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1.     Hyrje 

 

1. Ky dokument ka për qëllim të ju ofrojë përdoruesve një përmbledhje të veçorive kryesore metodologjike për 

statistikat monetare dhe financiare. Konceptet dhe përkufizimet janë në përputhje me manualet 

ndërkombëtare. 

2.  Dokumenti përmban shpjegime të përgjithshme për çdo komponent të bilanceve dhe pasqyrave të 

bilanceve që publikohen nga statistikat monetare dhe financiare në Republikën e Kosovës. 

 

3. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) përpilon dhe publikon të dhënat statistikore monetare dhe 

financiare si dhe statistika të normës së interesit. Brenda statistikave monetare, të dhënat përpilohen dhe 

publikohen në baza mujore, tremujore dhe vjetore. 

 

4. Përveç bilanceve dhe pasqyrave të bilanceve të korporatave tjera depozituese, në baza mujore raportohen 

edhe bilancet dhe pasqyrat e institucioneve të tjera financiare si kompanitë e sigurimeve, kompanitë që 

ofrojnë lizing financiar, institucionet mikrofinanciare, institucionet për transfer te parave. Pasqyrat e fondeve 

të pensioneve deri 2020 janë publikuar në baza tremujore, tani e tutje raportohen në baza mujore. 

Të dhënat janë paraqitur në monedhën euro. 

Ky dokument lëshohet nën përgjegjësinë e Departamentit të Statistikës në BQK dhe publikohet në ueb-

faqen e BQK-së (www.bqk-kos.org).  

 

 

2.     Struktura e sektoriale e institucioneve monetare dhe financiare 

 

 (asetet në miliona euro) 

Sektorët financiar Numri Asetet 
Vendore Të jashtme Degët 

dhe 
nëndegët 

Numri Asetet Numri Asetet 

        

Banka Qendrore 1 1,543.5 1 1,479.1 - - 1 
        

Korporatat tjera depozituese 11 4,760.5 2 616.107 9 4,144.40 216 
        

Kompanit e sigurimit 13 196.3 7 97.51 6 98.79 490 
        

Ndërmjetësit tjerë financiar 21 308.4 8 19.25 13 289.19 148 
        

Fondet pensionale 2 1,976.4 1 1,968.16 1 8.27 4 
        

Ndihmësit financiar 50 16.7 50 16.7 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bqk-kos.org/
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 3.     Baza ligjore 

 
5. Për përmbushjen e objektivave të veta, BQK-ja përpilon dhe publikon statistikat monetare dhe financiare 

bazuar në ligjin mbi statistikat të BQK-së neni 25 i Ligjit Nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës 

së Kosovës. Sipas nenit 25, BQK-ja ka këto përgjegjësi për të përmbushur objektivat e saj: 

 
  

- mbledhë, përpilojë, analizojë, përmbledhë dhe publikojë statistika dhe informacione të nevojshme 

për realizimin e detyrave të veta;  

- Bordi i Bankës Qendrore do të përkufizojë, me anë të rregulloreve, informacionin statistikor të 

kërkuar si dhe formën në të cilën ky informacion do t’i sigurohet Bankës Qendrore, personave fizikë 

dhe juridikë që iu nënshtrohen kërkesave të raportimit, regjimin e aplikuar të konfidencialitetit si dhe 

ndëshkimet administrative, në përputhje me nenin 67, paragrafi 2 të këtij ligji, që mund t’u 

shqiptohen personave fizikë dhe juridikë që veprojnë në shkelje të këtyre kërkesave statistikore;  

- bashkëpunojë me ministritë dhe agjencitë qeveritare në mbledhjen, përpilimin dhe publikimin e 

statistikave dhe informacioneve të tjera relevante;  

- koordinojë me agjenci bilaterale dhe multilaterale adaptimin e standardeve ndërkombëtare të 

shpërndarjes së të dhënave me qëllim të arritjes së konsistencës dhe efikasitetit në organizimin e 

statistikave dhe informacionit.   

6. Për më tepër, sipas “Ligjit për Statistika Zyrtare të Republikës së Kosovës”, BQK-ja është një nga 

prodhuesit kryesorë të statistikave zyrtare në Republikën e Kosovës. Statistikat nën përgjegjësinë e 

drejtpërdrejtë të BQK-së janë statistikat monetare dhe financiare dhe statistikat e sektorit të jashtëm.   

 

4.     Organizimi i Brendshëm 

 
7. BQK-ja menaxhohet nga Bordi i Bankës Qendrore, i cili përbëhet nga Guvernatori dhe katër anëtarë jo 

ekzekutiv, të cilët janë përgjegjës për miratimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të politikave dhe mbikëqyrjen e 

administratës dhe aktiviteteve të BQK-së.   

 

8. BQK-ja është e ndarë në departamente dhe divizione. Divizioni i Statistikave Monetare dhe Financiare 

operon në Departamentin e Statistikave dhe aktualisht përbëhet nga 3 punonjës, të cilët janë përgjegjës për 

përpilimin, metodologjinë dhe shpërndarjen e statistikave monetare dhe financiare në Kosovë. 
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5.     Metodologjia e përdorur 

9. Përpilimi dhe paraqitja e statistikave monetare dhe financiare bazohen në rekomandimet dhe standardet 

ndërkombëtare, në veçanti: 

 
   > Manuali i Statistikave Monetare dhe Financiare, FMN, 2000; 
   > Udhëzues për përpilimin e statistikave monetare dhe financiare, FMN, 2016;  
   > Sistemi i Llogarive Kombëtare - SNA 2008, KB. 

   > Manuali mbi Statistikat e Normave të Kamatës (BQE, 2001/18) 
   > Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare dhe Regjionale (ESA 95) 

6.     Grumbullimi dhe shpërndarja e të dhënave 

 

6.1.     Institucionet raportuese 

10. Për qëllime të përpilimit të statistikave monetare, të gjitha korporatat financiare të licencuara nga BQK  

konsiderohen njësi raportuese.  

Institucionet raportuese janë si në vijim:  

- Korporatat tjera depozituese (bankat komerciale), 

- Institucionet mikrofinanciare,  

- Fondet e pensioneve,  

- Kompanitë e sigurimeve,  

- Kompanitë e lisingut financiar, 

- Këmbimoret,  

- Institucionet për transfer të parave 

  

6.2.     Grumbullimi i të dhënave: 

11. Brenda afatit të paraparë kohor obligohen që secili institucion financiar raportues të bëjnë ngarkimin e raportit 

mujorë në sistem e BQK-së. Institucionet raportuese kanë kodin e identifikimit, kodin për qëllime të raportimit 

dhe periudhën kohore. Bazuar në këto informata departamenti i statistikës bënë mbledhjen e të gjitha 

statistikave veq e veq ose në mënyrë të agreguar (varësisht nga nevojat e departamentit) duke shfrytëzuar 

përparësit që ofron sistemi.  

12. Grumbullimi i statistikave bëhet përmes raporteve si në vijim: 

- Raporti statistikor i bankave – përfshin këto lloje të informatave: bilanci i gjendjes, bilanci i gjendjes sipas 

shteteve,bilanci i suksesit,  kreditë sipas sektorëve ekonomik, kreditë sipas maturitetit në euro dhe jo 

euro, depozitat sipas maturitetit në euro dhe jo euro, letrat me vlerë (banka si emetues), letrat me vlerë 

si borxhë.   

- Raporti i normave të interesit të bankave – përfshin këto lloje të informatave: norma e interesit në kredi 

dhe norma e interesit në depozita, 

- Raporti i normave të interesit të institucioneve mikrofinanciare - përfshinë normen e interesit në kredi, 

- Raporti i kredive dhe depozitave të reja i bankave – përfshin këto lloje të informatave: kreditë dhe 

depozitat e reja të realizuara brenda muajit raportues,  

- Raporti i kredive të reja i institucioneve mikrofinanciare,përfshinë kreditë e reja të realizuara brenda 

muajit raportues. 

- Raporti statistikor i institucioneve mikrofinanciare (RSIM) – përfshin gjashtë lloje të informatave: Bilancin 

e gjendjes, pasqyra e te ardhurave, kreditë sipas aktivitetit ekonomik, kreditë sipas maturitetit, lizingun 

financiar, depositat sipas maturitetit,  

- Raporti i kompanive të sigurimit, përfshin: aktivitetin e kompanive të sigurimit, bilancin e gjendjes dhe 

pasqyrën financiare 

- Raporti i ndihmësve financiar, përfshin: bilanci i gjendjes, pasqyra financiare dhe transferat 

ndërkombëtare, 

- Raportei i fondeve pensionale përfshin bilancin e gjendjes.  

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mfiintrestratestatisticsmanualen.pdf
http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/esa95en.htm
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6.3.     Afati Kohor 

13. Përgatitja e statistikave monetare dhe financiare rezulton nga disa faza: grumbullimi, validimi, , përpilimi dhe 

publikimi. Tabela në vijim tregon afatet kohore për secilën fazë:  

Përshkrimi  Grumbullimi   Validimi Përpilimi  Publikimi  

   Banka Qendrore t+10  t+12  t+12  t+15  

   Bankat Komerciale     

      Raporti Statistikor i Bankave t+15  t+18  t+21  t+23  

      Norma e interesit t+15  t+18  t+21  t+23  

      Kredit dhe Depozitat e reja t+15  t+18  t+21  t+23  

      Institucionet Mikrofinanciare  t+15  t+20  t+22  t+25  

      Kreditë e reja t+15  t+18  t+21  t+23  

      Norma e interesit t+15  t+18  t+21  t+23  

   Raporti Statistikor i  
   Institucioneve          

t+15  t+20  t+22  t+25  

   Mikrofinanciare      

   Kompanitë e Sigurimit - Mujore t+15  t+20  t+22  t+25  

   Fondet Pensionale t+15  t+20  t+22  t+25  

 

 

 

6.4.     Kontrollimi i të Dhënave  

14. Në sistemin softwerik të mbledhjes së statistikave monetare janë vendosur rreth 1500 rregulla të  validimit. 

Përmes këtyre rregullave kontrollohet c’do karakter i vendosur në raportet e institucioneve financiare. Kështu 

në menyrë automatike do të parandalohet ngarkimi i të dhënave me gabime. 

 

15. Kontrollimi bëhet për qëllime të validimit, si edhe në nivel teknik, për të verifikuar përmbajtjen e tyre 

(përshtatshmërinë, plotësinë, etj.) dhe kohezionin. Procedurat e kontrollit kanë për qëllim rritjen e cilësisë dhe 

besueshmërisë së të dhënave. Kontrollet sistematike të cilësisë përfshijnë: largimin e gabimeve në përpunimin 

e të dhënave, mos-përputhshmëritë, etj.  

 

16. Verifikimi i cilësisë së të dhënave në nivelin më të ulët fillon me verifikimet për çdo raport individual (Raporti 

Statistikor  i Bankave (RSB), Raporti Statistikor  i Institucioneve MikroFinanciare (RSIMF), Raporti Statistikor 

i Kompanive të Sigurimeve (RSKS)), si dhe verifikimi nëse të dhënat nga raportet e cekura përputhen me 

njëra tjetrën. Çdo mospërputhje e konsiderueshme hetohet drejtpërdrejtë me institucionet raportuese. Përveç 

kësaj, hetohen edhe mospërputhjet statistikore dhe treguesit tjerë potencial të problemeve në Oputputet 

statistikore.  

 

    6.5.     Rishikimi i të dhënave 

17. BQK është e angazhuar të përmirësojë dhe rrisë cilësinë e statistikave të prodhuara, duke ndjekur dhe zbatuar 
standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  
 
Te korporatat financiare të dhënat e dhjetorit rishikohen rregullisht në baza vjetore brenda një periudhe prej t 

+ 90 ditësh pas përfundimit të muajit, bazuar në të dhënat që bankat dhe institucionet tjera financiare 

paraqesin brenda afatit të përcaktuar për auditim vjetor të pasqyrat financiare. 
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Gjithashtu, nëse është e nevojshme, të dhënat e publikuara mund të rishikohen më shpesh në rastet e: 

   - marrjes së informacionit dhe të dhënave të reja dhe / ose të korrigjuara nga njësitë raportuese; ose 

   - ndryshime në burimet e të dhënave ose metodologjinë për përpilimin e një informate të veçantë statistikor. 

 

18. Në përputhje me rekomandimet dhe standardet ndërkombëtare, statistikat e rishikuara hijezohen dhe jepet 

një shpjegim adekuat për ndryshimet e rëndësishme në të dhënat e bëra gjatë rishikimeve, në një fusnotë ose 

në njoftimet për shtyp. 

 

19. Të dhënat historike të serive kohore rishikohen nga momenti i shfaqjes së ngjarjes që çojnë në ndryshimin e 

të dhënave,  ndryshimet bëhen për aq kohë sa të jetë e mundur. Nëse ka një ndryshim në paraqitjen e të 

dhënave (publikimi i një treguesi të ri - sektori, instrumenti etj.), të dhënat historike ndryshohet duke filluar nga 

momenti i futjes së treguesit të ri, nëse ekzistojnë kushtet e duhura. 

 

 6.6.     Përpilimi dhe shpërndarja e statistikave monetare 

6.6.1.     Përpilimi i të dhënave 

20. Përpilimi bilancor i statistikave monetare dhe financiare kalon nëpër dy faza. Faza direkte e prodhimit të 

statistikave përkatësisht bilancet e gjendjes dhe pasqyrat bilancore: 

 

21. Faza e parë përfshin përpilimin e statistikave mbi asetet dhe detyrimet të institucioneve financiare në një raport 

të vetëm – Bilanci i gjendjes. Më tutje këto raporte përmbajnë të dhëna të hollësishme mbi kredit, depozitat, 

letrat me vlerë të institucioneve financiare si: Banka Qendrore, Korporatat Tjera Depozituese, fondet e 

pensioneve, kompanitë e sigurimeve, kompanitë që ofrojnë lizing financiar, këmbimoret. 

 
22. Faza e dytë përfshin konsolidimin e të dhënave nga raportet e Bilanceve të gjendjes në Pasqyrat e bilanceve. 

Qëllimi i përpilimit të këtyre Pasqyrave është pasqyrimi i thjeshtuar i aseteve dhe detyrimeve të korporatave 

financiare, në një mënyrë që është e përshtatshme për kryerjen e analizave monetare.  

 

 

23. Pasqyrat analitike rrjedhin nga bilancet përkatëse sektoriale, ku të dhënat e bilancit sektorial janë riorganizuar 

në një format analitik. Në pasqyrat analitike, asetet paraqiten si pretendime të KF-ve ndaj sektorëve të tjerë 

institucionalë rezidentë dhe jo rezidentë, ndërsa detyrimet paraqiten sipas kategorisë së instrumentit financiar. 

Kërkesat dhe detyrimet ndaj jorezidentëve dhe qeverisë qendrore paraqiten në baza neto. 

 

24. Si rezultat i këtij procesi, përpilohen dhe publikohen pasqyrat e mëposhtme dhe raportet: 
 
- Pasqyra e BQK-së mujore; 
- Pasqyra e Korporatave të Tjera Depozituese; 
- Pasqyra e Korporatave Depozituese; 
- Pasqyra e Korporatave të Tjera Financiare; 
- Pasqyra e Korporatave Financiare; 

 
 

6.6.2.     Shpërndarja e të dhënave 

25. Statistikat monetare dhe financiare janë një pjesë e shquar dhe disi e veçantë e sistemit statistikor 

makroekonomik të Kosovës. Krahasuar me statistikat tjera, përpilimi dhe shpërndarja e SMF-të bëhet në një 

bazë më të shpeshtë dhe më të duhur.  

 

26. Statistikat monetare dhe financiare publikohen në seri kohore në faqen e internetit të BQK-së në baza të 

rregullta mujore dhe tremujore, në përputhje me afatin e caktuar të dhënë në kalendarin e publikimeve. 

Gjithashtu, statistikat monetare dhe financiare janë në dispozicion të përdoruesve edhe në publikimin e 

buletinit mujor statistikor, i cili gjithashtu mund të gjendet në faqen e internetit të BQK-së. 
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27. Statistikat e korporatave depozituese (BQK dhe KTD) kanë filluar të publikojnë dhe të prodhojnë të dhëna  

statistikore prej vitit 2001 në baza të rregullta mujore. Ndërsa statistikat e korporatave tjera financiare kanë 

filluar të prodhohen dhe të publikohen nga viti 2004 në baza tremujore. Nga viti 2012 të gjitha statistikat përpos 

fondeve pensionale kanë filluar të prodhohen dhe publikohen në baza të rregullta mujore.   

 

  

28. Tani të gjitha statistikat monetare dhe financiare publikohen në baza të rregullta mujore.  

Gjithashtu të dhënat dërgohen në FMN dhe BQE në baza të rregullta mujore sipas formateve të kërkuara, si 

dhe në Eurostat në baza gjashtëmujore. 

 

6.7.     Shfrytëzimi i statistikave nga palët tjera 

29. BQK – respektivisht departamenti i statistikës jep informata të detajuara mbi statistikat monetare (të 

publikuara mbi 40 tabela). 

Të dhënat e sektorit monetar janë postuar në ueb-faqen e BQK-së https://bqk-kos.org/?id=55 , në 

dispozicion për të gjithë përdoruesit.   

Për më tepër, të dhënat dhe publikimet procedohen në parlament, Qeveri, Agjencinë e Statistikave të Kosovës 

(me qëllim të përpilimit të BPV-së), institucionet private dhe publike kërkimore, universitetet, agjencitë 

vlerësuese, etj.   

Departamenti i Stabilitetit Financiar dhe Analizave Ekonomike është një përdorues i rëndësishëm i të 

dhënave tona brenda BQK-së.    

Këto statistika raportohen në Eurostat, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane në 

baza të rregullta. 

 

 7.     Rregullat dhe parimet për përpilimin e bilanceve dhe pasqyrave bilncore 

 

30. Përpilimi i bilanceve të gjendjes dhe pasqyrave mbështetet në këto parime kryesore: 

 

• BQK nuk emeton valutë vendore. Valutë ligjore për pagesa dhe pranime në Kosovë është Euro, prandaj 

euro do të përdoret si valut vendore ndërsa të gjitha valutat tjera to të konsiderohen si të huaja.  

Sipas këtij kriteri përmbledhja në regjistrimet e statistikave monetare dhe financiare është si në vijim: 

 

-Të gjitha kërkesat dhe detyrimet ndaj jorezidentëve ose asetet dhe detyrimet e huaja në valuta të  

tjera përpos Euros regjistrohen si valutë e huaj, 

 

-Të gjitha kërkesat dhe detyrimet ndaj sektorëve të brendshëm ose asetet dhe detyrimet e huaja  

në Euro regjistrohen si valutë vendore, 

 

-Të gjitha kërkesat dhe detyrimet ndaj sektorëve të brendshëm ose asetet dhe detyrimet e huaja 

në monedha të tjera përpos Euros regjistrohen si valutë e huaj 

 

• Parimi tjetër i vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve financiare në bilance të institucioneve financiare është 

përdorimi i çmimeve të tregut ose përafrimi me çmimet e tregut.  

• Asetet dhe detyrimet në formën e monedhave, depozitave dhe kredive dhe detyrimet në formën e aksioneve 

dhe formave të tjera të kapitalit vlerësohen me vlerën e librit. Kreditë vlerësohen me vlerën e librit të kërkesave 

të kreditorit. Për provizionet e kredisë dhe zhvlerësimet e tjera të aseteve fikse njihen në vlerën e tyre kontabël, 

duke përjashtuar amortizimin e akumuluar i cili është përfshirë në kategorinë e llogarive të tjera të pagueshme.     

• Rezidenca - Dallimi ndërmjet entiteteve rezidente dhe jorezidente është i rëndësishëm në statistikat 

https://bqk-kos.org/?id=55
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monetare dhe financiare. Kriteret kryesore për përcaktimin e vendbanimit të njësisë institucionale janë territori 

ekonomik dhe qendra me interes ekonomik mbizotërues. Territori ekonomik i një vendi përbëhet nga një 

territor gjeografik i administruar nga qeveria brenda së cilës personat, mallrat dhe kapitali lëvizin lirshëm dhe 

përfshijnë ajrin, ujin, tokën, zyrat diplomatike jashtë vendit.  

• Parimi bazë i përdorur në statistikat monetare, parasheh grumbullimin dhe paraqitjen e të dhënave në bazë 

kumulative në fundin e periudhës. Përjashtime bëhen për statistikat specifike si statistikat për kreditë dhe 

depozitat e reja. Këtu statistikat paraqiten në baza jo kumulative (të dhëna që ndodhin brenda muajit).  

8.     Sektorët institucional 

 
31. Ndarja e sektorëve dhe nënsektorëve institucionalë përbëhet dy grupe: 

 

- Korporatat financiare dhe 

- Korporatat jo financiare 
 

32. Sektori i korporatave financiare përbëhet nga të gjitha korporatat ose kuazi-korporatave të angazhuara në 
ndërmjetësim financiar ose aktivitete mbështetëse financiare që janë të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin 
financiar. Korporatat financiare ndahen në korporata depozituese (banka qendrore dhe korporata të tjera 
depozituese) dhe korporata të tjera financiare (ndërmjetës të tjerë financiarë, kompani të sigurimit, fondet e 
pensioneve dhe ndihmësit financiare). Më poshtë është struktura e korporatave financiare në BQK. 
 

33. Korporatat e tjera depozituese (KTD) përbëhen nga bankat tregtare, korporatat e tjera që mbajnë depozita si 
dhe fondet e tregut të parasë. Në rastin e Kosovës, korporatat e tjera depozituese janë banka komerciale. Që 
nga qershori 2004, ka një ndryshim metodik në lidhje me përpilimin dhe publikimin e statistikave të këtyre 
korporatave në kontekstin e sektorëve, instrumenteve dhe afateve kohore. Kjo konsiston në fillimin e zbatimit 
të projekteve statistikore: Raporti Statistikor Bankar dhe Raporti i Normave të Interesit. Për më tepër, këto 
projekte statistikore janë avancuar vazhdimisht në kontekstin e vëllimit të statistikave, sektorëve, 
instrumenteve dhe afateve kohore.  
 

34. Ndërmjetësit e tjerë financiarë (NTF) përfshijnë të gjitha korporatat rezidente të angazhuara në ndërmjetësim 
financiar përveç korporatave depozituese, kompanive të sigurimeve dhe fondeve të pensioneve. Në rastin e 
Kosovës, ndërmjetës të tjerë financiarë janë institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jashtë 
bankës. Këto institucione financiare janë të angazhuara kryesisht në huadhënie në sasi më të vogla krahasuar 
me ato të bankave, kryesisht në zonat rurale, ndërkohë që financimi kryesisht ofrohet nga donatorët. Që nga 
fillimi i publikimit të këtyre statistikave (qershor 2004) deri në dhjetor 2007, bilancet janë përpiluar në bazë të 
llogarive vjetore të institucioneve mikrofinanciare të raportuara në BQK. Megjithatë, duke filluar nga viti 2008, 
institucionet mikrofinanciare i raportojnë BQK-së në bilancin e gjendjes së bilancit të pasqyrës së të ardhurave 
dhe statistika të tjera relevante. 
 

35. Ndihmësit financiarë (NF) janë institucione financiare që nuk lidhen drejtpërsëdrejti me ndërmjetësimin 
financiar, të cilat mund të jenë shkëmbime, agjentë etj. Në rastin e Kosovës ky nënsektor përbëhet nga zyrat 
e këmbimit dhe agjencitë e transferimit të parave. Brenda asistentëve financiarë, të dhënat merren bazuar në 
një mostër që përfshin rreth 95% të këtyre institucioneve bazuar në kontekstin e pasurive të tyre. 
 

36. Kompanitë e sigurimeve (KS) përbëhen nga subjekte ku funksioni kryesor i të cilave është të sigurojë jetë, 
aksident, sëmundje, zjarr, ose forma të tjera të mbulimit për njësitë individuale institucionale ose grupet e 
njësive, ose shërbime të risigurimit për korporatat e tjera të sigurimeve.  
 

37. Fondet e Pensioneve (FP) përbëhet nga fonde të pensionit autonom të cilat janë themeluar për të siguruar 
përfitime për pension për grupe të veçanta të individëve. Këto fonde pensionale kanë grupe të veçanta të 
mjeteve dhe detyrimeve të fondit të pensioneve, me detyrime specifike ndaj kontribuuesve të tyre. Në rastin 
e Kosovës, skema e fondit të pensioneve përbëhet nga tre shtyllat e mëposhtme: 

a) Pensioni i detyrueshëm bazë, i cili në fakt përfaqëson sigurimet shoqërore, paguhet direkt nga Buxheti i 
Kosovës 

 Për të gjithë personat mbi 65 vjeç; 

b) kontributet individuale të pensioneve përbëhen nga fondet e paguara nga punëdhënësi (5% e pagës së 
punonjësit) dhe të punësuarit (5% të pagës) dhe të menaxhuara nga Fondi i Kursimeve Pensionale të 
Kosovës; 
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c) Kontributet shtesë pensionale, të paguara për punëtorët të cilët mund të alokohen nga punonjësi në të gjitha 
fondet e licencuara të pensioneve që veprojnë në Kosovë 

Në rastin e Kosovës, pensioni bazë i detyrueshëm (pika "a") është pjesë e sektorit fiskal, ndërsa kontributet 
individuale të pensioneve (pika "b") dhe kontributet pensionale plotësuese (pika "c") janë pjesë e sektorit 
financiar. Në rastin e Kosovës, statistikat për fondet e pensioneve përpilohen dhe publikohen në baza 
tremujore, në përputhje me standardet statistikore ndërkombëtare. 

 
38. Korporatat jo financiarë përfshijnë njësitë institucionale - personat juridikë me aktivitet parësor të prodhimit të 

mallrave dhe / ose ofrimin e shërbimeve jo financiarë të destinuara për treg. 
 
Në varësi të faktit nëse ato kontrollohen nga qeveria, korporatat jo financiarë bëjnë dallimin midis dy 
nënsektorëve: 
 
- korporatat jo financiarë publike (të kontrolluara nga qeveria) dhe 
- korporata të tjera jo financiarë (jo të kontrolluara nga qeveria). 
 

39. Korporatat jo financiarë publike përfshijnë të gjitha korporatat jo financiarë të kontrolluara nga njësitë 
qeveritare. Kontrolli është përcaktuar si një mundësi për qeverinë që të krijojë politikën e përgjithshme të 
korporatës, duke mbajtur më shumë se 50% të aksioneve me të drejtë vote, të përcaktuara nga një rregullore 
që i jep të drejtën qeverisë për të vendosur mbi politikën e korporatës ose për të caktojë menaxhmentin. 
 

40. Qeveria 
Sektori i qeverisë përfshin njësitë institucionale të themeluara për të zbatuar politikën e qeverisë duke përdorur 
instrumente të rregullimit ekonomik, transferimin / rishpërndarjen e të ardhurave nga tarifat e detyrueshme 
ose që përfaqësojnë prodhuesit jomarket me produkte të destinuara për konsum individual dhe të përbashkët, 
kryesisht të financuara përmes pagesave të detyrueshme të bëra nga sektorë të tjerë. 
Sektori qeveritar përbëhet nga nënsektorët e mëposhtëm: 
 
- Qeveria qendrore; 
- Qeveria shtetërore, 
- Qeveria lokale dhe 
- Fondet e sigurimeve shoqërore. 
 

41. Qeveria qendrore Njësitë e qeverisjes së përgjithshme ushtrojnë pushtet legjislativ, gjyqësor ose ekzekutiv 
mbi njësitë e tjera institucionale brenda një zone të caktuar. Në rastin e Kosovës, qeveria përbëhet nga qeveria 
qendrore dhe qeveritë lokale. Brenda qeverisë qendrore përfshihen Kuvendi i Kosovës, Ministritë, 
Administrata Tatimore, etj., Ndërsa brenda pushtetit lokal përfshihen Komunat. 
 

42. Ekonomit Familjare 
Përfshin personat dhe grupet e personave në kuptim të konsumatorëve dhe individëve të vetëpunësuar që 
prodhojnë mallra të destinuara për treg. Përveç kësaj, ky sektor përfshin personat dhe grupet e personave që 
prodhojnë mallra dhe ofrojnë shërbime jo financiare vetëm për përdorimin e tyre. Ky sektor përfshin individë, 
individë të pavarur dhe individë të cilët, siç përcaktohet me Ligjin për Kompanitë Tregtare, nuk konsiderohen 
shitës. 
 

43. Institucionet jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve 
Sektori i institucioneve jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve përfshin institucionet jofitimprurëse që 
përbëjnë subjekte juridike. Burimet kryesore të financimit të tyre janë kontributet vullnetare në para të 
gatshme dhe në natyrë (mallra). 
Ky sektor përfshin njësitë institucionale që ofrojnë mallra dhe shërbime për familjet: sindikatat, shoqatat 
profesionale dhe joprofesionale, shoqatat e konsumatorëve, partitë politike, kishat dhe shoqatat fetare (duke 
përfshirë ato të financuara, por jo të kontrolluara nga qeveria). klubeve sportive, organizatave vullnetare, 
humanitare dhe ndihmës (të financuara përmes transfereve vullnetare në para të gatshme ose në natyrë nga 
njësitë e tjera institucionale). 
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9.     Instrumentet Financiare 

 
Më poshtë është paraqitur struktura e bilanceve të institucioneve financiare, me shpjegimin e zërave 
kryesorë në anën e Aseteve dhe Detyrimeve. 

44. Asetet 

Në anën e aseteve, përbërësit kryesorë standard të bilancit monetar janë si në vijim: 

45. Ari monetar përfaqëson arin e mbajtur nga banka qendrore si pjesë e rezervave valutore zyrtare. Ari që nuk 

janë pjesë e rezervave valutore zyrtare klasifikohen si aset jo financiarë. Ari monetar vlerësohet në bazë të 

çmimit të tregut të arit. 

46. Të drejtat speciale të tërheqjes  (DST) përfaqësojnë asetet e rezervës ndërkombëtare të krijuara nga FMN 
dhe të aplikuara në shtetet anëtare për të plotësuar rezervat ekzistuese zyrtare të huaja. Ato përfaqësojnë të 
drejta të pakushtëzuara për të marrë hua ose pasuri të tjera rezervë nga anëtarët e FMN. Që nga qershori i 
vitit 2009, Republika e Kosovës është anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Vlera e DST-ve të alokuara 
është 59 milion DST që i jep të drejtën e 840 votave, ose 0.04 përqind të fuqisë votuese në FMN. 

Paraja e gatshme përfshijnë kartëmonedha dhe monedha me vlerë nominale fikse, të lëshuara nga banka 
qendrore si monedhë ligjore në ekonominë e vendit. Monedhat ari ose ato që nuk janë në qarkullim aktiv 
klasifikohen si aktive jo financiare. 

47. Paraja e gatshme gjithashtu përfshijnë valutat e huaja, të tilla si kartëmonedha dhe monedha të lëshuara nga 
jo-rezidentët, kryesisht bankat qendrore të vendeve të huaja. 

Në rastin e Kosovës, BQK-ja nuk emeton para të gatshme, mirëpo që përdor valutën euro si valutë zyrtare 
dhe si mjet pagese. 

Depozitat klasifikohen në dy përbërës kryesorë: 
 

1. Depozitat e transferueshme përfshijnë depozitat që janë të shkëmbyeshme me kërkesë pa kufizime dhe 
depozita që mund të përdoren me kërkesën për pagesa me çeqe, urdhëresa bankare, faturë borxhi, 
llogari rrjedhëse etj. 
 

2. Depozitat tjera Grupi i dytë përbëhet nga depozita të tjera që përfshijnë: 

- Depozitat pa afatë - këto depozita lejojnë tërheqjen e parave të gatshme, por jo pagesat e drejtpërdrejta 
për palë e treta; 
- Depozitat me afat - këto depozita  nuk  janë  të  disponushme sipas kërkesës, pasi që ato janë të 
kushtëzuara pas datës së caktuara të tërheqjes ose me njoftim paraprak. 

- Depozitat me afat fikse që ofrohen nga institucionet e depozitimit për klientët e tyre me një normë më të lartë 
interesi sesa një llogari e rregullt e kursimeve. Këto janë me maturime që fillojnë nga një muaj deri në disa 
vjet. Kur caktohet një depozitë me afat të caktuar, fondi mund të tërhiqet vetëm pasi të mbarojë afati ose duke 
dhënë një njoftim për një ditë të paracaktuar, dhe 

- Depozita të tjera. 

48. Letrat me vlerë përveç aksioneve janë aktive financiare që janë të negociueshme dhe tregtohen në tregjet 
sekondare. Ata nuk i japin të drejtën pronësisë mbajtësit të njësisë institucionale që i ka lëshuar ato, por i japin 
të drejtën e pakushtëzuar për të marrë të ardhura fikse ose të ndryshueshme në formën e pagesave të kuponit 
(interesit) ose një sasi të caktuar fikse që paguhet në një datë të caktuar. 

Ky instrument përfshin: bonot, obligacionet, faturat e depozitave, faturat komerciale, faturat e ngarkuara dhe 
instrumentet e ngjashme. Letrat me vlerë mund të jenë afatshkurtra dhe afatgjata. 

49. Letrat me vlerë afatshkurtër, të ndryshme nga aksionet, kanë një maturim fillestar prej një viti dhe zakonisht 
lëshohen me zbritje. Ato përfshijnë instrumentet në vijim: Bonot dhe letrat e tjera afatshkurtra të lëshuara nga 
Qeveria, letra të negociueshme afatshkurtra të lëshuara nga korporatat financiare dhe jo financiare. 

 

50. Letrat me vlerë afatgjatë, përveç aksioneve, kanë maturim mbi një vit dhe zakonisht lëshohen me kupona. Ato 
përfshijnë instrumentet në vijim: obligacionet që i paguhen mbajtësit, obligacionet e varura, obligacionet me 
maturim alternative, obligacionet e papaguara ose të fiksuara, letrat me normat e ndryshueshme dhe letrat 
me vlerë të tjera afatgjata, euro bonove dhe të tjera. 
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51. Kreditë janë instrumente financiare që krijohen kur kreditori i jep fonde hua të drejtpërdrejt një debitori dhe 
janë dokumentuar me dokumente që nuk janë të negociueshme. 

Kjo kategori përfshin të gjitha kreditë e dhëna për sektorë të ndryshëm nga korporatat financiare.  

Kategoria e kredive përfshin:  

- kredi për blerje patundshmerie,  

- kredi konsumatorë,  

- hua për financimin e kredive tregtare,  

- kredi rrotulluese,  

- kredi që shërbejnë si garanci për disa detyrime,  

- marrëveshjet e riblerjes së letrave me vlerë,  

- qira financiare dhe lloje të tjera kredish.  

Sipas maturitetit, kreditë mund të ndahen në afat të shkurtër (me maturim deri në një vit) dhe afatgjatë (me 
maturim mbi një vit). 

 

52. Aksionet dhe kapital tjetër 

Kjo kategori përfshin instrumente financiare që i japin mbajtësit të drejtën e pronësisë së shoqërisë që ka 
nxjerrë këto instrumente. Mbajtësi i këtyre letrave me vlerë ka të drejtë në pjesën e të ardhurave dhe në një 
pjesë të mjeteve neto në rast të likuidimit. Ky instrument përfshin dy nën-kategoritë e mëposhtme: 

a) aksionet dhe kapitalet e tjera, përveç njësive të fondeve të investimit: 

   1)  aksione të listuara në bursë; 
   2)  aksione që nuk janë të listuara në bursë; 
   3)  kapital tjetër 

b) njësitë e fondeve të investimeve 

 

53. Rezerva teknike e sigurimeve 

Rezervat teknike të sigurimeve përfshijnë parapagimin për primet e sigurimit që kanë të bëjnë me sigurimin e 
jetës dhe të jo jetës. Ato gjithashtu përfshijnë ri sigurimin, sigurimin e depozitave dhe sigurimin e pensioneve. 

Kjo kategori në anën e aseteve mbulon parapagimin që kompanitë e sigurimeve i bëjnë një kompani tjetër 
sigurimi, për shembull: parapagimi për sigurimin e zjarrit të një shoqërie të sigurimit të jetës në shoqërinë e 
sigurimit të jo-jetës. 

54. Derivativët financiarë 

Derivativët financiarë janë marrëveshje lidhur me një instrument financiar të veçantë, tregtues ose mallra, që 
shërben për tregtinë e pavarur, me një rrezik të caktuar financiar në tregjet financiare (rreziku i normës së 
interesit dhe rreziku i kursit të këmbimit, çmimi, rreziku i kapitalit dhe kredisë etj.) si opsionet dhe kontratat e 
ardhshme, garancitë, marrëveshjet e të ardhmes, marrëveshjeve të këmbimit, etj., nëse vlerësohen në bazë 
të çmimit të tregut, që rrjedhin nga fakti se ato janë subjekt i tregtimit ose vlera e tyre shënohet në treg. 

55. Llogaritë e tjera të arkëtueshme 

Kjo kategori përfshin të gjitha Kërkesat financiare të krijuara si një kundervlerë e mjeteve financiare dhe jo 
financiare. Kjo kategori përfshin kërkesat financiare që rrjedhin nga pagesat e hershme ose të vonuara për 
transaksionet e mallrave dhe shërbimeve, shpërndarjen ose tregtimin sekondar me instrumentet financiare. 

Kjo kategori përfshin: 

1) Kreditë tregtare dhe paradhëniet (paradhëniet për punën në progres, ose për t'u ndërmarrë dhe 
pagesa e avancuar për mallra dhe shërbime). Ndryshe nga kreditë e tjera, kreditë tregtare janë 
instrumente pa interes.  

2) Të tjera, kjo kategori përfshin: dividendët, llogaritë e shlyerjes, të dhënat në procesin e grumbullimit 
dhe pasuritë e tjera. 

 
56. Dividendët e arkëtueshëm lindin nga regjistrimi i dividentës në momentin e marrjes së vendimit për pagesën 

e dividendës, në vend se në momentin kur paguhet dividenti. 
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57. Llogaritë e shlyerjes përfshijnë llogaritë që rrjedhin nga ndryshimi në kohën e regjistrimit (shitja e aseteve 
financiare në datat kur ndodh ndryshimi i pronësisë dhe mbledhjet e ardhshme për asetet financiare të shitura). 
Për shembull, korporata financiare prodhon një siguri, por mbledhja bëhet dy ditë më pas. Në datën e shitjes, 
rënia e vlerës në letrat me vlerë është regjistruar, me rritjen e njëkohshme në llogarinë e shlyerjes. 

Të dhënat në procesin e mbledhjes përfshijnë asetet që transferohen direkt në llogarinë e depozituesit, por 
ato nuk janë të disponueshme për përdorim derisa të përfundojë procesi i klerimit.  

58. Kategoria "Asetet e tjera" përfshin të gjitha asetet që nuk klasifikohen diku tjetër në instrumentet financiare 
të mëparshme. Kjo kategori përfshin: llogari të pezulluara, tatime të parapaguara, qira me parapagesë, paga 
dhe tarifa ose shpenzime të tjera operative. 

 

59. Asetet jofinanciare përfshijnë: 

 
1) Asetet fikse (të prekshme dhe të paprekshme) dhe 
 

2) Asete të tjera jofinanciare për të cilat nuk janë regjistruar detyrime adekuate. 
 

60. Asetet fikse përfshijnë pronat, pajisjet, inventarët dhe pasuritë e tjera, si dhe ato jo-materiale dhe të drejtat, 
dmth ato aktive kanë të bëjnë me veprimtarinë e institucionit depozitues. Asetet fikse paraqiten me vlerën e 
librit duke përjashtuar amortizimin e akumuluar të përfshirë në kategorinë "llogaritë tjera të pagueshme". 

61. Asetet e tjera jo-materiale përfshijnë ari që nuk është pjesë e rezervave zyrtare, monedhave përkujtimore, 
veprave të artit dhe aseteve të tjera që nuk janë instrumente financiare të cilat sigurohen nga institucioni si 
garanci për disa kërkesa. Toka duhet të klasifikohet në këtë kategori. 

 

Detyrimet 
 

62. Paraja në qarkullim 
Monedha në qarkullim i referohet kartëmonedhave dhe monedhave me vlerë nominale fikse të lëshuara nga 
Bankat Qendrore si një para ligjore në ekonominë e vendit. Kur llogaritet shuma e monedhës në qarkullim, 
paraja me bankën qendrore rrjedh nga vlera e përgjithshme e parave të emetuara. Kjo kategori është 
karakteristike vetëm për bilancin e BQK-së. 
 

63. Depozitat e përfshira në paranë e gjerë 

Depozitat e përfshira në paranë e gjerë përfshijnë depozitat e transferueshme dhe depozitat e tjera të 
korporatave depozituese të përfshira në përkufizimin të parasë së gjerë. Në përgjithësi, kjo kategori përfshin 
depozitat e të gjithë sektorëve institucional të përcaktuar më sipër, përveç depozitave të qeverisë, korporatave 
depozituese dhe jorezidentëve. Nga depozitat e qeverisë, në këtë kategori, përfshihen vetëm depozitat e 
qeverisë vendore. 

64. Depozitat përjashtohen nga paraja e gjerë 

Depozitat e përjashtuara nga paraja e gjerë përfshijnë depozitat e transferueshme dhe të tjera të cilat nuk 
përfshihen në përkufizimin brenda parasë së gjerë. Në rastin e Kosoves depozitat me afat maturimi mbi dy 
vite janë përjashtuar nga paraja e gjerë. 

65. Letra me vlerë përveç aksioneve, të përfshira në paranë e gjerë. 

Kjo kategori përfshin të gjitha instrumentet financiare të negociueshme të lëshuara nga korporatat 
depozituese, të përfshira në përcaktimin e parasë së gjerë në përputhje me Manualin për Statistikat Monetare 
dhe Financiare të FMN-së. Ai përfshin detyrimet bazuar në letrat me vlerë të emetuara, me korporatat jo 
financiarë, ekonomit familjare, institucionet jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve, korporatave të tjera 
financiare dhe qeverisjes vendore si zotërues, përveç obligimeve ndaj qeverisë (pa qeverisje vendore), 
korporatave depozituese dhe jorezidentëve. 

66. Letra me vlerë përveç aksioneve, të përjashtuara nga paraja e gjerë.  

Kjo kategori përfaqësonë instrumente financiare të negociueshme të lëshuara nga korporatat depozituese të 
cilat janë përjashtuar nga përkufizimi i parasë së gjerë. 
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67. Llogari të tjera të pagueshme 

Llogaritë e tjera të pagueshme përbëhen nga: 

1) Kreditë tregtare (kreditë tregtare të siguruara nëpërmjet blerjes së mallrave dhe shërbimeve) dhe 
paradhënieve (paradhënieve të marra për operacionet aktuale ose operacionet e ardhshme); dhe 

2) Të tjera (provizionet për humbjet - provizionet për humbjet për asetet financiare të zhvlerësuara, dividentët, 
llogaritë e shlyerjes dhe detyrimet e tjera). 

 

10.     Struktura e pasqyrave bilancore 

68. Pasqyrat bilancore paraqesin raporte të agreguara, ku asetet dhe detyrimet e korporatave financiare 
klasifikohen kryesisht nga sektori që i takon pala tjetër, brenda së cilës bëhet klasifikimi shtesë i pozicioneve 
(stoqeve) nga instrumentet financiare individuale. Përjashtim nga ky parim është bashkimi në anën e 
detyrimeve, siç është kategoria e bazës monetare me Pasqyrën e BQK dhe kategoritë e depozitave me 
Pasqyrën e korporatave të tjera depozituese, të cilat kryesisht tregojnë instrumentin dhe pastaj sektorët e 
njësive institucionale. Disa nga Pasqyrat monetare gjithashtu tregojnë disa kategori të rëndësishme monetare, 
siç janë mjetet valutore neto, paratë, kreditë e brendshme, baza monetare etj. 
 

69. Për nevojat e statistikave monetare janë përpiluar format e mëposhtme standarde të Pasqyrave monetare: 

- Pasqyra e BQK-së; 
- Pasqyra e Korporatave të tjera Depozituese; 
- Pasqyra e Korporatave Depozituese; 
- Pasqyra e Korporatave të tjera Financiare; 
- Pasqyra e Korporatave Financiare; dhe 
 

 

Figura 1. Pasqyra e Korporatave Financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.     Pasqyra e BQK 

70. Në Pasqyrën e BQK, asetet dhe detyrimet e BQK-së paraqiten kryesisht sipas sektorëve (jorezidentëve, 
qeverisë, korporatave të tjera depozituese, korporatave të tjera financiare dhe sektorit privat). Për më tepër, 
brenda secilit sektor, asetet dhe detyrimet klasifikohen sipas përkufizimit standard të instrumenteve financiare. 
 

71. Në Pasqyrën e BQK, pala e aseteve përfshin kërkesat e BQK për jorezidentët (asetet e huaja), qeverinë, 
sektorin privat, korporatat e tjera depozituese dhe korporatat e tjera financiare. 
 

72. Në anën e detyrimeve të BQK-së, zërat kryesorë janë: paraja e rezervës, detyrimet e BQK-së ndaj 
jorezidentëve (detyrimet e huaja), detyrimet ndaj korporatave të tjera depozituese, detyrimet ndaj qeverisë 
qendrore, llogaritë kapitale, detyrimet e tjera të paklasifikuara dhe zërat e tjerë neto. 

Pasqyra e BQK-së 

Pasqyra e KTD-ve 

Pasqyra e KTF-ve 

Pasqyra e KD-ve 

Pasqyra e KF-ve 
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10.2.     Pasqyra e Korporatave tjera Depozituese 

73. Në rastin e Kosovës Pasqyra e KTD-ve përfshin asetet dhe detyrimet e bankave komerciale, kryesisht të 
klasifikuara sipas sektorit institucional. 
 

74. Ana e aseteve përfshin kategoritë kryesore si vijon: kërkesa ndaj jorezidentëve, kërkesat ndaj BQK-së, 
kërkesat mbi qeverinë, kërkesat ndaj korporatave publike jo financiare, kërkesat ndaj korporatave të tjera 
financiare, kërkesat ndaj ekonomive familjare dhe sektorve tjerë. 
 

75. Në anën e Detyrimeve në KTD (bankat), zërat kryesorë janë: detyrimet e huaja, depozitat e klasifikuara sipas 
llojit dhe sektorit, që përfshihen në përkufizimin e parasë së gjerë dhe që nuk përfshihen në përkufizimin e 
parasë së gjerë,  kapitali, konsolidimet dhe detyrimeve të tjera të paklasifikuara. 

 
10.3.     Pasqyra e Korporatave Depozituese 

76. Pasqyra e bilancit të korporatave depozituese (KD) krijohet nga grumbullimi i pasqyrës së BQK-së dhe KTD-
ve (bankave komerciale). Përbërësit kryesorë të pasqyrës së KD-ve janë: Asetet e jashtme neto, kërkesat 
ndaj jorezidentëve, kërkesat ndaj qeveris qendrore, kërkesat ndaj sektorëve tjerë (kredit e korporatave 
financiare dhe jo financiarë, ndërmarrjet, ekonomit familjare dhe OJFSH), depozitat në paranë e gjerë, 
depozitat jashtë parasë së gjerë, huamarrjet, kapitali aksionar dhe zërat e tjerë. 
 

77. Asetet e jashtëme neto përfaqësojnë diferencën ndërmjet mjeteve valutore të BQK-së dhe korporatave të tjera 
depozituese  dhe detyrimet e huaja të BQK-së dhe korporatave të tjera depozituese. Kjo tregon se të gjitha 
asetet dhe detyrimet e huaja të BQK-së dhe korporatave të tjera depozituese janë grumbulluar dhe paraqitur 
në bazë neto. 

 

10.4.     Pasqyra e Korporatave Tjera Financiare 

78. Pasqyra e bilancit e korporatave tjera (KTF) financiare krijohet nga grumbullimi i pasqyrës së Fondeve 
Pensionale, Kompanive të Sigurimeve, Institucionet Mikrofinancare, Ndihmësit Financiare. Përbërësit 
kryesorë të pasqyrës së KD-ve janë: Asetet e jashtëme neto, Kërkesat ndaj KD-ve, kërkesat ndaj qeverisë, 
kreditë, kapitali dhe zërat e tjerë.  

 

10.5.     Pasqyra e Korporatave Financiare 

79. Pasqyra e korporatave financiare përfshinë asetet dhe detyrimet e të gjitha institucioneve financiare. Pasqyra 
e Korporatave Financiare sigurohet nga bashkimi i pasqyrave të Korporatave Depozituese dhe të pasqyrave 
të Korporatave të Tjera Financiare. Është një aktivitet i konsoliduar i sistemit financiar, në mënyrë që të 
sigurohet një pasqyrë e qartë për një  ekonomi.  
 

80. Pasqyra e korporatave financiare përfaqësojnë pozicionin financiar të sektorit financiar për sektorët e tjerë të 
ekonomisë (fiskal, real dhe i jashtëm). Meqenëse qasjet sektoriale janë aplikuar në pasqyrën e korporatave 
financiare, përkufizimi i njërës palë ndaj palës tjetër është me rëndësi kyçe. Pala tjetër në transaksion është 
definuar si një sektor institucional ku mbajtësi i instrumentit ka një kërkesë. Në rastin e depozitave me afat 
nga korporatat jofinanciare me bankën komerciale, korporata ka një kërkesë në bankën komerciale. Në rastin 
e letrave me vlerë, mbajtësi ka një kërkesë ndaj emetuesit të sigurisë (për shembull, një korporatë aksionare), 
pavarësisht se kush është blerë. Sektori financiar dhe nënsektori i aplikuar në rastin e Kosovës është paraqitur 
si më poshtë. Në rastin e letrave me vlerë, mbajtësi ka një kërkesë për emetuesin e letrave me vlerë (për 
shembull, një korporatë aksionare, pavarësisht se kush është blerës. Sektori financiar dhe nënsektori i 
financuar në rastin e Kosovës janë paraqitur si më poshtë. 
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Skema 2. Pasqyra e korporateve tjera financiare 

        Asetet e huaja neto (+/-)       

 Kërkesat sipas instrumentave 
 

 
Dertyrimet sipas instrumentave 

 

        Kërkesat e brendshme 
   

 
Kërkesat neto të sektorit qeveritar 

 

 
Kërkesat e nën-sektorve tjerë 

 

  
Instrumentet 

  
         

 
    Pala tjeter (sektoret institucional) 

        Detyrimet e brendshme 
   

 
Kërkesat e nën-sektorve tjerë 

 

  
Instrumentet 

  

  
   Pala tjeter (sektoret institucional) 

        Aksionet dhe letrat tjera me vlerë 
 

        Të tjera (+-), përfshirë rregullimet   
 

 

81. Kërkesat / detyrimet ndaj jorezidentëve - përbëjnë kërkesat / detyrimet e korporatave (p.sh. korporatat e tjera 
depozituese) për jo rezidentet. Këto kërkesa / detyrime mund të jenë në formën e instrumenteve të ndryshme, 
siç janë: monedha, depozitat, huatë, letrat me vlerë etj. Përkufizimi sektorial i kërkesave / detyrimeve duhet 
të bëhet në nivelin e bankës qendrore, korporatave të tjera depozituese dhe të tjera financiare korporatat. 
 

82. Kërkesat / detyrimet ndaj sektorëve rezidentë 1 të njëjtën natyrë si kërkesat / detyrimet ndaj jorezidentëve, 
por ato duhet të bëjnë vetëm me sektorët vendas (p.sh. kërkesat / detyrimet ndaj sektorit qeveritar, korporatat 
jo financiare, amvisëritë dhe NPISH-të). Është e rëndësishme të theksohet se gjatë përpilimit të anketave të 
korporatave financiare, 
 

83. Kërkesat / detyrimet ndaj sektorit të jashtëm (jorezidente), si dhe sektorit qeveritar paraqiten në bazë neto, 
pasi zbriten Kërkesat nga detyrimet për sektorin e caktuar.  

Ndërkohë që Kërkesat / detyrimet ndaj sektorëve të tjerë, qoftë korporatave jo financiare, individëve dhe 
NPISH, paraqiten në baza bruto. 

84. Rregullimi/konsolidimi përfaqëson zbritjen e zërave të të dhënave të raportuara nga njësitë individuale në 
pozicionet e tyre dhe transaksionet me njësitë tjera në nënsektor. Në rastet kur paraqitet pasqyra e 
konsoliduar, do të thotë se të gjitha zërat e bilancit që kanë pasur këto kowrporata të ndërsjella janë zbritur. 
Për shembull, Banka A ka marrë një hua nga banka B në vlerë prej 100.000 euro, atëherë me rastin e 
prezantimit të bilancit të konsoliduar kjo vlerë duhet të zbritet. Kjo nënkupton zbritjen e detyrimeve të Bankës 
A me bankën B. Për konsolidimin në rastin e Kosovës bazohet në skemën e mëposhtme. 
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Skema 1. Sistemi i konsolidimit të korporatave financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korporatat Financiare 

Korporatat Depozituese Korporatat Tjera Financiare 

BQK KTD 
Kompanit 

e Sigurimit 

Fondet 

Pensionale 

Ndërmjetësit 

Tjerë 

Financiar 

Ndimësit 

Financiar 
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11.     Normat e interesit 

85. Statistikat e normave të interesit përfshijnë normat e depozitave dhe kredive nga korporatat e tjera 

depozituese. Korporatat e tjera depozituese në rastin e Kosovës janë bankat komerciale. Brenda depozitave 

raportohen: normat e interesit për llogaritë rrjedhëse, depozitat me afat dhe depozitat e kursimit, ndërsa kreditë 

raportohen veçmas sipas qëllimit (kreditë për investime, huatë jo-investuese, kreditë konsumatore, 

mbitërheqjet etj. Normat e interesit raportohen vetëm për kontrata të reja. Normat e interesit raportohen vetëm 

për korporatat jofinanciare dhe familjet 

 

86. Statistikat e normave të interesit përpilohen bazuar në informacionin e mbledhur nëpërmjet Raportit të 

Normave të Interesit. Që nga fillimi i implementimit të Raportit të Normës së Interesit (IRR) në qershor të vitit 

2004, me qëllim të rritjes së të dhënave të burimit të mbledhur, janë zbatuar katër versione të IRR.  

 

87. Ato gjithashtu nënkuptojnë disa ndryshime metodike. Për shembull, që nga janari i vitit 2008, normat e interesit 

për huatë përfshijnë edhe shpenzimet administrative që huamarrësi paguan kur marrin kredi. Gjithashtu, në 

fillim të vitit 2010, kur llogaritej norma e interesit të ponderuar për kreditë, nuk përfshiheshin hua me kushte të 

favorshme (p.sh. kreditë e mbuluara me para të gatshme, etj.). 

 

88. Normat e interesit llogariten sipas shkallës vjetore të kontratës. Ekuacioni i mëposhtëm paraqet formulën për 

normën vjetore të kontaktit 

 

11 −







+=

n

n

AG
AAR  

 

ku AAR është norma e kontraktuar vjetore, AG është norma mbi bazat vjetore të dakorduara midis palëve, 

dhe n është numri i periudhave të kapitalizmit brenda një viti. Si n = 1 kur interesi paguhet një herë në vit, n = 

2 kur interesi paguhet çdo gjashtë muaj, n = 4 kur interesi paguhet çdo tre muaj dhe n = 12 kur interesi paguhet 

çdo muaj.  

89. Norma e interesit e raportuar duhet të pasqyrojë atë që banka paguan në depozitë dhe çfarë merr banka nga 

huatë. Në rastet kur banka merr subvencione nga një palë e tretë (p.sh. një donator) për huadhënien, këto 

subvencione konsiderohen si pjesë e normës së interesit. Për shembull, nëse një klient paguan një normë 

vjetore prej 6% për një hua, ku 10% është vendosur nga banka për këtë hua, por një palë e tretë paguan 4% 

interes për këtë hua, atëherë një raport 10% duhet të raportohet.  

 

90. Në mënyrë të ngjashme, në rastin e një depozite, do të marrë parasysh atë që paguan banka, jo atë që klienti 

merr nga pagesa e interesit. Për shembull, nëse banka e klientit merr një normë vjetore prej 5% nga një 

depozitë bankare, ku 3% paguhet nga banka, ndërsa pjesa tjetër për 2% paguhet si subvencion nga një palë 

e tretë që transferohet tek klienti përmes bankës, atëherë norma që duhet raportuar është 3%.  

 

91. Kriteret për publikimin e normave të interesit janë përcaktuar si më poshtë:  

1) Minimumi tre vëzhgime (variabla) për secilin produkt;  

2) Devijimi standard për secilin produkt nuk duhet të tejkalojë koeficientin prej 0.6 për depozitat dhe 

kreditë;  

3) Nëse kriteri i dytë nuk është plotësuar, atëherë konsiderohet pjesëmarrja e bankës individuale në 

produktin e veçantë, me kusht që kjo pjesë të mos kalojë 30% të shumës totale të depozitave ose 

kredive për periudhën përkatëse. 
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12.     Fjalori 

 

Agregatet monetar: Masat e furnizimit të parasë në një ekonomi, që kanë një mbulim progresiv më të gjerë të 
komponentëve të parasë. 
 
Agregimi: Përmbledhja e të dhënave të aksioneve ose të rrjedhës nëpër të gjitha njësitë institucionale brenda një 
sektori ose nënsektori, ose të të gjitha pasurive ose detyrimeve brenda një kategorie të veçantë instrumentesh. 
 
Bondet: letër me vlerë të borgjit afatgjatë që i jepë mbajtësit të drejta të pakushtëzuara për pagesa fikëse ose 
kontraktuale të specifikuara edhe me datë. 
 
Borxhi: Detyrim që kërkon pagimin e principalit dhe / ose interesit në një të ardhme. 
 
Certifikatë depoziti: Certifikatë e negociueshme e lëshuar nga një bankë që njeh një depozitë në atë bankë për një 
periudhë të caktuar kohe me një normë interesi të specifikuar. 
 
Fondi i tregut të parave (ang. MMF):  Skema e investimeve kolektive që mbledh fonde duke lëshuar aksione ose 
njësi për publikun. Të ardhurat investohen kryesisht në instrumentet e tregut të parave, fondit të tregut të parave, 
aksione, instrumente të borxhit etj. të cilat janë të transferueshëm me një maturim jo më shumë se një vit. 
 
Format e standardizuara të raportit: Janë formularët e raportimit për statistikat monetare që paraqesin asetet dhe 
detyrimet duke përdorur një strukturë me ndarjet sipas instrumentit, monedhës dhe sektorit konterpart. Raportet 
përgatitet vetëm për FMN. 
 
Garancitë e standardizuara: Garancitë e lëshuara në një numër të madh, zakonisht për sasi mjaft të vogla, përgjatë 
vijave identike. 
 
Institucion jofitimprurës: Subjekt juridik ose shoqëror i krijuar me qëllim të prodhimit ose shpërndarjes së mallrave 
dhe shërbimeve, por ato nuk mund të jenë burim i të ardhurave, fitimeve ose përfitimeve të tjera financiare për 
institucionin. 
 
Korporata depozituese: Për qëllime të statistikave monetare, një korporatë financiare që lëshon detyrime të përfshira 
në para të gjera. 
 
Korporata e Sigurimeve: Njësia financiare, funksioni kryesor i së cilës është të sigurojë jetë, aksident, sëmundje, 
zjarr, ose forma të tjera të mbulimit për njësitë individuale institucionale ose grupet e njësive, ose shërbimet e risigurimit 
për korporatat e tjera të sigurimeve. 
 
 
 
 
 
 
Korporata publike: Korporatë e kontrolluar nga një njësi qeveritare, një korporatë tjetër publike, ose një kombinim i 
njësive qeveritare dhe korporatave publike. 
 
Korporatë tjetër financiare: Korporatë financiare që nuk krijon detyrime të përfshira në paranë e gjërë. Mund të kryejë 
funksione ndihmëse ndërmjetësuese ose financiare. 
 
Letra me vlerë: instrument financiar me kontratë. 
 
Likuiditeti: Për sa i përket tregjeve, likuiditeti në përgjithësi i referohet aftësisë për të shitur mjete shpejt dhe në një 
vëllim të madh pa ndikuar ndjeshëm në çmimin e tyre. Për sa i përket instrumenteve financiare, likuiditeti në përgjithësi 
i referohet atyre aseteve që mund të shndërrohen në një mjet shkëmbimi shpejt pa një humbje të konsiderueshme në 
vlerë. 
 
Maturimi afatgjatë: Periudhë kohore në më shumë se një vit ose me periudhë kohore të pa përcaktuar. 
 
Maturimi afatshkurtër: Periudhë kohore në më pak se  një vit. 
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Maturitetit fillestar: Periudha nga data e lëshimit deri në pagesën përfundimtare e planifikuar më kontraktuale. 
 
Ndërmarrja Filiale: Korporatë e kontrolluar në përgjithësi nga një korporatë tjetër qoftë nga kontrolli i më shumë se 
gjysmës së fuqisë votuese të aksionarëve ose të drejtës për të emëruar ose hequr një shumicë të drejtorëve të saj. 
 
Njësia institucionale: Njësia ekonomike e aftë, në të drejtat e veta, të zotërojë asete, të krijoj detyrime dhe të 
angazhohet në aktivitete ekonomike dhe në transaksione me njësi të tjera.  
 
Paraja e gjerë: Shuma e të gjitha instrumenteve financiare likuide të mbajtura nga sektorët mbajtjës të parave që 
pranohen gjerësisht në një ekonomi si një mjetë këmbimi. Ato mund të shndërrohen në një mjetë këmbimi me një 
njoftim të shkurtër në vlerën e plotë nominale.  
 
Paraja elektronike: Instrumenti i pagesës me anë të së cilës vlera monetare ruhet në mënyrë elektronike në një pajisje 
fizike ose nga distanca në një server dhe paraqet një kërkesë ndaj emetuesit. 
 
Pasqyra analitik: Pasqyra e realizuar nga bilanci sektorial përkatës, me ç'rast të dhënat e bilancit sektorial janë 
riorganizuar në një format analitike. Në pasqyrat analitike, asetet paraqiten si pretendime të korporatës financiare ndaj 
sektorëve tjerë rezidentë  dhe jorezidentë, ndërsa detyrimet paraqiten sipas kategorisë së instrumentit financiar sipas 
radhës së likuiditetit të tyre. Kërkesat dhe detyrimet ndaj jorezidentëve dhe qeverisë qendrore paraqitet në baza neto. 
 
Pasqyra e bankës qendrore: Prezantimi analitik i llogarive të bankës qendrore. 
 
Pasqyra e korporatave depozituese: Pasqyra analitike e korporatave deposituese e konsoliduar nga pasqyra bankës 
qendrore dhe pasqyra e korporatave tjera depozituese. 
 
Provizione për humbjet e huasë: Lejimet e krijuara nga korporatat financiare ndaj kredive të këqija ose të 
zhvlerësuara, bazuar në gjykimin e tyre për gjasat e humbjeve. 
 
Qira financiare (Lisingu): Kontrata nën të cilën qiradhënësi, si pronar ligjor i një aseti, përcjell në thelb të gjitha rreziqet 
dhe përfitimet e pronësisë së asetit ndaj qiramarrësit. Qiramarrësi, pra, bëhet pronari ekonomik i asetit. Një qira 
financiare përfshin imponimin e një kredie. 
 
Regjistrimet akruale: Regjistrimi i ndryshimeve të flout dhe stoqet përkatëse në kohën kur vlera ekonomike krijohet, 
shndërrohet, shkëmbehet, transferohet ose shuhet. 
 
Rezidenca: Rezidenca e një njësie institucionale është territori ekonomik me të cilin ka lidhjen më të fortë, të shprehur 
si qendra e tij e interesit mbizotërues ekonomik. 
 
Risigurimi: Sigurimi ku të dy palët janë ofrues të shërbimeve të sigurimit. 
 
Sektoret institucional: Institucionet sipas natyrës së aktivitetit ekonomik. 
 
Sektorët neutralë të parave: Sektorët institucionalë që nuk janë as "emetues të parave" (përveç rasteve specifike) 
dhe as "mbajtës të parave". Ato përbëjnë qeverinë qendrore dhe jorezidentët. 
 
Sektorët që lëshojn para: Të gjitha korporatat financiare që lëshojn detyrime të parasë së gjërë - sektori i korporatave 
depozituese. 
 
Sektorët që mbajnë para: Të gjithë sektorët rezidentë përveç korporatave depozituese dhe qeverisë qendrore, 
përkatësisht (1) korporata të tjera financiare, (2) qeveritë shtetërore dhe lokale, (3) korporatat jofinanciare, dhe (4) 
familjet dhe institucionet jofitimprurëse që i shërbejnë ekonomive shtëpiake. 
 
Sektori institucional: Ndarja e njesive institucionalë sipas aktiviteti ekonomik që ato ndërmarrin. 
 
Sigurimet e jetës dhe të drejtat e pensionit: Kërkesat financiare që poseduesit e policave kanë ndaj një institucioni 
që ofron sigurim jete ose siguron pensione. 
 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF): Parimet përkatëse të kontabilitetit dhe raportimit 
ndërkombëtar për përgatitjen e pasqyrave financiare për qëllime të përgjithshme, të lëshuara nga bordi i standardeve 
të kontabilitetit ndërkombëtar (BSKN). 
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Statistikat financiare: Statistikat makroekonomike që mbulojnë stokun dhe floun e aseteve dhe detyrimeve midis të 
gjithë sektorëve të brenda një ekonomie si dhe sektorëve të ekonomisë me jorezidentët. 
 
Statistikat monetare: Përfshin stokun dhe floun e aseteve dhe detyrimeve të sektorit të korporatave financiare 
rezidente në raport me të gjithë sektorët e tjerë institucionalë rezidentë dhe jorezidentët. 
 
Të drejtat speciale të tërheqjes (ang.SDR): Janë asetet e rezervës ndërkombëtare të krijuara nga Fondi Monetar 
Ndërkombëtar (FMN) dhe të shpërndara për anëtarët e saj që janë pjesëmarrës të Departamentit të SDR (aktualisht 
janë të gjitha vendet anëtare të FMN) për të plotësuar rezervat ekzistuese zyrtare. 
 
Transaksion monetar: Transaksion në të cilin një njësi institucionale bën një pagesë (merr një pagesë) ose krijon një 
detyrim (merr një asetë) të deklaruar në njësi të monedhës. 
 
Vlera e drejtë: Vlera ekuivalente e tregut e përcaktuar si shuma për të cilën mund të këmbehet një asetë ose një 
detyrim i shlyer, midis palëve të njohura, të gatshme në një transaksion.  
 
Vlera e librit: Vlera e regjistruar në librat kontabël nga ana e institucionit, 
 
Vlera e tregu: Vlera e tashme e këmbimit, në të cilat asetet financiare dhe jofinanciare mundë të këmbehen mjete 
monetare (kesh) ose në depozita të transferushme.  
 
Vlera neto e aktiveve: Diferenca midis gjithsej aseteve në vlerën e tregut duke i zbriutur gjithësej detyrime. 
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1. GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 4 April 2014 on monetary and financial statistics 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_340_r_0001_en_txt.pdf?2ec57ae66d0564017ac82bc1

47e1aa49 

 

2. MANUAL ON MFI  BALANCE SHEET STATISTICS    

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.manualmfibalancesheetstatistics201901~d2ebf72987.en.pdf?7

387f911ffbc48fa536a5e61bbd2ce49 

 

3. SURVEY OF NATIONAL PRACTICES REGARDING MFI BALANCE SHEET STATISTICS 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/surveyofnationalpracticesremfibalancesheetstatsnov2015.en.pdf?4

b37c9ae114b95b9cfbb35caf16beb75 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/surveyofnationalpracticesremfibalancesheetstatsnov2015.en.pdf?4b37c9ae114b95b9cfbb35caf16beb75
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Shtojca 1. 

Table 1. Korporatat Financiare në Kosovë 

 

Nënsektoret 
Emri i Institucionit 

Banka Qendrore 
Banka Qendrore e republikës së Kosovës 

Korporatat Tjera Depozituese Banka për Biznes,  Banka Ekonomike, Banka Kombëtare Tregtare, 
Komercijalna Banka, NLB Prishtina, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank, 
Türk Ekonomi Bankasi., Is Bankasi, Ziraat Bank 

Kompanitë e Sigurimeve 
Grawe Kosova, Illyria Life, Sigal, Eurosig, Elsig, Insig, Prisig, Kosova e 

re, Scardian, SigKos, Sigma, Siguria 

Fondet Pensionale Fondi Slloveno Kosovar, Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës 

Ndërmjetësit Tjerë Financiar KEP trus, FINCA, Kreditimi Rural I Kosoves, Agjencioni për Financim 
në Kosovë, KGMAMF, KosInvest, START, Atlantic Capital Partners, 
Qelim Kosovë, Kosova Aid and Development, Tim Invest, IuteCredit 
Kosovo, Crimson Finance Fund, Lesna, 

Ndihmësit Financiar 

 

Agimi, Agoni, Beni, D.M.TH., E-Bani, Euro, Euro Cufa, Euro Eki, Euro 
Exchange,  Fondi Slloveno Kosovar, Gipa, Hamza, Indriti, KLM 
Entrprises, Mena, Monedha, NBS, Pëllumbi, Prizreni, ProCredit Bank 
Western Union, PTK, Raiffeisen Bank Western Union, Te Gazi, Unioni 
Financiar Prishtina, Valuta, Veli, Vllesa, Xeni, Ximi 

 

 

 


