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Ne inkurajojmë klientët tanë në përpjekjet e tyre dhe i mbështesim ata me të gjitha mundësitë që 
i kemi në dispozicion. Banka nuk e ndryshon botën, njerëzit e bëjnë atë. Kjo është arsyeja se pse 
ne duam t’i shërbejmë klientët në mënyrën më të mirë të mundur. Suksesin tonë më së miri mund 
ta vlerësojmë duke ditur se sa kemi qenë në gjendje t’i ndihmojmë klientët në arritjen e qëllimeve 
të tyre dhe besojmë se këtë mund ta bëjmë duke iu ofruar atyre shërbimet më të mira dhe më 
kualitative të mundshme.

Ne kuptojmë se secili nga ne duhet të jep kontributin e tij për ta dërguar botën përpara, kështu që 
le të mundohemi, le të vazhdojmë të ëndërrojmë dhe le të vazhdojmë të arrijmë.

Çdo ditë përmban sfida dhe premtime që duhet të arrihen.

Ne lëvizim bashkë me klientët tanë që ta dërgojmë botën përpara.

Ne e përpiluam Raportin Vjetor 2011 rreth “Lëvizjes”, duke synuar që të përshkruajmë përpjekjet 
tona të thella për t’u zhvilluar, duke lëvizur vazhdimisht përpara.

“Nëse jemi në rrugën e duhur, krejt çka duhet të bëjmë është të vazhdojmë tutje”. 

Ne punojmë për klientët tanë dhe ambiciet 
e tyre për të ardhme më të mirë.
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Walt Disney

Ne vazhdojmë të lëvizim përpara, të hapim dyer të reja dhe të bëjmë gjëra të reja, sepse

jemi kureshtarë dhe kureshtja vazhdon të na dërgojë drejt shtigjeve të reja.
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DEKLARATË PËR RAPORTIN
VJETOR 2011 TË TEB Sh.A

Raporti Vjetor i TEB Sh.A ka qenë i përgatitur në përputhje me “Ndryshimin e Rregullores 

XI – Raportimi i bankave dhe degëve të bankave të huaja në Kosovë të autorizuara 

sipas nenit 36 të rregulloreve të UNMIK-ut”, të vitit 1999.

Dr. İsmail Yanık
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Kryetar i Komitetit ALM

Alp Yılmaz                      
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Nagip Krasniqi                    
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(CFO)       

Musa Erden
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Ayşe Aşardağ
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Kryetare e Komisionit për Auditim   

Didier A.N Van Hecke
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TEB synon të japë rezultatet më të mira për klientët 
e saj nëpërmjet zgjidhjeve financiare që janë kreative 
dhe të përgjegjshme.

TEB operon në bazë të parimeve të përcaktuara qartë. 
Vlerat e korporatës janë nxjerrë nga këto parime të 
bazuara në përgjegjësinë për shoqërinë si tërësi dhe 
për mjedisin.

TEB ka krijuar tashmë një reputacion të besueshmërisë, 
udhëheqësisë dhe risive - këto vlera janë pasqyruar 
në të gjitha aktivitetet tona.

Në vitin 2005, TEB A.Ş. ka hyrë në një ndërmarrje të 
përbashkët me BNP Paribas. BNP Paribas është një nga 
pesë bankat më të forta në botë dhe banka më e madhe 
në eurozonë. Një lider në ofrimin e shërbimeve bankare 
dhe financiare, ajo ka një shtrirje globale me aktivitete 
të forta tregtare bankare dhe aktivitete të korporatave. 
BNP Paribas është shumë e pranishme në të gjitha 
tregjet e mëdha financiare: Nju-Jork, Londër, Hong 
Kong dhe Paris. BNP Paribas ka një nga rrjetet më të 
mëdha ndërkombëtare që operojnë në më shumë se 85 
shtete, duke punësuar më shumë se 200,000 bankierë 
profesionistë në mbarë botën. Turk Ekonomi Bankasi 
A.Ş. (TEB) është ndër aktorët më të vjetër dhe më 
me reputacion në sektorin financiar turk. I themeluar 
në vitin 1927, ajo ka ndërtuar 84 vjet njohuri dhe 
ekspertizë në sektorin bankar. TEB sot vazhdon të jetë 
një nga bankat më të forta në Turqi.

Pas bashkimit, grupi filloi të rritet me shpejtësi në tregun 
turk. Dega e parë e dalë nga ndërrmarja e përbashkët 
ishte në Kosovë dhe TEB Sh.A hyri në tregun e Kosovës 
në vitin 2008.

Mbështetur nga përvoja globale në fushën e bankave 
të këtyre dy grupeve të forta, TEB Sh.A shpejt ka 
demonstruar aftësinë tonë për t’u përshtatur me 
shpejtësi në tregun vendor bankar. Ne jemi duke 
bërë përparim të madh në misionin tonë për ta sjellë 
në Kosovë kulturën e kombinuar të BNP Paribas dhe të 
TEB-it.

Përveç operacioneve kryesore bankare, TEB Sh.A ofron 
një gamë të gjerë të shërbimeve bankare dhe financimin 
e tregut të jashtëm. Ne veprojmë në çdo segment të 
sektorit bankar me: Korporata, Tregti, *NVM  dhe 
Shërbime Bankare për Individë.

Duke siguruar produkte të reja e praktike dhe 
shërbime, ne dallojmë me aktivitetet tona në treg 
nëpërmjet përqendrimit te konsumatorët, të nxitura nga 
një model dinamik i biznesit dhe me një infrastrukturë 
të përparuar teknologjike.

Pas vetëm katër vjet pune në Kosovë, në vitin 2011 ne 
kemi arritur 11% të tregut sa i përket kredive dhe 9% 
të tregut të depozitave. Si rezultat, ne jemi bërë një 
nga aktorët kryesorë në sektorin financiar kombëtar. 
Ashtu si në vitet e kaluara, ne kemi ruajtur pozitën tonë 
udhëheqëse në biznesin e kredit-kartelave. Nëpërmjet 
Starkartelës (Starcard), kredit-kartela e parë me këste 
në Kosovë, ne kemi ndryshuar mënyrën e shpenzimeve 
të konsumatorëve individualë në tregun e konsumit. 
Për më tepër, ne kemi lansuar disa nga produktet më të 
avancuara dhe unike në treg, duke përfshirë E-banking-
un e sigurt, sisteme të përparuara dhe të shpejta të 
pagesave; kredi inovative dhe produkte të depozitave.

Ne ofrojmë gamën tonë të gjerë të shërbimeve 
financiare në tregun e Kosovës nëpërmjet 22 degëve 
dhe 379 punonjësve të përkushtuar, duke përfshirë edhe 
zyrën qendrore në Prishtinë. Përveç rrjetit tradicional 
të degëve, TEB Sh.A po ashtu i plotëson nevojat e 
klientëve nëpërmjet të gjitha linjave për: E-banking për 
individë dhe korporata, qendër të thirrjeve, 43 ATM-ve 
(Aparateve për tërheqje të parave) dhe më shumë se 
2400 POS-ve (Pika të shitjes).

Ne jemi të angazhuar për mbrojtjen e mjedisit dhe kemi 
prezantuar programet që synojnë reduktimin e dëmeve 
nga aktivitetet të cilat i financojmë.

TEB Sh.A përpiqet të tërheqë punëtorë më të mirë, që 
t’u shërbejnë klientëve dhe për të krijuar vlera afatgjate 
për aksionarët.

*Global 2000 Forbes 2011, renditur sipas vlerës së tregut.
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VIZIONI 
Të jemi banka më e mirë në Kosovë

MISIONI
Vazhdimisht të krijojmë dhe ngrisim vlerën e jashtëzakonshme 

për klientët tanë, aksionarët, të punësuarit dhe shoqërinë

STRATEGJIA
Në përputhje me vizionin dhe misionin tonë, strategjia jonë është 

që të ofrojmë një përvojë të shquar dhe efikase bankare për të 
gjithë klientët tanë. Ne e arrijmë këtë, duke ofruar produkte dhe 
shërbime të reja e praktike, për një rritje të vazhdueshme dhe të 

qëndrueshme. 
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Strategjia jonë përbëhet nga një numër i shtyllave kryesore:

Fokusi te konsumatorët
Kultura e biznesit e përqendruar te 
konsumatori, i mundëson TEB-it që të kuptojë 
dhe të parashikojë sjelljen e konsumatorëve, 
e cila, nga ana tjetër, rrit të ardhurat e bankës.

Fleksibiliteti
Në bazë të qasjes sonë të përqendruar tek 
klienti, ne ofrojmë shërbime të shumëllojshme 
bankare, në mënyrë që klientët të mund 
t’i përmbushin nevojat e tyre, si gjendjen 
financiare dhe llogaritë, ashtu si u përshtatet 
atyre. Ky fleksibilitet do të thotë që klientët 
kursejnë kohë duke shijuar një gamë të plotë 
të shërbimeve bankare.

Gama e gjerë e linjave të shërbimeve të 
përshtatura për nevojat e klientëve
TEB Sh.A është e orientuar kah zgjidhja dhe 
ofron shumëllojshmëri të gjerë të shërbimeve 
financiare në tregun e Kosovës nëpërmjet 
një game të gjerë të linjave të shërbimeve. 
Ne kemi prani të fuqishme në tërë Kosovën: 
22 degë, 43 ATM-a, 2400 POS-a, Qendrën 
e Thirrjeve, platforma mobile bankare dhe 
E-banking. 

Rrjedhshmëria e qëndrueshme e të 
ardhurave
TEB Sh.A vazhdimisht po punon drejt 
përmirësimit të burimeve të saj të të 
ardhurave dhe profitit. Ne përqendrohemi në 
produktet me shkallë të lartë të kthimit dhe 
te segmentet fitimprurëse të biznesit.

Efikasiteti 
Shfrytëzimi efikas dhe efektiv i burimeve janë 
objektivat kryesorë në TEB Sh.A.
Strategjia jonë është që vazhdimisht ta 
ngrisim cilësinë e shërbimeve bankare dhe 
financiare, po ashtu nëpërmjet zhvillimeve 
më të fundit teknologjike, në mënyrë që 
të përqendrohemi në kontrollin e kostove 
bankare dhe ofrimin e shërbimeve dhe të 
produkteve në mënyrë më efikase.

Infrastruktura e përparuar teknologjike
Shërbimi bankar i TEB Sh.A ka dëshmuar se 
ka bërë një hap të madh përpara në Kosovë. 
Ne kemi sjellë arkitekturën e avancuar të 
sistemit bankar-teknologjik të biznesit dhe të 
tregut individual. 

Menaxhimi i shëndoshë i rrezikut dhe 
auditimit
Përqendrimi i fortë i TEB Sh.A në menaxhimin 
e rrezikut dhe auditimit është një shtyllë e 
strategjisë së saj. Ne punojmë vazhdimisht 
që ta menaxhojmë dhe ta zbusim rrezikun, 
me vëmendje të veçantë tek ai i tregut, duke 
përfshirë rrezikun e normës së interesit, atë 
të likuditetit, rrezikun operacional, atë të 
kapitalit dhe rrezikun e çmimeve komode. 
Sistemi ynë i auditimit është proaktiv.

Stafi i përkushtuar
Suksesi dhe reputacioni i TEB Sh.A në sektorin 
bankar të Kosovës u arrit falë punës energjike 
dhe të palodhshme të punonjësve tanë.

Ambienti kreativ në punë
Profesionistët bankarë kërkojnë mjediset 
ku ata mund t’i përdorin dhe t’i ngrisin 
shkathtësitë dhe aftësitë e tyre për t’i 
shprehur vlerat dhe zgjuarsinë e tyre. TEB 
Sh.A ofron këtë mjedis për të punësuarit dhe 
vazhdimisht investon në një ambient pune 
ku punonjësit mund të zhvillohen dhe të 
shprehin vlerat e tyre. 
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VLERAT TONA THEMELORE
Azhuriteti

Shpejtësi në vlerësimin e situatave të reja dhe zhvillimeve, dhe në identifikimin e 
mundësive dhe riskut.

Efikasitet në vendim-marrje dhe në veprime.

Angazhimi
Zotimi për tëёshërbyer klientët dhe arritjen kolektive. 

Sjellje shembullore.

Ambicia
Aspiratёpër sfida dhe lidership.

Dëshira për sukses ekipor në gara ku gjyqtarёështë klienti.

Kreativiteti
Përkrahja e iniciativave dhe ideve të reja.
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BNPP Leasing

Grupacioni
BNP Paribas

Grupacioni
Çolakoğlu

TEB NV
(Holandë)

TEB Factoring

TEB Menaxhimi
i Pasurive   

TEB Investime

TEB Cetelem

TEB ARVAL

TEB (Bank)
TEB Sh.A
(Kosova)

50%50%

TEB Holding

100%
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Struktura e aksionarëve

Aksionarët                                Deri më 31 dhjetor, 2011

                               Aksionet Pronësia Të paguara në kapital (€) 

TEB Holding A.S.       2,150,000 100%              21,500,000

                                2,150,000             100%              21,500,000

Të gjitha aksionet (100%) janë emetuar për TEB Holding A.S. me numër të regjistrimit të biznesit 176711 në 
Republikën e Turqisë.

Kapitali aksionar i Bankës është 21,500,000 euro, aksione të emetuara, secili me një vlerë nominale prej 10 
eurosh.

Numri i aksioneve ka të bëjë me aksione të zakonshme pa të drejtë vote, preferenca apo kufizime të bashkan-
gjitura.

Kapitali aksionar është paguar me para në dorë.
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Në përgjithësi, sistemi financiar 
në Kosovë mbeti me kapitalizim 
të mirëfilltë, likuid dhe 
fitimprurës duke qenë se shifrat 
e mjaftueshmërisë së kapitalit 
në vitin 2011 ishin 

17.6%,
dhe raporti i kredisë ndaj 
depozitave ishte

81%.

Gjatë vitit 2011, qeveritë dhe institucionet 
financiare në mbarë botën kanë punuar 
vazhdimisht për ta parandaluar recesionin 
e dyfishtë që dukej i pashmangshëm 
në verën e kaluar. Masat e marra 
përfshijnë aplikim të politikës monetare 
ekspansioniste dhe injektimin e kapitalit 
për t’i mbajtur bankat në funksion. Deri 
tani këto masa kanë qenë relativisht 
të suksesshme. Megjithatë, ekonomia 
globale nuk është e sigurt ende. Problemet 
strukturore janë themelet e krizës së 
tanishme dhe këto së bashku me sfidat 
e përhapura duhet të adresohen dhe 
trajtohen. 

Institucionet financiare si Fondi Monetar 
Ndërkombëtar (IMF) dhe Bashkimi 
Evropian (BE) me Bankën Qendrore 
Ekonomike (ECB) kanë zhvilluar programe 
financiare të destinuara për vendet 
periferike evropiane. Nëpërmjet këtyre 
programeve dhe injektimeve kapitale 
shtesë nga ECB, u synua parandalimi i 
përhapjes së çrregullimit ekonomik në 
vendet më të vogla përreth eurozonës. 
BE-ja dhe ECB-ja miratuan masa dhe 
injeksione veçanërisht të rëndësishme 
në të holla nëpërmjet operacioneve 
afatgjata të refinancimit (LTRO-s), për 
vendet periferike që gradualisht çuan 
drejt ristrukturimit të borxhit të Greqisë. 
Të gjitha këto veprime kanë ndihmuar në 
stabilizimin e skenës evropiane, të paktën 
në një afat të shkurtër. Mbetet akoma 

shumë për t’u bërë dhe shtetet e eurozonës 
po takohen rregullisht për të marrë hapa 
të mëtutjeshëm. Gjatë samitit të fundit, 
shumica e udhëheqësve të vendeve të BE-
së u pajtuan për veprime të mëdha. Në 
samit u arrit marrëveshje rreth unitetit 
fiskal i cili do të ashpërsonte rregulloret 
rreth borxhit për vendet anëtare. Në të 
njëjtën kohë, Rezerva Federale e SHBA-
së (FED) ka ruajtur politikën e saj të butë 
monetare, në bazë të parashikimeve të 
rritjes relativisht pozitive për Shtetet e 
Bashkuara në vitin 2012. Kjo ka kontribuar 
në më shumë siguri globale.

Kriza e tanishme, që filloi në mesin e vitit 
2008, ndikoi rëndë në sektorin bankar. 
Një nga arsyet kryesore është se bankat 
janë një blerës i madh i obligacioneve 
qeveritare. Injektimi i likuiditetit në 
banka dhe detyrimi i tyre për të rritur 
bazën e kapitalit janë vetëm dy lëvizje 
nga autoritetet e BE-së që kanë për 
qëllim mbrojtjen e sektorit bankar kundër 
recesionit në të ardhmen. Kërkesat e 
reja të mjaftueshmërisë së kapitalit, të 
ngjashme me ato që tashmë janë në fuqi 
në SHBA, janë më të rrepta se kurrë më 
parë dhe bankat duhet t’i plotësojnë ato 
nga mesi i vitit 2012.

Kriza globale ka ndikuar negativisht edhe 
në rajonin e Ballkanit, ndërsa epiqendra 
ka qenë Greqia. Kosova, vendi i fundit 
i dalë nga lufta në ish-Jugosllavi, është 

Institucionet financiare si Fondi Monetar Ndërkombëtar (IMF) dhe Bashkimi 
Evropian (BE) me Bankën Qendrore Ekonomike (ECB) kanë zhvilluar programe 
financiare të destinuara për vendet periferike evropiane.
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Injektimi i likuiditetit  në  banka dhe detyrimi i tyre për të rritur bazën 
e kapitalit janë vetëm dy lëvizje nga autoritetet e BE-së që kanë për 
qëllim mbrojtjen e sektorit bankar kundër recesionit në të ardhmen.

duke u përpjekur që të krijojë një bazë të shëndoshë 
ekonomike. FMN-ja tashmë ka zvogëluar parashikimin e 
saj për rritje ekonomike për vitin 2011 nga 5.3% në 5%. 
Pavarësisht rishikimit, rritja e GDP-së e tejkalon rritjen 
e parashikuar të vendeve fqinje. Komponentët kryesorë 
të rritjes janë kërkesa e brendshme e mbështetur nga 
rritja e konsumit privat dhe investimet e mbështetura 
nga investimet publike, kryesisht në infrastrukturën e 
autostradës.

Institucionet financiare u bënë më aktive në financimin 
dhe mbështetjen e aktiviteteve ekonomike. Totali i 
ekspozimit të kredive u rrit për 16.4% nga viti në vit në 
1.7 miliard euro në vitin 2011. Kreditë për ekonomitë 
familjare u rritën për 17.7% dhe arritën 0.5 miliard 
euro (26.4% nga viti në vit në 2010), ndërsa kreditë për 
ndërmarrjet u rritën për 13% dhe arritën në 1.2 miliard 
euro (7.3% nga viti në vit në 2010). Në përgjithësi, 
sistemi financiar mbeti me kapitalizim të mirëfilltë, likuid 
dhe fitimprurës duke qenë se shifrat e mjaftueshmërisë 
së kapitalit në vitin 2011 ishin 17.6%, raporti i kredisë 
ndaj depozitave 81%, ndërsa kreditë joperformuese u 
zvogëluan në 5.7% në vitin 2011 nga 5.9% në vitin 2010.

Rritja e konsumit privat dhe publik ndikoi në bilancin 
tregtar pasi importet u rritën me një ritëm të 
përshpejtuar, ndërsa rritja e eksporteve mbeti e kufizuar. 
Eksportet kanë qenë 312.5 milionë euro në vitin 2011 
dhe vazhduan të dominohen nga metalet bazë (61% e 
totalit të eksporteve). Nga ana tjetër, importet u rritën 
me 16% dhe arritën në 2.5 miliardë euro. Si pasojë, 
deficiti tregtar u zgjerua dhe arriti në 2.2 miliardë euro. 
Deficiti i llogarisë rrjedhëse u financua kryesisht nga 
remitancat (dërgesat nga jashtë) dhe investimet e huaja 
të drejtpërdrejta, të cilat FMN-ja i parasheh të jenë 550 
milionë euro, përkatësisht 408 milionë euro. Në bazë të 

kësaj përmirësimi i bilancit tregtar mbetet një sfidë për 
politikë-bërësit në të ardhmen.

Inflacioni i Kosovës është shumë i ndjeshëm ndaj 
ndryshimeve në çmimet globale të ushqimit. 
Gjashtëmujori i parë i vitit 2011 është karakterizuar me 
rritje të konsiderueshme të çmimeve, ndërsa në gjysmën 
e dytë të vitit, presionet inflacioniste pësuan zbutje. Në 
përputhje me trendin vjetor, inflacioni qëndronte në 
3.6% në dhjetor 2011, pas një rritjeje dyfish të shifrave 
drejt mesit të vitit 2011, dhe viti përfundoi me një 
normë mesatare prej 7.3%. Si zgjidhje e situatës, dhënia 
përparësi agrikulturës si sektor ekonomik do të ndikonte 
në zvogëlimin e ndikimit të luhatjes së çmimeve në 
Kosovë të cilat vijnë nga jashtë. 

Kriza e eurozonës pritet t’i reduktojë investimet e 
huaja të drejtpërdrejta dhe remitancat, dhe mund ta 
pengojë rritjen e GDP-së nëpërmjet kërkesës së ulët të 
brendshme. Qeveria synon një deficit buxhetor primar 
prej 159 milionë eurosh deri në fund të vitit 2012 dhe 
planifikon për ta financuar deficitin me një sërë masash, 
të cilat përfshijnë emetimin e letrave me vlerë për 
herë të parë në historinë e Kosovës. Paraqitja e letrës 
me vlerë do ta zhvillojë sektorin financiar më tej dhe 
do të shumëfishojë mundësitë për investitorë. Buxheti 
përmban një klauzolë për mbajtjen e 60 milionë eurove 
të shpenzimeve të paalokuara, në mënyrë që të ruajë 
ekuilibrin e buxhetit në rast të vonesës në privatizimin 
e Telekomit pas 2012-s. Në anën e politikës monetare, 
legjislacioni i bankës qendrore u prezantua në vitin 2010, 
ndërsa legjislacioni për banka dhe mikrofinanca i cili 
është në proces e sipër, synon t’i reduktojë ekspozimin e 
bankave ndaj huamarrësve të vetëm nga 20% të kapitalit 
të ruajtur (Tier 1) në 15%. Masat fiskale dhe monetare 
kanë për qëllim ruajtjen e qëndrueshmërisë ekonomike.
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Që nga viti 2008, ekonomia botërore është përballur me krizë 
financiare. Qeveritë dhe bankat qendrore të vendeve të zhvilluara 
kanë marrë masa aktive dhe kanë injektuar likuiditetet për të 
parandaluar ekonominë globale nga rënia në recesion. Gjatë 
vitit 2011, politikat monetare ekspansioniste dhe rikapitalizimi i 
bankave nëpërmjet injektimit të kapitalit nga ana e qeverive kanë 
parandaluar një rënie të dyfishtë.

Një numër i masave të aplikuara e kanë reduktuar mundësinë 
e dështimit bankar dhe shtetëror në Evropë, me përjashtim të 
Greqisë. Këto masa përfshijnë programet financiare të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Bashkimit Evropian (BE) 
për vendet periferike të Evropës, të shoqëruara nga operacionet 
e Bankës Qendrore Evropiane për marrëveshje për riblerje me 
kosto të ulëta dhe zotimin e Rezervave Federale të SHBA-së për të 
mbajtur norma të ulëta për trevjeçarin tjetër. Përveç kësaj, gjatë 
Samitit Evropian të fundit, qeveritë kanë ndërmarrë edhe hapa të 
rëndësishëm drejt zgjidhjes së krizës së eurozonës. Udhëheqësit e 
BE-së (25 nga 27 vendet e bllokut), ranë dakord për marrëveshje 
fiskale duke siguruar rregulla të përbashkëta për borxh për vendet 
anëtare. Si rezultat i kësaj, në fund të vitit u zvogëlua pasiguria 
financiare evropiane.

Sektori bankar ka qenë një nga sektorët që më së shumti është 
prekur negativisht nga kriza financiare globale, veçanërisht në 
vendet në zhvillim. Autoritetet evropiane, duke siguruar likuiditet 
për sistemin financiar, gjithashtu janë duke detyruar bankat që ta 
rrisin bazën e tyre të kapitalit. Autoriteti Bankar Evropian po kërkon 
nga bankat që t’i përmbushin rregullat e reja rreth kapitalit nga 
mesi i vitit 2012; autoritetet amerikane morën masa në një fazë të 
hershme të krizës globale për ta rikapitalizuar sistemin financiar.

Sa i përket Kosovës, ekonomia ka mbetur relativisht e paprekur nga 
kriza financiare në eurozonë, pjesërisht për shkak të integrimit të 
kufizuar të vendit në tregjet globale financiare. Rritja e importeve, 
të hyrat tatimore dhe kreditë për sektorin privat, të gjitha aludojnë 
në kërkesë të brendshme të fuqishme. Inflacioni është në rënie 
të shpejtë, pas një rritjeje dyshifrore të figurave drejt mesit të 
vitit 2011. Në sajë të një performance të shkëlqyer objektivat 
e planit fiskalë u tejkaluan, ku viti u përfundua me një deficit të 

përgjithshëm prej 1.8% ose rreth 1%-pikë më e ulët se objektivi i 
buxhetit prej 2.9%. Përderisa shumë vende injektuan kapital dhe 
likuiditet shtesë në sistemin bankar, në mënyrë që t’i shpëtojnë 
ekonomitë e tyre nga recesioni, sektori financiar në Kosovë mbeti 
i kapitalizuar, likuid dhe fitimprurës. Gjate kësaj kohe u prezantuan 
një mori rregullash dhe rregullore për ta forcuar qëndrueshmërinë 
e sistemit financiar. Qëllimi ishte për t’i përmirësuar praktikat e 
menaxhimit të rrezikut dhe proceset vendim-marrëse të bankave. 
Asistenca për Likuiditet Emergjent (ELA) është gati të bëhet 
plotësisht operacionale dhe do të ofrojë masa mbrojtëse shtesë 
për sistemin.

Një tjetër hap para për sistemin financiar të vendit është emetimi i 
obligacioneve qeveritare për financimin e deficitit buxhetor që u bë 
për herë të parë në historinë e vendit. Në përputhje me strategjinë 
e zhvillimit të vendit, është përgatitur një pako e reformave, me 
qëllim të tërheqjes së më shumë investitorëve të huaj. Për të 
ardhmen, unë pres rezultate pozitive nga sinergjia ndërmjet një 
sistemi të qëndrueshëm financiar, zbatimit të reformave dhe 
gjithashtu shfaqjen e sektorëve strategjikë që do t’i formojnë në të 
ardhmen shtyllat e rritjes ekonomike për vendin.

Duke përdorur qasjen tonë inovative dhe të përqendruar te 
konsumatori  në krijimin e marrëdhënieve të thella me klientët 
tanë dhe me qëllim të zgjerimit të bazës së klientëve nëpërmjet 
një portofoli të produkteve të gjëra, TEB Sh.A do të vazhdojë të 
krijojë vlerë të lartë të shtuar për aksionarët e saj dhe ekonominë 
në përgjithësi. Duke ndjekur me kujdes dhe duke analizuar trendët 
ekonomikë në tregjet e huaja dhe vendëse, TEB Sh.A do të kërkojë 
krijimin e një baze të qëndrueshme të rritjes dhe fitimit, gjithashtu 
nëpërmjet menaxhimit të kujdesshëm. Ne nuk kemi asnjë dyshim 
se në ndërtimin e besimit dhe besnikërisë të konsumatorëve, ne 
do të jemi të shoqëruar nga ekspertiza e jashtëzakonshme dhe 
përkushtimi i punonjësve tanë. Përderisa ecim përpara, unë do 
të doja të shfrytëzoja një moment për të reflektuar për vitin që 
lamë pas dhe për të falënderuar konsumatorët tanë, të punësuarit, 
partnerët e biznesit dhe aksionarët.

Për të ardhmen, unë pres rezultate pozitive nga sinergjia ndërmjet një sistemi të qëndrueshëm financiar, 
zbatimit të reformave dhe gjithashtu shfaqjen e sektorëve strategjikë që do t’i formojnë në të ardhmen 
shtyllat e rritjes ekonomike për vendin.

Musa Erden
Kryesues i Bordit të Drejtorëve

Musa Erden
Kryesues i Bordit të Drejtorëve
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Alp Yılmaz
Kryesues Ekzekutiv (CEO)

Para se të vlerësoj aktivitetin e TEB-it në vitin 2011, unë do të 
doja të shpalosja pikëpamjet e mia lidhur me perspektivat dhe 
zhvillimet e ekonomisë së Kosovës.

Kriza e Eurozonës ka dominuar në lajmet e vitit 2011. Megjithatë, 
në Kosovë, ekonomia ka vazhduar trendin e rritjes, e mbështetur 
nga normat inkurajuese të rritjes dhe stabilitetin në politikën 
fiskale. Inflacioni ka rënë ndjeshëm në krahasim me rritjen 
dyshifrore në fillim të vitit 2011. Remitancat që kanë qenë prej 
kohësh një burim i përhershëm i fondeve hyrëse, kanë mbetur 
relativisht të qëndrueshme, pavarësisht krizës financiare nëpër 
shumë vende në Evropë. Konsumi i klientëve individualë dhe 
investimet në sektorin privat janë nxitësit kryesorë dhe kanë 
luajtur një rol të madh në zhvillimin ekonomik.

Në tendencën e përgjithshme të rritjes, duke stimuluar sektorin 
privat dhe investimet, fuqia e kërkesës së brendshme ka 
kontribuar pozitivisht edhe në buxhetin e Qeverisë. Mbledhja 
e taksave është në rritje, duke ia mundësuar Qeverisë që të 
arrijë një baraspeshë fiskale. Për më tepër, rritja e të ardhurave 
tatimore në përputhje me zvogëlimin e kostove, i mundësuan 
Qeverisë që të mbajë ekuilibër fiskal. Si rezultat, në vitin 2011 
ka pasur një rritje në shpërndarjen e fondeve nga buxheti për 
investime kapitale. Si pjesë e zhvillimit strategjik të Kosovës, 
investimet publike më shumë janë orientuar në modernizimin 
e infrastrukturës.

Sektori financiar i Kosovës është një nga burimet më të 
rëndësishme të financimit të konsumit privat. Sektori financiar 
i Kosovës me një kapitalizim të mirëfilltë është një përfaqësues 
i rëndësishëm dhe nxitësi kryesor i ekonomisë së vendit. 
Sistemi bankar qëndron në qendër të sektorit financiar, i cili po 
vazhdon të veprojë me qëndrueshmëri pasi që niveli i kredive 
joperformuese “NPL” është më i ulëti në krahasim me sektorët 
bankarë të rajonit. Kjo tregon përshtatshmërinë dhe maturinë 
e politikave të rrezikut të zbatuara nga bankat komerciale në 
Kosovë, të cilat gjithashtu kontribuojnë në zhvillimet pozitive 
ekonomike. Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) parashikoi një 
rritje të GDP-së prej 5,0% për vitin 2011, i cili është më i lartë në 
krahasim me rritjen e parashikuar prej 4% të vitit 2010.

Në përputhje me zhvillimin pozitiv të Kosovës dhe statistikat 

e kënaqshme të zhvillimit, gjithashtu bilanci i sektorit bankar 
paraqet rritje pozitive. Totali i aseteve të këtij sektori shënoi 
rritje për 8.3% në vitin 2011 dhe arriti në 2.7 miliardë euro 
krahasuar me vitin 2010. Totali i kredive u rrit për 16.4% në 
1.7 miliard euro. Përveç kësaj, klientët gjatë gjithë vitit në 
këtë sektor përfituan për shkak të konkurrencës së forte dhe 
ndjeshmërisë së çmimeve.

TEB Sh.A si anëtar i ri në sektorin bankar, mori hapa të 
konsiderueshëm në aktivitetet e tij të biznesit dhe tani jemi një 
prej aktorëve  më të fuqishëm në treg. Mbështetur nga forca 
ndërkombëtare financiare e rrjetit të grupit BNP Paribas dhe 
TEB A.Ş., TEB Sh.A është pjesë e një familjeje të forte globale. 
Klientët tanë në Kosovë përfitojnë nga kjo marrëdhënie si 
pasojë e transferimit të ekspertizës dhe qasjes në rrjetin global.

Viti 2011 ishte një moment historik për ne ku çdo linjë e biznesit 
ka gjeneruar rritje dhe performance të qëndrueshme. Nëpërmjet 
fleksibilitetit organizativ dhe reagushmërisë ndaj kërkesave të 
tregut, ne kemi qenë në gjendje të kapitalizojmë nga mundësitë 
e tregut, duke i rritur asetet tona të përgjithshme për 25.2% 
duke arritur një vlerë të përgjithshme prej 212.6 milionë eurosh. 
Strategjia jonë për mbështetjen e sektorit real dhe ekonomive 
familjare ndikoi në rritje për 52% në arritjen e vlerës prej 179.8 
milionë euro. Ne tani kemi 11% të tregut në këtë segment.

Një prej qëllimeve tona është që të jemi banka më e mire dhe 
më e besueshme në Kosovë. Me qëllim të arritjes së këtij synimi, 
ne kemi arritur ta rrisim bazën e depozitave për 24% në arritjen 
e vlerës prej 182.8 milionë euro në vitin 2011, dhe arritëm një 
pjesë të tregut prej 9%.

Baza e klientëve tanë u rrit dhe tejkaloi numrin 135.000 deri në 
fund të vitit 2011 duke përfshirë komplet segmentet, e kjo tregon 
besimin e tregut drejt aktiviteteve tona, dhe shërben si dëshmi 
për cilësinë e shërbimeve tona. Duke gjykuar nga rezultatet dhe 
reagimet e klientëve të rinj dhe ekzistues, strategjitë e shitjes 
dhe marketingut janë dëshmuar të jenë të suksesshme. Për 
më tepër, nëpërmjet shërbimeve profesionale të personelit të 
përkushtuar dhe futjes së produkteve të përshtatshme për treg, 
TEB Sh.A arriti të krijojë një emër të fuqishëm i cili qëndron mbi 
shifrat e arritura dhe e dallon atë dukshëm nga konkurrenca. 

Baza e klientëve tanë u rrit dhe tejkaloi numrin 135.000 deri në fund të vitit 2011 duke përfshirë 
komplet segmentet, e kjo tregon besimin e tregut drejt aktiviteteve tona, dhe shërben si dëshmi për 
cilësinë e shërbimeve tona.
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TEB Sh.A
NË PIKA TË SHKURTA
Rritje e fuqishme në biznes:

Profiti neto:

€ 2.4 milionë
Të hyrat bankare neto:

€ 16.6 milionë

Raporti kosto / Të hyra

67%
Kthimi në kapital:

18.2%

Përderisa përqendrohemi në zhvillim të shëndoshë dhe të qëndrueshëm; përpjekja dhe energjia që ia 
kemi përkushtuar punës sonë rezultoi në arritjen e 2,4 milionë eurove shifra neto të fitimeve deri në 
fund të vitit. Si rezultat, norma e kthimit nga kapitali arriti 18.2% në krahasim me 2.1% në vitin 2010, 
ndërsa kthimi i aseteve arriti në 1.1% krahasuar me 0.2% në vitin 2010. Pavarësisht suksesit tone në 
zbatimin e strategjisë dhe vizionit, ne nuk kemi marrë vendime të paarsyeshme që do ta rrezikonin 
qëndrueshmërinë e ardhshme të bankës. Përveç bizneseve tona kryesore, departamentet e tjera si 
thesari, kartelat, financat tregtare dhe menaxhimi i parasë kanë sjellë rezultate të kënaqshme.

Përpjekjet tona u shpërblyen edhe ndërkombëtarisht. TEB Sh.A ka fituar “Çmimin e përsosmërisë” 
për pagesat nga Deutsche Bank. Çmimi i një prej bankave më prestigjioze në botë shpërbleu 
përkushtimin e TEB Sh.A drejt efikasitetit dhe shërbimeve më të mira bankare.

Përveç rritjes pozitive në bilancin e gjendjes të bankës, zhvillimet cilësore në produktet dhe shërbimet 
kanë për forcuar kënaqshmërinë e konsumatorëve. Duke i vendosur si prioritet përpjekjet për ta 
rritur cilësinë e operacioneve, ne arritëm sukses në raport me konsumatorët nëpërmjet një game 
më të gjerë të produkteve në vitin 2011. Ne vazhdojmë të krijojmë vlerë të shtuar duke i analizuar 
me kujdes nevojat e konsumatorëve, dhe nëpërmjet shfrytëzimit të përparësive teknologjike të cilat 
i posedojmë ofrojmë zgjidhje të përshtatshme, të cilat bëjnë ndryshimin dhe ngrisin kënaqshmërinë 
e konsumatorit.

Përderisa viti 2012 mund të konfirmohet si vit sfidues pasi që kriza financiare në Evropë po zgjidhet 
me një ritëm më të ngadalshëm, për Kosovën, investimet e huaja të drejtpërdrejta dhe remitancat 
(dërgesave nga jashtë) mund të mbeten stabile. Në të njëjtën kohë, pritet një zvogëlim i deficitit të 
llogarisë rrjedhëse, kurse politikat fiskale mbeten në fuqi për ta ruajtur qëndrueshmërinë ekonomike.

Në vitin 2012, TEB Sh.A planifikon të vazhdojë me vrullin e rritjes në çdo linjë të biznesit dhe 
parashikon arritje tjera të veçanta, vazhdimisht duke u mbështetur në vlerat e saj themelore. Ne 
do të mbetemi vigjilentë dhe të përgjegjshëm për të gjitha zhvillimet e brendshme dhe të jashtme 
që ndikojnë në ekonominë e Kosovës dhe nëpërmjet alokimit të duhur të fondeve do të stimulojmë 
sektorë që japin kontribut të qëndrueshëm në punësim dhe rritje ekonomike. Duke jetësuar 
strategjinë e saj, TEB Sh.A do të mbështetet në përpjekjet superiore të të punësuarve, besnikërinë e 
arritur të klientëve dhe mbështetjen e aksionarëve të saj.

Unë do të doja të përfitoja nga ky rast që të shpreh mirënjohjen tone për të gjithë të angazhuarit e 
veçanërisht për punonjësit të cilët nuk njohin kufij në ofrimin e shërbimeve, për aksionarët tanë që 
vazhdimisht na mbështesin, dhe mbi të gjitha për klientët që na frymëzojnë që të sjellim risi dhe të 
jemi të dalluar si TEB Sh.A.

Alp Yılmaz
Kryesues Ekzekutiv (CEO)
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TEB Sh.A
NË PIKA TË SHKURTA
Rritje e fuqishme në biznes:

Profiti neto:

€ 2.4 milionë
Të hyrat bankare neto:

€ 16.6 milionë

Raporti kosto / Të hyra

67%
Kthimi në kapital:

18.2%
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“Lëviz, dhe rrugët do të hapen.”
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TEB në shifra 

Treguesit kryesorë financiarë

Shërbimi bankar për individë

Shërbimi bankar për NVM (Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme)

Shërbimi bankar për biznese dhe korporata

Menaxhimi i parasë dhe pagesat

Biznesi i kartelave dhe qendra e thirrjeve

Financimi tregtar

Thesari

Burimet njerëzore

Teknologjia informative

TEB-i NË VITIN 2011
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TOTALI KREDIVE JOPERFORMUESE (NPL)/ KREDITE TOTALE       3.85%                       1.45%

KREDITË / TOTALI I ASETEVE                                                                               84.6%                       69.70%

RAPORTI I MBULUESHMËRISË SËЁNPL                                              59.1%                        75%

                  

20102011
TË GJITHA SHUMAT JANË NË MIJËRA EURO

17.6%25.2%

212,553169,734
2011

ASETET TOTALE

17.6%

15,817
2011

13,454

52%

179,822118,312
2011

KREDITË TOTALE 
(BRUTO)

INDIKATORËT E GJENDJES FINANCIARE

DEPOZITAT TOTALE

23.5%

182,754
2011

       147,985
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INDIKATORËT E PASQYRËS SË TË HYRAVE

RAPORTI KOSTO / TË HYRA                           67%                                       85%

20102011
TË GJITHA SHUMAT JANË NË MIJËRA EURO

53.8%

16,564
2011

10,770

TË ARDHURAT NETO
NGA INTERESI 

55.9%

12,429
2011

7,971

TË ARDHURAT NETO
NGA JO-INTERESI

53.7%

3,906
2011

2,541

PROFITI VJETOR
NETO

794.2%
2,363

2011
264

INDIKATORËT E GJENDJES FINANCIARE
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Raportet e profitit

Aftësit paguese & Raportet e likuiditetit

DEGËT                                                                22                                            21

TË PUNËSUARIT                                               379                                          342                  

TË GJITHA SHUMAT JANË NË MIJËRA EURO

20102011

RAPORTET E
MJAFTUESHMËRISË

SË KAPITALIT

16.8%

2011 2010 ASETET LIKUIDE /
TOTALI I ASETEVE

15.72%

28.74%

2011 2010

ASETET E BANKËS TË
PESHUARA ME RREZIK

183,927

134,621

2011 2010

KTHIMI I KAPITALIT

2.1%

18.2%

2011

2010

KTHIMI I ASETEVE

0.2%

1.1%

2011

2010

INTERESI NETO /
MESATARJA

E ASETEVE QË 
PËRFITOJNË

INTERES

5.7%

6.4%

20102011

13.1%
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Trendi i rritjes në asete vazhdoi dhe u shoqërua me rritje të vazhdueshme të profitit. 
Totali i aseteve arriti në 212.6 milionë euro, duke u rritur për 42.8 milionë euro ose 
25.2%, ndërsa totali i portofolit kreditor është rritur në 179.8 milionë euro. Rritja neto e 
portofolios së kredisë ishte 61.5 milionë euro ose 52% krahasuar me vitin 2010.
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Përderisa mëtojmë një shërbim më të mirë për konsumatorët 
tanë, ne jemi duke punuar pa u lodhur drejt zgjerimit të rrjetit 
dhe infrastrukturës së bankës sonë. Duke vepruar kështu, ne 
mbetemi të përkushtuar ndaj vlerave fundamentale tona dhe 
caqeve të performancës financiare.

Si rezultat të tërë kësaj në  vitin 2011 kemi arritur rezultate të 
lakmueshme. Trendi i rritjes në asete vazhdoi dhe u shoqërua 
me rritje të vazhdueshme të profitit. Totali i aseteve arriti në 
212.6 milionë euro, duke u rritur për 42.8 milionë euro ose 
25.2%, ndërsa totali i portofolit kreditor është rritur në 179.8 
milionë euro. Rritja neto e portofolios së kredisë ishte 61.5 
milionë euro ose 52% krahasuar me vitin 2010.

Në anën e detyrimeve, depozitat e klientëve arritën në 182.8 
milionë euro. Rritja neto e depozitave ishte 34.8 milionë 
euro ose 23.5% më shumë se në vitin e kaluar. Shuma 
prej 6.5 milionë eurove të borxhit të varur nga Korporata 
Ndërkombëtare  Financiare (IFC), kredi e kontraktuar gjatë 
vitit 2010 me një kohëzgjatje prej 10-vjetësh ka mbetur në 
të njëjtin nivel, ndërsa kapitali aksionar u rrit me 2.4 milionë 
euro ose 17.6% për shkak të shtimit të fitimit të vitit aktual 
në fitimet e pashpërndara.

Në fund të vitit 2011, përqindja e kredive joperformuese (mbi 
60 ditë) ndaj totalit të kredive ishte 3.9%, në krahasim me 
1.5% në fund të vitit 2010. Raporti tregoi një ndryshim prej 
2.4% gjatë vitit 2011. Rritja e kredive joperformuese (NPL) 
është në rend të parë si pasojë e përkeqësimit të kushteve të 
likuiditetit në treg megjithëse treguesi i NPL të TEB Sh.A është 
në nivelin më të ulët në gjithë sektorin bankar. Në aspektin e 
shfrytëzimit të aseteve, struktura e totalit të aseteve tregon 
se 85% e tyre përbëhen nga kreditë dhe paradhëniet për 
klientët. Ky tregues në vitin 2010 ishte 70%.

Në të njëjtën kohë, rritja e përgjithshme e bilancit të gjendjes 
për vitin 2011 rezultoi në rritjen e përfitueshmërisë për 
bankën. Të hyrat neto nga interesi  u rritën në 12.4 milionë 
euro nga 8 milionë euro sa ishin në vitin 2010. Rritja prej 4.5 
milionë eurosh paraqet një rritje prej 55.9% krahasuar me 
vitin e kaluar. Të hyrat neto nga jo-interesi kanë qenë 3.9 

milionë euro gjatë vitit 2011, duke u rritur për 1.4 milionë 
euro ose 53.7% krahasuar me vitin e kaluar. Raporti i kostove 
ndaj të hyrave në vitin 2011 u ul në 67% nga 85% sa ishte në 
vitin 2010, duke reflektuar në rritjen e kapacitetit gjenerues të 
të hyrave të Bankës nëpërmjet një strukture të kontrolluar të 
shpenzimeve operacionale. Të hyrat neto bankare u rriten në 
16.6 milionë euro në krahasim me 10.8 milionë euro në vitin 
2010 të nxitura nga një rritje e konsiderueshme në vëllimin e 
kredisë gjatë vitit. Rritja e theksuar në vëllim të kredisë dhe 
e përfitueshmërisë gjatë vitit 2011 rezultoi me fitim prej 2.4 
milionë eurosh për vitin 2011, që është rreth tetë herë të 
fitimit prej 0.3 milionë gjatë vitit 2010.

Shkalla e kthimit të kapitalit (ROE) rezultoi të jetë 18.2% në 
krahasim me 2.1% në vitin 2010, ndërsa shkalla e kthimit të 
aseteve (ROA) u rrit në 1.1% në krahasim me 0.2% sa ishte 
në vitin e kaluar. Raporti i Neto interesit mbi asetet mesatare 
që fitojnë interes ishte 6.4%, duke shënuar një rritje nga 5.7% 
sa ishte në vitin 2010.

Sa i përket stabilitetit të Bankës dhe menaxhimit të 
likuiditetit, treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit (CAR) në 
fund të vitit 2011 ishte 13.1% që tregon një rënie prej 16.8% 
në vitin 2010, duke u nxitur kryesisht nga rritja e hovshme e 
portofolit të kredive gjatë vitit. Në përputhje me strategjinë e 
Bankës për optimizimin e pasurive (aseteve) drejt ruajtjes së 
qëndrueshmërisë, përpjesëtimi i aseteve likuide ndaj aseteve 
totale ishte 15.7% në vitin 2011 duke u zvogëluar nga 28.7% 
sa ishte në vitin 2010.

Raporti i mbulimit të NPL në fund të vitit 2011 ishte 59.1% 
duke treguar një zvogëlim nga 75.0% sa ishte në vitin 2010. 
Ky ishte si rezultat i kredive të reja joperformuese me një 
shkallë më të ulët të provizionit. Asetet e bankës të peshuara 
me rrezik (RWA) arritën në 183.9 milionë euro nga 134.6 
milionë euro sa ishin në vitin e kaluar, si pasojë e rritjes së 
portofolit të kredive.

Numri i degëve është rritur nga 21 në 22, ndërsa numri i të 
punësuarve është rritur nga 342, sa ishte në vitin 2010, në 
379 deri në fund të vitit 2011.
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Reach for
the stars

and make
your dreams 

come true.
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Nëpërmjet qasjes sonë të përqendruar te 
konsumatori, shërbimi bankar për individë 
synon vazhdimisht të sigurojë mundësi 
unike për ta, nëpërmjet produkteve të 
reja që mbështeten në infrastrukturën e 
avancuar teknike dhe teknologjike.

Strategjia jonë është që t’u sigurojmë 
klientëve shumëllojshmëri të zgjidhjeve që i 
plotësojnë të gjitha kërkesat e tyre bankare 
dhe financiare. Ne dëshirojmë që shërbimet 
bankare t’ua bëjmë më të lehta dhe më 
të përshtatshme, duke ofruar zgjidhje - 
të gjitha shërbimet në një pikë. Aplikimi i 
kësaj strategjie, bën që të shndërrohemi 
në bankën e vetme për klientë gjatë gjithë 
jetës së tyre.

Për shkak të standardeve të larta të 
shërbimit, ne jemi në gjendje të ofrojmë 
një përvojë unike bankare për shumë 
grupe të konsumatorëve individualë. Ne 
po ndërtojmë atë përvojë në bazë të 
ekspertizës së gjatë të kompanive tona bazë 
BNP Paribas dhe TEB Turqi. Pra, ne jemi një 
aktor shumë aktiv në tregun e Kosovës dhe 
tashmë kemi ndryshuar sjelljen bankare të 
klientëve individualë. 

Konsumatorët individualë janë të 
mirëpritur nga Menaxher të portofoliove 
të përkushtuar që janë të specializuar në 
produktet përkatëse dhe në këshilla mbi 
përvojat më të mira. Kjo do të thotë se 
klientët tanë do të kenë shërbime cilësore 

për t’i përmbushur nevojat e tyre të veçanta. 
Menaxheri i specializuar i Portofolit, 
fillimisht identifikon nevojat e klientit, duke 
marrë parasysh stadin në të cilin gjinden në 
ciklin e tyre të jetës. Menaxhimi i portofolit 
individual, në mënyrën si zbatohet nga TEB 
Sh.A, rrit kënaqshmërinë e konsumatorit 
duke i kombinuar produktet dhe shërbimet 
kryesore bankare me produkte të reja dhe 
praktike.

Risitë e vazhdueshme në produktet 
individuale, qasja teknologjike në rritje e 
sipër dhe infrastruktura bankare e zgjeruar 
e bën vitin 2011 një vit i të arriturave të 
mëdha. Shërbimin individual aktualisht 
e kanë zgjedhur mbi 100,000 persona 
në rajone të ndryshme të Kosovës. Në 
vitin 2011, dosja e kredisë ishte rritur në 
44 milionë euro, nëpërmjet gamës së 
gjerë dhe gjithnjë në rritje të produkteve 
të zhvilluara për tregun e Kosovës. Një 
produkt që pasqyron plotësisht qasjen tonë 
inovative është “Kredi me pauzë” që merr 
në konsideratë ngjarje të papritura dhe 
shpenzimet gjatë rrjedhës së kredisë. Kjo 
strukturë ua mundëson konsumatorëve të 
bëjnë një pauzë prej dy muajsh. Një tjetër 
tipar që ofron fleksibilitet për klientët e 
kredisë është “periudha e pauzimit” (Grace 
Period) që merr parasysh kohën e nevojshme 
për t’i përfunduar planet. Nëpërmjet 
zgjidhjeve inovative të kredisë ekspozimi i 
tyre është rritur për 80% në vitin 2011.

Strategjia jonë është që t’u sigurojmë klientëve shumëllojshmëri të zgjidhjeve që i plotësojnë të gjitha 
kërkesat e tyre bankare dhe financiare. Ne dëshirojmë që shërbimet bankare t’ua bëjmë më të lehta 
dhe më të përshtatshme, duke ofruar zgjidhje - të gjitha shërbimet në një pikë.

Shërbimin individual aktu-
alisht e kanë zgjedhur mbi 
100,000 persona në rajone 
të ndryshme të Kosovës.

Nëpërmjet zgjidhjeve ino-
vative të kredisë ekspozimi i 
tyre është rritur për 80% në 
vitin 2011.

Planifikimi i kursimeve bazike 
me menaxherin e llogarisë 
janë dëshmuar si shumë 
të popullarizuara dhe kanë 
shtuar kënaqshmërinë e 
konsumatorit. Qasja jonë 
është shpërblyer në treg me 
40% rritje në vitin 2011.

100,000

80%

40%
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Duke krijuar një bazë të fortë të konsumatorëve në tregun e Kosovës nëpërmjet gamës 
sonë të produkteve të reja, të shërbimeve me cilësi të lartë, teknologjisë së përparuar 
dhe stafit të kualifikuar, ekipi ynë i shërbimeve individuale bankare është i sigurt se do 
të jetë në gjendje të vazhdojë me të njëjtën dinamikë të rritjes edhe në vitin 2012.

Në TEB Sh.A, ne e njohim rëndësinë e planifikimit të 
duhur gjatë jetës së klientit dhe jemi të përgatitur 
t’u ndihmojmë atyre në marrjen e produkteve 
më të mira. Planifikimi i kursimeve bazike me 
menaxherin e llogarisë janë dëshmuar si shumë të 
popullarizuara dhe kanë shtuar kënaqshmërinë e 
konsumatorit. Qasja jonë është shpërblyer në treg 
me 40% rritje në depozita në vitin 2011. Ne tani 
kemi një total prej 108 milionë eurosh në depozita. 
Suksesi është rezultat i besueshmërisë, cilësisë së 
shërbimit, kënaqshmërisë së konsumatorit dhe 
produkteve të reja, siç janë llogaritë e planifikuara 
dhe llogaritë fleksibile. 

Starkartela është një kartelë e veçantë që u 
mundëson klientëve të blejnë me këste me 0% 
interes dhe në të njëjtën kohë u ofron mundësi 
të fitojnë bonus pikë për çdo transaksion brenda 
rrjetit të TEB-it në Kosovë. STARKARTELA është e 
licencuar nga Visa kredit kartela. Në vitin 2011, 
numri i poseduesve të Starkartelës ka arritur në 
79,000 klientë me ekspozim total prej 13.4 milion 
Euro. 

Ne e kursejmë kohën e klientëve, duke u ofruar 
atyre zgjidhje të ndryshme bankare nëpërmjet 
mesazheve (SMS banking). Ky shërbim u mundëson 
klientëve të shikojnë gjendjen e tyre të llogarisë, të 
borxhit në Starkartelë, si dhe kursin valutor. Në të 
njëjtën kohë, konsumatorët mund të bëjnë pagesat 
për shërbime të internetit dhe shërbimet kabllore-
televizive duke përdorur shërbimin SMS banking. 

“TEB SMS Mbushje” është një tjetër risi e prezantuar 
nga banka jonë. Ajo i mundëson konsumatorit ta 
mbushë celularin nëpërmjet SMS-it në çdo rrjet 

në Kosovë. Gjatë vitit 2011, 20.000 konsumatorë 
kanë shfrytëzuar shërbimin SMS banking. Ne kemi 
shërbimin E-banking më të avancuar në treg dhe 
vazhdimisht e zhvillojmë dhe përmirësojmë atë, 
duke inkuadruar tipare të reja. Që nga lansimi i tij 
në treg, ne kemi arritur të kemi 5.000 përdorues të 
shërbimit E-banking.

TEB Sh.A ofron shërbim të qendrës së thirrjeve 24/7 
për klientët e saj individualë, në mënyrë që ata të 
mund të kryejnë shërbime bankare në çdo kohë dhe 
në çdo vend. Këtë shërbim gjatë vitit 2011 e kanë 
përdorur 36,000 klientë individualë.

Duke krijuar një bazë të fortë të konsumatorëve 
në tregun e Kosovës nëpërmjet gamës sonë të 
produkteve të reja, të shërbimeve me cilësi të 
lartë, teknologjisë së përparuar dhe stafit të 
kualifikuar, ekipi ynë i shërbimeve individuale 
bankare është i sigurt se do të jetë në gjendje të 
vazhdojë me të njëjtën dinamikë për vitin 2012. Ne 
do ta arrijmë këtë duke kërkuar shtimin e bazës së 
konsumatorëve, duke synuar këtu të gjithë klientët 
potencialë të shërbimeve bankare dhe Starkartelës. 
Ne kemi identifikuar tashmë grupe të ndryshme 
dhe do të përqendrohemi në fushata të veçanta për 
këto grupe. Në përputhje me zhvillimet e fundit, ne 
do të vazhdojmë të ofrojmë shërbime dhe zgjidhje 
që do të parashikojnë dhe të përputhen me nevojat 
e klientëve tanë dhe ndryshimin e stilit të tyre së 
jetesës.

TEB Sh.A është i vetëdijshëm se, pavarësisht suksesit 
të arritur në vitet e fundit, sfidat dhe mundësitë 
janë përpara, e që do të kërkojnë angazhim absolut 
dhe azhuritet.

TEB Sh.A është i vetëdijshëm 
se, pavarësisht suksesit të 
arritur në vitet e fundit, sfidat 
dhe mundësitë janë përpara, 
e që do të kërkojnë angazhim 
absolut dhe azhuritet.
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TEB dhe klientët tanë individualë – duke e lehtësuar jetën – së bashku…

Raporti vjetor 2011 / 30



SH
ËR

BI
M

I B
A

N
K

A
R

 P
ËR

 N
D

ËR
M

A
R

R
JE

 T
Ë 

V
O

G
LA

 D
H

E 
TË

 M
ES

M
E 

(N
V

M
)

Ne ofrojmë një gamë të plotë të zgjidhjeve 
bankare për t’i fuqizuar konsumatorët e 
NVM-ve, duke lehtësuar ciklin e rrjedhës 
së parave. 

53%
rritje të portofolit të kredive

42%
të portofolit të depozitave
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Në shërbimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), 
TEB Sh.A  synon të jetë banka e parë që të bie ndërmend. 
Objektivi ynë është që të jemi banka kryesore për këtë grup të 
konsumatorëve që janë ekonomikisht vendimtarë. Ne arrijmë 
këtë qëllim jo vetëm duke ofruar një gamë të plotë me cilësi të 
lartë të produkteve bankare dhe shërbimeve përkatëse, por edhe 
nga kërkimi dhe zhvillimi i zgjidhjeve për nevojat jofinanciare të 
NVM-ve.

Ne shërbejmë ndërmarrjet nga sektorë të ndryshëm me një 
qarkullim vjetor deri në 1.2 milion euro dhe aksionarët e tyre 
dhe pronarët duke përdorur qasjen tonë të përqendruar tek 
klienti. Parimi kryesor në sistemin bankar për NVM-të është që 
të zhvillohen marrëdhënie afatgjate dhe që të kontribuojnë më 
shumë për zhvillimin dhe rritjen e këtyre klientëve duke përdorur 
ekspertë të quajtur Menaxherë të Portofolios

Sistemi bankar TEB NVM ishte i pari në Kosovë që krijoi një 
qasje të përqendruar te klienti.  Specialistët tanë “Menaxherët 
Portofolio” përqendrohen ekskluzivisht në një klient të veçantë 
dhe segment të sektorit, në mënyrë që ata të jenë të dy ekspertë 
dhe t’i kuptojnë më mirë nevojat e konsumatorit. Kjo do të 
thotë se ata mund të japin zgjidhje të përshtatshme për ta, të 
bazuara në treg. Menaxherët tanë të portofolios janë trajnuar 
dhe sjellin përvojë të gjerë të tregut të cilat janë në shërbim të 
konsumatorit.

Ne ofrojmë një gamë të plotë të zgjidhjeve bankare për t’i 
fuqizuar konsumatorët e NVM-ve, duke lehtësuar ciklin e rrjedhës 
së parave. Produktet e menaxhimit të parasë janë tregtuar 
intensivisht nëpërmjet zbatimit të Sistemit të Debitimit Direkt 
(DDS), sistemeve POS dhe të tjerave.

TEB Sh.A ka një infrastrukturë të avancuar të teknologjisë që 
na mundëson që të ofrojmë produkte bankare themelore, linja 
alternative të shpërndarjes dhe zgjidhjet e pagesave për klientët 
- në kohën dhe mënyrën e duhur.

Praktika e  jonë më e mirë për vlerësimin e kërkesave për kredi 
duke përdorur analizën themelore dhe të përqendruar në klientë 
ka krijuar një portofol të shëndoshë dhe me cilësi të lartë të 

aseteve. Gjatë vitit 2011, menaxherët tanë Portofolio kanë 
punuar intensivisht me klientët duke rezultuar në një rritje 
të portofolit të kredive për 53% dhe me 42% të portofolit të 
depozitave.

Duke iu ofruar klientëve të NVM-ve në financimin e kapitalit 
të punës dhe të investimeve, ne kemi mbështetur zgjerimin e 
biznesit të tyre duke e bërë atë më konkurrues.

Me pakot e produkteve dhe shërbimeve të ofruara në treg, në 
vitin 2011 kemi rritje të bazës së klientëve të NVM-ve për 54%. 
Produktet e përpunuara janë zhvilluar duke marrë në konsideratë 
strukturën e maturimit, specifikimet rajonale dhe sektoriale të 
kërkesave dhe nevojave.

Të gjitha të arriturat e vitit 2011 vijnë si rezultat i të punësuarve 
që adoptuan konceptin e menaxhimit të portofolios, mbështetjes 
së gjerë nga Zyra Qendrore në ofrimin e shërbimeve në kohën 
e duhur, punës ekipore dhe të përbashkët të departamenteve që 
rritën produktivitetin. 

Agrikultura është një sektor me rëndësi strategjike në Kosovë. 
Ky sektor është aktualisht në procesin e ristrukturimit të 
shpejtë, konsolidimit dhe modernizimit. Kjo është arsyeja pse 
ajo është bërë një prioritet në rritje për TEB Sh.A. Duke punuar 
në bashkëpunim me USAID-in, ne kemi nisur një projekt që do 
të jetë një infuzion për këtë sektor me likuiditet thelbësor të 
nevojshëm për zhvillim.

Në vitin 2012, qëllimi kryesor bankar i NVM-ve është që t’i rrisë 
aksionet e tregut, në kredi dhe në depozita. Ne kemi për qëllim që 
të vazhdojmë me qasjen tonë të përqendruar tek klienti për çdo 
mbështetje të nevojshme për t’u ndihmuar klientëve ekzistues 
të NVM-ve në zhvillimin e tyre, duke arritur së bashku rritje 
fitimprurëse dhe të shëndetshme, dhe duke fituar konsumatorë 
të rinj. Ne do t’i arrijmë këto qëllime duke i kushtuar vëmendje 
të madhe forcimit të mëtejshëm të marrëdhënieve tona me 
konsumatorët, bashkëpunimin me organizatat vendore dhe 
hulumtime për t’i kuptuar më mirë nevojat e NVM-ve.

Shërbimi bankar për biznese i TEB-it i ofron klientëve shërbime të shpejta nëpërmjet 
një qasjeje që e bën prioritet kënaqshmërinë e konsumatorëve dhe siguron që 
konsumatorët të ndjejnë se Banka gjithmonë po punon me ta.
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Duke e kombinuar përvojën tonë vendore në 
treg me atë ndërkombëtare të BNP Paribas dhe 
TEB A.Ş., ne tashmë kemi arritur një reputacion 
për konceptin tonë të sofistikuar për klientët 
komercialë dhe për ata të korporatave. Qasja 
jonë e përqendruar tek klienti dhe e orientuar në 
zgjidhje bankare sjell produktet dhe shërbimet e 
përshtatshme për një treg në zhvillim të Kosovës. 
Ne vazhdojmë të investojmë në sektorë strategjikë 
që do të shpijnë drejt rritjes ekonomike dhe drejt 
vendeve të reja të punës.

Duke zhvilluar dhe zbatuar qasjen tonë të 
orientuar në zgjidhje, ne kemi krijuar një gamë 
të plotë të produkteve për klientët komercialë 
dhe ata të korporatave. Qëllimi ynë është që 
vazhdimisht të rrisim participimin në treg. Këtë 
e bëjmë duke ndërtuar marrëdhënie afatgjate 
të bazuara në cilësi të lartë të shërbimeve tona 
dhe sistemeve të avancuara të teknologjisë. 
Përveç produkteve bazike bankare, TEB Sh.A 
ofron edhe produkte të menaxhimit të parasë, 
kredi të importit për financimin e biznesit, kredi 
për kapital të punës, kredi për investime, letra të 
garancisë, letra të kredisë, financim për llogaritë 
e arkëtueshme dhe financim për furnizuesit. Të 
gjitha këto zgjidhje synojnë t’i forcojnë themelet 
e korporatave lokale që janë të rëndësishme për 
zhvillimin ekonomik të vendit.

Të gjitha produktet dhe shërbimet tona për 
korporata, u ofrohen klientëve nga profesionistë 
të specializuar. Këta Menaxherë Portofolio 
zhvillojnë dhe ruajnë marrëdhëniet me klientët. 

Çdo Menaxher Portofolio përpiqet që të sigurojë 
marrëdhënie afatgjata me klientët në bazë 
të zgjidhjeve të ofruara dhe shërbimeve të 
sofistikuara. Synimi ynë është që klientët tanë të 
jenë më konkurrues në treg dhe të fortë për të 
përfituar nga mundësitë për t’u zhvilluar.

Klientët komercialë dhe korporativë shërbehen në 
17 degë në Kosovë, nga Menaxherë të përkushtuar 
të  Portofolio. Përveç kësaj, në vitin 2010 ne 
kemi hapur një qendër speciale komerciale dhe 
korporative për të ofruar shërbim edhe më të mirë 
dhe për t’i përmirësuar edhe më tej marrëdhëniet 
tona me klientët. Nëpërmjet degëve tona, ne u 
ofrojmë klientëve tanë mundësi për perspektiva 
të reja të biznesit, jo vetëm në Kosovë por edhe 
në pjesë të tjera të botës nëpërmjet rrjetit global 
të BNP Paribas dhe të TEB A.Ş.

Pjesë e qëllimit tonë për t’u bërë banka më e mirë 
në Kosovë është që të jemi bankë e preferuar dhe e 
besueshme për klientët komercialë & korporativë. 
Kjo është arsyeja pse ne investojmë shumë në 
kënaqshmërinë e klientit. Kjo është arsyeja pse ne 
dëshirojmë ta fitojmë besnikërinë e konsumatorit 
me anë të qasjes sonë të përqendruar tek 
klienti dhe qasjes konkurruese, nëpërmjet 
zgjidhjeve funksionale dhe të shumëllojshme të 
menaxhimit të parasë, nëpërmjet infrastrukturës 
me teknologji të lartë dhe duke iu përgjigjur në 
kohë, kërkesave të konsumatorëve. Si Bankë, 
ne shohim besnikërinë e konsumatorëve të 
korporatave si test përfundimtar në parimin tonë 
për marrëdhënie afatgjate.

Qasja jonë e përqendruar tek klienti dhe e orientuar në zgjidhje bankare sjell 
produktet dhe shërbimet e përshtatshme për një treg në zhvillim të Kosovës. 
Ne vazhdojmë të investojmë në sektorë strategjikë që do të shpijnë drejt rritjes 
ekonomike dhe drejt vendeve të reja të punës.
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Në përputhje me këtë strategji, për shërbimet komerciale dhe 
korporative janë përcaktuar objektivat e mëposhtme në këtë 
segment:

Rritja e portofolit të kredisë dhe depozitave dhe
Rritja e vëllimit të transaksioneve.

Për t’i arritur këta objektiva, ne investojmë shumë në trajnimin e 
Menaxherëve Portofolio dhe po ashtu të gjithë stafit mbështetës në 
fokus të konsumatorëve me një theks të lartë në cilësinë e shërbimit. 
Në kredidhënie, kemi marrë parasysh studimet makroekonomike 
dhe ato të industrisë, si dhe vëllimin e çdo biznesi të kompanisë 
individuale, performancës financiare dhe marrëdhënieve ekzistuese 
me TEB Sh.A.

Duket se qasja jonë është duke u treguar e suksesshme për 

konsumatorët. Në vitet e fundit, ne kemi financuar projektet dhe 
planet e biznesit për më shumë se 300 klientë të korporatave.  Në 
vitin 2011, portofoli i kredive u rrit për 26% ndërsa ai i Financimit 
të Bizneseve për 53%.

Në planet e ardhshme në përputhje me zhvillimet në Evropë, ne 
parashikojmë që viti 2012 të jetë një vit i sfidave dhe vështirësive për 
ekonominë e Kosovës. Shërbimi bankar komercial dhe korporativ 
do të qëndrojë pranë klientëve të saj duke ndarë njohuritë lidhur me 
atë se si të zhvillohen në kohë të vështira dhe të paqëndrueshme. 
Edhe një herë, ne do të vazhdojmë të demonstrojmë besnikërinë 
dhe qëllimin për të qenë një mbështetës i madh i zhvillimit 
ekonomik. Klientët tanë do të vazhdojnë t’i marrin shërbimet më 
të mira të mundshme, të cilave do t’u shtohen produkte të reja 
dhe zgjidhje gjatë përpjekjes sonë për sukses të përbashkët. Në 
TEB Sh.A suksesi matet në bazë të suksesit që arrijnë klientët tanë.
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TEB Sh.A ka për qëllim vendosjen e standardeve të reja për 
të arritur përsosmëri në pagesa dhe zgjidhje të menaxhimit 
të parasë në Kosovë. Duke shfrytëzuar infrastrukturën e 
avancuar teknologjike, ne kemi nisur zgjidhje të reja për 
klientët tanë dhe kemi arritur të  jemi ndër të parët  në 
menaxhimin të parave dhe pagesave.

Nëpërmjet veprimeve të brendshme efikase dhe zgjerimit të 
rrjetit tonë bankar, ne ofrojmë shërbimet më të mira, më të 
shpejta dhe më të besueshme në tregun e pagesave. Për më 
tepër, të gjitha operacionet e pagesave, të transaksioneve, 
të thesarit dhe të letrave me vlerë janë trajtuar dhe 
proceduar me sukses. Ne kemi një rrjet të gjerë të bankave 
korrespondente me më shumë se 130 korrespondentë dhe 
mbi 30 banka për vendosjen e mjeteve.

Si një anëtare e rrjetit SWIFT dhe nëpërmjet infrastrukturës 
dypalëshe me 130 banka në mbarë botën, klientët tanë 
gëzojnë një avantazh të qartë, sidomos në transferimet 
ndërkombëtare dalëse. Në vitin 2011, ne kemi trajtuar më 
shumë se 20.000 transaksione, që shënon një rritje prej 
17% në krahasim me vitin 2010.

Rritja e volumit të transfereve, po ashtu si rezultat i më 
shumë transaksioneve të drejtpërdrejta, tregon një nivel 
në rritje të vlerësimit të konsumatorëve për shërbimet 
tona. Megjithatë, ne gjithashtu kemi marrë mirënjohje 
nga Deutsche Bank AG në Frankfurt, Gjermani. TEB Sh.A 
ka marrë edhe “Çmimin e Ekselencës” për STP Transferet 
dalëse ndërkombëtare për vitin 2010 me suksesin e 
jashtëzakonshëm prej 99.96%.

Ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë 
klientëve tanë të biznesit një gamë të plotë 
të produkteve dhe shërbimeve për pagesa 
dhe menaxhim të parasë duke ofruar 
një varg të zgjidhjeve për të menaxhuar 
likuiditetin e kompanisë së tyre.
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Ne kemi adaptuar debitim direkt në sistemin tonë, një instrument 
pagese që administrohet nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK). Ky 
instrument pagese u mundëson konsumatorëve që të na autorizojnë 
për tërheqjen automatike të fondeve drejtpërdrejt nga llogaria e 
tyre bankare për të bërë pagesa të ndryshme mujore në kompani 
të ndryshme publike dhe private. Ky instrument përfaqëson një 
metodë të standardizuar dhe të automatizuar për pagesat mujore 
dhe është i përshtatshëm për të gjitha llojet e pagesave periodike 
dhe të rregullta me shuma fikse ose të ndryshueshme.

Ne jemi nismëtarë të një Sistemi të Pagesave të Faturave(IPS) 
në tregun e Kosovës. IPS është një sistem automatik i pagesave 
që ofron një gamë të gjerë të mundësive për pagesat e faturave 
periodike nga llogaritë bankare të klientëve tanë në konto të 
ofruesve (kompanive) të ndryshëm të shërbimeve. Ky shërbim është 
shumë fleksibil në përshtatjen e nevojave të klientit dhe mund të 
përdoret nëpërmjet linjave të ndryshme si: pagesa automatike e 
faturave (në mënyrë të përhershme), pagesat e faturave nëpërmjet 
transfereve, pagesat e faturave me të holla te gatshme dhe pagesa 
e faturave nëpërmjet E-banking-ut. Ne filluam zbatimin e këtij 
shërbimi në sektorin e sigurimeve dhe së shpejti do të kalojmë 
edhe nëpër sektorët e tjerë.

Nëpërmjet sistemit tonë inovativ dhe të orientuar kah zgjidhja i 
pagesave, kemi arritur rritje si në numër ashtu edhe në vëllimin e 
transaksioneve për shumëllojshmëri të pagesave të brendshme për 
individët dhe bizneset. Në vitin 2011, vëllimi i pagesave doganore 
u rrit me 56% dhe në vëllimin e pagesave të taksave me 40%. 
Në baza individuale, rritja më e lartë ishte në vëllimin e pagesave 
të pensioneve me 86%, ndërsa vëllimi i pagesave të shërbimeve 
publike u rrit për 82% në krahasim në vitin 2010.

Rritja e numrit të transaksioneve dhe vëllimeve çuan në rritje të 
dukshme të të hyrave nga komisionet

Duke ofruar produkte fleksibile dhe funksionale për menaxhimin 
e rrjedhës së parasë, TEB është e dedikuar t’u ndihmojë klientëve 
të biznesit duke u ofruar mundësi në zvogëlimin e shpenzimeve 
operative të biznesit, krijimin e përparësive në kosto dhe zvogëlimin 
e rrezikut nga grumbullimi i arkëtimeve të biznesit.

Ne jemi të përkushtuar t’u ofrojmë klientëve tanë të biznesit 
një gamë të plotë të produkteve dhe shërbimeve për pagesa dhe 
menaxhim të parasë duke ofruar një varg të zgjidhjeve për të 
menaxhuar likuiditetin e kompanisë së tyre. Zgjidhjet përfshijnë 

pagesat, transferet, sisteme në menaxhimin e llogarive të 
arkëtueshme dhe pagueshme të bizneseve, llogaritë dhe kërkesat 
për informata.

Vizioni ynë është që të jemi banka më e mirë në Kosovë. Kjo është 
arsyeja pse ne po investojmë shumë në linja alternative dhe në 
zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimit të E-banking për klientët 
e biznesit. Kjo siguron klientët me një platformë ultra-moderne të 
shërbimit pasi që ajo përdor sistemet më të avancuara të sigurisë 
dhe u jep qasje në shërbimet bankare 24 orë në ditë dhe 7 ditë 
në javë. Një zhvillim i rëndësishëm në E-banking për biznes gjatë 
vitit 2011 ka qenë  mundësia e pagesave të internet nëpërmjet të 
cilës bizneset mund të paguajnë taksat e tyre nga zyrat e tyre në 
çdo kohë, 24/7. TEB është banka e parë e cila në bashkëpunim me 
administratën tatimore implementoi pagesat online të tatimeve. 

Një nga kontributet kryesore të TEB Sh.A në Kosovë është Sistemi 
i Debitimit Direkt (DDS). DDS është një produkt unik në tregun 
e Kosovës që është projektuar për ta mbështetur bashkëpunimin 
komercial në mes bizneseve (B2B). Funksioni kryesor i këtij sistemi 
është që ta përmirësojë likuiditetin financiar të  bizneseve duke 
ofruar menaxhim të plotë të grumbullimin e pagesave nga blerësit 
dhe pagesat e faturave komerciale ndaj kompanive furnizuese. 
Konsiderohet si sistemi më efektiv i menaxhimit të rrjedhës së 
parasë pasi që mbështetet nga teknologjia me e përparuar (cutting-
edge) për ta mundësuar procesimin automatik të pagesave të plota. 
Si sistem, DDS ka një linjë kreditore të dedikuar për çdo kompani 
furnizuese i cili e lejohet nga TEB Sh.A për ta lehtësuar klientin apo 
biznesin në mënyrë që të garantohet respektimi i plotë i afateve 
dhe kushteve të pagesave të faturave ndaj kompanive furnizuese. 
Në vitin 2011, numri i kontratave me kompanitë furnizuese është 
rritur në 33, ndërsa 4.500 blerës biznesi tanimë e kanë mundësinë 
e menaxhimit në blerjet e tyre nëpërmjet DDS-së. Grumbullimi 
i arkëtimeve përmes DDS-it është rritur për 397% në aspektin e 
vëllimit, dhe për 147% në aspektin e numrit të faturave. Numri i 
klientëve që përdorin DDS-në, si metodë komerciale për pagesat e 
faturave komerciale ndaj furnizuesit të tyre është rritur në 142%.

Në vitin 2012, TEB Sh.A do të përqendrohet në përmirësimin e 
mëtejshëm të kanaleve alternative, reduktimin e përdorimit të 
parasë së gatshme në mes të konsumatorëve dhe prezantimin e një 
niveli më të lartë drejt automatizimit të pagesave. Do të ketë fokus 
të shtuar me zgjidhje të reja dhe të përshtatshme në menaxhimin 
e parave.
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Strategjitë e ndryshme promovuese në kombinim me fokusin 
e konsumatorëve na mundësuan zhvillim në këtë segment.
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Duke transferuar njohuritë e mëdha dhe përvojën e gjatë 
të BNP Paribas dhe TEB A.Ş. në tregjet e tyre përkatëse, 
TEB Sh.A ka qenë shumë i suksesshëm në krijimin e rrjetit 
të gjerë të pagesave. Duke e kombinuar njohurinë mbi 
praktikat me qasjen të përqendruar te klienti, ne kemi 
zhvilluar produkte në shërbim të sistemit të pagesave 
për të gjitha grupet e konsumatorëve në Kosovë. TEB 
A.Ş. ka qenë shumë aktiv në mbështetjen e themelimit 
të rrjetit tonë dhe të infrastrukturës. Ne kemi arritur të 
ndryshojmë shprehitë e pagesave dhe të bëjmë jetën 
më të lehtë për klientët tanë. Në fund të vitit 2011, ne 
kishim ndërtuar një portofol prej 93.000 debit kartelave, 
79.000 kartela të kreditit, 43 ATM në mbarë Kosovën dhe 
më shumë se 2400 POS-a. Kjo e bën shërbimin bankar më 
të përshtatshëm, fleksibil dhe ofron më shumë mundësi 
për klientët tanë.

Aktualisht, TEB Sh.A ka licencë emetimi dhe pranimi 
prej një nga emrat më të njohur në biznesin e kartelave 
- VISA. Për shkak të ndryshimit të shprehive dhe 
avancimit të teknologjisë, debit kartelat gradualisht po 
fitojnë rëndësi të njëjtë me të hollat. Kjo është arsyeja 
pse ne kemi prezantuar me shpejtësi debit kartelat për 
klientët tanë. Kartelat e licencuara VISA të TEB Sh.A u 
mundësojnë klientëve të bëjnë tërheqje apo t’i përdorin 
ato për pagesa nëpërmjet internetit dhe të gjithë POS-
ve nëpër botë. Kjo është vetëm njëra ndër gamat e plota 
të shërbimeve që ne ofrojmë për të dyja: individin dhe 
biznesin, përderisa vazhdojmë synimin për të qenë banka 
më e mirë në Kosovë. 

Starkartela është produkt që i ka revolucionarizuar me 
të vërtetë shpenzimet e konsumit në Kosovë. Kjo kartelë 
krediti gjithashtu u ofron klientëve shumëllojshmëri të 
mundësive për financimin e blerjeve të tyre. Ajo ka qenë 
vendimtare në zhvillimin tonë dhe rritjen e shpejtë në 
tregun e Kosovës. Nëpërmjet Starkartelës, ne kemi qenë 
në gjendje të ndërtojmë një bazë solide të konsumatorëve 
dhe kemi depërtuar në treg. Baza jonë e konsumatorit 
gjithashtu paraqet një bazë të fortë për cross-selling (shitja 
e produkteve të reja për klientët ekzistues). Starkartela 
u prezantua në treg pas një analize të kujdesshme të 
nevojave të konsumatorëve për një kartelë krediti të këtij 

lloji. Platforma e Starkartelës paraqet një përparësi të 
dyfishtë për të gjitha palët. Starkartela, kartela e parë në 
Kosovë, e bazuar në pagesë me këste, i jep shfrytëzuesit 
të saj edhe një bonus për çdo transaksion të kryer në 
kuadër të rrjetit të POS-ve të TEB-it në Kosovë. Bonusi 
i akumuluar mund të përdoret për blerje në rrjetin e 
tregtarëve të TEB-it.  Gjithashtu, Starkartela posedon 
përparësi në blerje ‘’online’’ pasi që blerjet janë të liruara 
nga komisionet. Të gjitha tiparet e kësaj kartele janë 
vlerësuar mirë në treg pasi konsumatorët potencialë 
shpejt i janë përshtatur mundësive që ofron. Fushatat 
e rregullta dhe të shpeshta, për shtyrje të pagesave, 
të kësteve shtesë mbi blerjet dhe shpërblimet shtesë 
gjatë pushimeve, shërbyen si mjete për të nxitur më 
tej funksionimin e kësaj kartele. Strategjitë e ndryshme 
promovuese në kombinim me fokusin e konsumatorëve 
na mundësuan zhvillim në këtë segment. Tri vjet pas 
lansimit të Starkartelës, me më shumë se 79.000 kartela 
në treg ne jemi bërë lider në tregun e kredit kartelave.

Ne vazhdimisht po e rrisim cilësinë e shërbimeve dhe 
rrjetit tonë. Në fund të vitit 2011, TEB Sh.A ka pasur 43 
ATM të instaluar në mbarë Kosovën. Nga to, 24 janë jashtë 
objekteve të bankës. Këta ATM u instaluan në vende të 
përshtatshme dhe strategjike pas analizës së kujdesshme 
se ku do të përfitojnë më së shumti klientët nga mbulimi 
me këtë shërbim. Në përputhje me strategjinë tonë për 
të ofruar produkte të sigurta, TEB Sh.A ishte banka e parë 
për lansimin dhe instalimin e pajisjeve “anti-skimming” 
të ATM-ve, pajisje që mbron kartelën e konsumatorëve 
nga kopjimi e të dhënave. 

Në përpjekje për të siguruar shërbim dhe prani të plotë 
në treg, ne kemi zgjeruar më tej rrjetin tregtar në mënyrë 
që klientët tanë të kenë më shumë zgjidhje. POS-ët e 
TEB Sh.A janë bërë një kontribuues i rëndësishëm në 
të ardhurat e shitjes dhe ajo ka ndryshuar dinamikën 
konkurruese në treg. Për më tepër, duke qenë të parët në 
treg me GPRS POS, ne kemi vendosur standarde të reja 
dhe kemi përmirësuar performancën e shërbimit më të 
mirë dhe më të shpejtë për poseduesit e kartelave dhe 
bizneset. Numri i POS terminaleve të TEB-it të instaluara 
në fund të vitit 2011 arriti në 2,417, numri i tregtarëve 
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të regjistruar në sistem arriti 1.549, ndërsa qarkullimi 
nëpërmjet POS-ve është rritur 111% në krahasim me vitin 
2010.

Ne kemi për qëllim që vazhdimisht ta rrisim kënaqshmërinë e 
konsumatorit dhe përdorimin e produkteve. Kjo është arsyeja 
pse ne kemi krijuar dhe zhvilluar një Qendër të Thirrjeve për 
klientët tanë që ofron shërbime 24/7 nga stafi i trajnuar 
profesional. Në përputhje me zgjerimin e Bankës dhe portofolin 
tonë të produkteve, janë rritur shërbimet nëpërmjet qendrës 
së thirrjeve. Klientët mund të marrin informata rreth borxhit 
dhe kredit kartelave, mbështetje rreth POS-ve, informata 
rreth kursit të valutave, informata për SMS banking, thjeshtë 
duke telefonuar në qendrën e thirrjes. Megjithatë, ka edhe më 
shumë. Ata po ashtu mund ta shikojnë statusin e aplikimit të 
tyre për një kartelë krediti dhe, pastaj, edhe mund të bëjnë 
pagesat për kredit kartela nëpërmjet qendrës së thirrjes. Duke 
e rritur avantazhin e konsumatorit për stimulimin e shitjes 
së mëtejshme, stafi i qendrës së thirrjeve është fokusuar 
veçanërisht në cilësinë e shërbimit. Kjo është arsyeja pse 
ne i monitorojmë thirrjet e konsumatorëve për qëllime të 
trajnimeve dhe për ngritje të cilësisë së shërbimeve. Përderisa 
rritet baza e klientëve tanë, gjatë vitit 2011 po ashtu u rrit 
edhe numri i thirrjeve në këtë qendër. 

Momenti më pozitiv u arrit në vitin 2011 e që me siguri 
do të vazhdojë gjatë vitit 2012, pasi që jemi vazhdimisht 
duke punuar në produkte dhe shërbime të reja për ta bërë 
bankën edhe më konkurruese. TEB Sh.A do të jetë banka e 
parë në Kosovë që futi kredit kartelën me bonus për bizneset. 
Qëllimi është që klientët tanë të korporatave dhe komercialë 
t’i integrojmë në biznesin e Starkartelës për blerjet e tyre 
të përditshme. Për më tepër, përfitimet nga besnikëria e 
konsumatorit do të përforcojnë projektet për lansimin e 
kreditkartelave të reja që do t’i shpërblejnë përdoruesit më 
të shpeshtë, që janë në fazën përfundimtare të zhvillimit.Ne 
gjithashtu do të zhvillojmë fushata më të shpeshta dhe do të 
ofrojmë më shumë mundësi për të mbledhur bonuse, duke e 
integruar edhe më shumë teknologjinë e avancuar sa i përket 
marrëdhënies së menaxhimit të konsumatorëve. Menaxhimi i 
fushatave do të bashkërendohet për të arritur efikasitet më të 
madh. Në ofrimin e produkteve të sigurta, do të përmirësohet 
siguria në debit kartela, ku do të përmirësohet fusha magnetike 
e cila do të zëvendësohet me ‘Chip EMV - DDA (për vërtetimin 
e të dhënave).

Ne jemi të bindur se mund ta përballojmë dinamikën e rritjes 
nëpërmjet cilësisë së shërbimeve tona dhe për ta arritur 
qëllimin tonë për t’u bërë banka e parë e zgjedhur për të 
arritur numër edhe më të madh të konsumatorëve.
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Në vitin 2012, ne do të përqendrohemi në strukturimin efektiv dhe produktiv të transaksioneve 
të tregtisë së jashtme. Ne parashikojmë se roli i bashkëpunimeve ndërkombëtare do të rritet 
pasi kushtet e tregut do të kërkojnë sigurinë e shtuar për marrëveshjet e biznesit.

Në financat tregtare, ne ofrojmë zgjidhje 
financiare të përshtatura për kërkesat e 
konsumatorëve dhe në përputhje me zhvillimin 
e tregut. TEB Sh.A sjell traditën e gjatë dhe 
ekspertizën e gjerë të BNP Paribas dhe TEB 
A.Ş. për klientët tanë, duke mundësuar që ata 
të zhvillojnë biznesin duke përdorur praktikat 
më të mira ndërkombëtare. Ne ofrojmë një 
gamë të gjerë të produkteve për financimin e 
biznesit për operacionet në dokumentacion, 
duke përfshirë letër kreditë për import dhe 
letër kreditë për eksport, letër-garancionet 
bankare kombëtare dhe ndërkombëtare, letër 
kreditë ‘stand-by’, dhe inkasot dokumentare. 
Për më tepër, ekspertiza jonë e gjerë do të 
thotë që ne mund t’i përshtatim produktet në 
mënyrë specifike për nevojat e tregut.

Ne operojmë në një treg konkurrues. Strategjia 
jonë është t’u ofrojmë klientëve tanë 
ekspertizë dhe njohuri të vërtetë. Ekspertët 
dhe Portofolio Menaxherët janë trajnuar të 
sigurojnë klientët tanë me produkte të reja 
fleksibile dhe shërbimet që minimizojnë 
rrezikun dhe shpenzimet. Nëpërmjet kësaj 
qasjeje, ne kemi arritur tashmë një reputacion 
të fortë në besueshmërinë e klientëve tanë. Kjo 
është e qartë nga rritja e qëndrueshme e bazës 
së klientëve tanë.

TEB Sh.A kupton faktin se biznesi ndërkombëtar 
në një botë të globalizuar është një sfidë dhe 
suksesi kërkon njohuri të gjerë profesionale 
dhe një rrjet efektiv. Duke e zgjeruar rrjetin 
tonë vazhdimisht, duke forcuar marrëdhëniet 
me bankat e tjera, duke rritur standardet 
tona tashmë të larta të profesionalizmit dhe 
kompetencës, ne synojmë t’i mbështesim 
klientët tanë duke iu përshtatur nevojave të 
tyre për zgjidhje financiare dhe bankare.

Duke përdorur ekspertizën e BNP Paribas dhe 
TEB A.Ş. në tregun ndërkombëtar, ne jemi 
duke e zgjeruar vazhdimisht mbulueshmërinë 
gjeografike dhe ndryshueshmërinë e  
produkteve. Në vitin 2011, ne edhe më 
tej e kemi zgjeruar rrjetin bankar me 130 
korrespondentë në mbarë botën. Për më 
tepër, në mënyrë që t’i plotësojmë nevojat 
e financimit të importit dhe eksportit, në 
vitin 2011 u  anëtarësuam në programin për 
lehtësim të tregtisë “World Bank International 
Finance Corporation’s (IFC)”. Duke nënshkruar 
marrëveshjen me IFC, ne jemi bërë edhe më 
fleksibil për t’iu përgjigjur kërkesave në lidhje 
me garancitë dhe letër-kreditë e konfirmuara 
dhe duke zgjeruar më tej marrëdhëniet tona 
me bankat e reja të huaja.

Në vitin 2011, transaksionet financiare u 
rritën për 57% në krahasim me vitin 2010. Ka 
pasur një rritje prej 31% në garancitë bankare 
ndërkombëtare.

Në vitin 2012, ne do të përqendrohemi 
në strukturimin efektiv dhe produktiv të 
transaksioneve të tregtisë së jashtme. Ne 
parashikojmë se roli i bashkëpunimeve 
ndërkombëtare do të rritet pasi kushtet e 
tregut do të kërkojnë sigurinë e shtuar për 
marrëveshjet e biznesit. TEB Sh.A ka për qëllim 
ta rrisë numrin e bankave korrespondente. Ne do 
të vazhdojmë t’i mbështeteshim klientët tanë, 
duke siguruar një urë të sigurt për mundësi të 
reja. Profesionalizmi dhe ekspertiza do të jetë 
udhëzuesi ynë pasi ne i konsiderojmë këto si të 
rëndësishme në një botë në lëvizje të shpejtë.

Profesionalizmi dhe 
ekspertiza do të jetë 

udhëzuesi ynë pasi ne i 
konsiderojmë këto si të 

rëndësishme në një botë 
në lëvizje të shpejtë.
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Qëllimi ynë kryesor në thesar është ta maksimizojmë kthimin në afat të gjatë duke menaxhuar 
rrezikun. Në kuadër të thesarit, ne krijojmë strategji të investimeve dhe fondeve bazuar në 
kushtet mbizotëruese të tregut, strategji për normat e interesit, strategji për tendencat e 
rritjes së bilancit të gjendjes si dhe strategji për parametrat e rrezikut.

Një Thesar i fuqishëm dhe gjithëpërfshirës si dhe 
menaxhimi i aseteve dhe detyrimeve janë çelësi kryesor 
për të gjitha bankat. Është e një rëndësie të veçantë që 
të sigurohen shërbime të qëndrueshme dhe të sigurta 
financiare për klientët. Qëllimi ynë kryesor në thesar 
është ta maksimizojmë kthimin në afat të gjatë duke 
menaxhuar rrezikun. Në kuadër të thesarit, ne krijojmë 
strategji të investimeve dhe fondeve bazuar në kushtet 
mbizotëruese të tregut, strategji për normat e interesit, 
strategji për tendencat e rritjes së bilancit të gjendjes 
si dhe strategji për parametrat e rrezikut. Thesari është 
gjithashtu përgjegjës për menaxhimin e likuiditetit të 
Bankës dhe çmimin e saj referues në tregje, rrezikun 
operacional dhe strukturor, rrezikun e këmbimit valutor 
dhe rrezikun që vjen si pasojë e lëvizjeve të normave të 
interesit në pozicione të bilancit të gjendjes. 

Ne i menaxhojmë asetet dhe detyrimet në mënyrë të 
vazhdueshme duke analizuar rreziqet e mundshme si 
dhe mundësitë që i ofron tregu në kuadër të rregullave 
(kornizave) të përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve dhe 
Komisionit për menaxhimin e Mjeteve dhe Detyrimeve 
(ALCo). Për menaxhimin e përditshëm të likuiditetit 
dhe rreziqet që lidhen me strukturën e aseteve dhe 
detyrimeve tona, bordi e ka deleguar përgjegjësinë tek 
anëtarët ALCo-s. ALCo mblidhet çdo dy javë për të 
diskutuar zhvillimet e fundit të tregut dhe për të marrë 
vendime në përputhje me parimet e vendosura për 
reduktimit/zvogëlimin e rrezikut. Ky trup monitoron dhe 
udhëzon të gjitha aktivitetet dhe veprimet operacionale 
të thesarit në një bazë të vazhdueshme duke operuar 
brenda standardeve dhe politikave të përcaktuara.

Ne vazhdimisht monitorojmë dhe menaxhojmë 
likuiditetin, valutat e huaja dhe rreziqet nga normat e 
interesit që mund të lindin nga operacionet tona rutinore. 
TEB Sh.A punon ngushtë me TEB A.Ş., duke përfituar 
nga parashikimet e sakta të tregut, veçanërisht për 
hendeqet/GAP-at në normat e interesit dhe menaxhimin 
e likuiditetit.

Kontrolli i rreptë i brendshëm është çelësi për të gjitha 
aktivitetet tona të thesarit. Ne kemi zhvilluar dhe 
zbatojmë praktikat më të kujdesshme që zvogëlojnë 
dhe zbusin rrezikun në aktivitetet tona të menaxhimit të 
aseteve. 

Aktivitetet e menaxhimit të aseteve kryhen në përputhje 
me strategjinë e Bankës dhe të biznesit të përgjithshëm e 
që për qëllim primar kanë maksimizimin dhe menaxhimin 
e rrezikut në kthimin e kapitalit të TEB Sh.A.

Disa nga klientët tanë të korporatave gjithashtu vijnë te 
ne direkt për çmimet e produkteve të thesarit, ndërsa të 
tjerët shërbehen nëpërmjet rrjetit të degëve tona. Kjo 
do të thotë që klientët tanë mund të përfitojnë edhe 
nga përvoja e plotë ndërkombëtare që banka sjell në 
operacionet e veta të thesarit.
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Në mjedisin e sotëm tejet konkurrues të shërbimit, 
ku pritjet e klientëve janë duke u rritur dhe 
teknologjia po zhvillohet me një ritëm të shpejtë, 
të pasurit burime njerëzore shumë të kualifikuara 
dhe të motivuara është thelbësore për zbatimin e 
strategjive dhe qëllimeve të korporatës. Në njohjen 
e këtij mjedisi konkurrues dhe në përputhje me 
vizionin dhe strategjinë e TEB Sh.A-së, ne synojmë 
të tërheqim individë shumë të kualifikuar dhe me 
potencial të lartë për t’u shërbyer klientëve tanë. 
Ne ofrojmë mbështetjen thelbësore dhe trajnimin 
e profesionistëve tanë, në mënyrë që ata të na 
ndihmojnë të vendosim standarde të shërbimit në 
sektor. Ne punojmë shumë në mbajtje (të stafit). TEB 
Sh.A ofron mundësi të karrierës, vlerësim të bazuar 
në performancë (kryerje të punës) dhe një mjedis 
që është fleksibil dhe i inkurajon njerëzit tanë për të 
zhvilluar krejtësisht grupe të shkathtësive të veçanta 
dhe të arrijnë potencialin e tyre.

Integrimi i politikave të Burimeve Njerëzore në 
kulturën dhe strategjinë e korporatës na mundëson 
të krijojmë një avantazh konkurrues në sektorin 
financiar. Duke rekrutuar dhe mbështetur  nëpunësit 
të cilët janë mirë të shkolluar, të hapur ndaj 
inovacionit dhe ndryshimeve, që posedojnë potencial 
për vetëzhvillim, që janë aktor ekiporë që mund të 
adoptojnë vlerat e korporatës dhe u zotohen atyre, 
ne ia kemi dalë ta forcojmë pozitën tonë të tregut 
dhe atë të rrisim rrugën tonë të shtimit fitimprurës, 
duke i ofruar tregut produkte cilësore dhe inovative. 

Ne jemi shumë të vetëdijshëm që 
kënaqshmëria e klientëve është fuqimisht e 
lidhur me kënaqshmërinë e nëpunësit. Kjo 
është arsyeja pse nëpunësit e përkushtuar 
dhe besnik shihen si pasuritë tona më të 
rëndësishme.
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Në njohjen e këtij mjedisi konkurrues dhe në përputhje me vizionin dhe 
strategjinë e TEB Sh.A-së, ne synojmë të tërheqim individë shumë të kualifikuar 
dhe me potencial të lartë për t’u shërbyer klientëve tanë.

Ekipi ynë i burimeve njerëzore i kushton përpjekje dhe 
kohë të rëndësishme krijimit të një kulture shpërblyese 
të korporatës që inkurajon performancë (kryerje pune) 
superiore në mesin e nëpunësve dhe u jep atyre një ndjenjë 
të arritjes personale në punën e tyre. Duke përhapur në 
mënyrë efektive rezultatet e punonjësve, ne sigurohemi 
që nisma dhe kontributi i punonjësve të vlerësohet nga 
menaxhmenti i tyre. 

Duke qarkulluar arritjet dhe duke kontribuar në një kulturë 
bashkëpunimi të korporatës, ne i inkurajojmë punonjësit të 
jenë proaktiv dhe ta përmbushin potencialin e tyre.
Ne jemi të vetëdijshëm se kënaqshmëria e klientit është e 
lidhur fuqimisht me kënaqshmërinë e nëpunësit. Kjo është 
arsyeja pse nëpunësit e përkushtuar dhe besnik shihen si 
pasuritë tona më të rëndësishme. Të gjitha strategjitë dhe 
qëllimet janë hartuar bashkë me ta në kryeqendër. Për ta 
shtuar dhe shpërblyer besnikërinë në mesin e nëpunësve, 
ne e kemi vënë në funksion strukturën e shpërblimit që 
bazohet në menaxhimin e performancës së drejtë. Ky është 
një sistem që siguron arsimim të mëtutjeshëm profesional 
përmes një shumëllojshmërie të trajnimeve dhe ka për 
prioritet ngritjen në pozita për brenda përmes mundësive 
për t’u avancuar në karrierë. Për të krijuar një lidhje të 
fortë dhe duke kontribuar për të dyja, kënaqësinë e tyre 
personale dhe profesionale, ne vazhdimisht organizojmë 
ngjarje dhe aktivitete sociale, të tilla si ahengje, dreka dhe 
darka mirënjohëse, turne futbolli dhe basketbolli, boulling, 
paintball, udhëtime dhe piknikë.

Trajnimi i nëpunësve dhe investimet e duhura në njerëzit 
tanë janë të bashkërenduara ngushtë me objektivat e 
korporatës dhe janë plotësuese ndaj praktikave tjera të 
burimeve njerëzore. Programet e trajnimit janë të dizajnuara 
për të përgatitur personelin për punët dhe detyrat e tyre 
të caktuara, si dhe për t’i pajisur ata me njohuritë dhe 

kompetencat e nevojshme. Ne kontribuojmë në forcimin e 
aftësive të punonjësve në mënyrë që ata janë të përditësuar 
vazhdimisht mbi ndryshimet e brendshme, produktet dhe 
shërbimet e reja, dhe ndryshimet në treg dhe në legjislacion 
dhe në rregullore.

Burimet Njerëzore veprojnë ngushtë dhe në mënyrë të 
vazhdueshme me krerët e departamenteve të tjera për të 
zhvilluar, planifikuar dhe organizuar programet e nevojshme 
të trajnimit, brenda dhe jashtë. Ne angazhojmë stafin e 
brendshëm si “Trajnues Vullnetar” në mënyrë që përvoja e 
tyre dhe gama e ekspertizës të mbahet për Bankën dhe të 
ndahet me bashkëpunëtorët.

Duke përdorur përpjekjet, njohuritë, aftësitë dhe energjinë 
e tyre, të punësuarit tanë kanë qenë tejet të dobishëm 
në zgjerimin e reputacionit të bankës si korporatë e po 
ashtu edhe pjesëmarrjen që ka në treg. Në katër vitet e 
para të operacioneve, TEB Sh.A ka arritur një model me 
rritje të shëndoshë të pjesëmarrjes në treg. Ne besojmë se 
kjo është për shkak të 379 (2010: 342) nëpunësve tanë të 
përkushtuar dhe shumë të kualifikuar. Duke paraqitur veten 
e tyre në treg si profesionistë të besueshëm dhe të shkathët 
që posedojnë aftësi komunikimi të përshtatshme për grupe 
dhe segmente të ndryshme të klientëve, nëpunësit tanë ia 
kanë shtuar vlerën brendit të korporatës dhe më tutje e kanë 
ngritur profesionin bankar si një profesion të respektuar. 
Nëpërmjet reputacionit të fortë personal të nëpunësve 
tanë, Banka ka qenë në gjendje të krijoj marrëdhënie shumë 
të shëndetshme dhe produktive me klientët dhe tregun 
derisa e përkthejmë strategjinë tonë në veprim në Kosovë.

Në vitin 2012, Burimet Njerëzore të TEB Sh.A do të 
vazhdojnë të punojnë në përputhje me ligjet e punës duke 
bërë investime efikase dhe të përshtatshme në përmirësimin 
e strukturës për shpërblim.

NUMRI I NËPUNËSVE 

342

379

2010

2011
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Teknologjia informative (IT) është një nga mjetet 
më të rëndësishme në sektorin bankar, jo vetëm për 
zhvil l imin e shërbimeve dhe të produkteve të reja për 
konsumatorët, por edhe për mbajtjen konfidenciale 
të të dhënave të kl ientëve në një mjedis të sigurt. 
Ne punojmë në pajtim me proceset ITIL dhe sipas 
standardeve Cobit dhe CMMI.

Profesionistët tanë IT kuptojnë plotësisht se sa të 
rëndësishme janë këto mjete, sidomos për pozitën 
tonë konkurruese. Kjo është arsyeja pse aktivitetet e 
departamentit të IT-së i  janë përshtatur vizionit dhe 
strategjisë së Bankës, duke siguruar sisteme të sigurta 
dhe të besueshme të informacionit.

TEB Sh.A përpiqet që të jetë një l ider në paraqitjen 
e shërbimeve të sigurta automatike që do ta rrisin 
praninë tonë në treg duke përdorur teknologjinë e 
tanishme dhe të përditësuar. Ne jemi në dijeni që 
teknologjia është duke u bërë me ndikim të madh në 
ofrimin e shërbimeve bankare dhe ky ndikim sa vjen 
e rritet,  ka një korrelacion të fortë me kënaqshmërinë 
e konsumatorëve. Në vitet e fundit,  sjel l jet bankare 
të konsumatorëve kanë ndryshuar, pasi që shumë 
shërbime kanë lëvizur nga pika tradicionale e ofrimit 
të shërbimeve (degë) në l injat alternative të ti l la si 
E-banking, SMS-të bankarë dhe ATM-të. Duke qenë 
l ider në paraqitjen e këtyre l injave të reja, dhe duke 
ofruar sisteme të sigurta në 24/7, kemi për qëll im të 
pasurojmë përvojën bankare për kl ientët tanë. 

Duke iu përshtatur ndryshimeve në teknologji ,  ekipi ynë 
i IT-së angazhohet pandërprerë duke ofruar mbështetje 
të vazhdueshme në sigurimin efektiv të shërbimeve të 
përditshme. Përveç kësaj,  me përafrimin e aktiviteteve 
me pozicionin strategjik të Bankës, struktura jonë 
organizative e IT-së është projektuar për të parashikuar 
dhe për t’u përshtatur më lehtë për ndryshime, duke 
siguruar një reagim të shpejtë ndaj ndryshimeve të 
ardhshme.

Sa i përket IT-së, TEB Sh.A është e përqendruar në:

• Investimin në punonjësit tanë të IT-së;
•  Sigurimin e investimeve financiare në IT, për ta 
përmirësuar efikasitetin dhe efiçencën e programeve 
që përdoren në Bankë:
• Sigurinë dhe mbrojtjen e informatave;
• Identifikimin e fushave ku zgjidhjet optimale mund të 
realizohen në bankë;
• Kryerjen në kohë të projekteve të IT-së brenda buxhetit 
të planifikuar duke dhënë rezultate të pritshme.

Në përputhje me qasjen tonë të orientuar në klientë, 
në zhvil l imin e zgjidhjeve sipas nevojave të kl ientit 
dhe kërkesave për biznesin tonë, TEB Sh.A ka arritur 
disa momente historike në drejtim të inovacionit dhe 
kontributit në sektorit bankar në Kosovë. IT-të tanë janë 
përqendruar shumë në zhvil l imin e produkteve të reja 
dhe shërbimeve që do të na mundësojnë të mbesim afër 
kl ientëve tanë. Sistemi Starcard dhe SMS-banking ishin 
disa nga risitë kryesore që ne kemi nisur në Kosovë. Në 
përputhje me qëll imet tona të biznesit ,  ne jemi të parët 
që ofrojmë Starkartelë, një kartelë krediti me këste dhe 
mundësinë e fitimit të pikëve gjatë transaksioneve në 
pikat e shitjeve. 

Në përputhje me nevojat e kl ientëve të cilët duan 
shërbime bankare kudo dhe në çdo kohë, ne kemi 
investuar në përmirësimin e infrastrukturës së 
E-banking dhe SMS-banking duke vendosur standarde 
të reja të shërbimit. Ne ishim banka e parë në Kosovë 
për të ofruar shërbime bankare me SMS. Ndërsa SMS 
Mbushje (Mobile) është zhvil luar në vitin 2010. Në 
ndërkohë, ky shërbim është zgjeruar dhe tani u lejon 
konsumatorëve qasje për t’ i  paguar shërbimet kabllore 
dhe internetin. E-banking, PIN (OTP) ishte gjithashtu i 
pari në tregun e Kosovës me sigurinë shtesë, i  prezantuar 
për konsumatorët komercialë. Për t’ i  plotësuar nevojat 
e konsumatorëve për lehtësi dhe efikasitet në pagimin 
e tatimeve të tyre, kemi inkuadruar edhe pagesa online 
të tatimeve. Për më tepër, Sistemi i   Debitimit Direkt 
(DDS) ka qenë i integruar dhe është  zbatuar me anë të 
E-banking-ut.

Gjatë vitit 2011, janë implementuar 59 projekte që 
rrisin efikasitetin e sistemit informativ të menaxhimit 
dhe infrastrukturës për menaxhimin e rrezikut, derisa 
sistemi i  sigurisë është përmirësuar dhe është plotësisht 
në përputhje me dispozitat l igjore.

Ne jemi të vetëdijshëm se teknologjia informative 
përfaqëson thelbin e inovacionit dhe diferencimit. Kjo 
është arsyeja pse TEB Sh.A do të vazhdojë të investojë 
në  IT. Pasi që shërbimet po bëhen më të automatizuara, 
ne do t’ i  shfrytëzojmë ato në mënyrë që të kuptojmë më 
mirë nevojat e konsumatorëve. Ne do të kemi mundësi 
të ofrojmë më shumë kanale alternative bankare, që 
ruajnë nivelet e ci lësisë dhe sigurisë së shërbimeve tona 
si dhe optimizojnë vendimmarrjen e menaxhmentit. 
Gjatë vitit 2012, ne synojmë që, me gjithë ndryshimet 
në tregun bankar, ta bëjmë përvojën bankare  më të 
lehtë, më të përshtatshme dhe më të pëlqyeshme.

TEB Sh.A përpiqet që të jetë një lider në paraqitjen e shërbimeve të sigurta automatike që do ta rrisin praninë 
tonë në treg duke përdorur teknologjinë e tanishme dhe të përditësuar.
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“Gjëja më e bukur në këtë botë nuk është se ku jemi, 
por në çfarë drejtimi po lëvizim”.
Oliver Wendell Holmes, Jr.
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MUSA ERDEN
Kryesues i bordit të drejtorëve

AYŞE AŞARDAĞ 

İSMAİL YANIK, PhD

I lindur në Hatay, Turqi, në vitin 
1950, Musa Erden ka diplomuar 
në Akademinë e Shkencave 
Ekonomike, Komerciale dhe 
Bankare në Ankara. Ai e filloi 
karrierën e tij në ‘’Yapi Kredi 
Bank’’ në vitin 1972. Pastaj kaloi 
në Bankën Osmanli në vitin 1973, 
ku mbajti poste të ndryshme deri 
në vitin 2001, duke përfshirë edhe 
atë të asistentit të menaxherit të 
përgjithshëm, zëvendës-drejtorit 
të përgjithshëm (BD / CM), 
dhe koordinatorit. Ai shërbeu si 
anëtar i Komitetit të Arbitrazhit 
të Shoqatës së Bankave Turke 
nga viti 2002 deri 2003, dhe si 
drejtor i MNG Bankës në vitin 
2003, si kryetar i katër kompanive 
të ndërtimit “Ottoman Structure 
Construction Tourism’s” dhe si 
drejtor i “Ottoman Fund Ltd” 
ndërmjet 2006 dhe 2008-s. 
Ai u bashkua me TEB Group në 
vitin 2005 si Auditor i TEB A.Ş. dhe 
TEB investime financiare dhe ka 
shërbyer si konsulent nga viti 2006 
deri në emërimin e tij të tanishëm 
si anëtar i Bordit Ekzekutiv të TEB 
A.Ş. në vitin 2008.
Z. Erden u emërua kryesues i 
bordit të drejtorëve të TEB Sh.A në 
dhjetor të vitit 2010. Prej marsit 
2011, ai është po ashtu ushtrues 
i detyrës së kryetarit të TEB 
Factoring dhe, nga viti 2010, anëtar 
i Bordit i BNP Paribas Leasing.

U lind në Stamboll, Turqi, në 
vitin 1956. Pas diplomimit nga 
Departamenti i Inxhinierisë 
Industriale në Universitetin Teknik 
të Lindjes së Mesme (1979), Ismail 
Yanik përfundoi magjistraturën 
në inxhinieri industriale (1981) në 
universitetin Bogazici dhe Ph-në në 
Ekonomi (2007) në Universitetin 
e Stambollit. Dr. Yanik u diplomua 
në Programin e Menaxhimit 
të Avancuar në Universitetin 
e Harvardit (1999). Ai e filloi 
karrierën e tij në Pamuk Bankën 
në vitin 1980. Ai kaloi në Citibank 
NA në vitin 1984, ku mbajti poste 
të ndryshme deri në vitin 1992, 
duke përfshirë atë të asistentit 
të menaxherit të përgjithshëm, 
kontrolluesit financiar, menaxherit 
për ‘’forfeit’’ dhe për produkte të 
strukturuara si dhe koordinatorit të 
Citicorp Co International Trading, 
në Londër. Ai u bë pjesë e TEB 
A.Ş. në vitin 1992 si asistent i 
menaxherit të përgjithshëm dhe 
menaxher i thesarit të bankës. 
Ai u caktua si anëtar i Bordit 
Ekzekutiv në vitin 2002 dhe anëtar 
i Komitetit për Auditim në vitin 
2005.
Ai ka shërbyer gjithashtu si anëtar 
i Bordit të Forex Club të Turqisë, 
pastaj në Shoqatën e Menaxherëve 
të Rrezikut, TEB NV, TEB 
Investment Securities, si kryetar i 
TEB Precious Metals, 

si zëvendëskryetar i Istanbul Gold 
Exchange, dhe si anëtar i Komitetit 
të Auditimit TEB NV. Nga 2007, 
Dr. Yanik ishte edhe ligjërues 
i pjesshëm në Departamentin 
Ekonomik të Fakultetit të 
Shkencave Sociale në Universitetin 
e Stambollit. Ai është aktualisht 
këshilltar i Bordit të TEB A.Ş., 
anëtar i bordit të TEB CELETEM 
dhe zv/kryesues i BANTAS. Nga 
dhjetori 2007, Dr. Yanik është 
anëtar i bordit (zv/kryetar) dhe 
kryetar i Komitetit të ALM TEB 
Sh.A.
 

E lindur në Ankara, Turqi, në vitin 
1964, Ayse Asardag u diplomua në 
Universitetin Bogazici në vitin 1987 
në Departamentin për Administrim 
të Biznesit. Ajo është kontabiliste e 
certifikuar nga Instituti i Ekspertëve 
Kontabilistë të Anglisë dhe Uellsit, 
ACA në vitin 1992. Ajo e filloi 
karrierën e saj profesionale në Price 
Waterhouse dhe punoi në Njësinë 
e Auditimit në dy zyrat; Stamboll 
dhe Londër, në mes të viteve 1987-
1994. Znj. Asardag ishte ligjëruese 
e Kontabilitetit në Universitetin e 
Glamorganit nga viti 1994 deri në 
vitin 1995. Në vitin 1995, ajo kaloi 
në sektorin e kontrollit financiar 
dhe të buxhetit në TEB deri në 
vitin 2001. Që atëherë ajo ka qenë 
udhëheqëse e sektorit financiar të 
TEB Holding. Znj. Asardag aktualisht 
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AYŞE KORKMAZ 

AKIL ÖZÇAY 

ALP YILMAZ

Kryesues Ekzekutiv (CEO)

shërben edhe si anëtare e Bordit 
të TEB A.Ş., anëtare e Bordit dhe 
Komitetit të Auditimit në TEB 
NV, Anëtare e Bordit të TEB 
Factoring dhe anëtare e Bordit 
të Menaxhimit të aseteve në 
TEB. Ajo u emërua si zv/kryetare 
e TEB Sh.A në vitin 2007. Nga 
dhjetori 2007, Znj. Asardag është 
anëtare e Bordit dhe kryetare e 
Komitetit të Auditimit të TEB 
Sh.A.

I lindur në Stamboll, Turqi, 
në vitin 1965, Alp Yilmaz 
u diplomua në Fakultetin e 
Administrimit të Biznesit në 
Universitetin Dokuz Eylul, ndërsa 
magjistroi në Universitetin 
e Stambollit në Fakultetin e 
Shkencave Administrative 
(Administrim i Biznesit). Ai e 
filloi karrierën e tij profesionale 
në Bankën Turke për Zhvillim 
Industrial, si analist financiar në 
vitin 1991. Shërbeu si Auditor 
në Kocbank A.Ş. nga viti 1992 
deri në vitin 1995. Në TEB 
A.Ş. kaloi në vitin 1997 dhe 
ka punuar në departamente 
të ndryshme, duke përfshirë 
atë të shitjes dhe marketingut, 
buxhetit dhe kontrollit financiar 
dhe menaxhimit të parasë. Në 
vitin 2007, Z. Yilmaz u emërua 
anëtar i Bordit dhe kryesues 
ekzekutiv i TEB Sh.A. Aktualisht 
është gjithashtu zv/kryetar i 
Odës Ekonomike Kosovaro-
Turke, anëtar i Bordit të Odës së 
Tregtisë Kosovaro-Frënge dhe 
anëtar i Bordit të Shoqatës së 
bankierëve të Kosovës.

DIDIER A.N. VAN HECKE
Anëtar i bordit të drejtorëve

Anëtar i bordit të drejtorëve
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Anëtare e bordit të drejtorëve

I lindur në Bruksel, Belgjikë në 
vitin 1970, Didier Van Hecke 
diplomoi në Universitetin Katolik 
të Leuven-it në degën, Inxhinieri 
e Biznesit. Ai e filloi karrierën 
e tij profesionale si Menaxher 
stazhier në Generale Bank në 
vitin 1992. Ai shërbeu si analist 
i kredisë (Kredi të korporatave) 
nga viti 1993 deri në vitin 1996, 
si shef i analizës së kredisë (për 
korporata) nga 1996 deri në 
vitin 1999 në Generale Bank. 
Pas bashkimit të Fortis Bank, ai 
mbajti poste të ndryshme deri në 
vitin 2011, duke përfshirë atë të 
ndihmës-kryesuesit për analizën 
e kredive - Departamenti 
Qendror për Kredi, kryesuesit të 
Departamentit për Prejardhjen 
e Kredive, kryesues i prejardhjes 
së kredive tregtare, kryesues i 
rrezikut të huave (Fortis Azi) 

dhe kryesues i rrezikut (Fortis 
AS Turqi). Ai kaloi në TEB A.S. si 
kryesues i rrezikut në vitin 2011. 
Deri në prill të vitit 2011, Z. 
Van Hecke është anëtar i Bordit 
dhe zv/kryetar i Komisionit të 
Auditimit në TEB Sh.A.

I lindur në Afyon, Turqi, në 
vitin 1959, Akil Ozcay ka 
diplomuar në Universitetin e 
Ankarasë në degën Administrim 
Biznesi dhe ka magjistruar në 
Universitetin Shtetëror në New 
Jersey në degën Ekonomi nga 
Rutgers. Ai e filloi karrierën e tij 
profesionale si asistent inspektor 
në Ministrinë e Industrisë dhe 
Tregtisë në vitin 1981. Ai ka 
mbajtur poste të ndryshme në 
Bankën Qendrore të Republikës 
së Turqisë (CBRT) për 24 vjet, 
duke përfshirë Menaxher për 
Mbikëqyrje Bankare, Menaxher 
për Transaksione të jashtme 
dhe Këmbim, dhe Menaxher i 
Operacioneve të Tregut. Nga 
viti 2001 deri në vitin 2004 ai 
ishte drejtor i përgjithshëm i 
Departamentit CBRT për Tregje 
dhe nga viti 2004 deri në 2007, 
përfaqësuesi kryesor i CBRT-
së në zyrën e përfaqësuesit 
në New York. Ai kaloi pastaj 
në Türk Ekonomi Bankası si 
këshilltari kryesor i menaxherit 
të përgjithshëm në vitin 2008. 
Nga viti 2011, është ndihmës 
menaxher i përgjithshëm i 

të hyrave fikse në Turqi. Ai 
është edhe kryetar i Bordit 
për Menaxhimin e Aseteve të 
TEB-it dhe zv/kryetar i Bordit 
të Investimeve të TEB-it. Nga 
nëntori 2009, z. Ozcay ka qenë 
anëtar i Bordit dhe nga marsi 
2010, anëtar i Komisionit të 
Auditimit në TEB Sh.A.

E lindur në Aydin të Turqisë 
në vitin 1973, Ayse Korkmaz 
diplomoi në Universitetin e 
Ankarasë, Fakulteti i Shkencave 
Politike, Departamenti i 
Administrimit të Biznesit. Ajo e 
filloi karrierën e saj profesionale 
si auditore e certifikuar bankare 
në Nënsekretariatin e Thesarit.
Ajo shërbeu si auditore e 
certifikuar bankare në Agjencinë 
për rregullim dhe mbikëqyrje 
bankare nga viti 2000 deri në 
2003. Ajo u bë pjesë e TEB 
Financial Investments A.Ş. në 
vitin 2003 si koordinatore e 
auditimit. Ajo ishte caktuar 
si kryetare e Grupit të 
Pajtueshmërisë, Kontrollit të 
Brendshëm dhe Operacioneve të 
Rrezikut në vitin 2006. Nga prilli 
i vitit 2011, Znj. Korkmaz është 
anëtare e Bordit të TEB Sh.A.
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Bordi i Drejtorëve
Përgjegjësitë dhe detyrat e Bordit të Drejtorëve janë 
të përcaktuara si në Statutin e TEB Sh.A  ashtu edhe 
në aktet nënligjore të Bordit të Drejtorëve. Këto janë 
plotësisht në përputhje me ligjet e zbatueshme të 
Kosovës dhe rregulloret bankare. Bordi i drejtorëve të 
TEB Sh.A  ka formuluar qartë vizionin, misionin dhe 
objektivat afatshkurtër dhe afatgjatë strategjikë të 
Bankës. Bordi i Drejtorëve përcakton politikën e biznesit 
të Bankës, përcakton strukturën bankare dhe nivelet 
e ekspozimit, rishikimet dhe miraton rregulloret dhe 
masat e nevojshme. Bordi i Drejtorëve mblidhet çdo tre 
muaj. Komiteti i Auditimit, Komiteti i Menaxhmentit 
të rrezikut të kredisë dhe menaxhimit të aseteve dhe 
Përgjegjësisë (ALM) i raportojnë Bordit të Drejtorëve.

Kryetar  : Musa Erden
Nënkryetar          : İsmail Yanık, PhD
Anëtare   : Ayşe Aşardağ
Anëtar   : Akil Özçay
Anëtare   : Ayşe Korkmaz
Anëtar   : Didier A.N Van Hecke
Anëtar   : Alp Yılmaz

Komiteti i Auditimit 
Komiteti i Auditimit është përgjegjës për:

• Krijimin e procedurave të përshtatshme të 
kontabilitetit dhe të kontrollit të kontabilitetit për 
Bankën;
•       Mbikëqyrjen e pajtueshmërisë me procedurat e tilla, 
që konsiderohen si të përshtatshme;
•     Komisionet për auditimin e shpenzimeve të Bankës 
të disa ose të gjitha të dhënave të Bankës;
• Monitorimin e pajtueshmërisë me rregullat e 
autoritetit Bankar dhe të Pagesave në Kosovë dhe me 
legjislacionin dhe rregulloret në fuqi për Bankën dhe 
raportimin te Bordi i Drejtorëve lidhur me të;
•         Opinionet e dhëna në ndonjë çështje të paraqitur nga 
Bordi i Drejtorëve për atë që dëshirojnë të trajtohen.

Komiteti i kontrollit mblidhet të paktën çdo tre muaj 
apo më shpesh nëse konsiderohet e nevojshme apo e 
përshtatshme nga Bordi i Drejtorëve ose nga ndonjë 
anëtar i Komitetit të Auditimit. Vendimet duhet të 
merren nga shumica e atyre që kanë të drejtën e votës.

Kryetare  : Ayşe Aşardağ
Nënkryetar      : Didier A.N Van Hecke
Anëtar   : Akil Özçay

Komiteti i menaxhmentit për rreziksh-
mërinë e kredive
Komiteti i menaxhmentit për rrezikshmërinë e kredive 
është përgjegjës për:
• Krijimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave dhe 
procedurave për vlerësimin e kredisë, administrimin 
dhe mbledhjen e kredisë;
• Delegimin e autoritetit për kreditim deri në shumat 
e paracaktuara të kredisë për komitetet e kreditit 
në degët e Bankës dhe nën-komisionet e tjera, sipas 
nevojës;
• Marrjen e vendimeve për kredi duke tejkaluar 
autoritetin e degëve të kreditimit;
• Monitorimin e pajtueshmërisë me rregulloret e 
Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës, dhe me 
legjislacionin dhe rregulloret në fuqi të Bankës në lidhje 
me kredinë, dhe raportimin në Bordin e Drejtorëve 
lidhur me të;
• Dhënien e opinionit në ndonjë çështjeje të paraqitur 
nga Bordi i Drejtorëve ose për çështje që dëshiron të 
trajtohet.

Komiteti i menaxhmentit të rrezikshmërisë së kredive 
mblidhet në baza javore ose sa herë që këtë e kërkon 
biznesi.

Kryetar  : Jean-Milan Givadinovitch
Nënkryetar            : Murat Akşam
Anëtar             : Alp Yılmaz 
Anëtar             : Haluk Kırcalı
Anëtar                      : Ali İhsan Arıdaşır
 

ALM - Komiteti për Asete dhe Detyrime 
Komiteti për Asete dhe Detyrime është përgjegjës për 
krijimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave dhe 
procedurave për projektimin e nevojave për financim 
dhe që në mënyrë të përshtatshme të përputhet 
maturimi dhe normat e interesit të aseteve dhe 
detyrimeve.

Kryetar  : İsmail Yanık, PhD
Nënkryetar        : Tolga Gürdem
Anëtar             : Alp Yılmaz
Anëtar   : Dukagjin Shylemaja
Anëtar   : Arianit Dehiri 

55 / Raporti vjetor 2011



Raporti vjetor 2011 / 56



A
U

D
IT

IM
I I

 B
R

EN
D

SH
ËM

, K
O

N
TR

O
LL

I I
 

BR
EN

D
SH

ËM
 D

H
E 

M
EN

A
X

H
IM

I I
 R

R
EZ

IK
U

T Struktura organizative e Kontrollit të Brendshëm, të 
Auditimit të Brendshëm dhe Menaxhimit të Rrezikut në 
TEB Sh.A është realizuar në pajtim me rregullën bankare 
numër 30 dhe politikat e BNP Paribas Group. Kjo strukturë 
është e përshtatshme në funksion të qëllimit dhe natyrës 
së aktiviteteve të TEB Sh.A dhe në mënyrë efektive mund t’i 
përgjigjet ndryshimit të kushteve. 

TEB Sh.A ka një qasje gjithëpërfshirëse dhe të kujdesshme 
ndaj rrezikut, identifikimit dhe menaxhimit të tij. Bordi 
dhe Komiteti i Auditimit luajnë një rol të rëndësishëm në 
procesin e menaxhimit të rrezikut

AUDITIMI I BRENDSHËM
TEB Sh.A ia ka dhënë funksionin e auditimit të brendshëm Türk 
Ekonomi Bankası A.Ş. bazuar në “Marrëveshjen e Shërbimit” 
të nënshkruar në vitin 2008. Objektivi i punës së auditimit të 
brendshëm, siç thuhet në marrëveshjen e TEB Sh.A, përfshin 
një qasje sistematike dhe të disiplinuar për vlerësimin dhe 
përmirësimin  përshtatshmërinë dhe efektivitetin e menaxhimit 
të rrezikut, kontrollit dhe proceseve të qeverisjes dhe cilësisë së 
performancës në kryerjen e përgjegjësive të caktuara. Auditimi i 
brendshëm kryen auditime të plota që mbulojnë të gjitha fushat e 
operacioneve të matshme duke synuar që të sigurojmë zbatimin 
e duhur të politikave dhe procedurave të brendshme të TEB 
Sh.A ose auditime të veçanta të kufizuara në një ose më shumë 
departamente, degë, funksione ose procedura të biznesit. 

Planifikimi vjetor për Auditimin e Brendshëm është përgatitur 
nga grupi i inspektimit të përgjithshëm në TEB A.Ş. në përputhje 
me kërkesat e komitetit të auditimit. Menaxhimi dhe komiteti i 
auditimit sigurojnë drejtimin e përgjithshëm ose specifik sa i përket 
fushës së punës dhe aktiviteteve që do të auditohen, bazuar në 
vlerësime vjetore të rrezikut. Kryesuesi i Auditimit të Brendshëm 
në TEB A.Ş. përgatit dhe dorëzon planin vjetor të auditimit për 
miratim para Komitetit të Auditimit.

Plani i auditimit përcakton prioritetet e aktivitetit të auditimit të 
brendshëm, në përputhje me qëllimet dhe objektivat e TEB Sh.A. 
Plani i Auditimit të Brendshëm është miratuar nga Komisioni 

i Auditimit. Funksioni i Auditimit të Brendshëm aktualisht 
shfrytëzon qasjen e bazuar në rrezik për aktivitetet audituese 
për të vendosur se cilat janë zgjedhur për t’u përfshirë në planin 
vjetor të auditimit. Në të njëjtën mënyrë, auditori i brendshëm 
përgjegjës zhvillon dhe regjistron një plan për rrezik të përqendruar 
për çdo detyrë të auditimit, i cili i analizon pikat e natyrshme 
të rrezikut dhe përfshin objektivat, qëllimin, kohën dhe alokimin 
e burimeve. Funksioni i auditimit të brendshëm është kryerja e 
aktiviteteve në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për 
Praktikë Profesionale të Auditimit të Brendshëm nga Instituti i 
Auditorëve të Brendshëm, i cili është organ qeverisës për auditim 
të brendshëm në mbarë botën, dhe praktikat e auditimit të TEB 
Group.

Në përputhje me Planin e Auditimit të Brendshëm për vitin 2011, 
janë kryer, Kontrolli i Pajtueshmërisë, Operacionet e Auditimit 
(Sistemet e Kartelave, Operacionet e Kredive dhe Shërbimet 
Mbështetëse) dhe Thesari i Auditimit ALM. Këto departamente 
janë audituar në lidhje me atë nëse operacionet janë kryer në 
përputhje me ligjin bankar dhe ligjet e tjera dhe rregulloret, si dhe 
strategjitë e brendshme të Bankës, politikat, parimet dhe synimet.

KONTROLLI I BRENDSHËM
Kontrolli i brendshëm realizohet përmes procedurave, parimeve 
dhe metodave brenda sistemit të kontrollit të brendshëm. Qëllimi 
i sistemit të kontrollit të brendshëm është që të promovojë 
efikasitetin dhe efektivitetin e aktiviteteve dhe masat që 
mbrojnë Bankën nga humbjet financiare dhe operacionale. Ajo 
gjithashtu synon të krijojë kushtet për vendimmarrje më të mirë 
duke siguruar plotësinë dhe afatet kohore të informacionit dhe 
menaxhimit financiar.

Struktura e sistemit është projektuar për ta mbajtur nën kontroll 
të gjitha llojet e rreziqeve të lidhura me aktivitetet e Bankës. 
Politikat dhe procedurat në kuadër të Sistemit të Kontrollit të 
Brendshëm, vazhdimisht rishikohen dhe ripërtërihen, në mënyrë 
që t’i pasqyrojnë rregullat  aktuale të operacioneve bankare. Në 
kuadër të kësaj, misioni i Kontrollit të Brendshëm është që të 
sigurojë një funksion të pavarur vlerësimi mbi mjaftueshmërinë 
dhe efikasitetin e sistemit të brendshëm të Bankës dhe kontrollin 
ndaj rrezikut të cilit mund t’i jemi ekspozuar gjatë veprimtarive 
bankare.

Aktivitetet e Kontrollit të Brendshëm janë të organizuara si pjesë 
të pandashme të aktiviteteve të përditshme që i mbulojnë të 
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gjitha fushat e kontrollit bazë. Brenda fushëveprimit të kontrollit 
të brendshëm, janë kryer kontrollet ditore, javore, mujore dhe 
tremujore të aktiviteteve kritike në degë dhe zyrat qendrore të 
departamenteve. Departamenti i Kontrollit të Brendshëm jep 
informacione, analiza dhe rekomandime në lidhje me aktivitetet 
e kontrolluara.

Në funksion të prioriteteve të Bankës, kontrollorët e brendshëm 
me aftësi dhe kualifikime të nevojshme kryejnë këto aktivitete 
kontrolli. Kontrollorët e brendshëm kryejnë analizat me fokus në 
rrezik në njësitë qendrore të Bankës dhe të degëve, monitorimin 
e aktiviteteve bankare, në mënyrë që të sigurojnë funksionimin e 
shëndoshë të sistemit të brendshëm që vepron në përputhje me 
legjislacionin. Komiteti i auditimit mund ta caktojë kontrollin e 
brendshëm pas vendimeve të bordit të drejtorëve. Ai gjithashtu 
mund të marrë përsipër detyra me kërkesë të drejtorit të 
përgjithshëm ekzekutiv. Aktivitetet e kontrollit të Brendshëm 
janë rishikuar periodikisht dhe vlerësuar nga Komiteti i Bankës për 
Auditim për llogari të bordit të drejtorëve.

MENAXHIMI I RREZIKUT
TEB Sh.A ka një qasje gjithëpërfshirëse dhe të kujdesshme sa i 
përket rrezikut, identifikimit dhe menaxhimit të tij. TEB Sh.A 
monitoron dhe vlerëson tregun, kreditë dhe operacionet e 
rreziqeve duke përdorur metodat që janë në përputhje me 
standardet ndërkombëtare. Procesi i menaxhimit të rrezikut 
është i organizuar në kuadër të TEB dhe BNP Paribas nëpërmjet 
metodologjive për menaxhim dhe favorizon një kulturë të 
përbashkët të menaxhimit të rrezikut. Procesi është i përbërë 
nga përkufizimi i rrezikut dhe matjet, vendosjen e politikave të 
rrezikut dhe procedurave, analizës së rrezikut dhe monitorimit, 
raportimit, si dhe fazat e auditimit, të gjitha në përputhje me 
parimet e menaxhimit të rrezikut. Monitorimi i rrezikut të normës 
së interesit bëhet nga afër nëpërmjet analizave të hendekut dhe 
kohëzgjatjes.

Grupi për menaxhimin e Rrezikut (GRM) mbikëqyr procesin 
e përgjithshëm të menaxhimit të rrezikut në kuadër të TEB 
Group. Funksioni i GRM është që të punojë në bashkëpunim me 
menaxhmentin ekzekutiv në mënyrë që të sigurohet se rreziqet 
e supozuara nga TEB Sh.A janë në përputhje me politikat e GRM 
dhe janë në përputhje me profitabilitetin e saj dhe objektivat e 
rejtingut të kredisë. 

GRM raporton në Bordin e Drejtorëve dhe Komisionin e Auditimit 
mbi një bazë të rregullt duke paraqitur përqendrimet e rrezikut, një 
avari të portofolit të Bankës së kredisë sipas rejtingut, segmente 
të veçanta të portofolit të kredisë, ekspozimet e mëdha, llogaritë 
e mëdha joperformuese dhe lejimet nga provizionet.

Rreziku i normave të interesit
Rreziku i normave të interesit vjen nga mundësia që ndryshimet 
në normat e interesit mund të ndikojnë në fitimin e ardhshëm 
ose vlerën e instrumenteve financiare. Në TEB, komiteti për asete 
dhe detyrime menaxhon rrezikun e normës së interesit. Mbrojtja 
ndaj ndryshimeve në normat e interesit është një përparësi e 
lartë për TEB-in. Rreziku i normave të interesit përcaktohet duke 
matur shkallën e ndjeshmërisë së aseteve, pasiveve dhe statusit 
financiar.

Simulimet mbi të ardhurat nga interesi janë kryer në lidhje me 
treguesit e parashikuar ekonomikë të përdorur në buxhetin e 
Bankës. Përveç kësaj, aplikimi i normës së interesit në bilanc është 
përdorur edhe për të vlerësuar dhe për të kuptuar këtë rrezik. 
Efektet e mundshme negative të luhatjes së normës së interesit 
në pozicionin financiar dhe rrjedhën e parave janë minimizuar me 
anë të vendimeve të shpejta.

Në përcaktimin e strategjive afatshkurtra, afatmesme dhe 
afatgjate të çmimeve, Komiteti i Aseteve dhe detyrimeve të TEB-
it menaxhon mospajtimin e maturimit dhe miraton parimin e 
punës me margjina të statusit financiar si dhe politikën e saj të 
çmimeve.
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Rreziku i tregut
Rreziku i tregut përfshin humbjet e mundshme që një bankë mund 
të pësojë si pasojë e ekspozimit të bilancit të saj të jashtëm dhe 
bilancit të llogarive të normës së interesit, rrezikut të kapitalit apo 
shkëmbimit të kursit të valutave që rezultojnë nga luhatjet në 
tregjet financiare. Objektivi i tregut i menaxhimit të rrezikut i TEB 
Group është kontrolli i tregut, i rrezikut të ekspozimit, në mënyrë 
që të zgjidhet kthimi duke e ruajtur Profilin konservativ të rrezikut 
të TEB Group.

Rreziku i likuiditetit
Rreziku i likuiditetit ndodh kur nuk ka para të mjaftueshme ose 
para të rrjedhshme për t’i përmbushur kërkesat neto të fondeve 
në kohën e duhur. Rreziku i likuiditetit mund të ndodhë edhe kur 
pozicionet e hapura nuk mund të mbyllen shpejt me çmime të 
përshtatshme. Politika e Bankës është të krijojë një strukturë të 
aseteve që është mjaft likuide për t’i përmbushur të gjitha llojet e 
detyrimeve edhe nëse ato bien për ndonjë shkak.

Bordi i Drejtorëve rregullisht monitoron dhe përcakton treguesit 
e likuiditetit dhe standardet përkatëse për ruajtjen e likuiditetit 
të lartë në të gjitha kohërat. TEB Sh.A ka një raportim efikas të 
sistemit të menaxhimit për pozicionin e likuiditetit në Bordin 
e Drejtorëve, te Menaxhmenti i lartë dhe te të gjitha njësitë 
përkatëse.

Rreziku i kredisë
Rreziku i kredisë është humbja që mund të ndodhë nëse pala 
tjetër në marrëdhënie të kredisë dështon, pjesërisht ose tërësisht, 
për t’i përmbushur detyrimet e saj në kohë.

TEB Group është i ekspozuar ndaj rrezikut të kredisë nëpërmjet 
kreditimit të saj, të bizneseve, financave dhe thesarit, aktiviteteve 
të lizingut, por edhe nga rreziku i kredive që mund të lindin në 
rrethana të tjera.

Bordi i Drejtorëve ka autoritetin vendimtar në ndarjen e objekteve 
të kredisë. Kjo fuqi i është deleguar Komitetit të Kredive dhe 
drejtoritë përgjithshëm në kushte të caktuara. Ushtrimi i këtyre 
kompetencave të deleguara monitorohet dhe raportohet 
rregullisht nga auditimi i brendshëm dhe menaxhimi i rrezikut.

Ekspozimi primar ndaj rrezikut të kredisë në TEB Sh.A lind 
nëpërmjet kredive të saj dhe paradhënieve për klientët. Shuma 
e ekspozimit në këtë drejtim është një funksion që i mban asetet 

në bilancin e konsoliduar. Përqendrimet e rrezikut të kredisë lindin 
kur një numër i konsumatorëve janë të angazhuar në aktivitetet e 
ngjashme të biznesit, apo aktivitete në të njëjtin rajon gjeografik, 
ose kanë karakteristika të ngjashme ekonomike që do të shkaktojnë 
aftësinë e tyre për t’i përmbushur detyrimet kontraktuese për 
të ndikuar në mënyrë të ngjashme nga ndryshimet ekonomike, 
politike ose kushte të tjera.

Zyrtarët e degës vizitojnë aplikantët e kredisë dhe marrin 
pasqyrat financiare dhe informacionin në lidhje me aktivitetet 
the planet e klientit potencial. Përgatitet një propozim kredi që 
përmban një koment mbi pozicionin financiar të kompanisë, një 
analizë të industrisë, informacion në lidhje me partnerët dhe 
menaxherët, si dhe referenca nga bankat e tjera dhe kompanitë 
me të cilat aplikanti është duke bërë biznes. Ky informacion më 
pas i dorëzohet Divizionit për Alokim të Kredive që vlerëson vlerën 
dhe rëndësinë e kredisë dhe këtë raport e dërgon në Komitetin 
për miratimin e Kredisë. Në përputhje me politikën e Bankës për 
huamarrje, vlerësohet edhe rreziku i përgjithshëm i kredisë.

TEB Sh.A ekzekuton vlerësime për rrezikun e brendshëm dhe 
për nivelin bankar e për biznese të paktën dy herë në vit. Këto 
vlerësime të rrezikut ndihmojnë zyrtarët e portofolit në mënyrë 
periodike për të analizuar proceset e biznesit të tyre dhe rreziqet 
themelore. Analiza e nivelit të bankës duhet të ndryshohet sa 
herë që ekziston një ndryshim i rëndësishëm në mjedisin operativ 
që mund të ndikojë në TEB Sh.A.

Zhvillimet në treg monitorohen nga afër për ta minimizuar 
rrezikun e kredive. Si rezultat i politikës së kujdesshme që Banka 
miraton, kredia më e madhe që një klient mund të marrë është 
nën kufijtë ligjorë, duke minimizuar kështu rrezikun e përqendrimit 
të kredisë. Kufijtë e vendosur nga Bordi i Drejtorëve monitorohen 
dhe raportohen rregullisht.

Shpërndarja e kredisë dhe Divizioni i Monitorimit, bëjnë vlerësime 
të portofolit të kredisë për Komitetin e Kredisë dhe menaxhimin e 
rrezikut dhe raportojnë në rastet e rrezikut të lartë të kredisë me 
probleme. Pasi është ofruar një strukturë e kredisë, Departamenti 
për Monitorim të kredisë monitoron aftësinë e konsumatorit për 
shlyerje dhe mjaftueshmërinë dhe përshtatshmërinë e kolateralit. 
Në këtë mënyrë, çdo kredi problematike identifikohet në një fazë 
të hershme. Nëse kredia në këtë rast ose cilësia e kolateralit ka 
ngritur ndonjë dyshim, konsumatori shqyrtohet më hollësisht.
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Rreziku operacional
Rreziku operacional është përcaktuar si rrezik i humbjes që mund të 
rezultojë nga praktikat e papërshtatshme ose mosfunksionimi, ose 
nga gabimet e njeriut dhe nga sistemi ose arsye të jashtme. Rreziku 
operacional mund të ndodhë përgjatë gjithë spektrit të aktiviteteve 
bankare si pasojë e njeriut dhe gabimeve në sistem ose praktikave 
të papërshtatshme. Përputhja me kërkesat ligjore, zbatimi i vlerave 
etike të profesionit bankar, siguria e informacionit, parandalimi i 
mashtrimit të brendshëm dhe të jashtëm, planet e paparashikuara 
dhe vazhdimësia e biznesit si dhe politikat e “njohjes së klientit” 
janë të gjitha kontrollet themelore në uljen e rrezikut operacional. 
Objektivat kryesorë të TEB-it në menaxhimin e rrezikut operacional 
janë identifikimi i profilit të rrezikut të konsumatorëve potencialë 
dhe ekzistues dhe më pas zhvillimi i strategjisë për ta minimizuar 
rrezikun, integrimin e tyre në proceset bankare, dhe raportimin në 
kohë, në mënyrë që planet e veprimit të mund të bëhen në kohë. Të 
gjitha strategjitë dhe rezultatet e tyre janë raportuar rregullisht në 
departamente të caktuara dhe te menaxhmenti i lartë, ndërsa janë 
monitoruar të gjitha veprimet e ndërmarra.

Rreziku gjatë këmbimit
Shkalla e rrezikut gjatë këmbimit është përcaktuar si një humbje e 
mundshme që një bankë mund të pësojë me të gjitha asetet e saj në 
rast të ndryshimeve në kurset e këmbimit.

Kufijtë e përcaktuar nga Bordi i Drejtorëve monitorohen në baza di-
tore dhe ndryshimet e mundshme në pozitat monetare të Bankës që 
mund të vijnë si rezultat i transaksioneve në valuta të huaja.

Raporti vjetor 2011 / 60



PAJTUESHMËRIA LIGJORE DHE BANKARE
 
Shërbimi Bankar duhet të ndërtohet mbi besueshmërinë dhe qëndrueshmërinë. Ne 
përpiqemi që në çdo kohë ta mbrojmë reputacionin e Bankës, të zbatojmë rregullat 
e sjelljes të bankës, për të parandaluar dukurinë e pastrimit të parave, financimit të 
terrorizmit dhe korrupsionit, ne luftojmë për primatin e interesit të konsumatorit. Në 
arritjen e këtyre objektivave, TEB Sh.A i përmbahet ligjeve, rregulloreve, standardeve 
profesionale dhe etike dhe udhëzimeve të Bordit të Drejtorëve.

Departamenti i pajtueshmërisë i raporton bordit të drejtorëve nëpërmjet komitetit të 
auditimit. Qëllimi i tij është të menaxhojë dhe kontrollojë rrezikun e pajtueshmërisë 
në një mënyrë të përshtatshme duke siguruar se aktivitetet e Bankës janë vazhdimisht 
në përputhje me ligjet përkatëse, rregulloret dhe standardet.

Në mënyrë që të mbrohet banka nga rreziqet dhe paragjykimet e mundshme për 
besueshmërinë e saj, Departamenti i Pajtueshmërisë punon për t’i zbatuar dhe 
mbikëqyrur klientët dhe transaksionet lidhur me parimet bankare. Procedurat e 
përdorura sigurojnë që Banka të mos jetë e përfshirë ose të përdoret për pastrimin e 
parave dhe financimin e aktiviteteve terroriste. Kontrollet aplikohen te konsumatori 
në fazën e përvetësimit duke respektuar principet ndaj njohurisë mbi konsumatorët.
TEB Sh.A ka një kod të sjelljes që përfshin parimet dhe kërkesat e rregullatorit të cilave 
duhet t’i përmbahen anëtarët e stafit. Në ofrimin e shërbimeve adekuate financiare për 
klientët e saj, punonjësit e TEB Sh.A u përmbahen parimeve profesionale duke ruajtur 
konfidencialitetin. Në rritjen e vetëdijes etike për sjelljen e punonjësit, departamenti i 
pajtueshmërisë ofron trajnime të vazhdueshme me tema të tilla si konfliktet e interesit, 
kodet e sjelljes, procedurat për dhurata dhe procedura për informatorë.

Departamenti i Pajtueshmërisë vazhdimisht shfrytëzon zhvillimet e reja teknologjike 
dhe i integron ato në aktivitetet e saj. Për shembull, me qëllim të parandalimit të 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, mbikëqyr dhe vendos kufizime në 
shërbimet bankare apo transaksionet me klientët e panjohur për Bankën. 
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TEB Sh.A

 Raporti i Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare
Përgatitur në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar

Për vitin që mbaroi më 31 Dhjetor 2011

I përkthyer në gjuhën shqipe nga raporti origjinal në gjuhën angleze. Raporti në gjuhën anglezeёështë i verifikuar. Në rast të çfarëdo 

mos përputhjeje ndërmjet versionit të gjuhës angleze dhe asaj shqipe, raporti në gjuhën angleze është i vlefshëm.
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RAPORTI I AUDITORIT TË PAVARUR

Për aksionarët e TEB Sh.a 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të TEB sh.a. (“Banka”), të cilat përbëhen nga pasqyra e gjendjes financiare më 31 Dhjetor 2011, 
pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyra e ndryshimeve në ekuitet dhe pasqyra e rrjedhës së parasë së gatshme për vitin e 
mbyllur më pas, dhe një përmbledhje për politikat e rëndësishme kontabël dhe informacione të tjera shpjeguese.

Përgjegjësitë e menaxhmentit për Pasqyrat 

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në pajtueshmëri me standardet 
ndërkombëtare për raportim financiar, dhe për kontrollin e brendshëm të tillë që menaxhmenti e përcakton si të nevojshëm për të 
mundësuar përgatitjen e pasqyrave financiare që janë pa gabime materiale, qoftë për shkak të gabimit apo mashtrimit.

Përgjegjësia e Auditorit

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion për këto pasqyra financiare bazuar në auditimin e bërë. Ne e kemi kryer auditimin tonë 
ne përputhshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të 
planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme në lidhje me nëse pasqyrat financiare janë pa gabime materiale. 

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë prova auditimi për shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare. Procedurat e 
përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, përfshirë vlerësimin e riskut të gabimeve materiale të pasqyrave financiare qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. Në kryerjen e këtyre vlerësimeve të riskut, auditori konsideron kontrollin e brendshëm relevantë për përgatitjen 
e njësisë dhe prezantimin e drejtë të pasqyrave financiare, në mënyrë për të hartuar procedurat e auditimit që janë të përshtatshme në 
rrethanat e caktuara, por jo me qëllim të shprehjes së opinionit mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të njësisë ekonomike. Një 
auditim përfshin gjithashtu vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kontabël 
të bëra nga menaxhmenti, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

Ne besojmë se evidenca e auditimit që ne kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin 
tonë të auditimit.

 Opinion

Sipas mendimit tonë, Pasqyrat Financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën financiare të bankës më 
31 Dhjetor 2011, dhe të performancës së saj financiare dhe të rrjedhës së parasë për vitin që mbaron, në pajtueshmëri më standardet 
ndërkombëtare për raportim financiar.

Prishtinë, Kosovë
19 Mars, 2012
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As at December
31, 2011

Shënim
Më 31 Dhjetor 

2011
Më 31 Dhjetor 

2010

PASURITË

Paraja në dorë dhe në bankë 4 15,872 27,672

Paraja në BQK 4 17,550 21,104

Kreditë e dhëna klientëve 5 174,357 116,155

Asetet e prekshme dhe të paprekshme 6 3,606 4,315

Tatimi i shtyer-aset 13 294 -

Pasuri të tjera 874 488

Gjithsej Pasuria 212,553 169,734

DETYRIMET

Depozitat e klientëve 7 184,036 148,914

Huat 10 11,019 6,421

Detyrimet e tjera 8 1,681 945

Gjithsej Detyrimet 196,736 156,280

KAPITALI I AKSIONARËVE

Kapitali aksionar 9 21,500 21,500

Humbja e akumuluar (5,683) (8,046)

Gjithsej i kapitalit i aksionarëve 15,817 13,454

Gjithsej detyrimet dhe kapitalit i aksionarëve 212,553 169,734

Të aprovuara për publikim më 19 Mars 2012.

Mr. Alp Yilmaz 
Drejtor Gjeneral

Mr. Nagip Krasniqi
Drejtor i Financave

Shënimet e paraqitura në faqet 7 deri në 38 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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Shënim
Për vitin që 

mbaroi më 31 
Dhjetor 2011

Për vitin që 
mbaroi më 31 
Dhjetor 2010

 

Të ardhurat nga interesi:

Nga kreditë e klientëve 17,518 12,060

Nga depozitat 199 41

Gjithsej nga të ardhurat e interesit 17,717 12,101

Shpenzimet e interesit (5,288) (4,130)

Të ardhurat nga interesi neto 12,429 7,971

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet 11 4,784 3,279

Shpenzimet nga tarifat dhe  komisionet (878) (738)

Të ardhurat nga tarifat dhe komisionet neto 3,906 2,541

Të ardhura tjera operative

Fitimi/ (humbja) neto e këmbimit valutor 258 250

Të ardhurat/(Shpenzimet) neto nga aktivitete tjera (29) 8

Gjithsej të ardhurat tjera operative 229 258

Gjithsej të ardhurat 16,564 10,770

   

Shpenzime tjera operative                                        12 (11,190) (9,256)

Humbjet nga zhvlerësimet e kredisë  5 (3,305) (1,250)

Gjithsej shpenzimet operative (14,495) (10,506)

Fitimi/ (humbja) për vitin para tatimit 2,069 264

Të ardhurat (Shpenzimet) nga tatimi/ Kreditë 13 294 -

Fitimi/(humbja) Neto për vitin 2,363 264

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse - -

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse/(humbjet) për 
vitin

2,363 264

Shënimet e paraqitura në faqet 7 deri në 38 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
4 / Raporti vjetor 2011



Kapitali
aksionar

Humbja e
akumuluar

Gjithsej kapitali i 
aksionarëve

Bilanci më 1 Janar 2010 17,500 (8,310) 9,190

Kapitalizimi i profitit të mbajtur 4,000 - 4,000

Humbja për vitin - 264 264

Bilanci më 31 Dhjetor 2010 21,500 (8,046) 13,454

Kapitalizimi i profitit të mbajtur

Fitimi për vitin - 2,363 2,363

Bilanci më 31 Dhjetor 2011 21,500 (5,683) 15,817

Shënimet e paraqitura në faqet 7 deri në 38 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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Shënim Për vitin që 
mbaroi më 31 
Dhjetor 2011

Për vitin që 
mbaroi më 31 
Dhjetor 2010

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative

Profiti para tatimit 2,069 264

Rregullimi i mjeteve jo- kesh

 Rregullimet për pronën dhe pajisjet 32 57

 Zhvlerësimi 1,562 1,431

 Amortizimi 286 310

 Humbjet neto nga provizioni i kredive 3,305 1,250

7,254 3,312 

Ndryshimi në paranë e bllokuar me BQK-në (5,462) (5,551)

Rritjet e kredive (61,507) (40,783)

Ulja /(rritja) e pasurive tjera (385) (83)

Rritja e detyrimeve ndaj klientëve 35,122 42,480

Rritja e detyrimeve tjera 736 15

(31,496) (3,922)

Paraja neto nga aktivitetet operative (24,242) (610)

Rrjedha e parase nga aktivitetet investuese

Blerjet e pasurisë së prekshme (885) (1,713)

Blerjet e pasurisë së paprekshme (287) (457)

Paraja neto nga aktivitetet investuese (1,172) (2,170) 

Rrjedha e parase nga aktivitetet financuese

Të ardhurat nga lëshimi i kapitalit aksionar - 4,000

Të ardhurat nga huazimet 4,598 6,421

Paraja neto nga aktivitetet financuese 4,598 10,421

Net (ulje)/ rritje në  para dhe ekuivalentët e parasë   (20,816)         7,641

Paraja dhe ekuivalentët e parasë me 1 Janar 37,132 29,491

Paraja dhe ekuivalentët e parasë  me 31 Dhjetor 16,316 37,132

Paraja në dorë dhe në bankë (shënimi 4) 15,872 27,672

Paraja jo e bllokuar me BQK- në 444 9,460

Para dhe ekuivalentët e parasë me 31 Dhjetor 16,316 37,132

Shënimet e paraqitura në faqet 7 deri në 38 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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1. AKTIVITETET KRYESORE

Në përputhje me Bankën Qendrore të Kosovës (“BQK”), rregulloret, TEB Sh.A ( “Banka”) mori licencën për veprimtarinë bankare më 
19 Dhjetor 2007 dhe filloi operacionet gjatë muajit janar 2008. Zyra e regjistruar e Bankës qendrore ndodhet në Prishtinë, Kosovë. 
Banka operon si një bankë tregtare dhe kursimi, për të gjitha kategoritë e konsumatorëve  brenda Kosovës, nëpërmjet rrjetit të saj 
të 22 (31 Dhjetor 2010: 21) degëve në Prishtinë, Gjakovë, Pejë, Prizren, Ferizaj, Mitrovicë dhe Gjilan.

2. ADOPTIMI DHE RISHIKIMI I STANDARDEVE TË REJA  

2.1  Standardet dhe Interpretimet efektive në periudhën aktuale

Amendamentet e standardeve ekzistuese të dhëna në vijim janë lëshuar nga Bordi për Standardet Ndërkombëtare Kontabël dhe 
interpretimet e lëshuara nga Komisioni për Interpretime Ndërkombëtare të Raportimit Financiar janë efektive për periudhën e 
tanishme:

• Amendamentet e IFRS 1 “Adoptimi i parë i IFRS “ përjashtimi i kufizuar për shpalosjet krahasues të IFRS 7 për përdoruesit për 
herë të parë (efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më apo pas 1 korrikut 2010),

• Amendamentet e IAS 24 “Shpalosja e Palëve të Ndërlidhura” Thjeshtësimi i detyrimeve të raportimit për njësitë qeveritare 
dhe qartësimi i definicionit Palë e Ndërlidhur (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2011),

• Amendamentet e IAS 32 “Instrumentet Financiare:Prezantimet” – Kontabiliteti për çështjet e së drejtës (rights issues), 
(efektive për periudhat vjetore që fillojnë me dhe pas 1 shkurtit 2010) 

• Amendamentet për standarde dhe interpretime të ndryshme “Përmirësimet e IFRSs (2010)” që dalin nga projektet për 
përmirësimin e kualitetit vjetor të IFRS to botuara me 6 Maj 2010 (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34, IFRIC 13) kryesisht 
me qëllim që të shmangin mospërputhjet dhe të qartësojnë formulimin (amendamentet duhet të zbatohen për periudhat vjetore 
që fillojnë më apo pas 1 korrikut 2010 ose 1 janarit 2011 në varësi të standardit / interpretimit),

• Amendamentet e IFRIC 14 “IAS 19 — Limiti në benfitet e aseteve të definuar, Detyrimet minimale për financim dhe lidhja 
e ndërsjellë” – Parapagimet për detyrimet minimale për financim (efektive për periudhat vjetore që fillojnë me dhe pas 1 janarit 
2011),

• IFRIC 19 “Shuarja e detyrimeve me instrumentet e kapitalit” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 korrikut 
2010).

Adoptimi i këtyre amendamenteve tek standardet dhe interpretimet ekzistuese nuk ka ndikuar në ndonjë ndryshim qenësor në 
politikat kontabël të Bankës.  

TEB Sh.A
Shënime për pasqyrat financiare IFRS • Për vitin që ka përfunduar me 31 Dhjetor, 2011 • Të gjitha shumat janë të shprehura në (000), përveç nëse shprehet ndryshe
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2. ADOPTIMI DHE RISHIKIMI I STANDARDEVE TË REJA (VAZHDIM)

2.2  Standardet dhe Interpretimet të cilat janë në proces por nuk kanë hyrë ende në fuqi  

Në datën kur është bërë autorizimi i këtyre pasqyrave financiare, standardet, rishikimet dhe interpretimet e dhëna në vijim ishin në proces 

por ende nuk kanë hyrë në fuqi: 

• IFRS 9 “Instrumentet financiare” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2013),

• IFRS 10 “Pasqyrat financiare të konsoliduara” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2013),

• IFRS 11 “Marrëveshjet e përbashkëta” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2013),

• IFRS 12 “Raporti i përfshirjes së subjekteve tjera ” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2013), 

• IFRS 13 “Matja e vlerës reale” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2013),

• IAS 27 (rishikuar në vitin 2011) “Pasqyrat financiare të ndara” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 janarit 2013),

IAS 28 (rishikuar në vitin 2011) “Investimet në asociate dhe investimet  e përbashkëta” (efektive për periudhat vjetore që fillojnë më 

dhe pas 1 janarit 2013),

• Amendamentet e IFRS 1 “Adoptimi për herë të parë i IFRS-ve”- Hiperinflacioni i ashpër dhe largimi i datave fikse për adoptimet e para 

(efektive për periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 korrikut 2011),

• Amendamentet e IFRS 7 “Instrumentet financiare: shpalosjet”- Transferimi i aseteve financiare (efektive për periudhat vjetore që 

fillojnë më dhe pas 1 korrikut 2011),

• Amendamentet e IAS 1 “Prezantimi i pasqyrave financiare”  - prezantimi i zërave të të ardhurave tjera gjithëpërfshirëse (efektive për 

periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 korrikut 2012),

• Amendamentet e IAS 12 “Tatimet mbi të Ardhurat “- Tatimi i shtyrë: Rikuperimi i Aktiveve themelore (efektive për periudhat vjetore që 

fillojnë më dhe pas  1 Janarit 2012),

• Amendamentet e IAS 19 “Beneficionet e punëtorëve” – përmirësimet në kontabilitet dhe beneficionet pas punësimit (efektive për 

periudhat vjetore që fillojnë më dhe pas 1 Janarit 2013).

Banka ka zgjedhur por nuk ka adoptuar këto standarde, rishikime dhe interpretime para datës kur ato hyjnë në fuqi. Banka konsideron se 

adoptimi i këtyre standardeve, rishikime dhe interpretime nuk do të kenë ndikim material në pasqyrat financiare të Bankës në periudhën e 

zbatimit fillestar. 
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL

a) Prezantimi i valutave

Në përputhje me IAS 21 Banka në përgatitjen e pasqyrave financiare përdorë valutën Euro, që njëherit është edhe valuta kryesore në 
mjedisin ekonomik, në të cilën vepron banka dhe kjo reflekton substancën ekonomike të ngjarjeve themelore (“valuta funksionale”). 
Këto pasqyra financiare janë prezantuar në EURO.

b)  Pasqyra e pajtueshmërisë dhe baza e përgatitjes

Pasqyrat financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Pasqyrat financiare 
janë përgatitur mbi bazën e kostos historike me përjashtim të rivlerësimit të instrumenteve të caktuara financiare. Politikat kryesore 
kontabël janë si më poshtë:

c) Njohja e të ardhurave dhe shpenzimeve

Të ardhurat nga interesi dhe shpenzimet njihen si fitim ose humbje për të gjithë instrumentet që sjellin interes në baza akruale duke 
përdorur metodën efektive të interesit dhe duke u bazuar në çmimin aktual të blerjes. 

Tarifat, komisionet dhe të ardhura e shpenzime të tjera regjistrohen në përgjithësi në baza akruale gjatë periudhës të cilës i takojnë.

d)  Rezervat e detyrueshme të likuiditetit

Në përputhje me rregullat e BQK-së dhe rregulloret, Banka duhet t’i plotësoj kërkesat minimale të likuiditetit. Kërkesa e likuiditetit 
llogaritet në baza javore, si 10% të bazës së depozitave, të përcaktuar si mesatare e depozitave gjithsej të detyrimeve (për vitin 
2011, depozitat me afat maturimi më pak se një vit) për publikun jo-bankar në Euro dhe valuta tjera mbi biznesin e ditëve të 
periudhës së mirëmbajtjes. Mjetet me të cilat Banka mund të plotësojnë kërkesën e saj të likuiditetit janë depozitat Euro me BQK-
në dhe 50% në ekuivalent të Euros të holla të shprehura në valutë lehtësisht të konvertueshme. Depozitat me BQK-në nuk duhet 
të jetë më pak se 5% e bazës së depozitave në fuqi.

Mjetet likuide nuk perdoren për të financuar operacionet e përditshme të bankave, ato ishin përjashtuar nga paraja dhe ekuivalentet 
e saj për arsye të pasqyrës së rrjedhës së parasë .

e) Asetet financiare

i) Matjet

Instrumentet financiare matën fillimisht me vlerën reale, duke përfshirë pastaj edhe kostot e transaksionit. Të gjitha huat dhe 
llogaritë e arkëtueshme matën me koston e amortizimit minus humbjet nga zhvlerësimi. Kostoja e amortizuar llogaritet duke 
përdorur metodën e normës efektive të interesit. Premitë dhe zbritjet (diskontët), si dhe kostoja fillestare të transaksionit, përfshihen 
në vlerën kontabël të instrumentit të lidhur dhe amortizohen në bazë të normës së interesit efektiv të instrumentit, kur aplikohet.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

e) Asetet financiare (vazhdim)

Metoda e interesit efektiv është metodë e cila përdorët për kalkulimin e kostos së amortizimit të aseteve financiare si dhe për 

alokimin e të ardhurave nga interesi gjatë periudhës përkatëse. Norma e interesit efektiv është norma që saktësisht vlerëson uljet 

apo diskonte e faturave të ardhshme monetare (përfshirë këtu të gjitha pagesat në pikat e shitjes ose pagesat e marra që janë pjesë 

përbërëse të normës efektive të interesit, kostot e transaksionit si dhe premi dhe diskonte të tjera) përmes jetëgjatësisë së aseteve 

financiare, në disa raste, përfshihen edhe periudha më të shkurtra.

ii) Instrumentet specifike

Paraja dhe ekuivalentët e saj

Paraja dhe ekuivalentët e saj janë aktive të cilat mund të shëndrrohën në para të gatshme brenda një kohe relativisht të shkurtër si 

dhe përmbajnë një nivel mjaft të ulët të rrezikut të likuiditetit. Shumat të cilat nuk i përkasin kësaj natyre janë të përjashtuar nga 

paraja dhe ekuivalentët.

Investimet e mbajtura deri në maturim

Investimet e mbajtura deri në maturim, janë investime në depozita tek bankat korrespondente të cilat mbahen deri në maturim. Si 

rezultat i kësaj ato klasifikohen si mjete të mbajtura deri në maturim.

Kreditë dhe paradhëniet e klientëve

Kreditë dhe paradhëniet me origjinë nga Banka, klasifikohen si kredi dhe llogari të arkëtueshme origjinale. Kreditë dhe paradhëniet 

janë raportuar me shtesat neto të zhvlerësimeve kreditore për reflektimin e shumës që vlerësohet të merret.

iii) Mos- njohjet

Një aktiv financiar nuk njihet kur Banka humbë kontrollin mbi të drejtat kontraktuale që e përbëjnë atë pasuri. Kjo ndodh kur të 

drejtat janë realizuar, skaduar ose janë dorëzuar. Një detyrim financiar është e panjohur kur ajo është shuar. Banka përdor metoda 

specifike të identifikimit për të përcaktuar fitimin ose humbjen në mos-njohje. Kreditë origjinale dhe llogaritë e arkëtueshme nuk 

njihen më në ditën kur ato shlyhen në Bankë.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

e) Mjetet financiare (vazhdim)

iv) Zhvlerësimi dhe paarkëtueshmëria e aseteve financiare

Kompania në çdo datë të bilancit të gjendjes rishikon vlerën e bartur të mjeteve të saj, më qëllim që të përcaktojë nëse ka ndonjë 

tregues që këto mjete kanë përjetuar ndonjë humbje nga zhvlerësimi. Nëse ekzistojnë tregues të tillë, shuma e rikuperueshme dhe 

çdo humbje nga zhvlerësimi i këtij mjeti vlerësohet më qëllim të përcaktimit të madhësisë së humbjes nga zhvlerësimi, bazuar në 

vlerën e ardhshme neto të flukseve monetare, e njohur si diferencë në mes të shumës së rikuperueshme dhe vlerës së bartur si më 

poshtë:

Huat, me origjinë nga Banka, dhe paradhëniet e klientëve janë raportuar me net koston e amortizimit, për reflektimin e shumes që 

vlerësohet të merret.

Një rrezik kreditor është i pranishëm kur ekzistojnë evidenca të mjaftueshme që një Bankë nuk do të jetë në gjendje t’i mbledhë 

shumat sipas kushteve fillestare kontraktuale. Shuma e provizionit është diferenca midis vlerës kontabël dhe shumës që vlerësohet 

të merret, e llogaritur nga vlera aktuale e flukseve monetare te pritshme, duke përfshirë shumat e rikuperueshme nga garancitë dhe 

kolateralin, si dhe duke ia zbritur normën efektive të interesit. 

Kompensimet janë bërë kundër vlerës kontabël të kredive dhe paradhënieve që janë identifikuar si të paaftë, bazuar në shqyrtimet e 

rregullta të bilanceve të papaguara për të reduktuar këto hua dhe paradhënie për shumat e rikuperueshme e tyre. Kompensimi për 

zhvlerësim të kredisë mbulon edhe humbjet kur ka evidencë objektive që humbjet e mundshme janë të pranishme në komponentët 

e portofolit të kredisë në datën e bilancit. Këto janë llogaritur në bazë të modeleve historike të humbjeve në çdo komponent dhe 

vlerësimet e kreditit të caktuara për huamarrësit reflektojnë mjedisin aktual ekonomik në të cilin veprojnë huamarrësit.

Në vitin aktual, me qëllim të krijimit të provizioneve të përshtatshme për humbjet nga huat dhe vlerësimin e shumës së rikuperueshme 

të mjeteve, Banka ka bërë përpjekje të marrë në konsideratë një numër faktorësh dhe specifikash të mjedisit të biznesit të Kosovës. 

Për të qenë më realist dhe për të krijuar një qasje më objektive në pajtim me SNK 39 ne kemi përdorur metoda të kombinuara drejt 

provizioneve me qëllim të vlerësimit më të mirë të provizioneve dhe ndikimit të tyre mbi asetet tona financiare. Faktorët kryesorë 

ose ato kufizime në drejtim të krijimit të provizioneve / zhvlerësimit, konsiderohen të jenë: disiplina e përgjithshme financiare / 

jo-disiplina që mbizotëron në mjedisin e biznesit të Kosovës, mungesa e statistikave të përshtatshme ekonomike e segmenteve të 

ndryshme të industrisë, mungesa e informacionit historik, zhvillimet e fundit nga tregjet globale financiare dhe ekonomike. Faktorët 

e mësipërme kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në qasjen e Bankës drejt krijimit të provizioneve për humbjet nga huat.

Kur një kredi vlerësohet të jetë e paarkëtueshme, ajo shlyhet në kundërshtim me dispozitat për zhvlerësimet kreditore. Kredi të tilla 

shlyhen pasi të gjitha procedurat e nevojshme kanë përfunduar dhe shuma e humbjes të jetë përcaktuar. Përmirësimet pasuese të 

shumave të shlyera më parë kreditohen si fitim ose humbje.
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

e) Aktivet financiare (vazhdim)

 Nëse shuma e provizionit për zhvlerësimet kreditore zvogëlohet për shkak të një ngjarjeje pas shlyerjes së kredisë, atëherë zvogëlimi 
i provizionit duhet të kreditohet si fitim ose humbje. 

Tek mjetet financiare të dedikuara për shitje– vlera e bartur reduktohet në vlerën që vlerësohet të merret, në mënyrë direkte ose 
nëpërmjet llogarive zbritëse, me ç’rast shuma e humbjes bartet si fitim ose humbje. 

f)  Taksat dhe të ardhurat e komisionit

Taksat dhe të ardhura të komisionit regjistrohen në baza akruale gjatë periudhës të cilës i takojnë.

g) Valutat e huaja

Transaksionet në valutë të huaj përveç atyre të shprehura në EUR janë të regjistruara në kursin e këmbimit në datën që është kryer 
transaksioni. Diferencat e këmbimit që rrjedhin nga kryerja e transaksioneve në valutë të huaj përveç Euros bartën si fitim ose 
humbje, duke përdorur kursin e këmbimit në atë datë.

Asetet dhe detyrimet monetare  të shprehura në valutë të huaj konvertohen në valutën EUR në treg me kursin e këmbimit në datën 
e bilancit të gjendjes. Mjetet jo- monetare, të shprehura në valutë të huaj mbahen me vlerën reale, por rivlerësohen me normën 
që mbizotëron në datën kur përcaktohet vlera reale. Mjetet jo- monetare të cilat janë paraqitur sipas kostos historike, të valutave 
të huaja, nuk janë rivlerësuar. Fitimet në valutë të huaj dhe humbjet që rrjedhin nga konvertimi i aktiveve dhe detyrimeve, janë 
reflektuar si fitim ose humbje.

h) Asetet e prekshme

Toka, ndërtesa, dhe pajisjet janë paraqitur sipas kostos së tyre minus zhvlerësimi i akumuluar dhe provizioni për zhvlerësim. Kostoja 
përfshinë shpenzimet që lidhen drejtpërdrejt me blerjen e aktivit. Kur disa prej aktiveve afatgjata materiale kanë jetë të dobishme 
të ndryshme, ato kontabilizohën si mjete të veçanta (komponentë kryesore) të pronës dhe pajisjeve. 

Kostoja për kthimin e një pjese të zërave të aktiveve afatgjata materiale, shprehët në vlerën kontabël të mjeteve dhe varën nga 
përfitimet e ardhshme ekonomike të trupëzuara në kuadër të asaj pjese, që do të rrjedhin në Bankën dhe kostoja e tij mund të matet 
me lehtësi. Shpenzimet e përditshme të servisimit të pronës dhe pajisjeve njihen si fitim ose humbje pasi të ndodhin.

Zhvlerësimi njihet si fitim ose humbje në baza lineare gjatë jetëgjatësisë së vlerësuar, të çdo  zëri apo pjese të aktiveve afatgjata 
materiale. Ndryshimet në ambientin e qirasë janë zhvlerësuar sipas afatit më të shkurtër të qirasë dhe jetës së tyre të dobishme. 
Jetëgjatësia për periudhën aktuale dhe asaj krahasuese është si më poshtë:
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

h) Asetet e prekshme (vazhdim)

Kategoria e aseteve Normat e përdorura të zhvlerësimit

 

Ndryshimet në ambientin e qirasë 5 apo më pak vite  ose  jetëgjatësia e qirasë 

Kompjuterët dhe pajisjet e lidhura 3-5 vite

ATM 5 vite

Automjetet  5 vite

Ndërtesat dhe pajisjet 3-5 vite

i) Asetet e paprekshme

Aktivet jo– materiale të blera nga Banka janë deklaruar sipas kostos së këtyre mjeteve minus zhvlerësimi i akumuluar dhe humbjet nga 

ky zhvlerësim. Shpenzimet e mëvonshme mbi programet kompjuterike kapitalizohen vetëm kur rritën përfitimet e ardhshme ekonomike 

në aktivin specifik të së cilës i takon.

Amortizimi njihet si fitim ose humbje në baza lineare përgjatë jetës së dobishme të vlerësuar të softuerit, nga data që është futur në 

përdorim.

j) Impairmenti i aseteve

Impairmenti i aseteve të bankës llogaritët duke u bazuar në standardin ndërkombëtare të kontabilitetit numër 36 “Impairmenti i aseteve”. 

Ky standard kërkon që humbjet nga impairmenti të njihen sa herë që vlera kontabël e aseteve tejkalon shumën e rikuperueshme të tij. 

Shuma e rikuperueshme e një aseti është më i lartë se çmimi neto i shitjes dhe vlerës në përdorim. Vlera në përdorim e një aseti është 

vlera aktuale e flukseve monetare të ardhshme që pritën të merren nga përdorimi i këtij aseti. 

k) Huazimet 

Huazimet regjistrohen fillimisht sipas kostos, mandej merret vlera reale e transaksioneve të ndodhura. Huazimet më pas deklarohen sipas 

kostos së amortizimit. Çdo interes apo pagesë në lidhje me fondet e huazuara është shpenzuar dhe prezantuar si fitim ose humbje gjatë 

periudhës.

l) Lizingu

Qiratë klasifikohet si qira financiare, sa herë që në kushtet e qirasë ceket transferimi i pronësisë së aktivit, së bashku me të gjitha rreziqet 

dhe përfitimet, tek qiramarrësi. Të gjitha qiratë tjera klasifikohen si qira operative.

Pagesat e kryera për qiratë operative i ngarkohen shpenzimeve të qirasë në baza lineare përgjatë kushteve të kontratës mbi qiranë. 

Nxitjet për qiratë e marra njihen si pjesë përbërëse e shpenzimeve gjithsej të qirasë, gjatë afatit të qirasë.
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

m) Tatimet

Tatimi në pasqyrat financiare është llogaritur në përputhje me Rregulloret, aktualisht në fuqi, të tatimeve në Kosovë. Tatimi mbi të 
ardhurat përfshinë tatimin aktual që llogaritet në bazë të fitimit të tatueshëm e të pritshëm për vitin, duke përdorur normat tatimore 
të nxjerra në datën e bilancit të gjendjes.

Tatimi i shtyer përllogaritet duke përdorur metodën e detyrimeve të bilancit të gjendjes për të gjitha diferencat e përkohshme të 
shkaktuara ndërmjet bazës së tatueshme të pasurive dhe detyrimeve dhe shumës së tyre të bartur për qëllime të raportimit financiar. 
Tatimi i shtyer si aset njihet në atë masë që të jetë e mundshme që fitimi i tatueshëm të jetë i arritshëm përkundër diferencave të 
përkohshme e të zdritshme. Pasuritë e tatimit të shtyrë janë ulur deri në masën në të cilën beneficionet e lidhura tatimore nuk kanë 
mundur të realizohen. 

Detyrimet e tatimit të shtyer njihen me të gjitha diferencat e përkohshme tatimore deri në atë masë që mundëson që fitimet e 
tatueshme të jenë në dispozicion përkundër ndryshimeve të përkohshme e të zdritshme. Pasuri dhe detyrime të tilla nuk njihen nëse 
diferenca e përkohshme rrjedh nga Goodwilli ose nga njohja fillestare (përveç  nëse biznesi është lidhur me partneritet) të pasurive 
dhe detyrimeve të tjera të transaksioneve nuk ndikojnë as në fitimin e tatueshëm e as në fitimin kontabël.

Pasuritë dhe detyrimet e tatimit të shtyer janë matur me norma tatimore që pritën të zbatohen në kohën kur ato realizohen ose kur 
detyrimi është shlyer, bazuar në normat tatimore të cilat janë aplikuar në datën e bilancit të gjendjes. Pasuritë dhe detyrimet e tatimit 
të shtyer kompensohen kur nuk ka të drejta të zbatueshme ligjore ndaj detyrimeve tatimore dhe kur ato janë të ardhura e mbledhura 
nga organi i njëjtë tatimor dhe Banka synon të zgjedhë pasuritë dhe detyrimet aktuale të saj mbi një bazë neto.

Sipas Ligjit nr. 03/L-113 të datës 18 Dhjetor 2008 në taksat e korporatave, tatimi mbi të ardhurat është norma 10% për entitetet 
korporative nga 1 janari 2009 e tutje.

n) Zërat jashtëbilancor dhe kontingjentet 

Në rrjedhën normale të biznesit, Banka hynë në angazhime jashtë bilancore me anë të garancive, angazhimeve për rritjen e kredive 
dhe letra  kreditore dhe të transaksioneve me Instrumentet Financiare. Provizionet për humbjet në angazhime dhe detyrimeve të 
kushtëzuara mbahen në një nivel të mjaftueshëm për të absorbuar humbjet e mundshme në të ardhmen. Menaxhimi përcakton 
mjaftueshmërinë e provizionit në bazë të vlerësimit të artikujve individuale, humbjeve të paraqitura kohëve të fundit, kushtet aktuale 
ekonomike, karakteristikave të rrezikut të kategorive të ndryshme të transaksioneve dhe faktorëve të tjerë përkatëse. Banka njeh 
një provizion, kur ajo ka një detyrim aktual si rezultat i një ngjarje të kaluar, e që kërkon dalje të burimeve që përfshijnë përfitime 
ekonomike për të shlyer detyrimin. 

o) Beneficionet e punëtorëve 

(i) Planet e kontributeve të caktuara

Banka paguan vetëm kontributet e detyrueshme të sigurimit social të cilat sigurojnë përfitimin e pensioneve për punonjësit e vet 
pas daljes në pension. Autoritetet lokale janë përgjegjës për sigurimin e pragut minimal të pensioneve në Kosovë sipas një plani 
pensional të kontributeve të caktuara. Kontributet e Bankës në planin pensional janë paraqitur si fitim ose humbje në periudhën kur 
kanë ndodhur. 
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

(ii) Beneficionet  afatshkurtra

Detyrimet afatshkurtra të benefiteve të punëtorëve janë matur në një bazë të paskontuar dhe janë shpenzuar me sigurimin e shërbimeve.

Një provizion njihet për shumën që pritet të paguhet në afat-shkurtër, parave bonus ose fitimit për ndarjen e planeve, nëse Banka ka një 

detyrim ligjor ose konstruktiv për të paguar këtë shumë si pasojë e shërbimit të fundit të dhënë nga punonjësit dhe nëse detyrimi mund 

të matët me lehtësi.

p) Provizionet 

Provizionet paraqitën kur Banka ka një detyrim ligjor ose konstruktiv si rezultat i një ngjarjeje kaluar dhe është e mundur që një dalje 

e burimeve të përfshijë përfitime ekonomike që do të kërkohen për të shlyer detyrimin dhe një vlerësim i besueshëm për shumën e 

detyrimit mund të jetë bërë. Provizionet janë matur për vlerësimin më të mirë të menaxhimit të shpenzimeve të kërkuara dhe për të 

shlyer detyrimin në datën e bilancit dhe janë zbritur për të paraqitur vlerën kur efekti është material.

q) Gjykimet kritike në zbatimin e politikave kontabël dhe burimet kyçe të pasigurisë në matje

Më zbatimin e politikave kontabël të Bankës, menaxhmenti është përgjegjës për të bërë gjykime, vlerësime dhe supozime rreth vlerës 

kontabël të pasurive dhe detyrimeve që nuk janë lehtësisht të dukshme nga burime të tjera. Vlerësimet dhe hipotezat janë të bazuara 

në përvojën e asociuar historike dhe faktorë të tjerë që konsiderohen të jenë të rëndësishme. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga 

këto vlerësime.

Vlerësimet dhe supozimet themelore janë shqyrtuar në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet dhe vlerësimet e kontabilitetit njihen në 

periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet, kur rishikimi ndikohet në atë periudhë dhe nëse periudhat e ardhshme ndikojnë në të dy 

periudhat aktuale dhe të ardhshme.

 

Humbjet nga impairmenti  i kredive

Me qëllim të përcaktimit, se cila prej kredive të klientëve ka probleme në baza individuale, kërkohet vlerësimi i vlerës aktuale të flukseve 

të mjeteve monetare të pritshme për kreditë e klientëve, duke përfshirë shumat e rikuperueshme nga garancitë dhe kolaterali. Në vitin 

aktual, pasi Banka nuk ka përvojë të mjaftueshme në të kaluarën dhe në përputhje me këto rrethana ka përdorur përvojën e vetë në treg 

për përcaktimin e nivelit të provizioneve të grupit. Menaxhmenti i Bankës ka përdorur gjykimin e vet personal në vlerësimin e normave 

të provizionit të portofolios me ç’rast  rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlera.
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3. POLITIKAT E RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM)

t)  Rregullimi i gabimit

Për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2010 është identifikuar një gabim gjatë llogaritjes së humbjeve të akumuluara tatimore. Rregullimi 
ishte bërë në bazë të kërkesës së ligjit nr. 03/L- 162 për tatimin në të ardhurat e korporatave për njohjen e shpenzimeve të interesit. 
Ky gabim ishte rregulluar dhe deklaratat e reja tatimore ishin plotësuar nga menaxhimi. Para rregullimit tatimi i shtyer si aset ka 
qenë i shpalosur në shumën prej 677 mijë EUR, ndërsa pas rregullimit vlera e tatimit të shtyer si aset është  në shumën prej 582 
mijë EUR. Tatimi i shtyer si aset për vitin e kaluar vetëm ka qenë i shpalosur dhe kështu nuk ka ndonjë ndikim financiar.

s) Rifklasifikimi 

Komisionet e disbursuar e shtyera për vitin 2010 në vlerë prej 964 mijë EUR janë riklasifikuar nga detyrimet tek kreditë. Provizionet 
për kreditë e dhëna jo në para për periudhën e përfunduar me 31 Dhjetor 2010 në shumën prej 98 mijë EUR janë riklasifikuar nga 
provizionet e kredive në detyrime të tjera, në mënyrë që të ketë një përshtatje më të mirë dhe për të siguruar matjen e duhur të 
provizioneve. Më vonë, për periudhën që ka përfunduar me 31 Dhjetor 2010 është bërë riklasifikim tek pasqyra e rrjedhës së parasë 
nga paraja jo e bllokuar me BQK-në tek paraja e bllokuar me BQK-në. Riklasifikimi i bërë nuk ka pasur asnjë ndikim financiar.

4. PARAJA NË DORË DHE NË BANKË
                                                                                  As at December 31, 2011      As at December 31,2010
   

Paraja në dorë                                                         11,363                             9,513
Llogaritë rrjedhëse me bankat                                                                                  877                                377
Depozita kohëshkurtër                                                                                           3,632                                             17,782
Sub totali                                                                                                     15,872                                      27,672
Llogaritë rrjedhëse me bankën qendrore                                                        17,550                            21,104
   
Gjithsej paraja në dorë dhe në banka                                                      33,422                                       48,776

Depozitat kohëshkurtra mbahen tek bankat e huaja të cilat fitojnë interes vjetor të shprehur në Euro 0,08% në vit deri 2.90% (më 
31 Dhjetor, 2010, 0.10% deri 0.74%).

Depozitat kohëshkurtra mbahen në bankat e huaja të cilat fitojnë interes vjetor të shprehur në USD 0.01 % deri 0.30 % (me 31 
Dhjetor, 2010; 0.02% deri 0.22%).

Depozitat kohëshkurtra mbahen nga bankat e huaja të cilat fitojnë interes vjetor në rangun e GDP 0.40% deri 0.70% (me 31 
Dhjetor, 2010; 0.30% deri 0.37%)

4.1 PARAJA ME BANKËN QENDRORE TË KOSOVËS

Paraja me Bankën Qendrore të Kosovës (“BQK”) përfaqëson rezervën e detyruar. Rezerva e detyrueshme sipas rregullores së BQK-
së është rritur në 10% të shumës mesatare mujore të konsumatorëve dhe depozitave me afat maturimi deri në një vit. Bilanci i 
rezervave të detyrueshme me BQK- në, sjellin 0.10% interes vjetor me 31 Dhjetor 2011 dhe 2010, ndërsa për llogaritë të cilat 
tejkalonin rezervën e detyrueshme nuk paguhet interes. 

Me 31 Dhjetor,
2010

Me 31 Dhjetor,
2011
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5. KREDITË

Kreditë afatgjata kanë afat maturimi prej 1 deri 5 vjet. Gjatë përfundimit të vitit me 31 Dhjetor 2011 Banka ngarkon konsumatorët 
me kredi afatgjata me normë efektive të interesit prej 3.24% deri 24% në vit (për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor, 2010: 3.84% 
deri 24.00% në vit), për kreditë afatshkurtra norma efektive sillet prej 4.80% deri 24% në vit. (për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor, 
2010; 4.80% deri 24.00% në vit) dhe mbitërheqjet me normë interesi prej 5.64% deri 19.2% në vit.( për vitin e përfunduar me 31 
Dhjetor, 2010; 5.64% deri 19.20% në vit).

Lëvizja e humbjeve nga provizionet për kreditë janë si në vijim: 

Me 31 Dhjetor 2011, 10 huamarrësit kryesor përbënin 9% të portfolios kreditore në gjithsej (me 31 Dhjetor, 2010: 11%). 
Me 31 Dhjetor  2011 ekzistonin 5 kredi aktive në vlerë prej 305 mijë EUR, të hyra në fuqi në vitin 2011 që janë lidhur në mes të 
bankës dhe klientëve të korporatave por që ende nuk janë disbursuar (me 31 Dhjetor, 2010:  2,255 mijë EUR). 

Një analizë industriale e portfolios bruto të kredive të klientëve të biznesit para provizioneve dhe interesit të përllogaritur është si 
në vijim: 

Kreditë 

Kreditë afatgjata 120,584 78,850

Kreditë afatshkurtra 20,854 11,275

Mbitërheqjet 38,384 28,187

179,822 118,312

Interesi i përllogaritur për huat 1,261 863

Komisionet e shtyera (1,347) (946)

179,736 118,229

Humbjet nga provizionet e kredive (5,379) (2,074)

Gjithsej Kreditë 174,357 116,155

Shumica tregtare 55,193 30.69 38,040 32.2%

Prodhimet     17,349 9.65 12,410

Konsumi 15,455 8.59 14,122 11.9%

Shërbime 5,148 2.86 4,220 3.6%

Hotele dhe restorante 3,899 2.17 3,208 2.7%

Bujqësi 376 0.21 188 0.2%

Ndërtimtari 10,011 5.57 8,184 6.9%

Tjera 72,391 40.26 37,940 32%

179,822 100% 118,312 100%

Humbjet nga provizionet për kreditë me 1 janar                           2,074                                            824

Shtesat gjatë vitit                           3,305                          1,250

Humbjet nga provizionet për kreditë me 31 Dhjetor                            5,379                           2,074

Me 31 Dhjetor
2011

Për vitin e
mbyllur me

 31 Dhjetor 2011

Me 31 Dhjetor, 2011Sektori i industrisë

Me 31 Dhjetor
2010

Me 31 Dhjetor, 2010
%%

Për vitin e
mbyllur me

 31 Dhjetor 2010

10.5%
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Në kreditë për klientë janë të përfshirë kreditë me zhvlerësime  individuale për klientët me një balancë prej 323 mijë EUR 
me 31 Dhjetor, 2011 (31 Dhjetor, 2010: 1,442 mijë). Zhvlerësim i njohur kundër këtyre kredive përfaqëson diferencën 
midis vlerës kontabël të këtyre kredive për klientët dhe vlerës së zbritur të flukseve të mjeteve monetare të pritshme, 
duke përfshirë shumat e rikuperueshme nga garancitë dhe kolateralet.
Afatet e kredive me dëmtime individuale për klientët janë si vijon:

0-30 ditë 272 156

31-90 ditë 527 38

91-180 ditë 675 255

181+ ditë 2,849 993

4,323 1,442

Me 31 Dhjetor,
2011

Me 31 Dhjetor,
2010

5.    KREDITË (VAZHDIM)
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Heqjet nga përdorimi 390 90 304 192 282 455 457 2,170

Me 1 janar, 2011 - (287) (197) (47) (24) (35) (13) (603)

Shtesat gjatë vitit 2,427 183 1,549 607 1,341 784 1,234 8,125

Rregullimet gjatë vitit 316 10 178 123 238 20 287 1,172

Me 31 Dhjetor, 2011 (60) - - (43) (3) - - (106)

Zhvlerësimi i akumuluar/ Amortizimi 2,683 193 1,727 687 1,576 804 1,521 9,191

Me 1 janar, 2010 665 266 643 141 356 92 452 2,615

467 101 338 102 319 104 310 1,741

Shpenzimet për vitin - (287) (197) (23) (23) (14) (2) (546)

Heqjet nga përdorimi - - - - - - - -

Me 1 janar, 2011 1,132 80 748 220 652 182 760 3,810

Shpenzimet për vitin 559 26 335 131 344 168 287 1,850

Heqjet nga përdorimi (43) - - (29) (3) - - (75)

Me 31 Dhjetor, 2011 1,648 106 1,119 322 993 350 1,047 5,585

Vlera neto në libra:

Me 31 Dhjetor, 2011 1,035 87 608 365 583 454 474 3,606

Me 31 Dhjetor, 2010 1,295 103 765 387 689 602 474 4,315

Investimet në
objektet
me qira

Mobilet, 
orenditë 

dhe pajisjet

Kompjuterët 
dhe pajisjet 

e lidhurat

Auto-
mjetet

Impiantet 
dhe pajisjet 

ATM Asetet e 
paprekshme

Gjithsej

6. ASETET E PREKSHME DHE TË PAPREKSHME

Me 1 janar, 2010                                              2,037              380        1,442                   462     1,083        364        790                 6,558

Kostot:
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Llogaritë rrjedhëse

Llogaritë rrjedhëse 86,729 66,601

Sub-totali 86,729 66,601

Llogaritë e kursimeve

Llogaritë e kursimeve 9,653 6,450

Sub-totali 9,653 6,450

Depozitat me afat: 

Deri në 1 muaj 2,269 16,522

1-3 muaj 11,932 4,068

3-6 muaj 5,821 4,753

6-12 muaj 35,992 26,742

Më shumë së 12 muaj 30,359 22,849

Interesi i përllogaritur 1,281 929

Sub-totali 87,654 75,863

Gjithsej 184,036 148,914

Me 31 Dhjetor
2011

Me 31 Dhjetor
2010

Llogaritë rrjedhëse nuk sjellin interes.

Normat efektive të interesit për depozitat me afat gjatë vitit 2011 ishin si vijon:

Normat efektive të interesit për depozitat me afat gjatë vitit 2010 ishin si vijon:

1 muaj 3 muaj 6 muaj 1 vit 18 muaj 2 vite 3 vite 5 vite

1.86% 2.49% 2.99% 4.26% 4.29% 4.4% 4.65% 5.19%

1 muaj 3 muaj 6 muaj 1 vit 18 muaj 2 vite 3 vite 5 vite

2.09% 2.75% 3.14% 4.17% 4.51% 4.49% 4.59% 5.32%

7. DEPOZITAT E KLIENTËVE 
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Me 31 Dhjetor 2011 Me 31 Dhjetor 2010

Kontributet pensionale 31 27

Detyrimet e llogarive afatshkurtra 608 297

Të hyrat e shtyera nga zërat jashtë-bilancor 63 85

Provizionet për kreditë jo-cash 229 98

Të pagueshmet e tjera 750 438

Gjithsej 1,681 945

As at December 31, 2011 As at December 31, 2010

9. KAPITALI I AKSIONARËVE

Kapitali i autorizuar dhe i paguar i Bankës përbëhet nga 2.150 mijë aksione të zakonshme me vlerë nominale prej 10 EUR secila më 
31 Dhjetor 2011 dhe 2010, në shumën prej 21,500 mijë Euro.

Rritja e kapitalit minimal të bankave në pajtim me rregullën XXI e autorizuar sipas nenit 5 të Rregullores nr 1999/21 të lëshuar nga 
BQK-ja, pjesa minimale e kapitalit për bankat që veprojnë në Kosovë duhet të jetë 5 milionë Euro.

Një përmbledhje e pronësisë të aksioneve të Bankës është si vijon:

10.  HUATË

Gjatë vitit 2010 TEB sh.a hyrë në një marrëveshje kredie me Korporatën Ndërkombëtare Financiare (“IFC”) në shumën prej 6,500 
mijë EUR. Qëllimi i Huas është që të furnizojë Bankën me kapital Tie r2, dhe për ti mundësuar që të përdorin të ardhurat për 
financimin e aktiviteteve të përgjithshme të saj të kreditimit. Kredia do të paguhet në një pagesë në përvjetorin e 10-të nga data 
e disbursimit. Interesi do të paguhet çdo gjashtë muaj. Bilanci i papaguar më 31 Dhjetor 2011 ishte 6,419 mijë EUR (31 Dhjetor 
2010: 6,421 mijë EURO). Garantor për këtë kredi është TEB Holding AS.  Gjatë vitit 2011 banka ka hyrë në një marrëveshje kredie 
me TEB N.V. Holanda në shumën prej 4,600 mijë EUR  për një periudhë prej 5 ditësh (31 Dhjetor 2010: zero). Qëllimi i huamarrjes 
është që të ketë fonde të likuiditetit për fund të vitit.

Aksionet janë të zakonshme  dhe nuk kanë të drejta, preferenca ose kufizime të bashkangjitur me to. Kapitali aksionar është paguar 
me para në dorë.

TEB Holding A.Ş. 100% 21,500 100% 21,500

      100% 21,500 100% 21,500

Përqindja e 
Kapitalit

Shuma Përqindja e 
Kapitalit

Shuma

Aksionarët

Me 31 Dhjetor
2011

Me 31 Dhjetor
2010

8. DETYRIMET TJERA 
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11. TË ARDHURAT NGA TARIFAT DHE KOMISIONET

Pagat e punëtorëve 4,352 3,635

Qiraja 917 806

Zhvlerësimi 1,562 1,431

Amortizimi 286 310

Shërbimet komunale dhe karburantet  254 203

Komunikimi 591 490

Udhëtimi 215 178

Reklamimi dhe marketing 803 503

Materiale për zyrë 388 278

Shpenzime të shërbimeve, kreditë kartelat 122 150

Shpenzimet e POS 26 20

Riparimi dhe mirëmbajtja 167 154

Sigurimi 283 285

Konsulencë dhe tarifat profesionale 263 50

Të tjera 961 763

Gjithsej 11,190 9,256

 

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2011

Të hyrat nga transferet 1,061 824

Nga kreditë 1,135 934

Garancionet 474 266

Tarifa e mirëmbajtjes 991 377

Komisionet nga tregtarët 860 456

Shërbime të tjera bankare 263 422

Gjithsej 4,784 3,279

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2010

12. SHPENZIMET TJERA OPERATIVE

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2011

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2010
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13. TATIMET

Fitimi kontabël / (humbja) para tatimit për vitin 2,069 264

Rregullimi sipas kërkesave tatimore - -

Shpenzimet e pa zdritshme (neto) 809 241

Rregullimi sipas deklarimit të rishikuar të tatimit - 776

Fitimi i tatueshëm / (humbje) për vitin 2,878 1,281

Humbjet tatimore më 1 Janar, (5,818) (7,099)

Humbjet gjithsej tatimore më 31 Dhjetor, (2,940) (5,818)

Norma e tatimit mbi të ardhurat e 10% 294 582

Tatimi i shtyer - aset 294 -

Shpenzimet aktuale të tatimit - -

Të ardhurat e shtyera nga tatimi 294 -

Gjithsej shpenzimet tatimit 294 -

(in Euro ‘000’) (in Euro ‘000’)

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2010

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2010

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2011

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2011

Tabela më poshtë tregon llogaritjen aktuale të tatimit të shtyer si aset  që rrjedh nga humbjet tatimore të akumuluara.

Humbjet tatimore efektive në dispozicion për të çuar përpara janë 2,940 mijë EUR (2010: 5,818 mijë EUR). Më 31 
Dhjetor 2010 tatimi i shtyer si aset nuk është regjistruar për diferencat neto të përkohshme të zdritshme për shkak të 
pasigurisë që fitimi i tatueshëm i mjaftueshëm do të jetë në dispozicion për të lejuar përfitimin e këtij tatimi të shtyer 
për tu shfrytëzuar. Sipas rregullave tatimore, Banka mund të bartë humbje tatimore për shtatë vjet. 
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14. ANGAZHIMET DHE  KONTIGJENTET 

Angazhimet dhe kontingjentet përfshijnë garancitë dhe letrat e kreditë e dhëna për konsumatorë. 

Bilanci është i përbërë nga:

Banka lëshon garancitë për konsumatorët e saj. Këto instrumente bartin një rrezik të ngjashëm me kreditë e dhëna. Bazuar në vlerësimin 
e drejtimit, nuk do të ndodhin humbje materiale në lidhje me garancitë e papaguara më 31 Dhjetor 2011.

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2011

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2010

(në Euro ‘000’) (në Euro ‘000’)

Hapja e bilancit më 1 Janar, - -

Shpenzimi për vitin 294 -

Gjithsej tatimi i shtyer si aset 294 -

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2010

Garancitë:

Të siguruara nga depozitat në para 445 271

Të siguruara nga kolaterale tjera 12,294 4,900

Sub totali 12,739 5,171

Letër kreditë nga:

Të siguruara nga depozitat në para 157 421

Të siguruara nga kolaterale tjera 1,424 635

Sub totali 1,581 1,056

Gjithsej 14,320 6,227

Në vijim është tatimi i shtyer si aset që rrjedhë nga humbjet tatimore të akumuluara të papërdorura. 

Lëvizja e tatimit të shtyer 

13.  TATIMET (VAZHDIM)
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Brenda një viti 368 54

Brenda dy deri në pesë vite 2,902 3,196

Gjithsej 3,270 3,250

Qiraja operative

Banka ka detyrime sipas kontratave me qira që maturojnë si në vijim:

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2010

Marrëveshje e Garancisë me USAID 

Gjatë vitit 2011 Banka ka hyrë në marrëveshje për garanci me USAID në vlerë prej 2,500mijë USD për një periudhë prej 7 
vjetësh. Qëllimi është që të ofrojë kredi për biznese në sektorin e bujqësisë në Kosovë. Shuma e përgjithshme e kredive të 
shpërndara në bazë të kësaj marrëveshjeje, nuk duhet të kalojë ekuivalentin e EUR-os, prej 2,500 mijë USD, 50% e kësaj shume 
është përgjegjësia maksimale e kushtëzuar për USAID.

Kontestet gjyqësore

Nga koha në kohë dhe në rrjedhën normale të biznesit, paditë kundër Bankës janë pranuar. Më 31 Dhjetor 2011, Banka nuk 
kishte pretendime ligjore kundër saj që nuk ishin të dyja të vogla dhe në rrjedhën e zakonshme të biznesit. Në bazë të këshillave 
të brendshme, menaxhimi është i mendimit se nuk ka humbje materiale që do të ndodhin dhe në përputhje me asnjë dispozitë 
janë bërë në këto pasqyra financiare.

15. SHPALOSJA E PALËVE TË NDËRLIDHURA 

Një palë është e lidhur me një entitet nëse, direkt ose indirekt përmes një ose më shumë ndërmjetësve, kontrollet e palëve, 
është kontrolluar nga, ose është nën kontroll të përbashkët me njësinë ekonomike, pala ka një interes në njësinë ekonomike që 
i jep ndikim të rëndësishëm mbi subjektin, pala ka kontroll të përbashkët mbi njësinë ekonomike, pala është një pjesëmarrje 
ose pala është një anëtar i personelit drejtues kryesor të njësisë ekonomike ose të kryesuesit të tij.
Në vijim janë balancat me palët e lidhura, si në fund të vitit dhe transaksioneve gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2011.

14. ANGAZHIMET DHE KONTIGJENTET (VAZHDIM)
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Palët e Lidhura 

YTL USD CHF GBP EUR 

TEB A.Ş.

Llogaria Nostro - - 178 101 37

Depozitat me afat - 554 - - -

Të ardhurat nga interesi - 2 - - 2

Shpenzimet e interesit - - - - 27

Shpenzimet e konsultimit - - - - 14

Të pagueshme në TEB A.Ş. - - - - 70

Gjithsej - 556 178 101 150

TEB Holding A.Ş.

Shpenzimet e konsultimit 156 - - - -

Të pagueshme në TEB A.Ş. 42 - - - -

Gjithsej 198 - - - -

BNP Paribas

Llogaria Nostro - 2 - - 1

Të ardhurat nga interesi - 1 - - -

Gjithsej - 3 - - 1

TEB N.V.

Huazimet e tregut të parasë - - - - 4,600

Shpenzimet e parasë së interesit

Huamarrja e tregut - - - - 1

Gjithsej - - - - 4,601

15. SHPALOSJA E PALËVE TË NDËRLIDHURA (VAZHDIM)
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Transaksionet me personelin drejtues kryesor

Shpenzimet gjithsej të bankës për personelin drejtues kryesorë të përfshira në “Shpenzimet e Personelit” 

Përfitimet afatshkurtra të BOD 143 134

Përfitimet afatshkurtra të menaxhmentin e lartë 109 101

Gjithsej 252 235

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2011

  Për vitin që 
mbaron më 31

Dhjetor 2010

15. RELATED PARTY DISCLOSURES (CONTINUED)

Palët e Lidhura 

YTL USD CHF GBP EUR 

TEB A.Ş.

Llogaria Nostro - - 25 20 -

Depozitat me afat - 195 - - 92

Të ardhurat nga interesi - 1 - - 2

Gjithsej - 196 25 20 94

TEB Holding A.Ş.

Asetet e paprekshme - 205 - - 340

Shpenzimet e konsulencës 145 - - - -

Të pagueshme në TEB Holding A.Ş. 38 - - - -

Gjithsej 183 205 - - 340

BNP Paribas

Llogaria Nostro - 6 - - 5

Depozitat me afat - 1,871 - - -

Të ardhurat nga interesi - 2 - - -

Gjithsej - 1,879 - - 5

TEB N.V.

Të ardhurat nga interesi - - - - 11

Gjithsej - - - - 11

15. SHPALOSJA E PALËVE TË NDËRLIDHURA (VAZHDIM)

Në vijim janë balancat me palët e lidhura, si në fund të vitit dhe transaksioneve gjatë vitit të mbyllur më 
31 Dhjetor 2010.
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16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT 

a. Menaxhimi i riskut të kapitalit

Banka e menaxhon kapitalin e saj për tu siguruar se Banka do te jetë në gjendje për vazhduar në vijimësi duke maksimizuar 
kthimin për aksionarët, përmes optimizmit të borxhit dhe kapitalit të bilancit. Strategjia e përgjithshme e Bankës mbetet e 
pandryshuar nga viti 2009.
Struktura e kapitalit të Bankës përbëhet nga kapitali i lëshuar, rrezikut të përgjithshëm rezervë dhe fitimeve të pashpërndara. 

Raporti huamarrje / ekuitet

Komisioni menaxhues i rrezikut të Bankës shqyrton strukturën e kapitalit në baza të vazhdueshme. Si pjesë e këtij shqyrtimi, 
komisioni konsideron koston e kapitalit dhe rrezikun e lidhur me secili lloj të kapitalit. 
Më 31 Dhjetor 2011, Banka ka marrë borxh prej 6,419 mijë EUR  nga IFC-(31 Dhjetor 2010 6,421 mijë EUR), dhe një hua prej 
4,600 mijë EUR nga TEB N.V. Holanda (31 Dhjetor 2010 zero).

b. Politika të rëndësishme kontabël 

Detajet e politikave të rëndësishme kontabël dhe metodave të miratuara, duke përfshirë kriteret për njohjen, baza e matjes dhe 
baza mbi të cilat të ardhurat dhe shpenzimet janë të njohura, në lidhje me secilën klasë të aktivit financiar, detyrimit financiar 
dhe instrumentit të kapitalit janë paraqitur në shënimin 3 të pasqyrave financiare.

c.        Kategoritë e instrumenteve financiare

Në fund të vitit Banka ka pas këto instrumente financiare:

Paraja në dorë dhe në bankë 15,872 27,672

Paraja te BQK 17,550 21,104

Huat dhe llogaritë e arkëtueshme 174,357 116,155

Asetet financiare me kosto të amortizuar: 207,779 164,931

Huat 11,019 6,421

Depozitat 184,036 148,914

Detyrime tjera 1,681 945

Detyrimet financiare me kosto të amortizuara: 196,736 156,280

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2011

Asete financiare:

Detyrimet financiare:

Më 31 Dhjetor
2010

Më 31 Dhjetor
2010
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16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT (VAZHDIM)

d. Objektivat e menaxhimit të riskut financiar

Funksioni i thesarit të korporatës se Bankës ofron shërbime për biznesin, koordinon qasjen në tregjet e brendshme dhe 
ndërkombëtare financiare, monitoron dhe menaxhon rreziqet financiare që lidhen me operacionet e Bankës nëpërmjet 
raporteve të rrezikut të brendshëm të cilat analizojnë ekspozimet nga shkalla dhe madhësia e rreziqeve. Këto rreziqe 
përfshijnë rrezikun e tregut (duke përfshirë rrezikun e monedhës, rrezikun e normës së interesit), rrezikun e kredisë dhe 
rrezikun e likuiditetit. 
Pajtueshmëria me politikat dhe limitet e ekspozimit është rishikuar nga komisionet e menaxhimit dhe auditorët e 
brendshëm në mënyrë të vazhdueshme. Banka nuk ka hyrë ose nuk tregton me derivate financiare.

e. Rreziku i Tregut

Aktivitetet e Bankës vënë  në dukje kryesisht rreziqet financiare të ndryshimeve në kurset e këmbimit valutor të monedhës 
dhe normat e interesit. Rreziku i Tregut nuk është i përqendruar ndjeshëm ndaj rrezikut të monedhës apo të rrezikut të 
normës së interesit, si transaksionet kryesore të Bankës janë në monedhën vendase dhe shumica e normave të interesit 
janë fikse.

f. Rreziku ne valuta të huaja 

Banka kryen transaksione si ne EURO ashtu edhe në valuta të huaja. 

Banka nuk ka hyrë në ndonjë forward kontratë ose ndonjë transaksion derivativ gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2011. 
Banka është e ekspozuar ndaj rrezikut të valutës nëpërmjet transaksioneve në valutë të huaj. Valuta në të cilën Banka 
i paraqet pasqyrat e saj financiare është Euro, pasqyrat financiare të Bankës janë të realizuara nga lëvizjet në kursin e 
këmbimit mes Euros dhe valutave të tjera.
Ekspozimet e transaksioneve të Bankës japin rritje të fitimeve dhe humbjeve në valutë të huaj që janë të njohura në 
pasqyrën e të ardhurave. Këto ekspozime përfshijnë pasuritë monetare dhe detyrimet monetare të Bankës që nuk janë të 
shprehura në valutën e matjes të Bankës.

Analiza e ndjeshmërisë së valutës së huaj

Banka është e ekspozuar kryesisht në Dollar Amerikan (USD) dhe Franga Zvicerane (CHF). Tabela e mëposhtme tregon 
ndjeshmërinë e Bankës në rritjen dhe uljen përkatëse në vlerën e Euro-së kundrejt valutave të huaja. Përqindja e përdorur 
është norma e ndjeshmërisë e përdorur kur raportohet rreziku i monedhës së huaj nga brenda për personelin kyç të 
menaxhimit dhe përfaqëson vlerësimin e administratës për arsyeshmërinë  e ndryshimit të mundshëm në kursin e 
këmbimit të huaj. Analiza e ndjeshmërisë përfshin vetëm valuta të huaja të shprehura në artikujt e valutës monetare 
dhe rregullon përkthimin e tyre në fund të periudhës për një ndryshim përkatës në normat e valutës së huaj. Analiza 
e ndjeshmërisë përfshinë depozitat në bankat e tjera, paratë e gatshme në bankat korrespondente, si dhe depozitat e 
klientëve, ku emërtimi i shumave është në një valutë tjetër nga valuta e huadhënësit apo huamarrësit. Një numër negativ 
poshtë tregon një humbje të këmbimit, ku EURO forcon me përqindjet përkatëse kundër valutës përkatëse. Për dobësimin 
përkatës të Euro-së ndaj valutës përkatëse, do të ketë ndikim përafërsisht të barabartë dhe të kundërt mbi fitimin, dhe 
Bilancet në vijim do të jenë pozitiv.
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Më 31 Dhjetor 2010

Më 31 Dhjetor 2011

                                           US Dollar (USD)                             Franga (CHF)                                     Funta (GBP)       
                                           2011          2010                             2011              2010                              2011              2010 

Normat e ndjeshmërisë     5%            5%                               5%                 5%                                5%                 5%
Pasqyra e të ardhurave      (7)             (2)                                (9)                  (6)                                 (1)                 -

Në opinionin e menaxhmentit, analiza e ndjeshmërisë nuk e përfaqëson qenësisht rrezikun e shkëmbimit të jashtëm për vitin që 
mbaron dhe ekspozimi nuk e reflekton ekspozimin gjatë vitit. 

Tabela në vazhdim e përmbledh pozitën e valutës së Bankës deri më 31 Dhjetor 211:

Tabela në vazhdim e përmbledh pozitën e valutës se bankës deri më 31 Dhjetor 2010:

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT(VAZHDIM)

EUR USD CHF GBP Total

Pasuritë

Paraja në dorë dhe në bankë 8,597 5,499 1,419 357 15,872

Paraja te BQK 17,550 - - - 17,550

Neto Kreditë  174,357 - - - 174,357

Pasuri të tjera 805 28 37 4 874

201,309 5,527 1,456 361 208,653

Detyrimet 

Depozita të klientëve 175,838 5,344 1,228 345 182,755

Interesi akrual 1,278 3 - - 1,281

Huat 11,019 - - - 11,019

Detyrime tjera 1,676 5 - - 1,681

189,811 5,352 1,228 345 196,736

Pozicioni valutor neto 11,499 175 228 16 11,917

EUR USD CHF GBP Total

Asetet

Paraja në dorë dhe në bankë 21,877 5,097 522 176 27,672

Paraja te BQK 21,104 - - - 21,104

Neto Kreditë 116,155 - - - 116,155

Asetet tjera 475 9 3 1 488

159,611 5,106 525 177 165,419

Detyrimet

Depozita të klientëve 142,345 5,057 410 173 147,985

Interesi akrual 924 5 - - 929

Huat 6,421 - - - 6,421

Detyrimet tjera 931 14 - - 945

150,621 5,076 410 173 156,280

Pozicioni valutor neto 8,990 30 115 4 9,139
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EUR                    USD                   CHF                GBP

EUR                    USD                   CHF                GBP

Asetet
Plasmanët në të parë me bankat e tjera - 0.15% - -

Depozitat e afatizuara me bankat tjera 0.10% - - -

Neto kreditë dhe avanset për klientët 11.83% - - -

Detyrimet
 

Depozitat 4.71% 1.1% 0.61% 0.53%

Asetet
Plasmanët në të parë me bankat e tjera 0.33% 0.15% - -

Depozitat e afatizuara me bankat tjera 0.10% - - -

Neto Kreditë dhe avanset për klientët 12.30% - - -

Detyrimet 

Depozitat 4.56% 1.48% 1.10% 0.65%

Tabela e më poshtme i përmbledh normat efektive të interesit sipas valutave kryesore për instrumentet kryesore 
monetare-financiare për 2011. Analiza është përgatitur duke përdorur normat efektive të fund-vitit.

Tabela e mëposhtme i përmbledhë normat efektive të interesit sipas valutave kryqore për instrumentet kryesore monetare-
financiare për 2010. Analiza është përgatitur duke përdorur normat efektive të fund-vitit.

Kurset e këmbimit për valutat kryesore të aplikuara kundrejt Euros ishin si vijon:

Dollari i Shteteve të Bashkuara (USD) 1.2889 1.3362

Funta Britanike (GBP) 0.836 0.8608

Franga Zvicerane (CHF) 1.2186 1.2504

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2010

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT(VAZHDIMI)
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Me interes Pa- interes Gjithsej Me interes Pa- interes Gjithsej

Asetet

Paraja në dorë dhe në bankë 3,632 12,240 15,872 17,782 9,890 27,672

Paraja te BQK 17,106 444 17,550 11,643 9,461 21,104

Kreditë 179,822 - 179,822 118,312 - 118,312

Gjithsej asetet financiare 200,560 12,684 213,244 147,737 19,351 167,088

Detyrimet

Depozitat 139,113 43,642 182,755 112,117 35,868 147,985

Detyrimet tjera - 1,681 1,681 - 945 945

Gjithsej detyrimet financiare 139,113 45,323 184,436 112,117
        

36,813
148,930

Rreziku i interesit neto 61,447 (32,639) 28,808 35,620 (17,462) 18,158

g. Rreziku i normave të interesit

Rreziku i normave të interesit është i përbërë nga rreziku se vlera e një instrumenti financiar do të luhatët për shkak të 
ndryshimeve në tregun e normave të interesit dhe të rrezikut që maturimet e interesit që sjellin asetet ndryshojnë nga 
maturimet e interesit që sjellin detyrimet të përdorura për të financuar këto asete. Gjatësia e kohës për të cilën norma e 
interesit është fikse në një instrument financiar tregon se deri në çfarë mase është i ekspozuar rreziku i normave të interesit. 
Asetet dhe depozitat e afatizuara të klientëve të Bankës bartin norma fikse të interesit. Normat e interesit të aplikueshme për 
asetet financiare dhe detyrimet janë paraqitur në një shënim të rendesishem për këto pasqyra financiare

Operacionet e Bankës janë subjekt i rrezikut të luhatjeve të normave të interesit deri në masën që asetet që sjellin interes dhe 
maturimit ose riçmimit  të detyrimeve në kohë të ndryshme ose në shuma që ndryshojnë. Banka përpiqet të zbusë këtë rrezik 
duke i monitoruar datat e riçmimeve të aseteve dhe detyrimeve të saj. Përveç kësaj, efekti aktual do të varët nga një numër 
faktorësh tjerë,duke përfshirë shkallën ndaj së cilës ripagimet janë bërë më herët apo më vonë se sa datat e kontraktuar dhe 
ndryshimet në ndjeshmërinë e normave të interesin brenda periudhave të riçmimit dhe në mes të valutave.

Tabela në vazhdim tregon instrumentet financiare që sjellin interes dhe nuk sjellin interes.

16. FAIR VALUES AND RISK MANAGEMENT (CONTINUED)16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT (VAZHDIM)

Më 31 Dhjetor 2011

(in Euro 000’s)

Më 31 Dhjetor 2010

36,813
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g. Rreziku i normave të interesit (vazhdim)

(a)  Analiza e riçmimit të normave të interesit

Tabela në vazhdim pasqyron datat e riçmimit të normave të interesit për detyrimet monetare të aseteve dhe detyrimeve. 
Asetet dhe detyrimet me norma fikse janë raportuar në bazë të datave të planifikuara të pagimit të principalit.

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT(VAZHDIM)

Më 31 Dhjetor 2011 Deri në 1 
muaj

1-3
Muaj

3-6
Muaj

6-12
Muaj

Mbi 1
 vit

Gjithsej

Asetet:

Paraja në dorë dhe në bankë:

Me interes 3,632 - - - - 3,632

Pa interes 12,240 - - - - 12,240

Paraja e bllokuar në BQK

Me interes 17,106 - - - - 17,106

Pa interes 444 - - - - 444

Kreditë

Me interes 9,755 15,504 19,718 46,750 88,095 179,822

Asetet tjera

Pa interes 874 - - - - 874

Gjithsej 44,051 15,504 19,718 46,750 88,095 214,118

Detyrimet:

 Depozitat:

 Me interes 60,553 19,120 21,411 26,989 11,039 139,112

 Pa interes 43,643 - - - - 43,643

Huat

Me interes 4,600 - 169 169 6,081 11,019

 Detyrimet tjera:

 Pa interes 1,681 - - - - 1,681

Gjithsej 110,477 19,120 21,580 27,158 17,120 195,455

Hendeku (66,426) (3,616) (1,862) 19,592 70,975 18,663

Hendeku kumulativ (66,426) (70,042) (71,904) (52,312) 18,663
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Paraja në dorë dhe në bankë:

Me interes 17,782 - - - - 17,782

Pa interes 9,890 - - - - 9,890

Paraja e bllokuar në BQK

Me interes 11,643 - - - - 11,643

Pa interes 9,461 - - - - 9,461

Kreditë

Me interes 6,034 11,240 14,280 35,973 50,785 118,312

Asetet tjera

Pa interes 488 - - - - 488

Gjithsej 55,298 11,240 14,280 35,973 50,785 167,576

Detyrimet:

 Depozitat:

 Me interes 62,921 8,131 15,203 19,037 6,826 112,118

 Pa interes 35,867 - - - - 35,867

Huat 

Me interes - - - - 6,421 6,421

 Detyrimet tjera:

 Pa interes 945 - - - - 945

Gjithsej 99,733 8,131 15,203 19,037 13,247 155,351

 Hendeku (44,435) 3,109 (923) 16,936 37,538 12,225

Hendeku kumulativ (44,435) (41,326) (42,249) (25,313) 12,225

Më 31 Dhjetor 2010 Deri në 1 
muaj

1-3
Muaj

3-6
Muaj

6-12
Muaj

Mbi 1
 vit

Gjithsej

Asetet:

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT(VAZHDIM)
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h. Rreziku i Kredisë

Banka është subjekt i rrezikut të kredisë përmes aktivitetit të saj kredidhënës dhe në rastet kur vepron si ndërmjetësues në emër të 
klientëve ose palëve tjera të treta ose lëshon garanci. Në këtë aspekt rreziku i kredisë për Bankën buron nga mundësia që palët e 
ndryshme mund të vonohen në plotësimin e obligimeve kontraktuale. Menaxhimi i ekspozimeve të rrezikut të kredisë ndaj huamarrësve 
është kryer përmes analizës së rregullt të vlefshmërisë se kredisë së huamarrësve. Ekspozimi i rrezikut të kredisë është gjithashtu i 
menaxhueshëm në pjesë duke marrur kolateralin dhe garancin.

Ekspozimi kryesor i Bankës ndaj rrezikut të kredisë lind përmes kredive të saj dhe paradhënieve  për klientët. Shuma e ekspozimit 
të kredisë në këtë drejtim është përfaqësuar nga vlera kontabël neto e aseteve në bilancin e gjendjes. Përveç kësaj Banka është e 
ekspozuar edhe  jashtë bilancit të gjendjes së rrezikut të kredisë përmes lëshimit të garancive të lëshuara.

Përqendrimet e rrezikut të kredisë (qofshin brenda apo jashtë bilancit të gjendjes) të cilat lindin prej instrumenteve financiare ekzistojnë 
për palët e tjera kur ata kanë karakteristika të ngjashme ekonomike që do të shkaktonin aftësinë për përmbushjes e obligimeve 
kontraktualë, për të ndikuar në mënyrë të ngjashme nga ndryshimet në ekonomi dhe kushtet e tjera. Përqendrimet kryqore të rrezikut 
të kredisë lindin sipas tipit të klientit në relacion me kreditë dhe paradhëniet e Bankës dhe garancitë e lëshuara. 

Kolateralet e marra në konsideratë për zbutjen e rrezikut të kredisë përbëhen nga keshi, pronat e paluajtshme si toka dhe ndërtesat 
dhe pengu në pronat e  luajtshme si aksionet dhe çdo pronë tjetër e luajtshme e cila do të mund të shëndrrohej në asete likuide në 
transaksione të shpejta. Vlera neto kontabël e aseteve financiare e regjistruar në pasqyrat financiare, e cila është neto e humbjeve të 
zhvlerësimit, përfaqëson maksimumin e ekspozimit të Bankës ndaj rrezikut të kredisë pa llogaritur vlerën e ndonjë kolaterali të marrë. 

Ekspozimi maksimal ndaj rrezikut të kredisë.:

Kreditë jo në vonesë:

Plasmanët me bankat e tjera 4,509 18,159

Kreditë 174,357 116,155

Garancitë dhe angazhimet 14,320 8,253

Gjithsej 193,186 142,567

Neto kreditë 165,999 114,833

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2010

Më 31 Dhjetor
2010

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT (VAZHDIM)
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i. Rreziku i likuiditetit

Rreziku i likuiditetit lind në financimin e përgjithshëm të aktiviteteve të Bankës dhe në menaxhimin e pozicioneve. Ai përfshinë edhe 
rrezikun e të qenit në gjendje për të financuar aktivet në maturim të duhur dhe të normave dhe rrezikun e të qenit në gjendje për 
likuidimin e një aktivi në një çmim të arsyeshëm dhe në një kornizë të përshtatshme kohore për të përmbushur detyrimet financiare. 
Banka monitoron likuiditetin e vet në baza ditore në mënyrë që të menaxhojë detyrimet e veta si dhe kur ato bien për ndonjë shkak.

Fondet janë ngritur duke përdorur një gamë të gjerë të instrumenteve përfshirë depozitat, hute dhe kapitalit aksionar. Kjo rrit fleksibilitetin 
e financimit, e kufizon varësinë në ndonjë burim të vetëm të fondeve dhe në përgjithësi e ule koston e fondeve. Banka bën përpjekjet 
e saj më të mira për të mbajtur një vazhdimësi ne mes bilancit të financimit dhe të fleksibilitetit nëpërmjet përdorimit të detyrimeve 
me  një gamë e maturimit. Banka vazhdimisht vlerëson rrezikun e likuiditetit duke identifikuar dhe monitoruar ndryshimet në fondet 
e nevojshme për të përmbushur objektivat e biznesit dhe objektivat e përcaktuara në drejtim të strategjisë së përgjithshme të Bankës. 
Përveç kësaj Banka mbanë një portfolio të aktiveve likuide si pjesë e strategjisë së saj të rrezikut të likuiditetit të menaxhimit. Tabela 
në vazhdim ofron një analizë të aseteve financiare dhe detyrimeve të Bankës në grupimet kryesore të maturimit bazuar në periudhat e 
mbetura të ripagimit. 

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT(VAZHDIM)

Deri në 1 
muaj

1-3
Muaj

3-6
Muaj

6-12
Muaj

Mbi 1
 vit

Gjithsej

Asetet

Paraja në dorë 11,363 - - - - 11,363

Paraja në banka 4,509 - - - - 4,509

Paraja te BQK 17,550 - - - - 17,550

Kreditë 9,967 15,488 19,674 46,656 87,951 179,736

Asetet tjera 874 - - - - 874

Gjithsej 44,263 15,488 19,674 46,656 87,951 214,032

Detyrimet

Depozitat

Interesi akrual në depozita 104,196 19,120 21,411 26,989 11,039 182,755

Huat 47 42 51 868 273 1,281

Detyrimet tjera 4,600 - 169 169 6,081 11,019

Gjithsej 1,681 - - - - 1,681

110,524 19,162 21,631 28,026 17,393 196,736

Hendeku i likuiditetit me 31 Dhjetor, (66,261) (3,674) (1,957) 18,630 70,558 17,296

Hendeku kumulativ me 31 Dhjetor, (66,261) (69,935) (71,892) (53,262) 17,296

(në Euro 000’s)

Më 31 Dhjetor 2011
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Asetet

Me 31  Dhjetor,  2010

Paraja në dorë 9,513 - - - - 9,513

Paraja në bankë 18,159 - - - - 18,159

Paraja te BQK 21,104 - - - - 21,104

Kreditë 6,217 11,238 14,262 35,945 50,567 118,229

Asetet tjera 488 - - - - 488

Gjithsej 55,481 11,238 14,262 35,945 50,567 167,493

Detyrimet

Depozitat 98,788 8,131 15,203 19,037 6,826 147,985

Interesi akrual në depozita 48 22 45 672 142 929

Huat - - - - 6,421 6,421

Detyrimet tjera 945 - - - - 945

Gjithsej 99,781 8,153 15,248 19,709 13,389 156,280

Hendeku i likuiditetit me 31 Dhjetor (44,300) 3,085 (986) 16,236 37,178 11,213

Hendeku kumulativ me 31 Dhjetor (44,300) (41,215) (42,201) (25,965) 11,213

Deri në 
1 muaj

1-3
Muaj

3-6
Muaj

6-12
Muaj

Mbi 1
 vit

Gjithsej

j. Vlera reale e instrumenteve financiare

Menaxhmenti i Bankës konsideron se vlera kontabël e aseteve financiare dhe e detyrimeve financiare të regjistruara me koston e 
amortizimit në pasqyrat financiare është e përafërt me vlerën e tyre reale.

16. VLERA REALE DHE MENAXHIMI I RISKUT(VAZHDIM)

(në Euro 000’s)

Deri në 1 
muaj

1-3
Muaj

3-6
Muaj

6-12
Muaj

Mbi 1
 vit

Gjithsej

Asetet

Paraja në dorë 11,363 - - - - 11,363

Paraja në banka 4,509 - - - - 4,509

Paraja te BQK 17,550 - - - - 17,550

Kreditë 9,967 15,488 19,674 46,656 87,951 179,736

Asetet tjera 874 - - - - 874

Gjithsej 44,263 15,488 19,674 46,656 87,951 214,032

Detyrimet

Depozitat

Interesi akrual në depozita 104,196 19,120 21,411 26,989 11,039 182,755

Huat 47 42 51 868 273 1,281

Detyrimet tjera 4,600 - 169 169 6,081 11,019

Gjithsej 1,681 - - - - 1,681

110,524 19,162 21,631 28,026 17,393 196,736

Hendeku i likuiditetit me 31 Dhjetor, (66,261) (3,674) (1,957) 18,630 70,558 17,296

Hendeku kumulativ me 31 Dhjetor, (66,261) (69,935) (71,892) (53,262) 17,296
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15 Klientët e mëdhenj 21,124 15,879

Gjithsej kreditë 179,822 118,312

% e gjithsej kredive 11.75% 13.42%

15 klientët e mëdhenj 33,021 38,103

Gjithsej depozitat 182,755 147,985

% e gjithsej kredive për klient 18.07% 25.75%

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2011

Më 31 Dhjetor
2010

Më 31 Dhjetor
2010

Kreditë
Më poshtë janë treguara përqendrimet e ekspozimit për 15 klientët më të mëdhenj.

18.  NDODHITË PAS DATËS SE BILANCIT TË GJENDJES

Menaxhmenti nuk është në dijeni të ndonjë ngjare të mëvonshme të periudhës së raportimit e cila do 
të kërkonte përshtatje ose shpalosje shtesë në pasqyrat financiare të Bankës.

Depozitat

Më poshtë janë treguar përqendrimet e ekspozimit për 15 klientët më të mëdhenj. 

17. SHPALOSJA DHE PËRQENDRIMI I EKSPOZIMIT
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Udhëzuesi
 

ZYRA QENDRORE: 15, Rruga Agim Ramadani, 10000 Prishtina (Kosovë)

Tel.: + 381 (0) 38 230 000

E-mail: info@teb-kos.com

www.teb-kos.com
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