
 

 
  AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE 

BORDI 
 

 
 

RREGULLORE 
 

MBI PËRMBAJTJEN E PASQYRAVE FINANCIARE DHE TË VEPRIMTARISË 
TREGTARE TË SHOQËRIVE KOMISIONERE 

 
 

Miratuar me vendimin e Bordit nr. 74, datë 28.08.2009 

 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe të raportit të veprimtarisë 
tregetare për shoqëritë komisionere në fushën e letrave me vlerë, të cilat i paraqiten 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe përdoruesve të jashtëm, në mënyrë që të jepet 
informacion për pozitën financiare, veprimtarinë tregtare dhe ndryshimet e ndodhura. 

 
Neni 2 

Baza ligjore 
 

Kjo rregullore hartohet në zbatim të nenit 56, të Ligjit nr.9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt”, 
dhe në përputhje me Ligjin nr.9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes 
Financiare”. 
 

Neni 3 
Subjektet 

 
Subjekte të kësaj rregulloreje janë shoqëritë komisionere, pjesë e të cilave janë edhe shoqëritë 
e brokerimit/këshillimit të licencuara për ushtrim veprimtarie në tregun e letrave me vlerë, 
sipas përcaktimit të Rregullores nr. 165, datë 23.12.2008 “Për licencimin e shoqërive të 
brokerimit/këshillimit, brokerit dhe këshilltarit të investimeve”, si dhe bankat të licencuara si 
shoqëri komisionere nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, referuar më poshtë si 
Autoriteti.  

Neni 4 
Përmbajta e raporteve 

 
 1. Shoqëritë komisionere përgatitin pasqyrat financiare në përputhje me Ligjin “Për 
Kontabilitetin” dhe Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.    
 
 2. Pasqyrat financiare të shoqërive komisionere janë:  

a) Bilanci Kontabël;  
b) Pasqyra fitim humbje; 
c) Pasqyra e fluksit të parasë;  



d) Pasqyra e ndryshimit të kapitalit si dhe,  
e) Shënime mbi raportet financiare dhe/ose komente nga Bordi Drejtues i shoqërisë, sipas 

përmbajtjes në aneksin bashkëngjitur. 
  
3. Bankat, të cilat janë licencuar nga Autoriteti për të kryer transaksione në letra me vlerë, 
janë të detyruara të paraqesin pasqyra financiare sipas përmbajtjes në anekset bashkëngjitur 
kësaj rregulloreje.   
 
 4. Përveç pasqyrave Financiare të përmendura në paragrafin 2, të këtij neni, shoqëritë e 
licencuara, me kërkesë të Autoritetit, paraqesin, të dhëna shtesë për veprimtarinë e tyre.  
 

 
Neni 5 

Mënyra e mbajtjes dhe raportimit të të dhënave financiare 
 

1. Pasqyrat e shoqërive komisionere duhet të prezantojnë rezultate reale mbi veprimtarinë 
dhe pozitën financiare të shoqërisë. 

2. Shoqëritë komisionere mbajnë libra kontabël për aktivitetin në përputhje me Ligjin “Për 
kontabilitetin” dhe në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. 

3. Shoqëritë komisionere paraqesin në Autoritet pasqyrat financiare në formë fizike ose 
elektronike.   

Neni 6 
Afatet dhe auditimi i pasqyrave 

 
1. Shoqëritë komisionere i paraqesin Autoritetit pasqyrat financiare vjetore brenda muajit 
mars të çdo viti dhe pasqyra periodike tre mujore brenda 30 ditëve nga përfundimi i 
tremujorit. 
 
2. Pasqyrat financiare vjetore të shoqërive komisionere duhet të jenë të audituara nga një 
auditor i pavarur, i miratuar nga Autoriteti, brenda afateve të përcaktuara në këtë nen. 
 

 
Neni 7 

Përjashtime 
 
Bankat e licencuara nga Autoriteti për të ushtruar veprimtari brokerimi në letrat me vlerë të 
Qeverisë nuk paraqesin pasqyra financiare sipas kësaj rregulloreje. Këto subjekte raportojnë 
në përputhje me Rregulloren nr.22 datë 26.03.2009 “Për tregun me pakicë të letrave me vlerë 
të Qeverisë së RSH-së” 
 

Neni 8 
Hyrja në fuqi 

 
Kjo rregullore hyn në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Autoritetit të 
Mbikëqyrjes Financiare. 
 
 
Elisabeta GJONI 
KRYETAR 



 
 
Aneks 

 
Pasqyrat Financiare dhe të veprimtarisë  për Shoqëritë komisionere 

 
A. Llojet dhe përmbajtja e Pasqyrave financiare për shoqëritë komisionere 

 
1. Të dhënat e përgjithshme për shoqërinë – Formati A1 
2. Të dhëna të përgjithshme për degën – Formati A2  
3. Bilanci financiar– Formati A3    
4. Pasqyra Fitim - Humbje – Formati A4 
5. Pasqyra e fluksit të parasë – Formati A5 
6. Pasqyra e ndryshimit të Kapitalit – Formati A6 
7. Shënime mbi pasqyrat financiare dhe/ose komente të Bordit Drejtues të shoqërisë 

komisionere – Formati A7 
 

B. Pasqyrat Financiare për Bankat 
 
1. Të dhëna të përgjithshme për Bankat – Formati B1 
2. Pasqyra për të Ardhurat dhe Shpenzimeve nga transaksionet e letrave me Vlerë –

Formati B2  
3. Pasqyra e Ndryshimeve/Balancave te Kapitalit Fillestar të Bankes _ Formati B3 
4. Koment nga manaxheri i departamentit të transaksioneve të letrave me vlerë- 

Formati B4 
  
 



Formati A1 
 

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR SHOQËRINË    
 
Emri i Shoqërisë: _____________________  Nr. i rregjistrimit të shoqërisë:____________ 
 

Pozicioni Pershkrimi, vlera ose shuma 
Adresa e sakte, kodi postar  
Telefon dhe fax Telefon:                                  Fax:  
Adresa E- mail :  
Faqe interneti:   
Regjistrimi ne QKR  
Emrat dhe Mbiemrat e Kryetarit  dhe  
të të gjithë Anetarëve të Bordit të 
Manaxhimit 

Kryetar i Bordit te Manaxhimit (CEO): ___________ 

Anetaret e bordit te Manaxhimit:  1._______________ 

                                                            2. _______________ 

                                                            3. _______________ 
Emrat dhe Mbiemrat e Kryetarit  dhe  
të të gjithë Anetareve të Bordit të 
Mbikëqyrjes 

Kryetar i Bordit te Mbikeqyrjes:     ____ ____________ 

Anetaret e bordit te Mbikeqyrjes: 1. _______________ 

                                                            2. _______________ 

                                                            3. _______________ 
Numri i përgjithshëm i të 
punësuarve 

 

Emrat dhe mbiemrat e të gjithë 
brokerave të licencuar dhe 
këshilltarëve të investimeve  

1. ____________________ 3. ______________________ 

2. ____________________ 4. ______________________ 
Shuma totale e kapitalit fillestar  (në 
LEK) 

 

Pese aksionerët më të mëdhenj 
(emrat dhe mbiemrat e personave 
fizik, ose emrat e shoqërive dhe 
zyrave qendrore për personat 
juridike) dhe përqindjen e aksioneve 
të zotëruara  

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. ______________________________________   

Emri shoqërise audituese, e cila ka 
audituar raportet financiare me të 
fundit 

 

Emrat e bankave me të cilat operon 
shoqeria 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 
Numri i llogarisë bankare 1. Llogaria e bisnesit______ Llogaria e klientit ______ 

2. Llogaria e bisnesit_____ Llogaria e klientit ______ 
Data: __________________     
Vendi _________________ 
     Person i autorizuar nga shoqëria______________m.p 
        
 
Formati A2 



 
Të dhëna te përgjithshme për degën       
 
Emri i deges: ________________         
 

Pozicioni Pershkrimi, vlera ose shuma 
Adresa e saktë, kodi postar  
Telefon dhe fax Telefon:                                  Fax:  
Adresa E- mail :  
Faqe interneti:   
Regjistrimi ne QKR  
Personi përgjegjës        1. _______________ 

       2. _______________ 
       3. _______________ 
       4._______________  

Numri i përgjithshem i të 
punësuarve 

 

Emrat dhe mbiemrat e të gjithë 
brokerave të licencuar dhe 
këshilltareve të investimeve  

1. ____________________ 3. ______________________ 

2. ____________________ 4. ______________________ 

 
Emrat e bankave me të cilat operon 
dega 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 
Numri i llogarisë bankare 1. Llogaria e bisnesit______ Llogaria e klientit 

________ 

2. Llogaria e bisnesit_____ Llogaria e klientit 
__________ 

 



Formati A3 
 
BILANCI FINANCIAR I SHOQËRISË KOMISIONERE     
 
Emri i Shoqërisë 
            
                                             ne LEK 

Përshkrimi  Periudha e 
mëparshme

Periudha ushtrimore

 
AKTIVE           
A. Aktive Afatgjata 1   

I. Aktive afatgjata materiale (Pasuri të 
paluajtshme,pajisje dhe makineri) 

2   

II. Investime në pjesmarrje në pasuri të 
paluajtshme 

3   

III. Aktive afatgjata jo materiale 4   
IV. Investime të llogaritura duke përdorur 

metodën “ equity” 
5   

V. Aktive financiare 6   
1. Aktive financiare në vlerë nominale nga 

llogaria e fitim/humbje    
7   

2. Aktive financiare të vlefshem për shitje 8   
3. Huadhënie dhe Llogari  të arketueshme 9   
4. Aktive financiare të mbajtura për maturim 10   

B. Aktive Afatshkurtra 11   
VI. Llogari/Kerkesa te arketueshme 12   

1. Llogari të arketueshme për komisione dhe 
tarifa 

13   

2. Llogari të arketueshme për letra me vlerë të 
shitura 

14   

3. Llogari të arketueshme për dividente, 
interesa, depozitat në cash dhe të tjerë 

15   

4. Llogari të arketueshme për paradheniet 16   
5. Llogari të arketuesh me punonjesit 17   
6. Llogari të arketueshme - shteti dhe 

institucione të tjera 
18   

7. Llogari/Kerkesa të arketueshme të tjera 19   
VII. Parapagime dhe shpenzime të shtyra 20   

VIII. Aktive të tjera 21   
IX. Arka dhe Banka 22   
C. Humbje mbi vlerën e kapitalit  
 

23   

TOTALI I AKTIVEVE ( 1 + 11 + 23 )    
Llogari jashte bilancit  24   

1. Portofoli i klientit 25   
2. Të tjera aktive jashtë bilancit 26   

    
    
DETYRIMET DHE KAPITALI    
A. Kapitali dhe Rezervat 27   

I. Kapitali Aksionar I nënshkruar 28   
II. Fitimi mbi kapitalin (capital gains) 29   

III. Rezervat 30   
1. Rezervat Ligjore 31   
2. Rezervat Statutore 32   
3. Rezerva për aksionet e vet shoqërisë 33   



4. Rezerva të tjera 34   
IV. Rezervat e Rivleresimit 35   

a) Rivleresimi i aktiveve financiare të vlefshme 
për shitje 

36   

b) Rezervat e rivleresimit për instrumentat 
mbrojtes (hedging) 

37   

c) Rezervat e rivleresimit për aktivet afatgjata 
materiale 

38   

  V. Fitimet e pashpërndara ose humbje e akumuluar 39   
  VI. Fitime ose humbje e vitit financiar 40   
B. Detyrime Afatshkurtra 41   
V. Te pagueshme    

1. Të pagueshme që rrjedhin nga huatë 42   
2. Të pagueshme që rrjedhin nga institucione 

krediti 
43   

3. Të pagueshme që rrjedhin nga letrat me 
vlerë 

44   

4. Të pagueshme furnitore 45   
5. Të pagueshme punonjësit 46   
6. Të pagueshme nga tarifat, kontributet dhe 

komisionet 
47   

7. Të pagueshme që rrjedhin nga aksionet  48   
8. Të tjera të pagueshme  49   

C. Detyrimi Afatgjata 50   
VI. Provigjone    

1. Provigjone për cështje gjygjesore 51   
2. Provigjone për taksa dhe kontribute 52   
3. Provigjone të tjera 53   

VII. Grante dhe te ardhura te shtyra 54   
E. TOTALI I DETYRIMEVE (27+ 41+50+54) 55   
Llogari jashte bilancit 56   
       1. Fonde në llogari të klienteve 57   
       2. Të tjera detyrime jashtë bilancit 58   

 



Formati A4 
 
PASQYRA FITIM HUMBJE   
 
Emri i Shoqërisë............ 

              Viti Paraardhës           Viti Ushtrimor 
 

Pershkrimi 

 

 

 

Kumulative  

 

Periudha 
korente 

 

Kumulative 

 

Periudha 
Korente 

I. Të ardhura nga tarifa dhe 
komisione 

1     

1. Të ardhura nga blerja dhe shitja e 
letrave me vlerë me porosi të një 
klienti 

2     

2. Të ardhura nga blerja dhe shitja e 
letrave me vlerë në emer të vet 
dhe për llogari të vet 

3     

3. Të ardhura nga manaxhimi i 
portofolit të letrave me vlerë për 
llogari të nje klienti 

4     

4. Të ardhura nga tregetimi i 
vecantë në bursë   

5     

5. Të ardhura nga aktiviteti si  agjent 
emetues 

6     

6. Të ardhura nga aktiviteti i 
financimit të një emetimi 

7     

7. Të ardhura nga aktiviteti i 
keshillimit të investimeve 

8     

II. Shpenzime për tarifa dhe 
komisione 

9     

1. Shpenzime për tarifa dhe 
komisione brenda Shqipërisë 

10     

2. Shpenzime për tarifa dhe 
komisione jashtë kufijve 

11     

Rezultate neto nga tarifat dhe 
komisionet ( 1 minus  9) 

12     

III. Të ardhura nga interesi 13     
1. Të ardhura nga depozitat 14     
2. Të ardhura nga letrat me vlerë të 

borxhit 
15     

3. Të ardhura nga kontratat sëap të 
interesit  

16     

IV. Shpenzime per interesa 17     
1. Shpenzime interesash në 

huamarrje 
18     

2. Shpenzime interesi  për letrat me 
vlerë të borxhit 

19     

3. Shpenzime interesi nga kontratat 
sëap 

20     

Rezultati neto nga interesi (13-17) 21     
V. Të ardhura nga investimet dhe 

tregtimi në letra me vlere 
22     

1. Fitime nga aktivet e tregtueshme 
dhe të vleresuara në vlerë 
nominale nga llogaria e fitim 
humbje 

23     

2. Fitime nga aktivet jo të 
tregtueshme    dhe të vleresuara 

24     



në vlerë nominale nga llogaria e 
fitim humbjes 

3. Të ardhura nga aktivitete te 
lidhura me aktive të vlefshme për 
shitje 

25     

4. Të ardhura nga aktivitete të 
lidhura me aktive të mbajtura deri 
në maturim 

26     

5. Të ardhura që rrjedhim nga 
transaksione mbrojtese  

27     

6. Të ardhura nga investime të tjera  28     
7. Diferenca positive këmbimi që 

rrjedhin nga instrumenta 
financiar monetare  

29     

VI. Shpenzime në investime dhe 
tregtim letrash me vlerë 

30     

1. Humbje nga shitja e 
instrumentave financiar 

31     

2. Diferenca negative këmbimi që 
rrjedhin nga instrumenta 
financiar monetare 

32     

3. Shpenzime transaksioni 33     
4. Shpenzime të tjera në investime 

dhe tregtimin e letrave me vlerë 
34     

Rezultate neto nga investimet dhe 
tregtimi i letrave me vlere (22- 30) 

35     

Rezultati nga aktiviteti kryesor i 
biznesit 
(12+/- 21+/- 35) 

36     

VII. Fitime/humbje në investimet e 
aktiveve financiare të 
parealizuara  

37     

1. Nga investime ne instrumenta 
financiare       

38     

2. Nga derivatet 39     
VIII. Shpenzime administrative të 

përgjithshme dhe shpenzime për 
të punesuarit 

40     

1. Shpenzime materiale 41     
2. Shpenzime për shërbime 42     
3. Shpenzime rrogash dhe 

shpërblimesh për punonjesit 
43     

4. Shpenzime për taksat, sigurime 
shoqerore dhe shëndetsore dhe të 
ngjashme 

44     

IX. Amortizimi dhe korigjimi i 
vleres për aktivet afatgjata 

45     

1. Amortizimi 46     
2. Korigjimi i vlerës për aktivet 

afatgjata 
47     

X. Rregullimi/zhvleresimi (i vlerës) 
për aktivet afatshkurtra 

48     

XI. Provigjone për shpenzime dhe 
rreziqe 

49     

XII. Shpenzime të tjera operacionale 50     
Totali i shpenzimeve operacionale 
(37 + 40 + 45 + 48 + 49 + 50) 

51     

XIII. Fitimi nga interesat pjesmarrëse, 
investime të tjera dhe huadhënie  

52     



XIV. Interesa, diferenca nga kembimet 
dhe shpenzime të njëjta nga 
aktivitete të tjera financiare 

53     

Rezultati nga aktivitete financiare (52 
+/- 53) 

54     

XV. Fitime dhe humbje para tatimit  
( 36 –51 +/- 54) 

55     

XVI. Tatimi mbi fitimi 56     
XVII. Fitimi dhe humbje pas tatimit 57     

 



Formati A5 
 
PASQYRA E FLUKSIT TË PARASË   
       
Emri i shoqërisë 
   
                                            në LEK 

Përshkrimi Nr. Vviti i 
paraardhes 

Periudha 
ushtrimore 

 
I. Fluksi monetar neto nga aktiviteti baze operacional  

     (1 deri 19) 
1   

     Fitim/humbja e periudhës ushtrimore 2   
     Zhvleresimi 3   
     Rritja/ulja e taksave dhe llogari/kërkesave të arkëtueshme  
nga komisionet 

4   

     Rritja/ulja e llogari/kërkesave të arkëtueshme nga 
interesave  

5   

     Rritja/ulja e llogari/kërkesave të arkëtueshme nga 
tregëtimi i letrave me vlerë 

6   

      Rritja/ulja e llogari/kërkesave të arkëtueshme nga klientë 
që kanë blerë letra me vlerë 

7   

     Rritja/ulja e  llogari/kërkesave të arkëtueshme nga palët e 
lidhura 

8   

     Rritja/ulja e llogari/kërkesave të arkëtueshme nga 
punonjësit 

9   

     Rritja/ulja e llogari/kërkesave të arkëtueshme nga shteti 
dhe institucione të tjera  

10   

     Rritja/ulja e llogari/kërkesave të arkëtueshme të tjerë 11   
     Rritja/ulja ne detyrimet për taksat dhe komisionet  12   
     Rritja/ulja e detyrimeve për interesat 13   
     Rritja/ulja e detyrimeve që rrjedhin nga tregtimi i letrave 
me  vlerë 

14   

     Rritja/ulja e detyrimeve ndaj klienteve për letrave me 
vlerë 

15   

     Rritja/ulja e detyrimeve me palët e lidhura 16   
     Rritja/ulja e detyrimeve ndaj të punësuarve 17   
     Rritja/ulja e detyrimeve ndaj shtetit dhe institucioneve të 
tjera 

18   

     Rritja/ulja e detyrimeve te tjera  19   
II. Fluksi monetar neto nga aktivitetet e  investuara (21 

deri 24) 
20   

     Rritje/ulja në investime me shoqëritë e lidhura 21   
     Rritja/ulja në investime ne aktive te prekshme 22   
     Rritja/ulja në investime të tjera 23   
     Pagesa e dividentit dhe ndarja e fitimit 24   
III. Fluksi monetar neto nga aktivitete financiare (26 

deri 30) 
25   

    Rritja/ulja në hua në terma afatshkurtër dhe 
llogari/kërkesave të arkëtueshme depozitash  

26   

    Rritja/ulja në detyrime afatshkurtra për huatë dhe 
llogari/kërkesave të arkëtueshme 

27   

    Rritja/ulja në hua në terma afatgjatë dhe llogari/kërkesave 
të arkëtueshme depozitash 

28   

    Rritja/ulja në detyrime afatgjata për huadhënie dhe 
depozita 

29   

    Rritja/ulja në të tjera 30   



IV. Rritja/ulja neto e parasë në arkë dhe bankë  31   
V. Arka dhe banka në fillim të periudhës 32   

VI. Arka dhe banka në fund të periudhës 33   
 



Formati A6 
 
PASQYRA E NDRYSHIMIT TË KAPITALIT  
 
Emri i shoqërisë 
      
                                                 në Lek 

Përshkrimi nr Periudha e 
mëparshme

Rritja Ulja Balanca në fund të 
periudhës raportuese

 
1. Kapitali i Nënshkruar 1     
2. Primi i aksionit 2     
3. Provigjone 3     
4. Rezervat e rivleresimit 4     
5. Aksionet e veta 5     
6. Fitime ose humbje të 

mbartura 
6     

7. Fitim humbja e periudhës 
ushtrimore 

7     

8. Dividentet (ndarja e fitimit) 8     
9. Diferenca  këmbimi që 

rrjedhin nga investimet neto 
në operacione të huaja 

9     

10. Totali i rritjes-uljes direkte 
te kapitalit 

10     

11. Ndryshimet në politikat 
kontabile 

11     

12. Rregullimi i gabimeve 
thelbësore 

12     

13. Totali i rritjes - uljes në 
fitime 

13     

14. Kapitali Total 14     
 
 



Formati A7 
 
SHËNIME TË RAPORTEVE FINANCIARE DHE/OSE KOMENTE NGA BORDI I 
MANAXHIMIT TË NJË SHOQËRIE BROKERIMI 
            
 

a) Pasqyra të përshtatjes me IFRS 
 
 
 
 
 

 

b) Përmbledhje të politikave kontabile të 
përdorura 
 
 
 
 
 

 

c) Informacion i cili përmban cështje të praqitura 
në raportet financiare 

1. transaksione me palët e lidhura 
 
 
2. të ardhura dhe shpenzime nga marrdhëniet me 
palët e lidhura 
 
 
3. të tjera 
 

d) Publikime, të cilat përfshijne detyrimet e 
mundshme dhe angazhimet jo të zbritshme sic 
janë qëllimet si dhe politikat e rrisqeve të 
manaxhimit financiar të entitetit  
      
 
 
 
 

 

  



 
Formati B1 
 
TË DHENA TË PËRGJITHSHME PËR BANKËN E LICENCUAR PËR 
TRANSAKSIONE NË LETRAT ME VLERË        
 
Emri i Bankës: _____________________            Nr. i regjistrimit të shoqërisë: _______ 
 

Pozicioni Përshkrimi, vlera ose shuma 
Adresa e saktë (kodi postar, qyteti,rruga 
dhe numri) 

 

Telefon dhe fax Telefon:                                  Fax:  
Adresa E- mail :  
Faqe interneti:   
Data e rregjistrimit në Gjykatë (datë, 
muaji,viti) 

 

Emrat dhe Mbiemrat e Kryetarit  dhe  të të 
gjithe Anëtarëve të Bordit të Manaxhimit 

Kryetar i Bordit të Manaxhimit (CEO): ___________ 

Anëtaret e bordit të Manaxhimit:  1. _______________ 

                                                            2. _______________ 

                                                            3. _______________ 
Emrat dhe Mbiemrat e Kryetarit  dhe  të të 
gjithë Anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes 

Kryetar i Bordit të Mbikëqyrjes:     ____ ____________ 

Anëtarët e bordit të Mbikëqyrjes: 1. _______________ 

                                                            2. _______________ 

                                                            3. _______________ 
Numri i përgjithshëm i të punësuarve  
Emri dhe mbiemri i manaxherit të Sektorit 
për Transaksionet e Letrave me Vlerë  

1. ____________________ 5. ______________________ 

2. ____________________ 6. ______________________ 

Shuma totale e kapitalit Fillestar  (në LEK)  

Pesë aksioneret më të mëdhenj ( emrat dhe 
mbiemrat e personave fizik, ose emrat e 
shoqërive dhe zyrave qëndrore për 
personat juridike) dhe përqindjen e 
aksioneve të zoteruara ( përafërsisht ose 
dy pika pas presjes) 

1. ______________________________________  

2. ______________________________________  

3. ______________________________________  

Emrat e kompanisë audituese e cila ka 
audituar raportet financiare më të fundit 

 

Emrat e bankave me të cila operon 
shoqëria 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 
Numri i llogarisë bankare 1. Llogaria e bisnesit______ Llogaria e klientit ________ 

2. Llogaria e bisnesit_____ Llogaria e klientit __________ 

Data: __________________        Vendi: _________________ 



Formati B2 
 
PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE PËR TRANSAKSIONET E 
LETRAVE ME VLERË 

           
Emri i Bankës 
 

Përshkrimi nr 

 

Viti 

Kumulative  

Paraardhës 

Periudha 
korente 

 Viti  

Kumulative 

ushtrimor 

Periudha 
Korente 

 
I. Të ardhura nga taksa dhe 

komisione(2+P3+6+7+8+9+10+11) 
1     

1. Të ardhura nga blerja dhe shitja e 
letrave me vlerë me porosi të një 
klienti 

2     

2. Të ardhura nga blerja dhe shitja e 
letrave me vlere me porosi të veteë 
personit dhe për llogari të vetes 

3     

a) me shoqëritë e lidhura 4     
b) ne shoqerite jo te lidhura 5     

3. Të ardhura nga manaxhimi i portofolit 
te letrave me vlerë për llogari të një klienti 

6     

   4. Të ardhura nga tregetimi në bursë   7     
   5. Të ardhura nga aktivitetet e një 
emetuesi 

8     

   6. Të ardhura nga aktivitetet  e një 
sponsor issue 

9     

8. Të ardhura nga e këshillimit i 
investimeve 

10     

8. Të ardhura nga sherbimi i kutodit 
për letrat me vlerë 

11     

II. Shpenzime në taksa dhe 
komisione(13+16) 

12     

       1. Shpenzime në taksa dhe komisione 
në Shqipëri 

13     

a) me shoqëritë e lidhura 14     
b) në shoqëritë jo të lidhura 15     

       2. Shpenzime në taksa dhe komisione 
jashtë kufijve 

16     

a) me shoqëritë e lidhura 17     
b) në shoqëritë jo të lidhura 18     

Rezultate neto nga taksa dhe komisionet 
(AOP1-AOP12) 

19     

III. Të ardhura nga interesi 20     
IV. Shpenzime për interesa 21     
Të ardhura neto nga interesi(20-21) 22     
Rezultati nga aktiviteti i bisnesit(19+/- 
22) 

23     



 
Formati B3 
 
PASQYRA E NDRYSHIMEVE/BALANCAVE TË KAPITALIT FILLESTAR TË 
BANKËS         
 
Emri i Bankës 

                                                                            ne Lekë 
Përshkrimi nr Periudha e 

mëparshme
Rritja Ulja Balanca në fund të 

periudhës raportuese

 
1. Kapitali i Nënshkruar 1     

2. Primi i aksionit 2     

3. Provigjone 3     

4. Fitime ose humbje të mbartura 4     

5.Fitim humbja e periudhës 
ushtrimore 

5     

6. Dividentet (ndarja e fitimit) 6     

7. Rezervat e rivleresimit 7     

8.Totali i rritjes-uljes direkte të 
kapitalit 

8     

9.Ndryshimet në politikat 
kontabile 

9     

10. Rregulli të gabimeve thelbesore 10     

11. Totali i rritjes - uljes në fitime 11     

12. Kapitali Total 12     

 
 

 
 
 



Formati B4 
 
KOMENTE TË MANAXHERIT/BORDIT TË MANAXHIMIT PËR SEKTORIN E 
TRANSAKSIONEVE TË LETRAVE ME VLERË 
           

a) Pasqyra të përshtatjes me IFRS 
 
 
 
 
 

 

b) Përmbledhje të politikave kontabile të 
përdorura 
 
 
 
 
 

 

c) Informacion i cili përmban cështje të praqitura 
në raportet financiare 

 
 
 
 

d) Publikime, të cilat përfshijnë detyrimet e 
mundshme dhe angazhimet jo të zbritshme sic 
janë qëllimet si dhe politikat e rrisqeve të 
manaxhimit financiar të entitetit  
      
 
 
 
 

 

 
 
 
  
  
 


