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FJALA E KRYETARIT TË BORDIT 
DHE DREJTORIT MENAXHUES

Të nderuar lexues, partnerë dhe 

donatorë të Fondit Kosovar për 

Garanci Kreditore,

Viti 2018 shënoi edhe një vit tjetër të 

suksesshëm për Fondin Kosovar për Garanci 

Kreditore (FKGK). Edhe këtë vit ne kemi ndjekur 

me sukses rrugën e fuqizimit dhe të konsolidimit 

institucional të FKGK-së. Për më shumë, 

institucioni ynë ka vazhduar të rrisë gradualisht 

kontributin në ekonominë reale, duke 

mbështetur rritjen e investimeve në sektorin 

privat përmes lehtësimit të qasjes në financa për 

ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në 

Kosovë.

Analiza e  portfolios së garancive për vitin 2018 

tregon një pjesëmarrje të dukshme të klientëve 

të rinj pa histori të mëparshme kreditore, në 

përqindje prej 29%. Ky ështe një zhvillim 

inkurajues meqë kjo kategori përbëhet nga 

Sot portofoli ynë ka pjesëmarrje solide të 

bizneseve të drejtuara nga sipërmarrëset gra, 

afërsisht 10%, ndërsa gjithashtu është inkurajues 

edhe niveli i pjesëmarrjes prej 25.2% të bizneseve 

nga sektori i agrobiznesit dhe i prodhimit. Këta 

sektorë konsiderohen të rëndësisë së veçantë 

për të ndërtuar pavarësinë ekonomike të një 

vendi përmes zëvendësimit të importeve dhe të 

rritjes së aftësisë eksportuese të një ekonomie 

nacionale. FKGK-ja përmes Agro-dritares, skemë 

garantuese e zhvilluar në bashkëpunim me KfW-

në, e dizajnuar enkas për bizneset në sektorin e 

agros, ka pasur për qëllim favorizimin e 

ambientit për investimet në këtë sektor. Kjo 

iniciativë doli të jetë shumë e qëlluar, sepse 

është pranuar me shumë entuziazëm nga bankat 

partnere të interesuara në kreditimin e këtij 

segmenti të tregut. Ndërsa në vitet e ardhme, në 

bashkëpunim me partnerët tanë planifikojmë ta 

rrisim edhe më tutje kapacitetin garantues, si 

dhe të kemi fokus të veçantë në dizajnimin e 

shërbimeve garantuese për sektorët, të cilët 

konsiderohen strategjikë për ekonominë 

vendore edhe ku ka joefikasitet të tregut, si start-

up bizneset, gratë në ndërmarrësi, sektorin e 

prodhimit dhe investimet që rrisin efikasitetin e 

energjisë. Mendojmë se me këtë qasje holistike 

ndaj segmenteve të caktuara të tregut ne si 

institucion do t’i akomodojmë me sukses 

sektorët në nevojë, ndërsa në të njëjtën kohë do 

të adresojmë specifika të veçanta të rrezikut 

kreditor ndaj këtyre sektorëve.  

RAPORT VJETOR I FONDIT KOSOVAR PËR GARANCI KREDITORE
7

Viti 2018 shënoi edhe fillimin e përdorimit të 

skemës rigarantuese nga Agjencia Suedeze për 

Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar - 

SIDA, me ndërmjetësim nga Ambasada Suedeze 

në Kosovë, në vlerë prej 10.0 milionë eurosh. Kjo 

skemë e ri-garancisë u shfrytëzua me sukses 

brenda vitit 2018 dhe si rezultat tanimë 20 

milionë euro të portofolit të FKGK-së është 

rigarantuar 50% nga kjo marrëveshje. Skema e 

ri-garancisë me SIDA-n ka forcuar më tej 

pozicionin e FKGK-së për sa i përket 

besueshmërisë nga sektori financiar. Në 

bashkëpunim me partnerët tanë strategjikë, 

përfshirë veçanërisht atë me Bankën Botërore 

dhe me KfW-në, gjatë këtij viti ne kemi punuar 

intensivisht në zhvillimin dhe në përshtatjen e 

standardeve të pranuara ndërkombëtare për 

menaxhimin e rrezikut ambiento-social. Në vitet 

e ardhshme ne do të jemi të përkushtuar t’i 

zbatojmë dhe t’i jetojmë këto standarde brenda 

institucionit tonë, si dhe të jemi shembull se si 

duhet të kujdesemi për ambientin, që na rrethon.

Po ashtu, në emër të Bordit të Drejtorëve dhe të 

stafit të FKGK-së falënderojmë donatorët tanë 

ndërkombëtarë dhe Qeverinë e Republikës së 

Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme të 

FKGK-së. Po ashtu falënderojmë të gjithë 

pjesëmarrësit tjerë, mbi të gjitha Bankën 

Qendrore të Kosovës (BQK) dhe Institucioneve 

Partnere Financiare për bashkëpunimin e për 

mundësimin e zbatimit të strategjisë dhe të 

objektivave, për të cilat është themeluar ky 

institucion.

Sidoqoftë, një qeverisje e shëndoshë 

korporative, e përbërë nga një bord profesional 

dhe një staf me përvojë, të përkushtuar dhe të 

motivuar për t'i realizuar objektivat institucionale, 

janë siguria më e madhe për një të ardhme 

pozitive për FKGK-në. Tanimë ne mendojmë që 

FKGK-ja ka krijuar këto predispozita e është 

konsoliduar dhe për këtë arsye falënderojmë 

angazhimin e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve 

për trasimin e rrugës institucionale gjatë vitit të 

kaluar, si dhe stafin e FKGK-së për motivin e 

gatishmërinë e treguar në mobilizimin e gjithë 

përvojës dhe të energjisë së tyre në 

implementimin e strategjisë dhe të objektivave 

institucionale.

Pavarësisht se patëm një vit të suksesshëm, ne 

jemi plotësisht të vetëdijshëm për sfidat përpara, 

përfshirë mirëmbajtjen e kualitetit të portofolit të 

kredive të garantuara, zhvillimin e praktikave të 

mira të menaxhimit të rrezikut të portofolit të 

garancive, rritjen e ndikimit në procesin e 

ndërmjetësimit financiar dhe mirëmbajtjen e 

pavarësisë operative dhe qëndrueshmërinë 

financiare.

ndërmarrjet të cilat kanë mungesë të kolateralit, 

si dhe mungesë e historisë të cilat ndikojnë në 

qasjen e tyre në financa dhe ngadalësimin e 

rritjes së tyre. E njëjta analizë e realizuar, e cila 

adreson ndikimin në ambientin e jashtëm të 

skemës garantuese të FKGK-së, tregon për një 

shtim të theksuar ekonomiko-financiar të 

skemës sonë garantuese gjatë vitit 2018. 

Pjesëmarrja e kredive të garantuara, në total 

kreditë e disbursuara deri në 100,000 euro, gjatë 

vitit 2018 ka arritur në 14%. Kjo tregon se çdo e 

shtata kredi e lejuar në sektorin bankar deri në 

vlerë 100,000 euro është garantuar nga FKGK-ja. 

Ndryshime pozitive vërehen edhe në nivelin e 

kolateralit të kërkuar, në kohëzgjatjen dhe në 

volumin mesatar të lejuar, dukshëm më pozitive 

në kategorinë e kredive të garantuara në 

krahasim me kreditë e pagarantuara.

Për të tretin vit radhazi strategjia e investimeve të 

FKGK-së vazhdon të kanalizohet në formë të 

depozitave afatshkurtra në bankat vendore. Kjo 

qasje institucionale reflekton besim nga ana e 

strukturave qeverisëse të FKGK-së ndaj sektorit 

bankar të vendit tonë, si dhe njëherazi në 

mënyrë indirekte, duke rritur likuiditetin në treg 

krijon një mundësi më shumë për të rritur 

kapacitetin kreditues të bankave lokale.  

RINOR GJONBALAJ 
Kryetar i Bordit

BESNIK BERISHA 
Drejtor menaxhues i FKGK-së
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Mbështetja dhe ndërmjetësimi financiar përmes 

ndarjes së rrezikut kreditor me institucionet 

bankare dhe jobankare, që operojnë në Kosovë, 

si një prej objektivave kryesore të institucionit, ka 

shënuar progres të dukshëm gjatë vitit që lamë 

pas. Në vitin e dytë të plotë të operimit të Fondit 

Kosovar për Garanci Kreditore ndikimi në qasje 

në financa duket qartas. Rezultatet institucionale 

të FKGK-së reflektohen  edhe në trendin 

inkurajues të rritjes së portofolit kreditor të 

garantuar, posaçërisht gjatë pjesës së dytë të vitit 

të kaluar. Vlera kumulative e portofolit të kredive 

të garantuara nga skema garantuese e FKGK-së 

ka arritur në 87.1 milionë euro, e shpërndarë në 

2,262 kredi, një zhvillim që përmbush pritjet tona 

për vitin e dytë të operimit. Aktiviteti investues në 

sektorin privat, i mbështetur nga skema 

garantuese e FKGK-së, ka rezultuar në krijimin e 

më se 3,201 vendeve të reja të punës në 

ekonominë e Kosovës.
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AKRONIMET

MF  |     Ministria e Financave 

BQK |     Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

IPF |     Institucionet Partnere Financiare 

SIDA |     Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar

FKGK |     Fondi Kosovar për Garanci Kreditore 

BD |     Bordi I Drejtorëve 

KMR  |     Komiteti për Menaxhim të Riskut

IF |     Institucioni Financiar 

KA  |     Komiteti I Auditimit

NMVM |     Ndërmarrje Mikro, të Vogla dhe të Mesme

IFRS  |     Standardi Ndërkombëtar për Raportim Financiar

IFJB  |     Institucionet Financiare Jobankare 

IMF  |     Institucionet Mikrofinanciare

KfW  |     Banka Zhvillimore Gjermane

MTI  |     Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë

SMMS  |     Sistemi i Menaxhimit Mjedisor dhe Social 

USAID  |     Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar

KJP  |     Kreditë Joperformuese

QRK  |    Qeveria e Republikës së Kosovës 

SHBK  |     Shoqata e Bankave të Kosovës
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PËRMBLEDHJE E 
TREGUESVE FINANCIARË

KAPITALI 15,790,921 16,286,801

Potenciali garantues 63,954,606 66,434,006

Limitet e alokuara 30,000,000 50,550,000

Shkalla e shfrytëzimit të limiteve 
nga IPF-të partnere 38.90% 58.1%

TREGUESIT KRYESORË FINANCIARË DHJETOR 2017 DHJETOR 2018

BILANCI I GARANCIVE 12,045,906 29,378,984

Nr. i kredive aktive të garantuara 773 1,984

Nr. i  IF-ve partnere 7 8

Mesatarja e garancive 18,122 18,420

Mesatarja e maturitetit 34 36

KJP (në %) 0.22% 0.35%

MBULUESHMËRIA E KJP-SË ME PROVIZIONE (NË %) 349.1% 289.0%

KAPITALI I INVESTUAR 8,500,000 15,562,000

Vlerat monetare janë në euro.
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THEMELIMI I FKGK-SË 
DHE STATUSI I SAJ

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm, i cili u lëshon 
garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë e NMVM-ve. 

FKGK-ja është themeluar në janar të vitit 2016, duke u bazuar në Ligjin Nr. 05/L-057 për Themelimin e 
Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Ligji themelues i FKGK-së është sponzorizuar nga MTI-ja, me 
përkrahje të USAID-it përmes programit "Fuqizimi i mbështetjes kreditore" dhe Bankës Zhvillimore 
Gjermane (KfW). Ligji ka hyrë në fuqi më 23 janar 2016.

MISIONI

Ne jemi të përkushtuar ndaj menaxhimit të qëndrueshëm korporativ dhe ndaj përgjegjësisë sociale që 
vjen me të. Duke i koordinuar aktivitetet me partnerët tanë: donatorët, institucionet financiare dhe 
rregullatorët lokalë mundohemi t’u shërbejmë interesave afatgjate ekonomike të vendit, komunitetit të 
biznesit dhe shoqërisë sonë në përgjithësi.

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore është entitet juridik i pavarur me karakter zhvillimor, i cili ofron 
garanci kreditore për NMVM-të, duke ndarë riskun kreditor me institucionet financiare.  

Përmes garantimit të portofolit kreditor të institucioneve financiare ne synojmë rritjen e qasjes në 
financa për NMVM-të, mbështetjen e zhvillimit të ndërmarrësisë, mbështetjen e prodhimit vendor dhe 
të atyre shërbimeve, të cilat krijojnë vlerë të shtuar, krijimin e vendeve të reja të punës dhe 
mbështetjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. 
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VLERAT 
INSTITUCIONALE

Vlerat institucionale të FKGK-së, të cilat frymojnë 
brenda institucionit, si dhe shërbejnë për 
ndërtimin e praktikave të përditshme në punë 
sigurojnë udhërrëfim që aktivitetet tona afariste 
do të kenë një nivel të lartë të përgjegjshmërisë 
dhe do të jenë në përputhje me standardet më 
të larta etike dhe morale.

TRANSPARENCA 
Duke qenë institucion në interes publik, FKGK-ja 
konsideron si shumë të rëndësishme shpalosjen 
e informacionit lidhur me praktikat e punës, 
politikat dhe rezultatet financiare e operative me 
partnerët, me palët e tjera të interesit, si dhe me 
publikun e gjerë.  

PARTNERITETI DHE BASHKËPUNIMI
Ndërtimi i marrëdhënieve të shëndosha, duke u 
bazuar në transparencë dhe në përgjegjshmëri 
me partnerët tanë, ndihmon në arritjen e 
objektivave të përbashkëta, në ndërtim të 
besueshmërisë dhe respekt të ndërsjellë.

PUNA EKIPORE DHE 
PROFESIONALIZIMI NË PUNË
FKGK-ja ka një ekip ekspertësh, të cilët 
bashkëpunojnë mbi bazat e respektit të 
ndërsjellë. Puna ekipore për zgjidhjen e 
problemeve dhe të iniciativave, komunikimi i 
hapur dhe ndarja e përvojave profesionale në 
mes vete janë bazamenti i suksesit të FKGK-së. 
Integriteti dhe dinjiteti personal janë vlera që e 
përcjellin secilin punëtor në vazhdën e realizimit 
të detyrave dhe të iniciativave në punë, pa bërë 
asnjë kompromis në këto parime.

PËRKUSHTIMI
Punonjësit e FKGK-së me përkushtim dhe me 
profesionalizëm mundohen të realizojnë 
misionin dhe objektivat e saj, duke besuar në 
rolin dhe në ndikimin pozitiv, që institucioni do 
ta ketë në zhvillimin e shëndoshë ekonomik.

OBJEKTIVITETI DHE PAVARËSIA NË 
VENDIMMARRJE
FKGK-ja ruan objektivitetin dhe pavarësinë në 
vendimmarrje, duke u bazuar në arsye dhe në 
parime të shëndosha, duke nxitur zhvillimin e 
mëtutjeshëm të sektorit financiar.
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PJESA III QEVERISJA 
KORPORATIVE
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KORPORATIVE



BORDI I DREJTORËVE 
DHE PERSONELI 

ARTA HOXHA 
Anëtare e pavarur e Bordit

BESNIK BERISHA 
Drejtor menaxhues i FKGK-së

16

FKGK qeveriset nga një Bord Drejtorësh në përbërje prej shtatë (7) anëtarëve:

BORDI I DREJTORËVE DHE PERSONELI

ANËTARËT E BORDIT TË DREJTORËVE TË FKGK-SË NË VITIN 2018

RINOR GJONBALAJ 
Kryetar i Bordit dhe 

anëtar i pavarur i Bordit

A. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i 
emëruar nga Ministria e Tregtisë dhe e 
Industrisë e Republikës së Kosovës;

B. Një (1) anëtar sipas detyrës zyrtare, i 
emëruar nga Ministria e Financave e 
Republikës së Kosovës;

C. Katër (4) anëtarë të pavarur, të emëruar nga 
donatorët; dhe

D. Drejtori menaxhues i FKGK-së.
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KRESHNIK KURTISHI 
Anëtar i pavarur i Bordit

MELIH CADIRCI
Anëtar i pavarur i Bordit

NOL BUZHALA
Anëtar i Bordit sipas 
detyrës zyrtare

SALVADOR ELMAZI
Anëtar i Bordit sipas 
detyrës zyrtare
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Drejtor menaxhues

ALBAN KASTRATI, 

ARTA KRASNIQI, 

Menaxher i lartë i Rrezikut

BESNIK BERISHA, 

Këshilltare e përgjithshme dhe sekretare 
e Bordit të Drejtorëve

PERSONELI I FKGK-SË NË VITIN 2018

NORA ARIFI, 

VJOSA KELMENDI, 

Menaxhere e lartë e Garancive

VERË KADRIU, 
Asistente për Administratë dhe për përkthime

Menaxhere e lartë e Financave dhe e 
Administratës
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Drejtor menaxhues

ALBAN KASTRATI, 

ARTA KRASNIQI, 

Menaxher i lartë i Rrezikut

BESNIK BERISHA, 

Këshilltare e përgjithshme dhe sekretare 
e Bordit të Drejtorëve

PERSONELI I FKGK-SË NË VITIN 2018

NORA ARIFI, 

VJOSA KELMENDI, 

Menaxhere e lartë e Garancive

VERË KADRIU, 
Asistente për Administratë dhe për përkthime

Menaxhere e lartë e Financave dhe e 
Administratës



PERSONELI 
AKTUAL

KASTRIOT KËPUSKA

Menaxhere e lartë e Garancive
NORA ARIFI

VERË KADRIU

Drejtor menaxhues

Asistente për Administratë dhe Perkthime

Agro Ekspert

BESNIK BERISHA

Menaxhere e lartë e Financave dhe e 
Administratës

PARTIN PRUTHI

VJOSA KELMENDI

ALBAN KASTRATI

Zyrtar i lartë ligjor dhe sekretar i Bordit të 
Drejtorëve

Menaxher i lartë i Rrezikut

Nga e majta në të djathtë: 
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FKGK

Komiteti 
i Auditimit

(4)

Zhvilimi i 
Portfolios së 

Garancioneve 
dhe 

Marrëdhënieve 
me të tjeret

Operacionet
Financiare dhe të

Brendshme

Ligjori dhe 
Pajtueshmëria

Sekretar
i Bordit

Risku 
Kreditor dhe 
Operacional

STRUKTURA 
ORGANIZATIVE 

Komiteti 
i Riskut

(3)

19

Drejtori 
Menaxhues

Bordi i Drejtorëve
(7)
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KOMITETET

KOMITETI I MENAXHIMIT TË RISKUT

Komiteti për Menaxhimin e Riskut është themeluar në bazë të Ligjit për FKGK-në. Komiteti i Menaxhimit të 
Riskut ndihmon Bordin e Drejtorëve me fokus të specializuar në fushën e menaxhimit të riskut. Komiteti i 
Menaxhimit të Riskut mblidhet së paku në baza kuartale dhe përbëhet nga tre (3) anëtarë të Bordit, 
përderisa menaxheri i lartë i Riskut është pjesëmarrës i përhershëm i Komitetit. 

Si i tillë, Komiteti shqyrton politikat e riskut kreditor dhe operativ, mbikëqyr zhvillimet e portofolit të 
garantuar dhe siguron që profili i riskut kreditor është në përputhshmëri me politikat kreditore, me ligjet 
dhe me rregulloret e zbatueshme.

KOMITETI I AUDITIMIT

Komiteti i Auditimit është themeluar në bazë të Ligjit Ligjit Nr. 05/L-057 për FKGK-në. Komiteti i Auditimit 
përbëhet nga katër (4) anëtarë të Bordit. Komiteti i Auditimit mblidhet së paku në baza tremujore.  

Komiteti i Auditimit është përgjegjës për dhënien e rekomandimeve Bordit të Drejtorëve për çështjet e 
menaxhimit të rrezikut, të kontrollit të brendshëm, të pasqyrave financiare, të kërkesave të 
pajtueshmërisë, të auditimit të brendshëm, të auditimit të jashtëm dhe të funksioneve të tjera relevante të 
qeverisjes së FKGK-së. Përveç kësaj, Komiteti i Auditimit rishikon kontrollet e brendshme financiare, 
operative dhe administrative.  
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Për t’i arritur objektivat dhe synimet FKGK-ja bashkëpunon me institucionet financiare (bankat, IMF-të, 
IBJF-të), me donatorët, me Qeverinë e Republikës së Kosovës, me Bankën Qendrore të Kosovës dhe 
me Komunitetin e NMVM-ve.

DONATORËT

• Banka Zhvillimore Gjermane (KfW) 

• Qeveria e Republikës së Kosovës 

• Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) 

BASHKËPUNËTORËT

• Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe për Bashkëpunim Ndërkombëtar – SIDA, 
e përfaqësuar nga Ambasada Suedeze

INSTITUCIONET PARTNERE FINANCIARE

• Banka për Biznes

• Banka Kombëtare Tregtare

• NLB Banka

• Banka Ekonomike • ProCredit Bank

• TEB

• Raiffeisen Bank

• Raiffeisen Leasing Kosovë
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Kredi të pagarantuara Kredi të pagarantuara - FKGK

Pjesëmarrja e kredive të garantuara nga FKGK-ja në sektorin bankar la gjurmë të theksuar gjatë këtij viti 
raportues.  Sa më e madhe të jetë pjesëmarrja, kjo nënkupton ndikimin e FKGK-së në aktivitetin e 
kredidhënies në sektorin bankar e që për NMVM-të nënkupton qasje më e madhe në financa. Në vitin 
2018 kjo pjesëmarrje në kategorinë e kredive deri në 100,000 euro ishte 14%, ndërsa vetëm në kategorinë 
25,000-50,000 euro ishte 18%. Arsyeja e reflektimit në kategorinë deri në 100,000 euro është për shkak 
se profili i klientëve në portofolin e FKGK-së i takon këtij segmenti në treg.

RRITJE E PJESËMARRJES SË KREDIVE TË GARANTUARA NË SEKTORIN BANKAR

PJESËMARRJE MË E LARTË E BIZNESEVE TË REJA

Ky raport pasqyron ndikimin e FKGK-së në përfshirjen financiare të sektorin privat pa eksperiencë të 
mëhershme kreditore, ndaj edhe ndikimin pozitiv në ekonominë dhe në sektorin financiar.

Pjesëmarrja e kredive të garantuara për biznese të reja pa përvojë të mëhershme të kredimarrjes në 2018-
n në kategorinë e kredive deri në 100,000 euro ishte për 32% më e lartë se pjesëmarrja e kredive të 
pagarantuara e të njëjtit segment. 
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Viti 2018 për FKGK-në ishte një tjetër vit i suksesshëm duke ndërmjetësuar në kredidhënien me vlerë prej 
56.2 milionë eurosh për 1,441 NMVM-të, të mbështetur nga një shumë garancie prej 26.8 milionë eurosh. 
Shuma kumulative e kredive të miratuara në fund të vitit arriti vlerën prej 87.1 milionë eurosh për 2,262 
NMVM-të, të mbështetur nga një shumë kumulative e garancive prej 41.6  milionë eurosh.

RRITJE E SHPEJTË ME CILËSI TË LARTË

FKGK-ja zgjeroi aktivitetin e saj gjatë vitit 2018, duke përfshirë edhe një institucion financiar-Raiffeisen 
Leasing Kosovë, si dhe duke rritur edhe më tej limitet e ndara për institucionet ekzistuese partnere.
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Vlera totale e mbetur e portofolit të kredive,  në fund të vitit 2018, ishte 61.3 milionë euro, përderisa vlera 
totale e mbetur e portofolit të garantuar ishte 29.3 milionë euro.
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RRETH 88% E NMVM-VE JANË NDËRMARRJE ME MË PAK SE 10 PUNËTORË

Portofoli i garantuar kryesisht është i përbërë nga ndërmarrjet mikro. Përqendrimi i portofolit të garantuar 
sipas numrit të punëtorëve është:

KATEGORITË KRITERET TOTALI

Mikro

E vogël

E mesme

deri 9

10 - 49

> 50

88%

11%

1%

Një distribuim i tillë i portofolit të garancisë kreditore përshtatet me orientimin tonë drejt segmenteve të 
ndërmarrjeve të vogla, që përbëjnë pjesën më të madhe të sektorit privat të vendit tonë.

GAMË E GJERË E SEKTORËVE TË EKONOMISË PËRFITUESE TË GARANCIVE

Shpërndarja e portofolit të FKGK-së në sektorë të ndryshëm gjatë vitit 2018 ka vazhduar për të ndjekur 
trendin e njëjtë sikurse një vit më parë, i cili përfaqëson njëherësh trendin e ekonomisë së vendit tonë. 

Në fund të periudhës së raportimit, sektori më dominues ishte ai i tregtisë me pakicë dhe me shumicë me 
41%, i vijuar nga shërbimi me 27%, prodhimi me 18%, bujqësia me 7% dhe ndërtimtaria me 7%. Ndonëse 
sektori i bujqësisë ka vazhduar të ketë pjesëmarrje të ulët diku në 3,7% në gjithsej sektorin bankar, kjo 
pjesëmarrje në gjithsej portofolin e FKGK-së ishte 7%. 

Stimulimi i sektorëve që krijojnë vlerë të shtuar për ekonominë është një nga objektivat tona, ndaj dhe së 
bashku me partnerët e FKGK-së është duke u punuar në drejtim të fuqizimit të sektorëve strategjikë e të 
cilët janë forca lëvizëse e ekonomisë dhe kontribuuese në rritje të punësimit e në ngritjen e mirëqenies 
sociale në përgjithësi.
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35,000

MESATARJA E KREDIVE DERI 100K
€ 33,175

në euro

RRITJE E VLERËS MESATARE TË KREDISË

Asimetria e informacionit, mungesa e kolateralit dhe pasojat e saj nënkuptojnë që huadhënësit kërkojnë të 
minimizojnë rrezikun e tyre, andaj edhe kërkojnë mbështetje të garancisë kreditore.

Përvoja na tregoi se cili segment i klientëve, për nga madhësia dhe për nga faza e zhvillimit të 
ndërmarrjes, ka më së shumti nevojë për mbështetje nga skema garantuese e FKGK-së. Po ashtu kjo 
reflektohet në natyrën e klientëve që kanë përfituar nga skema garantuese e FKGK-së, kryesisht e 
populluar nga ndërmarrje të kategorisë së vogël, me vlerë kreditore mesatare prej 38,000 euro, ndërsa 
nga aspekti i maturitetit të zhvillimit të ndërmarrjes gjenden në fazat e hershme të rritjes së aktivitetit të 
tyre afarist.

Për më shumë, vlera mesatare e kredive të garantuara kundrejt kredive të pagarantuara deri në 100,000 
euro ishte më e madhe për 28%. 

KOHËZGJATJE MË E LARTË E KREDIVE

Portofoli i garantuar gjatë 2018-s vazhdoi të përbëhej nga kredi afatmesme me një mesatare prej 37 
muajsh, përderisa frekuenca e pagesave është 86,6 % me këste të rregullta mujore. 

Kohëzgjatja mesatare e kredive të garantuara kundrejt kredive të pagarantuara deri në 100,000 euro ishte 
më e madhe për 30%.

Këta indikatorë gjatë 2018-s rezultuan në standarde më relaksues të riskut nga ana e IPF-ve, ndaj edhe 
kushte më të mira të kredimarrjes për NMVM-të.

RAPORT VJETOR I FONDIT KOSOVAR PËR GARANCI KREDITORE

€ 25,929
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€ 25,929



INVESTIMET KAPITALE ME DOMINIM MË TË LARTË

Investimet në asete fikse (pajisje dhe ndërtim, renovim, tokë), të cilat janë gjeneruese të të ardhurave, 
dominuan portofolin e garantuar gjatë vitit 2018. Po ashtu investimet në kapital punues, të rëndësishme 
për të zgjeruar biznesin, kishin pjesëmarrje domethënëse në portofolin e garantuar. 

SHFRYTËZIMI I GARANCIVE NË REGJIONE TË NDRYSHME

Më 2018-n me një pjesëmarrje prej 56% regjioni i Prishtinës kishte participimin më të madh në portofolin 
e kredive të vëna nën garanci. 

27% e kredive të aprovuara më 2018-n ishin investuar në pajisje (makineri të prodhimit, pajisje bujqësore, 
pajisje të tjera); 27% në tokë, në ndërtim ose në rinovim; 33% për kapital pune dhe 13% në të tjera. 
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KRIJIMI I VENDEVE TË REJA TË PUNËS

Krijimi i vendeve të reja të punës është një nga objektivat kryesore të themelimit të FKGK-së. 1,441 kredi 
për NMVM-të gjatë 2018-s parashikuan 1982 vende të reja pune. 

Ky tregues tregon ndikimin e investimeve në sektorë përkatës, të financuar nëpërmjet kredive të lëshuara 
nga bankat dhe të mbështetura nga skema e garancisë së kredive të FKGK-së në krijimin e vendeve të 
punës në sektorin e NMVM-ve. Siç shihet nga tabela e mësipërme këto vende të reja të punës gjatë vitit 
2018 vijnë kryesisht nga sektorët tregti dhe shërbime diku me 71%. 
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Meqenëse FKGK-ja nuk merret drejtpërdrejt me 
kredimarrësin, ajo ka zhvilluar mekanizmat ex-
ante dhe ex-post për të siguruar përmbushjen e 
kushteve të saj. Andaj kujdes të shtuar në 
menaxhimin e rrezikut i është dhënë përcaktimit 
të kritereve për regjistrim të IPF-ve, ndarjes së 
limiteve, si dhe kritereve kualifikuese të kredive. 
Kjo qasje nënkupton se në procesin e regjistrimit 
dhe të ndarjes së limiteve FKGK-ja bën vlerësim 
të thukët, si dhe krijon mekanizmat për 
kontrollimin dhe për monitorimin e kredive dhe 
të IPF-ve. 

Në vitin 2018 FKGK-ja filloi shfrytëzimin e 
skemës rigarantuese të ofruar nga SIDA, e cila do 
të mundësojë ndarjen e rrezikut deri në 50%, me 
limit rigarantues deri në 10 milionë euro. Kjo 
formë e mbulimit të portofolit të garancive ndaj 
një pjese të riskut kreditor ishte një mundësi më 
shumë për shpërndarje të rrezikut kreditor dhe 
për rritjen e kapacitetit garantues të FKGK-së, 
duke u bazuar në kapitalin ekzistues.

Menaxhimi i rrezikut kreditor i është përshtatur 
veprimtarisë së FKGK-së, i cili nënkupton që 
FKGK-ja nuk merret drejtpërdrejt me 
kredimarrësin, por që FKGK-ja bën garantimin e 
pjesshëm të kredive të NMVM-ve të lëshuara nga 
IPF-të e regjistruara në FKGK.  

Në përputhje me këto udhëzime, gjatë vitit 2018 
FKGK-ja shqyrtoi dhe miratoi kërkesën për 
rivlerësimin e limiteve të disa IPF-ve të 
regjistruara. Përveç kësaj, gjatë vitit të kaluar 
FKGK-ja vazhdoi praktikën e mbledhjeve të 
rregullta mujore, ku analizohen trendet në 
sektorin bankar në përgjithësi dhe në veçanti për 

secilën IPF, si dhe analizohet zhvillimi i portofolit 
të garantuar. Mbikëqyrja dhe analiza e këtyre 
trendeve përbëjnë njërën prej kompetencave më 
të rëndësishme të FKGK-së, e cila do të 
mundësonte identifikimin e problemeve 
potenciale dhe menaxhimin e tyre në fazë të 
hershme.

Me qëllim të mbulimit të humbjeve që mund të 
paraqiten nga garancitë e thirrura, FKGK-ja gjatë 
vitit 2018 vazhdoi provizionin e garancive. FKGK-
ja bën zhvlerësimin e garancive në tri faza dhe 
çelësi për ndryshim është klasifikimi kreditor i 
klientit, të dhëna të cilat pranohen në baza 
mujore nga IF-të e regjistruara

MENAXHIMI I RREZIKUT KREDITOR

KREDITË PËR GRATË NË BIZNES

RRITJA E QARKULLIMIT

Realizimi i investimeve krahas qasjes në kredi rezulton në rritje të qarkullimit të ndërmarrjeve përfituese. 
Gjatë vitit 2018 po kjo rezultoi edhe te ndërmarrjet, të cilat ishin përfituese të garancisë. Në fund të 2018-
s nga 1,441 kredi të miratuara si rezultat i investimeve të realizuara parashikimi i rritjes së qarkullimit mbi 
qarkullimin bazë ishte 58.1 milionë euro ose 12%.

Gjatë vitit 2018 nga 1,441 kredi për NMVM-të, 10% janë lëshuar për gra pronare/bashkëpronare në biznes.

Gratë sot marrin pjesë në një shkallë më të ulët të kredimarrjes formale në raport me burrat, duke qenë të 
detyruara që një pjesë të financimit për bizneset e tyre ta marrin nga familja apo huadhënësit privat. Kjo 
ndërlidhet mu me mungesën e kolateralit, duke qenë se vetëm 15% e tyre ka pronë të regjistruar në emër 
të vet. Pikërisht për këtë FKGK-ja ka vënë, si një nga objektivat institucionale të rëndësishme, mundësi më 
të mira për sektorët dhe për kategoritë më pak të shërbyera ekonomike dhe të popullsisë, duke përfshirë 
gratë.
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KUALITETI I PORTOFOLIT

Në vitin e tretë të operimit portofoli i FKGK-së ka pasur një rritje të konsiderueshme duke mbajtur një nivel të 
dëshirueshëm të KJP-së, si dhe pa ndonjë kërkesë nga bankat për pagesën e kredive të humbura. 

Më 31 dhjetor 2018, KJP-ja në portofolin e garantuar ishte 0,35%, ndërsa niveli i kredive delikuente ishte 1,23%.

PËRFORMANCA SIPAS KUALITETIT KREDITORË
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Pavarësisht kualitetit të mirë të portofolit, FKGK-ja vijoi ndërtimin e rezervave të provizionit sipas modelit 
të humbjeve të pritura. Sipas këtij modeli të provizionit, mbulueshmëria e gjithsejtë portofolit të garantuar 
ishte 1,0%, përderisa mbulushmëria e KJP-së ishte 289%. 
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KUALITETI I PORTOFOLIT
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Pavarësisht kualitetit të mirë të portofolit, FKGK-ja vijoi ndërtimin e rezervave të provizionit sipas modelit 
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STRUKTURA E KAPITALIT DHE INVESTIMET

Kapitali i FKGK-së momentalisht përbëhet nga fondet që i jepen FKGK-së nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës  dhe nga donatorët. 

Në vitin 2016 vlera e kapitalit të dhuruar të FKGK-së ishte 7,345,141 euro, ndërsa gjatë vitit 2017 kjo vlerë 
është dyfishuar, duke mbyllur vitin 2017 me kapital të dhuruar në vlerën e 15,790,921 eurove. Dyfishimi i 
kapitalit është si rezultat i kontributit nga donacionet e USAID-it, të MTI-së dhe të KfW-së, së fundi në 
dhjetor të 2017-s. Gjatë vitit 2018 FKGK-ja nuk ka pranuar kapital të ri nga donatorët apo Qeveria e 
Republikës së Kosovës, por ka punuar në mënyrë intenzive në zhvillimin e disa projekteve, të cilat pritet të 
rezultojnë kapital, donacione apo grante në të ardhmen e afërt. 

KAPITALI 2016

KAPITALI 2017

KAPITALI 2018

GJITHSEJ

%

2,000,000

1,000,000

-  

3,000,000

18%

5,345,141

445,780

-  

5,790,921

36%

- 

7,000,000

-  

43%

7,000,000

(3,149,00)
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MTI USAID KFW FITIMI I AKUMULUAR TOTAL

Vlerat monetare janë në euro.

RAPORT VJETOR I FONDIT KOSOVAR PËR GARANCI KREDITORE

Menaxhimi efektiv i rrezikut të likuiditetit është 
thelbësor për të ruajtur besimin e donatorëve dhe 
të IPF-ve, si dhe për të mundësuar që veprimtaria 
bazë të vazhdojë të sjellë të ardhura, edhe në 
rrethana të pafavorshme. 

Rritja e kapitalit të dhuruar ka ndikim direkt në dy 
burimet kryesore të të ardhurave të FKGK-së. 
Rritja e shumës së garancive të lëshuara, si një 
ndër dy burimet kryesore të të ardhurave të 
institucionit, ndikon po ashtu në rritjen e të hyrave 
të FKGK-së, përmes tarifës që paguhet nga ana e 
bankave. Kjo tarifë përcaktohet në bazë të 
analizave të tregut dhe reflekton humbjet e 
pritura për garancitë e lëshuara. 

Gjatë vitit 2018 FKGK-ja ka investuar në depozita 
me afat 15,562,000€ në Institucionet Partnere 
Financiare të FKGK-së, me maturitet njëvjeçar dhe 
dyvjeçar, duke rritur kështu bashkëpunimin edhe 
në këtë sferë.

FKGK-ja lëvron (multiplikon) kapitalin e saj pesë 
(5) herë në dritaren e rregullt, si dhe dy (2) herë në 
Agro-dritaren, që është vlera maksimale e lejuar e 
ekspozimit garantues ndaj kapitalit. Ky limit 
përcaktohet në varësi nga indikacionet e rrezikut 
në treg/sektorë dhe siguron që FKGK-ja të ketë 
kapital të mjaftueshëm për të kryer aktivitetin e saj 
dhe për t’i absorbuar humbjet e mundshme. 

Burimi tjetër kryesor i të ardhurave për FKGK-në 
është edhe interesi ose të ardhurat nga investimet 
e kapitalit të FKGK-së. 

Fondi i kapitalit të FKGK-së investohet në pajtim 
me dispozitat e Ligjit Nr. 05/L-057 për 
Themelimin e Fondit Kosovar për Garanci 
Kreditore dhe për Politikën e Investimit, të 
aprovuar nga Bordi i Drejtorëve, për të mbrojtur 
kapitalin e FKGK-së dhe në këtë mënyrë për t’i 
mbështetur garancitë, po ashtu edhe për të sjellë 
të hyra mbështetëse për qëndrueshmërinë e 
FKGK-së dhe për të ruajtur likuiditetin adekuat.   

FKGK-ja është angazhuar në përdorimin e 
teknikave të përshtatshme të matjes së 
performancës që balancojnë rrezikun dhe 
shpërblimin brenda kontekstit të administrimit 
efektiv të riskut. Për qëllimet e optimizimit të 
kthimeve potenciale brenda parametrave të 
pranueshëm të rrezikut FKGK-ja ka përgatitur një 
politikë investimi, e cila përcakton qartë 
strukturën e investimeve në përputhje me 
mandatin e FKGK-së dhe të objektivave të tij 
strategjikë.

Me kapitalin dhe faktorin leverues aktual, Fondi  
ka arritur kapacitetin të garantojë afër 64 milionë 
euro dhe duke marrë parasysh që mbulueshmëria 
maksimale është 50% e kredisë së lëshuar nga 
Institucionet Partnere Financiare, kjo përkthehet 
në 128 milionë euro kredi potenciale të lëshuara 
në tregun tonë, duke ndikuar në lehtësimin e 
qasjes në financa dhe të zhvillimit të NMVM-ve.
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INVESTIMET 2018

Të ardhurat konsolidohen në Pasqyrën e të Ardhurave dhe fitimi i vitit riinvestohet ose mbahet në FKGK 
duke rritur kapitalin dhe nuk shpërndahet jashtë FKGK-së në asnjë formë ose mënyrë, duke përfshirë edhe 
dividendin.
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Sektori i agrobiznesit konsiderohet nga të gjithë 
pjesëmarrësit relevantë në Kosovë si një sektor i 
cili mund të sjellë vende të reja të punës, duke 
ulur kështu shkallën e lartë të papunësisë, të 
ndikojë në rritjen ekonomike dhe të ndryshojë 
bilancin shumë negativ, i cili është në favor të 
produkteve ushqimore të importuara.

Në kuadër të mbështetjes së këtij sektori të 
rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë, 
FKGK-ja do t’i mbështesë fermerët, të cilët kanë 
biznese të regjistruara dhe numra fiskalë. 
Formalizimi i sektorit të bujqësisë është një hap i 
rëndësishëm, i cili do të ndikojnë në rritje 
ekonomike, në investime dhe në punësimin e të 
rinjve.

Duke filluar nga muaji dhjetor i 2018-s e tutje 
FKGK-ja ka nënshkruar marrëveshje me të gjitha 
bankat, të cilat janë aktive në kredidhënien e 
sektorit të agrobiznesit. Këto marrëveshje do të 
ndikojnë në rritjen e financimit të këtij sektori 
nga ana e institucioneve financiare. Deri më tani 
ky sektor është konsideruar se është financuar 
shumë më pak sesa ka kontribuuar realisht në 
bruto prodhimin vendor. Një financim i tillë i ulët 
supozohet se kryesisht ka ndodhur, ndër të tjera, 
edhe si rrjedhojë e mungesës së kolateralit ose 
të vështirësive teknike pronësore të ndërlidhura 
me këtë kolateral. Kjo mungesë mund të 
plotësohet me garantimin e këtyre kredive në 
Agro-dritaren.

Duke u nisur nga këto parime Banka Zhvillimore 
Gjermane, KfW-ja, ka nënshkruar kontratë me 
FKGK-në për rritjen e kapitalit të FKGK-së, i cili 
do të përdoret për përkrahjen e agrosektorit 
duke garantuar financimin e fermerëve dhe të 
agrobizneseve brenda Agro-dritares. Kontributi 
në kapital dhe në asistencë teknike që KfW-ja ka 
dhënë është 5 milion euro për rritje të kapitalit 
që do të shfrytëzohet për këtë sektor dhe 
450,000 euro, që do të përdoret për asistencë 
teknike. Si rrjedhojë e këtij kontributi në kapital 
do t’u mundësohet institucioneve partnere 
financiare që t’u garantohen në total deri në 20 
milion euro kreditim të sektorit të agrobiznesit 
me kushte shumë të volitshme për garantimin e 
këtyre kredive.

Vlen të theksohet se garantimi i këtij sektori 
përfshin të gjitha hallkat e zinxhirit të shtimit të 
vlerës, duke filluar nga inputet bujqësore e nga 
lënda e parë dhe duke përfunduar në produktin 
final të proceduar.

VEÇORIA E 2018-S  
AGRO-DRITARJA
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LIDHJA 
E MARRËVESHJEVE 
TË REJA

FKGK në bashkëpunim me KfW-në, e përkrahur 
nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim, lanson 
Agro-dritaren

LANSOHET AGRO-DRITARJA NGA 
FONDI KOSOVAR PËR GARANCI 
KREDITORE NË BASHKËPUNIM ME 
KFW-NË

Mars 2018

FKGK-ja bëhet anëtare e AECM-së. Anëtarësimi në AECM do t’ia mundësojë FKGK-së të përfitojë nga 
shkëmbimi i përvojave më të mira me institucionet garantuese me përvojë në çështje të ndryshme 
operative, duke marrë njëherësh informata të ndryshme nga hulumtimet që bëhen lidhur me sektorin 
garantues.

FKGK-JA BËHET ANËTARE E SHOQATËS EVROPIANE PËR 
INSTITUCIONET GARANTUESE – AECM

Korrik 2018
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FKGK nënshkroi marrëveshjen e garancisë me 
“Raiffeisen Leasing”, në Kosovë (RLKO). RLKO-ja 
është institucioni i parë financiar jobankar (IFJB), 
i cili ka nënshkruar marrëveshjen e garancisë 
me FKGK-në. Marrëveshja synon të zgjerojë 
lizingdhënien për bizneset kosovare, për të 
kontribuuar tutje në arritjen e objektivave 
institucionale.

FKGK-JA NËNSHKRUAN MARRËVESHJE 
ME “RAIFFEISEN LEASING” NË KOSOVË

Shtator 2018

Gjatë 2018-s FKGK-ja nënshkroi marrëveshjet 
për rritje të limitit për garancitë kreditore me 
BPB-në, TEB-in dhe me PCB-në. Marrëveshjet e 
reja do t'ua mundësojnë bankave të përfitojnë 
më shumë siguri kolaterali për kreditë e lëshuara 
për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme 
(NMVM-të), duke ofruar kështu qasje më të 
lehtë në financa për kompanitë kosovare. 

FONDI NËNSHKROI 
MARRËVESHJET PËR RRITJE TË 
LIMITIT PËR GARANCITË ME 
BANKAT PARTNERE

FKGK-ja nisi zbatimin e Agro-dritares pas 
nënshkrimit të marrëveshjes së garancisë me 
“ProCredit Bank”, me Bankën për Biznes, 
Bankën Kombëtare Tregtare, “NLB Bank” SHA 
dhe me “Raiffeisen Bank” Kosovë.

FONDI KOSOVAR PËR GARANCI 
KREDITORE NIS ZBATIMIN E AGRO-
DRITARES

Dhjetor 2018
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i cili ka nënshkruar marrëveshjen e garancisë 
me FKGK-në. Marrëveshja synon të zgjerojë 
lizingdhënien për bizneset kosovare, për të 
kontribuuar tutje në arritjen e objektivave 
institucionale.

FKGK-JA NËNSHKRUAN MARRËVESHJE 
ME “RAIFFEISEN LEASING” NË KOSOVË

Shtator 2018

Gjatë 2018-s FKGK-ja nënshkroi marrëveshjet 
për rritje të limitit për garancitë kreditore me 
BPB-në, TEB-in dhe me PCB-në. Marrëveshjet e 
reja do t'ua mundësojnë bankave të përfitojnë 
më shumë siguri kolaterali për kreditë e lëshuara 
për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme 
(NMVM-të), duke ofruar kështu qasje më të 
lehtë në financa për kompanitë kosovare. 

FONDI NËNSHKROI 
MARRËVESHJET PËR RRITJE TË 
LIMITIT PËR GARANCITË ME 
BANKAT PARTNERE

FKGK-ja nisi zbatimin e Agro-dritares pas 
nënshkrimit të marrëveshjes së garancisë me 
“ProCredit Bank”, me Bankën për Biznes, 
Bankën Kombëtare Tregtare, “NLB Bank” SHA 
dhe me “Raiffeisen Bank” Kosovë.

FONDI KOSOVAR PËR GARANCI 
KREDITORE NIS ZBATIMIN E AGRO-
DRITARES

Dhjetor 2018
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PUNËTORITË
SEMINARET

FKGK-ja gjatë 2018-s ishte pjesë e konferencave të ndryshme, në të cilat paraqiti rolin e skemave 
garantuese, ndikimin në zhvillimin ekonomik në përgjithësi, si dhe arritjet e objektivave të FKGK-së. Disa 
nga këto ngjarje janë të paraqitura më poshtë:

Qershor 2018. FKGK-ja merr pjesë në 
punëtorinë me gazetarët e ekonomisë, e 
organizuar nga Shoqata e Bankave e Kosovës 
(SHBK), në bashkëpunim me Fondin Evropian 
për Evropën Juglindore – Departamenti për 
Zhvillim (EFSE-DF), për raportimin nga sistemi 
bankar në Kosovë. 

PUNËTORIA ME GAZETARËT E 
EKONOMISË 

Nëntor 2019. FKGK-ja ishte pjesë e Konventës 
së Veshmbathjes në panelin e diskutimit lidhur 
me mundësitë e financimit për sektorin e 
veshmbathjeve.

FKGK-JA MERR PJESË NË KONVENTËN 
E VESHMBATHJES 
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Dhjetor 2019. FKGK-ja ishte pjesë e konferencës 
“EU promovon ndërmarrësinë dhe NVM-të: 
Programi COSME”, në panelin “EU promovon 
ndërmarrësinë dhe NVM-të: Programi COSME”.

FKGK-JA MERR PJESË NË KONVENTËN 
E RRITJES SË FINANCIMIT

Dhjetor 2019. FKGK-ja ishte pjesë e konferencës 
vjetore të bankave të Kosovës në panelin 
kryesor të konferencës me temën “Financimi i 
zhvillimit: Bankat për një zhvillim të 
qëndrueshëm ekonomik të Kosovës”. 

FKGK-JA MERR PJESË NË 
KONFERENCËN VJETORE TË BANKAVE

Nëntor 2019. FKGK-ja ishte pjesë e Konventës 
së Prodhuesve të Kosovës në panelin e 
diskutimit për potencialin e mbështetjes së 
financimit të eksporteve në Kosovë.

FKGK-JA MERR PJESË NË KONVENTËN 
E PRODHUESVE TË KOSOVËS
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TRAJNIMET ORIENTUESE DHE FRESKUESE 
ME INSTITUCIONET PARTNERE FINANCIARE

Trajnimet orientuese dhe freskuese me institucionet partnere financiare (IPF) synojnë të ngrenë nivelin e 
informimit të personelit të IPF-ve lidhur me shërbimet e FKGK-së, karakteristikat e garancive kreditore, 
ndryshimet, si dhe të mirat që këto shërbime sjellin për të gjitha palët e ndërlidhura, pra për vetë IPF-të, 
për NMVM-të, si dhe për ekonominë në përgjithësi. 

Gjatë vitit 2018 personeli i FKGK-së ka zhvilluar një sërë trajnimesh orientuese për Dritaren e Bujqësisë 
dhe trajnimesh freskuese për zyrtarët kreditorë, të cilët janë përgjegjës për analizën e kredive e të rrezikut 
dhe të cilët bashkëveprojnë direkt me FKGK-në (personelin dhe sistemin), si dhe me klientët (NMVM-të).

Tabela e mëposhtme tregon përmbledhjen e trajnimeve për stafin e IPF-ve:

LLOJI

TRAJNIM ORIENTUES DHE MIS

TRAJNIM ORIENTUES PËR DRITAREN E BUJQËSISË 
DHE TRAJNIM FRESKUES

TRAJNIM FRESKUES

TOTALI

NUMRI I TRAJNIMEVE

1

8

1

10

NUMRI I PERSONELIT

21

161

10

192
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ANALIZAT PËR NGRITJE 
TË EFIÇIENCËS DHE PËRMIRËSIM 
TË KUALITETIT TË SHËRBIMEVE

INDIKATORËT E SHTUESHMËRISË

Shtueshmëria në ekonomi është arsyeja thelbësore për themelimin e FKGK-së. Kjo do të thotë se bankat, 
IMF-të ose IFJB-të nuk do t’i lëshonin një NMVM-je kredi pa garancinë e dhënë, duke shtuar kështu një 
klient të ri dhe duke kontribuuar në rritjen ekonomike. 

Qasja në kredi do të duhej të sillte punësim, rritje të prodhimit, të qarkullimit, të eksportit dhe në mënyra 
të tjera të ekonomisë.

FKGK-ja për të vlerësuar efektin e shtueshmërisë ka identifikuar indikatorët, ka zhvilluar metodologjinë e 
vlerësimit (ex-ante dhe ex-post), si dhe ka zhvilluar monitorimin e parë të indikatorëve, i cili do të 
vazhdojë të monitorohet në baza të rregullta vjetore.

HULUMTIME RRETH IMPLEMENTIMIT TË SISTEMIT 
TË MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL

• indikatorët e shtueshmërisë financiare, dhe

Gjatë 2018-s kjo analizë vazhdoi së bashku me Bankën Botërore për të rezultuar me krijimin e kornizës 
për menaxhimin mjedisoro-social. Një politikë e tillë do të jetë në linjë me përpjekjen e institucionit tonë 
për të kontribuuar në zhvillimin ekonomik me përgjegjësi të plotë për mjedisin dhe për shoqërinë.

Për të fituar një njohuri më të thellë rreth funksionimit të FKGK-së është bërë anketimi i IPF-ve të FKGK-
së. Si rrjedhojë e këtij anketimi u nxor një raport, i cili flet lidhur me aktivitetin e FKGK-së, me 
shfrytëzueshmërinë, me përparësitë dhe me sfidat ose me çështjet operative, që duhen adresuar.

Ndër indikatorët e monitoruar gjatë vitit 2018, të paraqitura edhe në seksionin e zhvillimit të portofolit, do 
të theksojmë:

• indikatorët e shtueshmërisë ekonomike.

Rezultatet e monitorimit të këtyre indikatorëve na treguan për rritjen e operacioneve, të cilat përndryshe 
do të ishin refuzuar. Po ashtu ato na treguan se si në sajë të aktivitetit të FKGK-së janë përmirësuar kushtet 
e qasjes në financa.

Studimi rreth implementimit të Sistemit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (SMMS) nga IPF-të kishte për 
qëllim të identifikonte nivelin e implementimit të SMMS-së, si dhe duke u mbështetur në përvojat e IPF-ve 
e përvojat lokale të përpilojmë një politikë lidhur me menaxhimin e ndikimit të huadhënies në mjedis.

ANKETIMI I IPF-VE
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TAKIMET E BORDIT TË DREJTORËVE 
DHE TË KOMITETEVE PËRKATËSE

Tabela në vijim paraqet mbledhjet e Bordit dhe të komiteteve ndihmëse të Bordit të Drejtorëve të FKGK-së:

Gjatë vitit 2018 Komiteti për Menaxhim të Riskut Kreditor (MRK) mbajti katër (4) mbledhje të rregullta dhe 
Komiteti i Auditimit (KA) mbajti tri (3) mbledhje të rregullta. Në këto takime komitetet përkatëse nxorën 
vendime dhe rekomandime për miratimin përfundimtar nga Bordi i Drejtorëve I FKGK-së.

MBLEDHJET E KOMITETIT PËR MENAXHIM TË RISKUT KREDITOR 
DHE TË KOMITETIT TË AUDITIMIT

MBLEDHJET E BORDIT TË DREJTORËVE TË FKGK-SË 

Gjatë vitit 2018 Bordi i Drejtorëve i FKGK-së mbajti gjithsej pesë (5) mbledhje, nga të cilat katër ishin 
mbledhje të rregullta dhe një mbledhje ishte e jashtëzakonshme. Për t’i plotësuar vendet e lira të 
anëtarëve të Bordit janë zgjedhur 3 (tre) anëtarë të rinj, të pavarur të Bordit, të emëruar nga donatorët 
ndërkombëtarë. MTI-ja,  me vendim të brendshëm, ka emëruar një person tjetër për të shërbyer në Bordin 
e FKGK-së dhe ai person është vlerësuar si i përshtatshëm e i duhur për të shërbyer në Bordin e 
Drejtorëve të FKGK-së. 

Numri i mbledhjeve 
të Bordit

Orari i mbledhjeve 
të Bordit 

Pjesëmarrja e 
anëtarëve të Bordit 

Numri i temave 
të diskutuara 

Numri i vendimeve 
të marra 

1

2

3

4

5

Shkurt 2018

Qershor 2018

Shtator 2018

Tetor 2018

Dhjetor 2018

4/4

5/5

6/6

6/6

6/7

15

12

10

5

7

4

6

11

2

8

Gjithsej: 49 31
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Numri i 
mbledhjeve të 
Komitetit për 

Menaxhim 
të Riskut (KMR)

Orari i 
mbledhjeve 

i KMR-së 

Pjesëmarrja 
e anëtarëve 
të KMR-së

Numri 
i temave 

të diskutuara 

Numri 
i vendimeve/i

rekomandimeve 
të marra 

1

2

3

4

Janar 2018

Maj 2018

Gusht 2018

Tetor 2018

Numri i 
mbledhjeve të 

Komitetit të 
Auditimit (KA)

Orari i 
mbledhjeve 

i KA-së

Pjesëmarrja e 
anëtarëve 
të KA-së

Numri
 i temave 

të diskutuara

Numri i 
vendimeve/i

rekomandimeve  
të marra 

1

2

3

Janar 2018

Maj 2018

Gusht 2018

Gjithsej:

Gjithsej:

16

15

8

4

4/4

4/4

4/4

4/4

4

3

1

2

4 2

4 3

4 2

3/3

5/5

5/5

6

6

1

1

45
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RAPORT I AUDITORIT TË PAVARUR 

 
Për Bordin e Drejtorëve të Fondit Kosovar Për Garanci Kreditore 
 
Raport i auditimit të Pasqyrave Financiare 
 
Opinion 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Fondit Kosovar Për Garanci Kreditore(“Fondi” 
apo “FKGK”), që përfshinë: Pasqyrën e pozicionit financiar më 31 Dhjetor 2018, Pasqyrën 
e të ardhurave gjithëpërfshirëse, Pasqyrën e ndryshimeve në ekuitet dhe Pasqyrën e 
rrjedhës së parasë për vitin që ka përfunduar dhe shënimet e pasqyrave financiare, duke 
përfshirë edhe një përmbledhje të politikave të rëndësishme të kontabilitetit. 
 

Sipas mendimit tonë pasqyrat financiare shoqëruese paraqesin drejtë, në të gjitha 
çështjet materiale pozicionin financiar të Fondit më 31 Dhjetor 2018, dhe performancën 
financiare dhe rrjedhën e parasë për vitin që kanë përfunduar në përputhshmëri me 
Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). 
 

Baza për Opinion 
 
Ne kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar më tej në seksionin e raportit 
Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur nga 
Kompania në përputhje me Kodin e Etikës për Kontabilistët Profesionistë (Kodit IESBA), 
dhe kemi përmbushur përgjegjësitë tjera etike në përputhje me Kodin IESBA. Ne besojmë 
se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 
ofruar bazat për opinionin tonë. 
 
Përgjegjësitë e Menaxhmentit dhe Atyre të Ngarkuar me Qeverisjen për Pasqyrat 
Financiare 
 
Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e drejtë të këtyre 
pasqyrave financiare në pajtueshmëri me SNRF, dhe për kontrollet e brendshme të cilat 
menaxhmenti i vlerëson të nevojshme për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave 
financiare pa gabime materiale për shkak të mashtrimit apo gabimit. 
 
Në përgatitjen e pasqyrave financiare, menaxhmenti është përgjegjës për vlerësimin e 
aftësisë së Fondit për vazhdueshmërinë në të ardhmen, duke shpalosur, sipas nevojës, 
çështjet lidhur me vazhdueshmërinë në të ardhmen dhe përdorimit të parimit të 
vazhdueshmërisë së kontabilitetit përveç nëse menaxhmenti synon të likuidojë Fondin 
apo të ndërpres operimin, apo nuk ka ndonjë alternativë tjetër të mundshme përveç se 
të bëjë atë.  
 
Ata të cilët janë ngarkuar me qeverisje janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të 
raportimit financiar të Fondit. 
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Shënimet 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2018 

 Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2017 

  (EUR)  (EUR) 

     

Tarifat e garancisë 11 463,714  134,165 

Të ardhurat tjera 12 392,316  269,364 

Total të ardhurat  856,030  403,529 

     

Shpenzimet e personelit 13 (163,141)  (87,043) 

Zhvlerësimi dhe Amortizimi 7,8 (33,162)  (20,415) 

Shpenzimet operative 14 (128,546)  (38,759) 
Provizioni neto për humbje nga 
garancionet 15 (211,169) 

 
(78,295) 

     

Fitimi i vitit  320,012  179,017 

     

Të Ardhurat tjera gjithëpërfshirëse  -  - 

Totali i të ardhurave 
gjithëpërfshirëse për vitin 

 

320,012 

 

179,017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet përcjellëse në faqet 7 deri në 25 janë pjesë përbërëse të këtyre pasqyrave 
financiare. 
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 Kapitali  Fitimi i 
akumuluar  

Totali 
 

 (EUR)  (EUR)  (EUR) 
      

Më 1 Janar 2017 7,345,141  (3,149)  7,341,992 
      
Kapitali shtesë i paguar 8,445,780  -  8,445,780 
      
Fitimi e vitit -  179,017  179,017 
      
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse -  -  - 

 
Më 31 Dhjetor 2017 15,790,921  175,868  15,966,789 

      
      

Më 1 Janar 2018 15,790,921  175,868  15,966,789 
      
Fitimi i vitit -  320,012  320,012 
      
Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse -  -  - 

 
Më 31 Dhjetor 2018 15,790,921  495,880  16,286,801 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shënimet përcjellëse në faqet 7 deri në 25 janë pjesë përbërëse të këtyre pasqyrave 
financiare.
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 Shënim 

Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2018 

 Për fund vitin 
31 Dhjetor 

2017 
  (EUR)  (EUR) 

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operuese:     

Fitimi i vitit  320,012  179,017 

Korrigjimet për:     

Zhvlerësimi 7,8 33,162  20,415 

Interesi në depozita  (180,513)  (69,493) 

  172,661  129,939 

Lëvizjet në kapitalin qarkullues:     

Rritja në të arkëtueshmet dhe kërkesa tjera  (207,446)  (73,963) 
(Zvogëlimi)/Rritja e të hyrave të shtyra 
tarifave të garancive 

 
(162,093)  131,026 

Rritja në rezervat e humbjeve nga 
garancionet e kredive 

 
211,170  78,295 

(Zvogëlimi)/Rritja në të hyrat e shtyra nga 
asetet e dhuruara 

 
(31,869)  72,715 

Rritja në akruale  5,826  3,244 

Neto paraja e (përdorur)/gjeneruar në 
aktivitetet operuese 

 
(11,751)  341,256 

     
Rrjedha e parasë nga aktivitetet 
investuese: 

 
   

Blerja e aseteve afatëgjata  (6,088)  (98,953) 
Rritja në depozitat me afat  (7,062,000)  (8,500,000) 
Rritja në tarifën akruale të garancisë  402,684  - 
Interesi i arkëtuar nga depozita  70,500  - 

Neto paraja e përdorur nga aktivitetet 
investuese 

 
(6,594,904)  (8,598,953) 

     
Rrjedha e parasë nga aktivitetet 
financuese: 

 
   

Kapitali i paguar  -  8,445,780 

Neto paraja e gjeneruar nga aktivitetet 
financuese 

 
-  8,445,780 

     
Neto (zvogëlimi)/rritja e parasë dhe 
ekuivalentëve të saj gjatë vitit 

 
(6,606,655)  188,083 

 
Paraja dhe ekuivalentët e saj në fillim te vitit 

 
7,567,694  7,379,611 

Paraja dhe ekuivalentët e saj në fund të 
vitit 4 961,039  7,567,694 

 
 
 
 
 
 
 

Shënimet përcjellëse në faqet 7 deri në 25 janë pjesë përbërëse të këtyre pasqyrave 
financiare. 
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1. TË PËRGJITHSHME 
 
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore është një institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që u 
lëshon garanci institucioneve financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë e NMVM-ve. 
FKGK është themeluar në Janar 2016, si rezultat i iniciativës së përbashkët ndërmjet 
donatorëve ndërkombëtarë në Kosovë (kryesisht USAID dhe KfW) dhe Qeverisë së Kosovës , 
në bazë të Ligjit për Themelimin e Fondit për Garantimin e Kredive të Kosovës. 
Përmes “Ligjit për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore”, Ligji nr. 05/L -057, 
FKGK-ja është themeluar si institucion i pavarur, jofitimprurës, publik, autonom, subjekt 
juridik, si dhe janë përcaktuar autorizimet e tij, struktura, qeverisja, operacionet, 
fushëveprimi, si dhe politikat e procedurat për dhënien e Garancive Kreditore.  
Ligji themelues i FKGK-së është iniciuar nga MTI, ndërsa USAID-i në Kosovë, përmes 
Programit të Mbështetjes së Kredive të EMPOWER (ECS) e mbështeti institucionin për të 
zhvilluar aktivitetin operativ. Ligji hyri në fuqi më 23 Janar 2016. Kapitali i FKGK-së 
përbëhet nga fondet e dhuruara nga MTI, USAID dhe KfW. 
 
FKGK-ja është krijuar për të ndihmuar në plotësimin e nevojave për qasje më të madhe në 
financim të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë, me qëllim të krijimit të 
vendeve të punës, rritjes së prodhimit lokal dhe shërbimeve me vlerë të shtuar, si dhe 
përmirësimit të bilancit tregtar dhe rritjes së mundësive për financim të NMVM-të.  
 
FKGK-ja është subjekt i pavarur, autonom, juridik i themeluar me Ligj, me subjektivitet të 
plotë juridik, si dhe identitet ligjor që është i ndarë dhe i ndryshëm nga Bordi Menaxhues 
dhe Ekzekutivi i FKGK-së.  
 
FKGK-ja udhëhiqet nga Bordi i Drejtorëve, i cili përbëhet nga shtatë anëtarë, të cilët 
bashkërisht kanë shumë vite përvojë në menaxhimin financiar, menaxhimin e riskut, të 
drejtën tregtare e financiare, si dhe në auditim. Bordi siguron udhëheqje dhe mbikëqyrje 
për të gjitha aktivitetet e FKGK-së.  
 
FKGK-ja është themeluar me qëllim të sigurimit të pjesshëm të garancive të kredive për 
institucionet financiare, për kreditë që i jepen NMVM-ve, deri në shumën e mbulimit të 
përcaktuar me LFKGK dhe Marrëveshjes së Garancisë ndërmjet FKGK-së dhe institucionit 
financiar. 

Për qëllimet e veprimtarisë kryesore, FKGK-ja është përgjegjëse për: 

a. Lëshimin e Garancive Kreditore në përputhje me LFKGK-në dhe politikat e 
brendshme të miratuara nga Bordi i Drejtorëve; 

b. Vendosjen e kushteve për regjistrimin e institucioneve të kualifikuara 
financiare të Kosovës në FKGK, sipas Politikës për Regjistrimin e 
Institucioneve Financiare; 

c. Caktimin e kushteve për lëshimin e Garancive Kreditore nga FKGK-ja. 

d. Caktimin e Tarifave të Garancive të FKGK-së. 

e. Depozitimin apo investimin e drejtpërdrejtë, apo përmes delegimit të 
autorizimeve, të aseteve të FKGK-së brenda kufizimeve të LFKGK-së. 

f. Pagesën e Shumave të pagueshme për Garancitë Kreditore për institucionet 
financiare të regjistruara në pajtim me dispozitat e LFKGK dhe Marrëveshjes 
së Garancisë, në përputhje me dispozitat e LFKGK dhe Politikave për 
Trajtimin e Kërkesave. 
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1. TË PËRGJITHSHME (VAZHDIM) 
 
Kapitali minimal i FKGK-së është 300,000.00 Euro, sipas nenit të 10 të LFKGK-së. 
Organet qeverisëse të FKGK-së janë Bordi i Drejtorëve dhe Drejtori Menaxhues. Bordi i 
Drejtorëve është organi më i lartë drejtues i FKGK-së. 
Numri fiskal i FKGK-së është 601642061. 
 
Operacionet e FKGK-së dhe të gjitha aktivitetet administrative janë të pavarura që nga data 
10 qershor 2017 dhe janë nën menaxhimin e Fondit të mbështetur nga asistenca teknike e 
USAID-it. 
 
Më 6 dhjetor 2017 Fondi për Garantimin e Kredive të Kosovës (FKGK) nënshkroi Marrëveshjen 
e Garancisë me Agjencinë Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (Sida), përfaqësuar nga 
Ambasada e Suedisë në Prishtinë. 
Mbështetja e portofolit të garantuar të FKGK-së nga Sida, do të rrisë më tej aftësinë e Fondit 
për të siguruar një nivel më të lartë të garancive të kredisë, duke rritur në të njëjtën kohë 
qëndrueshmërinë financiare të sektorit. Qëndrueshmëria do të reflektojë në lehtësimin e 
ndërmjetësimit financiar, duke rritur kështu qasjen në financimin e ndërmarrjeve mikro, të 
vogla dhe të mesme, me qëllim të promovimit të zhvillimit ekonomik dhe krijimit të vendeve 
të punës për gra, burra dhe të rinjtë e të gjitha etnive në Kosovë. 

 
 

2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT 
 
2.1 Baza e përgatitjes dhe deklarata e pajtueshmërisë 
 
Këto pasqyra financiare janë përgatitur në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar (SNRF), siç janë nxjerrë nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit (BSNK). Pasqyrat financiare janë përgatitur me anë të bazave të vlerësimit të 
specifikuara nga SNRF-ja për çdo lloj aseti, detyrimi, të ardhurash apo shpenzimesh. Bazat 
e vlerësimit janë të përshkruara ne hollësi në Shënimin si më poshtë. 

Përgatitja e këtyre pasqyrave financiare në përputhje me IFRS-në kërkon përdorimin e disa 
vlerësimeve kritike të kontabilitetit. Gjithashtu kërkon nga menaxhmenti të shfrytëzojë 
gjykimin e tij në procesin e zbatimit të politikave të kontabël të Fondit. 
 
 

2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre 
 
2.2.1  Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale 

Standardet e reja dhe ndryshimet në standardet ekzistuese të nxjerra nga Bordi i 
Standardeve Ndërkombëtare dhe interpretimet e nxjerra nga Komiteti Ndërkombëtarë i 
Interpretimeve të Raportimit Financiar. 
 
Shënim: jo të gjithë standardet e reja dhe interpretimet që janë efektive për herë të parë 
për periudhat që fillojnë më (ose pas) 1 janar 2018, ndikojnë në pasqyrat financiare të 
Kompanisë. 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre (vazhdim) 
 
2.2.1  Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale (vazhdim) 
 
SNRF 9 Instrumentet Financiare: Klasifikimi dhe Matja 

Standardi është efektiv për periudhën raportuese më ose pas 1 janar 2018, me lejim të 
aplikimit të mëhershëm. Versioni final i SNRF 9 Instrumentet Financiare reflektojnë të gjitha 
fazat e projektit të instrumenteve financiare dhe zëvendëson SNK 39 Instrumentet 
Financiare: Njohja dhe Matja dhe të gjitha versioneve të mëparshme të SNRF 9. Standardet 
prezantojnë kërkesa të reja për klasifikim dhe matje, rënie në vlerë, kontabilitet mbrojtës, 
dhe mosnjohje. 

Zbatimi i SNRF 9 Instrumentet Financiare me SNRF 4 Kontratave e Sigurimeve: 
(Ndryshimet në SNRF 4) 
 
Qasja kryesore që do të zbatohet kur SNRF 9 aplikohet për herë të parë. Qasja e shtyrjes 
është efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2018 dhe janë në 
dispozicion vetëm për tre vjet pas kësaj date. Ndryshimet në SNRF 4 Kontratat e Sigurimit 
ofrojnë dy opsione për subjektet që lëshojnë kontrata sigurimi brenda qëllimit të SNRF 4: 

 një opsion që lejon njësitë ekonomike të ri klasifikojnë, nga fitimi ose humbja në të 
ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, disa nga të ardhurat ose shpenzimet që rrjedhin 
nga aktivet financiare të përcaktuara; kjo është e ashtuquajtura qasje e 
mbivendosjes; 

 një përjashtim opsional i përkohshëm nga zbatimi i SNRF 9 për subjektet, aktiviteti 
mbizotërues i të cilave është duke lëshuar kontrata brenda fushës së SNRF 4; kjo 
është e ashtuquajtura qasje e shtyrjes. 

Aplikimi i të dy qasjeve nuk është i detyrueshëm dhe një njësi ekonomike lejohet të ndalojë 
përdorimin e tyre përpara se të zbatohet Standardi i Kontratave të reja të Sigurimit. 
 
SNRF 15 Të hyrat nga kontratat me klientët 

Standardi është efektiv për periudhën vjetore më ose pas 1 janar 2018. SNRF 15 vendos pesë 
hapa që do të zbatohen për të ardhurat e fituara nga një kontratë me një klient (me 
përjashtime të kufizuara), pavarësisht nga lloji i transaksionit të të ardhurave ose industrisë. 
Kërkesat e standardeve do të zbatohen gjithashtu për njohjen dhe matjen e fitimeve dhe 
humbjeve nga shitja e disa aktiveve jo financiare që nuk janë rezultat i aktiviteteve të 
zakonshme të njësisë ekonomike (p.sh. shitja e pasurive, impianteve dhe pajisjeve ose e 
pasurive të paluajtshme). 

Do të kërkohet shpalosje e gjerë, përfshirë ndarjen e të ardhurave totale; informacione 
rreth detyrimeve të performancës; ndryshimet në bilancet e llogarive të pasurive dhe 
detyrimeve të kontratës mes periudhave, gjykimeve kyçe dhe vlerësimeve. 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre (vazhdim) 
 
2.2.1  Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale (vazhdim) 
 
SNRF 15: Të hyrat nga kontratat me klientët (sqarime) 

Sqarimet zbatohen për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas datës 1 janar 2018 me lejen 
e aplikimit të mëhershëm. Qëllimi i sqarimeve është qartësimi i qëllimeve gjatë zhvillimit 
të kërkesave në SNRF 15 Të hyrat nga kontratat me klientët, veçanërisht kontabilizimi i 
identifikimit të detyrimeve të performancës duke ndryshuar formulimin e parimit "veçmas 
të identifikueshme" të principeve kundrejt konsideratave të agjentëve duke përfshirë 
vlerësimin nëse në një njësi ekonomike është një drejtor ose një agjent, si dhe aplikimet e 
parimit të kontrollit dhe të licencimit që ofrojnë udhëzime shtesë për kontabilitetin e 
pronësisë intelektuale dhe honorarëve. Sqarimet gjithashtu sigurojnë shtesa praktike për 
subjektet që zbatojnë SNRF 15 plotësisht në mënyrë retrospektive ose që zgjedhin të 
zbatojnë qasjen retrospektive të modifikuar. 
 
KIRFN interpretimi 22: Transaksionet në valutë të huaj dhe shqyrtimi paraprak 

Interpretimi është efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2018.  Lejohet 
aplikimi më i hershëm. Interpretimi sqaron kontabilitetin për transaksionet që përfshijnë 
pranimin ose pagesën e shumës paraprake në një monedhë të huaj. Interpretimi mbulon 
transaksionet në valutë kur një njësi ekonomike njeh një aktiv jo-monetar ose një pasiv jo-
monetar që rrjedh nga pagesa ose marrja e shumës përpara se njësia ekonomike të njohë 
aktivin, shpenzimet ose të ardhurat përkatëse. Interpretimi thekson që data e transaksionit, 
me qëllim të përcaktimit të kursit të këmbimit, është data e njohjes fillestare të aktivit të 
parapagimit jo-monetar ose pasivit të të ardhurave të shtyra. Nëse ka pagesa të shumta ose 
fatura paraprake, atëherë njësia ekonomike duhet të përcaktojë një datë të transaksioneve 
për secilën pagesë ose marrje të konsideratës paraprake.  
 
SNK 40: Transferet e Investimeve në Pronë (ndryshimet) 
 
Ndryshimet janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 Janar 2018. 
Ndryshimet sqarojnë që kur një njësi ekonomike duhet të transferojë pronën, duke përfshirë 
pronën në ndërtim ose zhvillim ose jashtë pronës së investimit. Ndryshimet theksojnë se një 
ndryshim në përdorim ndodh kur prona plotëson, ose pushon së përmbushuri, përkufizimin 
e pronës së investimit dhe ka dëshmi të ndryshimit në përdorim.  
Një ndryshim i thjeshtë në qëllimet e menaxhmentit për përdorimin e një prone nuk jep 
dëshmi të një ndryshimi në përdorim. 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre (vazhdim) 
 
2.2.1  Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale (vazhdim) 
 
SNRF 2: Klasifikimi dhe Matja e Transaksioneve të Pagesave me Aksione (Ndryshimet) 

Ndryshimet janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2018. 
Ndryshimet sigurojnë kërkesat për kontabilizimin e efekteve të kushteve të kushtëzimit dhe 
të mosveprimit në matjen e pagesave të bazuara në aksione të rregulluara me para në dorë, 
për transaksione të pagesave të bazuara në aksione me një tipar të shlyerjes neto për 
detyrimet tatimore të mbajtura në burim dhe për ndryshimet në afatet dhe kushtet e një 
pagese të bazuar në aksione që ndryshon klasifikimin e transaksionit nga paraja e gatshme 
të shlyhet në kapitalin neto. 

BSNK ka nxjerrë Ciklin e Përmirësimeve Vjetore në SNRF 2014-2016, i cili është një 
përmbledhje e ndryshimeve në SNRF. Ndryshimet janë efektive për periudhat vjetore që 
fillojnë më ose pas 1 janar 2018 për SNRF 1 Adoptimi i Parë për Standardet Ndërkombëtare 
të Raportimit Financiar dhe për SNK 28 Investimet në Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e 
Përbashkëta. Përmbledhja e BSNK-së ka nxjerrë Ciklin e Përmirësimeve Vjetore të SNRF 
2014-2016 që është paraqitur më poshtë: 

 SNRF 1 Adoptimi i parë për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar: 
Ky përmirësim redukton përjashtimet afatshkurtra në lidhje me dhënien e 
informacioneve shpjeguese në lidhje me instrumentet financiare, përfitimet e 
punonjësve dhe njësitë e investimit, të zbatueshme për adoptuesit e parë. 

 SNK 28 Investimet në Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta: Ndryshimet 
sqarojnë se zgjedhjet për të matur me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes 
së një investim në një pjesëmarrje ose një sipërmarrje të përbashkët që mbahet nga 
një njësi ekonomike që është organizatë e kapitalit sipërmarrës ose subjekt tjetër 
kualifikues, është i disponueshëm për çdo investim në një pjesëmarrje ose 
sipërmarrje të përbashkët në bazë të investimeve për investime, pas njohjes 
fillestare. 

 Adoptimi i këtyre ndryshimeve dhe standardeve nuk pati ndonjë ndikim material në 
pasqyrat financiare të Kompanisë. 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre (vazhdim) 
 
2.2.2 Standardet dhe interpretimet e lëshuara nga BSNK por ende jo efektive dhe jo 

të aplikuara me herët nga Kompania 
 
Në datën e autorizimit të këtyre pasqyrave financiare në vijim janë standardet, rishikimet 
dhe interpretimet e mëposhtme por që nuk janë ende efektive:  
 
SNRF 16: Qiratë 

Standardi është efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2019. Lejohet 
aplikimi më i hershëm nëse SNRF 15 Të hyrat nga Kontratat me Klientët janë zbatuar 
gjithashtu. SNRF 16 përcakton parimet për njohjen, matjen, paraqitjen dhe dhënien e 
informacioneve shpjeguese të qirasë për të dy palët në një kontratë, domethënë klienti 
('qiramarrësi') dhe furnizuesi ('qiradhënësi'). Standardi i ri kërkon që qiramarrësit të njohin 
shumicën e qirasë në pasqyrat e tyre financiare. Qiramarrësi do të ketë një model të vetëm 
të kontabilitetit për të gjitha qiratë, me përjashtime të caktuara. Kontabiliteti qiradhënësit 
është pothuajse i pandryshuar. Adoptimi i këtij Standardi nuk kishte ndonjë ndikim material 
në pasqyrat financiare të Kompanisë. 

SNRF 17: Kontratat e sigurimit 

Standardi është efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2021. Aplikimi 
më i hershëm lejohet nëse të dy SNRF 15 Të Ardhurat nga Kontratat me Klientët dhe SNRF 
9 Instrumentet Financiare janë zbatuar gjithashtu. SNRF 17 Kontrata e Sigurimit përcakton 
parimet për njohjen, matjen, paraqitjen dhe shpalosjen e kontratave të Sigurimeve brenda 
qëllimit të Standardit. Qëllimi i SNRF 17 është të sigurojë që një njësi ekonomike të sigurojë 
informacionin përkatës që përfaqëson me besnikëri këto kontrata. Ky informacion jep një 
bazë për përdoruesit e pasqyrave financiare për të vlerësuar efektin që kontratat e sigurimit 
kanë mbi pozicionin financiar të njësisë, performancën financiare dhe flukset e mjeteve 
monetare.  
 
KIRFN 23: Pasiguria mbi Trajtimin e Taksave mbi të Ardhurat 

Interpretimi është efektiv për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2019 me 
lejim të aplikimit të mëhershëm. Interpretimi trajton përcaktimin e fitimit të tatueshëm 
(humbje tatimore), bazave tatimore, humbjeve tatimore të panjohura, kredive të panjohura 
tatimore dhe normave tatimore, kur ekziston paqartësi mbi trajtimet e tatimit mbi të 
ardhurat sipas SNK 12. Në mënyrë specifike konsideron nëse trajtimet tatimore duhet të 
konsiderohen kolektivisht; supozimet për ekzaminimet e autoriteteve tatimore; përcaktimin 
e fitimit të tatueshëm (humbje tatimore), bazave tatimore, humbjeve tatimore të 
panjohura, kredive të panjohura tatimore dhe normave tatimore; dhe efektin e ndryshimeve 
në fakte dhe rrethana.  
  

https://www.iasplus.com/en/standards/ifric/ifric-23
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre (vazhdim) 
 
2.2.2 Standardet dhe interpretimet e lëshuara nga BSNK por ende jo efektive dhe jo 

të aplikuara me herët nga Kompania (vazhdim) 
 
Karakteristikat e parapagimit me kompensim negativ (Ndryshimet në SNRF 9). 

Ndryshimet janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2019, lejohet 
aplikimi më i hershëm. Ndryshon kërkesat ekzistuese në SNRF 9 në lidhje me të drejtat e 
ndërprerjes për të lejuar matjen me koston e amortizuar (ose, varësisht nga modeli i 
biznesit, me vlerën e drejtë nëpërmjet të ardhurave të tjera përmbledhëse) edhe në rastet 
e pagesave të kompensimit negativ. 
 
Interesat Afatgjatë në Shoqëritë dhe Sipërmarrjet e Përbashkëta (Ndryshimet në SNK 
28) 

Ndryshimet janë efektive periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2019 lejohet 
aplikimi më i hershëm. Sqaron se një njësi ekonomike zbaton SNRF 9 Instrumentet 
Financiarë në interesat afatgjatë në një pjesëmarrje ose sipërmarrje të përbashkët që është 
pjesë e investimit neto në pjesëmarrje ose sipërmarrje të përbashkët, por për të cilën nuk 
aplikohet metoda e kapitalit neto.  
 
BSNK ka nxjerrë Ciklin e Përmirësimeve Vjetore në Standardet e SNRF 2015-2017, që 
është një përmbledhje e ndryshimeve në SNRF. Ndryshimet janë efektive për periudhat 
vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2019. 

Përmbledhja e Përmirësimeve Vjetore të SNRF 2015 - 2017 Cikli i lëshuar nga BSNK është 
paraqitur më poshtë: 

 SNRF 3 dhe SNRF 11: Ndryshimet në SNRF 3 sqarojnë se kur një njësi ekonomike 
merr kontrollin e një biznesi që është një operacion i përbashkët, ai rivlerëson 
interesat e mbajtura më parë në atë biznes. Ndryshimet në SNRF 11 sqarojnë se kur 
një njësi ekonomike fiton kontroll të përbashkët të një biznesi që është një veprim 
i përbashkët, njësia ekonomike nuk rivlerëson interesat e mbajtura më parë në atë 
biznes. 

 SNK 12:  Ndryshimet sqarojnë se të gjitha pasojat e tatimit mbi të ardhurat e 
dividentëve (d.m.th. shpërndarja e fitimit) duhet të njihen në fitim ose humbje, 
pavarësisht se si ndryshojnë tatimet. 

 SNK 23: Ndryshimet sqarojnë se nëse ndonjë huamarrje specifike mbetet e papaguar 
pasi aktivi në fjalë është i gatshëm për përdorimin ose shitjen e tij të synuar, 
huamarrja bëhet pjesë e fondeve që një njësi ekonomike hua, në përgjithësi kur 
llogaritet norma e kapitalizimit në huamarrjet e përgjithshme. 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara dhe interpretimi i tyre (vazhdim) 
 
2.2.2 Standardet dhe interpretimet e lëshuara nga BSNK por ende jo efektive dhe jo 

të aplikuara me herët nga Kompania (vazhdim) 
 
SNK 19: Ndryshimi i Planit, Reduktimi ose Zgjidhja (Ndryshimet në SNK 19) 
Ndryshimet janë efektive për periudhat vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 2019 me lejim 
të aplikimit të mëhershëm. Ndryshimet janë në rastet kur bëhet ndryshimi i planit, kufizimi 
ose shlyerja, atëherë është e detyrueshme që kostoja aktuale e shërbimit dhe interesi neto 
për periudhën pas rivlerësimit të përcaktohen duke përdorur supozimet e përdorura për 
rivlerësimin. Përveç kësaj, janë përfshirë ndryshime për të sqaruar efektin e një ndryshimi, 
kufizimi ose shlyerje të planit për kërkesat lidhur me vlerën maksimale të aseteve. 
 
Ndryshimet në Referencat në Kornizën Konceptuale në Standardet e SNRF-ve 
Së bashku me Kornizën Konceptuale të rishikuar të publikuar në mars 2018, BSNK gjithashtu 
ka nxjerrë ndryshime në Referencat në Kornizën Konceptuale në Standardet e SNRF-ve. 
Dokumenti përmban ndryshime në SNRF 2, SNRF 3, SNRF 6, SNRF 14, SNK 1, SNK 8, SNK 34, 
SNK 37, SNK 38, KIRFN 12, KIRFN 19, KIRFN 20, KIRFN 22, dhe KIS-32.  
 
SNRF 3: Përkufizimi i një Biznesi (Ndryshimet në SNRF 3) 

Ndryshimet janë efektive për kombinimet e biznesit për të cilat data e blerjes është më ose 
pas fillimit të periudhës së parë të raportimit vjetor që fillon më ose pas 1 janar 2020 dhe 
për blerjet e aktiveve që ndodhin në ose pas fillimit të asaj periudhe. Aplikimi më i hershëm 
është i lejuar. 

Këto ndryshime sqarojnë; 

 që të konsiderohet si një biznes, një grup i aktiviteteve dhe aseteve të blera duhet 
të përfshijë, në minimum, një kontribut dhe një proces thelbësor që së bashku të 
kontribuojë ndjeshëm në aftësinë për të krijuar rezultate; 

 të ngushtojnë përkufizimet e një biznesi dhe të rezultateve duke u fokusuar në 
mallra dhe shërbime të ofruara për konsumatorët dhe duke hequr referencën për një 
aftësi për të ulur kostot; 

 të shtohen udhëzime dhe shembuj ilustrues për të ndihmuar njësitë ekonomike të 
vlerësojnë nëse është marrë një proces thelbësor; 

 të hiqen vlerësimet nëse pjesëmarrësit e tregut janë në gjendje të zëvendësojnë 
inputet ose proceset që mungojnë dhe të vazhdojnë të prodhojnë rezultate; dhe 

 të shtohet një test opcional përqendrimit që lejon një vlerësim të thjeshtësuar nëse 
një grup aktivitetesh dhe aktivesh të fituara nuk është një biznes. 

 
SNK 1, SNK 8 Definicioni i Materialit (Ndryshimet në SNK 1 and SNK 8) 

Ndryshimet janë efektive për periudhat raportuese vjetore që fillojnë më ose pas 1 janar 
2020. Lejohet aplikimi më i hershëm. Amendamentet sqarojnë përkufizimin e 'materialit' 
dhe harmonizojnë përkufizimin e përdorur në Kornizën Konceptuale dhe standardet. 

Adoptimi i këtyre ndryshimeve dhe standardeve nuk do të ketë ndikim material në pasqyrat 
financiare të Kompanisë. 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM) 
 
2.3 Asetet financiare 
 
Fondi i klasifikon asetet e veta financiare në këto kategori: asete financiare në vlerë të 
drejtë përmes fitimit apo humbjes, kreditë dhe të arkëtueshmet, të mbajtura deri në 
maturim dhe në asete financiare të disponueshme për shitje. Menaxhmenti përcakton 
klasifikimin e investimeve të veta në vlerësimin fillestar. 
 

Asetet financiare në vlerë të drejtë 
Asetet financiare në vlerë të drejtë përmes fitimit apo humbjes mbahen për tregtim. Aseti 
financiar klasifikohet në këtë kategori nëse është siguruar kryesisht për qëllimin e shitjes 
në afat të shkurtër. Asetet në këtë kategori klasifikohen si asete qarkulluese. Fondi nuk ka 
asete të klasifikuara në këtë kategori. 
 
Të arkëtueshmet 
Të arkëtueshmet janë asete financiare jo-derivative me pagesa fikse apo të përcaktueshme 
që nuk janë te kuotuara në një treg aktiv. Ato përfshihen në asetet qarkulluese. Në datën 
e raportimit, kjo kategori përfshinë paranë dhe ekuivalentët e parasë. 
 
2.4 Paraja dhe ekuivalentët e parasë 
 
Paraja dhe ekuivalentët e parasë përfshijnë paranë në dorë dhe balancat në bankë. Fondi 
ka llogari bankare të hapur në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës dhe llogari 
rrjedhëse me Bankën për Biznes, Bankën Ekonomike, TEB Bank, Banka Kombëtare Tregtare 
dhe NLB Bank. 
 
2.5 Bilanci i Fondit 
 
Bilanci i Fondit i dhënë nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe USAID-i si grant. Gjatë 
Dhjetorit të vitit 2017, janë nënshkruar marrëveshjet për grant në shumën prej 7.450 
milionë Euro ndërmjet Bankës Gjermane të Zhvillimit (KfW) dhe Ministrisë së Financave, me 
qëllim të rritjes së kapitalit të FKGK-së për 7.0 milionë Euro, ndërsa 450 mijë Euro janë 
dhënë për asistencë teknike. 
 
2.6 Tatimi në të ardhura aktuale dhe të shtyra 
 
Sipas LFKGK, Fondi është i përjashtuar nga Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, TVSH-ja 
dhe tatimi mbi dividendët, interesat ose të ardhurat nga investimet e fituara nga fondet për 
garancitë ose investimet e kreditit, si dhe çdo detyrim tjetër, mbajtje në burim ose taksë 
për çdo aspekt të veprimtarisë së Fondit. 
 
2.7 Njohja e të ardhurave 
 
Të ardhurat nga shërbimet njihen kur plotësohen këto kushte: 

 Shuma e të ardhurave mund të matet në mënyrë të besueshme; 

 Është e mundshme që përfitimet ekonomike që lidhen me transaksionin do të 
rrjedhin tek njësia ekonomike; 

 Faza e përfundimit të transaksionit në datën e pasqyrës së pozicionit financiar 
mund të matet në mënyrë të besueshme; dhe 

 Kostot e kryera për transaksionin dhe koston e kryerjes së transaksionit mund të 
maten në mënyrë të besueshme 
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2. POLITIKAT E RËNDËSISHME TË KONTABILITETIT (VAZHDIM 

 
2.7 Njohja e të ardhurave (vazhdim) 
 
Të ardhurat e Fondit janë: 

(i) Të ardhurat nga tarifat e garancive 

(ii) Interesi nga investimi 

 

Tarifat e Garancisë  
Pasi që kredia të pranohet dhe të vihet nën garanci, kalkulohet gjithashtu edhe tarifa e 
garancisë. Tarifa e garancisë kalkulohet në bazë të përqindjes aktuale të garancisë të 
përcaktuar për një Marrëveshje Garancie shumëzuar me shumën e aprovuar të garancisë. 
Të ardhurat nga taksa e garancisë njihen në bazë të përllogaritjes për një periudhë prej 12 
muajsh. 
Tarifat e garancisë njihen si të ardhura në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse në fund 
të çdo muaji duke debituar akrualin e Tarifës se Garancisë dhe kredituar Tarifën e 
Garancisë.  
 
Interesi nga investimet 
Investimi nënkupton investimet e fondeve të tepërta ku parimi kryesor që udhëheq 
investimin e këtyre fondeve është të sigurojë që objektivat parësore të ruajtjes së aseteve 
të FKGK-së dhe kufiri i rrezikut të tij janë të balancuara me arritjen e një kthimi të 
kënaqshëm. 
 
2.8 Provizioni 

Politika e provizionit specifikon procesin e lënies anash të rezervave të caktuara për të 
gjitha kreditë që vihen nën garancinë, e që priten të kenë apo mund të kenë pasur humbje 
kreditore. Politika e provizionit është bërë në përputhje me SNRF 9. Provizionimi i Garancisë 
Kreditore bëhet në tri faza, bazuar në ndryshimet në cilësinë e kredisë që nga njohja 
fillestare. Informatat e siguruara nga IFR në lidhje me klasifikimin e kredisë do të jenë 
nxitësi kryesor për lëvizjen e garancisë kreditore në faza dhe për matjen e riskut kreditor. 
Provizionimi në fazën e parë bëhet për të gjithë Garancionin Kreditore pa marrë parasysh 
cilësinë e kredisë, në bazë të humbjes së pritur brenda një periudhe prej 12 muajsh. 
Garancia kreditore kalon në fazën e dytë (ose nga e dyta në të tretën) nëse ka përkeqësim 
të konsiderueshëm në cilësinë e kredisë, nëse rrjedha e parasë kontraktuale tek aseti 
financiar nuk është plotësisht e rikuperueshme në rast të dështimit të pagesës. Në të dyja 
këto faza, provizioni njihet bazuar në humbjet e pritshme përgjatë gjithë ciklit. Transferimi 
i aseteve financiare nga njëra fazë në tjetrën është simetrike, që do të thotë se çdo aset 
financiar mund të zhvendoset, nëse ka përmirësim të konsiderueshëm në cilësinë e kredisë. 

 
2.9 Kontingjentet dhe zotimet 
 
Detyrimet kontingjente nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato zbulohen vetëm nëse 
mundësia e daljes së burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Një aktiv 
kontingjent nuk njihet në pasqyrat financiare por zbulohet kur një fluks i përfitimeve 
ekonomike është i mundshëm. Shuma e humbjes kontingjente njihet si provizion nëse është 
e mundshme që ngjarjet e ardhme të konfirmojnë një detyrim të tillë të shkaktuar në datën 
e pasqyrës së gjendjes financiare si dhe mund të bëhet një vlerësim i arsyeshëm i shumës 
së humbjes që shkaktohet. 
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3. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR 
 
3.1 Hyrje dhe të përgjithshme 

Risku përkufizohet si efekt i ngjarjeve të pasigurisë dhe rezultateve të tyre që mund të kenë 
efekt të rëndësishëm tek operacionet e FKGK-së. Menaxhimi i riskut është procesi i 
vlerësimit dhe reagimit ndaj rreziqeve me qëllim të reduktimit të atyre rreziqeve deri në 
nivele të pranueshme. Vlerësimi i riskut bazohet në identifikimin e kërcënimeve, si dhe 
gjasat që ato kërcënime të realizohen dhe ndikimin e tyre potencial mbi FKGK-në. 
Menaxhimi i riskut përdor rezultatet e vlerësimeve të rrezikshmërisë për të marrë vendime 
dhe për të koordinuar aktivitetet për të drejtuar dhe kontrolluar një organizatë në lidhje 
me riskun. 

Politika e Menaxhimit të Riskut e FKGK-së përcakton parimet kryesore për të krijuar një 
sistem të përshtatshëm të mbikëqyrjes dhe menaxhimit të riskut. Parimet themelore për 
menaxhimin e riskut janë të reflektuara në Marrëveshjen e Garancisë, në politikat dhe 
procedurat ekzistuese, si dhe tek metodologjitë dhe instrumentet për matjen, monitorimin 
dhe raportimin e riskut. Së bashku, këto formojnë strukturën e menaxhimit të riskut në 
FKGK-së. 

 
3.2 Struktura e menaxhimit të riskut 
 
Struktura e menaxhimit të riskut të FKGK-së thekson mbikëqyrjen dhe kontrollin e riskut, si 
dhe përcakton proceset dhe mekanizmat me të cilët merren dhe zbatohen vendimet për 
rreziqe. Struktura e menaxhimit së rrezikut të FKGK-së fillon me mbikëqyrjen nga Bordi i 
Drejtorëve. Bordi merr informata të rregullta mbi rreziqet kryesore të FKGK-së bashkë me 
një përmbledhje gjithëpërfshirëse të profilit të riskut dhe efektshmërisë së portofolit 
kundrejt qëllimeve të përcaktuara, që i prezantohet në baza tremujore Bordit. Bordi 
përcakton nivelet maksimale të riskut për rrezikun kreditor dhe rrezikun e likuiditetit, si 
dhe miraton politikat, kufizimet dhe strategjitë. Bordi gjithashtu siguron që FKGK-ja po 
merr masat e duhura për të arritur një baraspeshë të kujdesshme ndërmjet riskut dhe 
përfitimit.  

Bordi i Drejtorëve ka themeluar dy komisione për të mbikëqyrur fushat specifike si dhe për 
të përgatitur temat për shqyrtim nga Bordi: Komiteti i Menaxhimit të Riskut dhe Komiteti i 
Auditimit.  

Komiteti për Menaxhimin e Riskut – komiteti shqyrton dhe dorëzon rekomandime tek Bordi 
i Drejtorëve në lidhje me nivelin maksimal të riskut të FKGK-së, politikat e riskut, udhëzimet 
për riskun, kapitalin, leverazhin, likuiditetin, produktet dhe shërbimet nga këndvështrimi i 
riskut, si dhe cilësinë kreditore të portofolit të kredive.  

Komiteti i Auditimit – komiteti vepron si komitet përgatitor për Bordin e Drejtorëve në lidhje 
me çështjen e kontabilitetit dhe auditimit, duke përfshirë edhe çështjet e lidhura me riskun. 

Në përgjithësi, të dy komitetet e ndihmojnë Bordin e Drejtorëve që të sigurojë menaxhim 
strikt të riskut brenda FKGK-së, si dhe për të siguruar që menaxhimi dhe raportimi mbi riskun 
të jenë gjithmonë në përputhje me ligjin dhe parimet e përgjithshme të FKGK-së. 
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3. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 
3.3 Risku kreditor 
 
Risku kreditor është rreziku i humbjeve që rezultojnë nga dështimi i kredi marrësit që të 
përmbushë obligimet financiare apo kontraktuale ndaj bankës. Rreziqet e FKGK-së 
qëndrojnë tek bankat. Nëse kreditë joperformuese në një bankë të caktuar rriten, duke e 
vënë portofolin e tyre në rrezik, kjo e rrit edhe rrezikun e FKGK-së, në kuptimin që FKGK-
së mund t’i duhet të mbulojë garancitë e lëshuara. Kjo do të ketë ndikim tek pozicioni i 
kapitalit të FKGK-së si dhe të ardhurat e pritura nga tarifat. Prandaj, vlerësimi i kredive i 
palëve të FKGK (IFR) dhe politikat e tyre do të ndikojnë në cilësinë e portofolit të garantuar 
të FKGK-së. 

Me qëllim të regjistrimit të institucioneve financiare, FKGK-ja ka implementuar një Politikë 
Regjistrimi që ka për qëllim të sigurojë regjistrimin vetëm të institucioneve financiare që 
janë të përgjegjshme dhe transparente, si dhe ofrojnë dëshmi të aftësisë së tyre për të 
përmbushur kërkesat e FKGK-së. Politika e regjistrimit përcakton parimet kryesore që 
institucionet financiare duhet t’i kenë për t’u regjistruar në FKGK: 

 Bazë të fortë të kapitalit dhe të pozicionit financiar  

 Reputacion të mirë në treg 

 Vullnet për t’u zgjeruar në segmentin e NMVM-ve 

 Vullneti për të zvogëluar kërkesat e kolateralit si reagim i baraspeshuar ndaj garancive 
të pjesshme të kredive nga FKGK-ja 

 Politikat dhe procedura të shëndosha të dhënies së kredive 
 

Për të siguruar zotimet e garancive që merr përsipër FKGK-ja brenda kapacitetit të vet të 
bartjes së rrezikut, si dhe që portofoli i tij të jetë i diversifikuar mirë, FKGK-ja ka miratuar 
një Politikë Alokimi. Kjo politikë përcakton fazën maksimale të riskut që FKGK-ja është e 
gatshëm të marrë përsipër, si dhe vendos metodologjinë e vlerësimit të ekspozimit të IFR-
ve. Politika gjithashtu përcakton metodologjinë për vlerësimin e IFR-ve dhe kufijve të 
alokimit për IFR-të. Metodologjia përcakton që kriteret kryesore për alokimin e një kufiri 
fillestar janë pjesa e tregut dhe profili i riskut. Megjithatë, kufijtë e ekspozimit mund të 
korrigjohen nga FKGK-ja. Arsyet për korrigjim do të përfshijnë dështimin për të përdorur 
kufirin e alokuar në mënyrë të konsiderueshme ose fare, cilësinë e dobët të kredive të 
dorëzuara për garanci, ose çështje të sigurisë dhe të qëndrueshmërisë në gjendjen e 
përgjithshme të bankës. 
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3. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 

3.4 Risku i likuiditetit 
 

Menaxhimi efektiv i riskut të likuiditetit është thelbësor për të ruajtur besimin e donatorëve 
dhe IFR-ve, si dhe për të mundësuar që veprimtaria bazë të vazhdojë të gjeneroj të ardhura, 
edhe në rrethana të pafavorshme. Marrëveshjet e besueshme, analiza e kritereve të 
likuiditetit, si dhe planifikimi kontingjent (për shembull një stand-by linjë e kredisë ose një 
marrëveshje kundër garancisë) janë elemente thelbësore të likuiditetit të fortë.  

FKGK thekson që kapitali që ajo mban si asete likuide duhet të sigurojë mbështetjen drejt 
përmbushjes së objektivave të veta. Prandaj është e angazhuar me parimet e arritjes së 
vlerës për para në menaxhimin e thesarit dhe për përdorimin e teknikave të përshtatshme 
të matjes së performancës që balancojnë rrezikun dhe shpërblimin, brenda kontekstit të 
administrimit efektiv të riskut. 

Për qëllimet e optimizimit të kthimeve potenciale brenda parametrave të pranueshëm të 
riskut, FKGK-ja ka përgatitur një politikë investimi që përcakton qartë strukturën e 
investimeve në përputhje me mandatin e FKGK-së dhe objektivave të tij strategjikë. 
 

 31 Dhjetor 2018 
 Aktuale 
 Deri në 1 

vit 
1 deri në 2 

vite 
2 deri në 5 

vite 
Mbi 5 vite 

 (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 
Asetet financiare     
Paraja dhe ekuivalentët e 
parasë 961,039 - - - 
Depozitat - 15,562,000   

Gjithsej asete financiare 961,039 15,562,000   

     
Detyrimet financiare     
Të pagueshmet dhe detyrimet 
tjera 313,296 - - - 

Gjithsej detyrime financiare 313,296 - - - 

 
 

 31 Dhjetor 2017 
 Aktuale 
 Deri në 1 

vit 
1 deri në 

2 vite 
2 deri në 5 

vite 
Mbi 5 vite 

 (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 
Asetet financiare     
Paraja dhe ekuivalentët e parasë 7,567,694 - - - 
Depozita - 8,500,000 - - 

Gjithsej asete financiare 7,567,694 8,500,000 - - 

     
Detyrimet financiare     
Të pagueshmet dhe detyrimet 
tjera 258,393 - - - 

Gjithsej detyrime financiare 258,393 - - - 
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3. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 
3.5 Risku operativ 

Rreziku operativ përcaktohet si rreziku i humbjes që del nga proceset e papërshtatshme ose 
të dështuara të brendshme, nga njerëzit dhe sistemet ose nga ngjarje të jashtme. Risku 
operativ mund të vijë nga një spektër i gjerë i ngjarjeve të ndryshme të jashtme, duke 
filluar nga dështimet e energjisë e deri tek vërshimet apo tërmetet. 
Ngjashëm, risku operativ mund të lindë për shkak të ngjarjeve të brendshme, të tilla si 
potenciali për dështim apo mospërputhje në ndonjërin prej proceseve dhe sistemeve të 
FKGK-së, apo ndonjërit prej ofruesve të jashtëm të shërbimeve. Risku operativ që rrjedh 
nga menaxhimi i resurseve njerëzore mund të nënkuptojë një sërë çështjesh, si punëtorët 
nën menaxhim të dobët apo me trajnim të dobët; potenciali për neglizhencë apo 
kundërvajtje të qëllimshme; konflikti i interesave; mashtrimi; veprimi armiqësor e kështu 
me radhë. Menaxhimi i riskut operativ në FKGK fokusohet tek masat proaktive, ashtu që të 
siguruar vazhdimësinë e punës, por edhe tek saktësia e informatave që përdoren së 
brendshmi dhe raportohen së jashtmi, një stafi kompetent dhe mirë-informuar, dhe 
respektimin e rregullave dhe procedurave të përcaktuara, si dhe të masave të sigurisë për 
të mbrojtur infrastrukturën fizike dhe të teknologjisë në FKGK- së. 

 
Sistemi i menaxhimit të riskut operativ në FKGK: 
 
I) Strategji të qarta të miratuara nga Bordi i Drejtorëve, si dhe mbikëqyrje të kontrolluar 
nga Menaxhmenti i Lartë;  
II) Kulturë e fuqishme e brendshme për riskun operativ (kultura e brendshme e riskut 
operativ nënkupton tërësinë e kombinuar të vlerave, qëndrimeve, kompetencave e sjelljeve 
individuale e kolektive që krijojnë përkushtimin e institucionit dhe llojin e menaxhimit të 
riskut operativ), si dhe kultura e kontrollit të brendshëm, që thekson kontrollet e dyfishta; 
III) Standarde të larta të etikës dhe integritetit, si dhe 
IV) Zotimi ndaj qeverisjes efektive korporative, që përfshin, mes tjerash, ndarjen e 
detyrave, shmangien e konflikteve të interesit, si dhe linjat e qarta të përgjegjësisë së 
menaxhmentit, llogaridhënies dhe raportimit, siç edhe pasqyrohen në dokumentet e 
qeverisjes së FKGK-së. Të gjitha nivelet e stafit duhet të kuptojnë përgjegjësitë e tyre në 
lidhje me menaxhimin e riskut operativ.  

Politikat e sigurimit mund të përdoren për të përballuar humbjet që mund të ndodhin si 
pasojë e ngjarjeve siç janë pretendimet e palëve të treta që rezultojnë nga gabimet dhe 
mosveprimet, mashtrimet e punonjëseve ose palëve të treta dhe fatkeqësitë natyrore 

3.6 Instrumentet financiare të prezantuara në vlerën e drejtë 
 
Asetet financiare të matura sipas vlerës së tyre te drejte në deklaratën e gjendjes financiare 
në pajtim me hierarkinë e vlerës se drejte janë prezantuar në tabelën e mëposhtme. Kjo 
hierarki i grupon asetet dhe pasivet financiare në tri nivele që janë të bazuara në rëndësinë 
e të dhënave hyrëse që janë përdorur gjatë vlerësimit të vlerës se drejte të aseteve 
financiare. Hierarkia e vlerës reale është si vijon: 

 Niveli 1: çmimi i kuotuar (jo i rregulluar) në tregjet aktive për asetet dhe pasivet e 

njëjta; 

 Niveli 2: të dhënat e tjera hyrëse, përveç çmimeve të kuotuara, të përfshira në 

nivelin 1 të cilat janë në dispozicion për vështrimet e drejtpërdrejta të aseteve apo 
pasiveve (p.sh çmimet), apo në mënyrë indirekte ( p.sh i bërë nga çmimi); dhe 

 Niveli 3: të dhënat hyrëse mbi asetet dhe pasivet që nuk janë të bazuara në të 

dhënat të cilat janë në dispozicion për vëzhgimin e tregut 

Më 31 Dhjetor 2018, Fondi nuk ka asete financiare të matura me vlerë reale të drejtë.  
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3. MENAXHIMI I RISKUT FINANCIAR (VAZHDIM) 
 
3.7 Instrumentet financiare që nuk janë prezantuar në vlerë të drejtë 
 
Tabela në vijim përmbledh vlerat kontabël dhe vlerat e drejta për ato aktive dhe detyrime 
financiare që nuk janë paraqitur në pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e tyre të 
drejtë: 
 
 Vlera e bartur  Vlera reale 
 2018  2018 
 (EUR)  (EUR) 
Asetet financiare    
Paraja dhe ekuivalentët e parasë 7,567,694  7,567,694 
Depozitat 8,500,000  8,500,000 

Gjithsej asetet financiare 16,067,694 
 

16,067,694 

    
Detyrimet Financiare    
Të pagueshmet dhe detyrimet tjera 258,393  258,393 

Gjithsej detyrimet financiare 258,393 
 

258,393 

 
 
 
4. PARAJA DHE EKUIVALENTET E PARASË 

 
Më 31 Dhjetor 

2018 

 
Më 31 Dhjetor 

2017 
 (EUR)  (EUR) 
    

Paraja në Bankën Qendrore të Kosovës 903,366  7,542,060 
Llogaritë rrjedhëse 57,393  25,224 
Paraja në arkë 280  410 

Gjithsej paraja dhe ekuivalentet e parasë 961,039 
 

7,567,694 

 
 
5. DEPOZITAT 
 
Total depozitat e investuara gjatë vitit 2018 janë në vlerë prej 15,562,000 Euro (2017: 
8,500,000 Euro). Investimet, të cilat duhet të kenë një maturim maksimal prej 5 viteve, 
janë të kufizuara për organizatat që plotësojnë kriteret e miratuara nga Bordi i Drejtorëve 
të FKGK-së.  
 
 
6. LLOGARITË E ARKËTUESHME DHE KËRKESAT TJERA 

 Më 31 Dhjetor 
2018 

 Më 31 Dhjetor 
2017 

 (EUR)  (EUR) 
Të arkëtueshmet nga klientët 283,854  65,495 
Interesi akrual i depozitave bankare 179,506  69,493 
Avance 5,764  16,677 

Gjithsej të arkëtueshmet 469,124 
 

151,665 
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7. PRONA, IMPIANTET DHE PAJISJET 

 Pajisjet  IT Pajisjet  Mobilet e zyrës  Total  
(EUR)  (EUR)  (EUR)  (EUR) 

KOSTO HISTORIKE 
 

 
 

    
Më 1 Janar 2017 -  -  -  - 
Transferet 1,972  50,431  19,947  72,350 
Shtesat gjatë vitit -  -  -  - 

Më 31 Dhjetor 2017 1,972  50,431  19,947  72,350 

        
Shtesat gjatë vitit 166  -  -  166 

Më 31 Dhjetor 2018 2,138  50,431  19,947  72,516 

        
ZHVLERËSIMI I AKUMULUAR       
Më 1 Janar 2017 -  -  -  - 
Transferet 1,100  16,901  15,890  33,891 
Zhvlerësimi për vitin 369  9,441  2,710  12,520 

Më 31 Dhjetor 2017 1,469  26,342  18,600  46,411 

        
Zhvlerësimi për vitin 459  16,708  1,347  18,514 

Më 31 Dhjetor 2018 1,928  43,050  19,947  64,925 

        
VLERA NETO E ASETEVE        
Më 31 Dhjetor 2018 210  7,381  -  7,591 

Më 31 Dhjetor 2017 503  24,089  1,347  25,939 

 
Pas datës 10 Qershor 2017 FKGK-së i janë transferuar të gjitha kompetencat mbi institucionin (FKGK-në), duke transferuar gjithashtu edhe 
asetet që deri atëherë kanë qenë nën menaxhimin e USAID-it. 
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8. PASURITË E PAPREKSHME 

 Software-i  Total  
(EUR)  (EUR) 

KOSTO HISTORIKE 
 

 
 

Më 1 Janar 2017 -  - 
Transferet 66,825  66,825 
Shtesat gjatë vitit 5,922  5,922 

Më 31 Dhjetor 2017 72,747  72,747 

    
Shtesat gjatë vitit 5,922  5,922 

Më 31 Dhjetor 2018 78,669  78,669 

    
AMORTIZIMI I AKUMULUAR   
Më 1 Janar 2017 -  - 
Transferet 12,252  12,252 
Amortizimi për vitin 7,895  7,895 

Më 31 Dhjetor 2017 20,147  20,147 

    
Amortizimi vitit 14,648  14,648 

Më 31 Dhjetor 2018 34,795  34,795 

    
VLERA NETO E ASETEVE    
Më 31 Dhjetor 2018 43,874  43,874 

Më 31 Dhjetor 2017 52,600  52,600 

 
 
9. TË HYRAT E SHTYRA NGA ASETET E DHURUARA 

 Më 31 Dhjetor 
2018 

 Më 31 Dhjetor 
2017 

 (EUR)  (EUR) 
Pajisjet 55  503 
IT Pajisjet 7,379  24,090 
Mobilet e zyrës -  1,346 
Software-i 33,413  46,777 

Total të hyrat e shtyra nga asetet e 
dhuruara 40,847 

 
72,716 

 

10. KAPITALI 
 
Fondet e dhëna FKGK-së janë nga Qeveria e Republikës së Kosovës dhe USAID-i në formë 
granti. 

Më datën 31 Dhjetor 2016 Fondet përfshijnë: 
- Fondet e pranuara nga USAID-i në shumën prej 5,345,141 EURO. 
- Fondet e pranuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës (përmes Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë) në shumën prej 2,000,000 Euro 

Fondet shtesë nga grantet gjatë 2017: 
- Fondet e pranuara nga KfW në shumën prej 7,000,000 Euro. 
- Fondet e pranuara nga Qeveria e Republikës së Kosovës në shumën prej 1,000,000 Euro. 
- Fondet e pranuara nga USAID-i në shumën prej 445,780 Euro. 
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11. TË ARDHURAT NGA TARIFAT E GARANCIVE 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2018 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2017 
 (EUR)  (EUR) 
Tarifat e garancive 463,714  134,165 

Gjithsej të ardhurat nga tarifa e garancisë 463,714 
 

134,165 

Pasi që kredia të pranohet dhe të garantohet, kalkulohet edhe tarifa e garancisë. Tarifa e 
garancisë kalkulohet në bazë të përqindjes së tarifës aktuale të garancisë specifikuar për 
një Marrëveshje Garancie, shumëzuar me Shumën e Aprovuar të garancisë. Të ardhurat nga 
tarifat e garancisë njihen në baza akruale për një periudhë 12 mujore. Tarifat e garancive 
njihen si të ardhura në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse në fund të muajit, duke 
debituar Tarifën Akruale të Garancisë, si dhe duke kredituar të ardhurat nga Tarifat e 
Garancive. 
 
 
12. TË ARDHURAT TJERA 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2018 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2017 
 (EUR)  (EUR) 
Fondet për shpenzimet operative 179,935  179,555 
Zhvlerësimi i aseteve të dhuruara 31,868  20,316 
Interesi nga depozitat 180,513  69,493 

Total të ardhurat tjera 392,316 
 

269,364 

Fondet për shpenzimet operative janë qëllimi i veprimtarisë së USAID-it për të mbështetur 
FKGK-në në mënyrë që të rritet biznesi i saj i sigurimit të garancive të pjesshme të kredisë 
për të lehtësuar zgjerimin e kreditimit të bankave vendore në sektorin e mikro 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (MSME) të Kosovës. Veprimtaria do të mbulojë 
shpenzimet operative të FKGK-së (të tilla si pagat, qiraja e zyrave etj.) për një kohë të 
kufizuar pas skadimit të projektit ECS të USAID-it më 10 Qershor 2017. Bazuar në strukturën 
aktuale dhe të parashikuar të FKGK-së dhe shkallën e kthimit, parashikimet financiare duke 
përfshirë normat e rritjes së shfrytëzimit dhe të ardhurave, shuma e propozuar e financimit 
duhet të jetë e mjaftueshme për t'i mundësuar FKGK-së që të arrijë pavarësinë financiare 
(flukset monetare pozitive nga operacionet) jo më vonë se në fund të vitit 2018. Është e 
rëndësishme të theksohet se fondet nën këtë përfitim do të përdoren vetëm për mbulimin 
e shpenzimeve operative dhe jo për humbjet nga kreditë. FKGK-ja ka një rezervë të 
veçantë fondesh (llogaria kapitale e FKGK-së) e dedikuar për mbulimin e humbjeve të 
kredisë, të cilat në asnjë rast nuk pritet të materializohen deri në fund të vitit 2018, 
periudha e mbuluar nga ky përfitim. 

 
13. SHPENZIMET E PERSONELIT 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2018 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2017 
 (EUR)  (EUR) 
Pagat 134,541  71,591 
Kontributet pensionale 28,600  15,452 

Total shpenzimet e personelit 163,141 
 

87,043 
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14. SHPENZIMET OPERATIVE 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2018 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2017 
 (EUR)  (EUR) 
Shpenzimet e qirasë & komunale 20,811  11,267 
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit 11,744  7,380 
Përkthimet dhe shërbimet tjera profesionale 58,182  6,090 
Publikimet, Përfaqësimet dhe Marketingu 10,302  4,315 
Shpenzimet e telefonit dhe internetit 3,630  2,133 
Trajnimet, Konferencat dhe Seminaret 5,294  1,385 
Provizionet bankare 375  807 
Shpenzimet tjera 18,208  5,382 

 
Total shpenzimet operative 128,546 

 
38,759 

 
 
15. SHPENZIMET E PROVIZIONIMIT NETO 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2018 
 Për fund vitin 31 

Dhjetor 2017 
 (EUR)  (EUR) 
Shpenzimet e provizionit 520,108  128,223 
Të ardhurat nga provizioni (308,939)  (49,928) 

 
Total shpenzimet e provizioneve neto 211,169 

 
78,295 

 
Politika e provizionit specifikon procesin e ndarjes të disa rezervave për të gjitha kreditë 
që janë të garantuara, e që priten të shkaktojnë apo kanë pësuar humbje nga kredia. 
Politika e provizionit bëhet në pajtim me SNRF 9 
 
16. ZOTIMET DHE KONTINGJENTET 

 Më 31 Dhjetor 2018 

 Numri i garancive 
Shuma e garantuar në pjesën e mbetur 

(EUR) 

Total 1961 29,378,984 
 
Përveç të tjerave ato që janë shpalosur më sipër, nuk ekzistojnë kontingjenca apo zotime 
në datën e bilancit. 
 
 
17. TRANSAKSIONET ME PALËT E NDËLIDHURA 
 
Palët e ndërlidhura janë udhëheqësit e Fondit. Palët konsiderohen të ndërlidhura nëse një 
palë e tillë ka aftësinë të kontrollojë palën tjetër, apo të ushtrojë ndikim të konsiderueshëm 
mbi palën tjetër në marrjen e vendimeve financiare apo operative. 
 
 
18. NGJARJET PASUESE 
 
Nuk ka ngjarje të rëndësishme pasuese pas datës së raportimit, të cilat do të kërkonin 
korrigjime apo zbulime të informacioneve për këto pasqyra financiare. 
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