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Të dhënat kryesore financiare

Pasqyra e të hyrave (në EUR mijra)

2020

2019

2020/2019

38,678

37,307

4%

Bruto kreditë jo-performuese

32,286

31,014

4%

6,392

6,293

2%

-12,287

-11,798

4%

Kosto e riskut – neto (bps)

Shpenzimet e punonjësve

-6,158

-6,210

-1%

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative

-4,099

-3,807

8%

Zhvlerësimi

-2,030

-1,781

14%

Neto të hyrat
Neto të hyrat kamatore
Neto të hyrat jokamatore
Gjithsej shpenzimet

Fitimi para provizioneve

26,391

25,509

3%

-11,346

-3,521

222%

15,045

21,988

-32%

-1,711

-2,443

-30%

13,334

19,545

-32%

2020

2019

2020/2019

Gjithsej asetet

879,064

801,085

10%

Kreditë e sektorit jo-bankar (neto)

559,223

540,073

4%

Kreditë e sektorit jo-bankar (bruto)

596,076

567,103

5%

Depozita e sektorit jo-bankar

748,317

685,385

9%

98,335

84,927

16%

2020

2019

2020/2019

ROE pas tatimit

14.4%

25.1%

-10.6%

ROA pas tatimit

1.6%

2.7%

-1.1%

RORAC para tatimit

16.7%

24.4%

-7.7%

Raporti të hyra/shpenzime (CIR)

31.8%

31.6%

0.1%

LTD (neto kreditë SJB /depozitat SJB)

74.7%

78.8%

-4.1%

Raporti i adekuatshmërisë së kapitalit (BQK)

17.8%

16.4%

1.4%

Kapitali i Klasit 1

14.1%

12.7%

1.3%

Marzha e interesit

3.8%

4.1%

-0.2%

Përmirësimi i vlerave dhe provizioneve neto
Fitimi para tatimit
Tatimi
Fitimi pas tatimit
Bilanci i gjendjes (në EUR mijra)

Gjithsej kapitali
Key indicators
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Kualiteti i portofolios dhe provizionet

2020

2019

2020/2019

17,519

10,939

60%

Raporti i KJP me gjithsej kreditë (Bankat +SJB)

2.7%

1.7%

1.0%

Raporti i KJP të SJB

2.9%

1.9%

1.0%

198

33

503%
2020/2019

Treguesit tjerë afarist

2020

2019

Pjesëmarrja në treg me gjithsej asete

17.2%

17.6%

0%

Pjesëmarrja në treg me Kreditë e SJB

18.0%

18.5%

-1%

Pjesëmarrja në treg me Depozitat

17.5%

17.9%

0%

34

35

-3%

Numri i njësive afariste
Numri i bankomateve
Numri i klientëve
Numri i të punësuarve
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99

71

39%

340,129

346,493

-2%

463

474

-2%

Segmentet afariste

Menaxhimi i Rrezikut

Përgjegjësia Sociale

Raporti Financiar

Deklarata e
Kryetarit të Bordit
Udhëheqës

Me kontributin proaktiv në mirëqenien e klientëve tanë gjatë një viti kaq të
pasigurtë, ne gjithashtu kemi mbështetur dhe promovuar biznesin e klientëve
tanë me fushatën “Korniza e mbështetjes” në të gjithë Grupin NLB, ku kemi
siguruar një platformë marketingu për të mbështetur segmentet më të prekura
si NVM dhe Mikro, ku kemi ndihmuar për të promovuar biznesin e tyre gjatë
kohërave kaq të vështira.
Duke qenë pjesë e komunitetit tonë, si pjesë e përgjegjësisë sonë sociale, ne
gjithashtu kemi kontribuar në mënyrë aktive me donacionet tona për komunitetin
e kujdesit shëndetësor publik me aparate për oksigjen, pajisje mjekësore dhe
materiale të cilat ishin shumë të nevojshme dhe të pakta në fillim të pandemisë.
Qasja jonë e përgjegjshme ndaj afarizmit e cila u ndërtua për më shumë se një
dekadë, na ka shërbyer më së miri gjatë një viti kaq të pazakontë. Për më tepër,

Të nderuar palë të interesuara të NLB Bankës,

gjatë vitit 2020, ne kemi mësuar në mënyrë të konsiderueshme sesi të tejkalojmë
të panjohurën dhe të kalibrojmë rezultate të ndryshme që vijnë nga mjedise të
papritura lidhur me absorbimin e një tronditjeje të tillë dhe të luajmë rolin tonë si

Viti 2020 sfidoi shëndetin tonë, mënyrën e të jetuarit, të punuarit dhe mënyrën e të
menduarit! Konteksti i pasigurisë ekstreme të krijuar nga Covid 19, na bashkoi për të adaptuar
aktivitetet tona në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e shëndetit të kolegëve dhe klientëve,
duke krijuar vlerë të shtuar për aksionarët tanë. Pavarësisht nga sfidat e padukshme që
sjelli pandemia, ne vazhduam me qëndrueshmëri udhëtimin tonë të suksesit përmes një
qasjeje të qëndrueshme dhe të përgjegjshme drejt rritjes. Ne fuqimisht besojmë se do të
arrijmë sukses edhe në të ardhmen për gjithçka që vijon. Ne jemi këtu për të shërbyer!

një akter i rëndësishëm i shoqërisë.
Të gjitha sfidat me të cilat u përballëm gjatë këtij viti, na detyruan të balancojmë
objektivat kryesore afariste në vitin 2020, dhe arritëm të shënojmë rezultate
pozitive, të ruajmë rritjen e përgjegjshme dhe strukturën e shëndoshë të cilësisë
së aseteve, të punojmë shumë, drejt synimeve tona ambicioze, misionit dhe
angazhimeve tona, përgjegjësisë korporative sociale, ndërsa vazhduam t’u
shërbejë klientëve tanë me krenari. Për më tepër, ne u përpoqëm të mbanim
pozicionin tonë të fortë në treg me një rol sistematik.

Besimi në atë që bëjmë, na mbajti të fortë në të gjitha sfidat me të cilat jemi
përballur, përfshirë sfidën e pasigurisë më të madhe të shekullit të fundit,

Po ashtu, gjatë vitit 2020, Banka ka mbështetur investimet kapitale të cilat

pandeminë COVID 19. Më duhet ta filloj këtë letër me sensin e optimizmit

mundësuan transformimin dixhital dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve

dhe vlerësimit për të gjithë të punësuarit e Bankës, meqenëse besojmë në atë

tona. Nga ana tjetër, kjo ishte një nga përgjigjet ndaj Covid 19 lidhur me

që bëjmë, e bëjmë me përgjegjësi dhe kështu tejkalojmë gjithçka!

distancimin social dhe vazhdimësinë afariste të transaksioneve bankare. Përmes
investimeve tona ne jemi më afër klientëve tanë dhe kemi fituar një kuptim më

Viti 2020 na sfidoi me pandeminë e paparashikuar dhe me ndikim të dëmshëm,

të mirë të nevojave të tyre. Ne i konsiderojmë ekipet tona si faktorë kritikë të

e cila kërkoi reagim të përgjegjshëm dhe të shkathët në mënyrën se si bëjmë

suksesit, kështu që, ne mbetëm të përkushtuar në planet tona të zhvillimit për

afarizmin tonë. Prandaj, reagimi i shpejtë për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë

njerëzit që nxisin objektivat afatgjata të institucionit tonë.

ishte pika e parë e reagimit me pandeminë, ndërsa ne vazhduam ti shërbejmë
të gjithë klientëve tanë në nevojat e tyre tashmë të ndryshuara të cilat u
imponuan shumë. Duke ditur që shërbimet tona janë thelbësore për klientët dhe
komunitetin tonë, përmes angazhimit të madh kemi arritur të sjellim shërbimet

Pikat kryesore të vitit do të përmblidhen shkurtimisht si më poshtë:
-

prej 3% në bazë vjetore.

tona më afër klientëve tanë dhe të sjellim zyrat e punës së të punësuarve në
shtëpitë e tyre.

-

mundësuam absorbimin e një goditjeje të tillë dhe të padukshme ekonomike.

-

Pavarësisht presionit dhe konkurrencës së normave të interesit, Banka
arriti të hyrat kamatore në shumën prej 32.3 milion EUR, të cilat janë

Kështu, gjatë vitit 2020, ne kemi siguruar tre faza të moratoriumeve të kredive

4% më shumë në bazë vjetore

për klientët tanë në mënyrë që të mbështesim klientët për të tejkaluar një
vështirësit financiare të shkaktuara nga pandemia.

Të hyrat operative neto vazhduan trendin e rritjes duke arritur në 38.7
milion EUR ose 4% më shumë në bazë vjetore

Duke kuptuar rolin tonë si një nga shtyllat e ekonomisë, ne gjithashtu kemi
luajtur një rol të rëndësishëm për klientët tanë dhe ekonominë në përgjithësi,

Banka ka realizuar fitimin operativ prej 26.4 milion EUR që paraqet rritje

-

Të hyrat jokamatore neto kanë shënuar rritur krahasuar me 2019
për 2% duke arritur në 6.4 milion EUR duke treguar rolin e bankës
sistematike në treg
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-

Asetet totale kanë arritur në 879 milion EUR me një rritje për 78 milion EUR ose 10% krahasuar me 2019

-

Kreditë neto të sektorit jo-bankar më 31.12.2019 ishin 559 milion EUR, duke shënuar rritje për 19 milion EUR ose 4% krahasuar me 2019;

-

Banka vazhdoi të jetë e kapitalizuar mirë dhe treguesi i adekuatëshmerisë së kapitalit prej 17.8% (2019: 16.4%)

-

Eficienca në menaxhimin e kostove është përmirësuar më tej siç tregohet nga raporti i kostove ndaj te hyrave 31.8%, (2019: 31.6%);

-

Qëndrueshmëri të mirë të kredive jo-performuese prej 2.9% (2019: 1.9%)

-

Optimizimi i proceseve të brendshme është një proces i vazhdueshëm i cili mbështet rezultatet e vitit aktual duke synuar përsosmërinë operacionale.

Banka gjatë vitit 2020 ka përmbushur një sërë objektivash cilësore, të cilat na bëjnë krenarë për kontributin tonë të dhënë në fusha të ndryshme, veçanërisht në kujdesin
shëndetësor, aktivitetet sociale, kulturore dhe sportive.
Të jesh pjesë e Grupit NLB, nënkupton përkushtim dhe angazhime të mëtejshme, të cilat ne me sukses i realizuam dhe arritëm objektivat e grupit. Ne jemi pjesë e Parimeve të
Kombeve të Bashkuara të Bankave të Përgjegjshme të nënshkruar në nivelin e Grupit dhe pjesë e marrëveshjes MIGA të bankave të qëndrueshme duke marrë përsipër angazhime
ndaj BERZH dhe MIGA. Ne vazhduam të jemi urë për financimin ndërkufitar të projekteve të ekonomisë së Kosovës, duke shënuar më tej kontributin drejt të qenit kampionë
rajonalë, gjithmonë të përkushtuar në prosperitet. Kështu, ne kemi kryer zotimet tona për ta bërë shtëpinë tonë më të mirë ndërsa u kemi dhënë vlerë të shtuar aksionerëve tanë
për sa i përket shpërndarjes së fitimit dhe duke vazhduar proporcionalisht të jemi Bankë e kapitalizuar mirë dhe institucion i qëndrueshëm financiar, duke synuar krijimin e vlerës
afatgjatë për palët e interesit dhe komunitetin tonë.
Për më tepër, unë do të doja të falënderoja të gjithë të punësuarit e Bankës - pa angazhimin, përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre të lartë, NLB Banka nuk do të ishte në gjendje
të mbante pozicionin e saj gjatë këtij viti sfidues.
Të dashur aksionarë të Bankës, Covid 19 ka shumë mundësi që do të vazhdojë të jetë i pranishëm edhe në vitin 2021 dhe do të vazhdojë të ndikojë në shëndetin tonë, mënyrën
e jetesës si dhe aktivitetet ekonomike, por ne jemi të përgatitur të mbrojmë investitorët, klientët dhe të punësuarit tanë, duke siguruar që kushtet e mbrojtjes shëndetësore dhe
shërbimet të ofrohen pa ndërprerje. Ne mbetemi të përkushtuar në tejkalimin e pengesave së bashku me klientët tanë, të cilat na paraqiten nga rrethana të tilla të paprecedenta, në
mënyrë që të vazhdojmë me rrugëtimin tonë drejt ofrimit të vizionit tonë.
Ne i kuptojmë sfidat që na presin dhe mësimet e nxjerra në vitin 2020 do të na shërbejë për t’u bërë më të fortë dhe për të shënuar performancë të shkëlqyeshme në vitet e
ardhshme.
Me respekt,
Kryetari i Bordit Udhëheqës

Albert Lumezi
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Sektori bankar

Mjedisi makroekonomik
dhe zhvillimi i tregut

Në Kosovë sot operojnë 11 (njëmbëdhjetë) banka komerciale dhe përbëjnë 67.8 përqind të aseteve totale të sektorit
financiar. Produktet dhe shërbimet e tyre përfshijnë llogaritë bankare, kreditë, pagesa vendore dhe ndërkombëtare,
kartela bankare, garancione bankare, letër kredi, e-banking. Çasja në shërbimet e këtyre bankave mundësohet
përmes aktualisht 211 degëve dhe nëndegëve, 513 ATM-ve dhe 13,175 POS dhe 411,347 llogarive e-banking.

Ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2020 është përballur me një krizë ekonomike dhe sociale të shkaktuar nga pandemitë
COVID-19. Masat e kufizimit të lëvizjes për qytetarët dhe mbyllja e disa aktiviteteve të caktuara ekonomike kanë
shkaktuar një tronditje ekonomike, duke u transmetuar përmes kanaleve të jashtme dhe kërkesës së brendshme.
Sidomos, struktura e ekonomisë së Kosovës, e cila varet shumë nga fluksi i të ardhurave nga jashtë (eksporti i
shërbimeve dhe dërgesave të parave, të cilat së bashku përbëjnë një të katërtën e PBB-së), e bën atë shumë të
ndjeshme. Vlerësimi i ndikimit në aktivitetin ekonomik vazhdon të jetë i vështirë dhe sfidues, pasi ka ende paqartësi
në lidhje me gjatësinë e pandemisë - domethënë nëse do të jetë e mundur të ndalet deri në fund të valës së tretë,
ose nëse do të ketë një valë e re e virusit.
Inflacioni (CPI) – Ekonomia e Kosovës u karakterizua me një inflacion prej 0.2% në 31.12.2020. Lëvizja e çmimeve
në Kosovë është e ngjashme me lëvizjen e çmimeve në tregjet ndërkombëtare si rezultat i varësisë së lartë të
ekonomisë së Kosovës nga importet.

Nëntë banka me pronësi të huaj vazhdojnë të dominojnë sektorin bankar dhe ato menaxhojnë 86.3% të totalit të
aktiveve. Sa i përket vendit të origjinës, Austria, Gjermania, Sllovenia, Shqipëria dhe Serbia përfaqësohen me një
bankë të vetme secila, ndërsa Turqia përfaqësohet nga tre banka. Janë 3,352 punonjës të bankave tregtare.
Fitimi i sektorit bankar për vitin 2020 pavarësisht nga situata pandemike ishte i shëndoshë dhe ishte në 79.6 milion
EUR që është më pak krahasuar me vitin paraprak me 10.5%.
Bankat e Kosovës janë të kapitalizuara mirë brenda një raport të mjaftueshmërisë së kapitalit agregate më 31
dhjetor, 2020 nga 16.5% (2019: 15.9%). Raporti i kredive ndaj depozitave ishte në 74.5% (2019: 77.6%). Totali
i kredive jo-performuese në Kosovë arriti në 87.4 milion EUR, (2019: 60.3 milion EUR), dhe raporti i kredive joperformuese ishte 2.7% (2019: 2.0%) bazuar në raportin e SHBK-së dhe BQK-së.
Norma mesatare e interesit për kreditë ishte 6.0% (dhjetor 2019 ishin 6.4%). Norma mesatare e interesit për
depozitat ishte 1.5%, (Dhjetor 2019 ishin 1.6%). Përhapja e normës së interesit në shtator 2020 ishte 4.5%,
(dhjetor 2019 ishte 4.8%).
Tabela 2: Sektori bankar në Kososovë (indikatoret kyç)

Borxhi publik – Kosova ka borxhin publik më të ulët në rajon me 21.8% të PBB më 31.12.2020 (2019: 17.5%),
megjithatë në të ardhmen e afërt pritet të rritet.
Shkalla e papunësisë – duke iu referuar të dhënave më të fundit (shtator 2020) nga Agjencia e Statistikave të
Kosovës, shkalla e papunësisë është 24.6%, e cila mbeti më e larta në rajon dhe BE.

Gjithsej
asetet

Kreditë
e SJB

2019

4,542,006

2020

5,122,203

3,115,353

2019

799,428

538,425

879,065

559,224

Banka

Periudha

Sektori
bankar
NLB
Banka

Depozitat

Neto
fitimi

KJP

000 EUR

000 EUR

000 EUR

000 EUR

%

%

%

%

%

%

2,913,291

3,838,522

88,942

60,276

2.0%

18.9%

15.9%

40.7%

77.6%

4.8%

4,269,933

79,592

87,394

2.7%

14.0%

16.5%

38.7%

74.5%

4.5%

685,979

20,379

8,360

1.5%

25.1%

16.4%

31.9%

78.5%

4.1%

748,315

13,334

17,519

2.9%

14.4%

17.8%

31.7%

74.7%

3.8%

KJP

ROE
a.t.

CAR

CIR

LTD

Marzha e
interesit

Më poshtë janë indikatorët kryesorë makroekonomikë të performancës dhe shpjegimi përkatës.

* Source: KBA reports

Tabela 1: Indikatorët makoroekonomik (mesatarja e periudhës)

Pavarësisht mjedisit intensiv konkurrues në tregun bankar, NLB Banka ka arritur të tregojë praninë e saj në treg duke arritur
pjesën totale të tregut prej 17.2% krahasuar me totalin e pasurive. E cila e rendit bankën në pozitën e tretë në treg.

Kosovë

2020

2019

BPV (rritja reale në %)

0.7

4.2

Inflacioni – mesatarja për vitin (në %)

0.2

2.7

*24.6

25.9

21.8

17.5

Shkalla e papunësisë (në %)
Borxhi publik (% e BPV)
Burimi:raportet e BQK dhe ASK
* Te dhenat e fundit 30.09.2020

Huatë Neto për NBS, mbetet si banka e dytë më e madhe në Kosovë dhe kishte një pjesë të tregut prej 18.0%
(2019: 18.5%).
Depozitat nga NBS - kishin një pjesë të tregut prej 17.5% (2019: 17.9%) mbetet si banka e dytë më e madhe në Kosovë.
NLB Bank është renditur si banka e katërt për nga fitimi në sektorin bankar, duke zotëruar 16.8% të fitimit të
përgjithshëm të sektorit bankar.
CIR në NLB Banka është më e mirë se grupi i kolegëve (Raiffeisen Bank, Procredit Bank, TEB Bank, BKT Bank).
CAR Banka vazhdoi të ketë pozicion adekuat dhe të duhur kapitali me 17.8% (2019: 16.4%) me kapital të mirë se
Sistemi Bankar i cili ishte në 16.5%, ndërsa minimumi është 12% sipas kërkesave lokale.
LTD (Raporti kredi/depozita) ishte 74.7%, që është më e lartë se mesatarja e sektorit bankar 74.5%.
KJP (gjithsej kreditë) – u rrit në 2.9%, (2019 ishte 1.5%) ndërsa mesatarja e tregut ishte 2.7%, (2.0% deri më
31 dhjetor 2019).
ROE a.t. ka rënë në 14.4%, (2019 ishte 25.1%) dhe është mbi mesataren e tregut e cila ishte 14.0%, por me një
trend të qëndrueshëm krahasuar me standardin e tregut me luhatje më të larta nga viti në vit.
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Strategjia

Shërbime si urë lidhëse midis tregut të Kosovës dhe tregjeve ku Grupi NLB
është i pranishëm;
• Ndërtimi i kapaciteteve të brendshme.
Si pjesë e Grupit NLB, NLB Banka do të ndjekë Parimet e KB të Bankave të Përgjegjshme
të nënshkruara në nivelin e Grupit dhe është pjesë e marrëveshjes MIGA të bankave
të qëndrueshme duke ndërmarrë zotime ndaj BERZH dhe MIGA në nivelin e Grupit.

në tregjet financiare. Covid 19 ishte një nga sfidat më të mëdha në vitin
2020 i cili do te ndikojë drejtpërdrejt në treguesit makroekonomikë dhe
veprimtarinë e bankës edhe ne vitin 2021. Bazuar në masat e ndërmarra
nga qeveria e Kosovës, Banka ka mbeshtetur opsionin e moratoriumeve për
pagesat e obligimeve per të gjithë huamarrësit si rezultat i COVID – 19, i cili
nuk është trajtuar si një nxitës i rritjës signifikante në riskun kreditor.

NLB Banka është në harmoni me strategjinë e ripërtërirë gjithëpërfshirëse
pesë-vjeçare të grupit, duke pasqyruar ekonominë e Kosovës. Qëllimi është
mbrojtja dhe forcimi i pozitës së tregut dhe pjesëmarrja aktive në rritjen
dhe konsolidimin e tregut në Kosovë, digjitalizimin e mëtejshëm, rritje e
konsiderueshme e fokusit ndaj klientit dhe efikasitetit të shpenzimeve. NLB
Banka do të ndjekë më tej strategjinë e saj me zhvillimin e qëndrueshëm,
duke ruajtur cilësi të lartë të portofolit të kredisë, stabilitet financiar,
njëkohësisht duke dhënë vazhdimisht rezultate të qëndrueshme dhe
duke kontribuar në shoqëri. Banka është e përqendruar në sigurimin e një
niveli më të lartë të cilësisë së shërbimeve dhe prezantimin e produkteve
të reja moderne. Ne do ta arrijmë këtë duke u përqendruar në nevojat e
klientëve tanë dhe komunitetit në përgjithësi, duke ofruar kështu një vlerë
të qëndrueshme afatgjatë për të gjithë akterët tanë.

Strategjia e ripërtërirë e NLB Banka adreson mundësi për të nxitur rritjen dhe për të
përmirësuar përfitimin e operacioneve të saj. Strategjia e re paraqet një portofolio
të nismave strategjike me ndikim afatshkurtër dhe afatmesëm që do të modernizojë
dhe përmirësojë operacionet e tij, do të rrisë të ardhurat, do të zvogëlojë kostot dhe
do të përmirësojë perspektivat e tij të rritjes.

Outlook 2021

•

Misioni dhe Vizioni
Brenda strategjisë së bankës, janë përcaktuar vizione dhe misione të reja,
siç përcaktohet më poshtë:
Themelet e vizionit tonë janë:
• Së bashku do të kujdesemi për nevojat financiare të klientëve tanë
dhe do të ndikojmë në cilësinë e jetës në vendin tonë;
• Ne do të përmirësojmë cilësinë e jetësnë vendin tonë.
Themelet e misionit të ri janë:
• Ne përpiqemi të përmirësojmë dhe zhvillojmë shtëpinë tonë së
bashku për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm;
• Ne jemi nga ky vend; prandaj, ne e kuptojmë mjedisin e tij të
biznesit, zakonet dhe, mbi të gjitha: njerëzit e tij. Me angazhimin,
njohurinë dhe zgjidhjet tona inovative, ne kemi kujdes të lartë për
klientët tanë dhe krijojmë një jetë më të mirë, një të ardhme më
të mirë për të gjithë ne;
• Mirësevini në shtëpinë tonë.
Më tej, Banka do të vazhdojë të zbatojë vlerat e mëposhtme korporative
brenda dhe jashtë bankës:
• Përgjegjësi ndaj klientëve, punonjësve dhe mjedisit shoqëror;
• Angazhim për të realizuar premtimet dhe objektivat tona;
• Moderne, inovative dhe profesionale;
• Komunikim dhe bashkëpunim i hapur;
• Përfitimi i ndërsjellë;
• Efikasitet në përmbushjen e angazhimeve tona;
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Ne jemi të përkushtuar të zhvillojmë një kulturë të fokusimit në klient, vetëdijesimin
e riskut, integritetit, procese efikase dhe përgjegjësi sociale. Nderimi i besimit të
ndërsjellë të klientëve tanë, punonjësve, aksionarëve dhe shoqërisë në të cilën ne
punojmë na jep një përgjegjësi të madhe. Duke përfshirë vlerat tona në gjithçka që
bëjmë, ne kemi fuqinë për të përshtatur mjedisin tonë dhe për të kontribuar më tej
në ndryshimet pozitive.
Në biznesin e saj thelbësor, Banka do të diferencojë veten duke kuptuar në thellësi
klientin, duke siguruar nivel te lartë të shërbimeve dhe kompetencën këshilluese,
qasje te lehtë dhe një përzierje konkurruese të produktit/ kanalit te shërbimit nën
një qasje të përbashkët.

NLB Banka do të ndjekë më tej strategjinë e saj në 2021 me një zhvillim të
qëndrueshëm, duke ruajtur cilësi të lartë të portofolit të kredisë, stabilitet
financiar duke nxitur qëndrueshmëri të bankës, duke dhënë rezultate
vazhdimisht të forta dhe duke kontribuar në shoqëri. Banka parashikon
rritje të mëtejshme të aktivitetit të saj në 2021 dhe duke vazhduar me
një performancë të mirë financiare. Sidoqoftë, përsa i përket bankingut
COVID-19 do të vazhdojë të jetë një nga sfidat më të mëdha në 2021,
duke ndikuar drejtpërdrejt, kushtet makroekonomike dhe treguesit,
projektet e investimeve, konsumi - mbi likuiditetin si rezultat, presioni mbi
normat e interesit dhe marzhet. Për më tepër moratoriumet e dhëna pritet
të ndikojnë negativisht në koston e rrezikut.

NLB Banka do të përqendrohet në përmirësimin e kënaqësisë dhe përvojës digjitale
të klientit, zhvillimin dhe implementimin e zgjidhjeve të reja dhe inovative duke
përdorur teknologji digjitale dhe mobile për të përmbushur nevojat e një përdoruesi
modern dhe mjedisi në ndryshim.

Politika e dividentëve
Pagesa e dividentëve nga Banka do të varet nga disa faktorë, duke përfshirë
strukturën e kapitalit të Bankës, apetitin e riskut, fitimet, gjendjen financiare,
kërkesat rregullatore, kushtet e përgjithshme ekonomike dhe të biznesit, si dhe
perspektivat e ardhshme. Politika e dividendës së Bankës parashikon shpërndarjen
vjetore të dividentëve në shumën e përafërt prej 70% të rezultatit të Bankës, duke
plotësuar kërkesat rregullatore dhe të apetitit të riskut.

Faktorët e rrezikut
Banka monitoron nga afër faktorët e riskut që mund të ndikojnë në rezultatin e Bankës.
Ndër sfida te shumta me të cilat do të përballet Banka gjatë viteve në vijim, ekzistojnë
faktorë kryesorë të riskut që do të ndikojnë në veprimtarinë e biznesit të bankës:
ambienti i pafavorshëm i normës së ulët të interesit, marzhe më të ulëta të interesit,
përkeqësimi i mëtejshëm i rrethanave makroekonomike dhe paqëndrueshmëria
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Strategjia

Performanca Financiare

Segmentet afariste

Menaxhimi i Rrezikut

Përgjegjësia Sociale

Raporti Financiar

Performanca financiare

Figura 1: Struktura e pasqyrës së të ardhurave 2019 - 2020

Net Profit (M EUR)

Fitimi pas tatimit (M EUR)

19.5

19.5
Tabela 3: Pasqyra e bilancit të suksesit dhe të hyrat tjera gjithëpërfshirëse

Pasqyra e të hyrave (në EUR mijra)

2020

Neto të hyrat

38,678

Neto të hyrat kamatore

32,286

2019

2020/2019

37,307

4%

31,014

4%

Year 2019

36,496

34,454

6%

b) Shpenzimet kamatore

-4,210

-3,440

22%

Neto të hyrat jokamatore

6,392

6,293

2%

7,703

7,373

4%

a) Të hyrat nga pagesat komisionet

11,204

10,612

6%

b) Shpenzimet për pagesat dhe komisionet

-3,501

-3,239

8%

23

17

35%

2b) Diferencat e kursit të këmbimit valutor
2c) Neto fitimi/humbja nga asetet financiare dhe detyrimet në dispozicion për shitje
2d) Fitimet/humbjet tjera neto operative
Gjithsej shpenzimet

316

339

-7%

-1,650

-1,436

15%

-12,287

-11,798

4%

Shpenzimet e punonjësve

-6,158

-6,210

-1%

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative

-4,099

-3,807

8%

Zhvlerësimi

-2,030

-1,781

14%

26,391

25,509

3%

-11,346

-3,521

222%

15,045

21,988

-32%

-1,711

-2,443

-30%

13,334

19,545

-32%

Fitimi para provizioneve
Përmirësimi i vlerave dhe provizioneve neto
Fitimi para tatimit
Tatimi
Fitimi pas tatimit

Viti 2019

Year 2020

a) Të hyrat kamatore

Neto pagesat dhe komisionet

13.3

13.3

Viti 2020

Pozicionet kryesore të pasqyës së të ardhurave (M EUR)
31.0 32.3

19.5
13.3
6.3

6.4

-2.4 -1.7

-3.5

Fitimi pas
tatimit

Neto të hyrat
kamatore

Të hyrat
kamatore

-11.8 -12.3
Shpenzimet
kamatore

-11.3
Neto të hyrat Neto te hyrat
jokamatore nga tarifat dhe
komisionet

Të ardhurat neto nga interesi
Të ardhurat neto nga interesi arritën në 32.3 milion EUR, krahasuar me YoY u rritën me 1.3 milion EUR ose 4%.
Buxheti u tejkalua me 0.2 milion EUR 1% si rezultat i rritjes së portofolios të kredive. Të ardhurat nga interesi i
Bankës dominohen nga të ardhurat e krijuara nga kreditë, të cilat u rritën si në segmentin e shitjes me pakicë ashtu
edhe në atë të korporatave, dhe një pjesë tjetër është si rezultat i rritjes së biznesit të kredit kartelave dhe LV.

Fitimi
Figura 2: Neto të hyrat kamatore 2019-2020

Pavarësisht implikimeve negative që kanë rrjedhë nga situata pandemike, shifrat financiare treguan qëndrueshmërinë
Interest income (M EUR)
e gjenerimit të të ardhurave, në terma të të ardhurave nga interesi gjatë gjithë vitit 2020. Për më tepër, përveç
36.5
uljes së konsumit, banka ka treguar rolin e saj të bankës sistematike dhe ka arritur objektivat e 34.5
të ardhurave
nga
32.3
31.0
jo-interesi. Një nga ndikimet kryesore të prodhuara nga Covid 19 ishte ndikimi në zhvlerësimin e aseteve, i cili gjatë
vitit 2020 tejkaloi kufirin e oreksit të rrezikut të Bankës. CoR-i aktual për vitin 2020 ishte 11.5M Euro ose 198bps
ndërsa CoR i planifikuar ishte 52bps dhe oreksi i rrezikut është 90bps.
Fitimi neto për vitin 2020 arriti në 13.3 milion EUR dhe krahasuar me bazën YoY u ul për 6.2 milion EUR ose
32%, kjo për shkak të qasjes së kujdesshme në lidhje me situatën COVID-19 (bllokimi i ekonomisë) banka ka rritur-3.4
-4.2
Net interest income
Interest income
Interest expenses
provizionet për zhvlerësimin e huave.
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Të hyrat kamatore (M EUR)

31.0

32.3

34.5

36.5

-3.4
Neto të hyrat kamatore
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Shpenzimet kamatore
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Neto të hyrat jo-kamatore

Shpenzimet

Neto të hyrat jo-kamatore arritën në 6.4 milion EUR dhe krahasur me vitin paraprak u rritën me 0.1 milion EUR
ose 2%. Neto të hyrat jo-kamatore përbeëhen nga:

Shpenzimet operative arritën në 12.3 milion EUR ose më shumë me 0.5 milion EUR ose 4% YoY, kryesisht të
ndikuara nga shpenzimet e stafit si rezultat i uljes së pagave të menaxhmentit, dhe mos-grumbullimit dhe pagesës
së bonuseve.

• Neto të hyrat nga tarifat dhe komisionet

Kostot vazhduan të jenë një fokus i vëmendjes së menaxhmentit dhe u optimizuan përmes operacioneve efektive
duke përmirësuar proceset dhe kontrollet. Prandaj, CIR u ul më tej në 31.8% (2019: 31.6%) që është më shumë se
vitin e kaluar me 0.2%, për shkak të mbipeshës së të ardhurave në rritje të rritjes së kostove, gjithashtu duke qenë
më e ulta në sektorin bankar në vend.

• Neto të hyrat nga ndryshimet ne kurset e këmbimit
• Të ardhurat/shpenzimet tjera operative

Të hyrat jo-kamatore(M
EUR)
Figura 3: Të hyrat/shpenzimet
jokamatore 2019-2020
7.4
6.3

Shpenzimet e stafit arritën në 6.2 milion EUR dhe krahasuar me 2019 janë më të ulëta për 0.1 milion EUR ose 1%.

7.7

Kostot e zhvlerësimit arritën në 2 milion EUR dhe janë më shumë krahasuar me YoY 0.2 milion EUR ose 14% si
rezultat i disa projekteve, investime që janë shtyer për vitin 2020.

6.4

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative arritën në 4.1 milion EUR dhe krahasuar me YoY janë më shumë për
0.3 milion EUR ose 8%, kryesisht në kostot e komunikimit, teknologjisë dhe kostove të shërbimeve.
Figura 5: Shpenzimet operative 2019-2020
-1.1

-1.3
Other net operating
profits/losses

-1.1

Neto të hyrat jokamatore

-1.3
Neto te hyrat nga tarifat dhe Fitimet/humbjet tjera neto
komisionet
operative

Tarifat neto dhe të ardhurat e komisionit

operatve
(MofEUR)
OperatingShpenzimet
expenses for
the yerar
2020

Operating expenses (M EUR)

Depreciation

2.0

Depreciation
17%

Të ardhurat nga komisionet dhe komisionet neto arritën në 7.7 milion EUR, krahasuar me 2019 u rritën me 0.3
milion EUR ose 4% e cila nxitet kryesisht nga të ardhurat nga tarifa e mirëmbajtjes
së llogarisë (njohja e të ardhurave
4.1
General &
administrative
3.8 me
bazuar në bazë të përllogaritjes nga maji 2019), POS dhe e-banking tarifë, por duke luftuar në transaksionin
ATM si rezultat i zvogëlimit të vizitave të diasporës
Staff

Figura 4: Të hyrat nga tarifat dhe komisionet 2019-2020

2.0

Zhvlerësimi

1.8

Përgjithshme dhe
administrative

General &
administrative
33%

6.2

Shpenzimet operative për vitin 2020

1.8

Zhvlerësimi
17%

Staff
50%

4.1

Përgjithshme
dhe
administrative
33%

3.8

Punonjësve
50%

6.2

Punonjësve

6.2

6.2

Tarifat dhe komisionet (M EUR)
10.6
7.4

-3.2

Provizonet dhe zhvlerësimet

11.2

7.7

-3.2

-3.5

commission expenses

Neto te hyrat nga tarifat dhe
komisionet

Te hyrat nga tarifat dhe
komisionet

-3.5

Shpenzimet nga tarifat dhe
komisionet

Provizonet dhe zhvlerësimet - ishin shumë më të larta krahasuar me vitin paraprak me 7.8 milion EUR ose 222%.
Nxitësit kryesorë që kanë shkaktuar një rritje të tillë të provizioneve janë përkeqësimi i portofolios, klasifikimi i
klientëve brenda dhe jashtë pjesës së portofolit. Për më tepër, përkeqësimi i klientëve po vinte gjithashtu nga
klientët pasi vala e parë e moratoriumeve që skaduan kështu nuk ishin në gjendje të paguanin borxhin e tyre
të vonuar, pastaj individualisht duke vlerësuar të gjithë klientët që përdorën moratoriumin e dytë dhe bazuar në
profilin e rrezikut të klientëve disa prej tyre futen në listën e vëzhgimit. Dhe e fundit por jo më pak e rëndësishmja
është gjithashtu ndryshimi i parametrave të rrezikut sipas metodologjisë së SNRF9.
Kostoja e rrezikut - neto prej 31.12.2020 është 198 EUR bps ndërsa plani vjetor ishte 51 EUR bps. Banka në vazhdim
rishikon cilësinë e aktiveve dhe koston e rrezikut pa mirëmbajtjen e llogarisë - neto për dhjetorin është 173 bps.
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Pasqyra e pozicionit financiar

Figura 6: Zërat kryesor te bilancit të gjendjes dhe struktura e aseteve/detyrimeve 2019-202

Main balance sheet items (M EUR)

Zërat kryesorë të bilancit të gjendjes (M EUR)

879.1

879.1

801.1
685.4

Bilanci i Gjendjes (000EUR)

801.1

748.3

685.4
540.1 559.2

540.1 559.2

2020

2019

Gjithsej asetet

879,064

801,085

10%

Paratë e gatshme dhe bilanci me BQK

169,346

132,491

28%

Depozitat/kreditë e bankave (neto)

29,837

33,008

-10%

Kreditë e sektorit jo-bankar (Bruto)

596,076

Gjithsej zhvlerësimet për kreditë e SJB

-36,853

2020/2019

Kreditë e sektorit jo-bankar (neto)

243.5

567,103
Total Assets

301.9
84.9 98.3

5%

540,073

4%

343,287

335,332

2%

Kreditë e retail (neto)

215,927

204,741

5%

9
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102,710

77,977

32%

Asetet fikse

14,610

14,753

-1%

Asetet tjera

3,338

2,783

20%

Gjithsej detyrimet

879,064

801,085

10%

Gjithsej detyrimet

780,729

716,158

9%

Depozitat e bankave

1,172

594

97%

Huamarrjet (Leasing)

5

17

-71%

Depozitat e sektorit jo bankar

748,317

685,385

9%

Depozitat e personave fizik

540,927

476,546

14%

Depozitat e korporatave dhe qeverisë

207,390

208,839

-1%

Borxhi i varur

15,008

15,021

0%

Detyrimet tjera

16,227

15,141

7%

Gjithsej kapitali aksionar

98,335

84,927

16%

Kapitali

51,287

51,287

0%

Rezervat (përfshirë fitimin e mbajtur)

31,961

12,416

157%

1,753

1,679

4%

Fitimi/humbja për periudhën

13,334

19,545

-32%

Zërat kryesorë jashtëbilancor

43,509

45,120

-4%

Akreditivat dhe garancionet

25,302

26,325

-4%

Kreditë e shlyera në jashtëbilancore

18,207

18,795

-3%

Tjera

243.5
84.9 98.3

36%

559,223

Kreditë e shtetit (neto)

301.9

Deposits from Loans to NBS (net) Liquid assets

-27,030NBS

Kreditë e korporatave (neto)

Letrat me vlerë

748.3

Equity

Gjithsej asetet

Depozitat e SJBKreditë e SJB (neto) Asetet likuide

Kapitali

Paraja e gatshme dhe bilancet me BQK-në arritën në 169.3 milion EUR. Krahasuar me 2019 gjendja është rritur me
35.1 milion EUR ose 26.2%. Rezerva e likuiditetit me BQK-në është ne shumë prej 62.9 milion Nxitësi kryesor i kësaj
rritje është për shkak të fluksit hyrëse të pagesave nga Qeveria drejt kontraktorëve të saj.
Depozitat e afatizuar (Plasmanet në bankat e tjera neto) arritën në 29.8 milion EUR. Krahasuar me 31.12.2019,
bilanci u ul me 3.2 milion EUR ose -9.6%.
Letrat me vlerë arritën në 102.7 milion EUR dhe krahasuar me 31.12.2019 u rritën me 24.8 milion EUR ose 31.7%.
Pjesa më e madhe e letrave me vlerë janë vendosur në Letrat me vlerë të Thesarit të Qeverisë së Kosovës me maturitet
nga një vit deri në gjashtë vjet e gjysmë, pjesa tjetër në letrat me vlerë në obligacionet e SHBA, obligacionet e
Belgjikës dhe investimet e letrave me vlerë të kapitalit në VISA.
Kreditë bruto të sektorit jobankar arritën në 596 milion EUR. Krahasuar me 31.12.2019 është rritur me 28.9 milion
EUR (5.1%).
Huatë neto të sektorit jobankar arritën në 559.2 milion EUR. Krahasuar me 31.12.2019, portofolio u rrit me 19.2
milion EUR ose 3.5%. Struktura e kredive neto ndaj sektorit jobankar përbëhet nga 61% e kredive për korporata
dhe 39% e kredive për qytetarë, me strukturë cilësore të portofolios.
Një rritje e tillë u nxit nga një angazhim i jashtëzakonshëm i stafit të shitjeve, duke qenë më aktiv në treg dhe
ndikimi pozitiv i fushatës së marketingut.
Raporti LTD (neto) i NBS është rritur në mënyrë të qëndrueshme krahasuar me vitin e kaluar dhe është përmirësuar në
79.8% (2019: 78.8%), i nxitur nga rritja e kredive dhe mirëmbajtja e depozitave në nivelin e duhur dhe përmirësimi i cilësisë.
Figura 7: Neto kreditë e SJB 2019-2020

Loans to NBS (M EUR)

Kredit e SJB (M EUR)

Totali i aseteve vazhdoi me trendin në rritje duke arritur kulmin në shumën prej 879 milion EUR në 31.12.2020, e
559.2
cila është shuma më e lartë e pasqyrës së shumës së pozicionit financiar që nga
themelimi
i Bankës. Krahasuar me
540.1
31.12.2019 ka pasur një rritje të aseteve totale me 78 milion EUR ose 9.7%.
335.3

540.1

343.3

Nxitësi kryesor i rritjes së bilancit te gjendjes në 2020 ishte rënia e konsumit dhe si rezultat rritja e bazës së
204.7
depozitave të bankës.

Loans to NBS (net)
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559.2

Loans to corporate (net)

335.3

343.3

215.9

Loans to retail (net)

204.7

Kreditë e SJB (neto)

Të dhënat kryesore financiare

Deklarata

215.9

Kreditë e përsonave juridik Kreditë e përsonave fizik (neto)
(neto)

Strategjia

Performanca Financiare

Segmentet afariste

Menaxhimi i Rrezikut

Përgjegjësia Sociale

Raporti Financiar

Aktivitetet sipas
segmenteve afariste

Zhvlerësimi neto dhe provizionet - Banka vazhdoi të ketë një qasje konservatore për krijimin e zhvlerësimit dhe
provizioneve, veçanërisht me situatën pandemike. Shuma e provizionit arriti në 36.8 milion EUR, e cila u rrit
krahasuar me vitin 2019 me 36.3%.
Pjesa strukturore e depozitave të klientëve vazhdoi të rritet dhe përbënte 85% të fondit total të Bankës. Depozitat
e NBS arritën në 748.3 milion EUR, krahasuar me vitin paraprak u rritën me 9.2%. Struktura e depozitave përbëhet
nga 72% e depozitave për qytetarë dhe 26% e depozitave në korporata; pjesa e mbetur prej 2% është depozita
të qeverisë.

Afarizmi me Personat Juridik

Figura 8: Depozitat e SJB 2019-2020

Depozitat nga SJB (M EUR)
748.3
685.4
540.9

18,986 klient
or 0.5% me
shume se 2019

476.5

208.8

208.8

207.4

posits from corporate

Depozitat e SJB

207.4

Depozitat nga përsonat fizik Depozitat e përsonat juridik

Kapitali i aksionareve
Për shkak të situatës pandemike dhe kufizimeve nga BQK-ja në shpërndarjen e fitimit, CAR i bankës ka vazhduar
të rritet dhe ka arritur në 17.8%, që është edhe më i lartë se rregullatori prej 12% dhe kërkesat e brendshme të
grupit. Prandaj, Banka është në përputhje me rregulloren e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në lidhje me
mjaftueshmërinë e kapitalit.
Banka vazhdoi të jetë e kapitalizuar mirë, dhe sipas aksionerëve të SNRF kapitali arriti në 96 milion EUR dhe
krahasuar me 2019 u rrit me 11 milion EUR. Në vitin aktual, Banka nuk ka shpërndarë dividendë, duke qenë në
përputhje me kufizimet e BQK-së për tregun.
Mbledhja e Përgjithshme e Aksionerëve u mbajt më 26 Mars 2021, ku u vendos që të mos shpërndahet dividendë
fitimi për vitin 2019 dhe 2020 si rezultat i zhvillimive më të fundit me COVID 19. Sidoqoftë, ndërsa situata zhvillohet,
Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve do të analizojë më tej dhe menjëherë do të reagojë kur një do të merret
vendimi i duhur.

16,619 kartela
debitore dhe
kreditore të
lëshuara për
personat juridik,
ose 7.7% më
shumë krahasuar
me vitin 2019;

Bankimi i korporatave është një aktivitet kryesor i bankave në të gjithë botën,
i cili luan një rol kryesor për ekonomitë që ata shërbejnë. 2020 ka qenë një
vit sfidues për industrinë bankare. Ka pasur mjaft paqartësi në horizont dhe
ka ekzistuar rreziku që gjithçka mund të ndryshojë shumë më shpejt sesa
është parashikuar. Meteorologët bëjnë një dallim midis tendencave afatgjata
të ndryshimit të klimës dhe luhatjeve të kushteve ditore të motit. Ne patëm
të njëjtën qasje në parashikimet bankare gjatë këtij viti. Pavarësisht nga çdo
përpjekje e bankave për të ripërcaktuar dhe ri-fokusuar veten, kjo mbetet e
vërtetë. Sidoqoftë, sektori bankar duhet të zotërojë këtë lloj transformimi.
Edhe ata që kanë punuar tashmë në efektet e krizës financiare nuk shohin
ende një rresht argjendi (shprese) në horizont.
Ne kemi diferencuar modelet e biznesit tonë të korporatave të klientëve,
stafi ynë mban marrëdhënie të ngushta me klientët dhe kemi këshilluar
klientët për të gjitha çështjet financiare. Përpjekja jonë është përqendruar
të jemi në krah të klientëve dhe t’i ndihmojmë ata për të gjetur zgjidhjet
më të mira për nevojat e tyre dhe vështirësitë financiare. Ne arritëm të
shtyjmë më shumë se 50% të borxhit të tyre, duke lehtësuar operacionet e
bizneseve të tyre për të kapërcyer këtë krizë pandemie. Banka ka vazhduar
t’u përgjigjet këtyre ndryshimeve dhe po vepron si një partner strategjik
për klientët e saj. Kjo do të thotë të kuptojmë siç duhet nevojat e klientit
tonë dhe t’i përkthejmë ato në zgjidhje të shpejta dhe të thjeshta.
Bazuar në parimet e përmendura më lart, ne po vazhdojmë të mbajmë
pozicionin tonë si një nga bankat kryesore për të gjitha madhësitë e
klientëve të korporatave në Kosovë, duke shërbyer më shumë se 18,980
kompani në 34 degë dhe nëndegë, duke ofruar produkte të ndryshme dhe
shërbime financiare për klientët tanë, përfshirë huadhënien, shërbimet e
pagesave, si dhe financat e tregtisë. Banka vazhdon të jetë një partner i
besueshëm për të gjitha segmentet e ndërmarrjeve. Fokusi strategjik është
rritja e mbështetjes për NVM-të.
Aktivitetet afariste me persona juridikë po vazhdojnë të përfaqësojnë
pjesën më të madhe në aktivitetet e Bankës. Ai përfshin hua afatshkurtra
për nevojat aktuale, linjat e kreditit, mbitërheqjet, huatë afatgjata për
financimin e projekteve të investimeve, huatë për ndërtimin e objekteve të
biznesit, letrat e kredisë dhe garancitë, aktivitetet me depozita, shërbimet
e transaksioneve të pagesave vendore dhe ndërkombëtare.
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Tabela 4: Të dhënat kryesore/kyçe të aktiviteteve me persona juridik

000 EUR

2020

2019

Kreditë e korporatave (neto)

343,287

335,332

2%

Depozitat e korporatave dhe qeverisë

207,390

208,839

-1%

Numri i klientëve

18,986

18,896

0%

Numri i kartelave debitor

15,174

13,706

11%

Numri i kartelave kreditore

1,445

1,726

-16%

Numri i E-banking

9,512

7,539

26%

9,512 përdorues
të e-banking
në segmentin
e personave
juridikë. Rritje
e vazhdueshme
e përdoruesve,
mengarritje
vjetore
Struktura e depozitave
përsonat juridik
(M EUR)
prej 26.2% gjatë
vitit 2020;

2020/2019

Figura 9: Trendi i huave dhe depozitave në bankat e korporatave 2019-2020 (M EUR)

uridik (M EUR)
UR)

Kredit neto dhe
depozitat
e përsonave
juridik
(M EUR)
Corporate
deposits
structure
(M EUR)
208.8
335.3

Struktura
e depozitave
nga përsonat
juridik (M EUR)
Corporate
deposits structure
(M EUR)

343.3
207.4

208.8208.8207.4207.4

144.6

208.8 207.4 207.4

155.9
208.8

208.8
155.9155.9
144.6144.6

207.4

207.4

144.6

155.9

• Monitorim dhe bashkëpunim i ngushtë me klientët;
• Staf profesional dhe i specializuar, i shkathët dhe i orientuar drejt
konsumatorit, duke kuptuar si duhet nevojat dhe kërkesat e klientit;
• Platformë miqësore për përdoruesit e-banking për ofrimin e klientëve
në dispozicion të vazhdueshëm të shërbimit tonë, kurdo dhe kudo;
• Gama e gjerë e produkteve financiare të mbështetura nga produkte
fleksibël, produkte të përshtatura dhe shërbime profesionale;
• Ofertë e gjerë e produkteve për klientët e korporatave dhe përqendrimi
në rritje në segmentin e NVM-ve;
• Shërbime të reja me Dropbox për depozitat në para 24/7 duke zvogëluar
kontaktet e drejtpërdrejta gjatë kufizimeve të pandemisë;
• Pozicion shumë i fortë dhe në rritje në kreditë e korporatave.

64.3

Depozitat
Deposits

Deposits(neto)
Kreditë

Sight

51.5

Term

Depozitat

64.3 64.3

Depozitat
Deposits

Në të parë
Sight

2,397 POS-e, me
64.3

51.5 51.5

Afatizuara
Term

Depozitat

Figura 10: Trendi i numrit të operacioneve bankare të korporatave 2019-2020

0 EUR)

51.5

rritje vjetore
prej 4.6% gjatë
vitit 2020.
Në të parë

Afatizuara

Figura 11. Struktura e huave të reja të korporatave sipas produkteve

Corporate loans by products 2020

Loans based on
deposits
1%

Operacionet bankare të përsonave juridik (000 EUR)
18.9

Loans for fixed
assets
64%

19.0
15.2

9.5

7.5

7.5

1.7
E-banking

Klientë

Kartela debitore

Kartela kreditore

Credit Cards

Kredi bazuar n
depozita
1%
Kredi për mjete
themelore
64%

Mbitërheqje
14%
Kredi
për mjete
qarkulluese
10%

Loan for payment
of interest - CV19
0%
Eco business
loans
0%
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Afarizmi me persona fizik gjatë vitit 2020, megjithë sfidat dhe vështirësitë,
vazhdoi kursin e zhvillimit dhe suksesin e tij, në përputhje me strategjinë
e Bankës. Pozicioni ynë në treg renditet si banka e dytë dhe mbetet si një
nga bankat më të mira me pakicë në treg me 18.9% të tregut.
Përveç aktiviteteve të rregullta të shitjeve në lidhje me operacionet bankare
me pakicë, fokusi ynë kryesor vazhdon të jetë përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve në përputhje me standardet më të larta të Grupit NLB. Qasja
jonë e përqendrimit ndaj nevojave të klientit do t’i kënaqë ata duke

Deklarata

Strategjia

Performanca Financiare

Segmentet afariste

Menaxhimi i Rrezikut

Ka

int

Kredi për
biznesin Eko
0%

Afarizmi me persona fizik

E-banking

Banka gjithashtu siguroi optimizimin e profilit të riskut duke mbajtur një
monitorim të ngushtë të portofolit të kredisë duke u fokusuar në mënyrë
qendore në ruajtjen e një portofolio cilësore kreditore dhe gjetjen e
zgjidhjes më të mirë për klientët e tyre. Të gjitha ato rezultate janë arritur
bazuar në pikat kryesore që kemi si më poshtë:

PËRMBAJTJA

Loans with
business partners
1%

Li

1.4

Pavarësisht konkurrencës së fortë, rrethanave pandemike CV-19 dhe
recesionit ekonomik të vendit (-7.2%), Banka ka arritur të rrisë biznesin e
tyre duke rritur kreditë e korporatave për 16.2 milion ose 4.5% krahasuar
me fundin e vitit 2019. Në nga ana tjetër, për shkak të strategjisë së
biznesit për uljen e shpenzimeve të interesit, kemi arritur të ulim depozitat
e korporatave dhe shtetit për 1% krahasuar me fundin e vitit 2019.
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Overdrafts
14%
Working
capital
loans
10%

13.7
9.5

Kreditë e përsonave juridik sipas produk
Credit lines
10%

Përgjegjësia Sociale
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ndryshuar cilësinë e jetës në planin afatgjatë. Nga ana tjetër, përmirësimet
në përvojën dixhitale të klientit dhe fokusi në shërbimet këshilluese në
vend të transaksioneve nga degët do të promovojnë migrimin e klientit në
kanalet dixhitale.

52,015 përdorues
individualë të
E-klik dhe M-klik,
ose rritje 31,1%
e përdoruesve
dixhitalë,
krahasuar me
vitin 2019;

Përmes këtyre përpjekjeve dhe iniciativave të vazhdueshme, ne kemi
arritur të mbajmë bazën tonë të klientëve personave fizik gjatë vitit 2020
si një parakusht për të rritur portofolin e kredive të përsonave fizik dhe
mbështetjen e planeve të investimeve për personat fizik, në mënyrë që
klientët personat fizik të mund të blejnë shtëpi dhe të rrisin pasuritë e tyre
familjare. Ruajtja e bazës së klientit me pakicë çoi në rritjen e portofolit të
depozitave me pakicë, karta debiti dhe krediti, përdoruesit e e-banking
& m-banking dhe rezultoi në arritjen e niveleve më të larta të kënaqësisë
së klientit, konfirmuar nga sondazhi i kënaqësisë së klientit i kryer nga
kompania e jashtme.

321,143 Klientë
Rrjeti i degëve: Rrjeti i degëve të NLB Banka është një faktor i rëndësishëm
persona fizik, ose
për të qenë sa më afër klientëve aq sa është e mundur. Prandaj, shtrirja e
-1.9% më pak
rrjetit të 34 degëve në 9 qytete kryesore është një përparësi konkurruese
e bankës duke përfshirë gjithsejt 34 degë dhe nëndegëve. Banka ka
krahasuar me
investuar në rritjen e numrit të ATM-ve në gjithsejt 28, duke arritur kështu
2019, si rezultat
numrin e përgjithshëm të në gjithsejt, 99 Bankomate (ATM). 67 prej tyre
janë bankomate (ATM) depositor të cilët kanë qenë të vendosur në degët
i rishikimit dhe
në të gjithë Kosovën, si dhe në vendet më të frekuentuara jashtë degëve.
azhurnimit të të
Çdo
iniciativë e shitjeve ndiqet nga fushatat e Kredit
marketingut
që
Retailneto
netdhe
loans
andmundësojnë
deposits
(M EUR)
loans and deposits (M EUR)
depozitat
e përsonave
fizik (M EUR)
dhënave të klientit;Retail netkomunikim
efektiv me klientët. Të gjitha fushatat e marketingut kanë
293,803 karta
debiti dhe krediti,
të përdorura
nga individë, ose
7.5% më shumë
krahasuar me 2019;
204.7

540.9
përdorur kanale adekuate
të marketingut dhe ndihmuan jo vetëm
në
476.5 476.5
476.5
shitjen e produkteve por edhe në rritjen e imazhit të bankës.

215.9

Loans (net)

•

•
•
•

000 EUR

2020

2019

2020/2019

Kreditë e retail (neto)

215,927

204,741

5%

Depozitat nga retail

540,927

476,546

14%

Numri i klientëve

321,143

327,597

-2%

Numri i kartelave debitor

271,977

250,008

9%

Numri i kartelave kreditore

21,826

23,251

-6%

Numri i E-banking

22,360

18,402

22%

Figura 12: Trendi i kredive dhe depozitave në afarizmin me personat fizik: 2019-2020

Retail edeposits
structure
(M EUR)fizik (M EUR)
Struktura
depozitave
nga përsonat

Retail
depositse structure
EUR)
Kredit neto dhe
depozitat
përsonave(Mfizik
(M EUR)
419.0

540.9 540.9

419.0
419.0

540.9
476.5

347.6

41

347.6
347.6

347.6

215.9

204.7

129.0

Struktura e

129.0
129.0

122.0

122.0
122.0

Banka gjatë vitit 2020 ka prezantuar projekte dhe produkte të reja të tilla si:
•
•
•
•
•

•
•
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•

Tabla 5: Të dhënat kryesore të aktiviteteve me personat fizik

Produkte dhe shërbime të reja - aktivitetet
kryesore:
215.9 215.9
204.7204.7

•

14

shoqëruara me fushata specifike të marketingut të publikuara në
kanalet e komunikimit;
Fushata të rregullta të marketingut (TV, radio, dixhital, rrjete sociale
etj.) Për të mbështetur shitjet;
Fushatat e huasë - Kredi individuale deri në 5,000 €, kredi
automatike, hua deri në 50,000 € pa hipotekë, kredi e pasiguruar,
ofertë speciale e dedikuar për kategori të tilla si: Mjekët, Policët,
Ushtrinë e Kosovës dhe Stafi Arsimor
Projekti i Ndihmës Kornizë - mbështetje e bizneseve të vogla dhe
mikro me hapësira reklamuese në të gjithë Kosovën;
Vazhdimi i projektit LOPA (Avancimi i Procesit të Origjinës së Kredisë);
Donacione për Spitalin Universitar dhe Shërbimin Klinik të Kosovës
(QKUK).

Deposits

Loans
(net) (neto)
Kreditë

Raporti Vjetor 2020

Kreditë (neto)
Sight

Deposits
Depozitat

Lansimi i platformës së re për m-klik banking mobil;
Prezantimi i kartave VISA në portofolin NLB Pay Digital;
Rritja e limitit të pagesave pa kontakt nga 15 € në 40 €;
Zgjerimi i rrjetit të Bankomateve ATM (rritje e numrit të ATM deri në 99);
Zbatimi i moratoriumit (shtyrja e kësteve të kredisë për të gjitha
327.6 321.1
segmentet: persona fizik dhe korporata);
Komunikimi permes marketingut gjatë gjithë vitit për ngritjen
e vetëdijes për shërbimet dixhitale dhe bankimin në internet,
këshilla bankare gjatë COVID-19 (aplikacione në internet, hua,
shërbime elektronike, pagesa pa para, NLB Pagesa…)
Aktivitete konsistente të shitjes për të rritur numrin e marrëveshjeve
tre-palëshe me kompanitë për pasuritë e paluajtshme
mobilje, pajisje shtëpiake, universitete, sallone autoveturash të Clients

Sight
Në të parë

Depozitat
Term

Term
Afatizuara

Në të parë

Figura 13: Aktivitetet kryesore bankare me persona fizik 2019-2020
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Figura 14: Struktura e kredive të reja të personave fizik sipas produkteve

Retail loans by products 2020
Staff loans
4%

Cars loans
2%

Consumption
loans
22%

Retail loans by products 2020

Overdrafts
1%
Credit cards
2%

Kredi
konsumuese
22%

Other Loans
1%

Mbitërheqje
1%
Kredit kartela
2%
Tjera
1%

Renovation loans
32%

Kredi për renovim
32%

Housing loans
36%

34 degë / nëndegë,
që mbulojnë
qytetet më
të populluara
në Kosovë;

Punësuarit e
bankës
4%

Kredi për vetura
2%

Retail loans by products 2019

Kredi për banim
36%

Staff loans
4%
Cars loans
2%

Consumption
loans
25%

Renovation loans
31%

Kanalet moderne të shpërndarjes
•

Banka ka vazhduar të zgjerojë portofolin e përdoruesve të
produkteve moderne të kanaleve të pagesave duke shtuar me
sukses portofolin e kartave VISA në NLB Pay, duke u bërë kështu
portofoli i vetëm në treg që ofron përfshirjen e të dy Markave në
portofol. Gjithashtu, duke prezantuar platformën e re m-Banking
e cila u ofron klientëve tanë karakteristika të reja dhe ndërfaqe
moderne dhe miqësore për përdoruesit, ka çuar në rritjen e
numrit të përdoruesve si dhe kënaqësinë për sa i përket cilësisë
së shërbimeve.

•

Platforma M-Klik (Mobile Banking) e Bankës tani i ofron të gjithë
përdoruesve të saj mundësinë e Menaxheri Personal të Financave
për të mbajtur shënime lidhur me financat e tyre, menaxhimin
e limitit të tyre ditor të kartelave dhe pagesën e borxhit të
kartelave kreditore, në mesin e shërbimeve tjera.

•

Si rezultat i zhvillimit të kanaleve elektronike, numri i
transaksioneve dhe qarkullimi nga klientët që përdorin kanale
moderne të shpërndarjes është rritur vazhdimisht. ATM-të
tona kanë një rritje prej 17% në vëllim dhe 4% në numrin e
transaksioneve, ndërsa afarizmi me POS ka një rritje 36% në
vëllim dhe 56% në numrin e transaksioneve krahasuar me vitin
2019. Në mënyrë të ngjashme, ne kemi një rritje në vëllim të
Transaksionet e kartave NLB në terminalet POS me 36% dhe në
numrin e transaksioneve me 56% dhe gjithashtu një rritje në
vëllimin e transaksioneve të kartave NLB në terminalet e ATM me
21% dhe me 5% në numrin e transaksioneve. Dhe së fundmi,
rritja prej 12% në numrin e transaksioneve të depozitave ATM
dhe rritja prej 11% në vëllimin e transaksioneve të depozitave në
ankomate ATM.

Housing loans
33%

Tregjet financiare dhe
operimet me pagesat
Retail loans by products 2019

Overdrafts
1%

Punësuarit e
bankës
4%

Kredi për vetura
2%

Kredi
konsumuese
25%

Credit cards
3%

Other Loans
1%

Mbitërheqje
1%

Kredi për
renovim
31%

Kredit kartela
3%

Tjera
1%

Kredi për banim
33%

Menaxhimi i aktivës dhe pasivës
Covid-19 në biznes nuk ishte si një situatë e zakonshme, nga këndvështrimi i bilancit dhe menaxhimit të pasivit të
aktiveve, kjo ka testuar aftësitë e bankave për të qenë të përgjegjshme dhe të shkathëta, e cila nga ana tjetër varej
nga infrastruktura e administrimit të rrezikut të bilancit të gjendjes së bankave në aspektin e besueshmëria të të
dhënave, përshtatshmëria e aktiviteteve të modelimit dhe përshtatshmëria dhe sofistikimi i informacionit të bilancit
për të qenë në gjendje të stimulojnë gjendjen e aktiviteteve financiare në një bazë të ardhshme. Rreziqet e bilancit të
bankave u menaxhuan në mënyrë efektive edhe përgjatë Covid-19, ne menaxhuam situatën e likuiditetit në mënyrë
efektive dhe duke mbajtur në të njëjtën kohë kufijtë e brendshëm dhe rregullatorët, përveç që banka përmbushi
detyrimet e saj në normale dhe gjatë situatave të pazakonta. Aktivet dhe pasivet u administruan vazhdimisht
duke analizuar rreziqet e mundshme të likuiditetit, valutave të huaja, rrezikut të normës së interesit dhe rreziqeve
operacionale në bilancin e gjendjes.
Në mënyrë që të mbrohej nga një krizë potenciale e likuiditetit, u zbatua politika e duhur e menaxhimit të likuiditetit,
duke ruajtur pjeset (tamponët) e lartë të likuiditetit dhe testimin e fortë të stresit për të shfrytëzuar pikat e hyrjes dhe
për të shmangur një kurth të likuiditetit në rast të përkeqësimit të situatës së likuiditetit. Mosmarrëveshjet e likuiditetit
ndodhin dhe shpërthimi i Covid-19 është një kujtesë e kësaj dhe se ka një shkëmbim në termin e kthimeve dhe likuiditetit.
Likuiditeti i tepërt mund të jetë i dëmshëm për sa i përket kthimit, por likuiditeti është thelbësor në kohë krize.
Në mënyrë që të mbrojë përfitimin e bankës, banka i nënshtrohet monitorimit të kësaj përmes politikës së duhur
të çmimit të transferimit të fondeve, ku njësitë në banka udhëzohen për të arritur objektivat e tyre duke pasur një
menaxhim të centralizuar të riskut të normës së interesit.
Financimi kryesor i NLB Bank mbetet të jenë depozitat e klientëve tanë, të cilat me të vërtetë edhe pse gjatë krizës, ne
kemi pasur një trend në rritje të depozitave në bankën tonë, dhe mund të thuhet se rreziku i financimit mbetet i ulët në
bankën tonë. Për sa i përket menaxhimit të likuiditetit, në baza ditore raportet kryesore të likuiditetit po monitoroheshin
duke përfshirë skenarë të testit të stresit, të cilat u kryen bazuar në zhvillimet e reja të tregut, si skenare të zakonshme
dhe shumë të rënda për të parë goditjet dhe aspektin e pozicioneve të likuiditetit në rast se këto ndodhin.
Gjatë vitit 2020 kishte mbi likuiditet në sektorin bankar, megjithëse kishte shpërthim të pandemisë, depozitat në treg
arritën lart në të gjitha kohërat gjatë vitit 2020, kjo ka çuar në uljen e mëtejshme të marzheve të normës së interesit.

Risku i likuiditetit
Pandemia Covid-19 ka shkaktuar krizën më të thellë të likuiditetit që nga Kriza Financiare, duke theksuar brishtësinë
e tregut dhe rëndësinë e menaxhimit të shëndoshë të likuiditetit. Menaxhimi i rrezikut të likuiditetit bëhet shumë i
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rëndësishëm sidomos në kohë krizash në mënyrë që të ruhet besimi i klientëve dhe të sigurohet stabiliteti jo vetëm
i bankës por i sistemit financiar. Ne kemi vlerësuar ndikimin afatshkurtër dhe afatgjatë në zona të ndryshme dhe
kemi përcaktuar një përgjigje staretgjike ndaj metodologjive dhe proceseve të menaxhimit të riskut të likuiditetit.
Ne kemi rishikuar dhe monitoruar raportimin ditor të testit të stresit të likuiditetit, raportin e mbulimit të likuiditetit
dhe rezultatet e NSFR, dhe raporte të tjera të likuiditetit. Ne kemi monitoruar aktivitetin e tregut kundrejt treguesve
të stresit të likuiditetit për faktorët që do të aktivizonin Planin e Financimit të Kondicioneve. Një analizë u krye për
të përcaktuar madhësinë dhe ndikimin e çdo mungesë të likuiditetit.
Kriza e likuiditetit ka nxjerrë në pah edhe një herë rëndësinë e një politike të fuqishme dhe aktive të menaxhimit
të likuiditetit përmes tamponëve të likuiditetit, testeve të stresit dhe qasjes në një gamë të gjerë dhe të larmishme
të palëve ose instrumenteve që mund të rezultojnë më likuide gjatë stresit të tregut. Prandaj, banka ishte e
përqendruar në menaxhimin e duhur të likuiditetit duke investuar asete mjaft likuide kryesisht duke investuar në
letra me vlerë të huaja, me vlerësim të lartë, të qeverisë evropiane dhe amerikane, duke përfshirë letrat me vlerë të
qeverisë së Kosovës. Përveç investimeve në aktive mjaft likuide sidomos në tregun ndërkombëtar, banka në këtë
mënyrë ndikoi pozitivisht edhe në uljen e aktiveve të potencuara me rrezik. NLB Bank ka mbajtur gjatë vitit 2020 të
gjithë raportet e likuiditetit që janë vendosur nga rregullatorët e brendshëm dhe të cilët janë monitoruar në baza
ditore. Ne përmbushëm plotësisht pikat e borxheve të përcaktuara nga metodologjia e NLB Group për analizën
dhe klasifikimin e vlerësimit të kredisë bazuar në vlerësimin ekzistues të kredisë nga agjencitë ndërkombëtare të
vlerësimit të kredisë.

Rreziku i valutës së huaj
Rreziku i valutës së huaj tregon rrezikun e efekteve negative, si rrezik i kursit të këmbimit, mundësia e zhvlerësimit
do të ndikojë negativisht në vlerën e investimeve të aktiveve të dikujt. Pozicionet e këmbimit valutor monitorohen
çdo ditë dhe kurset e këmbimit valutor monitorohen nga afër. Rreziku i valutave FX kontrollohet dhe menaxhohet
në përputhje me rrethanat bazuar në politikat e brendshme dhe gjithashtu në përputhje me rregulloret e Bankës
Qendrore për këmbimin valutor dhe as kufijtë e brendshëm dhe të bankës qendrore nuk u tejkaluan gjatë vitit
2020. Banka NLB ka një nivel shumë të ulët të ekspozimit ndaj rrezikut të valutës FX dhe ne nuk mbajmë ndonjë
pozitë spekulative, dhe ne jemi banka e vetme në Kosovë që ofron shërbime të këmbimit valutor në treg në nëntë
monedha që përfshin USD, CHF, GBP, NOK, SEK, AUD, CAD, HRK dhe DKK.

Sistemet e pagesave
Pandemia Covid-19 ka përshpejtuar disa aktivitete bankare të kompjuterizuara që ishin në atë moment në progres,
ndërsa u dha mundësinë avancimeve shtesë veçanërisht në drejtim të dixhitalizimit. Gjatë vitit 2020 banka jonë u
National payments
M pagesave
EUR,
no. payments
transactions
K EUR)
ka ofruar klientëve të saj zgjidhje në lidhje me ofrimin e avancimeve elektronike në(amounts
drejtimintë
elektronike
National
(amounts in M EUR, no. transactions K EUR)
në mënyrë që të jenë në gjendje të kryejnë transaksionet në një mënyrë të lehtë, të shpejtë dhe të besueshme. Si
2,015
rezultat i kësaj ne kemi parë një rritje të pagesave elektorale megjithëse e-banking si për
pagesa kombëtare dhe 2,015
1,767
1,627 1,613
1,596 1,622
1,767
ndërkombëtare që korrespondon me strategjinë e bankës edhe për të ardhmen
të jetë në përputhje
me1,622
zhvillimet
1,627 1,613
1,596
dhe ndihmat për klientët në një botë më të dixhitalizuar
551
551
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Gjatë vitit 2020, Banka ka bërë zhvillimet e nevojshme në aplikimin për përpunimin e pagesave ndërkombëtare në
mënyrë që të veprojë në përputhje me lëshimin vjetor të SWIFT 2020 për Standardet MT, të cilat konfirmojnë kur
një pagesë është kredituar në llogarinë e përfituesit, e vendosur në pritje ose transferuar jashtë SWIFT
Konfirmimi universal i pagesave do të mundësojë që banka jonë, dhe bankat e tjera, të sigurojnë një përvojë
të përmirësuar të klientit duke ofruar transparencë dhe siguri që fondet kanë arritur destinacionin e tyre; dhe
konfirmimet thelbësore mundësojnë ndërtimin vlerës së shtuar si dëshmi për klientin.
Në vitin 2020 është implementuar IBAN Plus që mundëson vërtetimin e IBAN-eve dhe nxjerrjen e BIC përkatëse nga
IBAN. IBAN Plus ofron një bazë të dhënash qendrore në të gjithë botën që përmban të dhëna të lidhura me IBAN
institucione financiare deo në SEPA dhe vendet jo-SEPA që kanë miratuar IBAN.
Sa i përket pagesave ndërkombëtare, nëse krahasojmë të dhënat e vitit 2020 me vitin paraprak, është shënuar
një rritje tek pagesa dalëse, në shumë të pagesave rritja është për 1%, përfshirë në numrin e pagesave ku është
shënuar rritje prej 1%. Sa i përket pagesave hyrëse, nëse krahasojmë të dhënat e vitit 2020 me vitin paraprak,
është shënuar një rritje në shumën e pagesave për 41%, përfshirë numrin e pagesave hyrëse ku rritja është 30%.
Për më tepër, ne shohim një trend në rritje në e-banking në pagesat ndërkombëtare, nëse krahasojmë të dhënat e
vitit 2020 me 2019, kemi një rritje me 15% në shuma dhe 18% rritje në numrin e pagesave ndërkombëtare përmes
e-banking krahasuar me vitin paraprak.
Sa i përket pagesave vendore nëse krahasojmë të dhënat e vitit 2020 me vitin paraprak, kemi një trend në rënie
të pagesave dalëse në shumën e pagesave me 2%, por një rritje të numrit të pagesave ku kemi një rritje me 4%.
Sa i përket pagesave hyrëse nëse krahasojmë të dhënat e vitit 2019 me vitin paraprak, kemi një rritje në sasinë e
pagesave me 1%, përfshirë numrin e pagesave hyrëse ku kemi një rritje prej 14%.
Për më tepër, ne shohim një trend në rritje në e-banking edhe në pagesat kombëtare, nëse krahasojmë të dhënat
e vitit 2020 me 2019, kemi një rritje me 12% në shuma dhe 15% rritje në numrin e pagesave kombëtare përmes
e-banking krahasuar me vitin e kaluar.
Figura 15: Pagesat vendore
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Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme të ofrohen pagesa të shpejta dhe të sigurta në të gjithë botën
për klientët me aspekt ndërkufitar. Prandaj, ne ofrojmë mbështetjen për
të bërë No.
një
mënyrë të lehtë, të shpejtë
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marrëdhënieve dhe 10 banka, ne jemi në gjendje të përpunojmë pagesa ndërkombëtare për çdo përfitues të huaj
në botë.
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Si anëtar i rrjetit SWIFT, kjo e vë bankën tonë në avantazh për sa i përket realizimit të pagesave ndërkombëtare në
një format më të besueshëm dhe të sigurt, qoftë ai për pagesa dalëse ose hyrëse.

574

551

19
16
Nr. Transaksioneve
Shuma 2020
Nr. Transaksioneve
2019
2020
Nr. Transactions
Transaksioneve
Shuma
Nr. Transactions
Transaksioneve
Shuma
Amount2019
2019
No.
2019
Amount2020
2020
No.
2020
2019
2020

19

16

Shuma 2019

Të dhënat kryesore financiare

Deklarata

Strategjia

Performanca Financiare

Shuma 2019

Segmentet afariste

Nr. Transaksioneve
2019

Menaxhimi i Rrezikut

Shuma 2020

Nr. Transaksioneve
2020

Përgjegjësia Sociale

Raporti Financiar

Teknologjia
informative

Figura 16: Pagesat ndërkombëtare
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Në vitin 2020, IT vazhdoi të luante rolin e mbështetjes së operacioneve të
biznesit dhe sigurimit të efikasitetit të operacioneve. Një numër i projekteve
të infrastrukturës dhe aplikimit janë zbatuar në fushën e IT për të siguruar
mbështetjen e duhur të IT për proceset e biznesit dhe nismat e zhvillimit
që rrisin produktivitetin, performancën, përmirësojnë përvojën e klientit,
drejtojnë komunikimet dhe përmirësojnë vendimmarrjen menaxheriale.

Nr. Transaksioneve
2020

Biznesi dokumentar
Gjatë vitit 2020 ne kemi krijuar dhe përshtatur zgjidhjet e biznesit dokumentar për t’iu përshtatur nevojave të
biznesit për klientët tanë në mënyrë që të ofrojmë opsionet më të mira për ta. Zgjerimi i rrjetit tonë mbeti gjithashtu
një aspekt kryesor për të zhvilluar më shumë marrëdhënie realiteti me homologët e tjerë dhe bankat. Duke qenë
pjesë e Grupit NLB i cili ka një prani të gjerë dhe ekspertizë profesionale, kjo na ofron një avantazh shtesë në
zgjerimin e mbulesës dhe produkteve tona gjeografike.

Një nga sfidat më të mëdha me të cilat u ballafaquam në vitin 2020 ishte
e lidhur me sigurimin e vazhdimësisë afariste në një mjedis pandemik, ku
duhej të sigurohej infrastruktura e nevojshme për qasje në distancë (punë
nga shtëpia). Kjo u arrit në një periudhë të shkurtër kohore për rreth 170
të punësuarve (mbi 35% të numrit të përgjithshëm të të punësuarve).
Kjo u arrit duke përmbushur të gjitha standardet e sigurisë duke përfshirë
vërtetimin e shumë faktorëve (MFA).

NLB Banka në vitin 2020 ka fituar për herë të katërt, nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH si
“Banka më Aktive e Lëshimit në Kosovë për 2019” për përdorimin e TFP (Programi i Lehtësimit të Tregtisë) të BERZH.
Sipas Programit të Lehtësimit të Tregtisë, Banka u mundësua të ofrojë një gamë të produkteve të biznesit dokumentar,
duke lehtësuar kështu tregtinë ndërkombëtare për klientët e saj, në vende të ndryshme të botës ku BERZH operon.

Banka ka marrë pjesë aktive në iniciativat rajonale të standardizimit dhe
optimizimit në fushat ku janë filluar këto aktivitete. Bazuar në strategjinë
e standardizimit për pajisjet e rrjetit, Banka ka porositur sasinë e pajisjeve
të rrjetit që do të zëvendësojë plotësisht infrastrukturën e saj të rrjetit
bazuar në teknologjinë Cisco me strategji të miratuar në të gjithë grupin
për zëvendësimin me teknologjinë Juniper. Të gjitha pajisjet e Cisco janë
zëvendësuar me Juniper me një investim total prej rreth 700,000 EUR që
do të kontribuojnë në arritjen e një infrastrukture moderne dhe shumë
të shkallëzuar të rrjetit të aftë për të zbatuar rrjete të së ardhmes duke
përdorur teknologjinë SDN (Rrjeti i përcaktuar nga softueri).

Në vitin 2020 janë lëshuar instrumente të biznesit dokumentar në shumën totale prej 23 milion euro, ku nga kjo
shumë rreth 15 milion euro ishin garanci dhe 8 milion euro letra krediti. Garancitë e pagesave dhe letrat e kreditit
përbëjnë pjesën më të madhe të shumës totale të instrumenteve të financave të tregtisë të lëshuara, të pasuara nga
garancitë e tenderit, garancitë e shërbimeve dhe të ngjashme.
Gjithsej portfolio i LG dhe sipas dates 31.12.2020 ishte më i ulët për 4% krahasuar me vitin paraprak në periudhë të njejtë.
Figura 17: Garancionet dhe letër kredit

Garancionet sipas llojit (M EUR)

Banka ka iniciuar një projekt për implementimin e zgjidhjes NAC (Network
Access Control). Ky projekt është në përputhje me strategjinë e përcaktuar
të sigurisë kibernetike të grupit, e cila kërkon zbatimin e një zgjidhjeje të
tillë. Investimi total i planifikuar është 50,000 EUR. RFP ka përfunduar,
ndërsa vetë implementimi është planifikuar të përfundojë në TM 1 2021.
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Si pjesë e standardizimit të infrastrukturës së shtypjes, Menaxhmenti
i Bankës ka aprovuar ofertën nga Konica Minolta. Infrastruktura e
nevojshme tashmë është konfiguruar dhe implementimi ka filluar. I gjithë
projekti pritet të përfundojë në tremujorin e parë të vitit 2021. Ai përfshin
investime prej mbi 100,000 EUR dhe do t’i sjellë Bankës një nivel shtesë
sigurie duke zbatuar produktin SafeQ për një mjedis të sigurt shtypjeje.
Projekti pritet të sigurojë përfitime të kostos për bankën gjithashtu.

Letër kreditë Standby Letër
kreditë

Në vitin 2020 NLB Banka, ka vazhduar, si në vitet e mëparshme, të mbështesë klientët e saj duke u këshilluar atyre
garanci dhe letra krediti të lëshuara nga bankat e huaja në favor të tyre. Banka gjithashtu ka vazhduar të veprojë
si Ndërmjetësuese në përfundimin marrëveshjet escrow; dhe që lidhen me documentary collections. Ne do të
vazhdojmë të mbështesim klientët tanë duke u ofruar atyre një mundësi për mundësi të reja në një nivel profesional
dhe ekspert që do të na lejojë të drejtojmë klientët tanë në këtë treg që ndryshon shpejt.

17

PËRMBAJTJA

Raporti Vjetor 2020

Të dhënat kryesore financiare

Deklarata

Strategjia

Performanca Financiare

Segmentet afariste

Menaxhimi i Rrezikut

Përgjegjësia Sociale

Raporti Financiar

Bazuar në standardet e vendosura në nivelin e NLB Group për standardizimin e infrastrukturës së serverit, Banka
ka zëvendësuar shumicën e serverave të saj në vitin 2020. Investimi total së bashku me blerjen e licencave të
virtualizimit të qendrës së të dhënave janë më shumë se 300,000 EUR.
Në mënyrë që të rritet cilësia dhe kapaciteti i linjave me NLB d.d. dhe të mundësojë cilësi më të lartë të shërbimeve
ekzistuese të siguruara nga NLB d.d, IT ka implementuar linja të reja telekomunikuese me NLB d.d. Kjo do të
shërbejë si një parakusht për zgjerimin e shërbimeve që do të përdoren përmes NLB d.d. dhe dislokimi i mundshëm
i qendrave të të dhënave.
Në vitin 2020, Banka mori pjesë në mënyrë aktive në implementimin mbarwbotwror të IT Asset Management
solution si një zgjidhje IT për menaxhim të centralizuar dhe të automatizuar të aseteve të IT në Grupin NLB.
Implementimi menaxhohet nga NLB d.d me përfshirje të konsiderueshme të NLB Banka Prishtinë.
Banka ka investuar 300,000 EUR në zëvendësimin e Pajisjeve Storage dhe zgjidhjes së Vazhdimësisë afariste
(kopjimi i të dhënave) me pajisjet standarde të Grupit NLB bazuar në teknologjinë Hitachi. Sistemi i ri i ruajtjes është
implementuar në të dy vendet, primare dhe ato të rikuperimit nga katastrofat.
Nga ana tjetër, Banka ka zbatuar një softuer të ri rezervë (investim prej rreth 60,000 EUR) i cili ishte një parakusht
për zhvillimin e një strategjie të vazhdimësisë afariste të Bbankës në rast skenarësh si sulme kibernetike, fshirje
të paautorizuar të të dhënave, gabime softuerësh, etj. që nuk mund të kompensohet duke kaluar në lokacionin
dytësor. Forma e rimëkëmbjes së skenarëve të tillë u testua me sukses.
Në mbështetje të kërkesave afariste, IT mori pjesë në përgatitjen, modifikimin dhe testimin e API Backend Connectors
dhe Core System për të mbështetur kërkesat e projektit LOPA. Nga ana tjetër, IT ka përmbushur pjesën e detyrave
që lidhen me zbatimin e modulit të Letrave me Vlerë, ndryshimet e SWIFT, GPI, konfigurimin dhe mbështetjen
për sistemin bazë dhe modulet e tjerë të lidhur dhe raportimin për të siguruar funksionalitetin e moratoriumit për
produkte të tilla: Kredi, Overdrafts dhe Kartat dhe kërkesat nga Banka Qendrore e Kosovës.
Në vitin 2020, IT integroi sistemin bazë të Bankës me sistemin CAK (Agjencia Kadastrale e Kosovës). Shkëmbimi i të
dhënave dhe dokumenteve tani është në formë elektronike duke përdorur teknologjinë Web API.
Në vitin 2020, vëmendje e veçantë ju kushtua zhvillimit dhe testimit te një strategjie të vazhdimësisë afariste të
Bankës në rast skenarësh si sulme kibernetike, fshirje të paautorizuar të të dhënave, gabime softuerësh, etj. që
nuk mund të kompensohen duke kaluar në vendndodhjen dytësore. Rimëkëmbja nga skenarë të tillë u testua me
sukses.
Në mënyrë që të sigurojë një mbrojtje edhe më të mirë nga sulmet DDoS (Mohimi i Shpërndarë i Shërbimit), Banka
ka zbatuar mbrojtjen e DDoS në nivelin ISP (Ofruesi i Shërbimit të Internetit). Në vitin 2020, Banka arriti të mbajë
një numër të ulët të dobësive në mjedisin e serverit dhe arriti pothuajse 100% të nivelit të patching të serverave. Në
vitin 2020, Menaxhmenti i Bankës miratoi “Udhëzimet e Menaxhimit të Patch” me qëllim që të zgjerojë mbulimin
e menaxhimit të patch-it nga serverat te PC, pajisjet e rrjetit dhe pajisjet e tjera.
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Menaxhimi i Riskut
Si një institucion financiar, Banka është e ekspozuar ndaj llojeve të ndryshme të rreziqeve si pjesë e veprimtarisë së saj
afariste. Kështu, menaxhimi i përgjegjshëm dhe efikas i riskut mundëson rritjen e shëndoshë dhe të qëndrueshme
të bankës sonë. Duke pasur një sistem të shëndoshë të menaxhimit të riskut, ne mbështetim në mënyrë efikase
përmbushjen e nevojave të klientëve, duke dhënë vlera për aksionarin dhe palët e interesit.
Ne kemi një qasje gjithëpërfshirëse drejt menaxhimit të riskut, i cili artikulohet nëpërmjet strategjisë sonë të riskut
dhe apetitit te riskut. Menaxhimi i fuqishëm i riskut është i përfshirë brenda aktiviteteve ditore të bankës, përmes një
strukture organizative të qëndrueshme të mbështetur dhe udhëhequr nga një strategji e shëndoshë e menaxhimit
të riskut, që siguron një pasqyrë të duhur dhe llogaridhënie brenda Bankës.
Prandaj, roli kryesor i menaxhimit të riskut është reflektimi dhe zbatimi i apetitit të riskut të NLB Banka sh.a, në
mënyrë të integruar dhe të qëndrueshme, e cila fillon me kuptimin e specifikave të bankës dhe specifikave të tregut,
me një objektiv të vetëm të ruajtjes dhe duke kontribuar në menaxhimin efektiv dhe efikas të riskut.
Një funksion i mirë i vendosur për menaxhimin e riskut që përfshin një strukturë të drejtorëve jo-ekzekutiv dhe
ekzekutiv mundëson qeverisjen e pavarur dhe efikase të riskut. Përdorimi i modelit me tri linja të mbrojtjes në
menaxhimin e riskut është shtylla kryesore e strukturës qeverisëse të riskut të Bankës.
Aktivitetet e kreditimit si një nga aktivitetet kryesore të veprimtarisë së bankës ekspozon bankën ndaj riskut
kreditor, dhe që është gjithashtu nxitësi kryesor i ekspozimit ndaj riskut kreditor. Prandaj, për të krijuar një qasje
të kujdesshme ndaj menaxhimit të riskut, Banka ka përdorur praktika të përafërta me strategjinë e menaxhimit
të riskut të Grupit NLB dhe rregulloret e BQK-së duke njohur specifikat lokale dhe dallimet në mjedisin e biznesit
që mbizotërojnë në tregun e Kosovës. Një qasje e tillë mundësoi instalimin e një sistemi efikas dhe efektiv të
menaxhimit të riskut kreditor.
Risku operacional - Qëllimi i menaxhimit të riskut është të menaxhojë ekspozimin ndaj riskut operacional dhe të
zvogëloj humbjet potenciale që mund të ndodhin për shkak të sistemeve të brendshme jo-adekuate, procesit
të kontrollit, dobësive dhe dështimeve gjatë procesit të punës, aktiviteteve ilegale dhe ngjarjeve te jashtme të
cilat mund shkaktojnë humbje për bankën. Për të mundësuar një sistem të shëndoshë të menaxhimit të riskut
banka ka krijuar strukturat e duhura (Komiteti i menaxhimit të riskut operacional) dhe ka caktuar përgjegjësitë në
kuadër të strukturës organizative të bankës për të siguruar identifikimin efikas të riskut, regjistrimin, zvogëlimin
dhe monitorimin e riskut operacional. Ngjarjet e dëmshme që rrjedhin nga risku operacional janë përcjellë në baza
mujore, në mënyrë aktive janë monitoruar dhe raportuar tek organet e brendshme të bankës.
Detajet për Menaxhimin e Riskut duke përfshirë riskun kreditor, riskun e likuiditetit, riskun e normës së interesit,
riskun e menaxhimit të kapitalit, etj, janë paraqitur në shënimin (31) në Sektorin e menaxhimit të riskut të pasqyrave
të audituara financiare.
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Përgjegjësia sociale
e korporatës
Aktivitetet sociale dhe mjedisore
Përgjegjësia sociale e institucioneve është një kontribut aktiv dhe vullnetar
i institucionit me qëllim të përmirësimit të kushteve sociale, ekonomike
dhe mjedisore dhe përmirësimit të pozitës së tyre konkurruese. Nga ky
këndvështrim, NLB Banka e cila është përgjegjëse ndaj shoqërisë, ndërton
në mënyrë të vazhdueshme besueshmërinë e saj, pasuron imazhin dhe duke
e bërë brendin e saj më të fuqishëm, kontribuon në përfitim domethënës
afatgjatë, në përmirësimin e performancës financiare, zhvillimin e aftësive
të të punësuarve duke zhvilluar kështu aftësitë e të punësuarve dhe rritjen
e besueshmërisë dhe preferencave të klientëve.
Si pjesë e Grupit NLB dhe si Bankë që vepron në Kosovë, kemi një mision
të rëndësishëm për shoqërinë dhe përgjegjësinë sociale për mjedisin në
të cilin veprojmë, përveç që të arrijmë rezultate të mira financiare, ne
gjithashtu kontribuojmë në një jetë cilësore për të gjithë qytetarët. Ne kemi
një qëndrim të përgjegjshëm për aksionarët, punonjësit, klientët dhe gjithë
shoqërinë. Ne jemi të vetëdijshëm dhe i kushtojmë vëmendje të veçantë
marrjes së njohurive të reja dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës, duke qenë
të vetëdijshëm për ndryshimet e shpejta shoqërore, revolucionin teknikoshkencor, ku mësimdhënia tashmë është bërë një mënyrë e jetës, dhe jo
vetëm përgatitja për jetën.
Në Janar 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) deklaroi
shpërthimin e sëmundjes së re Coronavirus në Provincën Hubei, Kinë si
një Urgjencë e Shëndetit Publik me rëndësi ndërkombëtare. OBSH deklaroi
se ekziston një rrezik i lartë i përhapjes së koronavirusit të ri (COVID-19)
në pjesë të tjera të botës. Si vendi ynë, rrjedhimisht Banka jonë dhe tw
punwsuarit u përballën me pandeminë duke filluar nga Marsi i vitit 2020.
Ne nuk ishim tw vetëm në përballjen me këtë realitet. Ai mori dimensione
të ndryshme në vende të ndryshme. Si i tillë, shqetësimi gjatë vitit
gjithashtu mori përmasa të gjera. Prandaj, secili prej nesh individualisht
dhe kolektivisht reflektoi në atë që përjetoi, dhe në të gjitha shqetësimet
që na preokupuan.
Ky ishte një vit i vështirë globalisht. Gjatë gjithë vitit kemi rritur
ndërgjegjësimin për kujdes shtesë, mbajtjen e distancës fizike, higjienën
personale dhe mbajtjen e maskës, dhe në të njëjtën kohë kemi bërë thirrje
për bashkëpunim dhe koordinim me njëri-tjetrin, duke ndihmuar të gjithë
ata që ishin të prekur nga ky virus. Ne ishim bashkë në të dhe kjo vetëm na
bëri më të fortë. Së bashku, për çdo gjë që vijon!
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Aktivitetet e ndërmarrura për përkrahjen e
klientëve/qytetarëves

KULTURA DHE MJEDISI

NLB Banka, me përgjegjësinë e saj të punës ka arritur të fitojë besimin e klientëve,
duke u munduar që gjithmonë të japë këshilla bazuar në njohuri, ekspertizë dhe
përvojë për t’i ndihmuar ata të përgatiten për gjithçka që vijon. Me zhvillimin e
shërbimeve moderne bankare, sherbimet e investimeve dhe të sigurimeve, banka u
ofron klientëve shërbime që janë të përshtatshme për situaten e tyre reale financiare
duke i ndihmuar ata të tejkalojnë sfidat dhe të bëjnë zgjidhjen e duhur për të ruajtur
të ardhmen e tyre.
NLB Banka ka zbatuar projektin #Korniza e mbwshtetjes për të mbështetur bizneset
mikro dhe të vogla në rimëkëmbjen nga pandemia dhe në zhvillimin e biznesit
duke u dhënë atyre hapësirë reklamuese në kanalet TV, portalet e informacionit,
rrjetet sociale, tabelat dhe citylight në të gjithë Kosovën. Nga ky projekt, 20 biznese
lokale kanë përfituar nga e gjithë Kosova. Këto biznese janë aktive në prodhim,
tregti, shërbime, bujqësi dhe sjellin projekte inovative për mbrojtjen e mjedisit dhe
mirëqenien sociale.

Aktivitetet lidhur me solidaritetin humanitar:
-

NLB Banka I ka dhuruar 10 makina gjeneruese të oksigjenit Spitalit Universitar
dhe Shërbimit Klinik të Kosovës duke kontribuar kështu në lehtësimin e
urgjencës së shëndetit publik të shkaktuar nga COVID-19;

-

Duke parë kushtet dhe sfidat e vështira me të cilat përballet Qendra Klinike
Universitare e Kosovës, NLB Banka ka dhuruar pajisje mjekësore dhe ilaçe
në vlerë prej 19,765 € në Klinikën e Anesteziologjisë ku trajtohen pacientët
me gjendjen më të rëndë të shkaktuar nga Covid-19, Klinikën Pediatrike,
Klinikën e Sëmundjeve Infektive dhe Farmacinë Qendrore në QKUK;

-

Duke marrë parasysh situatën e vështirë të krijuar si rezultat i pandemisë
globale Covid-19, NLB Banka bleu miell i cili u dhurua dy herë gjatë vitit për
familjet që jetonin në varfëri. Mielli u shpërnda nga shoqata Humanikos;

-

NLB Banka gjithashtu ka mbështetur familje nga komunitetet pakicë që
kanë fëmijë të moshës 0-6 vjeç me një donacion të bërë përmes Caritas;

-

NLB Banka ka dhuruar për shërimin e Burbuqe Berishës (Drejtore Teatrit
Kombëtar të Kosovës, e diagnostikuar me kancer) dhe Nora Saraçi (vajzë
27-vjeçare nga Mitrovica dhe e diagnostikuar me leuçemi akute aml.);

-

Donacion për shoqatën “Autizmi” në baza mujore;

-

Donacion për shoqatën ndërkomunale të të verbërve, Prishtinë, për
realizimin e aktiviteteve mujore.

-

Blerja e kartolinave të fundvitit të bëra nga fëmijët nga Shoqata “Down
Syndrome Kosova” dhe Shoqatës “SOS Children Fshatrat”

Të dhënat kryesore financiare

Deklarata

Strategjia

Kujdesi ndaj klientit - Me miratimin e politikave dhe procedurave të
kreditimit, Banka ka parandaluar financimin e projekteve të klientëve të
cilët mund të rrezikojnë ndotjen e mjedisit. Banka gjithashtu i përmbahet
këtyre kritereve në lidhje me linjat kreditore të cilat Banka merr nga
institucionet financiare ndërkombëtare.

Aktivitetet kulturore dhe sportive
Si rezultat i pandemisë globale, shumë aktivitete sportive për vitin 2020
janë pezulluar. Sidoqoftë, NLB Banka ka vazhduar të mbështesë dhe
sponsorizojë aktivitetet sportive tradicionale.
- Më 16 Shkurt u organizua Turneu Tradicional i Shahut “Përvjetori
i Pavarësisë”
-

Më 2 nëntor 2020 u mbajt Turneu i tetë Memorial i Shahut
“Mustafë Ibrahimi”

-

NLB Banka është sponsor i Klubit të Futbollit “FC Prishtina”.

-

NLB Banka ka sponsorizuar gjithashtu aktivitetet e Klubit Sportiv
të Notit “H2O”.
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Raporti Financiar

Menaxhimi i
Burimeve Njerëzore

nevojshme, të sigurohej puna nga shtëpia për të punësuarit, natyra e
punës e të cilëve ua mundëson këtë.
Përveç aktiviteteve me të cilat merret Shërbimi i Burimeve Njerëzore dhe
Organizim në baza ditore, gjatë vitit 2020 aktivitete kryesore kanë qenë si
në vijim:
I.

Funksioni i Burimeve Njerëzore dhe Organizimit është funksion strategjik,
që i orientuar nga e ardhmja e zhvillimit dhe zbatimit të programeve
njerëzore që adresojnë dhe zgjidhin problemet e biznesit dhe kontribuojnë
drejtpërdrejt në objektivat kryesore të biznesit afatgjatë.

II.

Meqenëse zhvillimi bazohet në nevojat e tanishme dhe veçanërisht së
të ardhmes, dhe që buron nga strategjia afariste së bashku me vizionin,
misionin, qëllimet, kulturën, vlerat dhe zhvillimin e planifikuar, funksioni
i Burimeve Njerëzore është një funksion strategjik dhe si një partner i
rëndësishëm i Bordi Udhëheqës të Bankës.

IV.

III.

V.
VI.
VII.
VIII.

Lehtësitë dhe vështirësitë në jetë dhe në punë janë të panjohura, dhe ashtu
si jeta dhe puna krijojnë të panjohurën. E panjohura jonë që shoqëroi të
gjithë botën gjatë vitit 2020 ishte pandemia Covid-19. Kjo e panjohur
ndryshoi gjithçka dhe të gjithë. Ndryshoi sjelljen tonë edhe në punë. Ajo
mbylli gjithçka tjetër, por jo jetën tonë.
Prandaj, para qenies njerëzore, me ose pa qëllim, u vendos kërkesa e
reflektimit të brendshëm përballë veprimit tëNumber
jashtëm.
Përveç
kësaj, lindi
of employees
by gender
Number of employees
nevoja për ndryshim në sjellje, mendim, gjykim dhe veprim.
474

474

Year 2019

Numri i te punësuarve sipas gjinisë
474

Total number of employees
Female
Male
Year 2020
Psikologjia
e ndryshimit fillon nga
sjellja individuale, pikërisht
me nevojën që
lind për një distancë fizike, për përdorimin e një maske, për pastrim më të
shpeshtë të duarve dhe kryesisht për një higjienë më të madhe personale.

testimit COVID-19 për të punësuarit e Bankës sipas nevojës.
Organizimi i trajnimeve të ndryshme online dhe të brendshme;
Organizimi i vlerësimit të performancës dhe shpërndarjes së bonusit.
Pavarësisht nga situata e rënduar e pandemisë në vendin tonë gjatë
vitit 2020, 30 studentë përfunduan praktikën e tyre në Bankë, me një
kohëzgjatje minimale prej dy javësh dhe një maksimum prej gjashtë
muajsh. Në fund të praktikës, të gjithë pjesëmarrësit morën certifikata.

Figura 18: Struktura e të punësuarve 2020

463

Përballja jonë me këtë të panjohur krijoi frikë dhe panik, sepse gjurmët e
saj u përhapën kudo brenda nesh. Prandaj, Banka gjithashtu
formoi ekipin
274
270
e menaxhimit të krizës i cili u angazhua për të marrë vendimet e duhura
200
463
për veprime të shpejta në mënyrë që të mbrojë të punësuarit, klientët dhe
qytetarët.

Hulumtimi i angazhimit të Punësuarve, me kompaninë e jashtme
“Interpretacija” nga Sllovenia
Organizimi i hulumtimit të Kulturës Organizative në nivelin e Grupit
NLB me kompaninë e jashtme “Human Synergetic”;
Shpallja e vendeve të lira të punës, testimi i kandidatëve, intervistat
dhe përfundimi i procesit të punësimit si dhe Përpilimi i kontratave,
vendimeve të ndryshme.
Nënshkrimi i kontratës me kompaninë private të sigurimeve
shëndetësore Scardian për procesin e sigurimit shëndetësor të gjithë
punësuarve të Bankës, i cili bëhet çdo vit.
Nënshkrimi i kontratës me laboratorin privat Avicena për kryerjen e

Number of employees by age

Numri i te punësuarve sipas gjinisë

463
198

198

182
274
270
137
120

120
200

193
75
53

50

75
53
28

Total
numri
i të punësuarve
Up to
30 years
From 31 to 40
years

Femra
From
41 to 50
years

Pandemia na detyroi të transformonim metodologjinë dhe qasjen tonë
në punë, kështu që ishte e menjëhershme që për kryerjen e punës së
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137

193

67

50

67
28

27

Deri 30 vjeç

From 51 to 60Meshkuj
Over 60 years
years

Nga 31 deri 40
vjeç

Nga 41 deri 50
vjeç

Nga 51 deri 60
vjeç

27

Mbi 60

Tabela 6: Trajnimet e të punësuarve
Trajnime të jashtme

Ne e ndryshuam sjelljen tonë, që u imponua, por as për një moment nuk e
ndryshuam misionin tonë. Mision të cilin e kemi kryer me edhe më shumë
përkushtim, dhe me më shumë vullnet për të qenë krah për krah me të
punësuarit dhe klientët tanë.

182

2020

Nr. i trajnimeve të jashtme

37

Nr. I pjesëmarrjeve

141

Trajnime të brendshme

2020

Nr. I trajnimeve të brendshme

13

Nr. I pjesëmarrjeve në trajnime të brendshme

260

Nr. I pjesëmarrjeve në trajnime në modulin ECHO
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Qeverisja Korporative

Organet kryesore të Bankës janë:

Qeverisja Korporative dhe Organet Udhëheqëse
Banka ka një strukturë të qartë organizative që saktësisht përcakton të drejtat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të
Bordit të Drejtorëve dhe Organeve të tjera udhëheqëse, të punësuarit e tjerë, si dhe të linjave të kontrollit në
kryerjen e detyrave të përditshme.

•

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve,

•

Bordi i Drejtorëve

•

Komiteti i Auditimit

•

Komiteti i Menaxhimit të Riskut

•

Bordi Udhëheqës i Bankës

Mbledhja e përgjithshme e Aksionarëve

Struktura organizative e Bankës është si në vijim:

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Bankës organizohet dhe merr vendime në takimet e rregullta dhe të
jashtëzakonshme, ku merr vendime në përputhje me ligjin. Aksionet nominale i përcaktojnë pronarëve të drejtën
mbi pagesën e dividendës dhe të drejtën e votës në Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve.
Skema Organizative e NLB Banka sh.a.
Komiteti për
Menaxhimin e Riskut

Komiteti i Auditimit
të Brendshëm

BORDI I DREJTORËVE

Sektori i Auditimit
të Brendshëm
Sektori për Menaxhimin
e Riskut
Shërbimi për Risk
Operacional

Shërbimi për Riskun
e Tregut

Shërbimi për Riskun
Kreditor

Shërbimi për Vleresimin
e Kolateralit

Kabineti i Bankës
Shërbimi për Burime
Njerëzore dhe Organizim

Shërbimi për Punë
Juridike

Shërbimi për Prokurim
dhe Logjistikë

Sektori për Pajtueshmëri
Compliance and AML Sector
dhe Integritet

BORDI UDHËHEQËS I BANKËS

Shërbimi për Siguri

ALCO

Komiteti për Menaxhimin
e Riskut Kreditor

Komiteti Kreditor

Komiteti për Menaxhimin
e Riskut Operacional

Komiteti i Sigurisë

Komiteti për Punë
të Personelit

Komiteti i Marketingut

Komiteti i Prokurimit

Komiteti për PSHP

Komiteti i IT-së

Sektori për parandalim të shpërlarjes
Compliance and AML Sector
së parasë dhe financim të terrorizmit

Sektori për kredi
jo-performuese

DIVIZIONI I KORPORATAVE

Sektori i Kredive Retail

Sektori për Menaxhimin e
Marrdhënieve me Klientë

Sektori për Marketing,
Koordinim dhe Kontrollë

Sektori për
Administrimin e Kredive

DIVIZIONI PËR PAGESA
DHE THESAR

Gjatë vitit 2020, është mbajtur 1 Mbledhje e rregullt e Përgjithshme e Aksionarëve. Mbledhja e rregullt është
mbajtur më 27 mars 2020. Në takim ishin të pranishëm 87.95% të aksionarëve. Në këtë Mbledhje të Përgjithshme
të Aksionarëve janë miratuar disa akte, ndër të cilat: Raporti i Auditorit të Jashtëm për vitin 2019, Plani afarist për
periudhën 2021-2025, caktimi i auditorit të jashtëm për vitin 2020 si dhe ndryshimet dhe plotësimet e Statutit të
NLB Banka sh.a.Prishtinë.

Përbërja e Bordit të Drejtorëve

Komiteti për menaxhimin
e të dhënave

DIVIZIONI RETAIL

Përgjegjësitë e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve të Bankës janë të përcaktuara me Statutin e NLB Banka,
të cilat janë gjithashtu në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga rregullatori.

DIVIZIONI PËR FINANCA,
KONTABILITET DHE KONTROLLË

Sektori i Thesarit

Sektori i Kontrollës

Shërbimi për ALM

Sektori i Kontabilitetit

DIVIZIONI I TEKNOLOGJISË
INFORMATIVE

Bordi i Drejtorëve zgjidhet nga aksionarët e Bankës, në Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve dhe është përgjegjës
pos tjerash edhe për krijimin e politikave, duke përfshirë Politikat për menaxhimin e riskut dhe mbikëqyrjen e
zbatimit të tyre. Bordi i Drejtorëve kryen detyrat në përputhje me dispozitat e ligjit mbi bankat dhe Statutin e
Bankës.
Bordi i Drejtorëve gjatë vitit 2020 ka mbajtur 5 mbledhje.

Shërbimi i Këmbimeve

Sektori për kartela
dhe E-banking

Sektori i Raportimit
Sektori i Pagesave

Filialet

Shërbimi i Pagesave
të Jashtme

Filiali 0001 Prishtina

Sektori për Përkrahje
të Afarizmit

Struktura e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve të NLB Banka sh.a. Prishtinë më 31 dhjetor 2019, ishte si në vijim:
•

Z. Andreas Burkhardt, kryesues

•

Znj. Hedvika Usenik, zëvendës kryesuese

•

Z. Andrej Baričič, anëtar

•

Z. Abdylmenaf Bexheti, anëtar

•

Znj. Ardiana Bunjaku, anëtare

•

Z. Albert Lumezi, anëtar – Kryetar i Bordit Udhëheqës të NLB Banka sipas funksionit pa të drejtë vote.

Shërbimi i Pagesave
të Brendshme

Filiali 1001 Prishtina
Filiali Gjakovë

Shërbimi për Biznes
Dokumentar

Filiali Podujevë
Filiali Pejë

Shërbimi i Trezorit

Filiali Ferizaj
Filiali Mitrovicë
Filiali Gjilan
Filiali Prizren
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Komiteti i Auditimit

Bordi Udhëheqës i NLB Banka përbëhet nga tre persona:

Anëtarët e Komitetit të Auditimit me datë 31 dhjetor 2020 ishin si në vijim:
•

Mr. Andrej Baričič, Kryetar i Komitetit të Auditimit

•

Znj. Ardiana Bunjaku, anëtare e Komitetit të Auditimit

•

Z. Borislav Atanasovski, anëtar i Komitetit të Auditimit

Fushat e mbuluara nga Komiteti i Auditimit janë: miratimi i raporteve të auditimit të brendshëm, vlerësimi i
procedurave të auditimit, vlerësimi i kontrolleve të brendshme, rishikimi i raportit të pajtueshmërisë, rishikimi i
performancës financiare të bankës, rishikimi i letër rekomandimit të auditorëve të jashtëm dhe pasqyrat financiare
të audituara. Përveç kësaj, komiteti i auditimit gjithashtu bën njohjen, vlerësimin dhe miratimin e rekomandimeve
dhe nxjerr vendime lidhur me dokumentet e rregullatorit të jashtëm.

Komiteti i Riskut
Më datë 31 dhjetor 2020 anëtarët e Komitetit të Riskut ishin si në vijim:
Z. Andreas Burkhardt, Kryesues

•

Znj. Ardiana Bunjaku, anëtare

•

Mr. Abdylmenaf Bexheti, anëtar

z. Albert Lumezi, Kryetar i Bordit Udhëheqës;

•

z. Lavdim Koshutova, anëtar i Bordit Udhëheqës.

•

z. Gem Maloku, anëtar i Bordit Udhëheqë

Me qëllim të sigurimit të funksionimit të duhur të afarizmit të Bankës si dhe monitorimin e aktiviteteve të rregullta,
brenda Bankës gjithashtu veprojnë këto Komitete:

Komiteti i Auditimit është themeluar në bazë të Ligjit për bankat ndërsa puna dhe aktivitetet e saja janë përcaktuar
në Rregulloren e Punës së Komitetit të Auditimit. Komiteti i Auditimit mban së paku një mbledhje në çdo tre muaj.
Gjatë vitit 2020 janë mbajtur gjithsej katër (4) mbledhje.

•

•

Komiteti i Menaxhimit të Riskut është themeluar në bazë të Ligjit për bankat dhe funksionon në bazë të Rregullores
së brendshme të Komitetit për Menaxhimin e Rrezikut.

•

Komitetit për menaxhimin e Aktivës dhe Pasivës (ALCO - brenda komitetit ALCO është themeluar nënkomiteti i quajtur Komiteti i çmimeve)

•

Komiteti kreditor

•

Komiteti për Menaxhimin e Riskut Kreditor

•

Komiteti i sigurisë

•

Komiteti për Menaxhimin e Riskut Operacional

•

Komiteti i TI-së

•

Komiteti për Punë të Personelit

•

Komiteti i Prokurimit

•

Komiteti i Marketingut.

•

Komiteti i parandalimit të shpëlarjes së parave

•

Komiteti për menaxhimin e të dhënave

.

Komiteti i menaxhimit të rrezikut ndihmon Bordin e Drejtorëve me fokus të specializuar në fushën e menaxhimit të
riskut. Në Komitet janë anëtarë tre drejtorë jo-ekzekutiv.
Komiteti i menaxhimit të riskut mban së paku një mbledhje në çdo tre muaj në mënyrë që të monitorojë ekspozimin
ndaj riskut dhe menaxhimin e riskut të Bankës. Gjatë vitit 2020 janë mbajtur gjithsej katër (4) mbledhje. Komiteti
si i tillë mbikëqyr fushën e riskut kreditor, riskut të tregut dhe riskun operacional, me qëllim të zbatimit efikas dhe
efektiv të apetitit të administrimit të riskut dhe strategjisë së riskut të NLB Banka.
Përbërja e Bordit Udhëheqës të Bankës
Bordi Udhëheqës i Bankës, udhëheq, përfaqëson dhe vepron në emër të Bankës, në mënyrë të pavarur dhe me
vetë-përgjegjësi, ashtu siç parashihet me Statutin e Bankës. Kryetari dhe anëtarët emërohen me mandat katër
vjeçar me mundësi të rizgjedhjes, në përputhje me kushtet e përcaktuar me Ligji dhe Statutin e Bankës.

22

PËRMBAJTJA

Raporti Vjetor 2020

Të dhënat kryesore financiare

Deklarata

Strategjia

Performanca Financiare

Segmentet afariste

Menaxhimi i Rrezikut

Përgjegjësia Sociale

Raporti Financiar

Auditimi i Brendshëm

Sektori për Pajtueshmëri
dhe Integritet

Funksioni i auditimit të brendshëm në NLB Banka kryhet nga Sektori i Auditimit të Brendshëm. Sektori i Auditimit
të Brendshëm është funksion i pavarur në bankë që në aspektin funksional i raporton direkt Komitetit të Auditimit
të Bordit të Drejtorëve të Bankës, ndërsa në mënyrë administrative i raporton një anëtari të Bordit Udhëheqës të
Bankës. Objektivi kryesor i Sektorit të Auditimit të Brendshëm është të ofrojë siguri objektive dhe këshilluese me
qëllim të shtimit të vlerës dhe përmirësimit të proceseve në Bankë. Kjo arrihet duke përdorur një qasje sistematike
dhe profesionale për të vlerësuar dhe përmirësuar menaxhimin e riskut, sistemin e kontrollit të brendshëm, qeverisjen
dhe efikasitetin e operacioneve të bankës. Auditimi i brendshëm jep një kontribut të rëndësishëm për Bankën për të
përmbushur objektivat e saj strategjike dhe afariste dhe për të aplikuar praktikat më të mira bankare.
Metodologjia e punës së Auditimit të Brendshëm, kompetencat dhe përgjegjësitë janë të përcaktuar në rregulloren
për Auditimin e Brendshëm në NLB Banka Prishtinë dhe Metodologjinë e Auditimit të Brendshëm, të cilat janë
plotësisht në përputhje me standardet e Auditimit të Brendshëm në NLB d.d, praktikat më të mira ndërkombëtare
të auditimit, si dhe ligjet dhe rregulloret e Kosovës lidhur me auditimitin.
Auditimi i brendshëm funksionon dhe është në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Praktikës Profesionale të
Auditimit të Brendshëm dhe me Kodin e Etikës së auditimit të brendshëm dhe Rregullat dhe Rregulloret e Kosovës.
Sektori i Auditimit të Brendshëm përbëhet nga katër punonjës. Aktivitetet e auditimit të brendshëm kryhen në
përputhje me Planin e Auditimit të Brendshëm, i cili përgatitet në baza vjetore duke përdorur një qasje të bazuar në
risk në përputhje me qëllimet dhe objektivat e Bankës. Qasja e bazuar në risk përdoret gjithashtu në përcaktimin
e fushës së auditimit të secilit angazhim të planit të auditimit, përfshirë kohën dhe shpërndarjen e burimeve.
Secili Plan i Auditimit të Brendshëm miratohet nga Komiteti i Auditimit i Bankës. Plani i Auditimit të Brendshëm
azhurnohet rregullisht për të pasqyruar ndryshimet përkatëse që adresojnë rreziqet kryesore të bankës në një
moment të caktuar kohor
Gjatw vitit 2020, Sektori i Auditimit tw Brendshwm ka kryer 19 auditime sipas planit tw auditimit pwr vitin 2020.
Raportet e auditimit tw brendshwm kryesisht pwrmbajnw opinionin e auditorit tw brendshwm, shkaqet, risqet dhe
rekomandimet si dhe veprimet qe duhet tw ndwrmerren nga pronari I procesit pwr implementimin e rekomandimeve
tw dhwna. Raportet aprovuphen nga Komiteti i Auditimit tw Bankws nw baza tremujore. Rekomandimet e dhwna nw
raportet e auditimit rregullisht pwrcillen dhe raportohen tek Bordi Udhwheqws si dhe Komiteti i Auditimit tw Bankws.
Auditimi i Brendshëm vazhdimisht bashkëpunon me Auditimin e Brendshëm të NLB dd në lidhje me auditimet e
përbashkëta, auditimet e kryera në nivel grupi si dhe metodologjinë e punës së auditimit. Përveç kësaj, raportimi
tremujor paraqitet në Auditimin e Brendshëm të NLB dd në lidhje me vëzhgimet kryesore, rekomandimet e vonuara
si dhe rekomandimet kyçe të dhëna nga rregullatorët. Më në fund, Auditimi i Brendshëm ofron raporte të auditimit
të brendshëm për auditorët e jashtëm dhe palët e jashtme (policia, kompanitë e sigurimeve dhe rregullatori) sipas
kërkesës së tyre.
Përfundimisht, puna e Sektorit të Auditimit të Brendshëm është vlerësuar nga Competence Line – Auditimi i i
NLB d.d dhe vlerësimi i përgjithshëm ishte: Kualiteti i punës së Auditimittë Brendshëm NLB Banka Prishtinë është
adekuat. Auditimi i brendshëm zbaton udhëzimet e grupit, Manualin e Auditimit të Brendshëm të NLB grup si dhe
Standardet Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të Auditimit të Brendshëm..
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Pajtueshmëria dhe Integriteti është sektor i pavarur në Bankë që informon dhe këshillon menaxhmentin e lartë
dhe raporton pranë Bordit të Drejtorëve (përmes Komitetit të Auditimit). Korniza ligjore dhe integriteti i sektorit të
pajtueshmërisë është krijuar në përputhje me kërkesat e Standardeve minimale të Pajtueshmërisë dhe Integritetit të
Grupit NLB, dhe Rregullores për Qeverisjen Korporative të Bankave (rregullorja lokale). Sektori përbëhet nga dy të
punësuar – Drejtori i Sektorit dhe një zyrtar i lartë i pajtueshmërisë.
Në përgjithësi, aktivitetet e realizuara të pajtueshmërisë dhe integritetit mbulojnë zbatimin e detyrave sipas
planit vjetor të punës 2020, zbatimin e rekomandimeve të nxjerra nga Linja e Pajtueshmërisë NLB dd, zbatimin e
rekomandimeve të Vlerësimit të Riskut të Komopanisë, rishikimin e rregullt dhe azhurnimin e akteve të brendshme
të Sektorit të Pajtueshmërisë dhe Integritetit në lidhje me zbatimin e Standardeve (Standardet e Pajtueshmërisë dhe
Integritetit në Grupin NLB).
Sektori i Pajtueshmërisë dhe Integritetit bashkëpunon ngushtë me Linjën e Kompetencës së Pajtueshmërisë në NLB
dd, në lidhje me zbatimin e Standardeve të Pajtueshmërisë dhe Integritetit të Grupit NLB, në lidhje me metodologjinë
e punës në çështjet e pajtueshmërisë, përgatitjen e Raportit të Pajtueshmërisë në baza tremujore etj.
Aktivitetet tjera me rëndësi të zhvilluara nga Sektori për Pajtueshmëri dhe Integritet gjate vitit 2020 janë:

• Sektori i Pajtueshmërisë dhe Integritetit i NLB Banka Prishtinë, ka kryer vlerësimin e rrezikut të pajtueshmërisë së
kompanisë - azhurnimin për vitin 2020, bazuar në Udhëzimet për Zbatimin e Vlerësimit të Riskut të Kompanisë
në NLB Banka sh.a., Prishtinë (gusht 2019);
• Hulumtimi (anketa) mbi etiken dhe pajtueshmwrinw 2020 pwr te punwsuarit, me qwllim tw krijimit tw pasqyrrimit
tw situatws nw Bankw lidhur me pajtueshmwrinw dhe etikwn, observimet e tyre, eksperiencwn dhe qwndrimin
drejt praktikave specifike.
• Identifikimi dhe monitorimi I ndryshimeve ligjore/rregullatore me ndikim ne veprimtarine e Bankes;
• Informimi i të punësuarve të Bankës lidhur me ndryshimet ligjore/rregullative (e-buletini periodik) dhe aktivitetet
tjera vetëdijësuese mbi pajtueshmërinë dhe integritetin.
• Rishikimi i akteve te brendshme te Sektorit pwr Integritet dhe Pajtueshmwri – azhurnimi nw pwrputhje me
kwrkesat e Standardeve pwr Pajtueshmwri dhe Integritet nw NLB Grup.
• Faqja e intranetit (NLBnet Prishtina) e dedikuar pwr funskionit e pajtueshmwrisw azhurnohet me informata
tw nevojshme lidhur me fushwn e pajtueshmwrisw, frekuent Q&A lidhur me tw gjitha fushat (etika, konflikti i
interesit, parandalimi i mashtrimit dhe menaxhimi), pwrfshirw faqet e dedikuara pwr kanalet e whistle-blowing
dhe sqarimi I procedurave pwr hetime tw brendshme.
• •Mësimi i rregullt elektronik vjetor mbi Pajtueshmërinë dhe Integritetin - e-mësimi elektronik mbi Etikën,
Integritetin dhe Kodin e Sjelljes, Parandalimin e konfliktit të interesit dhe korrupsionit, Parandalimin e sjelljeve të
gabuara dhe sjelljeve të dëmshme;
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• Njoftimi elektronik në lidhje me detyrimet e punonjësve në lidhje me marrjen dhe dhurimin e dhuratave, në lidhje
me kryerjen e funksioneve / aktiviteteve jashtë Bankës, parandalimin e konfliktit të interesit, në lidhje me kanalet
raportuese dhe mbrojtjen e informatorëve;
• • Mbështetja e NJO-ve duke dhënë mendime, këshilla dhe propozime për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme
bankare;
• Hetimi i rasteve të dyshuara të sjelljes së dëmshme;
• Aktivitetet e marrëdhënieve me investitorët bazuar në Rregullat për Informimin e Brendshëm - Komunikim me
punonjësit në lidhje me periudhën e mbyllur (periudha gjatë së cilës ata janë të ndaluar të marrin pjesë në
transaksione që përfshijnë aksione dhe instrumente të tjera financiare të NLB d.d., Ljubljana);
• Implementimi i Aplikacionit Whistler - është një aplikacion i ri i zhvilluar për raportimin e sjelljeve të zbuluara që
lejojnë personin raportues të paraqesë një raport të zbuluar ose anonim në mirëbesim. Whistler siguron plotësisht
që personi raportues do të mbrohet nga masat hakmarrëse eventuale që ai mund të marrë.
• FATCA raporti per vitin 2019 (sipas 31.12.2019) me informata sipas kerkesave te marreveshjes FATCA dhe
dorezimit ne Administraten Tatimore te Kosoves.

Sektori për parandalimin
e shpëlarjes së parave
dhe Financimin e
Terrorizmit (PSHP/FT):
Banka është plotësisht në dijeni të kërkesave të PSHP/FT si në nivel lokal dhe ndërkombëtar dhe kupton rreziqet
e SHP / FT. Në këtë drejtim, banka implementon politikën e tolerancës zero ndaj përdorimit të produkteve dhe
shërbimeve tona bankare për qëllime të paligjshme. Sektori për PSHP/FT ka vazhduar me adaptimin e vazhdueshëm
të politikave dhe procedurave në përputhje me kërkesat e reja ligjore për PSHP/FT dhe standardet e Grupit NLB,
gjate vititi 2020 fokusi ishte në Rishikimin dhe Implementimin e Skenariove te Grupit te Modulit Siron ‘Njihe Klientin
tend”. Në koordinim dhe mbështetje te grupit AML, aktivitetet tjera të rëndësishme:

•
•
•
•
•
•
•
•
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Vlerësimi sasior dhe cilësor i riskut I PSHP/FT - Metodologjia e grupit
Në bashkëpunim me Divizionin Retail mbi zbatimin e rishikimit të Klientit KYC dhe azhurnimit të të
dhënave
Zbatimi i grupit të skenarëve të Siron
Zbatimi i metodologjisë së e-mësimit në grup
Zbatimi i listës së Down Jones PEP dhe aplikimi LOU-PEP
Emërimi i Zëvendës Zyrtarit të PSHP/FT
Azhurnimi dhe miratimi i Procedurës së Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit
Përgatitja dhe lëshimi i udhëzimeve të shumta dhe memorandume për zyrën operacinale /punë me kliientë.
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Shpalosje për ngjarjet pas
datës së bilancit te gjendjes
Pas indikacioneve të shpërthimit të korona virusit - COVID-19 (në tekstin e mëtejmë korona virus) në Mars në
Republikën e Kosovës, NLB Banka j.s.c. në Prishtinë (në tekstin e mëtejmë: Banka) ka ndërmarrë masat e nevojshme
për të mbrojtur investitorët, klientët dhe punonjësit e saj, duke siguruar kushte te sigurta dhe duke siguruar që
shërbimet të ofrohen pa ndërprerje. Përderisa shpërthimi dhe përhapja e korona virusit vazhdon të evoluojë, është
sfiduese të parashikohet shtrirja dhe kohëzgjatja e plotë të ndikimeve të saj në biznes dhe ekonomi. Rrjedhimisht,
këto rrethana mund ta paraqesin sfida për bankën që lidhen me veprimtarinë e biznesit në një pjesë të madhe
për shkak të masave dhe politikave të organeve qeveritare përkatëse të cilat tashmë janë zbatuar ose mund të
zbatohen në të ardhmen. Masat dhe politikat e tilla mund të ndikojnë ndjeshëm aktivitetet e bankës, kështu që
banka do të marrë në konsideratë masat zbatuese për të mbështetur ekonominë në Republikën e Kosovës. Banka
vlerëson se korona virusi mund të ketë efekt negativ në portofolin e kredisë, cilësinë e aseteve, zhvlerësimet dhe
provizionet, matjen e vlerës së drejtë të aseteve financiare, etj. Shkalla e ndikimit në performancën financiare të
Bankës, aktualisht nuk është e mundur të vlerësohet me një shkallë të lartë të sigurisë.
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