private
Të emetuar nga një entitetet i Huaj
Korporatat
Të tjera
Investimet e mbajtura deri në maturim
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet vendore
Letrat me vlerë të emetuara nga entitetet e Huaja
Investimet tjera të mbajtura deri në maturim
Investimet në filialet që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe
ndërmarrjeve të përbashkëta (vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare)
Entitetet vendore
Filialet
Shoqëritë
Sipërmarrje të Përbashkëta
Entitetet e Huaja
Filialet

Udhëzim për raportim BQK
85711
85712
858
8580
85800
85801
85802
8581
85810
85811
85812
859
8590
8591
8592
8593
8594
8595

Shocibritb
Sipbrmarrje të Përbashkëta
Investimet në filiale, shoqëri dhe sipbrmarrje të përbashkëta (vetëm për
pasqyrat individuale finanaare)
Entitetet vendore
Filialet
Shogbritb
Sipbrrnarrje të Përbashkëta
Enfitetet e huaja
Filialet
ShocibrM
Sipbrmanje të Përbashkëta
Mjetet jo-financiare
Mjetet afatgjata të mbajtura për shitje
Investimet ne prone- Të matura me kosto
Mjetet e prekshme - Të matura me kosto
Emrl I mirë
Mjetet tjera të paprekshme
Debitorët, plasmanët dhe mjete të tjera

850: Kreditë dhe paradhëniet për bankat (për përkufizime, referohu tek 12)
851: Kreditë dhe paradhëniet për klientët (për përkufizime, referohu tek 13)
852: Kreditë dhe interesi në detyrime të mbetura (për përkufizime, referohu tek 14)
854: Mjetet e sekjuritizuara që nuk janë të çregjistruara (për përkufizime, referohu tek 18)
855: Mjetet me marrëveshje për ri-blerje (për përkufizime, referohu tek 19)
856: Investimet e mbajtura deri në maturim (për përkufizime, referohu tek 21)
857: Investimet në filialet që nuk janë pjesë e shkrirjeve, shoqërive dhe ndërmarrjeve të përbashkëta
(vetëm për pasqyrat e konsoliduara financiare)(për përkufizime, referohu tek 22)
858: Investimet në filiale, shoqëri dhe sipërmarrje të përbashkëta (vetëm për pasqyrat individuale
financiare) (për përkufizime, referohu tek 23)
859: Mjetet jo-financiare
Kjo llogari përfshin të gjitha kthimet me zhvlerësim të mjeteve që nuk janë përfshirë në llogaritë e
mëparshme.
86 — Kthimi i provizioneve
Kjo llogari përfshin kthimin e provizioneve për periudhën nga kontigjencat fiskale, zërat jashtë bilancit
dhe provizionet tjera që nuk janë përfshirë në llogaritë e mëparshme.
Kjo llogari përfshin: 860 Provizionet për kontigjencat fiskale; 861 Provizionet për garancionet dhe
zotimet tjera; 862 Provizionet tjera, sikurse është paraqitur në vijim:
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Kthimi i provizioneve

86

Provizionet për kontigjencat fiskale
Provizionet për garancionet dhe zotimet tjera
Provizionet tjera

860
861
862

860: Provizionet për kontigjencat fiskale (për përkufizime, referohu tek 450)
861: Provizionet për garancionet dhe zotimet tjera (për përkufizime, referohu tek 451)
862: Provizionet tjera (për përkufizime, referohu tek 452)
Llo2aria iashtëbilancore
90 — Garancionet e lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të të gjitha garancive, letrat kreditore në pritje dhe instrumente të
ngjashme të ndërlidhura me financimin tregtar të lëshuar nga banka për palët e treta. Përveç kësaj, duhet
të përdoret për regjistrimin e llogarisë së mjeteve të zotuara si kolateral për palët e tjera vendore dhe të
huaja. Kjo llogari përfshin: 900. Garancionet; 901. Mjetet e zotuara si kolateral, sikurse është paraqitur
në vijim:
90

Garancionet e lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale
900
9000
90000
90001
90002
90003
9001
90010
90011
90012
90013
901
9010
90100
90101
90102
90103
9011
90110
90111
90112
90113

Garancionet
Për klientët/institucionet vendore
Garancionet
Letrat kreditore në pritje
Financimi tregtar
Garancionet e lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale
Për klientët/institucionet e Huaja
Garancionet
Letrat kreditore në pritje
Financimi tregtar
Garancionet e lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale
Mjetet e zotuara si kolateral
Për klientët/institucionet vendore
Kreditë
Letrat me vlerë
Mjetet e patundshmërisë
Mjetet tjera
Për klientët/institucionet e huaja
Kreditë
Letrat me vlerë
Mjetet e patundshmërisë
Mjetet e tjera

900. Garancionet
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të të gjitha garancioneve dhe instrumenteve të ngjashme të lëshuara
nga institucioni raportues. Kjo llogari është ndarë në bazë të rezidencës së palës tjeter të institucionit
raportues (palës së cilës i është garantuar detyrimi): 9000. Për klientët/institucionet vendore; 9001. Për
klientët/institucionet e Huaja.
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9000. Për klientët/institucionet vendore
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të të gjitha garancioneve dhe instrumenteve të ngjashme të lëshuara
nga institucioni raportues në favor të rezidentëve dhe entiteteve ligjore që janë të regjistruara në Kosovë.
Kjo llogari përfshin: 90000. Garancionet; 90001. Letrat kreditore në pritje; 90002. Financimi tregtar;
90003. Garancionet tjera të lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale.
90000. Garancionet
Një garancion nga institucioni raportues që siguron se Detyrimet e një pale të caktuar (debitori) do të
përmbushen.
90001. Letrat kreditore në pritje
Një garancion i pagesës i lëshuar nga institucioni raportues në emër të një pale të caktuar, i cili në rast
se dështon të përmbush zotimet kontraktuale me palët e treta, do të rezultojë në një pagesë të bërë tek
institucioni raportues për palën e tretë.
90002. Financimi tregtar
Garancitë dhe instrumentet e ngjashme, të ndërlidhura me financimin e tregtisë ndërkombëtare.
90003. Garancionet tjera të lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të garancioneve dhe instrumenteve të ngjashme që nuk janë
specifikuar në llogaritë më sipër 90000, 90001 dhe 90002.
9001. Për klientët/institucionet e huaja
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të të gjitha garancioneve dhe instrumenteve të ngjashme të lëshuara
nga institucioni raportues në favor të rezidentëve dhe entiteteve ligjore që janë të regjistruara jashtë
Kosovës. Kjo llogari përfshin: 90010. Garancionet; 90011. Letrat kreditore në pritje; 90012. Financimi
tregtar; 90013. Garancionet tjera të lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale (për përkufizime, referohu
tek 90000; 90001; 90002 dhe 90003).
901. Mjetet e zotuara si kolateral
Mjetet e mbajtura nga institucioni raportues dhe të zotuara si kolateral. Kjo llogari është ndarë në bazë
të rezidencës së palës së institucionit raportues (palës në favor të së cilës është zotuar mjeti): 9010. Për
klientët/institucionet vendore; 9011. Për klientët/institucionet e huaja.
9010. Për klientët/institucionet vendore
Mjetet e mbajtura nga institucioni raportues dhe të zotuara si kolateral në favor të rezidentëve dhe
entiteteve ligjore që janë të regjistruara në Kosovë. Kjo llogari është ndarë sipas llojit të mjetit të zotuar
si kolateral: 90100. Kreditë; 90101. Letrat me vlerë; 90102. Mjetet e patundshmërisë; 90103. Mjetet
tjera.
90100. Kreditë
Shuma kontabël e kredive, e zotuar si kolateral.
90101. Letrat me vlerë
Shuma kontabël e letrave me vlerë, e zotuar si kolateral.
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90102. Mjetet e patundshmërisë

Shuma kontabël e mjeteve të patundshmërisë, e zotuar si kolateral.
90103. Mjetet tjera
Shuma kontabël e mjeteve, e zotuar si kolateral, përveç atyre të specifikuara në llogaritë më sipër 90100,
90101, 90102 dhe 90103.
9011. Për klientët/institucionet e Huaja

Mjetet e mbajtura nga institucioni raportues dhe të zotuara si kolateral në favor të rezidentëve dhe
entiteteve ligjore që janë të regjistruara jashtë Kosovës. Kjo llogari është ndarë sipas llojit të mjetit të
zotuar si kolateral: 90110. Kreditë; 90111. Letrat me vlerë; 90112. Mjetet e patundshmërisë; 90113.
Mjetet tjera (për përkufizime, referohu tek 90100; 90101; 90102 dhe 90103).
91 — Garancionet e pranuara
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të të gjitha garancioneve, letrave kreditore në pritje dhe
instrumentet e ngjashme lidhur me financimin tregtar të pranuar nga banka nga ana e palëve të treta.
Përveç kësaj, duhet të përdoret për regjistrimin e shumën e mjetes së zotuar si kolateral nga palët
vendore dhe të huaja. Kjo llogari përfshin: 910. Garancionet personale/institucionale; 911. Mjetet e
zotuara si kolateral, sikurse është paraqitur në vijim:
91
910
9100
91000
91001
91002
91003
9101
91010
91011
91012
91013
911
9110
91100
91101
91102
91103
9111
91110
91111
91112
91113

Garancionet e pranuara
Garancionet personale/institucionale
Nga klientët/institucionet vendore
Garancionet
Letrat kreditore në pritje
Financimi tregtar
Garancionet tjera personale të lëshuara dhe Detyrimet tjera të ndryshme
Nga klientët/institucionet e Huaja
Garancionet
Letrat kreditore në pritje
Financimi tregtar
Garancionet tjera personale të lëshuara dhe Detyrimet tjera të ndryshme
Mjetet e zotuara si kolateral
Nga klientët/institucionet vendore
Kreditë
Letrat me vlerë
Mjetet e patundshmërisë
Mjetet tjera
Nga klientët/institucionet e Huaja
Kreditë
Letrat me vlerë
Mjetet e patundshmërisë
Mjetet tjera

910. Garancionet personale/institucionale

Kjo llogari përfshin vlerën nominale nga të gjitha garancionet dhe instrumentet e ngjashme, të pranuara
nga institucioni raportues. Kjo llogari është ndarë në bazë të rezidencës së palës së institucionit
raportues (palës së cilës i është garantuar obligimi): 9100. Nga klientët/institucionet vendore; 9101. Nga
klientët/institucionet e Huaja.
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9100. Nga klientët/institucionet vendore
Kjo llogari përfshin vlerën nominale nga të gjitha garancionet dhe instrumentet e ngjashme, të pranuara
nga institucioni raportues në favor të rezidentëve dhe entiteteve ligjore që janë të regjistruara në Kosovë.
Kjo llogari përfshin: 91000. Garancionet; 91001. Letrat kreditore në pritje; 91002. Financimi tregtar;
91003. Garancionet tjera të lëshuara dhe Detyrimet tjera të ndryshme.
91000. Garancionet
Një garancion nga institucioni raportues që siguron se Detyrimet e një pale të caktuar (debitori) do të
përmbushen.
91001. Letrat kreditore në pritje
Një garancion i pagesës i pranuar nga pala e tretë në lidhje me palën e caktuar, i cili në rast se dështon
të përmbush obligimet kontraktuale me institucionin raportues, do të rezultojë në një pagesë të marrë
nga institucioni raportues nga ajo palë e tretë.
91002. Financimi tregtar
Garancionet dhe instrumentet e ngjashme, të lidhura me fmancimin e tregtisë ndërkombëtare.
91003. Garancionet tjera të lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të garancioneve dhe instrumenteve të ngjashme që nuk janë
specifikuar në llogaritë më sipër 91000, 91001 dhe 91002.
9101. Për klientët/institucionet e huaja
Kjo llogari përfshin vlerën nominale të të gjitha garancioneve dhe instrumenteve të ngjashme, të
pranuara nga institucioni raportues në favor të rezidentëve dhe entiteteve ligjore që janë të regjistruara
jashtë Kosovës. Kjo llogari përfshin: 90010. Garancionet; 90011. Letrat kreditore në pritje; 90012.
Financimi tregtar; 90013. Garancionet tjera të lëshuara dhe Detyrimet tjera potenciale (për përkufizime,
referohu tek 91000; 91001; 91002 dhe 91003).
911. Mjetet e zotuara si kolateral
Mjetet e zotuara si kolateral në favor të institucionit raportues. Kjo llogari është ndarë në bazë të
rezidencës së palës së institucionit raportues (pala e cila mban mjetin e zotuar si kolateral): 9110. Nga
klientët/institucionet vendore; 9111. Nga klientët/institucionet e Huaja.
9110. Nga klientët/institucionet vendore
Mjetet e mbajtura nga rezidentët dhe entitetet ligjore që janë të regjistruara në Kosovë dhe që janë të
zotuara si kolateral në favor të institucionit raportues. Kjo llogari është ndarë sipas llojit të mjetit të
zotuar si kolateral: 91100. Kreditë; 91101. Letrat me vlerë; 91102. Mjetet e patundshmërisë; 91103.
Mjetet tjera.
91100. Kreditë
Shuma kontabël e kredive, e zotuar si kolateral.
91101. Letrat me vlerë
Shuma kontabël e letrave me vlerë, e zotuar si kolateral.

1159

Udhëzim për raportim BQK
91102. Mjetet e patundshmërisë
Shuma kontabël e mjeteve të patundshmërisë, e zotuar si kolateral.
91103. Mjetet tjera
Shuma kontabël e mjeteve, e zotuar si kolateral, përveç atyre të specifikuara në llogaritë më sipër 91100,
91101, 91102 dhe 91103.
9110. Nga klientët/institucionet e huaja
Mjetet e mbajtura nga rezidentët dhe entitetet ligjore që janë të regjistruara jashtë Kosovës dhe që janë
të zotuara si kolateral në favor të institucionit raportues. Kjo llogari është ndarë sipas llojit të mjetit të
zotuar si kolateral: 91110. Kreditë; 91111. Letrat me vlerë; 91112. Mjetet e patundshmërisë; 91113.
Mjetet tjera (për përkufizime, referohu tek 91100; 91101; 91102 dhe 91103).

92 — Zotimet e ndërmarra nga palët e treta
Kjo llogari duhet të përfshijë të gjitha zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues për kryerjen e
transaksioneve në një datë në të ardhmen. Kjo llogari përfshin: 920. Zotimet e pakthyeshme; 921.
Zotimet e kthyeshme, sikurse është paraqitur në vijim:
92
920
9200
92000
920000
920001
92001
92002
920020
920021
920022
920023
92003
9201
92010
920100
920101
92011
92012
920120
920121
920122
920123
92013
921
9210
92100
92101
92102
9211
92110
92111
92112

1160

Zotimet e ndërmarra nga palët e treta
Zotimet e pakthyeshme
Institucionet vendore
Opsionet mbi Mjetet (të shitura)
Opsionet për blerje (call)
Opsionet për shitje (put)
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të pakthyeshme
Nënshkrimi i letrave me vlerë
Nënshkrimi indirekt
Angazhim i përcaktuar
Kreditë e ripërtërishme
Të tjera
Zotimet tjera të pakthyeshme
Institucionet e Huaja
Opsionet mbi Mjetet (të shitura)
Opsionet për blerje (call)
Opsionet për shitje (put)
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të pakthyeshme
Nënshkrimi i letrave me vlerë
Abonimi indirekt
Angazhim i përcaktuar
Kreditë e ripërtërishme
Të tjera
Zotimet tjera të pakthyeshme
Zotimet e kthyeshme
Institucionet vendore
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të kthyeshme
Mbitërheqjet e pashfrytëzuara
Zotimet tjera të kthyeshme
Institucionet e Huaja
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të kthyeshme
Mbitërheqjet e pashfrytëzuara
Zotimet tjera të kthyeshme
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920. Zotimet e pakthyeshme
Zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues në lidhje me zotimet e pakthyeshme, të cilat nuk mund
të anulohen nga institucioni raportues. Kjo llogari përfshin: 9200. Institucionet vendore; 9201.
Institucionet e Huaja.
9200. Institucionet vendore
Zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues me palët që janë entitete ligjore të regjistruara në
Kosovë. Ndarja e zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së
nën-llogarive në vazhdim: 92000. Opsionet mbi Mjetet (të shitura); 92001. Linjat e pashfrytëzuara
kreditore të pakthyeshme; 92002. Nënshkrimi i letrave me vlerë; 92003. Zotimet e tjera të pakthyeshme.
9201. Institucionet e huaja
Zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues me palët që janë entitete ligjore të regjistruara jashtë
Kosovës. Ndarja e zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së
nën-llogarive në vazhdim: 92010. Opsionet mbi Mjetet (të shitura); 92011. Linjat e pashfrytëzuara
kreditore të pakthyeshme; 92012. Nënshkrimi i letrave me vlerë: 920123. Të tjera.
921. Zotimet e kthyeshme
Zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues në lidhje me zotimet e kthyeshme, të cilat mund të
anulohen, nëse institucioni raportues vendos të për një gjë të tillë. Kjo llogari përfshin: 9210.
Institucionet vendore; 9211. Institucionet e Huaja.
9210. Institucionet vendore
Zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues me palët që janë entitete ligjore të regjistruara në
Kosovë. Ndarja e zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së
nën-llogarive në vazhdim: 92100. Linjat e pashfrytëzuara kreditore të kthyeshme; 92101. Mbitërheqjet
e pashfrytëzuara; 92102. Zotimet tjera të kthyeshme.
9211. Institucionet e huaja
Zotimet e ndërmarra nga institucioni raportues me palët që janë entitete ligjore të regjistruara jashtë
Kosovës. Ndarja e zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së
nën-llogarive në vazhdim: 92110. Linjat e pashfrytëzuara kreditore të kthyeshme; 92111. Mbitërheqjet
e pashfrytëzuara; 92112. Zotimet e tjera të kthyeshme.
93 — Zotimet e ndërmarra nga palët e treta
Kjo llogari duhet të përfshijë të gjitha zotimet e ndërmarra nga palët e treta për kryerjen e transaksioneve
me institucionin raportues në një datë të ardhme. Kjo llogari përfshin: 930. Zotimet e pakthyeshme;
931. Zotimet e kthyeshme, sikurse është paraqitur në vijim:
93
930
9300
93000
930000
930001
93001

Zotimet e ndërmarra nga palët e treta
Zotimet e pakthyeshme
Institucionet vendore
Opsionet mbi Mjetet (të blera)
Opsionet për blerje (call)
Opsionet për shitje (put)
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të pakthyeshme
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93002
930020
930021
930022
930023
93003
9301
93010
930100
930101
93011
93012
930120
930121
930122
930123
93013
931
9310
93100
93101
93102
9311
93110
93111
93112

Nënshkrimi i letrave me vlerë
Nënshkrimi indirekt
Angazhim i përcaktuar
Kreditë e ripërtërishme
Të tjera
Zotimet e tjera të pakthyeshme
Institucionet e huaja
Opsionet mbi Mjetet (të blera)
Opsionet për blerje (call)
Opsionet për shitje (put)
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të pakthyeshme
Nënshkrimi i letrave me vlerë
Nënshkrimi indirekt
Angazhim i përcaktuar
Kreditë e ripërtërishme
Të tjera
Zotimet e tjera të pakthyeshme
Zotimet e kthyeshme
Institucionet vendore
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të kthyeshme
Mbitërhegjet e pashfrytëzuara
Zotimet tjera të kthyeshme
Institucionet e huaja
Linjat e pashfrytëzuara kreditore të kthyeshme
Mbitërhegjet e pashfrytëzuara
Zotimet tjera të kthyeshme

930. Zotimet e pakthyeshme
Zotimet e ndërmarra nga palët e treta në lidhje me zotimet e pakthyeshme, të cilat nuk mund të anulohen
nga ato palë. Kjo llogari përfshin: 9300. Institucionet vendore; 9301. Institucionet e huaja.
9300. Institucionet vendore
Zotimet e ndërmarra nga palët e treta që janë entitete ligjore të regjistruara në Kosovë. Ndarja e
zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së nën-llogarive në
vazhdim: 93000. Opsionet mbi Mjetet (të shitura); 93001. Linjat e pashfrytëzuara kreditore të
pakthyeshme; 93002. Nënshkrimi i letrave me vlerë; 93003. Zotimet tjera të pakthyeshme.
9301. Institucionet e huaja
Zotimet e ndërmarra nga palët e treta që janë entitete ligjore të regjistruara jashtë Kosovë. Ndarja e
zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së nën-llogarive në
vazhdim: 93010. Opsionet mbi Mjetet (të shitura); 93011. Linjat e pashfrytëzuara kreditore të
pakthyeshme; 93012. Nënshkrimi i letrave me vlerë; 93013. Zotimet tjera të pakthyeshme.
931. Zotimet e pakthyeshme
Zotimet e ndërmarra nga palët e treta në lidhje me zotimet e pakthyeshme, të cilat mund të anulohen
nga ato palë. Kjo llogari përfshin: 9310. Institucionet vendore; 9311. Institucionet e huaja.
9310. Institucionet vendore
Zotimet e ndërmarra nga palët e treta që janë entitete ligjore të regjistruara në Kosovë. Ndarja e
zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së nën-llogarive në
vazhdim: 93100. Opsionet mbi Mjetet (të shitura); 93101. Linjat e pashfrytëzuara kreditore të
pakthyeshme; 93102. Nënshkrimi i letrave me vlerë; 93103. Zotimet tjera të pakthyeshme.
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9311. Institucionet e huaja
Zotimet e ndërmarra nga palët e treta që janë entitete ligjore të regjistruara jashtë Kosovë. Ndarja e
zotimeve të tilla duhet të bëhet duke marrë parasysh natyrën e tyre, sipas ndarjes së nën-llogarive në
vazhdim: 93110. Opsionet mbi Mjetet (të shitura); 93111. Linjat e pashfrytëzuara kreditore të
pakthyeshme; 93112. Nënshkrimi i letrave me vlerë; 93113. Zotimet tjera të pakthyeshme.
94 — Operacionet e këmbimit valutor dhe instrumentet derivateve fmanciare
Kjo llogari përfshin shumën nominale/nacionale të të gjitha transaksioneve të papaguara të këmbimit
valutor dhe instrumentet derivative në mes të institucionit raportues dhe palëve të treta. Kjo llogari
përfshin: 940. Spot operacionet e këmbimit valutor; 941. Instrumentet tregtare; 942. Instrumentet
mbrojtëse, sikurse është paraqitur në vijim:
Operacionet e këmbimit valutor dhe instrumentet derivateve financiare
940
9400
94000
94001
9401
94010
94011
941
9410
94100
941000
9410000
94100000
94100001
9410001
94100010
94100011
9410002
9410003
941001
9410010
9410011
94100110
94100111
9410012
9410013
941002
9410020
94100200
94100201
9410021
94100210
94100211
9410022
94100220
94100221
9410023
941003
9410030
94100300
94100301
9410031
94100310
94100311

Spot operacionet e këmbimit valutor
Institucionet vendore
Blerja
Shitja
Institucionet e Huaja
Blerja
Shitja
Instrumentet tregtare
Institucionet vendore
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshje paraprake të normës
Kontratat paraprake
Rreziku i kapItalit
Kontratat paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor(Fx)
Kontratat paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
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9410032
94100320
94100321
9410033
941004
94101
941010
9410100
94101000
94101001
9410101
94101010
94101011
9410102
9410103
941011
9410110
9410111
94101110
94101111
9410112
9410113
941012
9410120
94101200
94101201
9410121
94101210
94101211
9410122
94101220
94101221
9410123
941013
9410130
94101300
94101301
9410131
94101310
94101311
9410132
94101320
94101321
9410133
941014
9411
94110
941100
9411000
94110000
94110001
9411001
94110010
94110011
9411002
9411003
941101
9411010
9411011
94110110
94110111
9411012
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Swap-et e shlyerje së tërësishme
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshje paraprake të normës
Marrëveshje paraprake
Rreziku i kapitalit
Marrëveshje paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor(Fx)
Kontratat paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
Swap-et e shlyerje së tërësishme
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziqe të tjera
Institucionet e Huaja
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Këmbimet e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshje të ardhshme për norma
Kontratat e së ardhmes
Rreziku i kapitalit
Kontratat e së ardhmes
Opsionet
Blerja
Ale
Garancitë
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9411013
941102
9411020
94110200
94110201
9411021
94110210
94110211
9411022
94110220
94110221
9411023
941103
9411030
94110300
94110301
9411031
94110310
94110311
9411032
94110320
94110321
9411033
941104
94111
941110
9411100
94111000
94111001
9411101
94111010
94111011
9411102
9411103
941111
9411110
9411111
94111110
94111111
9411112
9411113
941112
9411120
94111200
94111201
9411121
94111210
94111211
9411122
94111220
94111221
9411123
941113
9411130
94111300
94111301
9411131
94111310
94111311
9411132
94111320
94111321

Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et nder valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Blerja
Shitja
Të qera
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshjet paraprake për norma
Marrëveshjet paraprake
Rreziku i kapitalit
Marrëveshjet paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të qera
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Kontratat paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
Swap-et e shlyerje së tërësishme
Blerja
Shitja
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9411133
941114
942
9420
94200
942000
9420000
94200000
94200001
9420001
94200010
94200011
9420002
9420003
942001
9420010
9420011
94200110
94200111
9420012
9420013
942002
9420020
94200200
94200201
9420021
94200210
94200211
9420022
94200220
94200221
9420023
942003
9420030
94200300
94200301
9420031
94200310
94200311
9420032
94200320
94200321
9420033
942004
94201
942010
9420100
94201000
94201001
9420101
94201010
94201011
9420102
9420103
942011
9420110
9420111
94201110
94201111
9420112
9420113
942012
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Të tjera
Rreziqe të tjera
Instrumentet mbrojtëse
Institucionet vendore
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshjet paraprake për norma
Marrëveshjet paraprake
Rreziku i kapitalit
Marrëveshjet paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Marrëveshjet paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
Swap-et e shlyerje së tërësishme
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshjet paraprake për norma
Marrëveshjet paraprake
Rreziku i kapitalit
Marrëveshjet paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
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9420120
94201200
94201201
9420121
94201210
94201211
9420122
94201220
94201221
9420123
942013
9420130
94201300
94201301
9420131
94201310
94201311
9420132
94201320
94201321
9420133
942014
9421
94210
942100
9421000
94210000
94210001
9421001
94210010
94210011
9421002
9421003
942101
9421010
9421011
94210110
94210111
9421012
9421013
942102
9421020
94210200
94210201
9421021
94210210
94210211
9421022
94210220
94210221
9421023
942103
9421030
94210300
94210301
9421031
94210310
94210311
9421032
94210320
94210321
9421033

Marrëveshjet paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
Swap-et e shlyerje së tërësishme
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziqe të tjera
Institucionet e Huaja
Jashtë bursës (OTC)
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshjet paraprake për norma
Marrëveshjet paraprake
Rreziku i kapitalit
Marrëveshjet paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Marrëveshjet paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsionl i përhapjes kreditore
Blerja
Shiga
Swap-et e shlyerjes së tërësishme
Blerja
Shitja
Të tjera

1
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942104
94211
942110
9421100
94211000
94211001
9421101
94211010
94211011
9421102
9421103
942111
9421110
9421111
94211110
94211111
9421112
9421113
942112
9421120
94211200
94211201
9421121
94211210
94211211
9421122
94211220
94211221
9421123
942113
9421130
94211300
94211301
9421131
94211310
94211311
9421132
94211320
94211321
9421133
942114

Rreziqe të tjera
Tregu i organizuar
Rreziku i normës së interesit
Opsionet
Blerja
Shitja
Swap-et e normës së interesit
Blerja
Shitja
Marrëveshjet paraprake për norma
Marrëveshjet paraprake
Rreziku i kapitalit
Marrëveshjet paraprake
Opsionet
Blerja
Shitja
Garancitë
Të tjera
Rreziku nga këmbimi valutor (Fx)
Marrëveshjet paraprake Fx
Blerja
Shitja
Swap-et ndër valutore
Blerja
Shitja
Opsionet Fx
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziku kreditor
Swap-et e mospagesës së kredisë
Blerja
Shitja
Opsioni i përhapjes kreditore
Blerja
Shitja
Swap-et e shlyerje së tërësishme
Blerja
Shitja
Të tjera
Rreziqe të tjera

940. Spot operacionet e këmbimeve valutore
Kjo llogari përfshin shumën nominale nga të gjitha transaksionet e papaguara të këmbimeve valutore,
të cilat janë kontrata për të këmbyer një shumë të caktuar të një valute në tjetrën, brenda një periudhë
jo më shumë se dy ditë, me një norme të dakorduar të këmbimit. Kjo llogari është ndarë në bazë të
rezidencës së palës së institucionit raportues: 9400. Institucionet vendore; 9401. Institucionet e Huaja.
Llogaritë duhet të regjistrohen ndaras për blerjet dhe shitjet e valutave të Huaja, në nënllogaritë e tyre
përkatëse.
941. Instrumentet tregtare
Kjo llogari përfshin vlerën nacionale nga të gjitha transaksionet derivateve të papaguara të klasifikuara
si instrumente tregtare, siç është definuar në SNRF 9. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme me
llogaritë 151 dhe 412. Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë e tyre janë të aplikueshme për
nën-llogaritë e 941. Megjithatë vlerat nacionale duhet të regjistrohen ndaras për blerjet (afatgjata) dhe
shitjet (afatshkurta) të derivateve në nën-llogaritë e tyre përkatëse.
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942. Instrumentet mbrojtëse

Kjo llogari përfshin vlerën nocionale nga të gjitha transaksionet derivateve të papaguara të klasifikuara
si instrumente mbrojtëse, siç është përcaktuar në SNRF 9. Struktura e kësaj llogarie është e ngjashme
me llogaritë 20 dhe 42. Prandaj, përkufizimet e përfshira për nën-llogaritë e tyre janë të aplikueshme
për nën-llogaritë e 942. Megjithatë vlerat nocionale duhet të regjistrohen ndaras për blerjet (afatgjata)
dhe shitjet (afatshkurta) të derivateve në nën-llogaritë e tyre përkatëse.
95 — Shërbimet e ofruara tek palët e treta
Kjo llogari duhet të përfshijë përgjegjësitë e institucioneve raportuese për ofrimin e shërbimeve tek
palët e treta, përfshirë edhe Mjetet e klientëve nën kujdesin e institucioneve raportuese (shërbimet e
kujdestarisë) si dhe Mjetet e klientëve të menaxhuara nga institucionet raportuese (shërbimi për
menaxhimin e mjeteve). Veçimi i kësaj llogarie duhet të realizohet duke marr parasysh shërbimet e
ofruara si në vijim 950. Kujdestaria; 951. Mbledhja 952. Mjetet e menaxhuara nga Institucioni 953.
Fondet e ngaruara: 954 Tjera, sikurse është paraqitur në vijim:
95
950
9500
95000
95001
9501
95010
95011
951
952
9520
9521
953
954

Shërbimet e ofruara tek palët e treta
Kujdestaria
Institucionet vendase
Letrat me vlerë
Tjera
Institucionet e Huaja
Letrat me vlerë
Tjera
Arkëtimi
Mjetet e menaxhuara nga Institucioni
Operacionet e kthimit të letrave me vlerë
Tjetër
Fondet e ngarguar (ang:consigned funds)
Tjetër

96 — Shërbimet e ofruara nga palët e treta
Kjo llogari duhet të përfshijë shërbimet e ofruara nga palët e treta tek institucioni raportues. Veçimi i
kësaj llogarie duhet të realizohet duke marr parasysh shërbimet e ofruara si në vijim: 960. Për
kujdestari; 961. Për arkëtim; 962. Për menaxhimin e mjeteve nga institucionet tjera, 963. Për shërbimet
tjera, sikurse është paraqitur në vijim:

960
961
962
963

Shërbimet e ofruara nga palët e treta
Për kujdestari
Për arkëtim
Për menaxhimin e mjeteve nga institucionet tjera
Për shërbimet tjera

99 — Llogaritë tjera jashtë bilancit
Kjo llogari përfshinë të gjitha zërat e mbetur jashtë bilancit, përfshirë kapitalin e shlyer, interesin,
shpenzimet nga kreditë e vonuara. Ndarja e kësaj llogarie duhet të realizohet duke marr parasysh natyrën
e zërave jashtë bilancit si në vijim: 990. Ngarkesat; 991. Shlyerja e borxhit; 992. Interesi i llogaritur i
vonuar; 993. Shpenzimet kreditore të vonuara; 994. Këstet e rregullta dhe vlera e mbetur nga lizingu
financiar; 995. Zërat tjerë jashtë bilancit, sikurse është paraqitur në vijim:
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99
990
991
9910
9911
9912
992
993
994
9940
99400
994000
994001
994002
99401
994010
994011
994012
9941
99410
994100
994101
994102
99411
994110
994111
994112
995
9950
9951
9952
99520
99521
9953
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Llogaritë tjera jashtë bilancit
Ngarkesat
Shlyerje borxhi
Kreditë
Letrat me vlerë
Tjera
Interesi I llogaritur i vonuar
Shpenzimet kreditore të vonuara
Këstet e rregullta dhe vlera e mbetur nga lizingu financiar
Këstet e rregullta
Prej kontratës pa pagesa në mbarim të afatit
Deri 1 vit
Prej 1 viti deri në 5 vite
Më shumë se 5 vjet
Prej kontratës me pagesa në mbarim të afatit
Deri 1 vit
Prej 1 viti deri në 5 vite
Më shumë se 5 vite
Vlera e mbetur
Prej kontratës pa pagesa në mbarim të afatit
Deri 1 vit
Prej 1 viti deri në 5 vite
Më shumë se 5 vite
Prej kontratës me pagesa në mbarim të afatit
Deri 1 vit
Prej 1 viti deri në 5 vite
Më shumë se 5 vite
Zërat tjerë jashtë bilancit
Lëshimi i obligacionit hipotekar
Vlera nominale e kredisë së marr
Kredia e rinegocivar
Kredia e realizimit
Kredia e vonuar
Llogaritë tjera jashtë bilancit

Udhëzim për raportim BQK
Shtojca nr. 2 Formularët (shih formularët në Ms. Excel)

Formulari 1 i BQK-së — Bilanci i Gjendjes
Institucionet duhet të përgatisin Bilancin e Gjendjes, duke marrë parasysh kërkesat e caktuara në SNK
1- Prezantimi i Pasqyrave Financiare dhe Rregulloret e BQK-së.
[BSDAND.F01] - Bilanci i Gjendjes
BNICXX (kodi i bankës)
Emri i Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)
Bilanci i Gjendjes

Periudha Aktuale

Mjetet
Paratë dhe depozitat në bankat qendrore
Depozitat në banka
Mjetet financiare të rrbajtura për tregtim
Metet financiare të përcaktuara sipas vlerës fer
Kreditë dhe paradhëniet për institucionet kreditore
Kreditë dhe paradhëniet për klientët
Metet financiare të rrbajtura deri në neturitet
Metet me rnarrëveshje të riblerjes
Derivativat rrbrojtëse
Investimet në prona
Mjetet jo-rrjedhëse që mbahen për shitje
Mjetet e tjera të prekshme
Mjetet e paprekshme
hvestimet në konpanitë partnere dhe në entitete me kontroll të përbashkët
Metet aktuale tatimore
Pasuria e tatirrit të shtyerë
Mjetet tjera

-

Gjithsej Mjetet

E

Buiteti i aksionarëve
Kapitali i aksionarëve
Prini i aksioneve
hstrumente tjera të kapitalit
Aksionet e thesarit (-)
Rezervat rivlerësuese
Rezervat tjera
Rtimet e mbajtura
Rtimi neto për periudhën
- E
- E

Ekuiteti përgjithshëm i aksionarëve
Interesat jo-kontrolluse
Gjithsej Ekuiteti
Detyrim et
Burimet nga bankat qendrore
Detyrimet financiare që ntahen për tregtim
Detyrimet financiare të përcaktuara sipas vlerës fer
Burimet nga institucionet e tjera kreditore
Burimet dhe kreditë tjera të klientëve
Letra me vlerë të borxhit
Detyrimet financiare që ndërlidhen me asetet e transferuara
Detyrimet e përfitimeve penzionale
Derivativat rrbrojtëse
Provizione
Detyrimet qarkulluese të taksave
Detyrimet e shtyra të taksave
Detyrimet vartëse
Detyrimet tjera

-

Gjithsej Detyrimet
Gjithsej Ekuiteti dhe Detyrimet

-
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Bilanci i gjendjes duhet të përgatitet në pajtim me matricën e shpërndarjes së mjeteve midis DKL1 dhe
Bilancit të Gjendjes së dhënë më poshtë. Të gjitha shumat duhet të paraqiten si hyrje pozitive, përveç
në rastet kur natyra e llogarisë është një kundër-llogari (p.sh. Aksionet e Thesarit). Kjo lidhje është e
funksionalizuar në sistemin ORRS.
Bdancr i Gjendjes

Ndif(rlidhla me librin kryesor statutor të kontabilitetit

Periudha Aktuale

Mjetet
Paratë dhe depozitat në bankat gendrore
11+3201
Depozitat në banka
1421 + 15
Metet financiare të mbajtura për tregtim
1420 + 16
Metet financiare të përcaktuara sipas vlerës fer
Kreditë dhe paradhëniet për institucionet kreditore
+ 3202 + 3210 - 340 - 3420 - 5010 - 5100
Kreditë dhe paradhëniet për Idientët
13 +141 + 143 +14800 +14810 + 149 +180 + 3203 + 32040 +3210 + 3300 +
145 + 21 + 3206 + 3210 + 3302 - 3424 - 345 - 5010 - 5102
Metet financiare të mbajtura deri në maturitet
146 + 14801 + 14811 +149 + 19 + 32050 + 3210 - 3423 - 344 - b010 - 5103
Metet me msrrëveshje të riblerjes
20
Derivativat mbrojtëse
25 3481 350
hvestimet në prona
24 - 3480
Metet jo-rrjedhëse që mbahen për shitje
26 - 351 - 3482
Metet e tjera të prekshme
27 + 28 - 3483 - 3484 - 352 Metet e paprekshme
hvestimet në kompanitë partnere dhe në entitete me kontroll të përbashkët
22 + 23 - 346 -34/
Metet aktuale tatimore
290
291
Pasuria e tatimit të shtyerë
Metet tjera
147 + 14802 + 14812 +149 + 189 + 30 + 31 + 32041 + 3207 + 3210 + 322
Gi thsej Mjetet

53
580
55
54
56 + 57
581-61
59
62

Ekuiteti aksionarfse
Kapitali i aksionarëve
Rim I aksioneve
hstrumente tjera të kapitalit
Aksionet e thesant (-)
Rezervat rivlerësuese
Rezerval tjera
Rtimet e rrbajtura
Frhrni neto për periudhën

Buriteti phrgjithshilm laksionarkive
60 hteresatio-kontroiluse
Gjithsej lEkultetl

f

Detyrimet
36 + b000 5T1-0-- 5011 - 3211 - 3310
Burimet nga bankat gendrore
41
Detyrimet financiare që nbahen për tregtim
41
Delyrimet financiare të përcaktuara sipas vlerës fer
37 + 5001 + 5011 + 5111- 3211 - 3311
Bunmet nga ostducoonet e tjera kreditore
Burimet dhe kreditë tjera të Idientëve
38 + 39 + 5002 + 5003 + 5011 + 5112 + 5113- 3211 - 3312 - 3313
40 + 5004 + 5011 +5114 - 3211 - 3314
Letra me vlerë të borxhit
44 - 3211
Detyrimet financiare që ndërlidhen me asetet e transferuara
48
Detyrimet e përfitimeve penzionale
42
Derivativat mbrojtëse
45 Provizione
470
Detyrimet darkulluese të taksave
4/1
Detyrimet e shlyra të taksave
46 + 500
115 - 3211 - 3315
Detyrimet varlëse
Detyrimet tjera
49 + 5006 +5007 + 5011 +502+ 5116 +5117 + 512 + 52 - 3211 - 3316 - 3317
GjIthsel DetyrImet
Gj hsej Ekulteti dhe Detyr met
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Formulari 2 BQK-së — Pasqyra e të Ardhurave
Institucionet duhet të përgatisin Pasqyrën e të Ardhurave, duke marrë parasysh kërkesat e caktuara në
SNK 1- Prezantimi i Pasqyrave Financiare dhe Rregulloret e BQK-së.
Pasqyra e të duhet gjithmonë të parashtrohet në baza kumulative, p.sh. duhet të paraqesë të hyrat e
grumbulluara që nga filljmi i vitit e deri tek data e raportimit.
[BSD.IND.F02] - Pasqyra e të Ardhurave
BN100( (kodi i bankës)
Emri i Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)
Pasqyra e të Ardhurave

Periudha Aktuale

hteresi dhe të hyrat e ngjashme
hteresi dhe shpenzimet e ngjashme
Margjina e normës së interesit
Shpenzimet e provizioneve për humbje nga kreditë (neto)
Të hyrat nga instrumentet e ekuitetit
Të hyrat nga tarffat dhe kontisionet
Shpenzimet për tarifat dhe korrisionet
Fitimet/(humbjet) neto për mjetet dhe detyrimet financiare që mbahen për tregtim
Fitimet ose (-) humbjet nga çregjistrirni i mjeteve financiare te netura me koston e arnprtuar
Fitimet/(hurrbjet) neto për rnjtet tjera
Fitimet/(humbjet) neto nga këmbimet valutore
Fitimet/(humbjet) e tjera nga operacionet
Gjithsej të hyrat operative
Shpenzimet e personelit
Shpenzimet e përgjithshme dhe adrrinistrative
Shpenzimet e zhvieftësirrit dhe amortizintit
Gjithsej shpenzimet operative
Shpenzimet e provizioneve për asetet financiare përveç kredive (neto)
Shpenzimet e provizioneve për asetet jofinanciare (neto)
Rovizionet tjera (neto)
Fitimet neto operative
Fjesëmarrja e fitintit të ndërrrerrjeve partnere dhe ndërrrerrjve të përbashkëta të llogaritura sipas metodës së ekuitetit
Fitimet neto para tatim eve
Tatimet në të ardhuart aktuale
Tatimet e shtyera në të ardhurat
Fitimet neto të periudhës
prej te cilave:
Fitimet neto të periudhës prej aktiviteteve jooperacionale
Fitimet neto që u atribuohen interesave jo-kontrolluese
Fitimet neto që u atribuohen aksionarëve

Pasqyra e të ardhurave duhet të përgatitet në pajtim me matricën e shpërndarjes së mjeteve në mes të
DKL1 dhe Pasqyrës së të Ardhurave siç është dhënë më poshtë. Pasqyra e të ardhurave duhet gjithmonë
të paraqitet në baza akumulative, p.sh., duhet ta paraqesë fitimin dhe humbjen e grumbulluar që nga
fillimi i vitit deri te data e raportimit. Zërat e linjës që ndërlidhen me të Hyrat dhe Fitimin duhet të
plotësohen me shuma pozitive, përderisa llogaritë e Shpenzimeve dhe Humbjeve duhet të plotësohen
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me shuma negative. Llogaritë që referojnë tek shumat neto duhet të paraqiten ose si pozitive ose si
negative, varësisht nga shenja e bilancit të akumuluar.
Profiti neto për periudhën nga operacionet e ndërprera duhet të shpaloset në pajtim me SNRF 5, në
rastet kur është e aplikueshme. Fitimi neto që i atribuohet interesave jo-kontrollues është i aplikueshëm
vetëm për formularët e konsoliduar. Kjo lidhje është e funksionalizuar në sistemin ORRS.
NclarlkIhja rnor librin kryesor statutor te kontahMteln

Pasqyra e le Ardhurave
77. 78
-64 r. 65

-740- 741 - 7420 . 7421 - 7422 - 744 .850 •851 • 8520 .8521 .8522 •654

Merest dhe te hyrat • nanstane
kneresidhe shpenzlenet e ngjashme
blarggna e normas al Intemalt
Shjmnalmet • provIzIonew par hurnbj• nga kredni (neto)

80

T6 hyrat nga instrumentel e ekuilent

79

Të hyrat nga tartal dhe korneionet
Shoenzbet per larilat dhe korrisionet
Flimen(humbret) neto per nyetel dhedelyrinelfivncereleparcaktuara spas vleres ler

-673 •813 • 816
-396
-674 • 814
-671 - 677 -878 - 704 705 • 811 .817 • 818 .822 • 823
-670 • 810
.676(1)(4016)- 700- 701 - 702 - 703- 706 -73 .820 r-021 .824

68

69
75

- 7423 • 7424 - 7425 - 743 -745 - 746 - 747 -748 .8523 •&524 • B525 • 11.53 • 855 • 856 •857•858
- 749 • 859
-76.86

Periudha Sktual,

Fairnee(humbjet) neto per mplet dhedetyrimet finanelareqb ntehen per tregtm
Faannose (-) Inarteel nga çregtistrart ineeleve lnancire te tralura
koston e arrorlizuar
Fbreg(huntrel) neto për mtel tpra
Flimell(humbrel) neto nga kernherel vahnore
Rinet0hum8je1) e tpra nga operaconet
Ogthsej Y hyrat operzthre
Shpenzimet e personeat
Shpenzimet e perglithshrne dhe adminstrative
Shpenz Met e zhvIellesine dhe amon2Pit
GjIthsej shpenalmet operativ•
Shpenzanst e provanneve per asek. rinancore pbrveg Pedeve (nelo)
Shpeenmel e provanneve per aselet tornancare (neto)
Rovrzonet tpre (neto)
Falmet neto operatIve

-71 .83

63
72 - 84

Pleserrenje ellhne ta nnenrerrteee partnere dhe rplentarryve te perbashketa le logaraura
spas rr«Odik4 136 eladleta
Rtlmet neto para tallmetr•
Tafiret ne) te ardhuart ekluale
Tatimeteshtyerenilt6udhuret
Prilmet naoti perlunhil•
prej fe cdave

Famet neto le pentathes pret aktrvitelevepoperacronale
621

Famet neto qe u atrinphen ntermave jo-koranolluese
Fnimet neta qb u etrIbuohan akalonaieve

Formulari 3 i BQK-së — Pasqyra Gjithpërfshirëse e të Ardhurave
Institucionet duhet të përgatisin Pasqyrën gj ithëpërfshirëse të të ardhurave duke marrë parasysh kërkesat
e caktuara në SNK 1 — Prezantimi i pasqyrave financiare.
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse duhet gjithmonë të parashtrohet në baza kumulative, p.sh. duhet
të paraqesë të hyrat gjithëpërfshirëse, të grumbulluara që nga fillimi i vitit e deri tek data e raportimit.
Bilancet në pasqyrën e të hyrave gjithëpërfshirëse duhet ta paraqes efektin bruto të tatimit. Zëri i linjës
"Taksa në fitimet/ (humbjet) neto në të hyrat tjera gjithëpërfshirëse" grumbullon efektin e tatimit për të
gjitha fitimet dhe humbjet e paraqitura në Pasqyrë.
Të hyrat gjithëpërfshirëse që i atribuohen interesave të pakontrolluara janë të aplikueshme vetëm për
Formularët e Konsoliduar.
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[BSD.IND.F03] - Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
BNI00( (kodi i bankës)
Emri i Bankës
Data dclimm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse

Periudha aktuale

Fitimi neto për periudhën

Zërat që jane ose qe mund të riklasifikohen në fitim ose humbje
Fitimet neto nga investimet në instrumentet e borxhit të rretura sipas vlerës fer përmes të ardhurave tjera gjithpërfshirëse.
Hur-rbja neto nga nietet financiare të matura me vleren fer përmes të hyrave tjera gjithpërfshirëse që riklasifikohen në fitim ose hurrbj,
Përkthirri (konvertirri) i valutave të operacioneve të huaja
Mbrojtjet e investimeve neto
Fitimet neto që rrjedhin nga rrbrojtjet e njohura në të ardhurat tjera gjithepërfshirëse
Flesa e të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse të shoqërive dhe sipërnerrjeve të përbashkëta të
përllogaritura për përdorimin e metodes së ekultetit
Mbrojtjet e rrjedhes se parase
Humbjet neto që rrjedhin nga ntrojtjet që njihen në të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse
Shurn3 neto e riklasifikuar në fitim ose humbje
Tatirri në të ardhura në lidhje me këto zera
Zërat që nuk do të riklasifikohen në fitim ose humbje
Fitimet neto nga investimet në instrumentat e Icapitalit neto të përcaktuara me vlerën e drejtë perrnes
te ardhurave tjera gjitheperfshirese
Ndryshimi i vlerës së drejt të detyrimit financiar që i takon ndryshinit të rrezikut të kredisë me vlerën
e drejt përmes pasqyrës së të ardhurave
Fjesa e të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse të shoqërive dhe sip&marrjeve të përbashkëta të
përllogaritura për përdorirrin e netodes së ekuitetit
Rivierësimi i përfitimeve të punonjësve pas punësinit para tatimit
Tatirri në të ardhura në lidhje me këto zera
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse për vitin, pas tatimit

0

Gjithesej të ardhurat tjera gjithpërfshirëse për vitin

0

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse që i atribuohen:
Fitimet neto që u atribuohen aksionarëve
interesat jo-kontrollues (gjithësej)
Gjithësej

0

I

175

: )
•

•
(:I-1
: v)
6)
:6)
..

cl
'
o.)
.'

a>
ca

cn
ce
0...
.
r.-.

A 8
,..,
t4
4) .•rn

cs
1.) r3,
>
tu
. :2
.. :1>
°
c
-c, 2
Z .eu • R
c .,...
:6)
1.)
t, ..
,'. 0
cs" •z1
c/>
0::
: -,
0.4 C‘I
..41
("A C./

-:.-- .1.)
tg)
1.:cl,
a>
!n. ›..
:CL) N
,...
0 *_

Rezerva tje ra

N

co

'-'
0
w

t> >7'
,«-,

(",:i
LA
CD
1•W
4,
:6)

o.

:4)

1>
-15
0.)
,.fi
a>

4cl.

Cn (4
: %)
(/)
: 6)
/....
.4
'"Z3
"C)
'ZL) 6)

Eg

• Z•)
:6)

es
o.>

'ZL)

:6)
.:1a,

cn 2,
...
:a>
a>
3
-1C
cn
6) U.1

:R
o
lila

-

1
I) A
'
''-'
ac

...: ... , to
z

.
z
.

-,>?'i

:&,

6 .;
.`:.: a
0 Z
-Y
Y"
0 45
•,
z
'ei
ccn 2

'."'3
C
bZ
CD

'5
1.m
CO

Q.
...4
cc;
cn
"
c:1
cca
>/i
cl.;
1...caJ.
C:).. 'e-..a'
ca
E E
3
:,, ..54
C6
N
-0
c6
-0
: cil
ei.)
ca
-4-1
:1>
:0> 12...
0 ..-:
co) :1.>

L..
uu

e
lel'5
... :11.5 .7: 0
. 0 0.)
0, E .8 . o E 8
Ei ozi.., "1" co
d z.x. g E1.'.''''
>,
ca)
o- zd x co.,.- 15o
a.... sr c...
.1
E
co p.,
od e0u• o u,
z
E
.6. .0
Ecowcz
^c)
, -CJ

CD

;
>

c,5
oo 91
o

.23 .5
2>
2 i,

'''..

'.9,.
;'

,I4 1 1.2;-', .2
'° n, 1
- .-22: / .474'
: !
'20 '6. <r)‘' ,4
2 5 t :t t "? 2 .) 2 4,',.
2
'°'`, 22 & &,7,&,` "' ,^,; ''' ;
C -`,
€ ,T, 2. .`2. 2. ',.'' - 0, 9 15
‘,3 c, oo o)).1,. i- ."?
a,
:c m o w
Cl 15 ,2, ',q, ',q> :-°3 2, 9. '''
g M M :L2 ,, 2'. •,'• i. 2
IV < 6
il- cf3 N i! 42.

L'
t'
3
=
CL
(13

:
.?:
:,..
!
=33..
1
€c
o
,:=
'.,
2

Bllanci
nëfund të pe riud hhs

Formulari 4 i BQK — Pasqyra e Ndryshimeve në Ekuitet

Udhëzim për raportim

47.:

7:>
2
0
ci.)

(1.)

a>
>
ca
)..
ca
0.,
cu
ca
cu
-c-a
>
..?
.

C4

C.)

Bilancl
nëflllim të parludhris

N
T.
c)
rn o.)
es
s.
ccl
0.. 1-,
0
3
os
E ca
.-a.) N
C6
..0
-0 :a>
...r
0.> o
r,
N

:1

68s

el)

..
-::,
c,
::›
A
..
(C;

Gjlthsej e kuiteti
i aks ionarëve

..5d N
-G CL

c.)

Pasqyra e Ndrys himeve nëElcullet

o.,
cl) .:1.2
:6)
C
c6
t.) ....
C6
1-,
....
: 6)
C6
C
C.) ..-)
1.) c.)
iei
c`l.
rn •4
....k
4...

: 6)
0.)

:CD

4.5'
>
• ''''

CD

.
: 0.)
, F.
CD
C.
::"'
,N
C)
i-g
..

C2.

'
C'
C :45

cn
t:34 cct
t." 0-1

01. cl )
:(1) : cu
~ • <-0"
<I.)

c),-, a•" • ... ,2,
..., -o ,..,,
(.
6)
: (• .....
)...
: CL)v) :•.--.

"" C6
c.1
all
s...
:a.>
(::-.A :10.
6)
...,
1:q
05
• ....
le) ..
•.* -0
1;,.
Z2 ,..
0
•..,
C.)
N... .....
..«.
o
Lz., 2

ca :u
1..., -.
ca 0-,
p_,
(t) ,_
CA

: '3) WI
-C
-0 o:j
CL) ,,,
(: 4)
1) :v)
6)
c6 --.
,-.
i...
›,
-0
cr
. -...,
z
i,
ca 1.)
P.. Cl.,

CS:)
r•-•
‘-•
........

Udhëzim për raportim BQK

[BSD.IND.F05] - Pasqyra e Rrjedhës së Parase
BNKXX (kodi I bankes)
Emri i Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

Pasqyra e Rrjedhës së Parasë

Periudha aktuale

Paraja dhe ekulvalentët e saj në fIllim të perludhëa
Rrjedha e parasë nga veprhntarltë operative
Fitimi neto para taksave
Përshtatjet për zërat jo-monetar:
Tarifat e provizionit për humbjet nga kreditë (neto)
Shpenzimet e zhvleftësirnit dhe amortizimit
Fitimet/(humbjet) neto në instrumente financiare
Ndryshirnet në provizione
Ndryshimet në asetet dhe detyrimet e taksave të shtyra
Përqindja e fitineve neto nga investimet e metodës së ekuitetit
Të ardhurat neto nga interesi
Të ardhurat neto nga tarlfat dhe kon-isionet
Zërat tjerë jo-monetar
Rrjedha neto e parasë nga të ardhurat dhe shpenzenet
ZvogëlinYrritje
Asetet financiare që mbahen për tregtim
Asetet financiare të përcaktuara në vlerën reale
Fitimet ose (-) humbjet nga cregjistrimi i mjeteve financiare te matura rre koston e arrerlizuar
Kreditë dhe paradhëniet për institucionet kreditore
Kreditë dhe paradteniet për /dientët
Asetet financiare të mbajtura deri në neturim
Asetet tjera
Rrjedha neto e parasë nga asetet operative
Zvogëlim/rritje në:
Detyrimet financiare që rnbahen për tregtim
Detyrimet financiare të përcaktuara në vlerën reale
Burimet e institucioneve tjera kreditore
Burimet e klientëve dhe kreditë tjera
Detyrimet tjera
RrJedha neto e parasë nga detyrimet operative
Pagesa e tatirrit në të ardhura
Rrjedha neto e parasë së gatshme nga aktIvitetet operative
Rrjedha e parasë nga aktivltetet Investuese
Blerja e subvencioneve, shuma neto e parasë së blerë
Shitja e subvencloneve, shuma neto e parasë së vene në qarkullim
Blerja e pronave, impianteve dhe pajisjeve
Të ardhurat nga shitja e pronave, impianteve dhe pajisjeve
Blerja e aseteve jomateriale
Të ardhurat nga shitja e aseteve jornateriale
Blerja e aseteve afalgjata
Të ardhurat nga shitja e aseteve afalgjata
Blerja e pronave investuese
Të ardhurat nga shilja e pronave investuese
Blerja e kamatës në sipërmarrjet e përbashkëta
Të ardhurat nga shitja e sipërmarneve të përbashkëta
Rrjedha tjera të parasë së gatshme nga aktivitetet investuese
Shuma neto e rtledhas së parasë së gatshme nga aktivltetet Investuese
Rrjedhja e parasë së gatshme nga aktIvItetet flnanclare
Blerja e aksioneve të thesarit
Shitja e aksioneve të thesarit
Kthimi i aksioneve preferenciale
Të ardhurat nga aksionet preferenciale
Kthirri I fondeve të huazuara dhe letrave me vlere të borxhit
Të ardhurat nga fondet e huazuara dhe letrat me vlere të borxhit
Dividendët e paguara
Aktivitetet tjera financiare
Shuma neto e rrjedhes së parasë së gatshme nga aktivltetet finandare
(Zvogëlini)/rritja neto e parasë së gatshme dhe ekuivalentëve të saj
(Humbjet)/fitimet e parasë së gatshme dhe ekuivalentëve të saj
Paratë e gatshme dhe ekulvalentët e saJ në fund të pertudhes
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Formulari 6 i BQK-së —Raporti i Kapitalit Rregullator
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e kapitalit
të bankave.
[85D.IND.F06] • Kapitali Rregullator
BNKKX (kodi i bankës)
Emri i Bankës
Data dellmmiyyyy

Në mijra ('000 Euro)
Perludha aktuale

Kapitali Rregullator

Kapitali i klasës së parë
1) KapItall bazë I klasës së parë I pranueshem
1

Paid in capital Common Stock and Surplus

2 .2.1 .2.2 +2.3

RtImet e pashpërndara (shuma e plotë para aplikimit të të gjitha përshtatjeve rregullative)

2.1

Fitirnet e pashpërndara të viteve të kaluara

2.2
2,3

Rtimi apo humbja e pranueshme

3
4 ..1•24.3
5
6 .4 +5

Fitimi i papranueshëm i periudhës raportuese apo i fund-vitit
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse të akumuluara dhe rezervat tjera (shurna e plotë para aplikimt të zbri6eve)
Gpthsej Kaphan bazë I klasës së parë që I atrlbuohet zotëruesve të ak s loneve lë zakonshme të banI
Gjithsej interesi pakicë i pranuar në Kapitalin Bazë të klasës së parë
GjIthsej KapItall bazë I klasës së parë para përshtatjeve rregullative

2) Pershtatjet rregullatIve të Kapitalit bazë të klasës së parë
7

Zbritja e hurrtjeve për vitin aldual fmanciar (te audrtuara dhe të pa auchtuara)

8

Zbritja e emrit të rtirë (ang. goodw neto nga detyrimet tatimore
eyel e pel,U11VC rc pelp/CA.5.1111/0 kIJUKd

10
l I

1.111d fe Uldidd e .CI vunm le FIVOULCISdVC, dCld I lUd

cuiryeërqelevewunvrc re>urpeaiecuxeuuaiye>uyePeuuuuelyereprenee nuleve wmiurele
a Itnn,akilikrafif1

12

Zbritja e pjesëmarrjeve reciproke e Kapitalk aksionar

13

Zbritja për mungesën e provdtneve / rezervave ndaj hurnbjeve të pritura (bruto nga çdo rregulern tatintr)

14

I.CGC1Vd uurupeae C djdUlld..0 yd/d.0 e 1:11,1 111.11/Cl
i
narii

15

id I le.0 .1.11115 I IdWendd) 11Wel rdddl411

Gjithsej fihmet dhe (humbjet) neto kumulahve në kapital për shkak të ndryshirneve në vlerën e drejtë të detyrimeve
që rrjedh nga ndryshine i rrezikut kreditor të bankës

16

Zbritja e n1eteve të fondit pensional për përfitime të përcaktuara

17

Zbritja e fitimeve në shitje nga transaksionet e sekjuritairrit (të ardhurat e ardhshme margjinale të pritshme)

18

Zbritjet për vierëslnen prudencial

Zbritjet 5era nga Kapitali bazë i klasës së parë që duhet të bëhen para aplikent të lin1teve të zbrejeve
19
20 .6 —shuma e (7 derl r Gilthsej Kapitall bazë I klasës së parë pas përshtatjeve rregullative të mëslpërrne
21
22 .20 - 21

Idetdiudvddvd a isdrvedfiel.vd vraddlidldr Alda

23

n.d>

24

Zbritja e të drejtave të serv6irnit të hipotekave

25
26 .22-23-24-25
27
28
29
30
31 .6-32
32 =26-27-28-29-30

d.

dddv:v.d:

Cr.

Gpthsej Kapitali bazë I klasës së para pas përshtatjeve rregullative të masiparme
nnnn i rnë

Zbr1lja e rt4eteve të shtyra tatirrore për shkak të diferencave të përkohshme (shurns mbi limitin prej 10%)
Gjithsej KapItall bazë I klasës së parë pas pa rs htage ve rregullative të mëslpërme
re,,rneng( Tirevunative 4e um lel
"ual
Iledd•
iCr ddiC nev arrnen IC ddidjedlUdbildidiAd

.5111YoR.17."447eV4176`61t1f.11g7,5•117..7.1t1'p"611'1'3'-'i%; 1'17)ve.6'11761,61114.m.u=6.4.= ë=
Tioadd p elltura Idlirddre dd

i]
ddedv...1C, ld L.11C,s11. d
nrga Aanreneaf n n;io,l.nhehrneaN

Zbritja e pjesëmarrjeve kualIfikuesejashtë sektont financiar
Zbritjet tjera të Kapitalit bazë të klasës së parë
Gpthsej përshtatjet rregullatIve të KapItallt bazë të klasës së parë
KapItali bazë i klasës së parë neto nga phrshtatjet rregullative

Kapltall shtesë I klasës së parë
1) KapItall shtesë I klasës së parë I pranueshëm
33
34
35 • 33.34

Instrumentet e Kapitakt shtesë të klasës së parë të ernetuara nga banka rttemë e grupit (dhe çdo tepricë e ndërlidh
Instrumentet që plotësoinë kriteret për Kapitalin shtesë të klasës së parë të emetuara nga filialet te pakt e treta që j
Gpthsej KapItall shtesë I klasës së parë para përshtatjeve rregullatIve
2) Përshtatjet rregullatIve të kapItant shtesë të klasës së parë

36

Zbritja për investimet nga Kapitali shtesë i klasës së parë (duke përjashtuar shumst e çregjistruara sipas standardo

37

Zbritja e pjesëmarrjeve reciproke nga Kapitali shtesë i klasës së parë

38

Zbritja e investirneve në kapitalin e bankave, entitetevefinanciare dhe entiteteve të sigurimeve që janë jashtë fush4

39

Zbritja e investimeve të konsiderueshme në kapitalin bankave, entitetevefinanciare dhe entiteteve të sigurirneve që

40

Zbritjet tjera nga Kapitali shtesë i Idasës së parë

41

Përshtatjet rregullative në Kapitalin e klasës së dytë të cilat duhet të zbriten nga Kapitall shlesë I klasës së parë

42 • 36.37+38+39.40.41 Gpths ej përshtatjet rregullative të KapItallt shtesë të klasës së Parë; nga të cllat
43•mln (35,42)

Përshtatjet rregullative reallsht të bëra në Kapitalin shtesë të klasës së parë

44 • 35 - 43

Kapitali shtesë i klasës së pare neto nga përshtatjet rregullative
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Kapitali i klasës së dytë
1) Kapltall I klasës së dytë I pranueshëm
45

hstrumentet e Kaptalk të klasës së dytë të emetuara nga banka meme e grupit (dhe çdo tepricë e ndërlidhur), dukk

46

hstrumentet qijMotësojnë kriteret për Kapkalh e Idasës së dytë të emetuara nga filiatet tek palët e treta që janë të 1

47

Provizionet e perfshira në Kapitalin e IdasiM së dytë

48
49 = 45+46+47+48

Zitrat ljerë
Gjithsej Kapitali i klasës së dytë para phorshtatjeve rregullathn3
2) Përshtatjet rregullative në KapItalln e klasës së dytë

50

Zbrilja e investimeve në Kapitalin e klasës së dytë (duke'
pirjashtuar shunet e vegintruara sipas standardeve rek

51

Zbritja e pjesënerrjeve reciproke nga Kapitali i klasës së dytë

52

Zbritja e investimeve në kapitalin e bankave, entiteteve financiare dhe entlteteve të sigurimeve që janë jashtë fushj

53

Zbritja e investimeve të konsiderueshme në kapitalin bankave, entiteteve financiare dhe entiteteve të skturimeve që
Zbritjet tjera nga Kapitali i klasës së dytë

54
55 = 50+51+52+53+54

Gjithsej përshtatjet rregullative në Kapitalin e klasës së dytë; nga të cilat

56=min (49,55)

Përshtatjet rregullative realisht të bëra në Kapitalin e klasës së dytë

57 .49-56

Kapitali i klasës së dytë neto nga përshtatjet rregullative

r

ProvIzionet dhe humbjet e pritura
Për portofoliot sipas qasjes së vlerësimeve të brendshme
1

GJithsej provizionet bruto që kualtfkohen për përfshirje në përshtatjet e kapkalk në lidhje ne diferencën në mes të humbjk

2

Gjithsej hurrbja e pritur që kualifikohet për përfshirje në përshtatjet e kapitalit në lidhje me diferencën në 11195 të hurrbjes

3

Mungesa e provizioneve ndaj humbjeve të pritura që duhet të zbritet nga Kapitall bazë i Idasës së parë (bruto nga çdo rr

4

Liritl maksinsl për përfshirjen e provizioneve shtesë në Kapitain e klasës së dytë ( 0.6% e mjeteve të peshuara ne rre

5

Rovizionet shtesë ndaj humbjeve të pritura, që lidhen me portofoliot sipas qasjes sëvlenkskneve të brendshme, që do tF
Për portofoliot sipas qasjes së standardizuar

6

Gjithsej provizionet bruto që kualifkohen për përfshirje në KapitaJn e klasës së dytë

7

Lirritimaksimal për përfshirjen e provizioneve në Kapitain e klasës së dytë (1.25% të mjeteve të peshuara me rrezdc për

8
9 = 5+8

Gjithsej provizionet sipas qasjes së standardizuar të Orfshira në Kapkain e klasës së dytë
Gjithsej shuma e provizioneve që duhet të përfshihen në Kapitalin e klasës së dytë

Tregueslt Rregullatore
Mjetet e Peshuara në RrezIk (MPRr)
Rreziku kreditor

100.0

Rreziku operacional

r

Rreziku i tregut
GjIths ejtë ekspozimet për llogarItjen e treguesit të leve razhit

8.3

Gjithsej M PRr-të

108.3

Rezervat për hurrbjet nga kredëë l MFR (deri në 1.25% Rreziku Kredkor
Gjithsejtë kapitali klasit dytë /(=<1/3 of -rier 1 Capitan

) ose MFR (deri më 0.6%

)
KM/70!

CE71 (Over 4.9%)
Treguesi i Maftueshmkkisë së kapitalk klasit parë +

(Over 9%)

Treguesi i Maftueshrrbrisë së Kapkalit (=> 12%)
Treguesi i Leverazhit (%)=>3%

hput
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Formulari 6-1 i BQK-së —Raporti i Kapitalit Rregullator

Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e kapitalit
të bankave.

(BSD.IND.F06-1] - Kapitali Rregullator
BNKXX (kodi i bankës)
Emri i Bankhs
Data dclimm/yyyy

Në mijra ('000 Euro)
DefInIcIoni I kaphallt — llogarltja e Interesit pakic0

Periusha Aktuale

Kapitali i lëshuar nga filialet ndaj palëve të treta
1

Kapitali I përgjIthshërn I kapitalit të nivellt të parë 1 (CET1) i neto filial i zbritjeve (nëse filiali nuk ështii një bankë, zero
duhet të futet në këtë qelizë me kapitalln e përbashkët që do të përfshlhet në qellzirn totale të nIvellt të parë më

poshtii);
2
3
4
5
6
7

Kapitali i paguar plus rezervatifaimet e pashpërndara në pronësi të grupa, bruto nga të gjitha zbritjet
Kapitali i paguar plus rezervat/fitimet e pashpërndara në pronësi të palëve të treta bruto nga të gjitha zbritjet
GjithsejKaphall I klasës së parë (KapItall bazë I klasës së parë +KapItall shtesë I klasës së parë) I filialës neto nga zbritjet

E

Kapitali i paguar plus rezervat/fitimet e pashpërndara në pronësi të grupit, bruto nga të gjitha zbritjet
Kapitali i paguar plus rezervat/fitimet e pashpërndara në pronësi të palëve të treta bruto nga të gjitha zbritjet
Gjithsej KapItall (Kapitali bazë i klasës së parë + KapItall shtesë I klasës së parë +Kapnall I klasës së dytë) I (IlIalës neto ng.

E

Kapitali i paguar plus rezervat/faimet e pashpërndara në pronësi të grupil bruto nga të gjitha zbrajet
9

Kapitali i paguar plus rezervat/filimet e pashpërndara në pronësi të palëve të treta bruto nga të gjitha zbriljet

10

Gjahsej nietet e peshuara me rrezik të filialës
Metet e peshuara me rrezik të grupil të konsoliduar që janë të lidhura me filialën (d.m.th„ rrjetet e peshuara me rrezik të filialës me
përjashtimtë transaksioneve brenda grupit)

11
12 =mln (10,11)

13

Vlera më e ulët e mjeteve të peshuara me rrezik të filialës dhe pjesëmarrja në mjetet e peshuara me rrezik të konsolidw

14

Teprica e Kapitalit Bazë të klasës së parë të filialës; nga e cila

15

Shuma që u atribuohet palëve të treta

16=3-15

GjithsejKapItall bazë I klasës së parë I fIllaliks I mbajtur nga palët e treta m i nus teprica që u atribuohet investitoreve si pale

17

Gjithsej Kapitali i klasës së parë

18

Teprica e Kapitalit të klasës së parë të filialës; nga e cila

19

Shuma që u atribuohet palëve të treta

20 = 6-19

Gjithsej Kapitali I klasës së parë i filialës i mbajtur nga palët e treta minus teprica që u atribuohet investitoreve si palët e tre

21

Gjithsej Kapitali

22
23
24 e 9-23

E

Teprica e gjithsej kapitalit të filialës; nga e cila
Shuma që u atribuohet palëve të treta
Gjithsej Kapitali I filialës i mbajtur nga palët e treta mlnus teprica që u atribuohet InvestItorëve sl palët e treta

25

Shuma e Kapitalit bazë të klasës së parë të rrbajtur nga palët e treta për përfshirje në Kapitalin bazë të klasës së parë të konsoliduar

28

Shuma e Kapitalit të klasës së parë të mbajtur nga palët e treta për përfshirje në Kapitalin shtesë të klasës së parë të konsoliduar

27

Shuma e gjithsej Kapitalit të rrbajtur nga palët e treta për përfshirje në Kapitalin e klasës së dytë të konsoliduar
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Ekspozimi ndaj rrezikut i llozarive bilancore
Kolona e parë duhet të plotësohet bazuar në shumën kontabël të mjeteve (vlera neto e rezervave të humbjes nga
provizionet tjera) në fund të periudhës raportuese. Kjo shumë duhet të shpërndahet përgjatë kolonave në vijim,
në bazë të palës, natyrës dhe vlerësimit kreditore të mjeteve.
Kini parasysh llojet në vijim të ekspozimeve në bilanc siç janë përkufizuar në Rregulloren e BQK-së për
Adekuatshmërinë e Kapitalit të Bankave dhe lidhja e tyre me secilin rresht në fonnularin e BQK-së 7.
Kategoria
it,t, t ,. II l'a

i 1.'

I. 1<or

111.1

l'

I

Kategoria
2

Kategoria
3

Kategoria
4

Kategoria
5

Kategoria
6

Kategoria
7

O%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

B(J 1,-,i.

Paraja dhe met alet e çmuara

a), c), t)

Republika e Kosovës dhe BQK

b), c)

Kërkesat ndaj fondeve të therneluara

g)

Kërkesat ndaj Organizatave Ndërkombet..,

I

Paraja në proces të mbledhjes
(grumbullimit)
Bankat vendore me maturim të mbetur de, ,
në I vit
AAA deri 131313
Bankat e
HuajHuaja < 3
Muaj

BB+ deri 13—
Nën BPa vlerësirn
AAA deri AAA+ deri A-

Bankat e
HuajHuaja > 3
Muaj

BBB+ deri BNën BPa vlerësim

Institucionet M ultilaterale dhe Zhvillimore
AAA deri AAA+ deri ABankat
Qëndrore dhe
Qeveritë

i)

J

111,U
I, ) , )

BBB+ deri BBBBB+ deri BNën BPa vletësim

a)

Kreditë hipotekare
rezidenciale të kualifikuara .
Kategoria A

d)

Kreditë hipotekare
rezidenciale të kualifikuara
— Kategoria B

Entitetet tjera

I

c)

d)

Hipotekat rezidenciale x,•
shkallës së parë

.1)

Kredi të ndërtimit për
pasuri të p atundshme

i ,

Objektet, impiantet d1),•
pajiset, objektet tjera t ,.fiksuara dhe pasuritë c
patundshme
Të tjera
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Ekspozinti ndai rrezikut i llozarive iashtë bilancore (BSDFO7L002 deri BSDFO7L028)
Kolona e parë duhet të plotësohet duke u bazuar në shumën nominale të zërit jashtë bilancor (neto e provizioneve)
në fund të periudhës së raportimit. Kjo shumë më pas duhet të shpërndahet nëpër kolonat në vijim, sipas palës,
natyrës dhe vlerësimit kreditor të zërit. Shpëmdarja nëpër ato kolona duhet të bëhet para aplikimit të faktorëve
për kthimin e kredisë.
Merrni parasysh llojet në vijim të ekspozimit ndaj rrezikut të llogarive tjera jashtë bilancit siç është përkufizuar
në Rregulloren e BQK për Mjaftueshmërine e Kapitalit të Bankave dhe lidhjen e tyre me secilën nga rreshtat në
Formularin 7 të BQK:
Referenca tek formula

Ftregullorja e BQK-‘ë për Adekuchhmëri në e

i i BQK-së

kapitalit të bankave

M aturimi origjinal <= I Vit

Neni 5 - 2 (a)

Pjesët e papërdorura të zotimeve të pakthyeshme

M aturimi origjinal > I Vit
Pjesët e papërdorura të zotimeve të kthyeshme

Neni 5

- 2 (d)

Neni 5

- 2 (a)

Letrat komerciale të kredisë

Neni 5 - 2 (b)

Garancitë e ofertës

Neni 5 - 2 (b)

Tjera

Neni 5 - 2 (b)

Kontigjencat afatshkurtër të ndërlidhura me tregt në të
vetë-hkuidimit

Garancitë e pagesës

Neni 5

- 2 (c)

Letër kreditë në pritje

Neni 5

- 2 (c)

Neni 5

- 2 (d)

Zëvendesimet e kreditit të drejtpërdrejtë:

Ekspozimet tjera jashtë bilancit

Formulari 7 i BQK-së — Ekspozimet e Peshuara me Rrezik për Rrezikun Kreditor
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e kapitalit
të bankave.
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Formulari 7-1 i BQK-së — Klasifikimi i zërave jashtë bilancore
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e
kapitalit të bankave.
[BSDIND.F07-1] - Klasifikimi i Mirave jashtë bilancore
BNKXX (kodi i bankës)
Ernri i Bankës
Data ddimmfyyyy
Në mijra ('000 Euro)
Klasifikimi i marave jashtë bilancore

(a) garancionet që kanë karakterin e zavendasuesve të kredisë, (p.sh. garancitë për një pagesa të nira të lehtiasive të kredilit);

100%

(b) dernatet e kredisa;

100%

(c) pranirret;

100%

(d) mirattmet në faturat që nuk n-bajna errrin e një institucioni tjetar;

100%

(e) transaksione ma rekurs (p.sh. faktorizirri, lehtasirat e zbritjes sa faturrts);

100%

(() letra krediti të pakthyeshrre të pritjes që kanë karakterin e zavendasuesve N kred a;

100%

(g) aktivet e blera në baza të marraveshjeve të blerjes së hapur;

100%

(h) depozitat parpara;

1 00%

(i) pjesetn e papaguar të aksioneve dhe letrave me vlera lë paguara pjesarisht;

100%

(j) rnarraveshjet e sh3jes dhe blerjes sëpasurive

100%

(k) Artikujt e tjera që gjithashtu kanë rrezik lë plotia.

100%

Artikujt e rrealkut të plotë

2. Rreziku I mesam:
(a) zërat jashtë bilancit të financin-it të tregtisa, parkatasisht kredita dokumentare të lashuara ose lë konfirmuara (shika gjithashtu
'Rrezik të rresam / të ular);
(b) zara të tjera jashka bilancit:
(i) garancitë e transportil, detyrimet doganore dhe tatirnare;
(ii) lehtasirat e kredive të pashparthyera (rnarraveshje për të dhana hua, blerjen e letrave rre verat, sigurirrin e garancive ose
lehtastrat e pranirrit) me një nasturim ongjinal për rrë shurre se një vit;
(iii) lehtesirat për liashirrin e shanirreve (NFs) dhe lehtasirat rrotulluese të nanshkrind (RIF);

Ekspommet Ekspozarn et
jashtëbilan jashtabilanco

FFK

,

,
,
,
r

r

1

1.

50%

,

50%
50%

,

50%
50%

Artikuj totale të rrezikut të mesam
3. Rreztku I mesam lI ulët:

.
r)
I

1

(a) Artikujt jashtë bilancit të financave të tregtis a:
(i) kredi dokumentare në të cilat dërgesa themelore vepron si kolateral dhe transaksione tëtjera veta-kkuiduese;
(ii) garancitë (parfshira bonot e tenderit dhe lëperforrrencas dhe garancitë e parapaguara të pagesas dhe mbajÇes) dhe garanton
që nuk kanë karakterin e zavendasuesve të kredea;
(iii) letra krediti tëpakthyeshrre të pritjes që nuk kanëkarakterin e zavendasuesve të kredea;

20%
20%
20%

,..

r
,,

(b) zëra të tjerë jashtë bliancit
(i) lehhasirat e kreditirrit ttëparakohshme që përnbajnë rrerraveshje për huazirrin, blerjen e letrave n-e vlera, sigurirrin e garancive
ose lehtasirave të pranirrit me një rreturimoriglinal deri në dhe duke parfshira një vit i cii rrund të mos anulohet pa kushte në çdo
kohë pa njoftim ose që nuk parashikojnë në manyra efektive autornatike anulirrin për shkak të parkebiasinit të besueshmarita së
huanaartsit;
Totali I artikujve me rrezik të mesarn / të ulët

.

20%

(a) lehtesrat e kredue të pabotuara që perntajne marreveshje për huatmn, blerjen e letrave rre vkare, stgunmn e garancive ose
lehtreirave të praninit lë cilat rrund të anubhen pa kushte në çdo kohë pa njoftim, ose që parashikojna në manyna efeklive anulirrin
autornatik për shkak të parkegraskrit të besueshrterisa së huarterrasit. Linjat e kreditit me pakica rrund të konsiderohen si të
pakontestueshme në kushtet kur kushtet kajojrna që ins titucioni t'i anulojia ato në mastan e pbta të lebteshme nën rrbrojÇen e
konsunastorit dhe legjislacionit parkatas;
(b) lehtasirat e kredne të pasharuara për garancitë e tenderit dhe të performancas të cilat rrund të anulohen pa kushte në çdo
kohë pa njoftina, ose që sigurojna në rrënyrë efektne anulinin autorretk për shkak të parkernasirdt të besueshnbrisë së
huamarrast dhe
Totall I artlkujve me rrealk të mesënt / të ulët
Artikuj Gjithsej të bllancit

1 87
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Formulari 8 i BQK-së - Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun e
pozicionit në instrumentet e borxhit
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e
kapitalit të bankave.
5350.1N1).F08) - Preziku I trattutr Oesja e standardisuer për rresikun e posicionit ne instrumentet e borehlt
(1NIKX5 (kodi i benkas)
Emri Bankes
Date ddharersystr
Në reijra (.000 Euro)

POZILIOIET
10101ET

TEGJITIIAPOZICIONET
Prez

treau

ja e standardizoar per rrezikun e poricionit ne Instsurnentet • horahl
TEGJATA

I TE SH(URTA

I TE

T GJATA

0
10111TA

pozt010)&-s
SLIBSIXT I
),),..),,,,,,,,,,Ë

1104
E
PAPITAL 14JAS
1026110-11

GJITNSES 3110MA E
EKSPOZIMIT ME
FIREZIK

10521085AT P5P
PAPITAL

(.01
e

1
2

514TISIAMEHTET ETREGTUESNISE TE 0011.1011

11550 TISEGIAR

P1312110.111413051141811101

3

'

[

4

A

6

040.14E21421540

e

dhe deltellet

a

MATURITET

I

Zona 1

2

0 a 1 mel

e

k 1 a 3 rmaj

e

>31 6 rtuaj

10

>5112mer(

11

Zene 2

12

>1.2 (1.9 per lamon me pakse 396) erte

13

k 2 1 P (k 1.9 5 2,8 per kuponme pak se 311) mte
k 3 s 4 (k 2,0 4 3.6 per larpon respak se 3.8) erte

14
15

Zona 3

k 4 s 5 (r- 3.8 1 4,3 per lamon rre pek se 316) erte

18
11

>5 s 7

18

k s 4 10 (k 5,7 s 7,3 par tomon na pak ae 311) eart

111
20

k 10 s 15 (e 7.3 i
11.3 par letpon rne pakee 311) vrte
k 15 ,20 (a 8,3 8 10,5 por kupon rra pak e• 3111 ean

21

k 20

......

(> 43 e 5.7 par lamon rre pak se 311) vete

(> 10,6 4 120 per Impon ne pak se 396) vite

22

(k 12,0 4 20,0 per latten rr• pak sa 3.16) vls

23

(k 20 pdr kuponne pak se 311) vite

24

1.• Pozeionete peshuara te pnrputhura ne greha rreturnete e prupeve

10.0

25

16 Poseenet e peshuara le pesputhura ne zonen 1

40.0

28

1.c Posicionet e peshuara te perputhura nesonen 2

30.0

22

1.d Poseenet • peshuara te perputhura në zoniin 3

30.0

r

28

1.e1 Fessionet e peshuara te perputhura nerras somis 1 dhe 2

40.0

..

20

1.e2 Possionet• peshuara te perpulhura nines scons 2 dhe 3

0
31
32

40.0

11 Poskionet e peshuara tit oerputhura nenee munes 1 dhe 3

150.0

1.p Postaional • peshuara In neeturs porto I• preputhora

100.0

-J

CIASSA 2 0.4.21145I W M0H526SATJE

33

Zona 1

34

Zona 2

30

Zana 3

38

2.3 Pozeioni I ponderuar me pesha te attrputlehme nit t8 Mithe zonat

32

2.131 Paseloni i ponteruar rne kohnsgjanen rride nonne 1 dhe 2

35

2.62 Posicioni i pandecuar rhe konzglayen mdls zonns 2 dhe 3

311

2.c Posiceni I ponderuar rre kohezataten e perputhur rridts sonns 1 dhe 3

150.0

40

2 d Poseionet•ponderuar rre pesha te pakrahasueshrre te rreetura

100.0

41

ke a pes londe te veta per mstrunente

ehr penuktanes

43

Letrat me vere lik Parehd nen kategorne th parene Tabeen 1

44

Letrat me vere te horah1n8n kateporee e Oste ne taltelen 1

'

40.0

PRE211111 SPECIFIK

42

2.0
40.0

etanutm

T

I

-

1

r.
I
-1

-

I

45

U. alat htl neetur 5 6 rrtaaj

0.3

'

ee

the nte alat tit etrehrr> 0 rraet dhe 24 nete

1.0

'

47

Ma nfflatal tra elt•tur> 24 rrmai

1.8

ee
411
50
st

1188

Letral rre vire4 te lacerhit nion kategoren e tretene Tabalen 1
Le ar rn• vier• ti horMer nin kalepore• e kattelre Tatelan 1
Perkesat shes•
e theshtuar

ops

Idhron rne rreaketta-detta

120
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Formulari 8-1 i BQK-së — Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun
e pozicionit për instrumentet e kapitalit
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e
kapitalit
të
bankave.
15M101% (kodl I laank5a)
Emr1 I Bankea
Data ddhontlyyyy
115 myre (.000 Euro)
PC25610NET
Rr eLku I mrilu,

e standerd' uer per rrexlbun e po6klonit per instrumentet a kapitakt

5E GJI5155 POLICIOMET (TEGJATA POZICIDMET MET(165EGJATP CHE pG21CIpFFS61EKTl
05E if 55KURTA)
T6 9550113iM
xe.amomt, NE
l'DJATA

INSTRUMEMTET E KAPITALIT r+E LIERIN TIEGTAR
RRIMIGI I P6ROJITHS5Ida

56 0.10.5.0

TE SFIKURia

11111111111111E

NAPITAL

111111111~111

3

DerNalvat

4

Ase1eldhe daturrren 5era

5

Kontralal e wdnrnee rrI6 udekeet e elmoneve YbepYerawburwype piereeant dOa1155o 44~ 556405

6

nsruerontet5ore kaplalgenukanekuleele54erdlmerandekeeeakkeve
RRELIKUSPECIFIK

5

T6 91556.15.5a

NDARENSP ME
KAPITAL M541.1
RREZINUT
(54)

KERKESAT PER
NAKTAL

a.

111111~

5.5Ma6151101555.1» 0
.

•

It£RIEESAT 3RTESE PEROPSIONET (1,
451WIDET .10•16ELTA)
9

91•1»09 • ehladltuar

11111111MIN

•1111111111~111111111111111~1111111

1189

GJILLISEJ SMUNIS
EKSPOZIMIT ME

Udhëzim për raportimBQK

Formulari 8-2 i BQK-së — Rreziku i tregut: Qasja e standardizuar për rrezikun
e pozicionit për instrumentet e kapitalit
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e
bankave.
të
kapitalit
[BSD.IND.F08-2] Rreziku itragut: Qasja e standardizuar për rrezikun e mallrave (MKR SA COM)
BNIO0( (kodi i bankes)
Entri i Bankits
Data dellmm/yyyy
Në mijra (1000 Euro)

POZICIONET
7E CliTHA POZICIONET
(TEGJATA DHE TE
SHKURTA)

Rreziku i tregut: Qasja a standerdizuar për rrezikun e mallrave

TEGJATA

TËSHKURTA TËGJATA
2

GJITHSEJ POZICIONET NËMALLRA
2

Metalet

3

Metalet beze

4

Rodukte bujoitsore (zbut)

POZIC1ONET NETO (TE
GJATA DHETËSHKURTA) POZICIONET SUBJEKT I
NGARKESES NEKAPITAL

3

NGAREKSA ME
1(APITAL NDAJ
RREZIKUT

1.(E141<6AT PER
KAPITAL

GJITHSEI SHUMA
E(SPOZIMIT ME
RRIZZIK

6

7

(%)

TE SHKURTA
4

5

111111111111111111111111

onuare (perveç arn)

ë tjeret
Nga të cilet produktel e energase (nalta. gazi)
I843.1.8 SIPAS SHKALL8S SËMATURTETIT
8

1.1 Zona e pJekurleit 5 1 vit
05 1 nmaj
10

>15 3 maaj

11

>356 maaj

12

>55 12 muaj

51~11EE

1.2 Zona e pjekurlsa,1 vIt dhe 5 3 vjet

13
14

e 152 vjet

15

>253yyst

15

1.3 Zona • pjakeris5 e 3 vlosl

11

1.e Pomcone te gjata dhe tS shkunre të perputhura branda8tric81gtup'ricturfrni

18

1.b Pbzrcionat • plirputhure midis dy brezave të pekunse

10

1.c RDZIGiOn• M pakrahasueshrre të mbetura

20

0.8
15.0

Q49.1.4 EZGJERUARESHKALIAS SË MATUMTETIT

21

2.1 Zona • pjakurlse 5 1 vIt

22

051rmaj

23

>153 maaj

24

>356 rmaj

25
28
27
28
25

>8512maaj
2.2 Zona e pjekurisee 1 vit dhe 5 3 vjet
>152 vjet

30

2. FOzicione të gjeta dhe të shkunre të perputhum branda seck grup riatu

31

P.bPozicbnelepërputhuranitllsdybentlavetëpjekunse

32
33

2 c14,21cone M pakrahasueshne lë rrbeture

3 a Poz,cpnal nelo

35

3 b Pox,cronel Brulo

37

1190

~1111111M

PASJA ETHJI5511TË

34

35

1111111illffill

>253vjet
2.3 Zona • pjekurlseP 3 vjet

KËRHESAT SHTESEPEROPSIONET (RREICIET JO-DELTA)
Marods a thjeshtua •

15 0
30

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 8-3 i BQK-së —Rreziku i Tregut: Rreziku i Këmbimit Valutor me Qasje
të Thjeshtësuar
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e
kapitalit të bankave.
[EISO.IND.13)8-3] - Rreziku I Tregut: Rreziku I KamelmIt Valutor me Qasje të Thjeshtësuar
BNKXX (kodi I bankas)
Ernrl I Bankaa
Data delimm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

POZICIONET
TEGJITNA POZICIMET (TEGJATA POZICIONET NETO(TEGJATA OHETE
DHETE SHKURTA)
SiKURTA)

Rrealku i Tregut: Rreziku i Kamblink Valutor në LIOrIn Tregtar

TE WATA

TESHKURTA

2
1

TËGJATA
a

KAPRAL

EKSPOZIMET E
PESNUARA ME
1~1K

TESFKURTA
5

GjItheej pozlelonet në valuta te huaja dhe në arl
2

Gjithsej valuta

3

An

4

Karkesalshlesa për opsbnet (rrezku jo.della)
Ndarja a gilthaaajt pozlelonave (manedhe raportuese parlshlhen)alpas Ibjk dl ekepoximl

ffl

insetenentet financiare
7

Zerat jashtabilancere në bilancin e gjendjes
Derivatet
Pozielonet sIpas manedha•
9

Euro

Til glitha
monedhat
EUR

10

US Dollar

USD

11

Pound SterIng

GBP

12

Sw iss Frane

OF

13

Abanen Lek

ALL

14

Serben Dnar

RSD

15

Macedonian Denar

1403

16

Turkish Lia

TRY

17

New Romenen Leu

RON

18

Bulgaren Lev

BGN

19

Sw edish Krona

SBr

20

Nonv egian Krone

NOK

21

Danish Krone

EKK

22

Canaden Dollar

CAD

23

Yen

JPY

24

Zbly

FLN

25

Czech Koruna

CZK

26

Zhd Fbek

ALO

27

Nase Renenen leu

RON

28

Croatian Kuna

FRK

29

Lithuanen Lilas

LR

30

Lithuanian Lilas

LR

31

Forbt

HIF

32

Hong Kong Dolar

F10)

33

Moldovan Leu

kel

34

Mesican Peso

kIXN

35

SOR (Special Draw ing Flight)

XDR

36

Gold

XAU

37

Other

I 191

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 8-4 i BQK-së — Rreziku i tregut: Qasja e standartizuar për rrezikun e
shlyerjes
Për plotësimin e kësaj forme, BQK ka përpiluar udhëzime metodologjike për raportimin dhe kërkesat e
kapitalit të bankave.
[BSD.IND.F08-4] Rreziku i tregut: Qasja e standartizuar për rrezikun e shlyerjes
BNIO(X (kodi i bankes)
Emri i Bankes
Data dd/mm/yyyy
Na mijra ('000 Euro)

RRUIKU l SHLTERJES NELIBFdN TREGTAR

Trenseksionet • Deta e shlyerjes Transaksional e Çrnimi i tregut Diference nh çrnirn mes
pashlyera sipas sipas kontrates pashlyara sipas me date
ornimit th kontraths dha
çmknit te
çmimit ni trogut
çnthnit le tregut
kontraths

GjIthsej
ekspozirni i
peshuer me
rrezik

Igirkese për
kapital

7
1 Totall I transaka I ***** ti paahlyera ne Llbrin Tregter
2 Tra3stesone le pasnyera deri ne 4 dite vonese (rre faktor 0%)
Transaks one lë pashlyera relerneet 5 clIte 15 cleitsh (me fektor 13%)
4 mreeseksione te paseyera miterreet 16 dlte 30 ditesh (tre faktor 50 341
5 Trensaksene lë pashlyera rdërnje131 dhe 45 ditesh (rre fektor 75%)

6 Transaksene la pesNyera rnloi 46 dite e rre teper (rre faktor 100%)

1192

11~1

111111EUE

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 9 i BQK-së — Treguesi i Leverazhit
[BSO.IND.F09] - Treguesi I Leverazhn
BNKXX (kodi bankas)
Ernr11 Bank4a
Data ddintrnaryyy

NS enlfra ('000 Euro)
24rat na bilancln

•

Mandjaa
Parludha aktual•
VI•rat kontabal na
bilancin • ojandiene

T nOuesllLewrazhlt

VI•rat bruto (Suposuar
Skapozhnot • rr•zikut
moaparfahlrfen a n•thnit
Rr•oulknat bruto 'SFT'
kradltor ti
ta aa•tahm
kontabal apo rrealkut
kundarpala•
kradltor)

3

2
1•<!a3

Eimpoximat bilonno

Zerat bilancor (duke perjeehtuar dernetPet dhe trensaknonet efinanc
por duke perfehire kollteralin)
Shuma e aeeteve e zbritur për tit Mrcaktuar Kapitalin e klases ai parë
4

8.7.• / 4.5-9-10

4

•

ram me Mori

D•rivativat

Kosto zivendesuese e Idhur me te gjelta Pansakennet denvataa (bruto nge nergana ndryehm
DerataPet kradeor (mbrojtM e shaur)

,

DerPalPet Meditor (rbrojtja e blere)
DerPativet financiar
Margana ndryshmse ne para te gatehme e pranueshme e konmena uar kundree vlerave te treg
Ana e kunderpates gendrons

10
11-12+13/11v13
12

Tranaak•lonrat

• finanden

• perMaktuar për ekspozirret e ahlyera troglara te klie

111~111.11111~,

ve (koe

la latrav• m• olaril

Transakslonet e agjonteve td financarit Ile letrave me

prenueahme per trajernte veça

Tra.aksionet e (Pencirrate letrave rre vlere tjera

13
16. 15•16
15
16

ha•tat tjara

,.

Aettlet tjera kontabe
Progullinnt ne asalet tjera kontetal per gelliene te reporta te loverazhe

7 8 10-20 2 2

17
18

Aselet e ablesdhura (ang. Drossed-up) per kelateralin • dhene te derPativeve
Da arketmehmet per rrergjinen ndryehuese ne para te gatehrre te prenueshme phishla dhe

19
20

Ana e kunderpales gendrore e perjasktuar për ekspoyinet e sktyera tregtare P1 klienteve (ena

.,
1111.1111~1111~%-

'

—

Letret me vlere te prenuare nete traneaksionl ifinancuar me letra me vlare Mi jen• njohur ai...~.~

21

-

elliellialleilliffikaah
1.1111~1~~.
111.111~1111.11.1111~

11111111~1111111~1111111111111

Pregullirret pet transaksPnet kontabel th shajos per transaksionet e financirril te ledfave mo v
Asetet e beettafe (ang. fiduciary)

22
2

'

1 4. 1•14

1111.111111111111.1

Cal ha•j•hurna
141Inro arti

I; Elmpo imet SFT ndaj QDC-Ps nga transe W Pnet a qatruara npe NbnNl

Derivatet dhe zeret j shlabIlancora
cunant parlod
notentlaltutur•
• 2600.641661

°Ue.r.''' •KP°.u".
m•thod; aamun• no
nattlno or CR/1)

pot.nn.m.t....p.,.
(ourrent xposur•
mathod; aPPN rotadatorP
natting)

NotIonal amount

Derlvativit

2

7

1.4.096

Ekapozirri i mundshem i se erdhrres per derPat et se

ni rresen e etepon

r tregmain

Derivativel
Derivativel kreditor (mbrojtje a shitur)
DerPalPet kreditor (mbropa co blere)
Derivativet financiar
Ana • kunderpalhe Mndrore e perataktuar për ekspozimet a shlyera tregtare at Idiantalve (elezpo
Z

0•10. 1
10
11
12
13
19
I69N12•12.14

at jaskta-allancor

nverlues kreditor spas Oasjes se Standardizuar per rre
Zerat jashtebilencor mo 0% Fekto
Zolinnt o kartelave kreditore pa kushle te anulirrit

-

Zolimet eera qe nuk karte kushla te anulina
Zerat jasktebilancor me 20% faktor kanvertuee kreditor sipas Oesjes ae Standerdizear par rrez
Zerat jashlebbncor me 50% faldor konvertuas kredaot sipas Oasjes se Standardtxuar par rrazku

....

Zeret Mehlebilancor me 100% fektot konvertuee kreditor sipas Oasjes se Standardizuer per frez
Optharaj

ashliblianoor

Ekapo Imat noclan I• N rra0ulluara pir derlvativat kradltor
Currant parlod
Cammd nolional
Capped notional
amount

1.2.2

D• Ivati

DerivatKet kreditor (mbroyja e shitur)

9•2-

DerivatPet kreditor (natroPja e blent)
Derivativet kreditor (mbrojIM e shitur ninus ratrojtja e bl•

• f•::•n
m
r• n'(a7.
•with
.
no maturky
wnlamatch)

0

t k •ditor

2

Cappad notIonal amount
Narn • raf•r•no• nam.)

)

Llogaritja • tr00000it ta l• •razhlt
P• ludlue aktual•
Shurn•

Ka Dilall l kb666 së 22,
2

Gjitheej ekepozirret

3
94.3

Rregullintot rregullatore
Dathsej ekspozirnet për llogerejen • Treguesit th loverazhe

6•1/4

Tr eeeee I I Immrazhit
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Formulari 10 i BQK-së —MPRr dhe kërkesat e kapitalit për rrezikun operacional
Para se të plotësohet ky formular, Banka duhet të zgjedh metodën e aplikueshme, duke përzgj edhur
"Treguesin Bazë" ose "të Standardizuar" nga lista.
Për parashtrimin e këtij formulari, të Ardhurat Bruto duhet të llogariten në pajtim me Rregulloren e
BQK-së për Adekuatshmërinë e Kapitalit të Bankave dhe Rregulloren për Menaxhimi ne Rrezikut
Operacional.

[BSD.IND.F10] - MPRr dhe kërkesat e kapitalit për rrezikun operacional
BNKXX (kodi i
Emri i Bankës
Data dclimm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

Të Hyrat Bruto
%e të Hyrave
Bruto

MPRr dhe kërkesat e kapitalit për rrezikun operacional
Viti -1

Lloji i qasjes

Viti - 2

Viti -3

Qasaja e Standardizuar

QASJA EINDIKATORIT BAZIK

100 €

100€

10 €

Financa korporative (FK)
Tregtimi dhe shitjet (TSh)
Ndarnietasirri me pakicë(NP)
Veprime bankare komerciale (BK)
Banka për klient privat(BKP)
Pagesat dhe barazime (PB)
Shërbime ndarmjetasimi (ShN)
Menaxhirri i rnjeteve (MA)
QASJA ESTANDARDIZUAR (QS)

-

Kapitali i kërkuar
Gjithsej kapitali i kërkuar

- €

Gjithsej MPRr për rrez. oper.

- €

1194

€

- €

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 11 i BQK-së — Kreditë dhe Paradhëniet sipas Aktivitetit Ekonomik,
Kreditë e Klasifikuara dhe të Ristrukturuara
Ky formular duhet të plotësohet në pajtim me përkufizimet e përcaktuara në Rregulloren e BQK-së për
Menaxhimin e Rrezikut Kreditor dhe Rregullorja për Ekspozimet Jopërformuese dhe
Ristrukturimet.Ekspozimi i përgjithshëm i referohet Kredive dhe Paradhënieve Bruto, përfshirë
interesin e akumuluar, plus çdo kapital dhe interes në vonese ; përveç kësaj duhet të përfshijë edhe
zotimet jashtë-bilancore. Përveç kësaj, Institucioni duhet të shpalos shumën e Kredive të
Ristrukturuara, të përfshira në shumën e Ekspozimit të Përgjithshëm. Për çdo Klasifikim të Kredive,
Institucioni duhet të paraqesë edhe "Shumat Kolaterale" të përfshira në shumën e Ekspozimit të
Përgjithshëm dhe "Rezervat për Humbjet nga Kreditë dhe Provizionet për Zërat Jashtë-Bilancor", të
regjistruara kundrejt Ekspozimit të Përgjithshëm për çdo kategori dhe industri.
Shuma e Rezervës për Humbjet nga Kreditë dhe Provizionet për Zërat Jashtë-Bilancor nuk mund të
jenë më të mëdha se Ekspozimi i Përgjithshëm.
Shuma e paraqitur si "Shuma e Kolateralizuar" duhet të jetë përmbledhja e shumës së kolateralizuar
për secilin mjet të veçantë, e kushtëzuar me shumën kontabël të atij mjeti të veçantë dhe jo me shumën
e kolateralit të përgjithshëm të atyre mjeteve (luteni të shihni shembullin më poshtë).

Vlera bruto

Kolaterali

Mjeti 1

1,000

1,200

Mjeti 2

800

600

Totali

1,800

1,800

Vlera bruto

Kolaterali

Mjeti 1

1,000

1,200

Mjeti 2

800

600

600

Totali

1,800

1,800

1,600

X

l Kolaterali i pranueshem I

1

1,000

Shuma e kolateralizuar që do të përfshihet në një industri specifike, e cila do të përfshijë vetëm dy
kreditë më lartë (Mjeti 1 dhe Mjeti 2) do tëjetë 1,600 dhe jo 1,800 duke ditur se për Mjetin 1, Institucioni
do të jetë në gjendje të kthejë vetëm 1,000 nga shuma në borxh edhe pse kolaterali e ka vlerën vetëm
1,200.
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[13S13.1N0.F11) Nreditij dhe Paradheniot sipas Aktivitotit Pkonornik, Nrodite e Klasifikuara dhe te Ristrukturuara
EINKJ(% (kodi i hanktist
Ernri i Etankes
Data ddirnmbryItY
Në mijra ('00 0 Euro)

21,441* 1
Nredlte dhe baradhe met mpas AktIvItellt Ekonotellt,Kredlte
Klaelflkuara dhe te RisuuMturuare

GlItheej
Ekspoilml

2,02112 2
Shurna e
bol aaaaa lUuar

Rezerva pe r
humbjet nga
kreellta

TO
OJNbael
Brapoilml riztrukeuruar

Nredlla dhe paradhentet për InatItuolonet vendere
Bupesia pyltana dhe peshketene
NInieW dhe gurorel
Prodhirrtarie
Furnizim rre enerop e1e1<trike paz avull tlM1e apf R kontleionuar
IJOsjelles, hanallzim rrenaxImm r rrbelunneve dhe akavdelet e rpanurt
NderttrIana
Treglia rre shun..3 dbe paluce rregullirn i automeleve clhe rrotombetave
Transportldhe deponart
Aktvrtelet e shabneve rë akorrodrryl dhe ushpimt
brorrrecionl dhe kopunllurn
Akbmtetellbanctere dhe te sgurrnt
Althmtelet 6 Peauttte
AhMtetelprotesbnale shkencore dhe leknike
Aktivitelet e sherbrneve adinnistratve dhe nteshlelese
Admerustrata dhe ntrogja

sigurwn detyrueshernsocul

Arsirn
Aldnidetel shimdetesore clhe sowele
Artel argelim dhe rekreacion,
2,21mtetet2era shertmese
Aktivrtelet e ekonortme famjare zi punitodbin•se; aktivitelete pavemutra Mprodhirit të rrehave dhe sharbrreve ta dwnanve lamljera per përtlwvn vNanah
AktUdelet e organuatave dhe trupave jashla-territoriale
Ekonomt• fanijare (Mdmitlat)
Gpthsej krmIlt• dba paradhengt par InalltueIon•I vandore
▪

kredltii dhe paradhanlet për Inelltualonet e huaje

Gfithset kredlt• dhe paradhinkrt
kredtte dhe paradhablet
cpthsej nurnri I kredIve

I 196

Shrylla 3
bluern••
Ituluterallmtar

Rerurva per
humbjet ng•
krodItei

Glithsej prMNCllaw:Të
Butporlml ristruhturuar•

blunua e
kolaterallaum

Reaerva per
humbjet nge
kredite

GlIthattj bruto
kredite dhe

Gjothaej
Gjahaaj
GIXMaIsM1ume rttattrtm Pur
rlatruldurtmet e Pol aaaaaIlauar humbjet npe
kredtte

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 12 i BQK-së — Mjetet financiare subjekt i cvlerësimit
Ky formular duhet të plotësohet në pajtim me përkufizimet e përcaktuara në Rregulloren e BQK-së për
Menaxhimin e Rrezikut Kreditor.
Vlera kontabël i referohet vlerës kontabël të secilit zë të mjeteve neto. Mjetet financiare duhet të raportohen
sipas rrezikut që përmbajnë, të raportuara në shtyllat përkatëse.
[BSD.IND.F12] - Mjetet financlare subjekt i selerisintit
BNIOCX (kodl I bankiis)
EmrilBankes
Data ddirnm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)
Vkara kontabil

Mjetet flnanclare subjekt I cyle res Int It

Mjetet te cllat nuk kanë pieuar rrige

Mjetet te cilat kane pesuar rrIge 111

ti ndje•hrn• ti rrealkut U krodleit qi ndjeahm• te rrealkut ti krodlei qi
nga njohja fillestar• (Shtylla 1)

elhatet me kredl te
gyletre•uara (Shlylla 3)

GjIthaej

nga njohja filkselare. enirepo nuk jani
krodl ta geleresuara(Shtyla 2)

Parate e gatahrne dhe depoyeat në bankal gendrore
Depozttat në banka
kietet financtare që niaahen për tregtion
Mjetet f Manciare të percaktuara ne vlerën fer
Kredite dhe paradheniet për insktucionet financiare
Kredite dhe paradhaniet per klientet
kletet me marreyeshje W riblerjes
Denyanyet rrProjtese
Inyestimet ne prona
Alletet jo-rgedhese që rrbahen për shaje
kketet e t1era ta prekshme
kketet e paprekshme
Inyestirnet në korrpanite partnere dhe ndermerget me kontrel lë
perbashkel
kkettat e gera
Gjitheej ilkdot në Bilane li Gjendjee
Geranclonet e les huara
Leter Idedee në dispozicion
Zotimet e pakthyeshrne
Zotimet e kthyeshme
Konegjencat që nderkdhen me kredrte për tregti
Zotirnet dhe kontgjencat kera jaahte-bilancore
Gjitheej Mjetet Jashtia Bilancit

- f

• c

Formulari 13 i BQK-së — Rekonsiliimi i provizioneve për humbje nga kreditë dhe
ekspozimeve kreditore
Ky formular duhet të plotësohet në pajtim me përkufizimet e përcaktuara në Rregulloren e BQK-së për
Menaxhimin e Rrezikut Kreditor.Ky formular ka për qëllim të pajtojë variacionet e provizioneve gjatë periudhës
për te gjitha mjetet e institucionit. Bilanci në fillim të periudhës n duhet të jetë gjithmonë i barabartë me
përfundimin e periudhës n-1, dhe bilanci në fund të periudhës duhet të jetë gjithmonë i barabartë me vlerën gjatë
periudhës së raportimit. Ekspozimi i përgjithshëm në bilanc dhe ekspozimet e përgjithshme jashtë-bilancor i
referohet vlerave bruto, Transferimeve në mes kategorive — reflektojnë ndryshimet në klasifildmin e mjeteve
gjatë periudhës. Për shembull, një kredi që në fillim të periudhës është klasifikuar si kredi ne shtyllën 1" dhe në
përfundimin të periudhës është klasifikuar ne shtyllën 2 ose 3 dhe anasjelltas. Në fund të fundit, qëllimi i këtij
formulari është të shfaq sjelljen e portfolios se kredisë gjatë periudhës së kaluar dhe në veçanti në identifikimin
e variacioneve kryesore në rrezikun e kredisë. Institucioni së pari duhet të realizojë ndryshimet në mes të
kategorive (kur është e aplikueshme) para pasqyrimit të çdo variacioni efektiv në ekspozimin e përgjithshëm.
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(BSD.IND.F13) • Rekkonsililml I provisionese per humbje nga krodito dhe oksposemeve kretletoro
EMINX% (rodi I bankes)
Erne I Bankes
Data clekereneyyyy
mgra ('000 Euro)
Bllanci n• mnm t•
Rekonsellerne I prommonsne ker hunthre ng• kmdge dh• •ksposern•ve
perludhiJs
kmdbore

Retkre Provelonett
për gjate
parludleksper

grtegjeternitt per
surete periudhes

NerY.nknaa
rosulte I
nerY.Mm•wnY

V.rl.aorfinoa
rhat rrrrrr iml 1
lareehe

Neryshimett ••
r•sullat I
rehlkimit te

Shly•rjet per
gjate perludhes

fund t• lehureat ng• shly•ret • elekr• • •hlyartesse
gorrigjem• t• ger• Belance
eterekt n•
meparshm• te
perendlus•
pasoyeen • t•
regjeatruera direkt re•

PrOVIZIOndiet perr metet t• clltl nok kan• postear rr Itja te ndeahrne tre rresikut
t• kratle• ge ng• njohja flM.lar. (bleyle 1)
Metel lenancere ge retaken për tregen
kketel linancere te percakkera sepas sleree fer
leredeb dhe paradherset per instfuelonet linancere
breditto dhe pmadhenem për Monter
pref Ip ellexe prow,onel • eletce• M menye pupare
trel b .14.9 proe Donel e reseee M men,e• ine•erAtale

kketet nee mereveshee të regeges
Dernativet mhrojtese
Investernet nekOrnpanIte pannere dhe ndierrarret rre kontrollth perhashke
bletel e bera
Provislonet per neatet th Ciltl nuk kane pesuar rrite te negeralun• t• reelkut
te kredeb ge ng• njohja
rrrrr. (Shtyll• 2)

e

e

•

Selotel theneere ne merehen per tretbsu
Mjstet linancere lë percaeuara ne okesen fer
Krenek dhe paradheniet per instemonet tinaneers
Kreddis dhe paradheniet për kknnin
test N cdeve• prosteone e rneture ne elen>ee pupere
pree lë edener premsronet e mature ne menere orKevreuede

111111~1111E11

1111111111~11

erej Ië cilenee lo-perfornmese

Metel ene ererreveshje të rblerjes
Darivelvekt merobieee
hvesteol nb korrpanette partnere dhe ndennorget me kontrollte perbeehket
kletee • ter•
Provisionst për meetet m• kreell tY ceerlisuar• I Shte«. 4)
kletettinancere pa mbehen per tregtot
Metel I ineneere te persakrters ne veresn fer
bredlle dhe paredheniet për osteleconet Inencure
Krodke dre paradheeset për Identet
et.brme mrrewsyero enrerles
Deenerbeel feercylese

Investinet ne kompareS partnere dhe nderrrerget r2 kontrok të perhashke
Mjelet ogera
prej te
provenonet e rreture ne menyre grupore
prej te ciave: provezonet e rettures nti entioyel Indregusle
Ggesek•ej provelentet për mjetest finaelear•
)
neor ( rety
1.8

•

«

Zetrat peleeteencor (Stety«. 21
prej le M•ve Skperformueee

- e p

«

• e

ellthli•ok proestenet per zirat Jaelrek ellandt t• etendpa•
ra1.M1t•t nY en. ntmemeila

1111111•11~11

111~1111•11•1111111111~1=111111111~1~1

Zeraljesshelleareer (Shella

për gjate pertudheis (te prek•ntohen ne Meren kontab• I brutok
VI•ra koneries I nr eeen i slera norretnakk

Rekon•1111m1 I tek•posern•v• kmentore

Transerot neterneet
Shtylles 1 dlut Shtylle• 2
Na sntYlbn 2 ng• • Isel • IY amYllen 1 ng•
1
entYllat

e renskatm ntl•rnintt
ghtylles 2 dh• ghtylles
leks shtylksn 2nga
shtylla 2

Nek shellon 2 nga
•M1HllaJ

Iranel•!et nmYml
SM1tylles 1 dh•
shtella•
lgke shtyllen l nga
shtylla

rw shtylen t nos
shtylla

bbeet evencere gek rreahon per tregen
Metel linaneare te percalbeera telpme slerite fer
bredele dhe paradhenlet pr Inelltuconel trunc•re
Kredledhe p•radhereet per Ideede
Mjstet na marrevmhtete reemes
Derevateen mhrobteo
evesterret në korroanets partnere dho nderenerget rne komrollte perbashket
Mee • Mem
Opthessej neetekt Itmentear•
Gjhheksej skirat jaahlibilancor

1
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Formulari 14 i BQK-së — Raporti për ekspozimet performuese dhe jo- performueseRekonsiliimi
Ky formular duhet të plotësohet në pajtim me përkufizimet e përcaktuara në Rregulloren e BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut Kreditor dhe Rregulloren për
Ekspozimet jo-performuese dhe ristrukturimet.
Ky formular ka për qëllim shpalosjen e vlerës bruto të ekspozimeve performuese dhe jo-performuese të detajuara po me ditë vonesë për zërat bilancore dhe
jashtbilancore.
Po ashtu, në pjesën e dytë të tabelës duhet të shpalosen çvlerësimet e akumuluara, ndryshimet negative në vlerën e drejt të akumualuara si rezultat i rrezikut
kreditor dhe provizionimit për ekspozimet përkatëse siq janë përcaktuar në këtë formular.

RISDA).F111 • Raport per elupwrnet performuese clhe P perlomese
ANUX fkodi bankes!
Emri i BanYes
Dala cldnnrnIffiry
Ye myra l'0(10 Euml
letarnake
Yhin Y onYNl bruto i rier. nannale

(1,1eri,ionel e

Parkalegesa

alUrnUl.." narylAmel roeq01,0 N Wrine dr0 Y YumuWnsi reauhl nruMN Iredaa dne proraxmane

.a>pfkomaa

R•parliall atapaYnetpirlerrnona dbalopirlormuaa•
Paraeaaapoe•
ranna.31111i

vome

,11411•4411114

ONne

IaU

anal

Prejaida• Preilichwe
diaaran pleftaera

azpozionet
parlemorta•
Çalariabeillaa
peatalaale
alumbiart

9t~110-pakonono•NarbantlYwnielanalrysliew
krodioallia
Parcona raa
vcomealidii
alolopaeoljalabei
90,61. 0 verapo

Youla
>111111
.111.1ti

esie YwnuYUHirHulro rmiht
loa10.

Vome
>1114t1
.1a,1

Vpnela
a r]el

sa>1

pranuetime .o[aleu
aaranuena

raldliegaranuonellnanewa li prenuara

Kaamerali pola4allIne
Garamon~are
Pra~1,0, aaarroallnal ornuara alr elt~rat
sperlorinuele

10afnancarepanth. pkInairn
lipeafrarcsellcakallnnahdole‘
14edliffiapuldleretpanleackneifilareire
gnallirk prafdratOrtlerall
pglidart

e•robi
ulaw: Inot Y ftwra rn heOal kowe*

ular ROI

pel edenr Indlisquwan. hplek reatui
Ifoldrrernararalaelartames
Onakilot~
nnifflano ampnepo..ele immerparmu..
r~-1.1*
laiaseliera

Gamardalldwa
Lake laadla na dapozcon
Zorelaraltlyeahre
1~pardriaxaltre4eflapk trega
Zereaffie kragersaraaa

11~1~
111111111111~111

111111W~111•11111111•11111111
111111.1111111111111111111111•1111111111

111111W
11111M'
1•111111'
/1111111

111111111111111

1•111111
111111111111111~
11111111~1111=1111

fift4eillptal
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Formulari 15 i BQK-së — Raporti për kreditë e ristrukturuara
Ky formular duhet të plotësohet në pajtim me përkufizimet e përcaktuara në Rregulloren e BQK-së për Ekspozimet jo-performuese dhe ristrukturimet.
Ky formular ka për qëllim shpalosjen e vlerës bruto të ekspozimeve të ristrukturuara përformuese dhe jopërformuese të detajuara sipas arsyeve të ristrukturimit
për zërat bilancore dhe jashtbilancore.
Po ashtu, në pjesën e dytë të tabelës duhet të shpalosen Çvlerësimet e akumuluara, ndryshimet negative në vlerën e drejt të akumualuara si rezultat i rrezikut
kreditor dhe provizionimit për ekspozimet përkatëse siq janë përcaktuar në këtë formular.

e retreeltturuan

IBSO.H.F151 • Rapodi Rie•
ENCaut (kodi I leareleis)
Enerl Bareleit
Oata ele0nerneyay

rw rnjea f 000 Eure)
Sheana txueo • Y 0111113111t8111 / .

reternal • aleuneultuera.nter

a nonelual• a elespoarneve par le rad tta e retteuteurua'a

Bespoan• e rodelore le elserulteuruere parlorrnues•

Ropotaned reulder• la useruleuruarte to.parforneu•s•
Beapoterneet •

aree ee cuare
13 apeuraul me
uteryseunue to
luzletar• te
Yontratate

el Ireareceare oe erta

ancon•

IldryINII• III

panuallaan Pro".".
ta nalaarIeleuara neaa

tualetava ea,
aontrdes

restruletWIM•11.perforneurasee

Pedurrnuesa •
çvlareaunt db•

rhstrullunan ,

Elespotanst m•
illnareceme

Weeti cam

Vilj te ellan

ii clasatura

10 azal•••••ara

8.1,0,."' . meretat.tee.P.O.,r1ormuese .Ç aler•sernst • 4 urn uluara ueleysfieenet na
vlaran • dreit te Yurnualuara se razultat e re•DO ue ar•tlitor eln• proruionem 0

oronuara

elespozien••• ••

Itotae•rm e
paluattalear• i
Eleall0Z1r11•11.1 ncleyshini• ele
I useetere, te. lo.etraeas

Provueonat •

allanp.

Yeeneulura

PttOrrau•••ora
repostraneernit

liefenancon•

larateuar 0.,
alsperenwl eo.
parlorrnuat•

•

. ,

.

•

.

.

80.1.~,

pel Iri crlaw pel I i oln• 1.01“,r,krwra mlupole1tornorm.,
Pe, I. ellm liebol
g•1 10 [r4r..• tre0 1i vorwrame Ivor~ rotoperteude
•

1.01e1rre mrrerreelp Id rbbrpa
reenvaNftntrealke

•

heastrat na I.~ parenaredhe nelemaneet nie lontrolle perbashkel
aleetat a tau.

•

.

,

.

,

,
•

•

r

'
<l
• t
<

(

faielesse eltspoznot • restrualuruara ni Eflan• ea Cepneltot

. (

.
•

. e

. (

. e

GYvervel.b[Iv.

•

lelar lanadela ree dateozno•

‘01.11 e pekthyeahre
7.~.0 • WhIsstrre
Noolqencd pr Marlatean ree euedta tee trage
Z

dhe

ncal pare mane»lancora

I Geltleaol alupotineal • eteeruletumara Jaseela 101
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leranetara Pat
alispa,~N.
parlorrauem

.

Nradilealle asredhanet par. natilexunellnaneere
leurZiaelho ateroffifrael par Ifleta0

,

Garanceanat
fiaancura e•

0

1,4alal trancova te paraWeara sepas viam ler

taae ea treare,

arale dno 0aranc.onal Inana,ar•to

111.0,allyrulra

1.11. calava

taialruatunnee
oartennuesee re•

viera malealmaue • leolal•
uu
learanceoren • dee neerrot pataal,0

lelmel n• vlaran e ter•el ea aluenueluara se neautiat , rreaeltur le ra Oteor dha provulonnet

e

.

r
r

•

.

•

.

•
'

.
.

r

r

•
•
•

r

.

.

.

.
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Formulari 16 i BQK-së — Raporti i Mjeteve Likuide
Ky formular përfshin Stokun e Mjeteve Likuide në përputhje e Rregulloren e BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut
të Likuiditetit, se çdo linje e formularit që korrespondon me një lloj të mjetes likuide, të pranueshme nga BQKja.Në kolonën e Shumës Kontabël, institucioni duhet të ofrojë shumën e përgjithshme kontabël të mjeteve të saj
likuide — kjo shumë më pas duhet të shpërndahet përgjatë vlerësimit kreditor (kur është e aplikueshme), që do të
thotë se shumat e ofruara në çdo kolonë të vlerësimit kreditor duhet të specifikohet si shumë kontabël para
buxhetit të shIcurtuar (për atë lloj të veçantë të mjeteve likuide dhe atij vlerësimi të veçantë kreditor). Gjatë
zbërthimit të shumës kontabël të çdo lloji të mjeteve likuide përgjatë vlerësimit kreditor, përdoruesi duhet të ketë
parasysh vlerësimin kreditor të përcaktuar me Rregulloren e BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit.
Shumat e ndara në secilin rresht përgjatë kolonave të vlerësimit kreditor duhet të shtohen tek Shuma e
Përgjithshme Kontabël në kolonën e parë. Kini parasysh llojet në vijim të mjeteve likuide siç janë përcaktuar në
Rregulloren e BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit dhe lidhjen e tyre me çdo rresht në Formularin
13 të BQK —Mjetet Likuide:
Referenca në formularin 13
të BQK-së
Paratë e gatshme
Bilancet
Llogaritë njedhëse

Depozitat dhe plasmanët
Kreditë për bankat dhe
institucionet tjera financiare

Letrat me vlerë të mbajtura
për tregtim

Letrat me vlerë për investim

Marrëveshjet për riblerje

Rregullorja e BQK-se për Nlenashimin e Rrezikut të Likuiditetit
Neni 17 - 4 (a) Paratë c gatshme — në dorë
Neni 17 - 4 (b) Llogaritë me BQK
Neni 17 - 4 (h) Llogaritë rrjedhëse me bankat dhe me institucionet tjera financiare
Neni 17 - 4 (c) Llogaritë me bankat e Kosovës me maturim deri në tridhjetë (30) ditë
Neni 17 - 4 (i) depozitat me bankat dhe me institucionet tjera financiare deri në tridhjetë (30) ditë
maturim të mbetur
Neni 17 - 4 (m) Plasmanët /letrat me vlerë të tregtueshme, që nuk janë të klasifikuara, por të
emetuara nga bankat zhvillimore multilaterale ( që përshkruhen ne shtojcën I)
Neni 17 - 4 (j) Kreditë për bankat dhe institucionet tjera financiare me maturim të mbetur prej
tridhjetë ditë (30)
Neni 17 - 4 (d) Bonot e thesarit, apo llogaritë e thesarit të emetuara nga Qeveria e Republikës së
Kosovës, të re_giistruara në bilanc si "të mbajtura për tregtim";
Neni 17 - 4 (e) 80 % (tetëdhjetë përqind) e obligimit, e emetuar nga Qeveria e Republikës së
Kosovës , regjistruar në bilancin e gjendjes si "të mbajtura për tregtim";
Neni 17 - 4 (k) Letrat me vlerë të tregtueshme të emetuara nga qeveritë qendrore dhe/ose nga bankat
qendrore me vlerësim kreditor, të dhënë nga agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit ekuivalente me
atë S&P dhe jo më të ulët se sa AANeni 17 - 4 (1) Letrat me vlerë të tregtueshme të emetuara nga qeveritë qendrore dhe/ose bankat
qendrore me vlerësim kreditor, të dhënë nga agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit ekuivalente me
atë S&P dhe jo më të ulët se sa AANeni 17 - 4 (m) Plasmanët/letrat me vlerë të tregtueshme, që nuk janë të klasifikuara, por të
emetuara nga bankat zhvillimore multilaterale ( që përshkruhen ne shtojcën I)
Neni 17 - 4 (f) letrat me vlerë për "investim" të Qeverisë së Republikës së Kosovës (bonot e thesarit
dhe obligacionet) me maturim të mbetur deri në nëntëdhjetë (90) ditë
Neni I 7 - 4 (n) letrat me vlerë për "investim" me maturim të mbetur për një (1) muaj (me përjashtim
të letrave me vlerë të Qeverisë së Kosovës të përfshira në paragrafin 4 (f) të artikullit 17)
Neni 17 - 4 (g) T- llogaritë të blera nën marrëveshjet e riblerjes me maturim të mbetur deri në shtatë
(7) ditë.
Neni 17 - 4 (o) Letrat me vlerë të blera nëpërmjet marrëveshjes REPO me maturim të mbetur deri në
shtatë (7) ditë.

I
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Detyrimet afatshkurtra duhet të përshkruhen si shuma kontabël të atyre detyrimeve të përcaktuara në pajtim me Nenin 17 — 9 të Rregullores së BQK-së për
Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit.

[BSD.IND.F16]
Raporti mbi Mjetet Likuide
BNKKX (kodi i
Entri I Bankbs
Data dd/rnm/yyyy
Na mbra (.000 Euro)

Kate goria

Paraja
Gpendra.
Lbgana naedhese
Depozeal dhe
Rasmanet

Parshkriml/Maturtteti I Mbetur

Shuma brolo
kontabe I

<30 tlita

rre

Bono Taesan (BTIM
Obigacione
Bono Thesari (BTh)
Letrat me Vlerë te
Oeveri të tjera:
Tregtoeshme dhe te
Otergacrone
Gatsnme për Shme
Bankat Ohndrore
hstrtuconet Fnanmare
Agjensbnet narkombetare
InvesOmel në letra me bagamonet dhe BTh 10 Koso
< 90 drte
vierb
< 30 drte
Letra të eera me eiere
Marreveshjet e Febbrjes
Bono la Thesarit (BTh)
< 7 dila
Letra te bera rre viere
<7 dite
Oeveria e Kosves:

Gsrhser Mjetat Lisede
pree te cilaver Mjetet me likuidilet 10 lartë
Delynmel Atatshkortera
Metel Lkode CaMyreneve A Sh
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BB+

138

BB

B+

Below
CCC•

%MiMNIMIE1111=~111~EZ=11

Egatshrne
BOK
Banka dhe tTF
Banka Vendore
< 30 drte
Banka dhe ITF
< 30 dite
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
kmlitusione nderkombatare

Kredee ne Banka dhe

Parshtatjet (Haircut)
Mbr
BBES

#DIV/0!

Stoku I Mjeteve
Likuide
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Formulari 17 i BQK-së — Depozitat dhe Plasmanet në Banka
Ky formular përfshin depozitat dhe plasmanët në Banka (përfshirë degët e huaja, por duke përjashtuar IMF-të
dhe IFJB-të) duke përfshirë Mjetet që njedhin nga transaksionet e anasjellta të riblerjes, por duke përjashtuar çdo
mjete në formën e letrave me vlerë (të tilla si obligacionet, notat dhe jogarancitë).
Çdo rresht duhet të korrespondojë me një mjet të vetëm (p.sh. një bilanc në një llogari rrjedhëse) sesa me një
emetues të veçantë (p.sh. një llogari rrjedhëse dhe një depozitë me afat duhet të raportohen në dy rreshta të ndarë,
edhe nëse janë të ndërlidhur me palën tjetër të njëjtë). Luteni të merrni parasysh shpjegimet në vijim për secilën
nga kolonat:
Llo - i kërkesës - Një nga llojet në vijim duhet të përzgjidhet (në përputhje me librin statutor të përgjithshëm të
kontabilitetit të BQK-së); Depozitat e Barasvlershme me Kapital; Kërkesat Minimale për Rezervë; Depozitat
tjera në Bankën Qendrore të Kosovës; Depozitat në Bankat tjera Qendrore; Llogaritë Nostro (të zbatueshme
vetëm kur pala në mjet është një Institucion i Huaj); Llogaritë Rrjedhëse, Çeqet në rrjedhën e mbledhjes. Bilancet
tjera. Tregu Monetar Ndërbankar); Depozitat me afat; Kreditë; Marrëveshjet e Riblerjes; Kreditë dhe paradhëniet
tjera për Banka.
Kodi referues - të plotësohet me kodin e brendshëm referues për mjetin.
Banka - Përcakton emrin ligjor të palës në mjet (p.sh. nëse hyrja është një depozitë nga institucioni "XYZ",
kolona "Banka" duhet të shënohet me "XYZ").
Shteti -Përcakton shtetin ku është regjistruar zyra e palës. Emri i shtetit përzgjidhet nga lista e emrave të
pranueshme në listën e kodeve të shteteve të dhëna nga standardi ndërkombëtar ISO 3166.
Lloli i institucionit - Përcakton llojin e institucionit që është palë në mjet. Një nga llojet në vijim duhet të
përzgjidhet: Banka Qendrore e Kosovës; Bankat tjera qendrore, Kompania Amë, Filialet dhe Degët tjera nga
grupet; Degët e huaja nga Institucionet tjera Vendore; Bankat tjera jashtë Kosovës.
Vlerësimi kreditor i Institucionit - Përshkruan vlerësimin kreditor të palës, që duhet të përzgjidhet nga opsionet
në dispozicion (subjekt i Ofruesit të Vlerësimit Kreditor, të specifikuar në fushën e mëposhtme). Përdoruesi
duhet të përzgjedhë "Tjetër" nëse asnjëri nga opsionet nuk i përshtatet vlerësimit kreditor të palës. Nëse nuk iu
është atribuuar asnjë vlerësim kreditor nuk i është atribuuar palës tjetër, atëherë përdoruesi duhet të përzgjedhë
"Nuk ka vlerësim".
Ofruesi i vlerësimit kreditor - Përshkruan ofruesin e vlerësimit kreditor të institucionit të paraqitur në fushën
paraprake. Një nga institucionet në vijim duhet të përzgjidhet: S&P Short Term; S&P Long Term; Moody's Short
Term; Moody's Long Term; Fitch Short Term; Fitch Long Term; Tjetër; Nuk ka vlerësim.
Valuta -Përshkruan valutën me të cilin mjeti është caktuar. Valuta është përzgjedhur nga një listë në bazë të
standardit ndërkombëtar ISO 4217 Kodi A3 (p.sh. Euro - EUR).
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Klasifikimi i mietes — Përshkruan klasifikimin e çdo mjeti në bazë të Rregullores së BQK për Menaxhimin e
Rrezikut Kreditor. Një nga klasifikimet në vijim duhet të përzgjidhet: Standard, Vrojtues, Nën-Standard, Të
dyshimta, Humbje
Shuma kontabël (Valuta) — Përshkruan shumën kontabël të mjetes në valutën origjinale në ditën e raportimit.
Interesi i akrual- Duhet të përshkruajë shumën e interesit të akrual deri në datën e raportimit. Kjo shumë duhet
të prezantohet në valutën origjinale.
Kursi i këmbimit — Përshkruan kursin e këmbimit për valutën e përzgjedhur në fushën e "Valutës". Kursi i
këmbimit duhet të caktohet në pajtim me normat e publikuara nga Banka Qendrore Evropiane (në datën e
raportimit)', në njësitë e valutës së huaj për njësi të valutës vendore (p.sh. 1.5 USD/1EUR, në të cilin rast
përdoruesi duhet të shkruajë "1.5"). Nëse mjeti është i emëruar në valutën vendore, përdoruesi duhet të caktoj
kursin e këmbimit si "1".
Provizioni (Euro) — Duhet të përshkruajë sasinë e provizionit/zhvIerësimit që i është ngarkuar mjetit, nëse është
e aplikueshme. Kjo shumë duhet të paraqitet në euro.
Data e maturimit — Përshkruan ditën në të cilën shuma e principalit (ose kësti i fundit) duhet të paguhet. Nëse
nuk ka ndonjë datë të tillë (p.sh. Depozitat që janë ri-paguar sipas kërkesës) atëherë kjo fushë duhet të mbetet e
zbrazët. Data duhet të shkruhet si "DDMMVVVV".
Lloii i ri-pazesave — Përshkruan se si është ripaguar principali. Një nga llojet e ripagesës në vijim duhet të
përzgjidhet: Amortizimi, Bullet/Kreditëdhëniet me kushte të pandryshueshme, Kupon Zero, Me kërkesë.
Lloii i normës së interesit — Përshkruan llojin e interesit të ndërlidhur me mjet. Një nga llojet në vijim duhet të
përzgjidhet: I ndryshueshëm, Fiks, Kupon Zero
Shpeshtësia e paResave të interesit — Përshkruan shpeshtësinë e pagesave të interesit. Një nga llojet në vijim
duhet të përzgjidhet: Mujore, Tremujore, Gjysme-vjetore, Vjetore, Tjetër.
Indeksi i normës rrfedhëse- Përshkruan indeksin e normës njedhëse që përdoret në llogaritjen e pagesave të
interesit. Një nga opsionet në dispozicion duhet të përzgjidhet: Libor: XX Muaj; Euribor: XX Muaj; Tjetër; Nuk
aplikohet (nëse lloii i normës së interesit është "Fiks").
Përhapia e normës rriedhëse— Përshkruan përhapjen e ndërlidhur me pagesat e interesit me normë njedhëse.
Kjo vlerë duhet të futet si një përqindje e rrumbullakosur deri në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Nëse lloii i
normës së interesit është "fiks" atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët.
Norma fikse — Përshkruan normën fikse të interesit të ndërlidhur me mjeten. Kjo vlerë duhet të futet si një
përqindje e rrumbullakosur deri në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Nëse lloii i normës së interesit është
"rrjedhës" atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët
Kufizimi në përdorimin e fondeve— Përshkruan nëse mjeti është i pakufizuar. Mjetet e pakufizuara janë ato të
cilat nuk janë zotuar (në mënyrë eksplicite ose implicite) që të sigurohen, kolateralizohen ose të rrisin kredinë e
ndonjë transaksioni (p.sh. Depozitat e dhëna si kolateral nga banka raportuese tek ndonjë palë e caktuar), ose pa
ndonjë kufizim ligjor ose kontraktues për përdorimin e tyre nga banka raportuese. Kjo fushë duhet të plotësohet
me një "Po" (nëse ka kufizime) ose "Jo" (nëse mjeti konsiderohet të jetë i pakufizuar).

IJu lutemi shihni uebfagen: httoJ
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Formulari 18 i BQK-së — Porftolio e investimeve
Ky formular përfshin të gjitha investimet e mbajtura në formë të letrave me vlerë nga banka raportuese, përfshirë
edhe mjetët e zotuara si kolateral nga banka raportuese në transaksionet e riblerjes. Mjetët që zotohen nga pala
e tretë si një kolateral në transaksionet e kthyeshme të marrëveshjes së riblerjes nuk duhet të raportohen në këtë
formë.
Çdo rresht duhet të korrespondojë me një mjetë të vetme (p.sh. një investim në një emetim specifik të obligacionit,
edhe nëse fitohet në dy transaksione të ndara, duhet të raportohet në një rresht të vetëm), sesa me një emetues të
caktuar (p.sh. dy investime në dy emetime të ndryshme të llogarive të thesarit, edhe nëse emetohet nga pala e
njëjtë, duhet të raportohet në dy rreshta të ndarë). Luteni të kini parasysh shpjegimet në vijim për çdo kolonë:
Kodi ID së letrave me vlerë ose Ref. Treztia jashtë bursës OTC. —duhet të plotësohet me një kod identifikues që
në mënyrë unike identifikon çdo siguri (p.sh. ISIN, CUSPI, Bloomberg Global Identifier).
Lloh i letrave me vlerë— përshkruan llojin e letrave me vlerë me të cilin është i lidhur hyrja. Një nga opsionet
vijuese duhet të përzgjidhet: Kapitali; Të ardhurat fikse; Fondet e investimit; Tjera.
Lloii i nën-sizurisë — Përshkruan ndarjen relevante të çdo lloji të përzgjedhur të sigurisë në fushën paraprake
(Lloji i Sigurisë). Çdo etiketim i nën-sigurisë fillon me opsionin korrespondues të llojit të sigurisë (p.sh. në lidhje
me një bono të thesarit, Lloji relevant i Letrave me vlere është "Të Ardhurat Fikse" dhe Lloji i Nën-Letrave
me vlerë është "Të ardhura fikse: Shtetërorë")

Emetuesi — Përshkruan emërimin ligjor të emetuesit (p.sh. nëse hyrja është një aksion i zakonshëm nga
Institucioni "XYZ", kolona Emetuesi duhet të plotësohet me "XYZ"; përveç kësaj, nëse hyrja është e lidhur me
Obligacionin Shtetëror nga Kosova, atëherë kolona Emetuesi duhet të plotësohet me "Republika e Kosovës")
Përshkrimi/Emri i fondit — duhet të plotësohet me emrin e sigurisë.
Entiteti zrupor — Përshkruan nëse emetuesi është një entitet grupor (p.sh. kompani amë, filiale ose ndonjë degë
e grupit të bankës raportuese) Kjo fushë duhet të plotësohet me "Po" (nëse emetuesi është një entitet grupor) ose
me "Jo" (nëse emetuesi nuk është një entitet grupor).

Shteti- Përshkruan shtetin se ku është regjistruar zyra e palës. Emri i shtetit përzgjidhet nga lista e emrave të
pranueshëm në listën e kodeve të shteteve të dhënë nga standardi ndërkombëtar ISO 3166.

Valuta - Përshkruan valutën me të cilën siguria është caktuar. Valuta është përzgjedhur nga një listë në bazë të
standardit ndërkombëtar ISO 4217 Kodi A3 (p.sh. Euro - EUR).
Sektori institucional — Përshkruan sektorin institucional të emetuesit. Një nga këto duhet të përzgjidhet:
Qeverisja Qendrore; Qeverisja Lokale; Banka Qendrore; Korporatat tjera Depozituese; Ndërmjetësit Tjerë
Financiarë; Kompanitë e sigurimeve; Institucionet Ndihmëse financiare; Korporatat Jo-financiare Shoqërore;
Korporatat Jo-fmanciare Publike; Korporatat Jo-financiare Private.
Sektori ekonomik — Përshkruan sektorin ekonomik të emetuesit, që duhet të përzgjidhet sipas Klasifikimit
Evropian të Mjetiteteve Ekonomike (NACE Rev. 2).
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Vlerësimi kreditor i emetuesit— Përshkruan vlerësimin kreditor të emetuesit, që duhet të përzgjidhet nga opsionet
në dispozicion (subjekt i Ofruesit të vlerësimit kreditor i specifikuar në fushën në vijim). Përdoruesi duhet të
përzgjedh "Tjetër" nëse asnjë nga opsionet nuk i përshtatet vlerësimit kreditor të palës. Nëse asnjë vlerësim
kreditor nuk i atribuohet palës tjetër, përdoruesit duhet të përzgjedh "Nuk ka vlerësim".
Ofruesi i vlerësimit kreditor — Përshkruan ofruesin e vlerësimit kreditor të institucionit të paraqitur në fushën
paraprake. Një nga institucionet në vijim duhet të përzgjidhet: S&P Short Term; S&P Long Term; Moody's Short
Term; Moody's Long Term; Fitch Short Term; Fitch Long Term; Tjetër; Nuk ka vlerësim.
Klasifikimi i mietes — Përshkruan klasifikimin e çdo mjeti në bazë të Rregullores së BQK për Menaxhimin e
Rrezikut Kreditor. Një nga pikët në vijim duhet të përzgjidhet: Standard, Vrojtues, Nën Standard, Të dyshimta,
Humbj e
Kateroria e kontabilitetit SNRF 9— Përshkruan kategorinë e kontabilitetit për mjetin, në pajtim me Standardin
Ndërkombëtar i Raportimit financiar 9 (SNRF 9). Një nga kategoritë në vijim duhet të përzgjidhet: Kreditë dhe
paradhëniet, Mjeti financiar i mbajtur për tregtim; Mjeti financiar i calctuar me vlerë të rregullt (Opsioni i vlerës
fer), mjetët financiarë të mbajtura deri në maturim.
Lloii i maties së kontabilitetit — Përshkruan nëse mjeti është matur me vlerë të rregullt, kosto të amortizuar ose
kosto historike.
Cmimi i bleries (Valuta) — Përshkruan çmimin e blerjes së letrave me vlerë në valutën origjinale dhe neton e
interesit të akumuluar (si çmimi i pastër). Sa herë që investimi i përgjithshëm në këto letra me vlerë të veçanta
është blerë nëpërmjet më shumë se një transaksioni (dhe prandaj me çmime të ndryshme të blerjes), përdoruesi
duhet të përshkruajë Çmimin e Blerjes në pajtim me konventën për peshimin e kostos mesatare. Çmimi i blerjes
së letrave me vlerë me të ardhura fikse duhet të përshkruhet si përqindje e vlerës së tyre par (p.sh. nëse një
obligacion është blerë për EUR 99.83 dhe ka vlerën nominale par prej EUR 100, çmimi duhet të caktohet si
0.9983). Për letrat tjera me vlerë, çmimi i blerjes duhet të specifikohet si shuma e valutës (p.sh. një aksion i
kapitalit është blerë për EUR 6.20, çmimi duhet të caktohet si 6.20).
Nëse investimi është i matur me vlerën e drejtë:
1. Sasia / Shuma nominale — për letrat me vlerë me të ardhura fikse,përdoruesi duhet të përshkruajë
vlerën e përgjithshme nominale në portfolion e bankës raportuese (10 obligacione, secila me vlerë
par prej 1000 Euro, duhet të përshkruhet si 10 x EUR 1,000 = EUR 10,000), në të cilin rast shuma
duhet të përshkruhet në valutën e saj origjinale. Për letrat tjera me vlerë, përdoruesi duhet të
përshkruajë numrin e letrave me vlerë në portfolion e bankës raportuese (p.sh, 10 njësi pjesëmarrëse
ose aksione të kapitalit duhet të përshkruhen si 10);
2. Çmimi aktual (Valuta) — Çmimi aktual i letrave me vlerë me të ardhura fikse duhet të raportohet si
neto e interesit të akumuluar (çmimi i pastër) dhe të përshkruhet si një përqindje e vlerës së tij par
(p.sh. nëse një obligacion me një vlerë par prej EUR 1000 aktualisht vlerësohet EUR 950.83, çmimi
duhet të caktohet si 0.95083). Për letrat tjera me vlerë, çmimi aktual duhet të caktohet si shumë e
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valutës (p.sh. nëse një aksion i kapitalit vlerësohet si EUR 6.20, çrnimi duhet të caktohet si 6.20), në
të cilin rast shuma duhet të caktohet me valutën e saj origjinale;

3. Interesi i akrual— Duhet të përshkruajë shumën e interesit të akrual deri në datën e raportimit. Kjo
shumë duhet të paraqitet në valutën e saj origjinale. Për letrat me vlerë që nuk bartin interes,
përdoruesi nuk duhet të caktojë ndonjë vlerë.
Nëse investimi është matur si kosto e amortizuar:

1. Vlera par — përdoruesi duhet të caktojë vlerën e përgjithshme par në portfolion e bankës raportuese
(10 obligacione, secila me vlerën par prej 1000 Euro, duhet të përshkruhet si 10 x EUR 1,000 = EUR
10,000), në të cilin rast shuma duhet të përshkruhet në valutën e saj origjinale.
2. Shuma kontabël (Valutal — Përshkruan koston e amortizuar të letrave me vlerë, që duhet të
përcaktohet duke përdorur metodën e interesit efektiv në pajtim me SNRF 9. Kjo shumë duhet të
caktohet në valutën e saj origjinale, duke përjashtuar çdo interes të akrual.
3. Interesi i akrual- Duhet të përshkruajë shumën e interesit të akrual deri në datën e raportimit. Kjo
shumë duhet të prezantohet në valutën origjinale. Për letrat me vlerë që nuk bartin interes, përdoruesi
nuk duhet të caktojë ndonjë vlerë.
Kursi i këmbimit — Përshkruan kursin e këmbimit për valutën e përzgjedhur në fushën e "Valutës". Kursi i
këmbimit duhet të caktohet në pajtim me normat e publikuara nga Banka Qendrore Evropiane (në datën e
raportimit)2, në njësitë e valutës së Huaj për njësi të valutës vendore (p.sh. 1.5 USD/1 EUR, në të cilin rast
përdoruesi duhet të shkruajë "1.5"). Nëse mjeti është i emërtuar në valutën vendore, përdoruesi duhet të caktoj
kursin e këmbimit si "I".
Provizioni - Duhet të përshkruajë sasinë e provizionit/zhvIerësimit që i është ngarkuar mjetit, nëse është e
aplikueshme. Kjo shumë duhet të paraqitet në euro.
Derivativi i përfshirë (P/J) — Përshkruan nëse afatet dhe kushtet e mjetit përmbajnë derivativë të përfshirë. Një
derivativ i përfshirë është një komponent i një instrumenti hibrid që përfshin një kontratë bazë derivative — me
efektin se një pjesë e rrjedhës së parasë e instrumenti hibrid ndryshon në mënyrë të njëjtë si një derivativ i pavarur.
Një derivativ i përfshirë shkakton një pjesë ose tërë njedhën e parasë që pëmdryshe do të kërkohej nga kontrata
që të ndryshohet sipas një norme të veçantë të interesit, çmimit të një instrumenti financiar, çmimit të komoditetit,
kursit të Huaj të këmbimit, indeksit të çmimit ose normës, vlerësimit kreditor ose indeksit të kredisë, ose variabla
tjera, të dhëna në rastin e variablave jo-financiare se variabla nuk është specifike për një palë të kontratës. Kjo
fushë duhet të plotësohet me një përgj igje "Po" nëse mjeti përmban veçori të tilla, dhe me "Jo" nëse nuk ka afate
dhe kushte të tilla të përfshira në afatet dhe kushtet e letrave me vlerë.
Data e emetimit — Përshkruan ditën në të cilën është emetuar letra me vlerë. Dita duhet të shkruhet si
"DDMMVVVV".
Data e maturimit — Përshkruan ditën në të cilën shuma e principalit (ose kësti i fundit) duhet të paguhet. Nëse
nuk ka ndonjë datë të tillë (p.sh. Depozitat që janë ripaguar sipas kërkesës) atëherë fusha duhet të mbetet e zbrazët.
Data duhet të shkruhet si "DDMMVVVV".
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Lloji i ripaResave — Përshkruan sesi është ripaguar principali. Njëra nga llojet e ripagesave në vijim duhet të
përzgjidhet: Amortizimi, Bullet/Kreditëdhëniet me kushte të pandryshueshme, Kuponi Zero, në Kërkesë.
Lloji i normës së interesit — Përshkruan llojin e interesit të lidhur me mjetin. Një nga llojet në vijim duhet të
përzgjidhet: I ndryshueshëm, Fiks, Kuponi Zero
Shpeshtësia e pazesave të kuponit— Përshkruan shpeshtësinë e pagesave të interesit. Një nga llojet në vijim duhet
të përzgjidhet: Mujor, Tremujor, Gjysmë-vjetor, Vjetor, Tjetër.
Indeksi i interesit rriedhës- Përshkruan indeksin e normës rrjedhëse që përdoret në llogaritjen e pagesave të
interesit. Një nga opsionet në dispozicion duhet të përzgjidhet: Libor: XX Muaj; Euribor: XX Muaj; Tjetër; Nuk
aplikohet (nëse Iloii i normës së interesit është "Fikse").
Përhapja e normës rrjedhëse — Përshkruan përhapjen e ndërlidhur me pagesat e interesit me normë rrjedhëse.
Kjo vlerë duhet të futet si një përqindje e rrumbullakosur deri në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Nëse lloii
normës së interesit është "fikse" atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët.
Norma fikse — Përshkruan normën fikse të interesit të ndërlidhur me mjeten. Kjo vlerë duhet të futet si një
përqindje e rrumbullakosur deri në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Nëse lloii i normës së interesit është
"rrjedhës" atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët
Norma e kthimit deri në maturim — Përshkruan normën e kthimit deri në maturim të instrumenteve fikse. Kjo
vlerë duhet të përshkruhet si një përqindje e rrumbullakosur në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Për mjetët
përveç atyre të letrave me vlerë me të ardhura fikse, kjo fushë duhet të ngelet e zbrazët.
Kufizimi në përdorim — Përshkruan nëse letra me vlerë është e pakufizuar. Letrat e pakufizuara me vlerë janë
ato të cilat nuk janë zotuar (në mënyrë eksplicite ose implicite) se do të sigurohen, kolateralizohen ose të rrisin
kredinë e ndonjë transaksioni (p.sh. Depozitat e dhëna si kolateral nga banka raportuese tek ndonjë palë e
caktuar), ose pa ndonjë kufizim ligjor ose kontraktual për përdorimin e tyre nga banka raportuese. Kjo fushë
duhet të plotësohet me një "Po" (nëse ka kufizime) ose "Jo" (nëse mjeti konsiderohet të jete i pakufizuar).
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Tabela 181

[BSD IND F18] • Poitldia e Inveslirneve
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Tablea 182.
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Formulari 19 i BQK-së — Ekspozimet e mëdha

Formulari ka për qëllim të demonstrojë përqendrimin e Ekspozimeve të Mëdha nga institucioni raportues në
pajtim me Rregulloren e BQK-së për Ekspozimet e Mëdha.
Emri i referohet një grupi sa herë që ekziston një grup i klientëve të ndërlidhur. Në çdo rast tjetër, emri do të
korrespondojë me një palë tjetër individuale. Për një grup të klientëve të ndërlidhur, emri i entitetit që do të
raportohet është emri i kompanisë mëmë ose, në rastet kur grupi i klientëve të ndërlidhur nuk ka një kompani
mëmë, atëherë do të raportohet emri tregtar i grupit.
Kolona për Personin e Ndërlidhur me Bankën duhet të plotësohet me ose "Po" ose "Jo", në përputhje me dispozitat
e Rregullores së BQK-së për Transaksionet e Personave të Ndërlidhur me Bankën dhe Punëtorët e Bankës.
Sektori institucional duhet të plotësohet sipas tabelës në shtojcën XX. Sektori ekonomik duhet të saktësojë se në
çfarë sektori industrial vepron Debitori. Kjo kolonë duhet të plotësohet sipas tabelës në shtojcën XX.
Kolona për Klasifikimin e Mjetëve përshkruan klasifikimin e çdo mjeti sipas Rregullores së BQK-së për
Menaxhimin e Rrezikut Kreditor. Një nga klasifikimet në vijim duhet të përzgjidhet: Standard, Vrojtues, Nën
Standard, Të dysKreditëra, Humbjet.
Përjashtimet Rregullatore të cilat mund të zbriten nga Ekspozimi Total për llogaritjen e Ekspozimeve të Mëdha
Kufijtë janë të ndara si më poshtë:
- Rregullorja — referon te përjashtimet e caktuara në Nenin 5 të Rregullores së BQK-së për Ekspozimet e
Mëdha;
- Tjetër — referon te përjashtimet individuale dhe ad-hoc që lejohen dhe aprovohen zyrtarisht nga
Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare.
Shuma e Kolateralizuar duhet të përfshijë vlerën e kolateralit të premtuar Bankës për këtë ekspozim. Shuma e
përfshirë në këtë kolonë është e pavarur nga shuma e përfshirë në kolonat e Përjashtimeve Rregullatore. Si e tillë,
çdo shumë që konsiderohet si një përjashtim rregullator dhe kolateral i drejt& duhet të përfshihet në të dy kolonat.
Rezervat e Përgjithshme për Humbjet nga Kreditë dhe Provizionet duhet të përfshijë shumën e rezervave për
humbjet nga kreditë dhe provizionet e ndërlidhura me ekspozimin e palës tjetër.
Shumat e Përjashtimeve Rregullatore, Shuma e Kolateralizuar dhe Rezervat e Përgjithshme duhet të përfshihen
si shuma pozitive.

3 Sipas

depozitave të Rregullores së BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut Kreditor
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Formulari 20 i BQK-së — Personat e Ndërlidhur me Bankën
Formulari ka për qëllim të shfaq Ekspozimet e Personave të Ndërlidhur me Bankën nga institucioni raportues në pajtim me Rregulloren e BQK-së për Transaksionet e Personave të Ndërlidhur
me Bankë dhe Punëtorët e Bankës. Lloji i Personave të Ndërlidhur duhet të shtohet në lidhje me numrin përkatës (1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6) sipas paragrafit 1.8), Neni 2 i
Rregullores së BQK-së për Transaksionet e Personave të Ndërlidhur me Bankë dhe Punëtorët e Bankës. Kolona për Klasifikimin e Mjetëve përshkruan klasifikimin e çdo mjeti sipas
Rregullores së BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut Kreditor. Një nga klasifikimet në vijim duhet të përzgjidhet: Standard, Vrojtues, Nën Standard, Të dysKreditëra, Humbjet. Çdo Ekspozim
për Personin e Ndërlidhur me Bankë duhet të ndahet midis Depozitave dhe Plasmanëve, Kreditëve dhe Paradhënieve dhe zërave tjerë. Zërat jashtë-bilancor duhet të ndahen në mes Zotimeve
të Papërdorura të Pakthyeshme dhe bilanceve tjera. Kolateralet për këto ekspozime duhet të ndahen në mes të Parave të Gatshme dhe Depozitave të zotuara për Bankën dhe Kolateraleve
tjerë të pranueshëm. Rezervat dhe Provizionet e Përgjithshme nga Humbjet e Kredive duhet të përfshijnë shumën e rezervave dhe provizioneve nga humbjet e kredive të ndërlidhura me
ekspozimin e palës.
Të gjitha shumat duhet të përfshihen si shuma pozitive.
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Formulari 21 i BQK-se — Depozitarët më të mëdhenj
Ky formular ka qëllim të monitorojë përqendrim e Depozitave nga një burim i financimit siç është përshkruar në
paragrafin 6 të nenit 46 të Ligjit për Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare JoBankare.
Përkufizimi i depozitës është ai i përfshirë në nenin 3 të ligjit.
Banka duhet të raportojë 20 depozitarët me mëdhenj. Përveç kësaj, Banka duhet të përfshijë në këtë formë shumën
e përgjithshme dhe numrin e depozitave.
[13SD.IND.F21] - Depozitarët më të Mëdhenj
BNKXX (kodi i
Emri i Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

Rendi

Einri / Emri i
Grupit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sektori
Institucional

Sektori
Ekonomik

Shuma e
Depozitave

%na Gjithsej
Depozitat
0%
0%
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Gjithsej Depozitat
Gjithsej Nr. i Depozitorëve
Gjithsej Nr. i të punësuarve
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Formulari 22 i BQK-së — Depozitat dhe Plasmanet nga Bankat
Ky formular përfshin depozitat dhe plasmanët nga bankat (përfshirë Degët e huaja, por duke përjashtuar IMF-të
dhe IFJB-të) duke përfshirë detyrimet që njedhin nga transaksionet e riblerjes, por duke përjashtuar çdo detyrim
në formën e letrave me vlerë (të tilla si obligacionet, notat dhe obligacionet e shoqërive aksionare).
Çdo rresht duhet të korrespondojë me një mjet të vetëm (p.sh. një bilanc në një llogari rrjedhëse) në vend së me
një emetues të veçantë (një llogari rrjedhëse dhe një depozitë me afat duhet të raportohen në dy rreshta të ndarë,
edhe nëse janë të ndërlidhur me palën e njëjtë). Ju lutem merrni parasysh shpjegimet në vijim për secilën nga
kolonat:
Lloji i Depozitave — Një nga llojet në vijim duhet të përzgjidhet ( në pajtim me librin statutor të përgjithshëm të
kontabilitetit të BQK-së): Llogaritë Vostro; Tregu Monetar Ndërbankar; Depozitat; Kreditë; Marrëveshjet e
Riblerjes; Burimet dhe Depozitat tjera.
Kodi referues — të plotësohet me kodin e brendshëm referues për detyrimin.

Banka — Përcakton emrin ligjor të një pale për detyrimin (p.sh. nëse hyrja është një depozitë prej institucionit
"XYZ", kolona "Bankë" duhet të shënohet me "XYZ").

Shteti — Përshkruan shtetin ku është regjistruar zyra e palës. Emri i shtetit përzgjidhet nga lista e emrave të
pranueshëm në listën e kodeve të shteteve të dhënë nga standardi ndërkombëtar ISO 3166.
Lloii i institucionit — Përshkruan llojin e institucionit që është palë në detyrim. Një nga llojet në vijim duhet të
përzgjidhet: Banka Qendrore e Kosovës, Bankat Tjera Qendrore, Kompania Amë, Filialet dhe Degët Tjera nga
Grupi; Degët e huaja nga Institucionet tjera vendore; Banka Tjera jashtë Kosovës.

Valuta —Përshkruan valutën në të cilin është emërtuar detyrimi. Valuta është përzgjedhur nga një listë në bazë të
standardit ndërkombëtar ISO 4217 Kodi A3 (p.sh. Euro - EUR).
Shuma kontabël (Valuta) — Përshkruan shumën kontabël të detyrimit në datën e raportimit në valutën e tij
origjinale
Interesi i llozaritur - Duhet të përshkruajë shumën e interesit të akrual deri në datën e raportimit. Kjo shumë
duhet të prezantohet në valutë origjinale.
Kursi i këmbimit — Përshkruan kursin e këmbimit për valutën e përzgjedhur në fushën e "Valutës". Kursi i
këmbimit duhet të caktohet në pajtim me normat e publikuara nga Banka Qendrore Evropiane (si në datën e
raportimit)4, në njësitë e valutës së Huaj për njësi të valutës vendore (p.sh. 1.5 USD/1EUR, në të cilin rast
përdoruesi duhet të shkruajë "1.5"). Nëse mjeti është i emëruar në valutën vendore, përdoruesi duhet të caktoj
kursin e këmbimit si "1".
Data e maturimit — Përshkruan ditën në të cilën shuma kryesore (ose kësti i fundit) duhet të paguhet. Nëse nuk
ka ndonj ë datë të tillë (p.sh. Depozitat që janë ripaguar sipas kërkesës) atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët.
Data duhet të shkruhet si "DDMMVVVV".

4Ju

lutem vizitoni uebfagen: htto://www.ecb.intistats/enchange/eurofxref/htmlenclex.en.html
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Lloii i shlveries së pazesave — Përshkruan sesi është shlyer shuma kryesore. Njëra nga llojet e shlyerjes në vijim
duhet të përzgj idhet: Amortizimi, Bullet/Kreditëdhëniet me kushte të pandryshueshme, Kuponi Zero, në Kërkesë.
Lloji i normës së interesit — Përshkruan llojin e interesit të lidhur me detyrim. Një nga llojet në vijim duhet të
përzgjidhet: I ndryshueshëm, Fiks, Kupon Zero
Shpeshtësia e pazesave të interesit — Përshkruan shpeshtësinë e pagesave të interesit. Një nga llojet në vijim
duhet të përzgjidhet: Mujor, Tremujor, Gjysme-vjetor, Vjetor, Tjetër.
Indeksi i normës rriedhëse- Përshkruan indeksin e normës rrjedhëse që përdoret në llogaritjen e pagesave të
interesit. Një nga opsionet në dispozicion duhet të përzgjidhet: Libor: XX Muaj; Euribor: XX Muaj; Tjetër; Nuk
aplikohet (nëse Boii i normës së interesit është "Fiks").
Përhapia e normës rrjedhëse — Përshkruan përhapjen e ndërlidhur me pagesat e interesit me normë rrjedhëse.
Kjo vlerë duhet të futet si një përqindje e rrumbullakosur deri në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Nëse lloii i
normës së interesit është "fiks" atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët.
Norma fikse — Përshkruan normën fikse të interesit të ndërlidhur me detyrimen. Kjo vlerë duhet të futet si një
përqindje e rrumbullakosur deri në 2 presje dhjetore (p.sh. "5.00 %"). Nëse Iloli i normës së interesit është
"rrjedhëse" atëherë kjo fushë duhet të mbetet e zbrazët
Kufizimi në përdorimin e fondeve — Përshkruan nëse detyrimi është i pakufizuar. Zërat e palcufizuara janë ato
të cilat nuk janë zotuar (në mënyrë eksplicite ose implicite) se do të sigurohen, kolateralizohen ose të rrisin
kredinë e ndonjë transaksioni (p.sh. Depozitat e dhëna si kolateral nga pala tek banka raportuese), ose pa ndonjë
kufizim ligjor ose kontraktues për përdorimin e tyre nga pala. Kjo fushë duhet të plotësohet me një "Po" (nëse
ka kufizime) ose "Jo" (nëse zëri konsiderohet të jetë i pakufizuar).
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[BSD.IND.F22] Deporitat dhe Plasmanet nga Sankat
BNIC« (kodi
Emri i Bank0 s
Data dclimmlyyyy
Ni mijra (1000 Euro)

Rendi

Lloji i Depozitave Kodi Referues

Bank a

Vendi

Lloji i Instibicionit

Valuta

Vkra Kontaliel
(Valute)

..
Ekspozimi ne
Interesi Akrual
Bilanc (Valut8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
39

1218

Norma e
këmbimit
El("°zinii në
Blanc (Euro)
)(EUR/m)

Lloji i normes se
Data e Maturimn Lloji i Page ses
interesit

Fre k uenca e
Pageses se
Inieresave

Indeksi i Normes
Variabik

Hendeku i
Normave
Variabile

Norma Fikse

Kuflaimina
perdonm e
fondeve

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 23 i BQK-së — Llogaritja e Rezervës së Likuiditetit
Ky formular duhet të përfshijë bilancin ditor nga muaji i kaluar për Llogaritë Rrjedhëse, Llogaritë e
Kursimeve dhe detyrimeve tjera me maturim deri në një vit sipas Rregullores së BQK-së për
Minimumin e Rezervave të Bankës.

[BSD.IND.F23] - Llogaritja e Rezervës së Likuiditetit
BNKXX (kodi i
Emri i Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

Dita e Muajit

Llogari
Rrjedhëse

Lloagaritë e
Kursimeve

Depozitat e
Detyrimet e tjera
afatizuara me
me maturitet deri
maturitet deri në
në një vit
një vit

Gjithsej

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Detyrimet mesatare deri në një vit
Rezerva e kërkuar për muajin vijues

#DIV/0!
#DIV/0!
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Formulari 24 i BQK-së — Mirëmbajtja e Rezervave të Likuiditetit
Ky formular duhet të përfshijë bilancin ditor të Fondeve të Parave të Gatshme dhe Bilanceve me BQKnë nga muaji i kaluar. Rreshti në formular për Rezervat e Nevojshme të Likuiditetit, në bazë të raportit
të muajit të kaluar kalendarik duhet të përfshijë shumën e tërhequr nga muaji i kaluar, Formulari 20 i
BQK-së — "Kërkesa për Rezervë për muajin vijues".
[BSD.IND.F24] - Mirëmbajtja e Rezervave të Likuiditetit
BNICXX (kodi i
Emri i Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)
Dita e Muajit

Paraja

Gje ndja me BQK-në

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rezerva e Likuiditetit së para dy muajve të kaluar
Rezerva e Likuiditetit sipas muajit të kaluar
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Gjitjsej Rezerva e
Likuiditetit

Tepricë/
(Mungesë)
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Formulari 25 i BQK-së — Hendeku i Likuiditetit
Ky formular ka për qëllim të vlerësojë Boshllëkun e Likuiditetit të Institucionit duke demonstruar
pozitën e hyrjes dhe daljes së parave të gatshme sipas shportës kohore.
Boshllëku në likuiditet është i ndarë në dy seksione: Rrjedha kontraktuale e parave dhe Rrjedha e sjelljes
së parave
Rrjedha kontraktuale e parasë ka për qëllim të demonstrojë boshllëkun e likuiditetit në mes të hyrjeve
dhe daljeve të paskontuara duke marrë parasysh pozitën e tanishme kontraktuale të Mjetëve dhe
Detyrimeve të Institucioneve. Qëllimi është që të shpaloset çdo pagesë kontraktuale në periudhën kur
duhet të paguhet (duke përfshirë principalin dhe interesin). Prandaj, në analizat e maturimit, njedha e
parasë ndahet në shportat e maturimit (eng. maturity bucket), ku ndodh njedha e parasë (përfshirë
rrjedhën e parasë së gatshme nga interesi) në vend se të përfshihet në një shportë të vetme kur
instrumenti të arrij maturimin. Si i tillë, për instrumentin e caktuar financiar që bart interes, kjo tabelë
duhet të përfshijë jo vetëm ripagesën e kapitalit në shporta përkatëse kohore, por edhe shumën e
interesave të paskontuar për t'u paguar deri në maturimin e këtij instrumenti. Për instrumentet e
ndryshueshme të normës së interesit, institucioni mund të përdor ose normën e fundit të interesit për
çmime të reja ose normat e interesit me afat për llogaritjen e njedhës së parasë, përderisa institucioni
është në pajtim me metodologjinë e aplikuar. Llogaritë rrjedhëse nga Klientët dhe Bankat që kërkohen
si të gatshme duhet të vendosen në shportën e kohës së parë, që është e zbatueshme edhe për Mjetet dhe
Detyrimet pa maturim (p.sh. Llogaritë me BQK ose Llogaritë Rrjedhëse me Bankat dhe Institucionet
tjera Financiare). Përveç kësaj, Mjetet dhe Detyrimet e mbajtura për tregtim duhet të vendosen në
shportën e kohës së parë.
Rrjedha e sjelljes së parave duhet të bazohet në parashikimet e brendshme të institucionit bazuar në
parimet dhe skenarët e renditura në Rregulloren e BQK-së për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit,
Neni 12. Këto parashikime duhet të bëhen vetëm për periudhën një vjeçare.
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1BSD.IND.F25] - Hendeku i rivlerësimit
BNKXX (kodl I hankes)
Emri i Bankes
Data dd/mm/yyyy
Në mijra ('000 Euro)

Pershkr '

Rrjedhet hyres• të kontraktuara
Paraja dhe depozirat në Bankat Clendrore
Depozdat në banka
Nrsetet financere që abahen per tregtirn
Itletet f renciare te percaktuara siupas vleres ter
Kredite dhe paradhenet per insttuctortel kreditore
Kredite dhe paradhenet per kftemet
1,4elet financiare që rrbahen deri në neturint
Arsetet ne nerreveshjete rblerjes
Derhativel nbrottes
Metet e tjera
Gjithsal Rrjedhat hyrase ta kontrektuara

Rrjedhat e prhura hyrase
Depozitat e reja nga individet dhe BVM
Borshet e ree
Borirret nga estitucionet e 4era kredkore

Borxhet e varuara
Rrjedhat e tjera te pritura hyrese
GjIthsej Ryjedhat • PrItura Hyratte

Gpthsej rrjadhat hyrase
Rrjedhet delase te kontrak aaaaa
Burirret nga Bankat Qendrore
Detyrirret Istanctare që rrbahen për treglirn
Delynrret I avmatare te parcaktuar ne deren fer
Burbet nga hstdocionet e gera kreditore
Burinet nga klientët dhe kredlle hera
Letra me vere te Itarsha
Detyrkret lonanciare që nderlidhen ne asetet e transteruara
Detyrkret e perfilineve penzionale
Derivativet nbrojtese
Borshet e Varura
Delyrimet e gera

GjIthe•J Rrjedhat dalase ti kontrektuara
Rrjedhat • prIture delase
Kredite e reja
hoetinet e reja të phtura financiare
Fejedhat dalese te trundshme nga zerat jashe-bilancor
Fejedhat e tiera le prrtura dalese

GJIthsej rrjedhet e priture dallise
Gpthasej rrjedhat dalase
Flendeku i LIkuldlletit
Hendeku I Akumuluar
Hendeku I Llk uiditetit (I prItur)
Handeku I Akum uluar
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1 - Dite

1.3 Matej

6.12 Muaj

k S Vite

Gjithsej
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Formulari 26 i BQK-së — Pozicionet në Valutë të Huaj
Ky model ofron informatën për pozicionin e çdo valute (valuta e raportimit është e përfshirë) për ekspozimet në
bilanc dhe zotimet jashtë-bilancore.
Kolona e kursit të këmbimit përshkruan kursin e këmbimit për valutën e paraqitur në fushën e "Valutës". Kursi i
këmbimit duhet të përfshihet sipas kurseve të publikuar nga Banka Qendrore Evropiane (si në datën e raportimit),
në njësitë e valutës së Huaj për njësi të valutës vendore (p.sh. 1.5 USD/1EUR, me ç"rast përdoruesi duhet të
shënoj "1.5"). Për Euro ju lutem shënoni "1".
Pozicionet do të raportohen ndaras si mjete (përfshirë zotimet për blerje) dhe detyrime (përfshirë zotimet për
shitje). Mjetet dhe zotimet për të blerë duhet të raportohen si shuma pozitive kurse detyrimet dhe zotimet për të
shitur duhet të raportohen si shuma negative. Pozicionet në Zotimet për të Blerë ose Shitur duhet të përfshijnë
vlerat nominale të derivativëve të këmbimit valutor.
Nga Mjetet dhe detyrimet e përgjithshme në valutë të Huaj, institucioni raportues duhet të raportojë për ato që
janë mjete likuide dhe detyrime afatshkurta, gjegjësisht, në pajtim me Rregulloren e BQK-së për Menaxhimin e
Rrezikut të Likuiditetit, neni 17, paragrafi 4 deri në 9.

(840/1).F261 • Poricionet ni Valuti ti MaJej
BIACQ (ked i
Ernri Bankis
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Ni Inira 1000 Ef.e0
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Formulari 27 i BQK-së — Raporti mbi Kreditë Hipotekare Rezidenciale dhe Kreditë
Hipotekare Komerciale
Kjo formë ka për qëllim të demonstrojë performancën e Huave të Hipotekës Komerciale dhe Rezidenciale.
[BSD.IND.F27] - Raporti mbi Kreditë Hipotekare Rezidenciale dhe Kreditë Hipotekare Komerciale
BNKXX (kodi i bankës)
Emri i Bankës
Data ddImmiyyyy
Në mijra ('000 Euro)

Përshkrimi
Raporti për kreditë hipotekare komerciale
Shpërdarjet për gjatë tremujorit
Shuma e nbetur e Kredive Fipotekare:
Shtylla 1
Shtylla 2
Shtylla 3
Ekzekutini i hipotekave
Patundshrnëritë e marra në posedim- V lera e Pronës
Patundshmëntë e marra në posedirn- Viera e Fipotekës
Raporti për kreditë hipotekare për banim
Shperdarjet për gjatë trermjorit
Shurns e mbetur e Kredive Flpotekare:
Shtylla 1
Shtylla 2
Shlylla 3
Ekzekutini i hipotekave
Patundshmëntë e marra në posedim- Vlera e Pronës
Patundshmanta e marra në posedim - VIera e Hipotekës

224

Num ri i kredive

Shuma

Mesatarja e Peshuar e Mesatarja e Peshuar e
Kuponit (%)
Maturitetit (Muaj)

Udhëzim për raportim BQK
I

Formulari 28 i BQK-së — Rreziku i normës së interesit në librin e bankës
Kjo formë duhet t ë plotësohet në përputhje me përkufizimet e përcaktuara në Rregulloren e BQK-së për Riskun e Normës së Interesit në Librin Bankar (IRRBB)
SEMILIX Noale

".•72: 2r:•!:71:t••
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Formulari 29 i BQK-së — Raporti mbi kolateralin dhe garancionet financiare të
pranuara s si dhe kreditë hipotekare rezidenciale
Ky formular ka për qëllim shpalosjen e kredive te mbuluara me llojin e kolateralit si dhe kredive hipotekare
rezidenciale sipas elementeve të përcaktuara në raport. Kreditë hipotekare rezidenciale janë të përkufizuara dhe
të trajtuara në Rregulloren për Kreditë Rezidenciale.
[BSD.INDB29) Raporti mbi kolateralin dhe garancionet financlare të pranuar si dhe kreditë hipotekare rezidenciale
BNKXX (kodi i bankes)
Ernri I Bankës
Data dd/mm/yyyy
Në rnipa ('000 Euro)

Vlera makeimale a pranueshme e kolateralit apo garanclonit
Garancionet dhe kolaterali

14edi te mbuluara m• kolateral te paloapshern
Realdenciale

Komerciale

Vlera kontabi I

Vlera kontabe I e
akumuluar

Kredlte dhe paradhenlet për klientet
hotitumenet Inanciare
InsOlocione jo-tnanciare
Ekononte fenajare Ondividen
Kredi hipotekare rezidenciete

Kolaterali i marre ne posedim gjate periudhes dhe ai I akumuluar
Nareteljoqarkulluese te rrbalture për ahltje
Prona. rrakineril dhe paiespet
Prone inrestuese
Kapital dhe instrumente të borxhit
Hipotekal per kredie hipotekare rezdenciale
Te bera
Gjithesej
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Kredime mbulea Neter
Para te gatahm•
(Instruntente te borzhit)

Tjera

Garancionet financiare
të pranuara

Udhëzim për raportim BQK

Formulari 30 i BQK-së — Provizionet dhe kontigjencat
Ky formular ka për qëllim levizjen e provizioneve ne fillimi dhe në fund të periudhës raportuese, duke përjashtuar
provizionet e matura me SNRF 9 të cilat shpalosen në formularin 11 me lartë. Këto provizione dhe kontigjenca
duhet të trajtohen siq është përcaktuara me SNK 37 .

(81111111/3J01 - Providoort dh• Mentigiencal
61•00( tkall I thankiS)
Emr1 I Banki•
D•t• delffivnlYWY
IY mlira r000 Euro)

Vlora Icant•13.1
Provl.nonel ene Yontiojencet

PensIon•I an• perlitim•I
th punonOs»

fillestar irlara kontabil nl
VY•ras1lbs• perrshor rnpen • prov..onev• eluianiese
Vhra • parearur
1-1 VIrt,a • pambrur e kehY. fYl•
L•vtrj• r M.
1111.elpirlundlimbir blera wsnYCil ni Imn0 tl perhe

ilattruYturimil I
bl.n.•11

G•ahlOt Ilfpfer• dhe
prece•et pjyr*sece yi
jnini pW

Vrowillon• tOr•

0111bizej

al
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Shtojca 3— Hollësitë tjera dhe udhëzimet për plotësim janë dhënë në këtë shtojcë

Lloji i institucionit
Lloji i institucionit
Banka Qendrore e Kosovës

Kompania amë dhe degët tjera nga grupi

Banka tjera qendrore

Degët e huaja nga institucionet tjera vendore

Bankat tjera vendore

Bankat tjera jashtë Kosovës

Vlerësimi kreditor i institucionit dhe ofruesi i vlerësimit kreditor
Vlerësimi kreditor i institucionit dhe ofruesi i vlerësimit kreditor duhet të specifikohet sipas tabelës më poshtë.
Vlerësimit e kryera përveç Moody's, S&P dhe Fitch duhet të specifikohen si "Tjera" në të dy fushat. Kur pala në
mjet nuk është vlerësuar atëherë duhet të specifikohet si "Nuk ka pasur vlerësim".
Moody's
Afatshkurtër
Afatgjatë
Aaa
Aa1
Aa2
P-1
Aa3
A1
A2
A3
P-2
Baa1
Baa2
P-3
Baa3
Shkalla Jo-investuese

S&P
Afatshkurtër
Afatgjatë
AAA
AA
A-1+
AAAA+
A
A-1
AA+
A-2
BBB
BBBA-3
BBB+
Shkalla Jo-investuese

Fitch
Afatgjatë
Afatshkurtër
AAA
AA
F1+
AAAA+
A
F1
AA+
F2
BBB
BBBF3
BBB+
Shkalla Jo-investuese

Indeksi i normës rriedhëse
Indeksi i normës rrjedhëse duhet të specifikohet si në tabelën më poshtë. Kur përdoret një indeks tjetër, kjo fushë
duhet të specifikohet si "Tjera". Kur mjeti ose detyrimi nuk është indeksuar tek indeksi i normës rrjedhëse, kjo
fushë duhet të specifikohet si "Nuk aplikohet".
Indeksi I normës rrjedhëse
Euribor: 1 Muaj
Libor: 1 Muaj
Libor: 1 Muaj
Euribor: 1 Muaj
Libor: 2 Muaj
Euribor: 2 Muaj
Libor: 3 Muaj
Euribor: 3 Muaj
Libor: 4 Muaj
Euribor: 4 Muaj
Libor: 5 Muaj
Euribor: 5 Muaj
Euribor: 6 Muaj
Libor: 6 Muaj
Euribor: 7 Muaj
Libor: 7 Muaj
Euribor: 8 Muaj
Libor: 8 Muaj
Euribor: 9 Muaj
Libor: 9 Muaj
Euribor: 10 Muaj
Libor: 10 Muaj
Libor: 11 Muaj
Euribor: 11 Muaj
Libor: 12 Muaj
Euribor: 12 Muaj
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Lloji i letrave me vlere dhe nënkatezoritë e tvre
Lloji i letrave me vlere dhe nënkategoritë e tyre duhet të caktohet sipas tabelës në vijim.
Lloji i sigurisë
Kapitali

Të ardhurat fikse

Fondet e investimit

Tjera

Nënkategoritë
Kapitali: Aksioni i zakonshëm
Kapitali: Aksioni i preferuar
Kapitali: Tjetër
Të ardhurat fikse: Shtetërore
Të ardhurat fikse: Bonchi i Vjetër i Siguruar
Të ardhurat fikse: Bonchi i Vjetër i
Pasiguruar
Të ardhurat fikse: Bonchi i Ri i Siguruar
Fondi: Kapitali
Fondi: Të ardhurat fikse
Fondi: Thesari
Fondi: Pasuria e paluajtshme
Fondi: të Fondeve
Fondi: ETF
Fondi: REIT
Fondi: Tjetër
Instrumentet hibride
Tjetër

Sektori institucional

Sektori institucional duhet të caktohet sipas tabelës në vijim:
Sektori Institucional
Qeverisja qendrore
Qeverisja lokale
Banka qendrore
Korporatat tjera depozituese
Ndërmjetësit tjerë financiarë

Kompanitë e sigurimit
Ndihmësit financiare
Institucion publik
Korporatat jofinanciare publike
Korporatat jofinanaare private

Luteni t'i referoheni Shtojcës 4 për detaje rreth çdo sektori institucional
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Sektori ekonomik
Sektor ekonomik duhet të përzgjidhet sipas Klasifikimit Evropian të Mjetiteteve Ekonomike (NACE Rev. 2), si
në vijim:
Sektori ekonomik
Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi
Minierat dhe guroret
Prodhimtaria
Fumizimi me energji elektrike, gaz, ngrohje me avull dhe ajër të kondicionuar
Fumizimi me ujë; ujërat e zeza, menaxhimi i mbeturinave dhe mjetitetet e rehabilitimit
Ndërtimtaria
Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i automjeteve dhe motoçikletave
Transporti dhe magazinimi
Akomodimi dhe mjetitetet për shërbim të ushqimit
Informacioni dhe komunikimi
Mjetitetet financiare dhe të sigurimit
Mjetitetet e pronës së paluajtshme
Mjetitetet profesionale, shkencore dhe teknike
Mjetitetet e shërbimeve administrative dhe mbështetëse
Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimi i detyrueshëm social
Arsimi
Shëndeti i njeriut dhe mjetitetet e punës sociale
Art, zbavitje dhe rekreacion
Mjetitetet tjera shërbyese
Mjetitetet e ekonomive familjare si punëdhënëse; mallrat dhe shërbimet e padiferencuara — mjetitete prodhuese te ekonomive
familjare për përdorim vetanak
Mjetitetet e organizatave dhe trupave jashtë-territorit

Shteti
Fusha e shtetit duhet të caktohet sipas standardit ndërkombëtar ISO 3166, si në tabelën në vijim:

Shtetet
AFGANISTAN

KONGO

HUNGARIA

MONTSERRAT

SINGAPORI

ISHUJT ALAND

REPUBKLIKA
DEMOKRATIKE E
KONGOS

ISLANDA

MAROKO

SINT MAARTEN (PJESA
HOLANDEZE)

SHQIPERIA

ISHUJT KUK

INDIA

MOZAMBIKU

SLLOVAKIA

ALGJERIA

KOSTA RIKA

INDONEZIA

MIANMAR

SLLOVENIA

SAMOA AMERIKANE

BREGU I FILDISHTË

REPUBLIKA
ISLAMIKE E IRANIT

NAMIBIA

ISHUJT SOLOMON

ANDORRA

KROACIA

IRAKU

NAURU

SOMALIA

ANGOLA

KUBA

IRLANDA

NEPALI

AFRIKAJUGORE

HOLANDA

XHORXHIA JUGORE DHE
ISHUJT SENVIÇ JUGOR

ANGUILLA

KURAÇAO

ISHULLI I MAN

ANTARKTIKA

QIPRO

IZRAELI

ANTIGUA DHE
BARBUDA

REPUBLIKA ÇEKE

ITALIA

ARGJENTINA

DANIMARKA

XHAMAIKA

NIKARAGUA

SHRI LANKA

ARMENIA

GJIBUTI

JAPONIA

NIGERI

SUDANI
SURINAME

KALEDONIA E
RE
ZELANDA E
RE

SUDANI JUGOR
SPANJA

ARUBA

DOMINIKA

XHERSI

NIGERIA

AUSTRALIA

REPUBLIKA
DOMINIKANE

JORDANI

NIUE

SVALBARD DHE JAN MAYEN

KAZAKISTANI

ISHUJT
NORFOLK

SVAZILEND

AUSTRIA
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AZERBEJXHANI

EGJIPT

ISHUJT BAHAMEAS

EL SALVADOR

BAHREINI

GUINEA
EKUATORIALE

BANGLADESH

ERITREA

BARBADOS

ESTONIA

KENIA

ISHUJT
VERIOR
MARIANA

SUEDIA

KIRIBATI

NORVEGJIA

ZVICRA

OMANI

REPUBLIKA ARABE E SIRISË

PAKISTANI

KRAHINA KINEZE E
TAJVANIT

REPUBLIKA
POPULLORE
DEMOKRATIKE E
KORESË
KOREA, REPUBLIC
OF
KOSOVA

PALAU

TAXHIKISTANI

KUVAJTI

SHTETI I
PALESTINËS

REPUBLIKA E BASHKUAR E
TANZANISË

BJELLORUSIA

ETIOPIA

BELGJIKA

ISHUJT
FALKLAND(MALVINAS)

KIRGISTAN

PANAMA

TAJLANDA

BELIZE

ISHUJT FAROE

REPUBLIKA
POPULLORE
DEMOKRATIKE E
LAOS

PAPA GUINEA
E RE

TIMOR-LESTE

BENINI

FIXHI

LETONIA

PARAGUAJI

TOGO

BERMUDA

FINLANDA

LIBANI

PERU

TOKELAU

BUTANI

FRANCA

LESOTO

FILIPINET

TONGA

LIBERIA

PITCAIRN

TRINIDAD DHE TOBAGO

SHTETI
SHUMËNACIONAL I
BOLIVISË
BONAIRE, SINT
EUSTATIUS DHE
SABA
BOSNJA DHE
HERCEGOVINA

POLINEZIA FRANCEZE

LIBIA

POLONIA

TUNIZIA

TERRITORET JUGORE
FRANCEZE

LIHTENSHTAINI

PORTUGALIA

TURQIA

GUAJANA FRANCEZE

BOTSVANA

GABONI

LITUANIA

PORTORIKO

TURKMENISTANI

ISHULLI BOUVET

GAMBIA

LUKSEMBURGU

KATARI

ISHUJT TURKS DHE KAIKOS

BRAZILI

GJORGJIA

MAKAO

REUNION

TUVALU

GJERMANIA

ISH-REPUBLIKA
JUGOSLLAVE E
MAQEDONISË

RUMANIA

UGANDA

GANA

MADAGASKARI

FEDERATA
RUSE

UKRAINA

RUANDA

EMIRATET E BASHKUARA
ARABE

TERRITORET
BRITANEZE TË
OQEANDIT INDIAN
BRUNEI
DARUSSALAM
BULLGARIA

GJIBRALTAR

MALAVI

BURKINA FASO

GREQIA

MALAJZIA

BURUNDI

GRENLANDA

ISHUJT MALDIVE

KAMBOXHIA

GRENADA

MALI

SHËN KITS
DHE NEVIS

ISHUJT E VEGJEL PERRETH
SHTETEVE TË BASHKUARA
TË AMERIKËS

KAMERUNI

GUADELUPE

MALTA

SHËN LUCIA

URUGUAJI

KANADA

GUAM

ISHUJT MARSHALL

KEPI I GJELBËR

GUATEMALA

MARTINIKA

ISHUJT KAJMAN

GUERNSEY

MAURITANIA

SHEN
BARTHËLEMY
SHEN
HELENA,
ASCENSION
DHE TRISTAN
DA CUNHA

SHËN MARTIN
(PJESA
FRANCEZE)
SHËN PIERRE
DHE
MIQUELON
SHËN
VINCENT DHE
THE
GRENADINES

MBRETËRIA E BASHKUAR

SHTETET E BASHKUARA TË
AMERIKËS

UZBEKISTANI

VANUATU

REPUBLIKA BOLIVARIANE E
VENEZUELËS
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REPUBLIKA
QENDRORE
AFRIKANE

GUINEA

MAURITIUS

SAMOA

VIETNAMI

ÇAD

GUINEA-BISSAU

MAJOTTE

SAN MARINO

ISHUJT VIRXHIN BRITANEZ

MEKSIKO

KILI

GUAJANA

KINA

HAITI

ISHULLI I
KRISHTLINDJEVE

ISHULLI HEARD DHE
ISHUJT MCDONALD
SELIA E SHENJTË
(QYTET-SHTETI I
VATIKANIT)

ISHUJT COCOS
(KEELING)
KOLUMBIA

HONDURASI
HONG KONG

KOMOROS

SHTETET FEDERALE
TË MIKRONEZISË
REPUBLIKA E
MOLDAVISË

SAO TOME
DHE
PRINCIPE
SAUDI
ARABIA

ISHUJT VIRXHIN, SHBA
VALLIS DHE FUTUNA

SENEGALI

SAHARA PERËNDIMORE

MONAKO

SERBIA

JEMENI

MONGOLIA

SEJSHELLET

ZAMBIA

MALI I ZI

SIERRA
LEONE

ZIMBABVE

Valuta
Fusha e valutës duhet të përshkruhet sipas standardit ndërkombëtar ISO 4217 Kodi A3, si në vij im:

Valutat
Funta e Egjiptit - EGP

Dirhami i Marokut MAD

Dobra - STD

Nakfa - ERN

.eu i Moldavisë - MDL

,olona e El Salvadorit - SVC

Birr etiopian - ETB

Ariari i Madagaskarit MGA

Funta e Sirisë - SYP

Drami i Armenisë - AMD

Euro - EUR

Denar - MKD

Lilangeni - SZL

iuilderi i Antileve Holandeze r
- ANG

Dollari i Fixhit - FJD

Kiat - MMK

Baht - THB

Tugrik - MNT

Somoni - TJS

Pataca - MOP

vlanati i ri i Turkmenistanit TMT

Lari - GEL

Ouguiya - MRO

Dinari i Tunizisë - TND

Flori i Arubës - AWG

Cedi i Ganës - GHS

Rupi i Mauritanisë MUR

Pa'anga - TOP

Vlanati i Azerbajxhanit - AZN

Funta e Gjibraltarit- GIP

Rufiyaa - MVR

Lira e Turqisë - TRY

Kwacha - MWK

Dollari i Trinidad dhe
Tobagos — TTD

Dirham i EBA

- AED

Afgani - AFN
Lek

— ALL

Kvanza - AOA
Pezo e Argjentinës - ARS
Dollari i Australisë - AUD
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unta e Is hujve Falkland FKP
Funta e Britanisë së
Madhe - GBP

Marka e konvertueshme BAM

Dalasi - GMD

Dollari i Barbados - BBD

=ranka e Guinesë - GNF

eso e Meksikës - MXN

Dollari i ri i Tajvanit - TWD

Taka - BDT

Quetzal - GTQ

Mexican Unidad de
nversion (UDI) - MXV

Shilingu i Tanzanisë - TZS

Levi i Bullgarisë - BGN

3ollari i Guajanës - GYD

,ingit i Malajzisë - MYR

Hrivnia - UAH

Dinari i Bahreinit - BHD

Dollari i Hong Kongut HKD

Franka e Burundit- BIF

Lempira - HNL

Vletikal i Mozambikut MZN
Dollari i Namibisë NAD

Dollari i Bermudës - BMD

Kruna e Kroacisë - HRK

Naira - NGN

Dollari i Brunei - BND

Gourde - HTG

Cordoba Oro - NIO

Pezo i Uruguait - UYU

Boliviano - BOB

Forint - HUF

Kruna e Norvegjisë NOK

Sumi i Uzbekistanit - UZS

Mvdol - BOV

Rupiah - IDR

Rupi i Nepalit - NPR

Reali i Brazilit - BRL

Shekeli i ri i lzraelit - ILS

)ollar i Zela ndës së Re
- NZD

Dong - VND

Dollari i Ishujve Bahame BSD

Rupi i Indisë - INR

Rial Omani - OMR

Vatu - VUV

Shilingu i Ugandës - UGX
Dollari i SHBA - USD
ezo urugajae en Unidades
indexadas (URUIURUI) UYI

Bolivar

- VEF
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Ngultrum - BTN

Dinari i Irakit - IQD

Balboa - PAB

Tala - WST

Pula - BWP

Rial i iranit - IRR

Nuevo Sol - PEN

CFA Frank BEAC - XAF

Rubla e Bjellorusisë - BYR

Kruna e Islandës - ISK

Kina - PGK

Argjend - XAG

Dollari i Belizes - BZD

)ollari i Xhamajkës - JMD

ezo e Filipineve - PHP

Dollari i Kanadasë - CAD

Dinari i Jordanisë - JOD

upi i Pakistanit - PKR

Franka e Kongos - CDF

Jeni i Japonisë - JPY

Zloti - PLN

WIR Euro - CHE

Shilingu i Kenisë - KES

Guarani - PYG

Franka e Zvicrës - CHF

Som - KGS

Riali i Katarit - QAR

Franka WIR - CHW

Riel - KHR

Leu i ri i Rumanisë RON

Unidades de fomento - CLF

Franka Komoro - KMF

Dinari i Serbisë- RSD

Pezo e Kilit - CLP

Von i Kore
Ksë Veriore -

eni i Kinës - Yuan Renminbi CNY

PW
Won - KRW

Rubla e Rusisë - RUB

Ari- XAU
Njësia e Tregjeve të
Obligacioneve Njësia
Evropiane e Kompozitës
(EURCO) — XBA
Njësia e Tregjeve të
Obligacioneve Njësia
Monetare Evropiane
(E.M.U.-6) — XBB
Njësia e Tregjeve të
Obligacioneve Njësia
Evropiane e Llogarisë 9
(E.U.A.-9) — XBC
Njësia e Tregjeve të
Obligacioneve Njësia
Evropiane e Llogarisë 17
(E.U.A.-17) - XBD
)ollari i Karaibeve Lindore XCD
SDR (E drejta e veçantë e
tërhegjes) - XDR
UIC-Frank - XFU

)ollari i Ishujve Kajman KYD

Franka e Ruandës RWF
tiadi i Arabisë Saudite
- SAR
Dollar i Ishujve
Solomon - SBD

Kolona e Kostarikës - CRC

Tenge - KZT

tupi Sejshelles - SCR

Peso Konvertibile- CUC

Kip - LAK

'unta e Sudanit - SDG

Sucre - XSU
Kodet e rezervuara për
qëllime të testimit - XTS

Pezo e Kolumbisë - COP
teali Unidad de Valor

- COU

Dinari i Kuvajtit - KWD

Pezo e Kubës - CUP

Funta e Libanit - LBP

Zruna e Suedisë - SEK

Eskudo e Kepit të Gjelbër CVE

Rupi Shri Lankës - LKR

Dollari i Singaporit SGD

Koruna e Çekisë - CZK

Dollari i Liberisë - LRD

unta e Shën Helenës SHP

Franku i Xhibutit - DJF

Loti - LSL

Leone - SLL

Kruna e Danimarkës - DKK

Lita e Lituanisë - LTL

Pezo e Republikës
Dominikane - DOP

Lats i Letonisë - LVL

Dinari i Algjerisë - DZD

Dinari i Libanit- LYD

Shilingat e Somalisë SOS
Dollari i Surinameve SRD
unta e Sudanit Jugor SSP

CFA Frank BCEAO - XOF
Palladium - XPD
Franka CFP Frank - XPF
Platinum - XPT

DB Njësia e llogarisë - XUA
Kodet e caktuara për
transaksione ku nuk ka
valutë - XXX
Riali i Jemenit - YER
Rand - ZAR
Kwacha e Zambisë - ZMW
Dollari I Zimbabves - ZWL
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Shtojca 4 — Përkufizimet e sektorit institucional
Për qëllime të Udhëzimit për përgatitjen e kornizës rregullative të raportimit për bankat, termet e
mëposhtme kanë kuptimet si vijon:
Qeverisja qendrore
Qeverisja qendrore është entitet ligjor, i krijuar përmes proceseve politike që kanë autoritet legjislativ, gjyqësor
apo ekzekutiv mbi njësi tjera institucionale brenda zonave të veçanta. Shembuj të institucioneve në kuadër të
këtij klasifikimi janë Asambleja e Përgjithshme, ministritë dhe departamentet e tyre, si dhe Gjykatat.
Qeverisja lokale
Qeverisja lokal është njësi e entiteteve ligjore të themeluara me Ligjin përkatës, përkatësisht komunat e krijuara
nga proceset zgjedhore që kanë autoritet legjislativ, gjyqësor apo ekzekutiv mbi njësitë tjera institucionalë. Një
shembull i institucioneve të qeverisjes lokale janë komunat.
Korporatat jo-financiare publike
Korporatat jo-financiare publike janë ndërmarrje dhe korporata publike qeveritare jo-financiare, të cilat janë
organizata në tërësi apo kryesisht kontrollohen dhe/ose janë në pronësi nga autoritetet publike që përbëhen nga
entitete të cilat për nga virtyti ose lloji i tyre i veprimtarisë, teknologjisë dhe mënyrës së operimit klasifikohen
si industri.
Bankat qendrore
Banka qendrore është një institucion publik kombëtar që mbikëqyr sistemin monetar të një shteti. Bankat
qendrore kanë një gamë të gjerë të përgjegjësive, nga mbikëqyrja e politikës monetare deri tek zbat imi i qëllimeve
specifike, siç janë stabiliteti i valutës, inflacioni i ulët dhe punësimi i plotë. Ky institucion në përgjithësi nxjerr
valutën, rregullon sistemin e kredive, menaxhimin e rezervave ndërkombëtare, bënë transaksione me FMN-në
dhe vepron si një Kreditëdhënës i instancës së fundit për mbështetje emergjente me likuiditet.
Korporatat tjera depozituese
Ky sektor përbëhet nga të gjitha korporatat financiare rezidente (përveç bankës qendrore) dhe kuazi-korporatat
që janë të angazhuara kryesisht në ndërmjetësimin financiar dhe që emetojnë detyrime të përfshira në
përkufizimin kombëtar të parasë së gjerë. Institucionet që marrin pjesë në këtë sektor janë, për shembull, bankat
komerciale.
Ndërmjetësit të tjerë financiarë
Sektori i ndërmjetësve tjerë financiarë mbulon një grup të ndryshëm të njësive që përbëjnë të gjitha korporatat
financiare (përveç korporatave depozituese), korporatave të sigurimeve, fondeve pensionale dhe ndihmësit
financiarë. Klasa kryesore e institucioneve në kuadër të këtij sektori është institucioni mikrofinanciar.
Fondet pensionale
Fondet e pensionale janë të themeluara në pajtim me ligjin përkatës për fonde pensionale për të siguruar përfitime
pensionale për grupe të veçanta të punonjësve. Fondet pensionale mbajnë dhe investojnë në Mjetet e
kontribuuesve për të mbuluar pagesat e ardhshme të pensioneve. Ky institucion merr formën qoftë të një entiteti
me karakter të veçantë me personalitet juridik (të tilla si një trust, fondacion, ose entitet korporate), apo të një
fondi ligjërisht të ndarë pa personalitet juridik, që menaxhohet nga një ofrues i dedikuar (kompania për
menaxhimin e fondeve pensionale) ose institucion tjetër financiar në emër të anëtarëve të planit/fondit pensional.
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Kompanitë e sigurimit - siguruesit
Nënkupton personin juridik të licencuar për të ushtruar veprimtari të sigurimeve sipas përcaktimeve të ligjit
përkatës për sigurime. Një kompani e sigurimit kryesisht përbëhet nga agjentë të shumtë të sigurimit. Kompania
e sigurimit mund të licencohet për produkte të sigurimit, si sigurimi jetësor, sigurimi shëndetësor, ose sigurimi i
automjeteve, ose të ofrojnë lloje të shumta të sigurimit. Këto institucione investojnë primet për të ndërtuar
portfoliot e mjetëve financiar që do të përdoren për të përmbushur kërkesat në të ardhmen.
Ndihmësit financiarë
Sektori e ndihmësve financiarë përfshin korporatat financiare që angazhohen në aktivitete të lidhura ngushtë me
ndërmjetësimin financiar, por që nuk veprojnë si ndërmjetës. Aktivitetet që janë ndihmëse për ndërmjetësimin
financiar kryhen në baza dytësore, nga ndërmjetësimi financiar tradicional apo nga ndihmësit financiarë që nuk
angazhohen në ngritjen e fondeve apo zgjerimin e kredisë në llogaritë e tyre. Shembuj të institucioneve në kuadër
të këtij klasifikimi janë Institucionet Financiare Jo-Bankare.
Korporatat jo-financiare private
Korporatat jo-financiare private janë kompani jo-financiare që janë organizata që kryesisht janë pronë ose
kontrollohen nga entitetet private që përbëhen nga entitetet të cilat në bazë të llojit të tyre të mjetiteteve,
teknologjisë dhe metodës së operimit janë klasifikuar si industri.
Korporatat jo-financiare shoqërore
Korporatat jo-financiare shoqërore janë organizata jo-financiare që aplikojnë strategji komerciale për të rritur
përmirësimet në mirëqenien e njeriut dhe ambientit, në vend të rritjes së fitimeve për aksionarët e jashtëm.
Ndërmarrjet shoqërore mund të kenë formën e një kooperative, organizate të përbashkët, një biznesi shoqëror,
apo një organizatë bamirësie.
Ekonomitë familjare
Një ekonomi familjare mund të përbëhet nga një individ ose më shumë se një person. Personat që përbëjnë një
ekonomi familjare dhe posedojnë mjete të përbashkëta, marrin përgjegjësi për detyrimet në emër të tërë
ekonomive familjes dhe marrin vendime kolektive mbi shpenzimet.
OJSHEF
Institucionet jofitimprurëse të cilat iu shërbejnë ekonomive familjare (OJSHEF) janë entitete ligjore ose
shoqërore të krijuara me qëllim të prodhimit të mallrave dhe shërbimeve, por statusi i të cilave nuk i lejon të jenë
një burim i të ardhurave, fitimit ose përfitimeve tjera financiare për njësitë që i krijojnë, kontrollojnë, ose i
financojnë ato. Institucionet që marrin pjesë në këtë sektor janë, për shembull, OJQ-të, institucionet bamirëse,
xhamitë, kishat, etj.
UNMIK/EULEX
Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe Misioni i Bashkimit
Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) janë misione të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit
Evropian për të ndihmuar dhe mbështetur zhvillimin e Kosovës.
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Shtojca 5 — Shkurtesat
BQK-Banka Qendrore e Kosovës
DMB - Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare
IBJF - Institucionet Financiare Jo-Bankare
IMF - Institucionet Mikrofinanciare
ISO - Organizata Ndërkombëtare për Standarde
NACE - Klasifikimi Statistikor i Mjetiteteve Ekonomike në Komunitetin Evropian
OTC - Jashtë bursës
SNRF/SNK - Standardet Ndërkombëtare për Raportim Financiar/Standardet Ndërkombëtare të
Kontabilitetit
TKPK - Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës
TVSH - Tatimi në Vlerën së Shtuar
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