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Një treg kombëtar titujsh, i lidhur ngushtë me tregjet e huaja, krijon mundësi të mëdha aksesi tek financat, rrit 
besimin dhe i jep frymëmarrje projekteve inovative të biznesit vendas. Nga një qëllim i tillë është udhëhequr e 
gjithë puna e realizuar gjatë vitit të kaluar nga ALSE, ku u punua në drejtim të kompletimit me aktet e duhura 
nënligjore e rregullatore të funksionimit, të cilat do t’i hapin rrugën përmbushjes më së miri të misionit të Bursës 
– krijimit të një tregu funksional e të centralizuar i cili do të mundësojë përputhjen e kërkesës dhe ofertës për 
tituj në tregun vendas.

Natyrisht sfidat e funksionimit dhe të rritjes në kushtet e vendit tonë janë shumë të mëdha, pasi në këtë fushë, 
tradita pothuajse mungon plotësisht dhe bizneset kanë nevojë të ndërgjegjësohen pikërisht për mundësitë 
alternative të financimit të projekteve të tyre.

Përpjekjet më të fundit të qeverisë Shqiptare në drejtim të formalizimit të ekonomisë dhe veprimtarisë së biz-
nesit, rrisin ndërgjegjësimin e për rrjedhojë, edhe hapësirën që biznesi të kërkojë mundësi të reja financimi. Në 
një klimë të tillë promovohet një raportim financiar cilësor dhe transparent, të cilat janë të domosdoshme për 
rritjen e besimit në publik, që konsiderohet si ingredient i pazëvendësueshëm në zhvillimin e tregjeve të kapi-
talit dhe rritjen e rolit të ALSE sha. 

Ndonëse në hapat e para, objektivat dhe përpjekjet tona për vitin 2018 e në vazhdim mbeten – krijimi i një 
mjedisi investimi tërheqës, të sigurtë, konkurrues, të paanshëm, transparent dhe të besueshëm; përdorimi i 
metodave të tregtimit të titujve sipas standardeve cilësore dhe praktikave më të mira ndërkombëtare; rritja e 
ndërgjegjësimit publik; diversifikimi i shërbimeve dhe përmirësimi i bashkëpunimit rajonal e më gjerë.
Ne do të vazhdojmë të punojmë më shumë për rritjen e ndërgjegjësimit publik. Në këtë rrugë të saponisur be-
sojmë shumë se mbështetja e grupeve të interesit do të jetë maksimale, e për rrjedhojë do të japë rezultatet 
e duhura. Suksesi dhe kontributi në zhvillimin e vendit janë më se të natyrshme.

Hysen ÇELA
Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës

MESAZHI
KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Licensimi nga AMF në Korrik 2017, i shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve 
ALSE” sh.a., shënon kurorëzimin e përpjekjeve për krijimin e të parës Bursë 
private të titujve në Shqipëri, pas një periudhe të gjatë mosfunksionimi të 
bursës shtetërore.

ALSE me aksionerë Banka Credins, ABI Bank dhe AK-Invest, përmes zh-
villimit të tregut të brendshëm të kapitaleve dhe investimeve, ku biznesi 
vendas mund të rrisë kapitalin në mënyrë alternative nga sektori bankar, 
synon të kontribojë në zhvillimin e një tregu financiar të qëndrueshëm.  
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Është një nder i veçantë që me anë të këtij mesazhi u tregojmë agjentëve 
ekonomikë në vend dhe jashtë tij, se po shkruajmë të parën faqe të histor-
isë së një tregu kapitalesh aktiv, me nxitjen dhe mbështetjen e pakursyer 
të institucioneve financiare më të rëndësishme në vend.
 
Tek ia nisëm kësaj rruge, padyshim që kishim shumë skepticizëm, kishim 
shumë pengesa e vakume ligjore. Pavarësisht kësaj, ia arritëm të bindnim 
grupet e interesit mbi rëndësinë e zhvillimit të bursës dhe tregut të kapital-
eve në vend si një ndër motorët më të qëndrueshëm afatgjatë.

Megjithatë, duhet theksuar se mbështetja institucionale e dy rregullatorëve Autoritetit të Mbikëqyrjes Financi-
are (AMF) dhe Bankës së Shqipërisë (BSH), bëri që proçesi të ecte para pa kthim pas, duke u kurorëzuar me 
sukses në fillim të muajit Korrik 2017, kur AMF i akordoi Bursës Shqiptare të Tituvje ALSE licensën e parë si bursë 
titujsh me kapital privat në Republikën e Shqipërisë.
 
Që nga ai moment, koha nuk ka ndaluar më për ne. Së bashku me AMF dhe BSH përgatitëm të gjithë ndrys-
himet e nevojshme në kuadrin rregullator dhe në infrastrukturën teknike (softwares) në lidhje me mundësimin 
e të gjithë proçesit të plotë të tregtimit-klerimit-shlyerjes së transaksioneve në tituj të Qeverisë të tregtuar në 
ALSE.
 
Tashmë dita kur ALSE do jetë e para bursë titujsh në historinë ekonomike të Shqipërisë që do të hapë dyert 
për tregtimin real të titujve të Qeverisë dhe titujve të biznesit, nuk është e largët. E në këtë mision të madh që 
kemi ndërmarrë, ne gjithmonë kemi ndjekur një politikë krejtësisht pozitiviste drejt përfshirjes edhe të aktorëve 
të tjerë financiar në vend, si Qeveria Shqiptare, bankat e nivelit të dytë, apo çdo lloj institucioni financiar i 
konsoliduar që do i sillte vlerë kësaj iniciative.

Sfida të mëdha na presin për vitin 2018 ! 

Artan GJERGJI
Drejtor Ekzekutiv

DREJTORI EKZEKUTIV
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RRETH BURSËS SHQIPTARE TË TITUJVE ALSE
HISTORIKU
Sistemi financiar në Shqipëri

Shqipëria ka një sistem financiar të zhvilluar në mënyrë asimetrike me shtyllën e zhvilluar të sektorit bankar, 
dhe një sektori jo-bankar të zhvilluar në mënyrë modeste. Kështu, si pjesë e sektorit financiar jo-bankar, 
Shqipëria ka një treg ku pothuajse mungon tregu i kapitalit, edhe pse shumë operatorë të tregut janë të 
licensuar (firma brokerimi, kujdestarë, fondet e investimeve, fondet e pensioneve, jeta-sigurimit, etj). Nga 
ana tjetër, pavarësisht nga një prani e qartë e skemave të kursimit kolektiv (fondet e investimeve dhe fon-
det e pensioneve, skemat e sigurimit të jetës) gjatë 5 viteve të fundit, zhvillimi i tyre i mëtejshëm është pen-
guar në mënyrë rigoroze nga mungesa e tregut të brendshëm të kapitaleve dhe investimeve alternative.

Bursa e Tiranës
Për vite me radhë, Bursa e Tiranës (BT) ishte e vetmja bursë e krijuar ndonjëherë në Shqipëri. Fillimisht, ajo 
u krijua si një departament i Bankës së Shqipërisë (BSH) me synim shkëputjen pas një periudhe të caktuar 
kohore. Aktiviteti kryesor i BT-së përfshinte organizimin e tregut primar dhe sekondar për letrat me vlerë të 
borxhit afatshkurtër qeveritar (bonot e thesarit). BT u shkëput përfundimisht nga BSH në muajin Korrik 2002, 
për t’u krijuar e më pas funksionuar si një shoqëri e pavarur aksionere me kapital shtetëror. BT mori nga 
Komisioni i Letrave me Vlerë (sot AMF) licensën përfundimtare për të operuar si një treg i rregulluar letrash 
me vlerë në vitin 2003 dhe e rinovoi atë përsëri në vitin 2005. Megjithatë, BT për arsye nga më të ndryshmet 
nuk arriti kurrë të bëhej një partner i besueshëm për biznesin shqiptar duke mbetur thjesht një koncept 
juridik. Për këtë arsye, në muajin Prill 2015, AMF vendosi të pezullojë licensën e këtij tregu në Republikën e 
Shqipërisë, në përputhje me vendimin e aksionarit nr. 16 datë 07.04.2015.

Bursa Shqiptare e Titujve (ALSE)
Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. nisi në vitin 2014 si një projekt ambicioz me mbështetjen e Bankës Cre-
dins, me një ekip ekspertësh të specializuar në letrat me vlerë dhe tregjet e kapitalit, me qëllim krijimin e 
një platforme elektronike tregtimi në pronësi private, që do të bëjë të mundur përputhjen e ofertës dhe 
kërkesës për letra me vlerë në Shqipëri. Kjo platformë elektronike do të mbushte mungesën e tregut të 
organizuar (bursës), ku biznesi vendas mund të rrisë kapitalin në mënyrë alternative nga sektori bankar. 
Projekti u lobua tek palët e interesuara (institucione financiare brenda e jashtë vendit) me qëllim sigurimin 
e mbështetjes financiare. Më pas u kalua tek studimi i tregut, identifikimi i sistemeve elektronike të tregtimit, 
përgatitja e rregulloreve dhe dosjes së licensës pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF). Duke 
parë potencialin e lartë të zhvillimit të këtij projekti si dhe kushtet e favorshme për zhvillimin e tregut vendas 
të kapitaleve, në vitin 2016 kësaj iniciative iu shtuan edhe dy institucione të tjera financiare: AK Invest dhe 
Banka Amerikane e Investimeve.

Licensimi i ALSE
Me vendimin e tij nr. 88, datë 03.07.2017, Bordi i AMF licensoi shoqërinë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” 
sh.a., si bursa e parë shqiptare me kapital privat e licensuar në vend. Vendimi i Bordit të AMF-së erdhi pas 
vlerësimit në përputhshmëri me kërkesat e legjislacionit të të gjithë dokumentacionit lidhur me objektin e 
aktivitetit, kapitalin, organet drejtuese të shoqërisë, infrastrukturën dhe sistemet teknologjike të nevojshme 
për realizimin e aktivitetit të saj.
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AKSIONERËT
Banka Credins sh.a (42.5% të aksioneve)

Banka Credins ushtron aktivitetin e saj sipas Licensës nr. 16, datë 31.03.2003, lëshuar nga Banka e Shqipërisë 
për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë. Ajo përfaqëson të parën bankë private me 
kapital 100% shqiptar, duke hyrë kështu në historikun e zhvillimeve të rëndësishme ekonomike financiare të 
ndodhura në Shqipëri. 
Banka Credins ushtron aktivitetin e saj duke respektuar me rigorozitet kuadrin ligjor të Bankës së Shqipërisë 
si dhe kuadrin e brendshëm rregullator të përcaktuar nga Këshilli i saj Drejtues dhe miratuar nga Asambleja 
e Aksionerëve.

Banka Credins, duke operuar si bankë tregtare, ofron një gamë të gjerë produktesh e shërbimesh bankare 
që nga më tradicionalet deri tek ato më bashkëkohoret. Në këtë frymë, Banka Credins po i jep prioritet 
edhe fushave të tjera jo-tradicionale të shërbimit financiar duke tentuar të kthehet në një institucion finan-
ciar të kompletuar dhe me gamë të gjerë shërbimesh në tregun financiar vendas. Nëpërmjet kësaj strateg-
jie, Banka Credins synon të kthehet në një lider në tregun financiar vendas, për t’i shërbyer një spektri sa më 
të gjerë investitorësh dhe klientele.

Banka Amerikane e Investimeve sh.a. (42.5% të aksioneve)
Banka Amerikane e Investimeve sh.a (emri tregtar ABI Bank), është licensuar nga Banka e Shqipërisë në Te-
tor 2015 dhe është një filial i zotëruar tërësisht nga Tranzit sh.p.k, një institucion financiar jo-bankar shqiptar. 
E krijuar fillimisht në vitin 1998 si një degë e Bankës Tregtare të Greqisë (më pas e quajtur Banka Emporiki e 
Greqisë S.A.), në vitin 2012, iu shit IUB Holding 100% një shoqërie anonime Franceze 100% filial i drejtpërdre-
jtë i Credit Agricole S.A. 

Në Tetor 2015, IUB Holding shiti 100% të kapitalit aksionar të Banka Credit Agricole Shqipëri sh.a, tek Tranzit 
sh.p.k. Banka është e licensuar për të kryer aktivitetet e kreditimit dhe depozitimit, shërbimet e pagesave 
në Shqipëri dhe jashtë saj si dhe aktivitetet e tjera bankare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.

AK-INVEST sh.a (15% të aksioneve)
AK-Invest sh.a, është një “Institucion Financiar Jo-Bankar” i licensuar nga Banka e Shqipërisë, bazuar që në 
vitin 2006 për të ofruar shërbimet e pagesave dhe arkëtimeve, shërbimet e transfertave monetare (për-
faqësuesi i MoneyGram në Shqipëri), shërbimin e ndërmjetësimit për transaksionet monetare (përfshirë val-
utat e huaja), shërbime si agjent apo këshilltar financiar, apo shërbimet e kredidhënies ndaj sipërmarrësve 
shqiptar, të cilët nuk kanë mundësi të marrin kredi përmes mjeteve tradicionale. 

AK–Invest gëzon një reputacion të mirë në radhët e shqiptarëve si një partner afatgjatë për bizneset mikro 
anembanë Shqipërisë. AK–Invest krenohet me shërbimin që u ofron klientëve dhe nivelet e larta të këtij 
shërbimi. AK–Invest vazhdon ta zgjerojë dhe përforcojë praninë e tij si një institucion pagesash dhe in-
stitucion kredidhënie mikro në Shqipëri. Kështu, AK–Invest numëron një rrjet të gjerë prej rreth 250 agjentësh 
në të gjithë Shqipërinë, 46 prej të cilëve janë në vendndodhjet e Bankës Credins dhe 80 në zyrat e Postës 
Shqiptare. Gjithashtu, pavarësisht fokusit të saj në sektorin e kredive mikro, AK–Invest u jep kredi edhe sek-
torit bujqësor, i cili është një nga sektorët që nuk para pëlqehet shumë nga institucionet zyrtare bankare.
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KËSHILLI  MBIKQYRËS

Përfundimi i kursit të plotë të kualifikimit profesional në konta-
bilitet dhe auditim, i dha atij mundësinë të arrijë titullin më të 
lartë profesional në këtë fushë “Auditues ligjor” (njohur më 
parë nën emërtimin Ekspert Kontabël i Regjistruar). Aktualisht 
ai e ushtron profesionin e audituesit ligjor në praktikën pub-
like, në pozicionin e partnerit i angazhuar pranë firmës së au-
ditimit Crowe Horwath AL (më parë nH EuroConsult). Përveç 
kësaj ai është zgjedhur anëtar i Komitetit Ekzekutiv (ExCom) 
në Fédération des Experts-Comptables Mediterranéens 
(FCM), Romë, Itali; Kryetar i Komitetit të Kontrollit të Bankës 
Kombëtare Tregtare (BKT); Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Ag-
jencisë së Auditimit të Projekteve të BE (IPA, IPARD, etj).

Zj. Aida Naska (Lala), është person me njohuri të thella në 
fushën e menaxhimit.
Ajo ka mbaruar studimet në vitin 2000 pranë Universitetit të 
Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, e diplomuar si Financiere – 
Kontabiliste profili Financë. Në vitin 2009-2011, kreu studimet 
pasuniversitare dhe zotëron diplomën Master of Business Ad-
ministration nga University of New York Tirana dhe The Univer-
sity Institute Kurt Bosch, Sion, Switzerland.
Zj. Naska (Lala) ka njohuri shumë të mira në biznesin e kor-
poratave dhe ndërmarrjeve të mesme e të vogla, riskun e 
kredisë, si dhe funksione të tjera mbështetëse në industrinë 
bankare.

HYSEN ÇELA
KRYETAR

AIDA NASKA (LALA)
ANËTARE
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Zj. Hoxha ka eksperiencë të gjerë në të drejtën publike dhe 
private në SHBA ku ka punuar si avokate në studio ligjore 
prestigjioze për çështje gjyqësore në lidhje me instrumentat 
financiar, krimin ekonomik, kontrata dhe kompanitë (2005 – 
2009). Zj. Hoxha është e licensuar dhe pranuar avokate në 
Dhomën e Avokatisë së Shtetit të New York-ut, SHBA. Që prej 
Tetorit 2015 ajo punon si juriste e lartë në Divizionin Ligjor dhe 
të Përputhshmërisë së Bankës Amerikane të Investimeve sh.a.
Zj. Hoxha është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti 
Drejtësisë në 2001 dhe ka një Master në Drejtësi (LL.M.) nga 
Universiteti i Columbia, Fakulteti i Drejtësisë, New York, SHBA 
(2003).

Znj. Ines Muçostepa është Kryetarja e Bashkimit të Dhomave 
të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë që prej 1 korrikut të vitit 
2015. 
Znj. Muçostepa ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin 
e Drejtësisë në Universitetin “La Sapienza” të Romës në Itali. 
Ajo ka kryer disa kurse pasuniversitare si ndërmjetësuese lig-
jore dhe kulturale, Master për “Menaxher i Imigracionit” pranë 
SDA, Universiteti Bocconi, Milano, Itali si dhe ka marrë pjesë 
në vizita studimore pranë Gjykatës Europiane për të Drejtat e 
Njeriut në Strasburg.
Në Shqipëri ajo ka eksperiencë si Avokate dhe, është Për-
faqësuese ligjore e suksesshme e shoqërisë Albacall sh.a .

BRIKENA HOXHA
ANËTARE

INES MUÇOSTEPA
ANËTARE
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MISIONI

Vizioni i ALSE është krijimi i një tregu kombëtar titujsh i cili të kthehet në një pikë kyçe të  tregut financiar 
vendas dhe një nyje e rëndësishme lidhëse me tregjet e huaja, për të mundësuar aksesin sa më të lehtë e 
të shpejtë të biznesit shqiptar tek burimet e lira të financimit. 

VIZIONI

Misioni i ALSE është krijimi i një tregu të centralizuar funksional, transparent, efiçent e të paanshëm  i cili 
mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës për tituj në tregun vendas shqiptar në përputhje me standar-
det më të mira që garantojnë mbrojtjen e investitorëve të portofolit.

OBJEKTIVAT
Qëllimi i ALSE është të bëhet 
një aktor i rëndësishëm brenda 
industrisë së titujve në përputh-
je me iniciativat europiane. 
Objektivi kryesor i ALSE është 
krijimi i një ambienti të përsh-
tatshëm për centralizimin nën 
të njëjtën platformë elektroni-
ke të kërkesës dhe ofertës për 
tituj në tregun vendas. Ndër-
sa në planin afatgjatë, bursa 
ALSE do synojë të krijojë një urë 
lidhëse mes nevojës për fonde 
të biznesit vendas dhe tregut 
të titujve, si një alternativë më 
e leverdisshme e financimint 
të aktivitetit krahasuar me 
kredinë bankare.

STRUKTURA ORGANIZATIVE

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE është shoqëri aksionere e organizuar me dy nivele administrimi 
(Këshilli Mbikëqyrës dhe Drejtori Ekzekutiv) e cila do të ketë 5 specialistë të organizuar në sektore si 
më poshtë:

1. Sektori i Listimit dhe Anëtarësimit                                            1 specialist
2. Sektori i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së titujve                                           1 specialist
3. Sektori i Monitorimit dhe Mbikëqyrjes të riskut                            1 specialist
4. Sektori mbeshtetes ( financë, IT)                                        2 specialistë
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STAFI I ALSE

Stafi Aktual
Stafi aktual është i përbërë nga një grup i vogël ekspertësh të tregut financiar dhe me një ekspriencë 
akademike dhe profesionale të theksuar në industrinë e titujve si në tregun vendas edhe në atë ndërkom-
bëtar.
Puna e stafit aktual është fokusuar në analizën e tregut dhe të potencialeve që ky treg paraqet, parë 
si nga këndvështrimi i zhvillimit të tregut në vend (në këndvështrimin e rregullatorëve dhe investitorëve), 
ashtu edhe nga përfitueshmëria e tyre (në këndvështrimin e aksionerëve).  
Një tjetër punë intensive e stafit aktual ka konsistuar në rritjen e fondeve për këtë projekt ambicioz duke 
negociuar me grupe të caktuara interesi të cilat janë të interesuara për zhvillimin e tregut të kapitaleve 
në Shqipëri. Gjithashtu kontakte mjaft intensive janë bërë edhe me operatorë potencialë të tregut të cilët 
do të mundësojnë edhe ndërmjetësimin financiar në drejtim të shërbimeve në tituj që pritet të ofrojë ALSE.
Një tjetër punë serioze dhe me mjaft përkushtim nga stafi aktual është realizuar në drejtim të identifikimit 
të një sistemi elektronik bashkëkohor dhe efiçent sipas standardeve më të larta të industrisë së tregtimit të 
titujve në botë. Identifikimi i këtij sistemi është shoqëruar edhe me përgatitjen e të gjithë kuadrit rregullativ 
operacional i cili do të rregullojë funksionimin sa më të mirë të sistemit në përputhje të plotë me kuadrin 
ligjor e rregullativ në vend si dhe me parimet më të mira ndërkombëtare.

Rekrutimi i Stafit në të Ardhmen
Me marrjen e licensës së funksionimit nga AMF, ALSE do të plotësojë të gjithë stafin e nevojshëm me qëllim 
mundësimin e një funksionimi sa më normal të këtij institucioni dhe ofrimit të një shërbimi sa më cilësor për 
palët e interesuara. 
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PLANET PËR TË ARDHMEN 
Si mendohet të hyhet në Treg dhe Arritja e Suksesit

Me marrjen e licensës, Bursa ALSE ka filluar fushatën e identifikimit të grupeve të interesit, nëpërmjet taki-
meve të vazhdueshme me ndërmjetësit financiar si dhe me subjektet potenciale për t’u listuar në bursë.

Si pjesë e identifikimit dhe sigurimit të ofertës së letrave me vlerë, bursa e re do të ketë mundësi të ndrys-
hme:

• Listimi në tregje zyrtare (official markets) i instrumenteve të borxhit publik (bono thesari dhe obliga-
cione),

• Listimi në Tregun Hyrës (entry market) i kompanive që kanë qenë pjesë e proçesit të privatizimit duke u 
dhënë mundësi të kenë një dritare likuiditeti.

• Listimi në Tregun Hyrës (enrty market) i emetuesve që kanë emetuar tituj nëpërmjet ofertave private 
(kryesisht obligacione korporatash) me qëllim krjimin e mundësisë së likuiditetit për to,

• Negocimi me Qeverinë për privatizimin me anë të ofertës publike dhe listimit në bursë të një pakete 
aksionesh të një kompanie në pronësi shtetërore,

• Listimi në Tregun Hyrës (entry market) i emetuesve që kanë ide të bukura dhe janë në kërkim të fond-
eve për të krijuar kompanitë e tyre (start-ups),

• Listimi në tregjet zyrtare (official market) i kompanive shqiptare, të cilat i plotësojnë kushtet cilësore dhe 
sasiore me rigorozozitet sipas rregulloreve të ALSE,

• Listimi i një kompanie të huaj, e cila operon në Shqipëri, por që mund të jetë e listuar në bursën e vendit 
të origjinës.

Strategjia
Strategjia e ALSE fokusohet në zhvillimin e shërbimeve dhe produkteve, ngritjen e reputacionit, vlerës dhe 
kredibilitetit të kompanisë duke gjeneruar besim tek publiku dhe operatorët e tregut.

Parimi kryesor i infrastrukturës së tregut ku do të mbështetet bursa ALSE është centralizimi i të gjithë proçesit 
të tregtimit të titujve në vend, nëpërmjet krijimit të:

• Një sistemi të centralizuar për tregtimin e llojeve të ndryshme të titujve në të njëjtën platformë tregtimit,
• Një sistemi tregtimi efiçent i cili mundëson shpejtësi, paanshmëri dhe kosto të ulta ndërmjetësimi për 

operatorët e tregut,
• Një sistemi modern dhe transparent për menaxhimin e urdhrave për blerje dhe shitje të titujve,
• Një sistemi efiçent mbikëqyrjeje, i cili jo vetëm të identifikojë rastet abuzive por edhe të parandalojë ato 

duke mbrojtur sa më mirë interesat e investitorëve,
• Rregullave të qarta dhe konsistente për operacionet e futjes së urdhrave, menaxhimit të tyre, ekzekuti-

mit të transaksioneve, tregtimit të titujve si dhe proçesit të klerimit dhe shlyerjes së titujve,
• Harmonizimit të shërbimeve me praktikat më të mira të tregut brenda vendit dhe ato ndërkombëtare.
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NEVOJA PËR ZHVILLIMIN E TREGUT KAPITAL
Studiues dhe ekspertë të fushës vlerësojnë se për krijimin dhe funksionimin e një tregu efektiv kapitalesh duhen 
plotësuar disa kritere shumë të rëndësishme si stabiliteti politik dhe ai ekonomik, zhvillimi i teknologjisë dhe in-
frastrukturës së nevojshme teknike, krijimi i institucioneve të tregut, niveli i zhvillimit të biznesit, ekzistenca e një 
kërkese dhe oferte evidente për kapitale dhe tituj etj. Aktualisht, Shqipëria edhe pse nuk ka ende një treg të 
zhvilluar kapitalesh, plotëson një pjesë të konsiderueshme të këtyre kushteve dhe kritereve.

Në vijim do të bëhet një përmbledhje e përgjithshme e kushteve që ofron tregu shqiptar për zhvillimin e tregut 
të kapitaleve dhe funksionimin normal të bursës së titujve:

AMBJENTI I PËRSHTATSHËM POLITIKO-EKONOMIK

Shqipëria karakterizohet nga një stabilitet i qëndrueshëm politik. Janë ndërmarrë reforma të rëndësishme 
në lidhje me përmirësimin e sistemit juridik, garantimin e një proçesi të lirë dhe të drejtë elektoral, res-
pektimin e të drejtave të njeriut, përshpejtimin e proçesit të decentralizimit të pushtetit lokal si dhe luftën 
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Klima e re pozitive që solli anëtarësimi në NATO në vitin 2009 si dhe shpallja e Shqipërisë si vend kandidat 
për anëtarësim në BE në vitin 2014 kanë reflektuar efektet pozitive mbi ekonominë e vendit të shoqëruara 
me reformat e ndërmarra nga Qeveria duke ndikuar pozitivisht në përmirësimin e klimës së biznesit në vend.

OFERTA/KËRKESA PËR TITUJ

Oferta për Tituj
Ekziston një ofertë reale për kapitale në tregun vendas pasi biznesi i një ekonomie në rritje si 
Shqipëria kërkon fonde për rritjen e tij, që të jetë më konkurrues karshi një ekonomie gjithnjë e 
më globale. Tashmë sistemi bankar nuk është e vetmja zgjidhje pasi shumë klientë (biznese) të 
mëdhenj të bankave i kanë ezauruar thuajse plotësisht kapacitetet kredimarrëse dhe pash-
mangshmërisht do të konsiderojnë shumë shpejt opsionin e përdorimit të alternativës së tregut 
të kapitaleve për financim.
Një tjetër aktor mjaft i rëndësishëm në tregun e titujve është padyshim Qeveria Shqiptare. Kësh-
tu, ndër objektivat kryesorë të Ministrisë së Financave për Menaxhimin e Financave Publike 2014 
– 2020 evidentohet nevoja e krijimit të standardeve, uljes së fragmentimit dhe përmirësimin e 
transparencës dhe parashikueshmërisë në tregun parësor dhe stimulimin e likuiditetit në tregun 
dytësor të titujve të Qeverisë. Gjithashtu, Qeveria shqiptare mund të ndikojë në rritjen e ofertës 
së titujve në treg nëpërmjet kanalizimit të proçesit të privatizimit të ndërmarrjeve të mbetura në 
pronësi shtetërore nëpërmjet tregut të kapitaleve dhe të letrave me vlerë.

Një tjetër ofertues potencial i titujve në tregun vendas në një të ardhme të afërt pritet të jetë 
pushteti lokal dhe biznesi privat ndërkohë që kuadri ligjor për këtë mjet financimi ekziston. Re-
alisht në treg tashmë kanë filluar emetuesit e parë të obligacioneve korporative afatgjata dhe 
afatshkurtra.
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Kërkesa për Tituj
Bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë (BSH), niveli i kursimeve në sistemin bankar ka një trend rritës 
nga viti në vit. Gjithashtu, sasia e parasë që ndodhet jashtë bankave, si dhe hyrja në treg e skemave kol-
ektive të kursimit, si institutet private të pensioneve dhe shoqëritë e sigurimit të jetës, janë prova të pakon-
testueshme për një kërkesë ekzistente për tituj në Shqipëri.

Në anën tjetër, duhet thënë se Politika Monetare intensivisht liberale e ndjekur nga BSH në funksion të stim-
ulit të ekonomisë së vendit përgjatë dy viteve të fundit duke ulur normat e interesit bazë rreth 15 herë dhe 
duke i sjellë ato në nivelin historik më të ulët prej 1.25%, i ka bërë depozitat apo instrumentet e borxhit të 
Qeverisë instrumente aspak të lakmuar për pjesëtarët e tregut.

Mungesa e alternativave të investimit përveç depozitave bankare apo investimit në titujt e borxhit të 
Qeverisë (bono dhe obligacione thesari), ka rritur në një nivel të konsiderueshëm “urinë” e kursimtarëve 
për mjete alternative të alokimit të fondeve të tyre të lira në instrumenta apo alternativa që mundësojnë 
një normë kthimi relativisht më të lartë se mesatarja aktuale që ofron tregu. Kjo ka nxitur kursimet drejt al-
ternativave të tjera jo-ligjore të investimit në bursat jashtë vendit në instrumente derivative me risk të lartë. 
Kjo ka bërë që AMF të ndërmarrë një fushatë sensibilizuese ndaj pjesëmarrësve të tregut në këtë drejtim, 
me qëllim edukimin e tyre dhe nxitjen e tyre për të investuar në alternativa më të njohura për ta në tregun 
vendas. 
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ZHVILLIMI I TEKNOLOGJISË DHE INFORMACIONIT
Zhvillimi i teknologjisë dhe informacionit ka krijuar një revolucion në industrinë e titujve, duke e ndryshuar 
krejtësisht mënyrën klasike të të bërit biznes në këtë industri. Kjo vjen kryesisht sepse zhvillimi i teknologjisë 
dhe informacionit ka rritur konkurrencën në këtë industri për shkak të rritjes së shpejtësisë së ekzekutimit të 
transaksioneve, reduktimit të kostove si dhe zvogëlimit gjeografik të tregjeve, duke rritur jashtë mase volu-
min e tregtimit.
Zhvillimi asimetrik i tregut financiar në Shqipëri me një mungesë zhvillimi të sektorit jo-bankar (përfshi indus-
trinë e titujve), e bën të domosdoshme investimin në këtë drejtim të operatorëve të tregut financiar, duke 
krijuar mundësitë për ngritjen e një infrastrukture moderne e bashkëkohore që të mundësojë zhvillimin me 
hapa të shpejtë të sektorit.

EKZISTOJNË INSTITUCIONE TË TREGUT TË TITUJVE

Në tregun vendas të kapitaleve ekzistojnë ndërmjetësit financiar të nevojshëm për të krijuar mundësinë e 
emetimit të titujve, listimit të kompanisë emetuese në bursë dhe tregtimin e mëtejshëm të titujve në tregun 
sekondar. Aktualisht ka një sërë institucionesh financiare të licensuara nga AMF si ndërmjetës për të kryer 
transaksione në tituj duke filluar që nga shërbimet e regjistrimit, kujdestarisë apo depozitimit të titujve e deri 
tek tregtimi i këtyre titujve në bursë apo në tregjet mbi banak (OTC). 
Pjesa më e madhe e këtyre ndërmjetësve ushtrojnë aktivitetin e tyre në tituj të borxhit të Qeverisë, por ka 
edhe nga ato që ushtrojnë aktivitetin në tituj të tjerë si aksionet (regjistrari), obligacionet korporative (ku-
jdestarët) apo kuotat e fondeve të investimit dhe të pensioneve (depozitarët). 

KOSTOJA QË SJELL MUNGESA E TREGUT TË KAPITALEVE

Mungesa e një tregu efektiv, i cili mundëson përputhjen e kërkesës dhe ofertës aktuale në treg për 
kapitale, ka penguar jo pak zhvillimin e ekonomisë së vendit me ritmet e merituara. Kështu, është rritur 
kostoja e financimit për subjektet që kërkojnë kapitale (biznesi, Qeveria) ndërsa investitorët potencialë 
(oferta), nuk kanë patur alternativa të ndryshme investimi për diversifikimin e portofoleve apo vlerësimin 
më real të kursimeve të tyre.
Një vend në zhvillim si Shqipëria, me një ekonomi që rritet shpejt, shoqëruar me rritjen e kursimeve dhe 
kërkesës për financime, si nga sektori privat ashtu dhe nga ai shtetëror, kërkon fillimin sa më shpejt dhe 
jo shtyrjen, e proçesit të zhvillimit të tregut të kapitaleve.
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FUSHA E AKTIVITETIT

PRODUKTET/SHËRBIMET E OFRUARA

Gama e gjerë e shërbimeve që do të ofrojë ALSE fokusohen kryesisht në këto drejtime:
• Shërbimet e Listimit të Titujve – ka të bëjë me regjistrimin në listën zyrtare të ALSE të emetuesve poten-

cialë të cilët kryesisht dëshirojnë të rrisin kapitalin nëpërmjet ofertave private dhe/ose publike si dhe 
dëshirojnë të kuotojnë për tregtim titujt e tyre në tregun sekondar të bursës duke u dhënë mundësi 
investitorëve potencialë të kthejnë në likuiditet (cash) pozicionet e tyre. Listimi në bursën ALSE mund 
të bëhet edhe me qëllim rritjen e prestigjit të emetuesit;

• Shërbimet e Tregtimit të Titujve – ky është shërbimi kryesor i bursës ALSE si një mekanizëm që mundëson 
përputhjen e kërkesës dhe ofertës për shit-blerjen e titujve nëpërmjet sistemit të saj elektronik të tregtimit 
Quick Trade, i cili i përket standardeve më të larta bashkëkohore sa i përket shpejtësisë, efiçencës dhe 
paanshmërisë në ekzekutimin e transaksioneve si dhe duke mos çeduar kurrë nga mbrojtja e investi-
torëve. Tregtimi i titujve në bursën ALSE do të jetë i ndarë në disa tregje specifike ku titujt do të kuotohen 
sipas disa kritereve të caktuara sasiore dhe cilësore të listimit;

• Shërbimi i Anëtarësimit - Titujt në bursën ALSE do të ekzekutohen vetëm nga anëtarët e bursës, të cilët 
janë ndërmjetës financiar sipas legjislacionit në fuqi që do të licensohen si të tillë paraprakisht nga AMF 
dhe pranohen nga ALSE për të ekzekutuar transaksione në sistem. Bursa ALSE u mundëson anëtarëve 
të saj aksesimin në sistemin e tregtimit të bursës ETS, nëpërmjet të cilit këta anëtarë do të hedhin urdhra 
për llogari të tyre apo të klientëve të tyre si dhe do të ekzekutojnë transaksione në tituj;

• Shërbimet e Klerimit dhe të Shlyerjes së Titujve – i gjithë proçesi i përllogaritjes së detyrimeve financiare 
(proçesi i klerimit) dhe shlyerja fundore e këtyre detyrimeve (proçesi i shlyerjes) përkatëse që lindin nga 
transaksionet në tituj të ekzekutuara në Bursë ose jashtë saj mes ndërmjetësve financiar të specializuar 
të cilët veprojnë për llogari të portofoleve të tyre, ose të klientëve të tyre do të kryhet nga institucionet 
financiare partnere të bursës ALSE, të cilat janë të specializuara për ofrimin e këtyre shërbimeve. Kështu 
klerimi dhe shlyerja e titujve do të kryhet nga AFISAR (për titujt e Qeverisë) dhe nga ALREG (për titujt 
jo-Qeveritar). Sa i përket proçesit të klerimit dhe shlyerjes së detyrimeve në vlera monetare (cash) fillim-
isht do të realizohet nga një bankë e nivelit të dytë e përcaktuar nga bursa ALSE, ndërsa më vonë, pasi 
ALREG të licensohet nga Banka e Shqipërisë edhe si institucion pagesash, i gjithë ky proçes me qark të 
mbyllur do të realizohet nga ALREG;

• Shërbimet e Shpërndarjes dhe Shitjes së të Dhënave – Bursa ALSE do të shërndajë të dhëna në mënyrë 
direkte dhe në kohë reale për operatorët direkt të tregut (firmat e brokerimit, investitorët, emetuesit 
etj.), ndërkohë që për palët e interesuara në mënyrë indirekte (media, shitësit e të dhënave financiare 
etj.) ky shërbim do të ofrohet me pagesë.



17www.alse.al

BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE sh.a.

TREGU

Tregu i Synuar:
Duke marrë parasysh faktin që industria e titujve është shumë e fragmentarizuar në Shqipëri, ALSE do të 
përpiqet që të krijojë një treg të centralizuar i cili të ballafaqojë kërkesën dhe ofertën për tituj në vend. 
Centralizimi do të ketë për qëllim jo vetëm të njëjtën platformë elektronike tregtimi, por edhe krijimin e 
mundësisë për listimin dhe tregtimin e të gjitha klasave të titujve të emetuara nga subjekte me kritere të 
ndryshme cilësore dhe sasiore. Ndërkohë në planet afatmesme të bursës ALSE është edhe zgjerimi në 
tregun e Kosovës e më gjerë duke u dhënë mundësi edhe emetuesve apo investitorëve të tjerë në rajon 
të listohen në këtë treg.

Klientët e Synuar dhe Partnerët Potencialë
• Binzesi dhe Emetues të tjerë privatë -Klientët kryesorë të synuar nga ALSE do të jenë pa dallim emetuesit 

potencialë të titujve (qeveritarë dhe jo-qeveritarë), qofshin këto shoqëri aksionere apo edhe institucione 
të pushtetit lokal apo ente të tjera që rregullohen me ligje të veçanta.

• Institucionet Partnere – Rregullatorët, institucionet e klerimit dhe shlyerjes si dhe ndërmjetësit financiar 
janë grupet kryesore të partnerëve me të cilët do të punojë ngushtësisht ALSE. SE. 

1. Rregullatorët - Sa i përket rregullatorëve ALSE do të rrugëtojë krah për krah me Autoritetin e Mbikëqyr-
jes Financiare (AMF) për të plotësuar kuadrin e nevojshëm rregullator në funksion të ofrimit të një 
ambienti sa më cilësor dhe efiçent për tregtimin e titujve si dhe do të bashkëpunojë ngushtë për 
mbikëqyrjen e tregut nga operatorët abuzues.

2. Institucionet e Klerimit dhe Shlyerjes së Titujve- ALSE do të punojë ngushtësisht me institucionet part-
nere të licensuara për proçesin e klerimit dhe shlyerjes. Klerimi dhe shlyerja për titujt e borxhit të 
Qeverisë realizohet në Bankën e Shqipërisë nëpërmjet sistemit AFISAR, ndërkohë që për të gjithë titujt 
e tjerë, ALSE do të nënshkruajë një kontratë bashkëpunimi me institucionet e licensuara nga rregul-
latorët në vend. 

3. Anëtarët e ALSE- do të punohet me institucionet financiare të licensuara nga AMF për të ofruar shër-
bimet e tyre të ndërmjetësimit. Këto subjekte janë banka të nivelit të dytë dhe firma brokerimi.

4. Aksionerët Potencialë dhe Donatorët- ALSE do të jetë parimisht e hapur ndaj çdo institucioni finan-
ciar (bursa rajonale, ndërmjetës financiar) apo donatori që ka interes të bëhet pjesë e kapitalit ak-
sioner të saj me qëllim rritjen e rëndësisë së tregut të kapitaleve në ekonominë e vendit

• Media dhe mjetet e Komunikimit Publik –ALSE do jetë prezent sa më shumë në media vizive dhe në rrje-
tet sociale si në aspektin e marketingut viziv por edhe në drejtim të edukimit të publikut apo grupeve të 
caktuara të interesit në lidhje me bursën dhe edukimin e publikut mbi investimet në tituj.

Konkurrentët
Shqipëria nuk ka një treg të zhvilluar titujsh, i cili karakterizohet nga fragmentarizimi i madh, çka e bën atë 
të jetë shumë pak funksional dhe me një kosto ndërmjetësimi të lartë për operatorët dhe emetuesit. I vet-
mi treg zyrtar i licensuar (Bursa e Tiranës), nuk arriti kurrë të kthehej në një treg funksional e për rrjedhojë të 
realizonte këtë mision në tregun financiar vendas. Ndërkohë që segmente të tjera të tregut të titujve në 
vend ose janë informale (tregu i aksioneve), ose janë tregje të paorganizuara (tregu i titujve të burxhit publik 
dhe privat) në formën e tregjeve me pakicë brenda vendit (retail markets) apo firmave përfaqësuese të 
brokerimit (të licensuara ose jo) që investojnë kursimet e shqiptarëve në instrumente financiare të listuara 
në bursat e huaja. 

Pavarësisht nivelit të lartë të fragmentarizimit dhe një tregu embrional, këto segmente janë shumë larg të 
qenurit konkurrues për të ardhmen e bursës ALSE, e cila synon centralizimin dhe standardizimin e proçesit të 
tregtimit të titujve në kushte moderne, me transparencë dhe paanshmëri të plotë duke ndikuar në rritjen e 
shkallës së ndërmjetësimit financiar me kosto disa herë më të ulët dhe efiçente.
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SISTEMI ELEKTRONIK I TREGTIMIT

Sistemi Elektronik i Tregtimit ETS që do të përdorë ALSE është sistemi Quick Trade. Sistem ky i bazuar në Windows 
për tregjet e kapitalit me madhësi të vogël e të mesme. Kërkesat e tij modeste për hardware, implementi-
mi i lehtë dhe ndërfaqja standarde FIX 4.4 e bëjnë atë një zgjedhje të sigurt për shumë shtete. Shpejtësia e 
përpunimit të urdhrave është 250 urdhra në sekondë në një server standard të bazuar në Intel. Sistemi është i 
testuar dhe i optimizuar për deri në 100.000 transaksione në ditë.

Sistemi i Informacionit dhe Sistemi i Tregtimit në Bursë (QuickTrade) aktualisht është i instaluar dhe funksional 
në bursat e mëposhtme:

PËRFITIMET NGA ZHVILLIMI I BURSËS

Grupet kryesore të klientelës por edhe të operatorëve të synuar për të përfituar nga aktiviteti me ALSE janë 
kryesisht ato që përfaqësojnë edhe kërkesën dhe ofertën për tituj në vend si dhe ndërmjetësit financiar që 
mundësojnë përputhjen e kërkesës dhe ofertës për këto instrumente në treg. Më konkretisht:

• Emetuesit – Të cilët do të përdorin bursën ALSE për të:
- Rritur kapitalin si alternativë të kredisë bankare,
- Financuar aktivitetin me mjete më të lira,
- Përdorur si marketing apo si mjet prestigji për aktivitetin e biznesit të tyre.

• Investitorët e Portofolit –janë ndër përfituesit më të mëdhenj të tregut të titujve dhe bursës ALSE,                   
kryesisht për shkak se u mundëson:

- Një alternativë më përfituese investimi,
- Menaxhim më të mirë të riskut,
- Transparencë më të lartë në investimin e portofolit,
- Kosto më të ulëta ndërmjetësimi për ekzekutimin e transaksioneve,
- Çmime shumë më afër çmimit të tregut.

• Ndërmjetësit Financiar –Përdorimi i bursës ALSE u sjell këto përfitime;
- Të ardhura më të larta nga rritja e volumit të transaksioneve,
- Mos ekspozim ndaj riskut (kur janë veç ndërmjetës),
- Menaxhim më i mirë e më efiçent i riskut (kur janë palë në transaksion),

• Bursa e Lubjanës (LJSE), Slloveni 
• Bursa e Maqedonisë (MSE), Maqedoni 
• Bursa e Sarajevës (SASE), Bosnje dhe Herzegovine
• Bursa e Banja Lukës (BLBERZA), Bosnjë dhe Herzegovine
• Bursa New Securities Exchange (NEX) Podgorica, Mali i Zi
• Bursa Ndërkombëtare e Titujve e Bahamasit (BISX)
• Bursa e Titujve e Damaskut (DSE), Siri
• Bursa e Angoles (BVDA), Angola
• Bursa Rajonale e Afrikës Perëndimore (BRRM), Bregu i Fildishtë 

Sistemi Quick Trade është i përshtatshëm në të gjitha drejtimet me pritshmëritë për zhvillimin e tregut të titujve 
në Shqipëri si nga pikëpamja e llojshmërisë së instrumenteve financiar, volumit të përpunimit, metodave të 
proçesimit të urdhrave, llojeve të ndërmjetësve financiar.

Sistemi Quick Trade është fleksibël në çdo funksion duke i dhënë ALSE mundësinë e përshtatshmërisë sipas 
çdo nevoje të mundshme të tregut si në fazat fillestare ku volumi i transaksioneve pritet të jetë i vogël, ashtu 
edhe në të ardhmen kur pritet të rritet.

Grupet e Interesit të Targetuara dhe Përfitimet që kanë
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Përfitimet kryesore makro-ekonomike që i vijnë ekonomisë së vendit mund të grupohen kryesisht në dy 
aspekte:

• Rregullatorët – ka një përfitim direkt të prekshëm si mbikëqyrës të tregut financiar, pasi bursa konsidero-
het si promotori kryesor i transparencës financiare dhe efiçencës së kostove. Parë në këndvështrimin e 
rregullatorëve përfitimet që vijnë nga zhvillimi i bursës janë si vijon

 - Një treg financiar më i zhvilluar në të gjithë sektorët gradualisht,
 - Një transaparencë më e  lartë financiare e subjekteve operatore të tregut,
 - Një mbrojtje më e mira e konsumatorëve dhe investitorëve,
 - Rritje e të ardhurave nga rritja e tregut dhe rritja e numrit të operatorëve.

• Ekonomia e Vendit – zhvillimi i bursës sjell një impakt tej mase pozitiv në ekonominë e vendit kryesisht 
për shkak të:

 - Rritjes së shkallës së ndërmjetësimit në ekonomi,
 - Nxitjes së zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm,
 - Reduktimit të evazionit fiskal,
 - Reduktim të kostove të ndërmjetësismit financiar,
 - Zhvillim më të shpejtë të skemave të pensionit dhe investiemve.

KONSIDERATAT LIGJORE

Ka një sërë konsideratash sipas të cilave nëse ekziston vullneti pozitiv i Qeverisë Shqiptare, rregullatorëve 
si dhe operatorëve të tregut, zhvillimi i tregut të kapitaleve do të jetë mjaft i shpejtë dhe i qëndrueshëm 
duke dhënë një impakt pozitiv në rritjen ekonomike të vendit si dhe në konsolidimin e mëtejshëm të sistemit 
financiar në vend. Më konkretisht:
• Kanalizimi i Proçesit të Privatizimit – kanalizimi i një pjese të paketave të aksioneve të shoqërive që janë 

në proçes privatizimi nëpërmjet kuotimit në bursë është një ndër metodat më të përdorura në fillimet 
e zhvillimit të tregjeve të kapitalit në të gjitha vendet fqinje dhe në të gjitha vendet e lindjes (ish-komu-
niste). Nga kjo praktikë bëjnë përjashtim vetëm Shqipëria dhe Kosova. Nëse Qeveria Shqiptare do të 
marrë në konsideratë këtë propozim teknik të përsëritur, do kishim një ndikim mjaft pozitiv në zhvillimin 
e tregut të kapitaleve në vend.

• Lufta kundër Evazionit Fiskal – është shumë e rëndësishme vazhdimësia e luftës kundër evazionit fiskal 
nga ana e Qeverisë dhe sidomos bashkërendimi i punës me Bankën e Shqipërisë në mënyrë që as 
sistemi bankar të mos mbyllë sytë para fenomenit të “dy bilanceve”. Kjo do të krijonte një klimë besimi 
tek vërtetësia e pasqyrave financiare në treg, si dhe do të disiplinonte sipërmarrjen private në lidhje 
me një fenomen mjaft të rëndësishëm në tregjet financiare. Politikat e përbashkëta mes institucioneve 
rregullatore në vend kanë filluar të japin efektet e para pozitive në ekonominë e vendit.

• Incentivat Ligjore e Fiskale– bazuar në praktika të ngjashme në vendet në zhvillim por edhe në vendet 
e rajonit, vullneti pozitiv i Qeverisë mund të nxisë zhvillimin e Bursës duke sjellë një zhvillim me hapa të 
shpejtë të të gjithë industrisë së titujve. Nxitja e zhvillimit të Bursës në vend mund të realizohet nëpërmjet 
akteve ligjore “detyruese” për listimin e subjekte (psh. mbi një kapital të caktuar), dhe/ose me akte 
ligjore “nxitëse” siç janë instrumentet fiskal (psh. përjashtimi nga apo ulja e detyrimeve tatimore për 
subjektet që listohen).

Përfitimet Makro-Ekonomikë
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• Proçesi i Tregtimit të Titujve – në bursën ALSE realizohet tregtimi i titujve të cilët janë pranuar më parë në 
listën zyrtare të bursës sipas kritereve të listimit dhe kuotimit të përcaktuara nga bursa dhe të miratuara 
nga AMF. Tregtimi i këtyre titujve do të bëhet i mundur nëpërmjet grupimit në segmente të caktuara 
tregu sipas shkallës së plotësueshmërisë së kritereve sasiore dhe cilësore nga ana e emetuesve të kë-
tyre titujve. Tregtimi që përfshin shitjen apo blerjen e titujve në bursën ALSE do të mund të kryhet vetëm 
nëpërmjet ndërmjetësve financiar (firma brokerimi) të licensuara nga AMF dhe të pranuara si anëtare 
me të drejta të caktuara nga vetë bursa. Individët apo subjektet investitorë nuk mund të anëtarësohen 
pranë ALSE, për të kryer tregtime në tituj duhet patjetër të nënshkruajnë kontrata me këta ndërmjetës, 
dhe t’ia përcjellin urdhrat sistemit elektronik të tregtimit nëpërmjet këtyre firmave të brokerimit që kanë 
akses në sistem (Anëtarët e ALSE). .  

• Proçesi i Klerimit dhe Shlyerjes së Titujve – siç dihet proçesi i tregtimit të titujve është pjesa e dukshme 
e transaksioneve financiare (front-office), ndërkohë që ka edhe një pjesë të padukshme që ka të bëjë 
me procesin e klerimit dhe shlyerjes. Ky proçes konsiston në transferimin e pronësisë së titujve të tregtuar 
në bursë nga blerësi tek shitësi. Pikërisht këtë proçes bursa ALSE do ta realizojë në bashkëpunim me dy 
institucione të specializuara sipas grupeve të titujve për të cilat ata janë licensuar të klerojnë e shlye-
jnë. Për transaksionet në tituj të Qeverisë, ALSE do të bashkëpunojë ngushtë me sistemin AFISaR i cili 
menaxhohet nga Banka e Shqipërisë. Ndërsa për transaksionet me tituj jo-Qeveritarë, bursa ALSE do të 
bashkëpunojë me një institucion të specializuar dhe të licensuar nga AMF pikërisht për këtë shërbim. Në 
fund të çdo dite tregtimi, bursa ALSE njofton institucionet kleruese përkatëse  në lidhje me pozicionet e 
titujve të çdo operatori të ekzekutuara në seancat e tregtimit të bursës. Koha e klerimit dhe shlyerjes së 
transaksioneve në tituj të ekzekutuar në bursën ALSE, është maksimumi 2 ditë (T+2).

Proçesi Operacional Parësor i Tregtimit, Klerimit dhe Shlyerjes së Titujve 
Proçesi operacional parësor që do të kryejë ALSE, me të gjitha shërbimet për titujt ofrohet në mënyrë të 
automatizuar nëpërmjet sistemit elektronik qëndror të menaxhuar nga vetë ALSE dhe ku do të kenë akses 
vetëm ndërmjetësit e specializuar (firmat e brokerimit anëtare të ALSE) të cilët do të realizojnë transaksione 
në tituj për vete dhe për llogari të klientëve të tyre.
Dy shtyllat kryesore të mënyrës së proçesimit të aktiviteteve që do të realizohen nga ALSE grupohen si vijon:

• Proçesi i Listimit të Titujve – ka të bëjë me proçesin e regjistrimit të titujve që hedhin në treg emetuesit 
me qëllim financimin e aktivitetit të tyre. Ky proçes bëhet nëpërmjet ofertave private (më pak se 100 
investitorë), dhe ofertave publike të cilat kërkojnë një nivel transparence dhe dokumentacioni shumë 
herë më të lartë. Përpara se të listohen në bursën ALSE, emetuesit duhet të marrin aprovimin e AMF. Më 
pas i drejtohen bursës ALSE për të listuar titujt në një nga segmentet e tregut sipas kritereve të përcak-
tuara më parë nga kjo e fundit. Tregjet në bursën ALSE janë të ndara në 3 tregje si vijon: tregu kryesor 
në të cilën do të listohen titujt e kompanive VIP me një bilanc pozitiv prej disa vitesh të cilat konsidero-
hen si subjektet më serioze që ka ekonomia e vendit (blue chips) si dhe titujt e emetuar nga qeveria, 
tregu standard në të cilin do të listohen titujt e kompanive që kanë një bilanc pozitiv të paktën vitin e 
fundit dhe tregu hyrës ku do të listohen një sërë titujsh, emetuesit e të cilave nuk plotësojnë kriteret për 
t’u listuar në segmetet e mësipërme të tregjeve të ALSE. Si pjesë e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi 
i listimit, emetuesit duhet të bëjnë publike në mënyrë periodike pasqyrat e tyre financiare sipas një kal-
endari të paracaktuar nga bursa sipas kuadrit ligjor në fuqi dhe praktikave më të mira ndërkombëtare 
të qeverisjes së korporatave.

• Proçesi i Anëtarësimit të Firmave të Brokerimit – tregtimi në bursën ALSE bëhet vetëm nëpërmjet ndërm-
jetësve financiar (firmave të brokerimit) të licensuara nga AMF dhe të pranuara si anëtare nga vetë 
ALSE pas plotësimit të kritereve rregullatore e teknike. Anëtarët duhet të kenë të paktën një broker fizik 
të licensuar nga AMF i cili do të jetë edhe përgjegjës për vendosjen e urdhrave të tregtimit në sistemin 
elektronik të bursës ALSE. Bursa pajis anëtarin dhe brokerin e anëtarit me username dhe password 
duke u mundësuar aksesimin në sistem vetëm personave të autorizuar. Në rast të shkeljes së ligjeve, 
rregullave apo standardeve teknike, me qëllim mbrojtjen e investitorëve nga abuzimet e mundshme 
bursa ka të drejtë të marrë masa kundrejt tyre deri në kërkesë pranë AMF-së për heqje të licenses për 
ushtrimin e aktivitetit si Broker.

Proçesi  Mbështetës i Listimit të Titujve dhe Anëtarësimit të Firmave të Brokerimit
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Gjashtë janë grupet kryesore me të cilat ndërvepron ALSE si në drejtim të marrjes së shërbimeve apo të 
ofrimit të shërbimeve.
• Emetuesit – regjistrojnë në listën zyrtare të bursës ALSE titujt e emetuar prej tyre në formë të dematerial-

izuar (book-entry) me qëllim rritjen e burimeve të financimit në formë borxhi (obligacionet korporative, 
letrat tregtare), apo në formë kapitali (aksionet) si dhe tituj të tjerë të këtyre grupeve. Emetuesit mund 
t’i listojnë këto tituj si pjesë e ofertës private (e kufizuar në maksimumi 100 investitorë) ose ofertës publike. 
Gjithashtu, listimi i titujve nga emetuesit, ka për qëllim edhe mundësimin e likuiditetit në tregun sekon-
dar përmes kuotimit apo tregtimit (ndërrimit të pronësisë mes investitorëve). Jo në pak raste emetuesit 
mund të listohen edhe vetëm për prestigj, pa pasur nevojë për rritje kapitali apo kuotim të titujve

• Dhomat e Tregtisë e Industrisë dhe Shoqatat e Biznesit – do të jenë partnerë serioze në rrugën e vështirë 
që do të ketë bursa ALSE për sensibilizimin e biznesit që ta përdorë tregun e kapitaleve si një mënyrë 
alternative më të lirë të financimit të aktivitetit të tij. Bursa ALSE planifikon të ketë takime sensibilizuese 
për evidentimin e emetuesve potencialë dhe njohjen e komunitetit të biznesit me shërbimet e ofruara..

• Anëtarët (Firmat e Brokerimit) – Anëtarët do të jenë firmat e brokerimit apo bankat e licensuara nga 
AMF dhe të pranuara nga ALSE për të pasur akses direkt në sistemin elektronik të tregtimit që do të 
përdorë bursa. Anëtarët do të ekzekutojnë transaksione në sistem për llogari të tyre dhe klientëve të 
tyre. Për të mundësuar klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve, secili prej anëtarëve të bursës ose duhet 
të jetë anëtar i një institucioni të autorizuar për të realizuar klerimin dhe shlyerjen e titujve në lidhje me 
transaksionet e ekzekutuara në bursën ALSE ose duhet të ketë një kontratë shërbimi me një ndërmjetës 
që ka atribute të tilla.

• Shoqatat e Ndërmjetësve Financiar– institucionet profesionale vetë-rregulluese (SROs) kanë një rëndësi 
shumë të madhe në tregun financiar e sidomos në industrinë e titujve, pasi synojnë të ruajnë standarde 
të larta profesionalizmi mes anëtarëve duke krijuar besim tek tregu dhe investitorët si dhe duke minimi-
zuar praktikat e këqija. 

• Investitorët – kanë akses indirekt në tregtimin e titujve në ALSE vetëm nëpërmjet anëtarëve të bursës 
megjithatë, bursa do të luajë një rol mjaft aktiv në drejtim të edukimit të publikut. Gjithashtu, bursa do të 
vendos në dispozicion të investitorëve informacionin e nevojshëm me treguesit e tregut sipas kritereve 
të përcaktuara më parë duke pasur si kusht paanshmërinë, shpejtësinë dhe nivelin e lartë të transpar-
encës. 

• Institucionet e Klerimit dhe Shlyerjes – janë partnerët kryesorë të bursës ALSE pasi ato do të mundësojnë 
edhe pjesën e shërbimeve mbështetëse që karakterizon transaksionet në tregjet financiare. Për rrjed-
hojë sistemi elektronik i bursës është i integruar me sistemet elektronike të këtyre institucioneve të spe-
cializuara në mënyrë që të mundësojnë një proçes të sigurtë të klerimit dhe shlyerjes së titujve brenda 
afateve të përcaktuara në kuadrin rregullator.  

• Proçesi i Aksesit dhe Shitjes së të Dhënave – informacioni në tregjet financiare është një element mjaft i 
rëndësishëm që u vjen në ndihmë investitorëve për të marrë pozicione të qarta tregtimi në tituj. Për këtë 
arsye, bursa ALSE do të ofrojë akses në të dhëna për anëtarët e bursës në kohë reale (real-time), si dhe 
do të shesë këtë informacion në mënyrë indirekte për median, publikun apo për subjekte të caktuara 
siç janë investitorët institucionalë (fondet e pensioneve dhe investimeve etj.) apo investitorët e huaj.

Partnerët dhe/ose Pjesëmarrësit e Tregut
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Metoda e Shlyerjes për transaksionet e ekzekutuara në ALSE
Të gjitha transaksionet që do të ekzekutohen në bursën ALSE klerohen dhe shlyhen nga institucionet për-
katëse të specializuara dhe licensuara që punojnë me bursën siç janë AFISAR (sistemi i menaxhuar nga 
Banka e Shqipërisë për klerimin dhe shlyerjen e transaksioneve në titujt e borxhit të Qeverisë) dhe në ndon-
jë institucion tjetër të licensuar nga rregullatorët për të realizuar edhe klerimin e shlyerjen e transkasioneve 
në tituj jo-Qeveritar. Proçesi i klerimit dhe shlyerjes do të jetë sipas praktikave dhe standardeve më të mira 
ndërkombëtare me qëllim reduktimin e riskut. Parimi i klerimit dhe shlyerjes për transaksionet që do të ekze-
kutohen në bursën ALSE do të jetë Shpërndarja kundrejt Pagesës (Delivery versus Payment).

Periudha e Klerimit dhe Shlyerjes së Transaksioneve
Periudha e klerimit dhe shlyerjes për transaksionet e ekzekutuara në bursën ALSE është jo më e gjatë se dy 
(2) ditë pune. Transaksionet që nuk arrijnë të shlyhen brenda kësaj periudhe konsiderohen si transaksione 
të dështuara (defaulted). Bursa ALSE në bashkëpunim me institucionet kleruese do të bëjë të pamundurën 
për të qenë sa më rigoroze në drejtim të mos-lejimit të dështimit të transaksioneve pasi cënojnë integritetin 
e tregut dhe besimin tek publiku investitor. Për këtë arsye, bursa ALSE ka parashikuar në rregulloret e veta 
masa shumë të ashpra penalizuese për subjektet që nuk janë korrekte në proçesin e klerimit dhe shlyerjes.   

Ditët dhe Oraret e Aktivitetit
Duke qenë se Shqipëria nuk ka pasur një bursë aktive, është shumë e nevojshme që përveç krijimit dhe 
vënies në funksionim të tregut, duhet që të ndërtohet edhe besimi tek operatorët financiar por edhe 
tek publiku. Për rrjedhojë është menduar që Bursa ALSE të fillojë nga funksionimi vitin e parë vetëm me 
dy ditë tregtimi në javë (çdo të martë e çdo të enjte). 

Në ditët e përcaktuara të tregtimit, bursa ALSE do të mundësojë sesionet e tregtimit të titujve nga ora 
10.00 deri në orën 14.00 ku do të përfshihen të gjitha proçeset e tregtimit sipas standardeve më të mira 
ndërkombëtare (para-hapjes; kryesore dhe pas-tregtimi). Ndarja kohore mes këtyre fazave është para-
qitur në skemën në vijim.

Metoda e Vazhdueshme e Tregtimit Metoda e Tregtimit në Ankand
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Kontrolli i Cilësisë dhe Mbikëqyrja
Në aspektin operacional, ALSE do të aplikojë një politikë shumë të kujdesshme të monitorimit të hedhjes 
së urdhrave në sistem ashtu edhe të ekzekutimit të transaksioneve në tituj. Bursa ALSE do të aplikojë limite 
të parashikuara në rregullore, të cilat synojnë të parandalojnë abuzimin e mundshëm nga operatorët 
me qëllim mbrojtjen e interesave të investitorëve. Limitet parashikojnë që nga sinjalizimet e hershme (ear-
ly-warning) e deri tek ndalimi i proçesit të tregtimit në një titull të caktuar apo ndalimi i të gjithë seancës së 
tregtimit kur kjo konsiderohet e nevojshme. Bursa ALSE dhe sistemi elektronik i tregtimit i përdorur prej saj i 
kanë të gjitha kapacitetet teknike për realizimin me sukses të këtij misioni 

Anëtarësia në Organizatat Ndërkombëtare
ALSE do të synoj që brenda një periudhe të arsyeshme të bëhet pjesë e rrjetit të organizatave profesioniste 
ndërkombëtare që kanë të bëjnë me tregun e kapitaleve si Federata Euro-Aziatike e Bursave (FEAS) apo 
edhe Federata Europiane e Bursave të Titujve (FESE).
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AKTIVITETI I ALSE PËR VITIN 2017

PËRGATITJA E INFRASTRUKTURËS

Gjatë kohës së përgatitjes së këtyre dokumentave si dhe pas dorëzimit të tyre, Bursa ALSE nisi lobimin pranë 
institucioneve rregullative si:

• Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) - me të cilën ALSE ka pasur gjatë gjithë kohës takime në 
nivel teknik me qëllim nxitjen e këtij projekti ambicioz. Takimet me AMF janë karakterizuar nga një 
frymë e thellë bashkëpunimi e mbështetjeje dhe kanë pasur në fokus të tyre sqarimin e proçesit të 
tregtimit dhe sigurimin e këtij proçesi deri në hallkën e fundit të klerimit dhe shlyerjes së titujve që 
tregtohen në bursë.  

• Banka e Shqipërisë – takime të vazhdueshme janë bërë me Departamentin e Operacioneve Mon-
etare në mënyrë që të qartësohej dhe sigurohej proçesi i klerimit dhe shlyerjes së transaksioneve të 
titujve të borxhit Qeveritar në sistemin AFISAR pranë këtij insititucioni. Nëpërmjet këtyre takimeve u 
bë e mundur nisja e proçedurave për zhvillimin e mundësive të ndërfaqes së dy sistemeve, atij të 
AFISAR dhe sistemit të tregtimit të ALSE Quick Trade.

• Ministria e Financave - për të mbështetur këtë projekt që do t’i jepte frymë tregut financiar në 
Shqipëri, në mënyrë që të jepnin ndihmesën e tyre në lehtësimin e proçedurës së licensimit.  

LICENSIMI NGA AMF

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE u licensua nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në fillim të muajit Korrik 2017 
bazuar në vendimin e Bordit nr.88 datë 03.07.2017 me të drejtë ushtrimin e veprimtarisë si bursë titujsh në ter-
ritorin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë licensë saktësohet se bursa ALSE është licesuar për tregtimin e të 
gjithë klasave të titujve, por ka një kufizim kohor, që për vitin e parë të aktivitetit të saj të kryej transaksione 
vetëm në titujt e borxhit të Qeverisë (Bono Thesari dhe Obligacione Thesari).
Ky kufizim vjen kryesisht për shkak të mungesës së një depozitari titujsh për titujt jo-qeveritarë. Aktualisht 
në Shqipëri funksionon vetëm depozitari qëndror i titujve të qeverisë (AFISaR), një sistem i cili ndodhet nën 
administrimin e Bankës së Shqipërisë. Me licensimin e depozitarëve të tjerë të specializuar që do të ofrojnë 
këtë shërbim për titujt e biznesit, bursa ALSE do të mund të ushtrojë të plotë aktivitetin e saj pa kufizime të 
mëtejshme.

Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. ka nisur si një projekt ambicioz me qëllim krijimin e një plat-
forme elektronike tregtimi në pronësi private, që do të bënte të mundur plotësimin e boshllëkut në tregun 
financiar shqiptar për shkak të mungesës së një tregu titujsh të organizuar. 

Nëpërmjet një pune voluminoze dhe me mbështetjen e vazhdueshme të konsulentëve ligjor Bursa ALSE 
arriti të plotësojë të gjithë dokumentacionin e kërkuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për fillimin e 
proçesit të licensimit bazuar në kërkesat ligjore dhe ato rregullative në fuqi. 
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NGRITJA E INSTITUCIONEVE ALSE

Rritja e kapitalit dhe regjistrimi në institucionet Shqiptare 

Me marrjen e licensës nga AMF, bursa ALSE rriti kapitalin e saj të paguar me rreth 2.5 herë më tepër se kërk-
esa minimale ligjore e kërkuar, duke e çuar në këtë mënyrë në nivelin 50 milionë ALL.
Në muajin Gusht 2017 përfundoi edhe proçesi i regjistrimit të ALSE në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) 
si dhe në organet tatimore qëndrore e lokale, në organet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore si dhe 
në institucionet që mbikëqyrin tregun e punës.

Konstituimi i Organeve Drejtuese të ALSE 
Asambleja e Aksionerëve është organi më i lartë vendimarrës i bursës ALSE,  i cili menjëherë pas themelimit 
ka filluar funksionimin operacional në mënyrë të rregullt. Asambleja e Aksionerëve ka përcaktuar Drejtorin 
Ekzekutiv të ALSE si dhe emrat e Këshillit Mbikëqyrës duke pasqyruar në këtë përzgjedhje edhe peshën 
specifike të aksionerëve pa lënë pas dore edhe anëtarët e pavarur të cilët zënë 2/5 e Këshillit. Këshilli 
Mbikëqyrës është mbledhur në mënyrë të vazhdueshme dhe ka miratuar një sërë dokumentesh të nevo-
jshme për një funksionim sa më normal të ALSE.

Konsulenca e Huaj 
Me qëllim të një mbarëvajtje sa më të mirë të tregut të kapitaleve në përgjithësi dhe funksionimit normal 
e të shëndetshëm të Bursës ALSE në veçanti, Asambleja e Aksionerëve ka vendosur kontraktimin e ek-
spertëve të huaj me eksperiencë të madhe në zhvillimin e tregut të kapitaleve në rajon. Këta konsulentë 
do të asistojnë Bursën ALSE në çdo hallkë të proçesit teknik dhe ligjor të punës me qëllim sigurimin e një 
aktiviteti sa më normal që do të rrisë edhe besimin e publikut tek bursa dhe tregu i titujve.

Përgatitja e Kuadrit Rregullator shtesë në ALSE
Me marrjen e licensës ka filluar intensivisht puna për hartimit e kuadrit rregullativ shtesë që i nevojitet ALSE 
si për funksionimin institucional ashtu edhe për atë operacional. Që nga krijimi i ALSE janë miratuar rreth 5 
rregullore, 3 udhëzime e disa draft kontrata si dhe janë në proçes disa të tjera.
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PËRGATITJA PËR TREGUN E TITUJVE TË QEVERISË

Hartimi i Termave të Referencës për ndërfaqen me sistemin AFISaR
Është punuar ngushtë me Bankën e Shqipërisë për përgatitjen e Termave të Referencës që duheshin nd-
jekur nga të gjithë palët për të bërë ndryshimet e nevojshme në sistemet përkatëse si dhe për të ndërtuar 
ndërfaqen që do mundësojë komunikimin automatik mes sistemit të Bursës ku tregtohen titujt e Qeverisë 
dhe sistemit AFISaR ku pozicionet e titujve shlyhen.

Proçesi Juridik dhe Ndryshimet Rregullatore
Gjatë gjithë kohës është  punuar ngushtë me Departamentin Ligjor dhe Departamentin e Operacioneve 
Monetare pranë Bankës së Shqipërisë për amendimin e Rregullores së AFISaR, në mënyrë që të përfshihej 
në proçesin operacional të tregtimit të titujve të Qeverisë edhe funksionimi i bursës së titujve së bashku 
me anekset përkatëse të kostove dhe dokumentave të anëtarësimit. Ndryshimet në fjalë u miratuan nga 
Këshilli Mbikëqyrës i BSH në mbledhjen e datës 06.12.2017.   

Proçesi Teknik, Ndërfaqja dhe Testimi
Është punuar ngushtësisht me Departamentin e Operacioneve Monetare dhe Departamentin e IT-së në 
BSH për testimin e të gjithë llojeve të transaksioneve potenciale në një ambient virtual. Ky proces pritet të 
përfundojë në fillim të vitit 2018 dhe do të garantojë një proçes të plotë e transparent të tregtimit-klerim-
it-shlyerjes së transaksioneve në tituj të Qeverisë.

Anëtarësimi i ALSE pranë AFISaR 
ALSE ka punuar intensivisht për plotësimin e të gjithë dokumentacionit të nevojshëm për anëtarësimin e 
saj pranë sistemit AFISaR. Ky dokumentacion përfshin edhe hartimin e dy rregulloreve dhe udhëzimeve që 
mbulojnë të gjithë proçesin e klerim-shlyerjes si dhe komunikimit automatik, të inkriptuar mes dy sistemeve. 
Këto dokumenta kanë përfunduar dhe janë miratuar nga Këshilli Mbikëyrës i ALSE me datën 26 Dhjetor 
2017, dhe do dërgohen menjëherë në BSH. Pritet që BSH të miratojë ALSE si anëtare të sistemit AFISaR, në 
fillim të muajit Janar 2018.

ANËTARËSIMI NË ASLE

Anëtarësimi i Bankave të Nivelit të Dytë 
Është bërë një punë intensive me takime të shpeshta në nivel teknik me bankat e nivelit të dytë për t’u 
shpjeguar benefitet e anëtarësimit në Bursën ALSE. Deri në fund të 2017 kanë aplikuar katër banka  nga 
të cilat dy prej tyre kanë dorëzuar dokumentat e plotë dhe kanë marrë anëtarësimin në 7 Nëntor 2017. 
Bankat e tjera janë në proçesin e plotësimit të dokumentacionit.

Anëtarësimi i Firmave të Brokerimit 
Është bërë një punë e kënaqshme në lidhje me informimin e firmave të brokerimit në lidhje me proçesin 
e anëtarësimit në ALSE. Duhet thënë se interesi i këtyre subjekteve të licensuara nga AMF ka qenë mjaft 
i madh, por proçesi ka pengesa teknike, pasi arkitektura financiare në vend e bën pothuaj të pamundur 
operimin e tyre në bursë pa ndërmjetësimin e bankave të nivelit të dytë, të cilat duhet të operojnë si ag-
jentë kujdestarë dhe shlyerës për llogari të këtyre firmave të brokerimit
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Procesi i Trajnimit të Brokerave Fizikë 
Në datat 12-13-14 Dhjetor 2017 ALSE realizoi trajnimin e parë të brokerave fizikë të bankave për të tregtu-
ar në platformën elektronike të Bursës ALSE. Ky është një kriter i domosdoshëm rregullator për një anëtar 
të bursës. Interesi i bankave ishte mjaft i madh në drejtim të trajnimit të brokerave të tyre. 7 banka nga 
10 që ka licensuar AMF dërguan përfaqësuesit e tyre në këtë trajnim. Në këtë  trajnim morën pjesë edhe 
përfaqësues të Departamentit të Mbikëqyrjes së Tregut të Kapitaleve pranë AMF. ALSE ka shpërndarë 
çertifikata pjesëmarrjeje vetëm për brokerat e bankave që janë pranuar si anëtarë të ALSE. Përgjatë vitit 
2018 do të vijohet me trajnimin e përfaqësuesve të firmave të brokerimit.

Instalimi i programit të ALSE në ambientet e dy anëtarëve si dhe pranë AMF
Në kuadër të plotësimit të proçedurave të anëtarësimit, gjatë muajit dhjetor 2017 është bërë i mundur in-
stalimi i platformës së tregtimit në dy bankat anëtare të ALSE si dhe ka përfunduar me sukses testimi i kësaj 
lidhje. Njëkohësisht gjatë këtij muaji është realizuar dhe testuar edhe lidhja e plotformës së mbikëqyrjes 
pranë AMF-së, e cila vjen si rezultat i detyrimeve ligjore që ka bursa e titujve për të raportuar në mënyrë 
periodike pranë rregullatorit.

MARRËDHËNIET NDËRINSTITUCIONALE
Kontakte të ngushta me AMF dhe BSH 

Që në momentin e marrjes së licensës ALSE ka zhvilluar takime të ngushta në nivele politikë-bërëse dhe 
në nivele teknike me AMF dhe BSH me qëllim identifikimin e problematikës së hasur për vënien në funksion 
të tregut zyrtar të titujve si dhe gjetjen e zgjidhjeve. Pjesë e këtyre takimeve kanë qenë edhe kontaktet e 
shpeshta me ekspertët e huaj ligjorë të Bankës Botërore që po ndihmojnë AMF në drejtim të draftimit të 
ligjit të ri për titujt në Republikën e Shqipërisë. Kjo marrëdhënie institucionale ka qenë mjaft e frytshme dhe 
me mbështetje reciproke, duke synuar zhvillimin e tregut të kapitalit në vend dhe lehtësimin e këtij proçesi 
deri në nivelin që nuk cënohet siguria e konsumatorëve

Kontakte me Ndërmjetës Financiarë dhe Grupe Interesi 
ALSE është në kontakt të vazhdueshëm me subjekte të ndryshme që tregojnë interes ndaj tregut të kapi-
taleve si operatorë (ndërmjetës financiar).

ALSE NË PUBLIK
Prezenca në Media 

Që nga marrja e licensës nga AMF, bursa ALSE ka qenë mjaft aktive në median e shkruar dhe vizive me 
qëllim shpjegimin për publikun e gjerë të objektivave të bursës për zhvillimin e tregut të kapitaleve dhe 
industrisë së titujve në Shqipëri. Emisionet televizive, intervistat apo artikujt kanë synuar një target grup au-
dience me kulturë modeste financiare në mënyrë që proçesi të ishte sa më i kuptueshëm, duke synuar të 
sensibilizohen investitorët potencialë në lidhje me përfitimet që sjell në ekonominë e vendit një treg i zhvil-
luar kapitalesh. Gjithashtu ALSE është aktive edhe në rrjetet sociale (me kosto zero) si Facebook e LinkedIn.

Faqja e Internetit të ALSE 
Është punuar në mënyrë intensive për përgatitjen dhe publikimin e faqes së internetit të ALSE, e cila u 
aksesua publikisht në Dhjetor 2017 me URL www.alse.al. Në këtë dritare, ALSE ka publikuar informacione 
bazë në lidhje me institucionin, organet drejtuese, aksionerët, tregjet, instrumentet, kriteret e anëtarësimit 
dhe listimit si dhe një sërë informacionesh të tjera mjaft të vleshme për t’u aksesuar nga grupet e interesit.  
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TË DHËNAT FINANCIARE

AUDITIMI I JASHTËM
RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR
Aksionarëve të Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. 

Opinioni
Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. (më poshtë “Shoqëria”), që 
përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar më datë 31 dhjetor 2017, dhe pasqyrën e të ardhurave gjithëpërf-
shirëse, pasqyrën e ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për periudhën prej 28 korrik 
2017 deri me 31 dhjetor 2017, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të politi-
kave kontabël më të rëndësishme. 
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të Bursa Shqiptare e Titujve ALSE sh.a. paraqesin drejt, në të gji-
tha aspektet materiale, pozicionin financiar të Shoqërisë më 31 dhjetor 2017, dhe performancën finan-
ciare dhe flukset e parasë për periudhën prej 28 korrik deri 31 dhjetor 2017, në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (“SNRF”).

Baza për opinionin
Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Përgjeg-
jësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në paragrafin Përgjegjësia 
e Audituesit për auditimin e pasqyrave financiare të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në 
përputhje me Kodin e Etikës për Profesionistët Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës 
për Profesionistët Kontabël (Kodi i BSNEPK) së bashku me kërkesat etike që janë të përshtatshme për audit-
imin e pasqyrave financiare në Shqipëri (Kodi IEKA), dhe kemi përmbushur përgjegjësitë tona të tjera etike 
në përputhje me këto kërkesa dhe të Kodit BSNEPK. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me Pasqyrat Financiare
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në përputhje me 
SNRF-të, dhe për ato kontrolle të brendshme, që Drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të mundur për-
gatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo 
gabimit.
Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e Shoqërisë për 
të vazhduar në vijimësi, duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet që kanë të bëjnë 
me vijimësinë dhe duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin kur drejtimi synon ta 
likuidojë Shoqërinë ose të ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale përveç sa më sipër.
Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë përgjegjës për mbikëqyrjen e proçesit të raportimit financiar 
të Shoqërisë.
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Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e pasqyrave financiare
Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare në tërësi 
nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një raport auditimi që 
përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që 
një auditim i kryer në përputhje me SNA- të do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ek-
ziston. 

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, individu-
alisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet ekonomike të 
përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare. 

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe ruajmë skepticizmin 
profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: 

 
• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale të pasqyrave financiare, qoftë për shkak të 

mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë proçedurat e auditimit në përgjigje të këtyre  rreziqeve, 
dhe marrim evidenca auditimi që janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar një bazë 
për opinionin tonë. Rreziku i mos zbulimit të një anomalie materiale si rezultat i mashtrimit është më i 
lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, falsifikime, 
përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, anashkalime të kontrolleve të brendshme.

• Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm, që ka të bëjë me auditimin me qëllim që të përcakto-
jmë proçedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për qëllime të shprehjes së 
një opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë.

• Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e çmuarjeve 
kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra nga drejtimi.

• Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës kontabël të vijimësisë, ba-
zuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet, 
e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e Shoqërisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne 
arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri, ne duhet të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit 
në lidhje me shpjegimet e dhëna në pasqyrat financiare, ose nëse këto shpjegime janë të papërsh-
tatshme, duhet të modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të 
marrë deri në datën e raportit tonë të auditimit. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të 
bëjnë që Shoqëria të ndërpresë veprimtarinë.

• Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, përfshirë in-
formacionet shpjeguese të dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin transaksionet dhe ngjarjet 
në to në një mënyrë që arrin paraqitjen e drejtë.

• 
Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen e Bursës Shqiptare të Titujve ALSE sh.a., përveç të 
tjerave, lidhur me qëllimin dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë 
mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne mund të identifikojmë gjatë auditimit.

Еrnst & Young – Ekspertë Kontabël të Autorizuar                Mario Vangjel
Dega në Shqipëri              Ekspert Kontabël i Regjistruar

21 Mars, 2018
Tiranë, Shqipëri
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PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR 
me 31 Dhjetor 2017

Pasqyra e Pozicionit Financiar

më 31 dhjetor 2017 

Shenime 
shpjeguese 31 dhjetor 2017

ne Lek

Aktivet afatshkurtra
Mjete monetare 5 29,259,372
Kerkesa te tjera te arketueshme 6 143,307
Parapagime dhe shpenzime te shtyra 7 819,372
Totali i aktiveve afatshkurtra  30,222,051

Aktivet afatgjata
Aktive afatgjata materiale 8 5,470,569
Aktive afatgjata jomateriale 9 8,251,059
Totali i aktiveve afatgjata  13,721,628

Totali i aktiveve  43,943,679

Detyrimetdhe kapitali
Detyrimetafatshkurtra
Detyrimedhe te tjera te pagueshme 10       2,426,412
Totali i detyrimeve afatshkurtra        2,426,412

Detyrimetafatgjata
Detyrimet afatgjata 10       3,988,500 
Totali i detyrimeve afatgjata        3,988,500 
Totali i detyrimeve 6,414,912

Kapitali aksionar
Kapitali i nenshkruar i paguar 11 50,000,000
Humbja e periudhes  (12,471,233)
Totali i kapitalit aksionar  37,528,767

Totali i detyrimeve dhe kapitalit  43,943,679

Pasqyra e pozicionit financiar duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 34 – 46 qe jane pjese 
perberese e pasqyrave financiare.
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Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
Per periudhen nga 28 korrik 2017 deri me 31 dhjetor 2017

 Shënimet

Periudha nga
28 korrik 2017 deri me                    

31 dhjetor 2017
 ne Lek

Të ardhurat
Te ardhura nga aktiviteti -

Total i te ardhurave -

Shpenzime Operative 

Shpenzime personeli 12           (2,427,424)

Amortizimi i aktiveve afatgjata materiale 8                    (318,019)
Amortizimi i aktiveve afatgjata jomateriale 9                    (8,691)
Shpenzime administrative 13                 (9,770,456)

Totali i shpenzimeve            (12,524,590)

Humbje nga veprimtaria kryesore             (12,524,590)

Të ardhura financiare neto
Shpenzime financiare, neto 14                      (11,427)
Fitim nga kembimi, neto 15 64,784 
Totali i te ardhurave financiare, neto 53,357 

Humbje neto e vitit para tatimit            (12,471,233)

Shpenzime tatimfitimi 16
 -   

Humbje e vitit (12,471,233)

Pasqyra e te ardhurave gjitheperfshirese duhet te lexohet se bashku me shenimet shpjeguese ne faqet 34 – 46 qe jane 
pjese perberese e pasqyrave financiare.
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Pasqyra e Flukseve të Parasë
Per periudhen nga 28 korrik 2017 deri me 31 dhjetor 2017

Shenime

Periudha nga
28 korrik 2017 deri me 

31 dhjetor 2017
ne Lek

 Flukse monetare nga veprimtaritë e shfrytëzimit 
 Fitim (humbje) para tatimit  (12,471,233)
 Rregullime per:   

Amortizimin e aktiveve afatgjata materiale   8 318,019
Amortizimin e aktiveve afatgjata jomateriale 9 8,691
Te ardhura nga interesi  14 (15,027)
 Rritje ne kerkesa te tjera te arketueshme 6 (143,307)
 Rritje ne parapagime dhe shpenzime te shtyra 7 (819,372)
 Rritje ne detyrimet dhe te tjera te pagueshme 10 6,414,912
Fluksi monetar nga veprimtarite e shfrytezimit (6,707,317)
 Tatim fitim i paguar 

16
-

 Interesi i arketuar
14

15,027
 Interes i paguar -
 Fluksi monetar i perdorur ne veprimtarite e 
shfrytezimit (6,692,280)

 Fluksi monetar nga veprimtarite e investimit 
 Blerje e aktiveve afatgjata materiale 

8
(5,788,588)

 Blerje e aktiveve afatgjata jomateriale 
9

(8,259,750)
 Fluksi monetar i perdorur  ne veprimtarite e investimit (14,048,338)

 Fluksi monetar nga veprimtarite e financimit 
 Kontribut ne kapital 

11
50,000,000

Fluksi monetar neto nga veprimtarite e financimit 50,000,000

 Rritja ne mjetemonetare 29,259,372
 Mjetet monetare ne fillim te periudhes 5 -
 Mjetet monetare ne fund te periudhes 5 29,259,372

Pasqyrat Financiare tё Shoqёrisёpёr periudhёn e mbyllur mё 31 dhjetor 2017 u aprovuan nga administratorimё 15 
shkurt 2018 dhe u nёnshkruan si mё poshtё: 

Artan Gjergji       
                                                                                                                                          Kazazi Consulting shpk 
Administrator

Pasqyra e flukseve monetare duhet tё lexohet sё bashku me shёnimet shpjeguese nё faqet 34 – 46 qё janё pjesё 
pёrbёrёse e Pasqyrave Financiare.
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2.  Bazat e pergatitjes se Pasqyrave Financiare
     2.1 Deklarata e përputhshmërisë

Pasqyrat financiare të shoqërisë jane pergatitur ne perputhje meStandardet Ndёrkombёtare tё Raportimit Financiar 
(SNRF) publikuar nga Bordi i Standardeve Ndёrkombёtare tё Kontabilitetit (BSNK).

2.2 Bazat e matjes
Pasqyrat financiare jane pergatitur mbi bazene kostos historike.

2.3 Paraqitja e pasqyrave financiare
Paraqitja e vlerave nё aktive dhe detyrimepёr vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017 ёshtё bёrё sipas ndarjes në aktive 
afatshkurtra e afatgjata dhe detyrime afatshkurtra e afatgjata.

2.4 Periudhat krahasimore
Shoqёria ka filluar aktivitetit e saj mё 28 korrik 2017 ndaj ne ketopasqyra financiare te pergatitura nga shoqeria nuk 
ka njё periudhё tё mёparshme krahasimore.

2.5 Monedha funksionale dhe e paraqitjes
Keto pasqyra financiare jane prezantuar ne“Lek”, e cila eshte dhe monedha funksionale e Shoqerise.

2.6 Parimi i vijimësisë 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur mbi bazën e vijimësisë. Kapitali i përgjithshëm i kompanisë nuk është në 
vlera negative. Pasqyrat financiare nuk përfshijnë rregullimet që do të rezultonin në qoftë se kompania nuk do të 
ishte në kushtet e aktivitetit në vijimësi.

Në bazë të ligjit “Për procedurat tatimore”, administrata tatimore ka të drejtë të fillojë proçesin e likuidimit për ato 
kompani të cilat rezultojnë me total kapitali negativ për një periudhë prej të paktën tre vjet rresht.

1.  Informacion i Pergjithshem

Shoqeria “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. (me poshte referuar si “Shoqeria”) eshte institucion financiar Shqiptar 
i regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me date 28korrik2017 dhe prane Drejtorisё Rajonale Tatimore 
Tiranё me NIPT L71928011S.

Veprimtaria e Shoqerise rregullohet ne perputhje me dispozitat perkatese te Ligjit 9901, date 14 prill 2008, “Per 
Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, si dhe nga akti i themelimit dhe statuti i saj. Objekti kryesor i aktivitetit te Shoqerise 
eshte:“Kryerja e aktivitetit te burses se titujve per te gjithe tituj dheinstrumenteve te tjera financiare, te parashikuar 
sipas Ligjit per Titujt dhe ne perputhje me licencen e dhene nga AMF-ja, me perjashtim te instrumenteve derivative te 
percaktuar nga Kreu Il i Ligjit per Titujt.”

Shoqeria zoterohet nga aksionerёtBanka Credins sh.a., Banka Amerikane e Investimeve sh.a. dhe AK-Invest sh.a., te 
cilet me 31 dhjetor 2017 zoterojne respektivisht 42.5%, 42.5% dhe 15% te kapitalit themeltar.

Administrator i Shoqerise eshte Z. Artan Gjergji. Anёtarёt e Kёshillit Mbikqyrёs tё Shoqёrisё mё 31 dhjetor 2017 janё:

1. Hysen Çela
2. Aida Naska
3. Ines Muçostepa
4. Brikena Hoxha

Selia kryesore e Shoqerise ndodhet ne Rrugen “Nikolla Tupe”, Nr.1, Kati 3, Ap.3, Tirane.Numri i punonjesve te Shoqerise 
me 31 dhjetor 2017 eshte 4(katёr).
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2.7 Perdorimi i vleresimeve dhe gjykimeve
Pergatitja e pasqyrave financiare kerkon nga drejtuesit te ushtrojne gjykimin e tyre ne procesin e zbatimit te politikave 
kontabel te kompanise dhe shumave te raportuara te aktiveve, detyrimeve, te ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultati 
aktual mund te ndryshoje ne varesi te ketyre vleresimeve.
Vleresimet dhe gjykimet rishikohen ne menyre te vazhdueshme. Rishikimet e vleresimeve kontabel jane te njohura 
ne periudhen ne te cilen vleresimi eshte rishikuar si dhe ne periudhat e ardhshme qe preken. 

Ne veçanti, informacionet mbi fushat me te rendesishme te vleresimeve dhe gjykimeve ne aplikimin e politikave kontabel 
te cilat kane efektet me te rendesishme ne shumat e njohura ne pasqyrat financiare, jane pershkruar ne shenimet 
perkatese te pasqyrave financiare. 

2.8 Zbatimi i ndryshimevenё Standardet Ndёrkombёtare tё Raportimit Financiar

2.8.1	 Standarde	tё	miratuara	por	qё	ende	nuk	kanё	hyrё	nё	fuqi

Standardet dhe interpretimet qe jane miratuar, por nuk kane hyre ende ne fuqi per periudhen raportuese jane 
paraqiture me poshte. Shoqeria do adoptoje vetem ato standarde te cilat do jene te aplikueshme per te, me 
nisjen e aktivitetit te saj ne periudhen pasardhese. 

	 SNRF 9 Instrumentat Financiare 
	 SNRF15 Tё ardhurat nga Kontratat me Klientёt  
	 SNRF16 Qeraja
	 SNRF17 Kontratat e Sigurimit
	 KIRFN Interpretimi 22 Transaksionet nё Monedhё tё Huaj dhe Njohja nё Avancё
	 KIRFN Interpretimi 23 Pasiguria mbi Trajtimin e Tatimit mbi të Ardhurat 
	 SNRF2 Klasifikimi dhe Matja e Transaksionet tё Pagesave të bazuara në aksione – Ndryshim i SNRF 2 
	 Zbatimi i SNRF9 Instrumentat Financiarё me SNRF 4 Kontratat e Sigurimit – Ndryshim i SNRF 4 
	 SNA 40 Transferimi i aktiveve afatgjata material te investimit
	 Ndryshim i SNRF10 dhe SNK 28: Shitja ose Kontributi ne Aktive ndёrmjet njё Investitori nё pjesёmarrje 

ose njё sipërmarrje të përbashkët 
	 SNK 28 Interesat afatgjatё nё pjesёmarrje dhe sipёrmarrjet e pёrbashkёta 

Cikli i Përmirësimeve vjetore 2014-2016 (lëshuar në Dhjetor 2016)

Permiresimet e meposhtme nuk jane te aplikueshme per Shoqerine: 

	 SNRF	1	Adoptimi	pёr	herё	tё	parё	i	Standardeve	Ndёrkombёtare	tё	Raportimit	Financiar – Fshirja 
e pёrjashtimeve afatshkurtra pёr adoptuesit për herë të pare 

	 SNA	28	Investimet	nё	Pjesёmarrje	dhe	sipёrmarrje	tё	pёrbashkёta - Sqarime se matja e investimeve 
me vlerë të drejtë përmes fitimit ose humbjes është një zgjedhje investimi-sipas-investimit 

Cikli i pёrmirёsimeve vjetore 2015-2017 (lёshuar nё Dhjetor 2017) 

Permiresimet e meposhtme nuk jane te aplikueshme per Shoqerine: 

	 SNRF	3	Kombinimi	i	Bizneseve – Interesat e mbajtura mё parё nё njё operacion tё pёrbashkёt
	 SNRF	11	Marrёveshjet	e	Pёrbashkёta - Interesat e mbajtura mё parё nё njё operacion tё pёrbashkёt.
	 SNA	12	Tatimi	mbi	tё	Ardhurat – Pasojat e tatimit mbi fitimin tё pagesave mbi instrumentat financiarё 

tё klasifikuara si kapital. 
	 SNA	23	Kostot	e	Huamarrjes	-	Kostot	e	huamarrjes	të	përshtatshme	për	kapitalizim
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31 dhjetor 2017
Euro/Lek 132.95
Usd/Lek 111.10

3.2  Instrumenta financiare 
Instrumentat financiare joderivative perbehen nga llogari te arketueshme, mjete monetare, hua te marra dhe te 
dhena, dhe llogari te pagueshme.

Instrumentat financiare joderivative njihen fillimisht me vleren e drejte plus çdo kosto transaksioni qe lidhet me to, 
perveç siç pershkruhet me poshte. Per instrumentat e mbajtur me vlere te drejte nepermjet fitim/humbje, kostot e 
transaksionit kalojne ne shpenzime dhe te ardhura. Ne vijim te njohjes fillestare instrumentat financiar joderivative 
maten siç pershkruhet me poshte.

Nje instrument financiar njihet nese shoqeria behet pale ne kushtet kontraktuale te instrumentit. Aktivet financiare 
çregjistrohen kur skadojne te drejtat kontraktuale te shoqerise mbi flukset e parase se aktivit financiar ose kur 
shoqeria transferon aktivin financiar tek nje pale e trete pa mbajtur kontrollin ose gjithe risqet dhe perfitimet 
thelbesore te aktivit. Blerjet dhe shitjet normale te aktiveve financiare kontabilizohen ne daten e transaksionit, qe 
eshte data ne te cilen shoqeria angazhohet te bleje apo te shese aktivin. Detyrimet financiare çregjistrohen nese 
detyrimet kontraktuale te Shoqerise skadojne, shfuqizohen ose anullohen.

2.8.2	 Standarde	tё	miratuara	dhe	efektive	pёr	periudhёn	vjetore

Standardet dhe amendimet e reja te paraqitura me poshte jane te zbatueshme per periudhat financiare qe 
fillojne me ose pas dates 1 janar 2018, gjithsesi, ato nuk jane te aplikueshme per Shoqerine, deri tani. 

	 Ndryshime nё SNA 7 
	 SNA 12 Njohja si Aktiv e Tatimit tё Shtyrё pёr Humbjet e Parealizuara – e amenduar 
	 SNRFDeklarata e Praktikёs 2: Marrja e Vendimeve të Materialitetit 

Cikli i Përmirësimeve vjetore 2014-2016 (lëshuar në Dhjetor 2016)

Permiresimet e meposhtme nuk jane te aplikueshme per Shoqerine: 

	 SNRF 12 Shprehja e interesave në Njёsi të tjera.

3.   Politikat Kontabёl
 Politikat kontabel te meposhtme jane aplikuar ne menyre konsistente nga Shoqeria, perveç rasteve kur 

specifikohet ndryshe.

3.1  Transaksionet ne monedhe te huaj
Transaksionet ne monedhe te huaj konvertohen ne monedhen funksionale dhe regjistrohen me kursin e kembimit 
ne daten e transaksionit. Aktivetdhe detyrimet monetare ne monedhe te huaj ne daten e raportimit konvertohen 
ne monedhen funksionale me kursin e kembimit ne daten e raportimit. Fitimi ose humbja nga kembimi ne zera 
monetareeshte diferenca qe vjen nga kembimi i nje numri te caktuar njesish te nje monedhe te huaj ne monedhen 
funksionale me kurse te ndryshme kembimi ne datat e kembimit. Te drejtat dhe detyrimet jomonetare ne monedhe 
te huaj konvertohen ne monedhen funksionale me kursin e kembimit te dates se kryerjes se transaksionit, ndersa 
ato qe maten me vlere te drejte rikembehen ne monedhen funksionale me kursin e kembimit te dates kur eshte 
percaktuar vlera e drejte.
Diferencat qe rezultojne nga kursi i kembimit kalojne ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.
Kurset e kembimit te perdorura ne konvertimin e aktivevedhe detyrimeve monetare ne monedhe te huaj jane:
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Paraja	dhe	ekuivalentet	e	parase
Paraja dhe ekuivalentet e parase (mjetet monetare) perfshijne arken dhe llogarite rrjedhese me bankat. 

Llogari	te	arketueshme
Llogarite e arketueshme (kerkesat e arketueshme) njihen fillimisht me vleren e drejte dhe me pas me kosto te 
amortizuar duke zbriturhumbjen nga zhvleresimi. Provigjoni per zhvleresimin e aktiveve te arketueshme llogaritet kur 
ka te dhena se Shoqeria nuk do te jete ne gjendje te mbledhe te gjitha detyrimet. 

Veshtiresite financiare te debitorit, mundesia qe debitori te falimentoje ose riorganizimi i tij financiar, mospagesa ose 
pagesa te vonuara konsiderohen tregues qe llogarite e arketueshme te zhvleresohen. Shuma e provigjonit llogaritet si 
diference midis vleres se mbetur dhe vleres aktuale te flukseve te ardhshme te parashikuara te parase te skontuara me 
normen efektive te interesit.  
Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka llogari te arketueshme prej klienteve apo provigjion per zhvleresimin e ketyre 
llogarive. 

Llogari	te	pagueshme
Llogarite e pagueshme paraqiten me vleren e tyre te drejte dhe me pas me kosto te amortizuar, duke perdorur 
metoden e interesit efektiv.

Hua	te	marra	dhe	te	dhena
Huate e marra dhe te dhena njihen fillimisht me vleren e tregut, pa perfshire koston e transaksioneve. Pas njohjes 
fillestare, huate e marra dhe te dhena paraqiten me kosto te amortizuar duke njohur ne pasqyren e te ardhurave dhe 
shpenzimeve çdo diference midis vleres fillestare dhe vleres se pagueshme nominale pergjate periudhes se huamarrjes 
duke u bazuar ne metoden e interesit efektiv.
Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka hua te marra apo te leshuara prej and ndaj paleve te tjera. 

Te tjera
Instrumenta te tjere joderivative maten me kosto te amortizuar sipas metodes se interesit efektiv, duke zbritur çdo 
humbje nga zhvleresimi. Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka instrumente te tjera joderivative ne pasqyrat e saj 
financiare.
 

3.3  Aktive afatgjata materiale

Njohja	dhe	matja
Te gjitha aktivet afatgjata materiale paraqiten me kosto duke zbritur zhvleresimin dhe amortizimin e akumuluar. 
Kostoja perfshin shpenzime te cilat lidhen drejtperdrejt me blerjen e aktivit. Ne rastet kur pjese te nje aktivi afatgjate 
material kane jetegjatesi te ndryshme, ato kontabilizohen si zera te ndryshem (komponentet me te medhenj) te 
aktiveve afatgjata materiale. Fitimet dhe humbjet nga shitjet apo nxjerrjet jashte perdorimit percaktohen duke 
krahasuar vleren e shitjes me vleren e mbetur, dhe keto perfshihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. 
Vlera e drejtё e kёtyre aktiveve ёshtё pёrafёrsisht sa vlera e mbetur.

Kostot	e	mepasshme
Kostoja e zevendesimit te nje pjese te nje zeri te aktiveve afatgjata materiale njihet ne vleren kontabel te atij zeri 
nese eshte e mundshme qe shoqeria do te realizoje perfitime te ardhshme ekonomike nga perdorimi i pjeses 
zevendesuese dhe kostoja e pjeses mund te matet ne menyre te besueshme. Kostot e sherbimeve te zakonshme te 
aktiveve afatgjata materiale njihen si shpenzime kur ato ndodhin.

Amortizimi
Amortizimi njihet në fitim ose humbje në mënyrë lineare gjatë jetës së dobishme të aktiveve. Metodat e amortizimit, 
jeta e dobishme dhe vlera e mbetur (nëse nuk është e pakonsiderueshme) janë rivlerësuar ne datën e raportimit. 

Metodat e amortizimit dhe perqindjet perkatese sipas grupeve te aktiveve afatgjata per periudhen aktuale jane si 
me poshte:
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Rikonstuksion ndertesa Mbi vleren kontabel neto                  5%
Orendi dhe pajisje zyre   Mbi vleren kontabel neto  20%
Paisje informatike   Mbi vleren kontabel neto  25%

Metoda e amortizimit, jeta e dobishme dhe vlera e mbetur rishikohen ne ҫdo date raportimi.

3.4  Aktive afatgjata jomateriale
Aktivet afatgjata jomateriale qe kane nje jete te percaktuar maten me kosto duke zbritur amortizimin e akumuluar. 
Amortizimi llogaritet mbi koston e blerjes se aktivit te zvogeluar me vleren e tij te mbetur. Shuma e amortizimit kalon 
ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve ne menyre zbritese pergjate jetes se aktivit.

Shoqeria ka programe kompjuterike te njohura ne keto pasqyra financiare, te cilat jane amortizuar mbi vleren 
kontabel neto me perqindje 15%.

3.5  Zhvleresimi

Aktivet	financiare
Nje aktiv financiar konsiderohet i zhvleresuar nese ka te dhena objektive qe tregojne se nje apo disa ngjarje kane 
efekte negative ne flukset e ardhshme qe parashikohet te burojne nga aktivi.

Nje zhvleresim ne lidhje me aktivin financiar, te matur me kosto te amortizuar, llogaritet si diference midis vleres 
se mbetur dhe vleres aktuale te flukseve te ardhshme te parashikuara te parase, te skontuara me normen efektive 
te interesit.

Aktivet financiare te rendesishme individualisht testohen per zhvleresim ne menyre individuale. Aktivet e tjera 
financiare vleresohen ne menyre te grupuar, ne grupe qe kane karakteristika te ngjashme te riskut kreditor. 

Te gjitha humbjet nga zhvleresimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. Ҫdo shpenzim i akumuluar 
i lidhur me nje aktiv financiar te disponueshem per shitje i njohur me pare ne kapital, transferohet ne shpenzime. 

Nje humbje nga zhvleresimi rimerret nese rimarrja mund te lidhet objektivisht me nje ngjarje te ndodhur pas 
njohjes se humbjes nga zhvleresimi. Per aktivet financiare te matura me kosto te amortizuar, rimarrja njihet ne 
pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve.

Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka patur aktive financiare per te cilat te kete njohur zhvleresim ne pasqyrat e 
saj financiare. 

Aktivet	jofinanciare
Vlera e mbetur e aktiveve jofinanciare te Shoqerise, rishikohet ne çdo date raportimi per te percaktuar nese ka te 
dhena per zhvleresim. Nese ka te dhena te tilla atehere vleresohet vlera e rikuperueshme e aktivit.

Nje humbje nga zhvleresimi njihet nese vlera e mbetur e nje aktivi tejkalon vleren e tij te rikuperueshme. Humbjet 
nga zhvleresimi njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. 

Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka patur aktive jofinanciare per te cilat te kete njohur zhvleresim ne pasqyrat 
e saj financiare. 
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3.6  Provigjonet
Nje provigjon njihet nese, si rezultat i nje ngjarjeje te shkuar, Shoqeria ka nje detyrim ligjor apo konstruktiv, i cili 
mund te vleresohet ne menyre te besueshme dhe do te kerkoje flukse dalese parash per shlyerjen e tij. Provigjonet 
percaktohen duke skontuar flukset e pritshme te ardhshme te parase me nje norme skontimi qe pasqyron vleresimet 
aktuale te tregut per vleren ne kohe te parase dhe per risqet qe lidhen me detyrimin ne fjale.

Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka regjistruar ndonje provigjion ne pasqyrat e saj financiare. 

3.7  Njohja e te ardhurave
Tё ardhurat e shoqёrisё pritet tё jenё kryesisht nga:

- Anёtarёsimet,me vlerё regjistrimi vjetor fiks; dhe 

- Tё ardhura nga pёrqindjet e komisioneve mbi transaksionet qё do tё ekzekutohen nga anёtarёt. 

Zbritjet e aplikueshme mbi tё ardhurat zbatohen bazuar ne Vendimet e Bordit. 
Kёto tё ardhura do tё njihen deri ne ate vlere per te cilen Shoqeria ka pritshmeri se do rrjedhin perfitimet ekonomike 
dhe mund te maten ne menyre te besueshme duke marrë parasysh shumat e uljeve dhe zbritjeve tregtare të aplikuara 
nga shoqёria.

Te ardhurat jane flukset hyrese bruto te perfitimeve ekonomike lindur ne rrjedhen normale te aktiviteteve te Shoqerise 
qe rezultojne ne rritje te kapitalit neto gjate periudhes dhe nuk perfshijne rritjet e kapitalit neto ne saje te kontributeve 
te ortakeve. Te ardhurat perfshijne vleren e drejte te shumes se arketuar apo te arketueshme nga shitja e mallrave 
dhe sherbimeve ne rrjedhen normale te aktiviteteve te Shoqerise. Te ardhurat nuk perfshijne tatimin e vleres se 
shtuar, kthimet, rabatet dhe zbritjet, nese ka.

Ne 31 dhjetor 2017 Shoqeria nuk ka regjistruar anёtarё dhe pёr rrjedhojё as nuk ka pёrfituar tё ardhura tё tjera tё 
njohura ne pasqyrat e veta financiare.

3.8  Te ardhura dhe shpenzime financiare
Te ardhurat financiare perfshijne te ardhurat nga interesi per llogarite bankare dhe fitime nga kursi i kembimit qe 
njihen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimeve. 

Shpenzimet financiare perfshijne shpenzime interesi mbi huamarrjet dhe humbjet nga kursi i kembimit, ndryshimet 
ne vleren e drejte te aktiveve financiare te mbajtura me vlere te drejte nepermjet llogarise fitim/humbje, dhe humbjet 
nga zhvleresimi i aktiveve financiare. 

3.9  Tatimi mbi fitimin
Tatimi mbi fitimin perfshin tatimin aktual dhe tatimin e shtyre. Shpenzimi i tatimit mbi fitimin njihet si fitim ose humbje 
perveç nese lidhet me zera te njohur direkt ne kapital, rast ne te cilin njihet ne kapital.
Tatimi aktual eshte tatimi qe pritet te paguhet mbi fitimin e tatueshem te vitit, duke perdorur normen tatimore ne fuqi 
ose qe konsiderohet ne fuqi ne daten e raportimit, dhe çdo sistemim te tatimit te pagueshem per vitet e meparshme.

Tatimi i shtyre lind nga ndryshimet mes vlerave te njohura per aktivet dhe detyrimet e shoqerise te paraqitura ne 
pasqyren e pozicionit financiar ne perputhje me kerkesat e SKK dhe vlerave te njohura te ketyre aktiveve dhe 
detyrimeve nga autoritetet tatimore.

Ne 31 dhjetor 2017 Shoqeria nuk ka detyrime tatim fitimi apo tatimi te shtyre te njohura ne pasqyrat e veta financiare.
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4.   Menaxhimi i Riskut Financiar
Aktiviteti i kompanisë është i ekspozuar kundrejt disa risqeve financiare si: risku i kursit të këmbimit, risku i kredisë dhe risku 
i normes se interesit. Menaxhimi i riskut financiar drejtohet dhe fokusohet në paparashikueshmërinë e e tregut financiar 
dhe synon të minimizojë efektet potenciale të papëlqyeshme. Menaxhimi i riskut financiar ndërmerret nga departamenti 
financiar i kompanisë mëmë  sipas politikave të aprovuara nga bordi. 

(i)  Risku	nga	kursi	i	kembimit	
Shoqëria është e ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit që vjen si rezultat i ekspozimit në monedha të ndryshme 
kryesisht Euro USD. Drejtimi i shoqërisë është përgjegjës për të mbajtur pozicione neto të përshtatshme në çdo monedhë 
dhe në total dhe të monitorojë operacionet e përditshme.

Tabela e mëposhtme tregon një analizë të aktiveve dhe detyrimeve të shoqerise më 31 dhjetor 2017 mbi bazën e maturitetit 
të mbetur:

Risku nga kursi i kembimit 31 dhjetor 2017
Euro USD Leke Totali

Mjete Monetare 16,091 - 29,243,281 29,259,372
Kerkesa te tjera te arketueshme - - 143,307 143,307
Parapagime dhe shpenzime te 
shtyra 734,470 84,902 819,372
Totali 750,561 - 29,471,490 30,222,051
Detyrimet per t’u paguar dhe te tjera 
te pagueshme 1,362,738 843,860 219,814 2,426,412
Detyrimet afatgjata per t’u paguar 3,988,500 - - 3,988,500

Totali 5,351,238 843,860 219,814 6,414,912

Pozicioni Neto me 31 dhjetor 2017 (4,600,677) (843,860) 29,251,676 23,807,139

Tabela e mëposhtme paraqet analizën e ndjeshmërisë së rrezikut të kurseve të këmbimit më 31 Dhjetor 2017 prej +/(-) 
100 pikë bazë dhe efektin përkatës në fitimin para tatimit. Analiza me poshte llogarit efektin qe nje ndryshim i mundshem 
dhe i arsyeshem qe secila prej monedhave te meposhtme mund te kete ne varesi ndaj monedhes vendase te LEK-ut 
shqiptar (gjithe variablat e tjera qendrojne konstante) në të ardhurat/shpenzime e vitit (në sajë të vlerës së drejtë të 
aktiveve dhe detyrimeve jo të tregtueshme që kanë ndjeshmëri ndaj luhatjeve të vlerës së drejtë të monedhave). 

Analiza e ndjeshmerise

31 dhjetor 2017
Monedha Rritja në pikë bazë Efekti ne fitimit/humbjen 

para tatimit
EURO +/- 100 b.p. +/- 46,007
USD +/- 100 b.p. +/- 8,439
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(ii)	 Risku	i	kreditit

Rreziku i kredisë është rreziku i humbjes financiare i shoqërisënëse klienti apo pala tjetër në një instrument financiar 
nuk arrin të përmbushë detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga instrumenti. Shoqeria nuk ka llogari te arketushme 
nga kliente pervecse tatim mbi vleren e shtuar e arktueshme ndaj nuk eshte e ekspozuar ndaj ketij rreziku deri me 
31 dhjetor 2017.

(iii)	 Risku	i	normes	së	interesit		

Të ardhurat e shoqerisë dhe fluksi monetar operues janë thellësisht të pavarura nga ndryshimet në treg të normës 
së interesit. Kompania nuk ka aktive apo detyrime financiareqë ndikohen në mënyre domethënëse nga përqindja e 
interesit.

(iv)	 Risku	i	Likuiditetit

Rreziku i likuiditetit përcaktohet si rreziku që një njësi ekonomike do të përballet me vështirësi për të përmbushur 
detyrimet që lidhen me pasivet financiare. Shoqëria është e ekspozuar ndaj nevojave të përditshme për burime 
monetare, kryesisht për të shlyer detyrimet e krijuara gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj normal. Drejtimi monitoron ne 
menyre te vazhdueshme kete risk duke bërë parashikime për flukset e parave.

Tabela e mëposhtme paraqet një analizë të aktiveve dhe detyrimeve financiare të shoqerise më 31 dhjetor 2017 sipas 
maturitetit të mbetur duke marre ne konsiderate luksin e parave të paskontuara sipas maturitetit kontraktual dhe duke 
reflektuar supozime për ri-pagesa të hershme apo duke përdorur të dhënat historike.

31 dhjetor 2017 Me pak se 6 
muaj

Midis 6 dhe 
12 muaj

Me shume 
se 1 vit Totali

Aktive financiare
Mjete monetare 29,259,372 - - 29,259,372
Kerkesa te arketueshme e te tjera te 
arketueshme 143,307 - - 143,307
Parapagime dhe shpenzime te shtyra - 819,372 - 819,372
Totali 29,402,679 819,372 - 30,222,051

Detyrimet financiare
Detyrimet per t’u paguar dhe te tjera te 
pagueshme 1,096,912 1,329,500 - 2,426,412
Detyrimet afatgjata per t’u paguar - - 3,988,500 3,988,500
Totali 1,096,912 1,329,500 3,988,500 6,414,912
Hendeku i likuiditetit me  
31 dhjetor 2017 28,305,767 (510,128) (3,988,500) 23,807,139
Kumulativ 28,305,767 27,795,639 23,807,139 -

5.   Mjete Monetare
Mjetet monetare me 31dhjetor 2017 perbehen si me poshte:
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31 dhjetor 2017
Arka 
Leke 572 

572 
Llogari rrjedhese
         Leke 29,242,709 
         Euro 16,091 

29,258,800 
Totali 29,259,372 

6.   Kerkesa te tjera te Arketueshme
Kerkesat te tjera te arketueshme per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017perbehet nga tatimi mbi vleren e shtuar te 
arketueshme paraqitur si me poshte: 

 31 dhjetor 2017
Tatim mbi vleren e shtuar (DPD) 143,307
Totali 143,307

7.   Parapagimet dhe Shpenzimet e Shtyra
Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra me31 dhjetor 2017perbehen si me poshte:

 31 dhjetor 2017
Shpenzime per t’u shperndare ne disa periudha 819,372
Totali 819,372

Shpenzimet per t’u shperndare ne disa periudha konsistojne ne shpenzime per siguracione te punonjesve dhe shpenzime 
per hostimin dhe mbikqyrjen e sistemit te operimit te shoqerise. 

8.   Aktive Afatgjata Materiale
Aktivet afatgjata materiale me 31dhjetor 2017 perbehen si me poshte:

 Rikonstruksion 
Ndertesa 

Orendi dhe 
pajisje zyre 

 Kompjutera 
dhe pajisje 
informatike 

Totali

Me 28.07.2017 - - - -
Shtesa 2,042,841 1,647,144 2,098,603 5,788,588 
Pakesime - - - -
Me 31.12.2017  2,042,841 1,647,144 2,098,603 5,788,588 

   
Amortizimi    
Me 28.07.2017 - - - -
Shtesa 34,047 109,088 174,884 318,019 
Pakesime - - - -
Me 31.12.2017 34,047 109,088 174,884 318,019 

 
Vlera kontabel e mbetur  
Me 28.07.2017 - - - -
Me 31.12.2017 2,008,794 1,538,056 1,923,719 5,470,569 
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9.   Aktive Afatgjata Jomateriale
Aktivet afatgjata jomateriale me 31 dhjetor 2017 perbehen si me poshte:

Programe 
kompjuterike

Aktive ne 
proces Totali

Kosto historike 
Me 28.07.2017 - - -
Shtesa 231,750 8,028,000 8,259,750
Pakesime - - -
Me 31.12.2017 231,750 8,028,000 8,259,750

Amortizimi
Me 28.07.2017 - - -
Shtesa 8,691 - 8,691
Pakesime - - -
Me 31.12.2017 8,691 - 8,691

Vlera kontabel mbetur
Me 28.07.2017 - - -
Me 31.12.2017 223,059 8,028,000 8,251,059

Nё aktivet afatgjata jomateriale nё proçes me 31 dhjetor 2017 nevlerё 8.028.000 Lekё ёshtё regjistruar Liçenca “Quick 
Trade” qё ёshtё edhe programi qё do tё pёrdoret pёr kuotimin e titujve. Kjo liçencё ёshtё blerё nё Slloveni. Vlera 
kontabёl e blerjes sipas kontratёs ёshtё 60.000 EUR nga tё cilat deri mё 31.12.2017 janё faturuar dhe shlyer vetёm 
kёsti i parё prej 20.000 EUR (2,877,416 ALL). Duke qene se programi nuk eshte implementuar ne menyre te plote deri 
ne daten e raportimit, ky aktiv eshte paraqitur si aktiv ne proces, dhe per rrjedhoje nuk eshte llogaritur amortizim per 
periudhen raportuese. 

10.   Detyrimet dhe te tjera te Pagueshme

Detyrimet dhe te tjera te pagueshmeme 31 dhjetor 2017 perbehen si me poshte:

31dhjetor 2017
Detyrime kontraktuale per “Quick Trade” – afatshkurter    1,329,500
Te pagueshme ndaj furnitoreve 877,097
Sigurime shoqerore dhe shendetesore                   161,763 
Tatim ne burim                     58,052 
Totali i detyrimeve afatshkurtra       2,426,412

Detyrimet kontraktuale per programin “Quick Trade” kane te bejne me kontraten e blerjes se te drejtes se perdorimit 
teketij programi. Sipas kontrates me furnitorin, detyrimi i mbetur per t’u shlyer per blerjen e kesaj licence do kryhet sipas 
skedules me poshte: 

31 dhjetor 2017
ne EUR ne LEK

Detyrim	afatshkurter 10,000   1,329,500
2018 10,000   1,329,500

Detyrim	afatgjate 30,000       3,988,500
2019 10,000   1,329,500
2020 10,000   1,329,500
2021 10,000   1,329,500

40,000 5,318,000
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11.   Kapitali Aksionar

Më 31 Dhjetor 2017, kapitali aksionar i regjistruar dhe i paguar është 50.000.000 Lekë, dhe përbëhet nga 500.000 
aksione me vlerë nominale 100 Lekё. Struktura aksionare bazuar në kapitalin e paguar dhe të regjistruar më 31 Dhjetor 
2017  ёshtё si vijon:

 31 dhjetor 2017
 Në % Numër aksionesh Në Lek
Banka Credins 42.50 212,500 21,250,000
Banka Amerikane e Investimeve 42.50 212,500 21,250,000
AK-Invest 15.00 75,000 7,500,000
 100.00 500,000 50,000,000

12.   Shpenzime Personeli
Shpenzimet e personelitper vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017 perbehen si me poshte:

Periudha
28 korrik 2017 deri me 

31 dhjetor 2017
Pagat e punonjesve                2,103,469 
Sigurime shoqerore dhe shendetesore                   221,265 
Primi i sigurimit te jetes se punonjesve                     84,315 
Kontribute per kontratat e planit vullnetar pensionit               18,375 
Totali             2,427,424 

13.   Shpenzime Administrative
Shpenzimet administrative per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017 perbehen si meposhte:

Periudha 
28 korrik 2017 deri me 

31 dhjetor 2017
Sherbime ligjore 2,977,115
Shpenzime qera administrata 2,416,043
Shpenzime pershtatje programi 1,708,200
Shpenzime regjistimi, licensimi, tarifa te tjera 808,920
Shebime konsulence te tjera 710,644
Shpenzime te panjohura per tatimin ne burim 201,416
Shpenzime perkthime, redaktime 160,674
Shpenzime per pjesemarrje ne Keshill Drejtues 119,412
Shpenzime te tjera 668,032
Totali 9,770,456
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14.   Shpenzime te tjera Financiare, Neto
Te ardhurat dhe shpenzimet te tjera financiare per periudhen e mbyllur me 31 dhjetor 2017jane si me poshte:

Periudha
28 korrik 2017 deri me 

31 dhjetor 2017
Te ardhura financiare: 15,027

Te ardhura nga interesi 15,027

Shpenzime interesi dhe komisioni: 26,454
Komisione bankare 26,454

Shpenzime financiare, neto (11,427)

15.   Fitimi nga Kursi i Kembimit
Te ardhurat (shpenzimet) nga kurset e kembimit per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017 jane si me poshte:

Periudha
28 korrik 2017 deri me 

31 dhjetor 2017
Fitime te parealizuara nga kursi i kembimit 64,784
Humbje te parealizuara nga kursi i kembimit -
Fitime nga kembimi, neto 64,784

16.   Tatim mbi Fitimin e Periudhes
Ne perputhje me ligjet tatimore shqiptare, norma e aplikueshme per tatimin mbi fitimin per vitin 2017 eshte 15%. Deklaratat 
tatimore dorezohen çdo vit por te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara per qellime tatimi konsiderohen vetedeklarime 
deri ne momentin qe autoritetet tatimore shqyrtojne deklaratat dhe regjistrimet e tatimpaguesit dhe leshojne vleresimin 
final. Ligjet dhe rregullat tatimore shqiptare jane objekt interpretimi nga autoritetet tatimore.Shoqeria per vitin 2017 
rezulton me humbje neto si per qellime kontabel ashtu dhe per qellime fiskale. Humbja fiskale tё akumuluar me 31 
dhjetor 2017 nuk ka, duke qenё se ky ёshtё viti i parё i ushtrimit tё aktivitetit.

Rakordimi i normes efektive te tatimit / i rezultatit kontabel me rezultatin fiskal 

Periudha 
27 korrik 2017 deri më

31 dhjetor 2017

Humbja para tatimit (12,471,233)
Shpenzimete pazbritshme 
Shpenzime te panjohura per tatimin ne burim 201,416
Shpenzime pritje – percjellje 181,316
Shpenzime utilitare 17,625
Shpenzime te tjera 19,690

420,047
Rezultati tatimor per periudhen (12,051,186)
Tatim i llogaritur per rezultatin tatimor te periudhes (15%)         (1,807,678)
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin -

Me 31 dhjetor 2017, Shoqeria nuk ka detyrime apo aktive tatimore te shtyra.
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17.   Palët e Lidhura
Në tabelat e mëposhtme, shoqëria prezanton marrëdhëniet që ekzistojnë midis saj dhe palëve të lidhura me të, natyrën 
e transaksioneve, vlerat përkatëse, si dhe shpenzimet dhe të ardhurat deri më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 
2017.

Drejtuesit e shoqërisë janë ata persona të cilët kanë autoritetin dhe përgjegjësinë për planifikimin, drejtimin dhe kontrollin 
e aktiviteteve të saj, në mënyrë të drejtëpërdrejtë ose jo, përfshirë këtu edhe drejtues ekzekutivë, ose jo, të lartë të 
shoqërisë. Palët e tjera të lidhura të shoqërinë, që mund të jenë aksionaret ose individë të lidhur me shoqërinëose 
pjesëtarë të ngushtë të familjes së këtyre individëve, që kanë kontroll të plotë ose të përbashkët nga individët e lidhur 
me shoqërisë apo pjesëtarë të ngushtë të familjes së tyre, apo që kanë influencë të konsiderueshme mbi një entitet, 
prezantohen si Palë të tjera të lidhura të shoqërisë. 

Ne vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2017, transaksionet me pale te lidhura i korrespondojne shumave te paraqitura si mё 
poshtё vijon:

Transaksionet	me	palët	e	lidhura

31 dhjetor 2017

Transaksionet Drejtuesit e 
shoqërisë

Palë të tjera të 
lidhura

Llogari rrjedhese - 29,259,372
Shpenzime 1,335,167 426,864

Për më tepër, pagat dhe shpërblimet për drejtimin e shoqërisë paraqitet si më poshtë:

 Pagat   Bonuset 
Periudha e mbyllur më 31 dhjetor 2017
Shpërblimi i drejtimit të shoqërisë          1,251,000            104,167
Shpërblimi i Keshillit Drejtues 119,412 -

18.   Angazhimet dhe Detyrimet e Kushtëzuara

a. Detyrime për qiratë operative

Shoqeriaka marrë me qira zyren në Tiranë, ku ushtron aktivitetin e saj per nje afat kontraktual10 vjeçar me nje pagese 
minimale mujore prej 2.000 Euro/muaj (vlerё bruto) , me opsionin e rinovimit dhe me tё drejtё nёnqira dhёnie. Angazhimet 
e ardhshme të qirasë për vitin e mbyllur 31 dhjetor 2017 janё të detajuara si më poshtë:

31 dhjetor 2017  
Jo më shumë se një vit 3.190.800
Mes 1-5 vjet 12.763.200
Mbi 5 vjet       14,624,500 

      30,578,500 

b. Pretendime per çёshtje ligjore

Me 31 dhjetor 2017shoqeria nuk ka çeshtje apo pretendime ligjore qe mund te keneimpakt ne ketopasqyrat financiare.
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19.   Ngjarje te Mepasshme
Nuk ka asnje ngjarje te mepasshme pas dates se raportimit e cila kerkon rregullime apo shpjegime ne keto pasqyra 
financiare.
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