Informacion sipas Rregullores “Për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga
bankat dhe degët e bankave të huaja”
(Sipas Kërkesave të Rregullores Nr. 60, datë 29.08.2008, ndryshuar me vendimin nr.25, datë
01.04.2015, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)
Për periudhën e mbyllur më 31 Dhjetor 2015

I. PASQYRAT FINANCIARE DHE TREGUESIT E RENTABILITETTIT - DHJETOR
2015
Alpha Bank A.E. – Dega e Tiranës u krijua në 1998 si degë e Alpha Bank A.E., Athinë (“Zyra
Qëndrore”), e cila është mëma përfundimtare e grupit të shoqërive Alpha Bank. Më 19 Dhjetor
2006 Këshilli Drejtues i Zyrës Qëndrore miratoi një ndryshim të emrit të Bankës në Alpha Bank
– Albania (“Banka”). Selia e regjistruar e Bankës ndodhet në Rrugën e Kavajës, Qendra e
Biznesit G – Kam, kati i 2të, Tiranë, Shqipëri.
Banka është licensuar nga Banka e Shqipërisë për transferimin e pagesave, aktivitete të huasë
dhe depozitimit, dhe aktivitete të tjera në përputhje me Ligjin “Për Bankat në Republikën e
Shqipërisë” (Nr. 8365 datë 2 Korrik 1998, ndryshuar më 18 Dhjetor 2006) dhe me ligjin “Për
Bankën e Shqipërisë” (Nr. 8269 datë 23 Dhjetor 1997). Banka ka një rrjet me 40 degë në të
gjithë vendin (2014: 40 degë).

Me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.14, datë 29.02.2012 Banka u
shndërrua nga degë në filial/bankë vendase dhe u licensua në 17 Maj 2012 për kryerjen e
veprimtarive bankare sipas përcaktimit të nenit 4 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë” duke marrë emrin Banka Alpha Albania sha.
Për treguesit e rentabilitetit të bankës më 31 Dhjetor 2015 mund t’i referoheni tabelës numër 1 të
excel faqe 1.
Banka më 31 Dhjetor 2015 ka një total aktivesh prej 63,184,171 mijë lekë (referoju tabelës
numër 2 të excel, faqe 2).
Fitimi (Humbja) neto i bankës më 31 Dhjetor 2015 është 897,790 mijë lekë (referoju tabelës
numër 3 të excel, faqe 3).

II. Politika të rëndësishme kontabël
Polikat kontabël të paraqitura më poshtë janë zbatuar në mënyrë të qendrueshme në të gjitha
periudhat e paraqitura në këto pasqyra financiare.

(a) Bazat e përgatitjes
Pasqyrat financiare janë paraqitur në Lek, rrumbullakosur në mijëshen më të afërt përveç rasteve
kur tregohet ndryshe, dhe janë përgatitur bazuar në parimin e kostos historike, përveç letrave me
vlere per tregtim të cilat janë matur me vlerën e drejtë. Monedha funksionale e Bankës është Lek.
(b) Transaksionet në monedhë të huaj
Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në monedhën funksionale me kursin e datës së
transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e raportimit janë
konvertuar me kursin e datës së raportimit.
Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj, përveç kapitalit të paguar dhe rezervave,
janë konvertuar me kursin në datën e transaksionit.
Kapitali i paguar në monedhë të huaj njihet fillimisht me kursin e këmbimit në datën e
transaksionit. Në fund të vitit konvertohet me kursin e këmbimit në atë datë. Diferencat e
konvertimit njihen në rezervën e rivlerësimit e cila është pjesë e kapitalit të Bankës.
(c) Interesi
Të ardhurat dhe shpenzimet nga interesi njihen në bazë përllogaritjeje.
(d) Tarifa dhe komisione
Të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet dhe tarifat lidhen me shërbimet bankare si
transferimet e fondeve, aktiviteti huadhënës, tarifa e mbajtjes së llogarive dhe garancitë bankare.
Të ardhurat dhe shpenzimet nga komisionet dhe tarifat njihen në momentin kur kryhen shërbimet
me të cilat ato lidhen.
(e) Tatim fitimi
Banka e përcakton tatimin vjetor në përputhje me legjislacionin tatimor Shqiptar. Tatimi aktual
është tatimi që pritet të paguhet mbi fitimin e tatueshëm vjetor, llogaritur në përputhje me
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), që mund jetë mjaft i ndryshëm prej
raportimit për qëllime rregullatore në përputhje me MRF.
Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi para tatimit sipas SNRF për shkak të zërave të të
ardhurave dhe shpenzimeve që janë të tatueshëm ose të zbritshëm në periudhat e ardhshme dhe
zërave që nuk tatohen apo njihen si të zbritshëm asnjëherë. Fitimi i tatueshëm llogaritet duke
rregulluar fitimin para tatimit sipas SNRF për të ardhura dhe shpenzime të caktuara, siç kërkohet
nga legjislacioni Shqiptar.
Tatimi aktual llogaritet duke përdorur normat tatimore në fuqi në datën e raportimit dhe merr në
konsideratë çdo rregullim të tatimit të pagueshëm në lidhje me vitet e mëparshme në përputhje
me legjislacionin tatimor Shqiptar.

(f) Mjete monetare dhe ekuivalente me to
Mjetet monetare dhe ekuivalente me to përfshijnë kartëmonedha dhe monedha në arkë dhe
gjendje të pakushtëzuara në Bankën Qendrore. Për qëllime të pasqyrës së flukseve monetare,
mjetet monetare dhe ekuivalentet me to përbëhen nga mjetet monetare dhe të tjera mjete të
përshkruara si më sipër si dhe nga aktive me likuiditet të lartë me maturitet origjinal tre muaj ose
më pak, të cilat janë objekt i një rreziku jodomethënës të ndryshimeve në vlerë, dhe përdoren nga
Banka në administrimin e angazhimeve afatshkurtra.
(g) Letra me vlerë të tregtueshme
Letra me vlerë të tregtueshme janë ato letra me vlerë të cilat Banka i ka blerë kryesisht për
qëllimin e shitjes në periudhë afatshkurtër. Letrat me vlerë të tregtueshme njihen fillimisht me
çmimin e tyre të përftimit, përfshi shpenzimet dhe çdo interes të përllogaritur. Në çdo datë
raportimi letrat me vlerë maten me çmimin më të fundit të tregut. Të gjitha ndryshimet në vlerën
e drejtë njihen në të ardhura apo shpenzime.
Banka rishikon klasifikimin e letrave me vlerë të tregtueshme në çdo datë bilanci. Në vijim dhe
pasi janë mbajtur gjashtë muaj në këtë kategori, letrat me vlerë klasifikohen përgjithmonë nga
letra me vlerë të tregtueshme në letra me vlerë të vendosjes, ose letra me vlerë të investimit dhe
maten me çmimin e tregut në datën e riklasifikimit.
(h) Letrat me vlerë të vendosjes
Letrat me vlerë të vendosjes janë ato letra që Banka i ka përftuar me synim mbajtjen e tyre për
një periudhë prej më shumë se gjashtë muaj, me përjashtim të atyre letrave me vlerë për të cilat
Banka synon t’i posedojë deri në datën e maturimit dhe të cilat kënaqin rregullat që kanë të bëjnë
me letrat me vlerë të investimit. Letrat me vlerë të vendosjes gjithashtu përfshijnë ato letra me
vlerë të cilat nuk mund të regjistrohen si letra me vlerë të tregtueshme apo si letra me vlerë të
investimit.
Letrat me vlerë të vendosjes regjistrohen në datën e përftimit me çmimin e tyre të përftimit
përjashtuar shpenzimet. Në çdo datë raportimi, krijohen fonde rezervë kundrejt humbjeve
kapitale të parealizuara që rezultojnë nga diferenca midis vlerës kontabël dhe çmimit të tregut të
letrave me vlerë. Fitimet kapitale të parealizuara nuk regjistrohen.
(i) Letra me vlerë të investimit te mbajtura deri ne maturitet
Investimet në letra me vlerë te mbajtura deri ne maturitet përfshijnë bono thesari dhe obligacione
qeveritare të blera me qëllimin dhe aftësinë e mbajtjes së tyre deri në maturim.
Letrat me vlerë të investimit regjistrohen në ditën e blerjes dhe fillimisht maten me çmimin e
përftimit, përjashtuar shpenzimet. Në datat raportuese ato maten me kosto të amortizuar, duke i
zbritur fondin rezervë për mbulimin e humbjeve që krijohet për të mbuluar rrezikun e
mospërmbushjes se detyrimit nga ana e emetuesit të letrave me vlerë.

II. RISQET DHE DREJTIMI I TYRE

Risku i likuiditetit
Drejtimi i likuiditetit dhe i riskut të likuiditetit bëhet në përputhje me politikat e brendshme të
Bankës dhe të Grupit si edhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë Nr. 71 datë
14/10/2009 “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”.
Gjatë tremujorit të katërt të vitit, treguesit e likuiditetit të Bankës (të përllogaritur sipas
kërkesave rregullatore të Bankës së Shqipërisë) kanë qenë vazhdimisht më të larta se nivelet
minimale të kërkuara nga BoA. Në fund të muajit Dhjetor 2015, aktivet likuide ishin 25,6
milardë lekë ndërkohë që pasivet afatshkurtra ishin 53,1 miliardë lekë. Mesatarisht, gjatë
tremujorit të katërt, raporti i aktiveve likuide në lekë ndaj pasiveve afatshkurtra ka qenë afërsisht
44.00%. I njëjti raport për monedhat e huaja ka qenë rreth 51.45%. Treguesi total, i cili përfshin
të gjitha monedhat ka qenë në një nivel shumë të kënaqshëm rreth 48.24% (referoju tabelës
numër 11 të excel, faqe 11).
Treguesit e likuiditetit të Bankës kalojnë në një proçes periodik testim stresi sipas skenareve dhe
supozimeve përkatëse. Rezultatet përkatëse të ushtrimit të stresuar gjatë tremujorit të katërt të
vitit, ashtu si edhe në tremujorët e tjerë, të gjithë skenaret treguan se Banka është në pozita të
shëndosha likuiditeti.
Gjatë tremujorit të katërt 2015, në përputhje me kërkesat e Rregullores nr. 71 “për Menaxhimin e
Riskut të Likuiditetit”, Banka ka kryer ushtrimin e stresit të radhës, i cili tregoi situatën solide
dhe likuide të Bankës dhe të gjithë treguesit janë në linjën e “gjelbër” (green area) edhe pas
zbatimit të skenarëve përkatës të testit.
Risku operacional
Risku operacional është risku i humbjes së drejtëpërdrejtë ose të tërthortë që vjen si rezultat i një
sërë shkaqesh të lidhura me proçeset, personelin, teknologjinë dhe infrastrukturën e Bankës,
ashtu si edhe nga faktorë të jashtëm. Objektivi i Bankës është të mbulojë humbjet e pritshme dhe
të papritshme që burojnë nga risqet operacionalë.
Drejtimi i riskut operacional bëhet në përputhje me politikat e proçedurat e brendshme të
Bankës, si edhe në përputhje me kërkesat e rregullores Nr. 03 datë 19/01/2011 “Për
administrimin e rrezikut operacional”.
Në përputhje me kuadrin e brendshëm dhe atë rregullator, Banka ka zhvilluar proçedura dhe
sisteme të cilat bëjnë të mundur identifikimin, vlerësimin dhe raportimin e ngjarjeve të riskut
operacional. Në vijim të këtij raportimi, bëhet klasifikimi i humbjeve bruto sipas linjave të
biznesit si dhe analiza të mëtejshme.
Gjithashtu, Banka ka zhvilluar edhe një raportim mujor të disa treguesve kyç të riskut
operacional të cilat raportohen në Grup dhe në Bankë të Shqipërisë.
Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2015 ka vijuar projekti i Kontrollit të Riskut përmes proçesit të
Vet-vlerësimit, i cili zhvillohet në bazë vjetore, me të gjitha njësitë organizative të Bankës.
Rezultatet dhe plani i veprimit analizohen periodikisht gjatë prezantimeve në Komitetin përkatës

të Riskut Operacional, në kuadër të forcimit të mëtejshëm të masave parandaluese dhe atyre të
zbutjes së riskut operacional.
Vitin e fundit, Banka ka miratuar një proçedurë të veçantë për vlerësimin e çështjeve ligjore ku
Banka është e përfshirë, duke i paraprirë risqeve që mund të burojnë nga këto çështje.
Risku i kredisë
Drejtimi i riskut të kredisë bëhet në përputhje me politikat e brendshme të Bankës dhe të Grupit
si edhe në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë Nr. 62 datë 14/09/2011 “Për
administrimin e rrezikut të kredisë”.
Banka i ka kushtuar një vëmendje të veçantë riskut të kredisë duke zhvilluar proçedura të
ndryshme me anë të të cilave mund të identifikohet, vlerësohet dhe monitorohet risku i kredisë.
Në strukturën e saj organizative, Banka ka zhvilluar struktura të ndryshme të cilat kanë
përgjegjësi të mirëpërcaktuara qysh në fillesat e proçesit të aplikimit për kredi, duke vijuar më tej
me analizën dhe paraqitjen e aplikimit në komitetet përkatëse.
Proçesi i analizës dhe aprovimit i nënshtrohet parimit të katër syve si nga njësitë e biznesit ashtu
edhe nga ato të kreditit. Proçesi i monitorimit në vazhdimësi kryhet nga njësitë përkatëse e
përmendura më sipër, si dhe nga njësia e menaxhimit të riskut për portofolin në tërësi.
Gjithashtu, Banka, me mbështetjen e Grupit, ka zhvilluar dhe njëkohësisht përdor përgjatë
proçesit të aprovimit të kredisë teknikat e klasifikimit të brendshëm. Më konkretisht, Banka
përdor modele të klasifikimit të brendshëm për klientët e biznesit, si dhe modele të pikësimit për
produktet ofruar klientëve individë.
II. KAPITALI RREGULLATOR DHE MJAFTUESHMERIA E KAPITALIT
Kapitali i autorizuar, emetuar dhe paguar plotësisht përbëhet nga 100% pjesëmarrje e Alpha
Bank A.E., Athinë.
Kosto historike e kapitalit të paguar të Bankës përbëhet nga 10,080,000 USD, ekuivalent me
1,084,003 mijë Lek dhe 71,152,499 Eur ekuivalent me 9,876,117 mijë Lek.
Kapitali rregullator i bankës më 31 Dhjetor 2015 është 6,277,855 mijë lekë (referoju tabelës 9 në
excel faqe 9)
Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit është raporti i kapitalit rregullator mbi aktivet dhe zërat
“jashtë bilancit” të ponderuara me risk, i shprehur në përqindje. Në 31 Dhjetor 2015 Raporti i
Mjaftueshmërisë së Kapitalit është 16.90% (referoju tabeles 10 në excel faqe 10).

