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MBI PËRCAKTIMIN E VLERËS SË ASETEVE TË SIPERMARRJEVE TË 
INVESTIMIT KOLEKTIV DHE LLOGARITJEN E VLERËS NETO TË ASETEVE TË 

TYRE PËR KUOTË OSE PËR AKSION 
 
 
 

Miratuar me Vendimin e Bordit nr. 77, datë 29.06.2011 
 

                                 Ndryshuar me Vendimin e  Bordit nr. 46, datë 30.06.2015 
 
 
 

Neni 1 
Objekti 

 
Kjo rregullore përcakton: 

 
1.  Bazën e detyrueshme për përcaktimin e vlerës së aseteve të sipërmarrjeve të investimeve 

kolektive, duke përfshirë letrat me vlerë, paranë dhe ekuivalentet e saj, valutën e huaj, 
transaksionet me kontratat e të ardhmes (future), kontratat e mundësive (option) dhe 
derivativët e tjerë, pasuritë e paluajtshme, pronat e shoqërisë (në rastin e shoqërisë së 
investimit) ose të drejta të tjera pronësie të transferueshme. Kjo rregullore përcakton kërkesat 
e likuiditetit për formimin e duhur të çmimeve të tregut dhe kërkesën e formimit ne kohë të 
këtyre çmimeve, duke marrë parasysh metoda të ndryshme vlerësimi të sipërmarrjeve 
specifike. 

 
2.  Mënyrat e përllogaritjes së vlerës së transaksioneve të kontratave të së ardhmes, të opsioneve 

dhe derivativëve të tjerë, për të cilat nuk është e mundur të përcaktohet çmimi i tregut. 
 
3.  Përcaktimin e aseteve dhe detyrimeve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, si dhe 

bazën, mënyrën dhe kufijtë kohore për llogaritjen e vlerës neto të aseteve, si dhe vlerën neto 
të aseteve për kuotë ose për aksion. 

 
4.   Frekuencën e përcaktimit të vlerës neto të aseteve të sipërmarrjeve kolektive. 
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Neni 2 
Baza ligjore 

 
 Kjo rregullore nxirret në bazë të nenit 109, paragrafi 1, pika (c), nenit 111, paragrafi 5, nenit 
111, paragrafi 10 dhe nenit 112, paragrafi 3 të Ligjit për “Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, 
nr 10198, dt. 10.12.2009 këtu e më poshtë referuar si “Ligji”. Termat e përdorur në këtë 
rregullore kanë të njëjtin kuptim dhënë atyre në Ligj. 

 
Neni 3 

Detyrimi i shoqërisë administruese dhe depozitarit 
 
1.  Shoqëria e administrimit llogarit vlerën totale të aseteve të sipërmarrjes që administron, 

përcakton detyrimet e sipërmarrjes dhe llogarit vlerën neto të aseteve të sipërmarrjes dhe 
vlerën neto të aseteve për kuotë ose aksion. 

 
2.  Depozitari, i emëruar nga shoqëria administruese, kontrollon dhe konfirmon llogaritjen e 

vlerave të referuara në paragrafin 1 të këtij neni dhe metodologjinë sipas përcaktimit të nenit 4 
të kësaj rregulloreje. 

 
3.   Shoqëria e administrimit duhet të njoftojë mbajtësit e kuotave apo aksionaret e shoqërisë së 

investimit për llogaritjen e vlerës neto të aseteve për kuotë apo aksion brenda afateve kohore 
të përcaktuara në prospekt, në rregullat e fondit të investimeve apo të shoqërisë së investimit. 

 
Neni 4 

Parimet bazë në vlerësimin e aseteve dhe detyrimeve financiare në momentin fillestar 
 
1. Metoda e vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve financiare të një sipërmarrje do të bazohet në 

dispozitat e Ligjit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, më poshtë 
referuar si “SNRF”, duke siguruar që të gjithë investitorët e fondit trajtohen në mënyrë 
të barabartë, pavarësisht nga lloji i sipërmarrjes dhe specifikat e aktivitetit të biznesit të 
sipërmarrjes. 
 
 

2. Asetet dhe detyrimet financiare të një sipërmarrjeje, të cilat tregtohen në një treg aktiv, që në 
fillim dhe në vijimësi do të vlerësohen dhe mbahen me vlerën e drejtë. Në rastet kur tregu 
është joaktiv, vlerësimi do të bëhet duke u bazuar në metodologjinë e hartuar nga shoqëria 
administruese për çdo sipërmarrje që administron, pasi kjo metodologji është konsultuar më 
parë me depozitarin dhe nuk është refuzuar për zbatim nga ana e Autoritetit brenda 30 ditëve 
nga dërgimi i saj në Autoritet.  
 

3. Asetet e blera në një monedhë të huaj, do të llogariten në ekuivalentin në Lekë duke zbatuar 
normën e kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në fuqi në ditën e transaksionit. Në 
rastin kur monedha, në të cilën janë blerë asetet, nuk është përfshirë në listën e normave të 
kursit të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, do të përdoren normat e kursit të këmbimit të 
kësaj monedhe me euron, në fuqi në ditën e transaksionit, marrë nga bankat qendrore 
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respektive dhe vlerat e paraqitura në euro, duhet të kthehen në ekuivalentin e tyre në lekë 
duke zbatuar kursin e këmbimit të Bankës së Shqipërisë në fuqi në ditën përkatëse. 
 

Neni 4/1 
Tregu aktiv dhe joaktiv 

 
1. Për qëllime të zbatimit të kësaj rregulloreje, tregu konsiderohet aktiv nëse: 

 
a) Letrat me vlerë të kapitalit tregtohen aktivisht, për të paktën përgjatë 20 ditëve tregtimi në  

 një periudhë kohe prej tre muajsh; 
b) Letrat me vlerë të borxhit tregtohen aktivisht, për të paktën përgjatë 15 ditëve tregtimi në  

 një periudhë kohe prej tre muajsh. 
 

2. Shoqëria administruese e sipërmarrjes, në fund të çdo tremujori do të vlerësojë nëse  
   aktviteti i tregtimit përmbush kushtet e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni. 
 

3. Shoqëria administruese e sipërmarrjes në politikat e veta kontabël do të përcaktojë kritere    
të qarta në bazë të të cilave klasifikohet ai transaksion, çmimi i të cilit nuk përfaqëson 
vlerën e drejtë, ose transaksionet që nuk përmbushin kriteret sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, duke marrë parasysh faktorë, të tillë si vëllimi i tregtimit, numri i transaksioneve, 
apo ndryshimi i çmimeve. 

 
4. Përveç përcaktimeve në paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni, shoqëria administruese do të   

   përcaktojë nëse vepron në treg aktiv apo jo aktiv duke marrë parasysh edhe: 
 

a) Vëllimin e tregtimit të krahasuar me vëllimin mesatar të tregtimit për periudhën  
 tremujore; 

b) Diferencën ndërmjet çmimit më të fundit të ofruar për blerje dhe çmimit më të fundit të     
   ofruar për shitje;  

c) Vëllimin e tregtimit në raport me kapitalizimin e tregut në periudhë tremujore; 
d) Vëllimin e tregtimit të krahasuar me madhësinë e emetimit për letrat me vlerë të borxhit  

    për periudhën tremujore. 
 

5. Shoqëria administruese mund të zbatojë dispozitat e këtij neni për një instrument financiar, 
i cili në momentin e vlerësimit i referohet paragrafit 2 të këtij neni dhe është përfshirë në 
tregje sipas përcaktimit në paragrafin 1, neni 87 i Ligjit për një periudhë prej më pak se tre 
muaj, në përpjesëtim me periudhën e listimit të instrumentit financiar. 
 

6. Shoqëria administruese do të jetë përgjegjëse për identifikimin, sigurimin dhe ruajtjen e 
dokumentacionit që vërteton përmbushjen e kërkesave të përcaktuara në paragrafët 1 deri 
në 5 të këtij neni. 
 

 
Neni 5 

Llogaritjet në vijim të vlerës së aseteve dhe detyrimeve financiare 
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1.   Llogaritjet në vijim të vlerës së aseteve dhe detyrimeve të një sipërmarrje do të kryhen në 
varësi të llojit të aseteve dhe të klasifikimit të bërë në pajtim me politikën e investimeve të 
sipërmarrjes së investimeve, siç është përcaktuar në prospekt dhe në rregullat e sipërmarrjes. 

 
2.   Llogaritjet në vijim të vlerës së aseteve dhe detyrimeve të një sipërmarrjeje shprehur në një 

monedhë të huaj, bëhen duke zbatuar kursin e këmbimit të Bankës së Shqipërisë në fuqi në 
ditën e vlerësimit. 

 
Neni 6 

Njohja e transaksioneve 
 
1.  Blerjet dhe shitjet e aseteve financiare, do të përfshihen në vlerësimin e aseteve të një 

sipërmarrjeje në ditën kur transaksioni është përfunduar. Në rastin e blerjes së një aseti 
financiar, transaksioni i përfunduar do të njihet si aset i sipërmarrjes, duke krijuar në të 
njëjtën kohë detyrimin për shlyerje. Në rastin e shitjes së një aseti financiar, në ditën e 
përfundim të transaksionit, aseti nuk do bëjë më pjesë në asetet e sipërmarrjes dhe do të 
njihet e drejta për transaksionin e përfunduar. 

 
2.    Blerja e aseteve të emetimeve primare do të njihet në asetet sipërmarrjes në datën e tregtimit. 

 
3.   Transaksionet e tregtimit dhe detyrimet e një sipërmarrjeje në librat kontabël të sipërmarrjes, 

duhet të regjistrohen në bazë të dokumenteve kontabël të besueshme dhe të renditura të 
vlerës së transaksioneve. 

 
4.   Llogaritë e arkëtueshme ose detyrimet që lidhen me dividentët, interesat, humbjet ose fitimet 

e që kanë të bëjnë me një aset financiar ose një komponent të tij të klasifikuar si detyrim 
financiar, pasi të jetë marrë vendimi dhe të jetë përcaktuar e drejta e pronarit për pagesën e të 
drejtave (detyrimeve), do të përfshihen në shumën totale të aseteve apo detyrimeve të 
sipërmarrjes. 

 
Neni 7 

Asetet financiare të vlerësuara sipas vlerës së drejtë 
 
1. Për letrat me vlerë të kapitalit aksionar dhe të borxhit afatgjatë që tregtohen në Republikën e 

Shqipërisë, vlera e drejtë në ditën e vlerësimit të tyre do të llogaritet duke zbatuar çmimin 
mesatar të shitjes ditore, të llogaritur nga ponderimi i çmimeve ditore të asaj letre me vlerë 
me sasinë e letrave me vlerë të tregtuara në Bursë apo tregun e rregulluar, e rrumbullakosur 
në katër shifra pas presjes dhjetore. 

 
2.   Në rastin e transaksioneve për letrat me vlerë të borxhit afatgjatë (long-term debt) të tregtuara 

në Republikën e Shqipërisë, të kryera ndërmjet sipërmarrjeve të investimeve të administruara 
nga e njëjta shoqëri administruese, kjo e fundit duhet të marrë së paku tre oferta nga 
pjesëmarrës, të cilët janë të gatshëm të blejnë dhe shesin letrat me vlerë në fjalë. Këto oferta 
do të shërbejnë si bazë për llogaritjen e çmimit mesatar të asetit të sipërmarrjes dhe 
llogaritjet e mëvonshme do të bëhen në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni. 
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3.  Në rastin e transaksioneve për letrat me vlerë të borxhit të shoqërive (corporate debt) të 
tregtuara në Republikën e Shqipërisë, të kryera ndërmjet sipërmarrjeve së investimeve të 
administruara nga e njëjta shoqëri administruese, shoqëria duhet të marrë të paktën një ofertë 
me çmimin e të cilës ajo duhet të njohë dhe vlerësojë letrat e borxhit të shoqërive në 
portofolet e sipërmarrjeve. 

 
4.  Për letrat me vlerë të kapitalit aksionar dhe të borxhit të tregtuara jashtë vendit në tregjet e 

BE-së ose në tregjet likuide të vendeve anëtare të OECD, vlera e drejtë do të përcaktohet në 
bazë të çmimit të fundit të ofertës në blerje të realizuar në atë ditë në bursën e vendit të 
emetuesit ose në bursën e përcaktuar si burim primar i çmimit të letrës me vlerë dhe çmimi 
do të jetë i listuar/kuotuar zyrtarisht. 

 
5.  Në rastin e tregtimit në tregjet jashtë Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të OECD-së, 

vlera e drejtë e aksioneve dhe të letrave me vlerë të borxhit, do të llogaritet në bazë të çmimit 
mesatar të tregtimit të realizuar në ditën e vlerësimit, sipas çmimit të listuar/kuotuar 
zyrtarisht. 

 
6. Në rastin kur çmimi në dokumentin mbështetës mungon ose kur mungon dokumenti 

mbështetës i transaksionit në ditën e vlerësimit, vlera e drejtë e letrës me vlerë do të llogaritet 
mbi bazën e çmimit të tregtimit të fundit të ditës paraardhëse, sipas çmimit të listuar/kuotuar 
zyrtarisht. 

 
 

Neni 8 
Vlera e letrave me vlerë të borxhit afatshkurtër 

 
1.  Letrat me vlerë të borxhit afatshkurtër, të emetuara nga emetues me seli në Republikën e 

Shqipërisë, do të vlerësohen duke zbatuar normën efektive të interesit, mbi bazën e 
produktivitetit (Yield) në maturim deri në kryerjen e një transaksioni të ri, të të njëjtës seri, 
ku do mbahet parasysh një yield i ndryshëm në maturim. 

 
2. Në rastin kur një transaksion në letra me vlerë afatshkurtra është kryer ndërmjet 

sipërmarrjeve së investimeve, të administruara nga e njëjta shoqëri adminsitrimi, shoqëria do 
të përcaktojë vlerën e drejtë duke zbatuar çmimet e përcaktuara në mënyrën e dhënë në 
paragrafin 1 të këtij Neni. 

 
Neni 9 

Norma efektive e interesit 
 
Norma efektive e interesit është norma e skontimit me të cilën e vlera aktuale (e skontuar) e të 
gjitha pagesave cash është e barazvlefshme me çmimin e një letre me vlerë të borxhit (e cila 
përfshin të gjitha kostot e transaksionit) dhe përfaqëson normën e brendshme të kthimit të kësaj 
letre me vlerë të borxhit. Norma e interesit efektiv shprehet në formë vjetore dhe llogaritet në 
fund të periudhës duke zbatuar metodën e llogaritjes së interesit të përbërë. Kur bëhet skontimi i 
pagesave të ardhshme në cash zbatohet numri i ditëve në përputhje me kushtet e kontratës së 
letrës me vlerë të borxhit dhe dita e fundit e amortizimit është dita e maturimit të letrës me vlerë. 
Norma efektive e interesit llogaritet me 8 shifra pas presjes dhjetore, ku shifra e fundit dhjetore 
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rrumbullakohet duke zbatuar metodat matematikore të rrumbullakosjes. 
 

Neni 10 
Vlerësimi i letrave me vlerë që nuk tregtohen aktivisht 

 
1.  Letrat me vlerë të kapitalit aksionar të kuotuara në një treg joaktiv, për të cilat kushtet për 

vlerësimin e përmendur në nenin 7 të kësaj rregulloreje nuk janë krijuar gjatë 90 ditëve, do të 
vlerësohen duke përdorur teknikat e vlerësimit të përcaktuara nga Standardi Ndërkombëtar i 
Kontabilitetit 39 (referuar si SNK 39), që nënkupton transaksionin me të fundit të tregut ose 
një çmim reference të një letre tjetër me vlerë që në thelb është e njëjtë. 

 
2.  Vlera e letrave me vlerë të kapitalit aksionar te tregtuara, çmimi i të cilave nuk është kuotuar 

në një treg aktiv dhe të cilat i nënshtrohen një testi zhvlerësimi do të njihen fillimisht mbi 
bazën e kostos së blerjes dhe vlerësimi pasues do të vazhdojë duke zbatuar teknikat e 
vlerësimit të referuara në paragrafin 1 të këtij neni. 

 
3.  Letrat me vlerë të borxhit afatgjatë, për të cilat kushtet për vlerësimin e përmendur në nenin 7 

të kësaj rregulloreje nuk janë krijuar gjatë 30 ditëve, duhet të vlerësohen duke zbatuar 
normën efektive të interesit. Vlera fillestare do të jetë vlera e fundit e drejtë e këtyre letrave 
me vlerë, e përcaktuar në mënyrën dhënë në nenin 7 të kësaj rregulloreje. 

 
4.  Pasi tregtimi të jetë riaktivizuar dhe kushtet për vlerësimin e referuar në nenin 7 të kësaj 

rregulloreje plotësohen, asetet financiare do të fillojnë të vlerësohen sipas parimeve të 
vlefshme në kushtet e kuotimit të tyre në treg. 

 
5.  Një shoqëri administrimi duhet të paraqesë, me kërkesën e Autoritetit, teknikat e vlerësimit të 

zbatuara për çdo letër me vlerë, të cilat janë kontrolluar dhe miratuar më parë nga depozitari. 
 

Neni 10/1 
Metodologjia e vlerësimit 

 
1. Shoqëria e administrimit do të hartojë metodologjinë e vlerësimit të aseteve për çdo 

sipërmarrje që ka nën administrim. Metodologjia do të përmbajë të paktën elementët e 
mëposhtëm: 

a) Burimin kryesor të përdorur për të përcaktuar çmimin e vlerësimit, si dhe tregun 
kryesor në të cilin tregtohet instrumenti financiar, ku ka investuar ose synon të 
investojë sipërmarrja e investimit dhe nga i cili burojnë çmimet e kuotuara për 
qëllime të vlerësimit; 

b) Burimin dytësor të çmimit të ofruar, nëse ekziston, dhe kushtet në të cilat do të 
përdoren çmimet e marra nga burime të tjera, në rastet kur nuk ka çmim sipas 
kuptimit të nenit 7 të kësaj rregulloreje dhe shkronjës a të këtij paragrafi; 

c) Teknikat e vlerësimit që do të përdoren për përcaktimin e vlerës së letrave me 
vlerë dhe instrumenteve të tregut të parasë, në rast se tregu është joaktiv; 

d) Dokumentacionin që do të shërbejë për të mbështetur përshtatshmërinë e 
treguesve ose vlerave të përdorura në procesin e vlerësimit. 

2. Shoqëria e administrimit do të depozitojë në Autoritet metodologjinë e vlerësimit të aseteve 
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dhe detyrimeve financiare, të hartuara sipas përcaktimeve në paragrafin 1 të këtij neni, në 
procesin e licencimit për të gjitha llojet e investimeve që fondi synon të kryejë, në rastin e 
një investimi që do të kryhet për herë të parë në një instrument financiar të caktuar ose klasë 
instrumenti, ose kur kushtet e tregut e bëjnë të nevojshme kryerjen e ndryshimeve. Kjo 
metodologji do të depozitohet pasi të jetë konsultuar më parë me depozitarin dhe shoqërinë 
audituese, dhe së bashku me komentet e tyre, si dhe do të zbatohet me miratimin nga 
Autoriteti ose brenda 30 ditësh nga depozitimi, nëse gjatë kësaj periudhe Autoriteti nuk ka 
kërkuar rishikim të saj. 
 

3. Autoriteti mund, në çdo kohë, të kërkojë rishqyrtimin tërësor ose pjesor të metodologjisë, 
nëse gjykon se nga zbatimi i saj nuk krijohen kushte për vlerësimin e drejtë të aseteve dhe 
të kuotave të fondeve. Metodologjia e rishikuar do të depozitohet në Autoritet brenda 7 
ditësh nga paraqitja e kërkesës për rishqyrtim, dhe do të zbatohet brenda 15 ditësh nga 
depozitimi i saj, nëse gjatë kësaj periudhe Autoriteti nuk është shprehur ndryshe. 

 
 

Neni 11 
Trajtimi i aseteve financiare të vlerësuara me kosto të 
amortizuar 

 
1. Asetet financiare të klasifikuara si kredi dhe llogari të arkëtueshme do të vlerësohen 
me koston e amortizuar, duke zbatuar metodën e normës efektive të interesit. Depozitat, 
investimet, d u k e  p ë r f s h i r ë  e d h e  letrat me vlerë të borxhit të emetuara nga emetues me 
seli në Republikën e Shqipërisë, do të vlerësohen pa dallim me vlerën e tregut, sipas 
përcaktimeve të neneve 7 dhe 10 të kësaj rregulloreje. 

 
 

2.   Në rastin kur kryhet një transaksion i shitjes së aseteve nga një portofol i mbajtur deri 
në maturim ndërmjet sipermarrjeve të investimeve që administrohen nga e njëjta shoqëri, 
asetet duhet të pasqyrojnë vlerën e drejtë të letrës me vlere, të vlerësuar siç është 
përcaktuar në nenin 7 të kësaj rregulloreje. 
 
3. Asetet e mbajtura deri në maturim për periudhën në vijim ose në rastin e shitjes së një 
pjese të t y r e ,  do të rivlerësohen me vlerën e drejtë.  

 
4. Asetet financiare të mbajtura deri në maturim në përputhje me SNK 39 do t`i 

nënshtrohen testit të zhvlerësimit të vlerës së tyre për çdo datë në bilanc. 
 

5.  
 

Neni 12 
Vlerësimi i kuotave/aksioneve të sipërmarrjeve të tjera 

 
1. Kuotat e sipërmarrjeve të tjera të investimit do të vlerësohen me vlerën neto të aseteve 
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për kuotë ose për aksion të sipërmarrjes përkatëse, sipas publikimit, d.m.th., vlera e 
kuotës e disponueshme në ditën e vlerësimit. 

 
2. Në rastin kur vlera neto nuk është publikuar, ose kur vlera neto e aseteve për kuotë 

ose aksion nuk ishte në dispozicion në ditën e vlerësimit, vlera e drejtë e kuotës së një 
sipërmarrjeje tjetër investimi do të jetë çmimi i kuotës/aksionit në ditët e mëparshme të 
vlerësimit, i cili është kuotuar zyrtarisht, pra çmimi më i fundit që është botuar për atë 
sipërmarrje nga shoqëria përkatëse e administrimit. 

 
Neni 13 

Transaksionet e kontratave të së ardhmes (futures), kontratat spot dhe 
marrëveshjeve të riblerjes 

 
1. Transaksionet e kontratave të së ardhmes (futures), do të vlerësohen çdo ditë me 

vlerën e drejtë sipas procedurës që për shitjet e kontratave të së ardhmes do përdoret 
çmimi i ofertës të blerjes së fundit, të kuotuar zyrtarisht dhe për blerjet e kontratave 
të së ardhmes do përdoret çmimi i ofertës të shitjes së fundit, të kuotuar zyrtarisht. 

 
2. Transaksionet e kontratave të së ardhmes (futures), për valutat e huaja do të vlerësohen 

çdo ditë në vlerën e drejtë duke zbatuar normën përkatëse ndërbankare të interesit të 
ofruar për valutën specifike (Tribor, Euribor, Libor dhe të ngjashme), e cila është kuotuar 
zyrtarisht. 

 
3. Vlera e drejtë e një transaksioni spot në ditën e vlerësimit do të përcaktohet duke 

llogaritur diferencën mes kursit të këmbimit të kontraktuar dhe kursit të këmbimit mesatar 
të Bankës së Shqipërisë në ditën kur janë vlerësuar asetet e sipërmarrjes. 

 
4. Transaksionet e shitjes së letrave me vlerë dhe riblerjes së këtyre letrave me vlerë në një 

ditë të përcaktuar në të ardhmen (riblerje pasive) do të vlerësohen nga dita e 
transaksionit në një mënyrë që letra me vlere, objekt transaksioni, vazhdon të vlerësohet 
në përputhje me rregullat e zbatueshme për këtë lloj letre, ndërsa detyrimet për fondet 
cash të marra vlerësohen përmes llogaritjes së normës së interesit pasiv. 

 
5. Transaksionet e blerjes së letrave me vlerë dhe rishitjes së këtyre letrave me vlerë në një 

ditë të përcaktuar në të ardhmen (riblerje aktive) do të vlerësohen nga dita e transaksionit 
si depozitat në maturim, përmes llogaritjes ditore të interesit. 

 
6. Për transaksionet e kontratave të se ardhmes, opsioneve dhe derivativeve të tjera, për të 

cilat nuk mund të përcaktohet çmimi i tregut, shoqëria e adminsitrimit do t'i dorëzojë 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare procedurat e brendshme për vlerësimin e këtyre 
kontratave, të cilat janë kontrolluar dhe miratuar paraprakisht nga depozitari. 

 
 
 

Neni 14 
Vlerësimi i pasurive të patundshme 
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Metodologjia e vlerësimit të aseteve të një shoqërie investimi të investuar në pasuri të 
patundshme do të bazohet në dispozitat e Ligjit dhe parimet e SNRF-ve, duke siguruar 
procedurë të barabartë dhe prezantim të drejtë të vlerës së aseteve totale të shoqërisë së 
investimit dhe vlerën neto të aseteve për aksion, dhe si rrjedhim trajtim të barabartë të të 
gjithë investitorëve në shoqërinë e investimit. 

 
Neni 15 

Llogaritja e tarifave 
 
1. Tarifat, të cilat i paguhen shoqërisë së administrimit dhe depozitarit, duhet të llogariten 

në përputhje me frekuencën e llogaritjes së vlerës së aseteve të një sipërmarrjeje të 
referuar në nenin 17 të kësaj rregulloreje, mbi bazën e totalit të aseteve të sipërmarrjes të 
zvogëluara me shumën e detyrimeve të sipërmarrjes në ditën e vlerësimit (t -1), si dhe 
shumat e llogaritura do t`i ngarkohen aseteve të sipërmarrjes. 

 
2. Tarifat që përmenden në paragrafin 1 të këtij neni do të llogariten duke zbatuar tarifat 

vjetore në mënyrë përpjestimore në varësi të numrit të ditëve të vlerësimit. 
 
3. Tarifa e administrimit nuk do të llogaritet për ato asete të cilat janë të investuar nga 

sipërmarrja e investimeve në sipërmarrjet e investimeve të tjera që menaxhohen nga e 
njëjta shoqëri administrimi, dhe gjithashtu, kur këto fonde janë në të njëjtin depozitar, 
nuk do të llogaritet tarifë për depozitarin për shumat e këtyre transaksioneve. 

 
4. Tarifat e ngarkuara për asetet e një sipërmarrje investimi do të paguhen në bazë mujore, 

pra në përputhje me prospektin dhe rregullat e sipërmarrjes. 

 

Neni 16 
Llogaritja e vlerës neto të aseteve për kuotë ose aksion 

 
1. Vlera e kuotës së fondit të investimit në ditën e vlerësimit do të përcaktohet duke 

pjesëtuar vlerën neto te aseteve të fondit në lekë formuar deri në orën 16:00 të asaj dite 
me numrin e përgjithshëm të kuotave për atë ditë. 

 
2. Dita e vlerësimit të aseteve të sipërmarrjes (t-1) do të jetë një ditë para ditës (t) gjatë së 

cilës është llogaritur vlera neto e aseteve për kuote ose aksion. 
 
3. Numri total i kuotave të fondit të investimit në ditën e vlerësimit do të përcaktohet 

duke zvogëluar numrin e kuotave të ditës paraardhëse të vlerësimit me numrin e kuotave 
që fondi i investimeve ka shlyer për personat që kanë paraqitur një kërkesë për shitjen 
e kuotave në fond në ditën e vlerësimit, duke pushuar kështu së qëni mbajtës i atyre 
kuotave, dhe duke shtuar numrin e kuotave që fondi i investimeve ka emetuar për 
personat, asetet e të cilëve, në ditën e vlerësimit, janë regjistruar në llogarinë e fondit me 
qëllim blerjen e kuotave të fondit të investimeve, të gjitha në pajtim me kushtet e 
prospektit dhe rregullat e fondit. 
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4. Kërkesat për shitjen e kuotave dhe pagesat në bazë të kërkesës për blerjen e kuotave të 
marra gjatë fundjavës ose në një dite feste, do të llogariten nga shoqëria e administrimit 
në përputhje me vlerën neto të aseteve për kuotë të fondit në ditën e parë pasardhëse të 
punës. 

 
5. Vlera neto e aseteve për aksion të një shoqërie investimi do të përcaktohet nga pjestimi 

i vlerës neto të aseteve të shoqërisë se investimit (në Lekë) me numrin total të aksioneve 
të emetuara, në ditën e vlerësimit, duke përfshirë edhe atë ditë. 

 
6. Në rastet kur prospekti dhe rregullat e një sipërmarrjeje përcaktojnë monedhën në valutë 

të huaj të vlerës së aseteve të sipërmarrjes dhe rezultateve të administrimit të aseteve të 
sipërmarrjes, vlera e përcaktuar neto e aseteve të sipërmarrjes, vlera neto e aseteve për 
kuotë ose aksion, do të rillogaritet në valutën raportuese duke aplikuar kursin e këmbimit 
të Bankës së Shqipërisë për atë ditë. 

 
Neni 17 

Frekuenca e llogaritjes së vlerës neto të aseteve të sipërmarrjes kolektive të 
investimeve dhe vlerës neto të aseteve për kuotë ose për aksion 

 
Vlera neto e aseteve te një fond investimi duhet të llogaritet çdo ditë. 

 
Vlera neto e aseteve të shoqërive të investimeve do të llogaritet të paktën një herë në muaj, 
në përputhje me prospektin e shoqërisë. 

 
Neni 18 

Mënyra dhe afatet kohore për raportim 
 

1. Depozitari duhet që në çdo ditë (t) pasi është bërë llogaritja e vlerës neto të aseteve për 
kuotë ose  aksion  të  sipërmarrjes  për  ditën  e  mëparshme  (t-1),  të  informojë  
shoqërinë  e administrimit, për të cilën ai ofron shërbime depozitimi, në lidhje me 
llogaritjet e kryera dhe verifikimin e metodës së vlerësimit për asetet dhe detyrimet e 
sipërmarrjes, si dhe verifikimin e rezultateve të  llogaritjes së vlerës neto të aseteve të 
sipërmarrjes dhe vlerës neto të aseteve për kuotë ose për aksion. 
 

2. Depozitari duhet të informojë Autoritetin në lidhje me të dhënat të përmendura në 
paragrafin 1 të këtij neni në çdo ditë të vlerësimit (t), dhe jo më vonë se ora 12:00 e 
mesditës së të njëjtës ditë, duke paraqitur formularin për vlerësimin e aseteve të 
sipërmarrjes. Përmbajtja dhe mënyra e dorëzimit do të përcaktohet nga Autoriteti. 
 

3. Në të gjitha rastet kur vërtetohet se kjo rregullore është zbatuar në mënyrë të pasaktë dhe 
jo konsistente, shoqëria e administrimit ose depozitari janë të detyruar të ndryshojnë 
procedurat për vlerësimin e aseteve të sipërmarrjes dhe të paraqesin një deklaratë mbi 
arsyet dhe pasojat e devijimit nga parimet e vlerësimit të aseteve dhe detyrimeve të 
sipërmarrjes, si dhe një raport mbi metodën e re të llogaritjes së vlerës neto të aseteve 
të sipërmarrjes së investimeve dhe vlerës neto e aseteve për kuotë ose për aksion. Këtë 
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ndryshim ka të drejtë ta kërkojë edhe Autoriteti. 
 

Neni 18/1 
Dispozita kalimtare 

 
1. Rivlerësimi tërësor i aseteve sipas përcaktimeve të nenit 11 të kësaj rregulloreje, për fondet 

që janë në treg përpara datës së hyrjes në fuqi të këtyre amendimeve do të kryhet brenda dy 
vjetësh nga hyrja në fuqi e këtyre amendimeve.  
 

2. Shoqëria administruese e sipërmarrjes do të paraqesë në Autoritet për miratim planin kohor 
të rivlerësimit tërësor të aseteve sipas paragrafit 1 të këtij neni, brenda 30 ditëve nga hyrja 
në fuqi e këtyre amendimeve. Ky plan do të shoqërohet me analizë të hollësishme të 
portofolit, dokumentacionin e vlerësimit teknik, si dhe metodologjitë që shpjegojnë 
mënyrën e vlerësimit. 

 
 
 

Neni 19 
Hyrja në fuqi 

 
Kjo rregullore do të hyjë në fuqi menjëherë. 

 
 
 

 


