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Zgjerojmë botën tuaj

Vlerat tona

Me fokus tek ardhmëria: do të përpiqemi ta rrisim më tej kënaqësinë e klientëve tanë.

Shërbimi më i mirë për klientët individë si dhe për ndërmarrjet - kjo është ajo që e 
udhëheqë TEB Sh. A. me praktika etike biznesore që janë thelbësore për atë shërbim 
dhe për misionin tonë.  Kjo është arsyeja përse sot aseti ynë numër një është 
marrëdhënia e mirëbesimit që kemi ndërtuar me klientët me kalimin kohës.

• Të sinqertë dhe të besueshëm

• Udhëheqës, pararendës dhe inovativ

• Të orientuar nga klienti dhe me fokus të fuqishëm tek cilësia e lartë

• Plot respekt për shoqërinë, të drejtat njerëzore dhe mjedisin

• Transparentë
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Rreth TEB Sh. A
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1.1. Profili i korporatës

Zgjerojmë botën tuaj...

Me fokus tek ardhmëria: do të përpiqemi ta rrisim 
më tej kënaqësinë e klientëve tanë.

Pas dhjetë vitesh të suksesshme në Kosovë, TEB 
Sh. A. (TEB) ka bërë emër të njohur në sektorin 
bankar, duke fituar reputacion bukur të merituar 
për shërbim të shkëlqyer. Prej fillimit e deri tani, 
në mënyrë sistematike kemi çelur shtigje të reja 
për t’i përmbushur nevojat e individëve dhe 
bizneseve për shërbime bankare dhe financim, 
duke lansuar shumë produkte e shërbime për 
'herë të parë' në tregun e Kosovës.
Në botën që po ndryshon me shpejtësi, TEB-i 
është gjithmonë gati t'i mbështesë klientët dhe 
punonjësit. Kjo aftësi bazohet edhe në pozitën 
tonë si anëtar i mirënjohur i Grupit TEB. Grupi u 
formua përmes një sipërmarrjeje të përbashkët 
ndërmjet BNP Paribas, një prej institucioneve 
financiare më të fuqishme në botë, dhe Turk 
Ekonomi Bankasi, një prej bankave me më së 
shumti reputacion në Turqi.
Ne synojmë të jemi bankë e përgjegjshme. Për 
këtë arsye zhvillojmë një sërë aktivitetesh 
me përgjegjësi shoqërore që kontribuojnë 
në zhvillimin social. Për TEB-in, përgjegjësia 
shoqërore e korporatës është një vegël 
shumë e vlefshme dhe thelbësore që plotëson 
misionin tonë ekonomik. Prandaj, përveç ofrimit 
të shërbimit të shkëlqyer, inovativ dhe të 
përgjegjshëm për klientët tanë, ne ndërmarrim 
projekte që janë të dizajnuara për të sjellur 
përparim në arsim, kulturë dhe sport - të gjitha 
me synim për ndikime pozitive për sa më shumë 
njerëz në Kosovë. 

Vlera, Shërbimi, Ekselenca...
Për TEB-in, klienti është në qendër të gjithçkaje 
që ne bëjmë. Klientët tanë janë të posaçëm dhe të 

vlerësuar. Kjo shprehet në të gjitha produktet dhe 
shërbimet e dizajnuara në mënyrë të posaçme që 
ne ofrojmë për grupe të ndryshme të klientëve, 
nga ndërmarrësit e deri te qytetarët më të 
moshuar, nga punonjësit e deri te studentët.

Ne besojmë se rritja sistematike e numrit të 
klientëve, rrjetit tonë të shërbimit, vëllimit të 
transaksioneve dhe personelit tonë nga viti në 
vit është dëshmi e përpjekjeve tona që:
• Vazhdimisht ta zgjerojmë gamën e produkteve 
dhe shërbimeve tona bankare jo-në-degë dhe 
t’i shtojmë funksionalitet rrjetit tonë inovativ 
të shërbimeve bankare me shumë kanale. 
Ne ofrojmë të gjitha llojet e produkteve dhe 
shërbimeve bankare të fokusuara në cilësi, të 
cilat njerëzve iu duhen në faza të ndryshme 
gjatë jetës së tyre - e gjitha përmes rrjetit tonë 
të zgjeruar dhe me shumë kanale të ofrimit.
• Ofrojmë zgjidhje financiare optimale për 
klientë privatë të bankës bazuar në “shërbim të 
personalizuar”. 
• Performojmë më së miri në industri për sa i përket 
rritjes në numër të kartelave të kredisë, rritje që 
shtohet vazhdimisht me produkte dhe shërbime 
të reja, si dhe me fushatat specifike të kartelave të 
organizuara me grup tjetër të klientëve, anëtarët 
tanë tregtarë. Përmes segmentimit të biznesit 
me kartela, ne i identifikojmë grupet specifike, 
u shërbejmë atyre me produkte si She-Card për 
zonjat, Kartela e kredisë për gratë ndërmarrëse, 
dhe Business Card për pronarët e NVM-ve. 
• Ruajmë pozitën tonë të fortë në shërbimet me 
pakicë të menaxhimit të parasë së gatshme. 
• Ofrojmë mbështetje bankare komerciale 
që është shtytësi kyç në udhërrëfyesin drejt 
rritjes ekonomike të ardhme në Kosovë. Çdo vit, 
përforcojmë fokusin tonë tashmë të fuqishëm 
në mbështetjen e qindra mijërave klientëve 
komercialë dhe të NVM-ve të TEB-it, sepse ata 
luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në 
procesin e zhvillimit ekonomik.
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Reale, e mençur, me vlerë...
Si anëtare e dy grupeve të fuqishme 
ndërkombëtare financiare – TEB A.S., institucion 
financiar kryesor dhe me reputacion të lartë në 
sektorin bankar turk, dhe BNP Paribas, një nga 
bankat e nivelit më të lartë të eurozonës me 
rrjet të gjerë dhe ndërkombëtar – TEB përfiton 
nga përvoja, fortësia dhe gama e Grupit. Kjo na 
mundëson gjenerimin e rezultateve më të mira 
për klientët tanë. 
Mbi këto baza të shëndosha, TEB-i vazhdon 
të përparojë duke rritur cilësinë e shërbimeve 
dhe duke zhvilluar produkte të përshtatura 
me pritjet e klientëve. Në hap me avancimet e 
shpejta në teknologji, ne në mënyrë sistematike 
përmirësojmë rrjetin tonë inovativ dhe me shumë 
kanale të shërbimeve bankare (si shërbimet 
bankare në Internet dhe ato Mobile, Qendra e 
thirrjeve, Shërbimet SMS, Bankomatët, POS-
ët) duke iu mundësuar klientëve përdorimin e 
kanalit më të përshtatshëm të shpërndarjes për 
transaksionet e tyre bankare - me komoditet, 
shpejtësi dhe të besueshmëri. 

Më shumë përkushtim për 
komunitetin...
Që nga themelimi i TEB-it në vitin 2008, qasja jonë 
ka qenë sjellja e risive. Si një bankë e fuqishme 
me shërbime të plota, jemi fokusuar në përgjigjen 
ndaj kërkesave të klientëve për shërbime 
financiare. Me kalimin e viteve, kemi arritur t'i 
shfrytëzojmë në mënyrë efektive kompetencat 
dhe vizionin tonë të korporatës, duke prodhuar 
vlerë të shtuar si për klientët ashtu edhe për 
aksionarët. Në vitin 2016, vazhduam të rritemi të 
balancuar dhe të shëndetshëm – çka edhe pritet 
prej nesh - duke përforcuar më tej pozitën tonë 
si një nga institucionet financiare më të fuqishme 
në vend. Kjo na jep një bazë edhe më të fortë për 
të ardhmen tonë si një fuqi e rëndësishme në 
Kosovë. 
Përgjegjësia shoqërore e korporatës luan një 
rol të rëndësishëm. Politika jonë është të 
kontribuojmë në zhvillimin shoqëror të Kosovës. 
Kemi krijuar një kornizë për iniciativa afatgjata 
bazuar në spektrin e projekteve që do të krijojnë 
përfitime më të mëdha shoqërore. Në lidhje me 
mbështetjen e biznesit, jemi duke punuar përmes 
Programit të mbështetjes së ndërmarrësisë së 
grave, Akademisë së biznesit dhe Forumit të 
biznesit.
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Tejkalojmë pritjet tuaja...
Suksesi i TEB-it varet nga punonjësit tanë, të cilët përcjellin tek klientët qasjen tonë inovative 
dhe proaktive, dhe punojnë shumë për ta ruajtur dhe rritur cilësinë e shërbimeve dhe aseteve të 
përfaqësuara nga emri i brendit tonë. Qëllimet tona janë t'u ndihmojnë individëve dhe bizneseve që të 
ndërtojnë të ardhmen e tyre, të realizojnë ambiciet e tyre si dhe t'u ndihmojmë t’i menaxhojnë rreziqet 
e tyre financiare. Duam të jemi një institucion financiar që i bën klientët të ndihen rehat. 

Suksesi i TEB-it varet nga punonjësit tanë,
të cilët përcjellin tek klientët qasjen tonë inovative 

dhe proaktive...

Klientët tanë janë të posaçëm
dhe të vlerësuar.

Qëllimet tona janë t’u ndihmojnë individëve dhe 
bizneseve që të ndërtojnë të ardhmen e tyre, të 

realizojnë ambiciet e tyre si dhe t’u ndihmojmë t’i 
menaxhojnë rreziqet e tyre financiare.
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1.2. Vizioni, misioni dhe strategjia jonë

Vizioni ynë
Vizioni ynë është që të jemi banka më e mirë në Kosovë.

Misioni ynë

Në vazhdimësi të krijojmë dhe të rrisim vlerë të jashtëzakonshme për klientët, aksionarët, punonjësit 
dhe shoqërinë.  

Strategjia jonë

Në përputhje me vizionin dhe misionin tonë, strategjia jonë është që të ofrojmë një përvojë të 
jashtëzakonshme dhe efikase bankare për të gjithë klientët tanë. Këtë do ta arrijmë duke ofruar produkte 
dhe shërbime inovative dhe praktike për të siguruar rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. 
Oferta e TEB-it është gjithmonë e bazuar në zotimin tonë për të qenë bankë e përgjegjshme. Kjo është 
e mishëruar në të gjitha vlerat tona dhe pasqyrohet në biznesin tonë, në mënyrën si i zhvillojmë 
produktet dhe shërbimet tona dhe si i paraqesim qëllimet dhe premtimet tona.

Në vazhdimësi të krijojmë dhe të rrisim vlerë
të jashtëzakonshme për klientët, aksionarët,

punonjësit dhe shoqërinë tonë. 
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1.3. Vlerat tona themelore:
Klienti në qendër
Suksesi ynë është i bazuar në përkushtimin 
e plotë për klientët tanë në çdo kohë, duke 
fituar besimin dhe besnikërinë e bazës sonë të 
klientëve. E ruajmë këtë besim, sepse klientët 
tanë janë në thelb të gjithçkaje që bëjmë. Nevojat 
dhe pritjet e klientëve janë shtysat e qasjes 
dhe përgjigjeve tona të shpejta dhe proaktive 
ndaj kërkesave që ndryshojnë me shpejtësi. Kjo 
na mundëson ta krijojmë dhe ta japim vlerën 
e vërtetë teksa u shërbejmë klientëve tanë me 
shërbime dhe produkte të reja, përtej pritjeve të 
tyre, të përshtatura dhe të trendit të fundit.

Integriteti
Kemi përqafuar standardet më të larta të 
integritetit në çdo gjë që themi dhe bëjmë dhe 
jemi të përkushtuar për të krijuar vlerë të shtuar 
për klientët, aksionarët dhe punonjësit tanë duke 
bërë gjithmonë më shumë se thjesht atë që është 
e duhur. Komunikojnë hapur dhe me sinqeritet, i 
ftojmë dhe i vlerësojmë pikëpamjet sfiduese që 
kanë për qëllim krijimin e ideve më të mira dhe 
marrjen e vendimeve më të përshtatshme dhe 
më të balancuara.
Krijojmë vlerë për aksionarët tanë përmes 
suksesit afatgjatë e jo përmes fitimit afatshkurtër. 
Pra, qëllimi ynë është që biznesi ynë kryesor 
të realizojë dividendë e rentabilitet operativ të 
shëndetshëm dhe të fuqishëm përmes një fryme 
të ndërmarrësisë që me përgjegjësi balancon 
rreziqet dhe fitimet.

Inovacioni
Aspirojmë inovacione me rëndësi. TEB-i vlerëson 
entuziazmin e kombinuar me kureshtjen 
intelektuale të personelit tonë, gjersa ata 
vazhdimisht synojnë të krijojnë produkte që 
lehtësojnë suksesin e klientëve tanë dhe ofrojnë 
zgjidhje të përshtatshme për nevojat e tyre.

Efikasiteti në punë
Krijojmë procese dhe produkte miqësore për 
përdoruesin, të lehta për qasje dhe të projektuara 

për të shtuar vlerë. Përpiqemi të sigurohemi se 
shërbimet që ofrohen për klientët tanë kanë 
çmime që u përgjigjen drejtë kostos aktuale të 
ofrimit të tyre.

Disiplina
Mendojmë dhe veprojmë si pronarë të Bankës që 
t'i mbrojmë burimet e saj dhe të përqendrohemi 
në qëllimet e përbashkëta dhe jo ato individuale. 
Jemi krenarë për sukseset e TEB-it dhe vlerën që 
krijojmë për aksionarët dhe klientët tanë. Secili 
nga 555 punonjësit tanë ndihet përgjegjës nëse 
dështojmë në përmbushjen e pritjeve të klientëve 
dhe të gjithë japim llogari për përmbushjen e 
premtimeve tona - nuk ka justifikime. Synojmë 
të arrijmë përsosmëri operacionale duke e kryer 
punën mirë që në përpjekjen e parë.

Burimet kompetente 
njerëzore
Synojmë të forcojmë pozitën tonë si punëdhënës 
i zgjedhur dhe përpiqemi të krijojmë një 
kulturë që tërheq individë të talentuar, nxit 
punën bashkëpunuese e të zhdërvjellët ekipore 
përmes diversitetit dhe përgjegjësisë, edukojmë 
dhe investojmë në talentët më të mirë, dhe 
menaxhimin e bazojmë në merita dhe mundësi 
të barabarta.

Partneriteti
Synojmë që me klientët dhe punonjësit të kemi 
marrëdhënie të qëndrueshme dhe reciprokisht 
të dobishme, në të cilat vlera e krijuar ndahet në 
mënyrë të drejtë. Jemi partnerë të përgjegjshëm 
me të gjitha palët me interes dhe rregullatorët, 
dhe i shërbejmë shoqërisë.

Kanalet e fuqishme të 
shpërndarjes
Përpiqemi të ofrojmë shërbime dhe përkrahje 
për klientët tanë siç iu përshtatet atyre, duke 
ofruar kanale të ndryshme të shpërndarjes, 
duke përfshirë zyrat tona të degëve, qendrën e 
thirrjeve, shitjet e drejtpërdrejta dhe kanalet e 
ndryshme alternative të shpërndarjes.
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1.4. Struktura aksionare

Kapitali aksionar i Bankës është 24.000.000 € bazuar në 2.400.000 aksione të emetuara, secili me vlerë 
nominale 10 €. Numri i aksioneve lidhet me aksionet e zakonshme pa të drejta, me preferenca ose 
kufizime të lidhura me to.

*50%-50% BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.dhe Çolakoğlu Group Joint Venture.

Aksionar më 31 Dhjetor 2017

TEB Holding A.Ş.*

Pronësia e aksionarëve e 
paguar në kapital (K)

24,000,000

Aksione

100%
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Panorama e 2016-ës
dhe perspektiva e 2017-ës
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2.1. Mesazhi i Kryetarit

Sa i përket viteve të mëparshme, viti 2017 ishte një vit kur TEB mbajti strategjinë e vet për ta 
përkrahur ekonominë reale të Kosovës nëpërmjet aktiviteteve të saj bankare dhe përpiqet t’i 
përkrahë klientët e vet me një standard të shërbimit të dedikuar të cilësisë së lartë, me të cilin ata 
janë mësuar.

Për Klientët, Partnerët biznesor dhe Aksionarë tanë,

Ne vazhdojmë t’i zhvillojmë resurset që i shërbejnë të gjithë klientëve tanë në të gjitha segmentet e 
ekonomisë me një standard të lartë të përgjegjësisë financiare dhe korporative.

TEB, një nga lojtarët më të mëdhenj të sektorit bankar të Kosovës, ka raportuar rezultate të mira në 
vitin 2017, duke e rritur bazën e saj të aseteve me 13.1% duke arritur 486.7 milionë euro, duke zgjeruar 
portfolion e saj kreditore për 11.1% në 365.4 milionë euro dhe rritje të depozitave për 14% në 380.4 
milion euro.

Për t’i plotësuar nevojat në rritje të klientëve tanë, ne kemi vazhduar të zhvillojmë produkte dhe 
shërbime me qasje më të lehtë në të gjitha shërbimet financiare për klientët individualë dhe korporata. 
Objektivi i TEB-it është ta mbajë rritjen dhe të ardhurat e mira dhe fitimprurëse, të mbajë kosto të ulët 
të rrezikut dhe pozicion të qëndrueshëm udhëheqës në industrinë bankare. Për ta arritur këtë qëllim, 
ne kemi vazhduar të rritemi në të gjithë sektorët me një fokus të veçantë në bujqësi, ndërmarrje të 
vogla dhe të mesme, sipërmarrës individualë si dhe kompani të reja. Në këto fusha ne kemi zhvilluar 
një marrëdhënie të mirë me institucionet ndërkombëtare. TEB ka forcuar pozitën e saj udhëheqëse në 
bankat e shërbimeve retail, dhe veçanërisht në kredit kartela.

Sa i përket inovacionit, Banka ka arritur të bartë më shumë klientë nga kanalet konvencionale bankare 
në ato digjitale. Kjo strategji do të vazhdojë të ndiqet.

TEB është krenare që është njohur me çmime nga organizata të mirënjohura, the Banker, Euromoney 
dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), për këto çmime ne i detyrohemi klientëve, 
partnerëve dhe punonjësve tanë me të cilët kemi krijuar besim. Dëshirojmë të ju falënderojmë të 
gjithëve për këtë.

Në fund, dëshirojmë t’i falënderojmë të gjithë punonjësit tanë dhe aksionarët për përkushtimin dhe 
përkrahjen e tyre gjatë këtij viti.

Jacques Roger Jean Marie Rinino

Kryetar i Bordit të Drejtorëve
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2.2.  Letër nga Drejtori ekzekutiv

Me kënaqësi ju informoj për një vit tjetër të jashtëzakonshëm për bankën TEB. Si rezultat i përpjekjeve 
të mëdha të ekipit menaxhues dhe të gjithë punonjësve tanë, TEB vazhdon të zhvillohet mbi fuqinë 
e saj me një rol udhëheqës me produktet dhe shërbimet e veta që shtojnë vlerë të lartë në çdo fazë 
të aktivitetit ekonomik dhe afarist.

Për Klientët tanë, Partnerët biznesor dhe Palët me interes,

Me shumë kënaqësi raportoj se kemi vazhduar përkrahjen tonë për ekonominë e Kosovës gjatë gjithë 
vitit 2017 dhe kemi zgjeruar më tej ekspertizën dhe udhëheqjen tonë në sektorët tanë prioritarë. Kemi 
ofruar performancë të rritjes së shëndetshme në bazë të parimeve të shëndosha. Kemi arritur rekord 
në fitimin neto prej 13.9 milion € në vitin 2017 me kthimin e kapitalit prej 35.7 përqind krahasuar me 
51.1 përqind në vitin 2016. Totali i aseteve në fund të vitit ishte 486.7 milionë euro krahasuar me 430.2 
milionë euro në vitin 2016. Banka është e kapitalizuar mirë, ka bazë të fortë të depozitave dhe bazë 
të mirë të diversifikuar të klientëve, ne besojmë se të gjitha këto na bëjnë të pozicionuar mirë për të 
përfituar nga mundësitë e rritjes së afarizmit në të ardhmen. 

Kemi vazhduar të ofrojmë risi dhe mundësi që bëjnë dallim në jetën e klientëve tanë gjatë vitit 2017:

• Kemi vazhduar të organizojmë akademi të biznesit gjatë vitit në qytete dhe komuna të ndryshme të 
Kosovës (Pejë, Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj dhe Mitrovicë) të cilat janë pjesë e shërbimeve jofinanciare 
që TEB u ofron klientëve të saj me qëllim të përhapjes së praktikave bashkëkohore të afarizmit dhe 
ngritjes së kapaciteteve. Qëllimi i këtyre Akademive, si dhe i atyre të organizuara në të kaluarën, është 
t'u ofrojë të gjithë pjesëmarrësve mundësi të reja për shkëmbimin e përvojave me profesorë dhe 
konsulentë të shquar nga Turqia,
• Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, 8 Mars, kemi organizuar një eveniment për t’i promovuar 
gratë ndërmarrëse, që u pasua me mundësi të krijimit të kontakteve në mesin e këtij komuniteti. Gjatë 
këtij evenimenti, disa nga bizneset e financuara nga TEB-i i ekspozuan produktet e tyre. Bizneset ishin 
të fushave të ndryshme dhe në mesin e grave ndërmarrëse u vërejt shumëllojshmëri e aktiviteteve. Për 
më tepër, më 27 prill organizuam seminarin "Gratë në biznes" në Prishtinë me Bankën Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe me Shkollën e Frankfurtit. Më 30 maj, TEB dhe Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) vazhduan me serinë e shërbimeve jofinanciare për gratë ndërmarrëse, 
seminarin e dytë për "Gratë në Biznes" në Gjilan. Gjatë vitit, ato u përsëritën në Pejë më 28 shtator 
dhe në Gjakovë më 11 tetor,
• Kemi hapur një degë të re në Ferizaj duke e riorganizuar degën me teknologji të re. Duke marrë 
parasysh rëndësinë e investimit në sistemin bankar digjital si shtytës për ta rritur numrin e klientëve, 
shitjen e tërthortë dhe kënaqësinë e klientëve, e përuruam fillimin e aktiviteteve të degës së re në 
qytetin e Ferizajit, duke vazhduar zgjerimin e njësive të reja për t’u shërbyer klientëve. Me degën e 
re, klientët mund të kryejnë shërbime 24 orë në ditë nëpërmjet terminaleve të bankomatëve brenda 
objektit, që u mundëson atyre të tërheqin ose depozitojnë para, si dhe ofrojnë mjet për qasje në 
shërbimet online përmes kanaleve alternative si E-banking dhe TebMobile. 
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• Kemi përkrahur prapë ekipet kosovare të basketbollit dhe futbollit edhe këtë vit. Pas përkrahjes së 
ofruar gjatë kualifikimeve në Eurobasket 2017, Banka ka vendosur ta përkrahë FBK-në edhe në fazën e 
para kualifikimit për Kupën Botërore të Basketbollit 2019 në Kinë.
• Jemi jashtëzakonisht të kënaqur që TEB Sh.A është njohur si banka më e mirë në Kosovë edhe një 
herë në vitin 2017 nga publikime prestigjioze, si The Banker-Financial Times dhe Euromoney.  Përveç 
këtyre, projektet e TEB-it për ndërmarrësinë e grave kanë marrë vlerësim të lartë nga BERZH-i (Banka 
Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim - BERZH). Në takimin vjetor të BERZH-it (Banka Europiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim) të mbajtur në Qipro, TEB është shpërblyer me "Çmimin Gjinor". Ky çmim vjen 
pas programeve aktive të përbashkëta ndërmjet TEB-it dhe BERZH-it për gratë në biznes. Të gjitha këto 
shpërblime janë mirënjohje të jashtme të industrisë bankare për Bankën tonë dhe arritjet e saj. Në 
këtë drejtim, dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast të veçantë për t’i falënderuar të gjithë punonjësit tanë për 
kontributin e tyre në performancën e përgjithshme të Bankës, gjë që ka rezultuar në tërë ato çmime 
prestigjioze.
Përveç kësaj, në periudhën e ardhshme mund ta cek se do të vazhdojmë t’i diversifikojmë shërbimet 
tona që trajtojnë nevojat dhe pritjet e klientëve, ndërsa në të njëjtën kohë ta rrisim numrin e klientëve 
aktivë; dhe gjithashtu do të vazhdojmë ta përkrahim rritjen ekonomike të Kosovës me fokusin e saj 
kryesor në krijimin e vlerës. Resurset tona më të mëdha në këtë synim janë të trefishta: përpjekjet 
e dedikuara të personelit tonë, të përbërë nga profesionistët më të mirë në këtë sektor; përkrahja e 
vazhdueshme e aksionarëve tanë; dhe sinergjia jonë e fortë me të gjitha palët e përfshira në aktivitetin 
tonë. Unë do të doja të përfitoj nga ky rast për të ofruar mirënjohjen time të sinqertë për të gjithë 
punonjësit tanë të çmuar, aksionarët dhe palët e interesuara.   
E pres me kënaqësi ndarjen e rezultateve dhe kënaqësinë e shumë arritjeve të tjera me të gjithë ju në 
vitin e ardhshëm, me përkrahjen e përvojës së thellë bankare dhe kulturës afariste të aksionarit tonë 
BNP Paribas.

Orçun Özdemir
Drejtori Menaxhues
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TEB Sh. A në 2017
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3.1. TEB-i në shifra

Treguesit e bilancit të gjendjes 

Treguesit e pasqyrës së të hyrave 

Raportet e rentabilitetit

Raportet e likuiditetit

Treguesit tjerë

2017 2016
Rritje/
(Rënie) Përqindja
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3.2. Indikatorët Kyç Financiar 

Frytet e menaxhimit të vazhdueshëm të kujdesshëm të portfolios, risku i balancuar mirë dhe strategjia 
e rritjes si dhe qëndrueshmëria e kënaqësisë së klientëve rezultuan me shifra të jashtëzakonshme të 
fitimit, rritje të qëndrueshme të portfolios së kredive dhe rritje të mëtejshme të pjesës së tregut në 
vitin 2017. 

Në fund të vitit 2017, totali i aseteve të Bankës arriti 488.519 milionë €, duke u rritur me 59.3 milionë 
€ ose 13,8% në krahasim me vitin 2016, dhe u mbajt madhësia e aseteve të Bankës në nivelin e synuar. 
Portfolio bruto e kredive u rrit në 376.511 milion €, një rritje prej 6.8%, ose një rritje e volumit prej 23.8 
milion € mbi vitin e kaluar. Bruto kreditë tani përfshijnë 77.1% të aseteve totale të Bankës në bilancin 
e gjendjes së bankës TEB.

Raporti i kredive jo performuese (KJP) (kreditë mbi 90 ditë në vonesë) në fund të vitit 2017 ishte 2.5%, 
krahasuar me 6.1% në vitin 2016, një rënie prej 367 pikëve bazë. Depozitat e klientëve në fund të vitit 
2017 arritën në 381.1 milion €, një rritje prej 46.6 milion € ose +13.9% në krahasim me fundin e vitit 
2016. 

Kapitali aksionar u rrit nga 71.3 milionë € në vitin 2016 në 87.9 milionë € në vitin 2017, për shkak 
të rritjes së fitimeve të mbajtura gjatë vitit. Në tërësi, kjo paraqet një rritje prej 23,4% në kapitalin 
aksionar në krahasim me vitin 2016.

13.8%
€59.3M 

Rritje e aseteve 
(€488.5M total)

23.4%
€ 16.7M Rritje në
kapitalin aksionar

(€87.9M total)
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Indikatorët e pasqyrës së të ardhurave gjithashtu 
tregojnë rënie të lehtë në performancë në 
krahasim me vitin e kaluar. Të hyrat neto nga 
interesi arritën në 27.6 milionë €, një rënie prej 
1.4 milionë € ose -5,0% në krahasim me vitin 
2016. Të hyrat neto jo nga interesi arritën në 6.8 
milionë €, një rritje prej 0,2 milionë € ose 2,8% në 
krahasim me vitin 2016. 

Raporti kosto-të ardhura në vitin 2017 u rrit më 
tej në 55.3% nga 48.4% në 2016. Të hyrat neto 
nga shërbimet bankare në fund të vitit ishin 35.5 
milionë €, në krahasim me 36.0 milionë € të 
realizuara në vitin 2016. 

Banka përfundoi vitin me 16,6 milionë € fitim pas 
tatimit në krahasim me 18,3 milionë € në vitin 
2016, ose një rënie prej 9,2%.

Sa i përket indikatorëve të profitabilitetit, në 
fund të vitit 2017 Banka ka gjeneruar kthim 
në ekuitet (KNE) me rentabilitet prej 24.0% 
krahasuar me 35.7% në vitin 2016, ndërsa kthimi 
në asete (KNA) qëndroi në 3.4% në krahasim me 

4,3% në vitin paraprak. Raporti i Interesit neto 
mbi Asetet mesatare që krijojnë interes ishte 
7.3% krahasuar me 8.3% në vitin paraprak. Sa 
i përket menaxhimit të kapitalit të bankës në 
fund të vitit 2017, Raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit i Bankës (RMK) ishte 21.01%, duke 
tejkaluar kërkesën minimale të Bankës Qendrore 
të Kosovës (BQK) prej 12%, dhe është rritur nga 
19.7% në fund të vitit 2016 për shkak të rritjes së 
fitimeve të mbajtura gjatë vitit. 

Raporti i Aseteve likuide në krahasim me asetet 
totale ishte 22,1% në fund të vitit 2017 në 
krahasim me 19,5% në vitin 2016, ndërsa Asetet 
e vlerësuara sipas rrezikut (AVRr) arritën 423,0 
milionë €, të rritura nga 388,5 milionë € në vitin 
paraprak pas rritjes në portfolion e kredive gjatë 
vitit 2017.

Në vitin 2017, Banka ka hapur një degë, duke 
rritur numrin e përgjithshëm të degëve në 27 
(2017: 27) ndërkohë që numri i punonjësve është 
rritur në 593 në krahasim me 580 sa ishin në 
fund të vitit 2016.

Banka përfundoi vitin
me €16.6M ftim pas tatimit

në krahasim me €18.3M 
në 2016 Rritje prej 9.2%
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Njësitë e biznesit
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4.1. Shërbimet bankare 
 për individë
Në vitin 2017, TEB Sh.A ka forcuar pozitën e saj si 
aktor udhëheqës në grupet e klientëve të sektorit 
bankar të Kosovës dhe të shërbimeve bankare 
retail në fushën e të gjitha produkteve 

Gjatë vitit 2017, Divizioni i shitjeve retail ka 
treguar rritje të ndjeshme të kredive të hapura 
në vlerë prej 17 milionë euro ose 13.8% rritje 
neto krahasuar me vitin 2016. Përpjekja më e 
madhe në zhvillimin e kredive ka ardhur nga 
fushata të ndryshme (50 fushata) të cilat janë 
shpallur në mënyrë masive gjatë vitit 2017. Si 
rezultat i fushatave të kredive dhe përmirësimeve 
të sistemit, ne kemi qenë në gjendje ta rrisim 
pjesën tonë të tregut në 21% me një rritje neto 
prej 17 milionë eurosh në kredi me një rrezik 
vazhdimisht më të ulët në KJP.

Sa i përket depozitave, viti 2017 ka qenë një nga 
vitet më të suksesshme të shërbimeve bankare 
retail. Rritja neto e depozitave ishte 31 milionë 
euro ose 13.7% rritje neto në krahasim me vitin 
2016.

Banka mund t’i ofrojë të gjitha produktet që 
janë të rëndësishme për t’i bërë më të thjeshta 
dhe më të sigurta financat e klientëve dhe për 
të gjetur zgjidhje së bashku me klientin. Detyrat 
dhe zgjidhjet e prodhimit po bëhen digjitale dhe 
ne besojmë se ka nevojë për këshilla dhe për një 
ndjenjë sigurie në zgjidhjet financiare në mesin 
e të gjitha grupeve të klientëve të kësaj linje të 
biznesit.

Në vitin 2017 ne i kemi kushtuar shumë më tepër 
vëmendje të siguruarit të aktivitetit të duhur në të 
gjitha funksionet dhe në të gjitha kanalet. Biznesi 
ynë ka pozitë të fortë në mesin e klientëve tanë 

dhe tregon një trend të mirë në kënaqësinë e 
klientëve.

Kemi arritur rritje të kredive prej 13.8% për qind. 
Ajo që e dallon rritjen e vitit të kaluar nga vitet 
më të zakonshme është se një përqindje më e 
lartë e rritjes është për shkak të klientëve të 
rinj. Vendimi i disa konkurrentëve për mbylljen 
e zyrave në pjesë të rajonit tonë na ka dhënë 
mundësi për të marrë klientë të mirë, solidë me 
profil të mirë rreziku - dhe e shfrytëzuam këtë 
mundësi. Aktiviteti i rritur është dedikuar edhe 
në rritjen e mbulimit të produkteve në 300,000 
klientët tanë retail. Një trend i mirë në shitjet 
e produkteve dhe në të gjitha kanalet është 
vërejtur në vitin 2017.

Përveç përcjelljes së normave dhe kërkesave 
të veprimtarisë bankare për praktikat e mira 
këshilluese, ne si bankë duhet të kontribuojmë 
në njohuri dhe ide që vazhdimisht e përmirësojnë 
cilësinë dhe rëndësinë e përmbajtjes këshilluese 
për klientët tanë. Pjesa jonë më e fortë është 
aftësia jonë për të përmbushur një pjesë gjithnjë 
e më të madhe të nevojave të klientëve tanë për 
shërbime financiare në një industri ku shumë 
aktorë përqendrohen në shitjen e produkteve 
individuale.

Ne besojmë se ruajtja e një pranie të fortë 
lokale me marrëdhëniet me klientët tanë i jep 
bankës një përparësi në afarizëm. Në nivel të 
përgjithshëm, ne do ta zhvillojmë një bankë 
të shkëlqyer digjitale të pajisur me këshilltarë 
kompetentë të klientëve në vende të shumta, 
por me kosto efektive në të gjithë rajonin tonë. 
Marrja e klientëve të rinj është një efekt, por 
ne gjithashtu e shohim se ka dhënë dhe do 
të vazhdojë të na japë përparësi edhe më të 
mëdha në drejtim të zhvillimit të mbulimit të 
produkteve, marrëdhënieve afatgjata me klientë, 
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marzhave pozitive, sigurimit të një baze më të 
mirë për ofrimin e shërbimeve dhe iniciativave 
relevante dhe arritjen e kënaqësisë më të lartë 
të klientëve.

Viti 2017 ka qenë në qendër të zhvillimit të 
fundit të kanaleve alternative të shpërndarjes. 
Bankomati ka qenë përqendrimi kryesor ku 
kemi shtuar shumë funksione shtesë që e 
kanë përmirësuar shërbimin për klientë dhe si 
rezultat kemi arritur të zvogëlojmë numrin e 
transaksioneve në degë.
Zhvillime të rëndësishme kanë ndodhur edhe 
në produktin TEB Mobile dhe E banking ku janë 
shtuar shumë karakteristika të reja dhe si rezultat 
kemi arritur ta rrisim numrin e transaksioneve 
përmes këtyre kanaleve.

Ç'ka më tutje?

EPritjet për vitin 2018 janë ambicioze. Buxheti 
ynë për vitin 2018 pritet të përqendrohet në 
kredi, depozita, shitjet e ndërsjella dhe shërbimet 
bankare digjitale, bazuar në parimin e rritjes 
dhe përmbushjen e objektivave afatmesme dhe 
afatgjata. 
Vlen të përmendet se shërbimet bankare retail 
në vitin 2018 do të sjellin risi në tregun bankar 
me produkte dhe shërbime të reja dhe inovative. 
Një prej tyre janë Kreditë Tregtare dhe SMS 
Kreditë, të cilat janë platforma digjitale dhe e 
lehtësojnë mënyrën e aplikimit për kredi, gjë që 
ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimit për 
klientë.
Kredia ekologjike është një nga produktet e reja 
që do të fillojë të jepet në tremujorin e parë 
të vitit 2018. Ne do të jemi banka e vetme në 
treg që do t'u mundësojë klientëve të aplikojnë 
për kredi ekologjike. Kredia ekologjike është 
dizajnuar posaçërisht për t’i inkurajuar individët 
që të bëjnë më shumë riparime për kursimin e 

energjisë në shtëpitë e tyre duke u dhënë atyre 
deri në 20% të investimit. 
Rezultati, si në të ardhmen ashtu edhe në të 
tashmen, do të jetë që ne të fitojmë klientë të 
shumtë dhe të përshtatshëm, t’i përmirësojmë 
shitjet e ndërsjella dhe sinergjitë me pjesët e 
tjera të grupit, ta përmirësojmë mbulimin e 
produkteve, të sjellim pritshmëri të një shërbimi, 
dhe me këto do të thotë ta arrijmë profitabilitetin 
më të mirë.

4.2. Biznesi i kartelave
Me mbi 9,000 kartela të reja të miratuara gjatë 
vitit 2017, StarCard mbetet kartela e kredisë më e 
përdorur dhe më e preferuar në treg. Pozita jonë 
si zgjedhja e parë e klientit na jep një përgjegjësi 
edhe më të madhe për të qenë kudo që janë 
klientët tanë dhe për t'i dëgjuar në mënyrë 
aktive nevojat e tyre. Kompetenca dhe ekspertiza 
pa rivalë, dëgjimi aktiv dhe aftësitë e zbatimit 
u dëshmuan sërish si çelësi për një tjetër vit të 
shkëlqyer për biznesin tonë të kartelave. Duke 
kombinuar nevojat e klientëve me zhvillimet e 
reja teknologjike, kemi vazhduar të prezantojmë 
produkte të reja, shërbime të zgjeruara dhe 
kanale të reja të shfrytëzimit në mënyrë që 
klientët tanë të mund të kryejnë transaksione 
bankare me komoditet, kudo qofshin dhe pa 
kufizimet e imponuara nga orari tradicional i 
ofrimit të shërbimeve bankare.
TEB ka organizuar më shumë se 300 fushata 
të kartelave ku gjysma e tyre janë organizuar 
në bashkëpunim me tregtarët tanë që na 
mundësojnë të krijojmë marrëdhënie të mira 
me tregtarët dhe t’i sjellim ofertat më të mira 
për klientët tanë. Janë organizuar fushata të 
ndryshme, bonuse shtesë, ndërrime, këste shtesë 
dhe çmime premium si një Harley Davidson i ri, 
për të përmendur vetëm disa.
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Kemi shpërndarë mbi 500,000 € pikë bonusi në 
kartela ose si bonuse në forma të tjera.
Në vitin 2017, tregu i Kosovës ka pasur një 
rritje prej 3.3% në totalin e qarkullimit në POS, 
ndërsa 72% e rritjes totale është kontribuar nga 
rrjeti i terminaleve POS të TEB-it. Ky zhvillim i 
rëndësishëm tregon angazhimin e bankës sonë 
në zgjerimin e rrjetit të POS-ve dhe aktivizimin 
e përdoruesve të kartelave me fushata të 
ndryshme të nxitura nga bonuset. Ka pasur 
investime edhe në POS Terminale, duke ndërruar 
modelet e vjetra me funksionin e ri pa kontakt, 
duke ruajtur udhëheqjen në numrat e POS-ve në 
tregun e Kosovës me mbi 4,000 POS që mbulojnë 
më shumë se 2,000 pika tregtare. 
Ndërkohë që qarkullimi i përgjithshëm në POS ka 
pasur një rritje prej 5.6% krahasuar me vitin 2016 
duke ruajtur pozitën udhëheqëse në treg me 42% 
të tregut në Kosovë. Që kur rrjeti i terminaleve të 
POS të TEB-it e ka marrë MasterCard kartelën, 
"pagesat jo tonat" (kartelat që nuk i ka lëshuar 
TEB-i) janë rritur për 64% nga viti 2016 në POS të 
TEB-it, duke i bërë POS tona më të dëshirueshmet 
nga tregtarët tanë dhe nga klientët tanë jashtë 
vendit. 

“Sigurt dhe shpejt” është ajo që e synojmë 
me kartelat tona. Me MasterCard Contactless 
(pa kontakt) transaksionet kryhen brenda 5 
sekondave. Pagesat pa kontakt deri në 15 € 
kryhen pa PIN, ndërsa mbi 15 € deri në 100 € 
PIN kërkohet për transaksionet pa kontakt. Ky 
funksion i bën klientët t’i përdorin kartelat edhe 
për shuma të vogla dhe e kursen kohën e tyre.
Siguria e kartelave është një nga prioritetet 
tona më të mëdha, prandaj në infrastrukturën 
e rrjetit tonë po bëhen investime të rregullta. 
Kjo menaxhohet nga ekipi ynë shumë vigjilent 
i monitorimit në kohë reale. Besojmë se siguria 
e transaksioneve është padyshim një nga 
sukseset tona, sepse transaksionet mashtruese 

në tentativë duke përdorur kartelat tona dhe 
në rrjetin tonë mbeten konsiderueshëm nën 
tendencat e sektorit. 

Visa 3D Secure i bën blerjet dhe pagesat online 
të sigurta dhe të shpejta me kartelat tona debit 
ose kredit.
Teksa teknologjia bëhet gjithnjë e më e 
sofistikuar, mashtrimi me kartela në të gjithë 
botën po përhapet me ritëm dinamik. TEB-i 
ka investuar shumë në siguri të avancuar për 
rrjetin tonë të infrastrukturës. Besojmë se 
siguria e transaksioneve është padyshim një nga 
sukseset tona, sepse transaksionet mashtruese 
në tentativë duke përdorur kartelat tona dhe 
në rrjetin tonë mbeten konsiderueshëm nën 
tendencat e sektorit. 
TEB Bank Sh.A., një nga institucionet kryesore 
dhe inovative financiare në sektorin bankar, që 
u kushton vëmendje të veçantë klientëve të vet, 
prezanton diçka të re për të gjithë klientët e 
bankës. Për ta lehtësuar shërbimin për klientin, 
MasterCard pranohen në terminalet POS dhe 
në bankomatët e bankës TEB. Gjatë vitit 2017 
TEB ka rritur numrin e depozitave në bankomat. 
duke mbuluar secilën degë me bankomat për 
depozita dhe lokacionet kryesore për bankomate 
të jashtme, të tilla si qendrat tregtare, qendra e 
qytetit.
Me jetën më dinamike dhe trendet globale, 
shpejtësia e ofrimit të shërbimit të pagesave 
paraqet një sfidë për të gjithë, ndërsa për ta 
përmirësuar cilësinë TEB Sh.A ka prezantuar 
sistemin e pagesave Contactless (pa kontakt). 
Përveç kësaj, klientët tanë mund të paguajnë me 
MasterCard në terminalet POS të TEB Bankës 
me metodën e re Contactless. Qëllimi kryesor i 
bankës TEB Bank vazhdon të jetë përmirësimi i 
nivelit të shërbimeve për klientët e vet dhe beson 
fuqimisht në vlerën e shërbimeve që vazhdon 
t’i zgjerojë që klientët të jenë më të kënaqur 
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me këto shërbime, por gjithashtu duke ofruar 
shërbime të niveleve më të avancuara në tregun 
bankar. Ne kujdesemi që klientët tanë të marrin 
shërbimin më profesional që e meritojnë, sepse 
ne besojmë në vlerat e shërbimeve inovative dhe 
të domosdoshme në sektorin bankar.
Duke besuar në vlerën e shërbimeve me 
transparencë, ne i ofrojmë këto shërbime me 
korrektësi maksimale për klientët tanë, sepse 
ne përpiqemi të ndjekim trendet më të fundit në 
sektorin bankar.
Me një bazë klientësh në rritje, nevoja për të 
garantuar shërbime më të mira është prioritet. 
Prandaj, kemi zgjeruar ekipin e shitjes direkte 
dhe aktivitetet e tij. Tani, jemi edhe më afër 
klientëve dhe të aftë për t'iu përgjigjur më shpejt 
dhe më besueshëm nevojave të tyre. Ekipi i 
shitjeve direkte është gjithashtu në dispozicion 
për të ofruar informata për ofertat speciale për 
të cilat klienti mund të ketë të drejtë përdorimi. 
Gjithashtu, këshillon klientët mbi produktet dhe 
shërbimet e reja në dispozicion nga banka dhe 
që ne mendojmë se mund të jenë me interes 
dhe përfitim për ta. Gjatë gjithë vitit dhe në 
partneritet me tregtarët, Banka ka iniciuar 
fushata të shumta të personalizuara, duke ofruar 
propozime të ndryshme që paraqesin plane 
shtesë të pagesave, zbritjeve, periudha grace 
dhe produkte bonus. 

Ç'ka më tutje?

ANdërsa biznesi i e-tregtisë vazhdon të rritet 
në Kosovë, ne po zhvillojmë një platformë të 
“e-commerce” (e-tregtisë) që do të jetë unike 
në tregun tonë. Platforma jonë do t’u mundësojë 
përdoruesve të kartelës StarCard të blejnë në 
internet me deri në 24 këste pa komision, për herë 
të parë në tregun ose rajonin tonë. Si udhëheqës 
në biznesin e kartelave dhe me platformën 
unike të tregtisë elektronike, ne synojmë të jemi 

mundësia më e mirë për dyqanet tregtare dhe 
klientët për blerjet vendore në internet.
TEB vazhdimisht përcjell dhe investon në 
karakteristikat më të reja të biznesit të kartelave 
që janë në trend global. Kjo na mundëson ta 
ruajmë pozitën udhëheqëse në tregun tonë dhe 
të jemi mundësia më e mirë për klientët dhe 
dyqanet tregtare.

4.3. Shërbimet Bankare 
 Për Nvm-Të
Si një segment i rëndësishëm për ekonominë e 
Kosovës në drejtim të krijimit të vendeve të punës 
dhe prezantimit të ideve të reja në treg, segmenti 
i NVM-ve edhe një herë ka tërhequr interesin e 
bankave komerciale në sektorin bankar. Në këtë 
situatë, segmenti i NVM-ve në TEB ka investuar 
në aktivitetet e shitjes dhe operacionet e saj 
për të krijuar një rritje të shëndoshë, menaxhim 
efektiv të KJP-ve dhe zgjerim të marrëdhënieve 
të veta me bazën e saj të klientëve. 

Në këtë drejtim, viti 2017 ishte një vit tjetër i 
suksesshëm për NVM-të në TEB, pasi që ky 
segment arriti ta rrisë portfolion e vet të kredive 
për 9.5 milion euro ose 8.5% dhe portfolion e vet 
të depozitave për 9.5 milionë euro ose 14.8%. 
Këto shifra tregojnë angazhimin e bankës në 
sektorin e NVM-ve dhe përgjigjen pozitive të 
tregut në konceptin dhe modelin afarist të TEB-
it. Njëkohësisht, rezultatet pozitive janë arritur 
në menaxhimin e KJP-ve pasi që ato janë ulur 
nga 9.7% në 4.1% (shlyerja e përfshirë). 

Për t’i arritur këto rezultate, janë përdorur disa 
strategji dhe disa qasje. Strategjitë dhe qasjet 
përfshijnë të ndryshme që nga ndryshimet 
organizative, partneritetet e reja, qasjet e reja në 
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fushata dhe përqendrimi i shtuar në nevojat e 
klientit. Prandaj si një nga zhvillimet kryesore, ky 
departament është riorganizuar në bazë rajonale 
pasi degët e ndryshme janë grupuar në dy rajone 
kryesore. Ideja prapa këtij ri-organizimi ishte 
se do të paraqitet një efikasitet më i lartë pasi 
komunikimi me degët do të përqendrohet dhe 
në anën tjetër, kuptimi dhe aktivitetet e shitjeve 
do të jenë më të përqendruara. Rezultatet e 
këtij ndryshimi ishin pozitive pasi të dy rajonet 
realizuan rritje. 

Përmes Departamentit Agro, banka ishte 
gjithashtu shumë aktive në dhënien e kredive 
dhe zhvillimin e Agrobiznesit. Ky segment është 
veçanërisht i rëndësishëm për balancimin e 
zhvillimit ekonomik pasi ofron mundësi për 
banorët në zonat rurale për ta shfrytëzuar 
tokën dhe për të krijuar vlerë për veten dhe 
për shoqërinë. TEB është përpjekur të fitojë nga 
sektorët me rëndësi strategjike për vendin dhe 
përmes njohurive të saj dhe aktivitetit të shitjeve, 
arriti të krijojë rritje dhe ta rrisë pjesën e tregut. Në 
këtë drejtim, subvencionet e qeverisë në formën 
e granteve luajtën një rol të rëndësishëm pasi 
që 1.6 milion euro kredi u dhanë për financimin 
e marrësve të granteve dhe për projektet e tyre. 

Ky departament ishte gjithashtu aktiv në 
dizajnimin e fushatave të përshtatura si fushata 
sezonale dhe fushata me klientë që ishin 
atraktive për tregun dhe përkrahën aktivitete 
të ndryshme investuese të klientëve. Në këtë 
drejtim departamenti arriti të realizojë një rritje 
prej 2.7 milionë euro dhe në të njëjtën kohë arriti 
të ulë KJP-të nga 5.9% në 4.8%. 
Një përkrahje shumë e rëndësishme për rritjen e 
kredive në segmentin e NVM-ve ishte garancia 
që e kishim me Fondin e Kosovës për Garantimin 
e Kredive. Në fund të vitit 2016 banka nënshkroi 
një marrëveshje për një limit prej 5.0 milion 

€ garanci që do të përdorej për tejkalimin e 
sfidave të klientëve NVM lidhur me kolateralin 
dhe për rritjen e qasjes në kapital. Kjo garanci u 
dëshmua të jetë një mjet shumë i vlefshëm, pasi 
gjithsej 240 kredi u shpërndanë nëpërmjet saj në 
një shumë totale prej 10.2 milion € Aktiviteti i 
kreditimit përmes sistemit të garancisë është në 
përputhje me strategjinë e departamenteve për 
rritjen e qasjes në kapital për NVM me rritje të 
shpejtë që do të kontribuonte në rritjen e numrit 
të vendeve të punës dhe konkurrencën më të 
lartë në treg. 

Aktiviteti në rritje i dhënies së kredive u përkrah 
edhe nga përmirësimi i proceseve operacionale 
në propozimet për kredi. Banka synon të arrijë 
një proces të thjeshtë dhe efikas ku çdo kërkesë 
dhe bashkëveprim i klientit me bankën do të 
procesohet sa më shpejt që të jetë e mundur. 
Kjo do të kontribuojë në një cilësi më të mirë të 
shërbimit, efikasitet më të lartë në bankë dhe 
kapitalizim në mundësitë tregtare në anën e 
klientit. 

Për aktivitetet që lidhen me shërbimet 
jofinanciare, banka gjatë vitit 2017 ka vazhduar 
të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve të 
menaxhimit të kompanive të NVM-ve duke ndarë 
praktikat më të mira përmes programeve të saj. 
Kështu, banka organizoi 5 "Akademi Biznesi" 
që përqendrohen në sfidat dhe mundësitë që 
dalin nga globalizimi, rëndësinë e planifikimit 
strategjik dhe menaxhimin e rritjes. Njëkohësisht, 
banka ka qenë aktive në promovimin e programit 
të ndërmarrësisë së grave, pasi që në partneritet 
me BERZH-in organizoi 10 aktivitete për Gratë në 
Biznes, ku nëpërmjet përmbajtjes së përshtatur 
vazhdoi të fuqizojë gratë për t'u angazhuar në 
aktivitete afariste. Si rezultat i investimeve të 
vazhdueshme dhe përparimit në programin 
"Gratë ndërmarrëse", banka u shpërblye me 
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"Çmimin Gjinor" nga BERZH-i në takimin vjetor 
të mbajtur në Qipro. Ky program u njoh edhe nga 
Aleanca Globale Bankare për shoqatat e grave 
të cilët e ftuan bankën për ta ndarë programin 
e saj si praktika më e mirë në mbledhjen vjetore 
të anëtarëve të vet që u mbajt në Londër. Këto 
shpërblime na bëjnë shumë krenarë dhe na 
japin nxitje shtesë për vazhdimin e avancimit të 
programeve dhe programe të reja të kësaj natyre. 
Duke synuar zgjerimin dhe avancimin e kanalit 
alternativ të ofrimit të shërbimeve, banka 
është përqendruar shumë në promovimin e 
karakteristikave dhe shërbimeve të ndryshme të 
kanalit të saj të E-banking. Kjo platformë ofron 
një eksperiencë shumë të lehtë për përdorim në 
një gamë të gjerë të funksionaliteteve që edhe 
kursen kohë dhe shpenzime bankare për klientin. 
Në këtë drejtim, një nga shërbimet që është 
promovuar dhe pranuar pozitivisht nga tregu ka 
qenë procesimi i pagave nëpërmjet E-Banking 
për Biznese. Nëpërmjet këtij shërbimi, banka 
mundi të përmirësonte më tej shërbimet e saj 
të menaxhimit të parasë dhe të kontribuonte 
në cilësinë e shërbimit ndaj klientëve të saj. 
E-banking për biznese dhe kanalet alternative të 
ofrimit të shërbimeve do të mbeten në qendër për 
bankën edhe në vitin vijues, si dhe do të shtohen 
më shumë shërbime që do ta përmirësojnë 
përvojën e përdorimit të klientëve tanë. 

Si një risi, lansimi i M-Banking për biznese pritet 
ta rrisë vlerën e marrëdhënieve me bankën tonë, 
pasi që do të jenë në dispozicion disa shërbime 
të tilla si transferimi i parave, pagesat e tatimeve 
dhe tarifave doganore. Një vëmendje e veçantë do 
t'i kushtohet marrjes së - menaxhimit të parave 
të NVM-ve, pasi banka do ta synojë qarkullimin 
e tyre dhe pagesat e pagave përmes fushatave 
të dizajnuara posaçërisht për këtë qëllim. Jemi 
shumë të bindur se forca jonë e shumëfishtë e 
vendos bankën në një pozitë të favorshme për të 

përfituar nga mundësitë në tregun e NVM-ve dhe 
për t’u rritur në mënyrë të qëndrueshme. 

Ç'ka më tutje?

Arritjet dhe rezultatet pozitive të vitit 2017 si në 
aspektin e shifrave ashtu edhe të zhvillimit të 
biznesit na inkurajojnë të vazhdojmë me të njëjtat 
ambicie në vitin 2018. Banka do të vazhdojë të 
ofrojë zgjidhje dhe qasje në financa për NVM-të 
me qëllim të kapitalizimit të dinamikës së tyre 
dhe ideve të reja për tregun.
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4.4. Shërbimet bankare komerciale dhe për korporata
Nëpërmjet marrëdhënieve të saja të afërta me klientët dhe qasjes së orientuar kah zgjidhjet, TEB Sh.A. 
është një lojtar mjaft i dukshëm në segmentin komercial dhe të korporatave. Në TEB, e pranojmë se 
ky segment i caktuar i klientëve është më i ndërlikuar për sa i përket nevojave dhe kemi zhvilluar 
një strategji të zgjidhjeve të përshtatura dhe të avancuara të shërbimeve të menaxhimit të parasë së 
gatshme për t’iu ofruar klientëve tanë një sistem të vlerës së shtuar që është me përfitim edhe për 
bankën. Si në vitet e mëparshme, strategjia jonë në vitin 2017 u përqendrua në rritjen e pjesës sonë 
të tregut dhe profitabilitetit. Kjo e fundit u dëshmua të jetë sfiduese, sepse tregu diktoi një rënie të 
konsiderueshme në normat e interesit, ndërsa numri i kufizuar i klientëve në këtë segment kërkon një 
qasje proaktive nga Banka. Departamenti ka arritur një rritje prej 6.3 milion Euro në kredi, ose një rritje 
prej 9,1% në krahasim me vitin e kaluar. Tregu e vlerëson ofertën cilësore të Bankës në shërbime të tilla 
si transferet, pagesat përmes terminaleve POS dhe transaksionet e tjera. Ne kemi vazhduar të ofrojmë 
zgjidhje të avancuara të menaxhimit të parave të gatshme, siç është rrjeti i zgjeruar i terminaleve POS, 
debitit dhe kredit kartelat e dallueshme lidhur me biznesin dhe teknologjinë më moderne për biznes 
përmes e-banking me karakteristika dhe opsione të shumta. Zgjerimi i kanaleve alternative të ofrimit 
të shërbimeve dhe rritja e zgjidhjeve të menaxhimit të parave është një qasje e rëndësishme strate-
gjike për vitet e ardhshme, sepse tregu i biznesit po kërkon partneritete më efikase dhe më të gjera. 
Një nga kanalet më inovative të pagesave në treg që ne e kemi lansuar gjatë vitit 2017 është pagesa 
e faturave për SMS-ve.
Një nga prioritetet e veçanta të Bankës në vitin 2017 ishte rritja e efikasitetit në operacione. Kemi in-
vestuar shumë kohë dhe përpjekje të konsiderueshme në promovimin e gamës së gjerë të opsioneve 
dhe përfitimeve të shumta që ofron e-banking për biznese. Kjo iniciativë ka rezultuar mjaft e suk-
sesshme, sepse shumë klientë kanë filluar ta përdorin përdorin e-banking për nevojat e tyre të për-
ditshme bankare. Si rezultat, 71% e transaksioneve totale të transfereve vendore janë kryer duke për-
dorur e-banking, ndërsa duke u rritur për përafërsisht 4% transferet ndërkombëtare duke e përdorur 
kanalin e njëjtë, në 70% të transaksioneve totale të transfereve ndërkombëtare të kryera duke përdorur 
e-banking. Ky ndryshim në sjelljen e klientëve përbën një arritje të rëndësishme për departamentin, 
sepse zvogëlon ngarkesën e punës në degë dhe i mundëson ekipeve të degës të kalojnë më shumë kohë 
për këshillim dhe përkrahje për klientët. Në forcimin e marrëdhënieve me klientët, Banka ka vazhduar 
ofrimin e shërbimeve jo-financiare në formë të këshillave biznesore për klientët korporata. Kjo tregon 
se fusha e bashkëpunimit me klientët korporata është e kufizuar vetëm nga kreativiteti dhe imagjinata, 
pasi mundësitë janë të pafundme.

What’s next?

Ne jemi të përkushtuar për rritjen e bashkëpunimit tonë me segmentin e korporatave dhe kemi një ide 
të qartë se si të arrihet ky objektiv. Ne do të vazhdojmë të fusim në përdorim produkte të reja të me-
naxhimit të parasë në vitin 2018, për ta lehtësuar punën e klientëve tanë korporata si dhe për të arritur 
përmirësimin e efikasitetit përmes operacioneve tona. Si bankë, do të vazhdojmë të mbështetemi në 
inovacion dhe zgjidhje të përshtatura për ta arritur një pjesë më të madhe të biznesit të klientëve kor-
porata dhe për ta rritur pjesën tonë të tregut dhe profitabilitetin. Në të njëjtën kohë, në mënyrë aktive 
do të synojmë projektet në sektorin e prodhimit dhe eksportit, sepse ata shihen si pika strategjike për 
rritjen e mëtejshme të korporatave dhe gjithashtu për rritjen e përgjithshme të ekonomisë. Ne do të 
vazhdojmë të jemi në dijeni për përgjegjësitë tona në një ekonomi në rritje.
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4.5. Financat tregtare
TEB Sh. A. e kupton se biznesi ndërkombëtar 
në një botë të globalizuar është sfidë - suksesi 
kërkon njohuri të gjera profesionale dhe rrjet 
efektiv. TEB-i i ka të dyja.

Gjatë vitit 2017, kemi vazhduar t’i përkrahim 
klientët tanë duke krijuar dhe përshtatur 
zgjidhje të financave tregtare për nevojat e 
tyre të biznesit. Për më tepër, kemi punuar 
vazhdimisht në zgjerimin e rrjeteve tona, 
forcimin e marrëdhënieve me bankat e tjera, dhe 
ngritjen e mëtejme të standardeve tona të larta 
të profesionalizmit dhe kompetencës. Përkrahur 
nga prania globale dhe ekspertiza në tregtinë 
ndërkombëtare e BNP Paribas dhe TEB A.Ş., ne 
vazhdimisht zgjerojmë mbulimin tonë gjeografik 
dhe gamën e produkteve tona.  

Produktet e financave tregtare për operacionet 
e biznesit dokumentar përfshijnë letër kreditë 
e importit dhe eksportit, skontimin në letër 
kredi, garancitë vendore dhe ndërkombëtare, 
letër kreditë në pritje (stand-by) dhe 
arkëtimet. Marrëveshja e nënshkruar në vitin 
2011 me programin e tregtisë së Korporatës 
Ndërkombëtare Financiare (IFC-së) na ka 
dhënë një mundësi të shkëlqyer dhe më shumë 
fleksibilitet për t'iu përgjigjur kërkesës në lidhje 
me letër kreditë e konfirmuara dhe kundër 
garancitë. Gjatë vitit raportues, gjithashtu kemi 
zgjeruar më tej marrëdhëniet tona me banka të 
reja korrespondente.

TEB Sh. A. e ka mbajtur përkrahjen e vazhdueshme 
për klientët dhe synon të jetë gjithmonë partneri 
më i besueshëm dhe i preferuar i biznesit në 
Kosovë, duke vazhduar ta ndajë profesionalizmin 
dhe ekspertizën në produktet e financave 
tregtare me klientët tanë duke ofruar edhe 
zgjidhje inovative.

Ç'ka më tutje?

Vitin e ardhshëm, do të vazhdojmë t’i mbështesim 
klientët tanë, duke ofruar një urë të sigurt për 
mundësi të reja. Profesionalizmi dhe ekspertiza 
do të jenë udhëzuesit tanë, sepse i shohim këto si 
elemente që të bëjnë të dallueshëm në një botë 
që lëviz me shpejtësi. Në vitin 2018, gjithashtu 
synojmë të shtojmë produkte të reja të tregtisë 
ndërkombëtare në gamën tonë të produkteve.

4.6. Sistemet e pagesave
TEB-i ka qenë e para që ka futur në funksion 
Sistemin e debitimit direkt (SDD), produkt unik 
në tregun e Kosovës që është e dizajnuar për 
të përkrahur bashkëpunimin komercial B2B 
(biznes me biznes). Funksioni i saj kryesor është 
përmirësimi i likuiditetit financiar të klientëve 
tanë të biznesit duke ofruar menaxhimin e plotë 
të llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme. 
Ai konsiderohet si sistemi më efektiv i 
menaxhimit të rrjedhës së parasë pasi përkrahet 
nga teknologjia dhe interfejsat më të fundit që 
lehtësojnë procedimin e plotë dhe automatik të 
pagesës së faturave. Kjo i mundëson klientëve 
që të na autorizojnë për të debituar (tërhequr) 
automatikisht mjete direkt nga llogaria e tyre 
bankare për të bërë pagesa të ndryshme mujore 
për kompani të ndryshme publike dhe private. 
Nevojitet vetëm një formular i autorizimit 
(i nënshkruar nga klienti) dhe transaksioni 
përkatës do të kryhet në mënyrë automatike. 
Klientët me SDD marrin linjë kreditore të 
dedikuar që mundëson pagesat për furnizuesit 
dhe garanton se kushtet e pagesës së faturës 
respektohen plotësisht. Hapi tjetër logjik ishte 
futja e skontimit të SDD-së që garanton të 
arkëtueshmet. Duke zbatuar skontimin e SDD-
së, klienti konsolidon financat dhe përfiton nga 
arkëtimi i hershëm i të arkëtueshmeve. Shërbimi 
ynë ultra-modern online shfrytëzon sistemet më 
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të avancuara të sigurisë dhe jep qasje 24/7 në 
shërbime bankare të sigurta, të përshtatshme 
dhe të shpejta. Klientët tanë mund t’i transferojnë 
fondet në mënyrë elektronike te përfituesit në 
mbarë botën dhe të procedojnë pagesa vendore, 
duke përfshirë pagesën e shërbimeve komunale 
dhe debi të tjera të rregullta, (si rryma, uji dhe 
telefoni). Për më tepër, klientët mund t’i kryejnë 
pagesat për Administratën Tatimore të Kosovës 
(ATK) në mënyrë automatike duke përdorur 
e-banking. Projekti i PBKR - Sistemit të Pagesës 
Bruto në Kohë Reale ka përfunduar me sukses në 
korrik të vitit 2016 dhe të gjitha pagesat vendore 
duke përfshirë pagesat në vlera të larta tani 
procedohen në kohë reale.
Në ditët e sotme, transferet e shpejta dhe 
të sigurta ndërkombëtare të parave janë me 
rëndësi të madhe për klientët me ambicie 
përtej shtetërore. Kjo është arsyeja pse ofrojmë 
një shërbim që është mënyra më e lehtë, më e 
shpejtë dhe më e besueshme për të bërë pagesa 
ndërkombëtare. Nëpërmjet rrjetit tonë të gjerë 
me mbi 50 marrëdhënie të huaja korrespondente 
dhe 10 banka për plasim, pagesat ndërkombëtare 
dalëse mund të kryhen për përfituesit e huaj në 
të gjithë botën. Si anëtar i SWIFT-it, rrjetit më të 
madh në botë të pagesave, klientët tanë gëzojnë 
një përparësi të qartë, sidomos në pagesat 
ndërkombëtare dalëse. Pagesat ndërkombëtare 
hyrëse mund të menaxhohen duke përdorur 
të njëjtin sistem. Kjo do të thotë që jemi në 
gjendje të ofrojmë shërbime të pagesave që 
janë udhëheqëse në treg, gjithashtu nëpërmjet 
aktiviteteve të brendshme shumë efektive dhe 
përmes zgjerimit të vazhdueshëm të rrjetit tonë 
global.
Në vitin 2017, përsëri kemi marrë një çmim për 
cilësinë e lartë të pagesave tona ndërkombëtare 
dalëse nga KBC Bank NV, Belgjikë. Ne arritëm 
normën e jashtëzakonshme prej 98% STP. 
Transaksionet e shpërblyera gjatë vitit 2016.

4.7. Thesari dhe MPD  
(menaxhimi i pasurive dhe detyrimeve)

Departamenti i Thesarit dhe MPD i TEB Sh.A. është 
përgjegjës për menaxhimin efektiv të rrjedhës së 
parasë së gatshme, rrezikut të likuiditetit dhe 
bilancit të bankës sipas limiteve të përcaktuara 
nga rregullatorët ndërkombëtarë dhe vendorë. 
Roli i Departamentit është thelbësor për ta 
siguruar vazhdimësinë e operacioneve ditore të 
Bankës dhe për t’u siguruar se ato janë në linjë 
me nivelet e identifikuara të rrezikut, e që kërkon 
përshtatje të vazhdueshme me zhvillimet dhe 
pritjet në treg dhe ekonomi.

Është shumë e rëndësishme që Banka të ketë 
nivelin e kërkuar të likuiditetit në të gjitha valutat 
aktive për të qenë në shërbim të klientëve të saj 
dhe që t’i përmbushë të gjitha detyrimet e saj me 
koston më të vogël të mundshme. Kjo është duke 
u arritur me rrjedhën ditore efektive të parasë 
dhe menaxhimit afatmesëm dhe afatgjatë të 
likuiditetit duke përdorur qasjen ekskluzive të 
departamentit në kapitalin dhe tregjet e parasë 
edhe vendore e edhe ndërkombëtare.

Rreziqet e hendeqeve të normës së interesit dhe të 
FX-it për bilancin e gjendjes që janë të natyrshme 
për shkak të natyrës së biznesit gjithashtu janë 
duke u menaxhuar nga departamenti duke 
përdorur instrumente të ndryshme në dhe jashtë 
bilancit të gjendjes për mbrojte nga humbjet e 
mundshme.

Thesari & MPD kanë njohuri shumë të mirë për 
rrezikun në kryerjen e afarizmit të vet që është 
në përputhje me qasjen e kujdesshme të TEB 
Sh.A. Për ta bërë këtë, departamenti përpiqet 
të mbajë kombinimin optimal të financimit 
me menaxhimin e vazhdueshëm të likuiditetit 
dhe të hendekut të normave të interesit në 
përputhje me objektivat e bilancit, strategjitë e 
biznesit dhe pritjet ekonomike. Për më tepër, në 
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aspektin e menaxhimit të rrezikut, Thesari dhe 
MPD-ja menaxhojnë asetet dhe detyrimet duke 
analizuar vazhdimisht rreziqet e mundshme 
dhe mundësitë e tregut në kuadër të rregullave 
të përcaktuara nga Banka Qendrore e Kosovës, 
Bordi i Drejtorëve dhe Komisioni i aseteve dhe 
detyrimeve (KAD).

Zyra e ÇTF në kuadër të departamentit kryen 
funksionin e Çmimeve të Transferimit të Fondeve 
për njësitë afariste të Bankës për të udhëhequr 
dhe arritur objektivat e tyre të biznesit duke 
mbrojtur profitabilitetin dhe e centralizon 
rrezikun e normës së interesit.

Ekipi i Marketingut të Thesarit u shërben 
klientëve në të gjitha segmentet, me një gamë 
të gjerë të produkteve që përfshijnë transaksione 
të këmbimit valutor, transaksione të ardhme 
të këmbimit valutor, transaksione të kundër-
këmbimit të valutës së huaj, obligacionet dhe 
bonot e qeverisë. 

Departamenti gëzon përkrahjen e fuqishme të 
kompanive amë franceze dhe turke në kontrollin 
e rrezikut të vet dhe kryerjen e detyrave të veta.

Ç'ka më tutje?

Ekonomia e Kosovës vazhdon të tejkalojë shumë 
vende të tjera në rajon, rritja e BPV-së në vitin 
2018 pritet të jetë rreth 4% dhe inflacioni 1.8%. 
Bankat janë të kapitalizuara mirë dhe raportet 
e KJP-ve janë më të ulëtat në rajon. Këto po 
shkaktojnë një rritje të konkurrencës në mesin 
e institucioneve financiare dhe sistemi po rritet 
edhe më shpejt se BPV-ja. 

Rreziqet politike mbeten të larta në mbarë 
botën dhe ekonomitë e mëdha po tregojnë 
shenja të ngrohjes dhe bankat qendrore janë 
duke u përgatitur për të ndërmarrë veprime 
parandaluese. Kushtet e reja të likuiditetit në 

fund do të bëjnë më shumë presion mbi kostot. 
Rregullat e reja rregullative në përputhje me 
standardet ndërkombëtare po e ri-formësojnë 
mënyrën se si funksionon tregu në mënyrë më 
të rreptë.

Megjithëse këto tregojnë se viti 2018 do të jetë 
më i ashpër, kontributi i prodhimit në rritjen 
ekonomike në Kosovë është në rritje, remitancat 
janë duke u forcuar, të gjithë treguesit ekonomikë 
janë arritur në përputhje me kërkesat e FMN-së. 
Qeveria po planifikon të investojë shumë për 
ta zvogëluar hendekun e infrastrukturës. Pas 
përmirësimeve të fundit politike, liberalizimi 
i vizave me BE-në pritet të finalizohet këtë 
vit. FMN, Banka Botërore, BERZH-i përkrahin 
fuqishëm zhvillimin dhe interesimet e reja nga 
emrat ndërkombëtarë për të ardhur në vend.

Përkundër kushteve më të vështira të tregut, 
Kosova do të mbetet si një ekonomi në rritje 
dhe do të vazhdojë të gëzojë hyrjen e likuiditetit, 
ndërkohë që ne do të vazhdojmë ta përkrahim 
ekonominë duke siguruar forcën e likuiditetit 
tonë dhe aftësisë paguese me parimet tona 
të menaxhimit të rreptë të rrezikut dhe të 
pajtueshmërisë së bashku me respektin maksimal 
të ligjeve vendore dhe ndërkombëtare.
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4.8. Burime Njerëzore
Politika e burimeve njerëzore

Punonjësit janë asetet më të rëndësishme të TEB 
Sh.A., meqë përpjekjet e tyre i ndihmojnë bankës 
për t’i arritur objektivat e saj strategjike.

Departamenti i Burimeve Njerëzore përpiqet të:

• Ketë ambient miqësor të punës, rregull të dyerve 
të hapura, duke siguruar një sinergji ndërmjet 
ekipeve me qëllim të krijimit të mjedisit më të 
mirë të punës për punonjësit tanë. 

• Punësojë dhe mbajë punonjës dinamikë që 
janë të gatshëm të përshtaten me kulturën tonë 
dinamike të punës, të cilët janë anëtarë të mirë 
të ekipit dhe kanë potencial për rritje.

• Trajnojë dhe zhvillojë punonjësit me programet 
tona të brendshme dhe të jashtme, si dhe 
programet e vazhdueshme të trajnimit të BNP 
Paribas, kështu që punonjësit të jenë të informuar 
për politikat, procedurat, proceset, produktet 
dhe shërbimet e reja bankare dhe të informohen 
vazhdimisht për kërkesat e grupit. 

• Kontribuojë në zhvillimin e punonjësve tanë 
më të mirë gjatë organizimit të programeve 
të zhvillimit, me qëllim të krijimit të bazës 
menaxhuese për nevojat e ardhshme të bankës, 
dhe t’i bëjë punonjësit të vetëdijshëm për 
rëndësinë e tyre për bankën. 

• Ofrojë mundësi të barabarta për çdo person 
gjatë rekrutimit, transferimit, avancimit ose 
planeve të zhvillimit, në bazë të meritës. 

Banka ka pasur rritje të suksesshme në vitin 
2017 në rajon falë kontributit të punonjësve të 
saj të rinj, të devotshëm dhe energjikë.  
Përqendrimi kryesor i Burimeve Njerëzore 

prandaj ka qenë lëvizja e brendshme, zhvillimi 
i vazhdueshëm i aftësive dhe njohurive të 
punonjësve si dhe promovimi i vazhdueshëm i të 
gjitha formave të diversitetit.

Progresi dhe zhvillimi i 
karrierës
Në fund të vitit 2017, ekipi i plotë i TEB-it kishte 
598 punonjës. Gjatë këtij viti u rekrutuan gjithsej 
113 profesionistë të shërbimeve bankare dhe 
financiare. Në aspektin e lëvizjes gjeografike 
dhe funksionale, 259 punonjës të TEB-it janë 
avansuar ose iu janë dhënë sfida të reja gjatë 
vitit 2017. Me rastin e hapjes së pozitave të reja 
ne gjithmonë u japim punonjësve tanë shansin 
për ndryshim. 90 punonjës më shumë mundën 
të marrin sfida të reja në vende të ndryshme dhe 
7 punonjës ekzistues u avancuan në titullin e 
menaxherit. 
TEB Sh.A. jep mundësi për punësim dhe gjatë 
punësimit ofron mundësi të barabarta për 
zhvillimin e tyre dhe planin e ardhshëm të 
karrierës. 
Informatat për pozitat e lira publikohen përveç 
jashtë, gjithmonë edhe brenda organizatës, me 
qëllim që punonjësit tanë të informohen së pari 
për mundësitë që i kanë për të aplikuar për pozita 
të reja ose lokacione të reja ku është pozita e 
lirë dhe si mundësi për ta që të mësojnë rreth 
mundësive të karrierës dhe të tregojnë interes. 
Gjatë vitit 2017 filluan programe të ndryshme të 
praktikës, ku u përpoqëm të gjejmë studentët më 
të mirë në treg dhe t'u japim atyre një mundësi 
për të bërë praktikë në bankën tonë. Janë 
organizuar programe trajnimi për praktikë me 
qëllim të ofrimit të njohurive studentëve në lidhje 
me bankën në praktikë dhe trajnimit në vendin 
e punës, pasurimit të njohurive të tyre në lidhje 
me produktet, shërbimet dhe proceset bankare. 
Pas periudhës së trajnimit, praktikantëve u janë 
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dhënë detyra dhe janë angazhuar në detyrat 
e përditshme, duke u informuar se nëse ata 
tregojnë performancë të mirë ata kanë mundësi 
për t'u marrë në konsiderim për pozitat e lira 
të ardhshme. Këto programe ishin shumë të 
dobishme edhe për bankën, pasi vazhdimisht 
kemi pasur kandidatë potencialë në grupin tonë 
të rekrutimit dhe tashmë edhe informata për 
angazhimin e tyre në praktikë si informacion 
shumë i vlefshëm që duhet të merret në 
konsiderim.
Qëllimi i bankës është t’u japë mundësi 
punonjësve më të mirë që të merren në 
konsideratë për pozita menaxheriale. Për shkak 
të kësaj, vazhdimisht gjatë katër viteve të 
fundit kemi organizuar Programin e Qendrës së 
Vlerësimit dhe përmes saj kemi krijuar grupin e 
menaxherëve potencialë që duhet të merren në 
konsiderim për nevojat e ardhshme të bankës. 
Gjithsej 65 punonjës morën pjesë në këtë 
program gjatë katër viteve të fundit, ndër të cilët 
23 janë avansuar në pozita menaxheriale; 14 prej 
tyre janë caktuar Menaxherë të Degëve ndërsa 
9 Menaxherë në Zyrën Qendrore. Programi 
ka vazhduar me dy Module të Programeve të 
Zhvillimit për të gjithë pjesëmarrësit e Programit 
të Qendrës së Vlerësimit. Programet e Qendrës 
së Vlerësimit/të Zhvillimit ishin programe 
shumë të vlerësuara nga punonjësit që morën 
pjesë në to, madje edhe e ndryshuan për të mirë 
mënyrën e tyre të të menduarit dhe të kuptuarit 
e temave të menaxhimit, dhe rritën motivimin 
dhe vetëbesimin e tyre, duke ditur se do të jenë 
potencialë për pozita të ardhme menaxheriale 
që do të hapen, dhe i informoi ata se banka e 
kupton punën e tyre dhe beson se ata munden 
dhe kanë potencial të ofrojnë edhe më shumë 
për bankën. 
Gjatë vitit 2017, janë organizuar programe të 
vazhdueshme të trajnimit, të brendshme dhe të 
jashtme; të mbajtura nga menaxhmenti dhe nga 

kompani të mirënjohura të trajnimit. Kanë qenë 
128 trajnime me 5,941 ditë pjesëmarrjeje në 
trajnim gjatë vitit 2017. 91% e këtyre trajnimeve 
u zhvilluan brenda organizatës me trajnerë 
të brendshëm. 15 kandidatë kanë qenë jashtë 
vendit për t’u trajnuar në trajnime të jashtme 
dhe 68 kandidatë janë trajnuar në trajnime të 
jashtme vendore.  Për më tepër, vazhdimisht 
personeli ynë e ka vizituar TEB AS në Turqi për 
shkëmbimin e përvojave. 
 Fokus i veçantë i është dhënë trajnimit të 
detyrueshëm të pajtueshmërisë dhe të gjithë 
punonjësit aktivë janë trajnuar të paktën një herë 
mbi këtë temë në klasë. Për më tepër, në vitin 
2017 është theksuar edhe trajnimi “rifreskues” 
mbi Kënaqësinë e Klientëve dhe Shërbimet 
për punonjësit e Zyrës me Klientë në të gjitha 
kategoritë: Biznese, shitje retail dhe operacione, 
si dhe përgatitjet për programin e të rinjve për 
praktikantët që do të fillojë në vitin 2018. Sipas 
kërkesave të grupit, edhe të gjitha trajnimet dhe 
kuizet e e-mësimit (e-learning) në platformën My 
Development (zhvillimi im) të BNP PARIBAS janë 
caktuar dhe përcjellur nga BN për të siguruar se 
janë kryer në afatin e caktuar. 
Gjithashtu, gjatë vitit 2017 është përdorur 
platforma e brendshme e-kampusi për trajnime 
të nevojshme të parapara për punonjësit, në 
mënyrë që ata të jenë në dijeni për standardet, 
ndryshimet dhe kërkesat e institucionit në tema 
të ndryshme për: Sigurinë e Informacionit, 
Rrezikun Operacional dhe Pajtueshmërinë.

Përfitimet e punonjësve

Përveç pagave konkurruese për tregun, punon-
jësve tanë u ofrohen mundësi të ndryshme për 
përfitime shtesë bazuar në arritjet e tyre. Janë 
të zbatueshme skemat e Shitjeve Premium, si 
skemë stimuluese për më të mirët që të shpër-
blehen. Gjithashtu gjatë gjithë vitit janë nisur 
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fushata të veçanta dhe punonjësit kanë pasur 
mundësi për shpërblim monetar ose material 
për arritjen e objektivave të fushatës. Kur zbato-
hen këto skema, ne e rrisim frymën konkurruese 
dhe i dallojmë përfitimet e punonjësve në bazë 
të meritës.

Aktivitetet shoqërore

Ne kujdesemi për lumturinë e punonjësve tanë 
dhe motivimin e tyre. Përveç sinergjisë së punës, 
ne kujdesemi që ata të kenë aktivitete sociale 
për t’i përmirësuar marrëdhëniet e tyre dhe 
për të menduar se si ta organizojnë mjedisin e 
punës për të qenë më miqësor. Për këtë arsye, 
menaxhmenti ka krijuar edhe Komitetin e 
Mirëqenies së Punonjësve që është mbajtur 
rregullisht gjatë vitit 2017. Idetë për organizimin 
e evenimenteve që do ta rrisnin motivimin e 
punonjësve janë ndarë në ato takime dhe janë 
përcjellë temat e veprimeve të vendosura. 

Gjatë vitit 2017 BN i ka organizuar këto aktivitete/
ngjarje të reja:

• Koha e kafesë me Drejtorët Ekzekutivë  - 
çdo muaj një anëtar Ekzekutiv ka pirë kafen e 
mëngjesit me punonjës të përzgjedhur. Qëllimi 
i kësaj ishte që punonjësit të ndihen më pranë 
menaxhmentit dhe që menaxhmenti t’i dëgjojë 
edhe shqetësimet e tyre. Anëtarët Ekzekutivë 
në ato takime treguan rrugën e karrierës së 
tyre dhe sfidat me të cilat janë përballur.  Këto 
takime u konsideruan shumë të vlefshme për 
punonjësit, pasi ata e ndjenë rregullin e “dyerve 
të hapura” me menaxhmentin dhe mund të 
flisnin për ndonjë shqetësim që e kanë, si dhe 
menaxhmenti mori reagime shumë të mira për 
ndonjë vështirësi të mundshme që punonjësit 
e deklaruan dhe u pasuan me gjetjen e një 
zgjidhjeje për shqetësimet e tyre.

• Rotacioni i menaxherëve - gjatë vitit 2017 BN 
organizoi çdo muaj që një numër i menaxherëve 
t’i vizitojë degët e ndryshme. Qëllimi i këtyre 
vizitave ishte që menaxherët që normalisht kanë 
punë në zyrë, t’i vizitojnë degët dhe ta kalojnë një 
ditë me personelin e degës, për ta kuptuar punën 
e tyre të përditshme, shqetësimet dhe sfidat e 
tyre, ndërsa duke iu ofruar edhe përkrahjen tuaj 
nga fusha juaj e ekspertizës.

• Festa për Halloween (nata e shtrigave) - 
organizuar për fëmijët e punonjësve tanë. Kjo 
ngjarje u vlerësua si një nga ngjarjet më të 
gëzueshme që janë organizuar. Kjo ngjarje u 
mbajt në një vend me shesh lojërash, dhurata 
dhe maskota, ku fëmijët u argëtuan duke luajtur 
së bashku. Duke i parë fëmijët e tyre të lumtur, 
edhe punonjësit u argëtuan.  

• Gëzuar e premtja - Që punonjësit të shoqërohen 
mes vete, në restorantin e bankës u mbajt një 
Happy Hour (socializim me pije me çmim të ulur) 
me muzikë. Ngjarje të tilla do të mbahen kohë 
pas kohe. 

• Banka shpalli në vitin 2017 programin 
"Punonjësi i Muajit". Qëllimi i Programit 
të Punonjësit të Muajit ishte të vlerësohen 
punonjësit që i kanë shërbyer TEB Sh.A. në 
mënyrë të shkëlqyeshme për të dhënë shembull 
të shërbimit të shkëlqyeshëm nëpërmjet punës 
së tij ose saj dhe për të treguar qëndrim pozitiv 
dhe përkrahës.  Propozimet për kandidatët 
diskutohen dhe analizohen në Komitetin e 
Mirëqenies së Punonjësve, ku merret vendimi 
për fituesin.  Punonjësi i zgjedhur si punonjës i 
muajit shpallet te të gjithë përdoruesit e TEB-
it, certifikata i jepet punonjësit dhe një dhuratë 
simbolike për ta kujtuar këtë ngjarje.
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Aktivitete të tjera janë organizuar gjatë gjithë 
vitit 2017: 

• Festa të ndryshme:
• Festë në natyrë
• Festë me skarë (Barbeque)
• Udhëtim/organizim në vende të ndryshme, 
duke përfshirë jashtë vendit, në Shqipëri
• Ecje - shëtitje rekreative 
• Turneu i futbollit i mbajtur në Prishtinë, ku ekipi 
fitues u shpërblye me udhëtim në Turqi për të 
marrë pjesë në turneun e organizuar nga TEB AS. 
 
Anketa e Punonjësve

Gjatë vitit 2017, ne organizuam anketën e 
kënaqësisë së punonjësve. Rezultatet e kësaj 
ankete na treguan se punonjësit janë të kënaqur 
me punën e tyre, sfidat me të cilat ballafaqohen, 
përfshirjen, mbikëqyrjen, kompensimin, 
mundësitë për avancim, trajnimet dhe që janë 
krenarë që janë pjesë e bankës TEB. 

Ç'ka më tutje?

Ekipi i Burimeve Njerëzore do të vazhdojë gjatë 
vitit 2018 të:

• Japë përkrahjen e plotë punonjësve dhe 
menaxhmentit për rekrutimin dhe mbajtjen 
e punonjësve më të mirë. Do të fokusohet në 
zhvillimin e aftësive dhe njohurive të punonjësve, 
si dhe t’iu ofrojë atyre rrugë të reja të karrierës 
dhe mundësi për lëvizje të brendshme. 
• Do të organizojë dhe ndjekë vazhdimisht 
trajnime të brendshme dhe elektronike, për t'u 
siguruar se zhvillimi i punonjësve tanë është në 
përputhje me kërkesat dhe standardet e grupit. 
• Do të organizojë programe të ndryshme praktike 
për ta krijuar një grup potencial kandidatësh për 
rekrutim nëpërmjet inicimit të marrëveshjeve me 

Ministrinë e Arsimit dhe Universitetet përkatëse, 
për të synuar dhe angazhuar studentët më të 
mirë të cilët janë në përfundim të studimeve 
dhe kandidatë të mundshëm për program, me 
mundësi që të punësohen në TEB.
• Do të vazhdojë organizimin e aktiviteteve/
ngjarjeve për punonjësit për të kontribuar në 
motivimin e tyre
• Do të finalizohet moduli i ri për Vlerësimin e 
Performancës që do të përdoret për vlerësimin e 
performancës së vitit 2018
• Do ta përmirësojë mbajtjen e të dhënave të 
trajnimit nëpërmjet modulit të automatizuar të 
trajnimeve.

4.9. Organizimi dhe 
zhvillimi i proceseve

Nëpërmjet kulturës sonë të korporatës, në të 
cilën vlera dhe cilësia e shërbimit për klientët 
është në qendër të çdo gjëje që e bëjmë, ne kemi 
vazhduar ta shfrytëzojmë forcën tonë duke iu 
përshtatur më tej modelit tonë të biznesit, që 
është energjik dhe që merr parasysh rrezikun.
Si anëtare krenare e dy grupeve të fuqishme 
financiare ndërkombëtare, jemi duke shfrytëzuar 
plotësisht ekspertizën e spektrit të gjerë në 
mënyrë që TEB të mund të bëhet edhe më 
i fuqishëm në përballimin e çdo sfide. Kemi 
vazhduar përpjekjet tona për t’i përfshirë 
vlerat dhe strategjitë e grupit në aktivitetet 
dhe proceset tona të biznesit. Theksi është 
gjithmonë në pajtueshmërinë me ligjet dhe 
rregulloret, kulturën e fortë të etikës dhe cilësinë 
e shërbimeve të ofruara për klientët tanë.
Politikat dhe procedurat janë faktori esencial 
për komunikimin e vlerave të korporatës dhe 
standardeve profesionale. Ato shërbejnë si gurë-
themel për menaxhimin e duhur të aktiviteteve të 
Bankës, pajtueshmërinë me kërkesat rregullative 
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dhe legjislative, kontrollin e rreziqeve dhe cilësinë 
e shërbimeve të ofruara për klientët. Andaj, gjatë 
gjithë vitit, Banka ka investuar përpjekje të mëdha 
në hartimin dhe rishikimin e dokumenteve të 
politikave dhe procedurave, duke mbuluar të 
gjitha aktivitetet e saj, për t’u siguruar se janë të 
cilësisë së lartë dhe harmonizojnë strategjitë e 
biznesit dhe aktivitetet e biznesit.  

Kënaqësia e klientit është në thelb të imazhit të 
brendit e që në anën tjetër e forcon reputacionin 
tonë. Kjo është arsyeja pse ne kemi një program 
gjithëpërfshirës të menaxhimit të cilësisë 
në nivel të Grupit. Prioritet i yni është që ta 
bëjmë kënaqësinë e klientit shtyllë qendrore të 
strategjisë për të siguruar se çdo kontakt me 
Bankën rezulton në mirënjohje më të madhe për 
bankën dhe imazh më të mirë për profesionin 
tonë. Kjo gjithashtu ka për qëllim matjen e 
kënaqësisë së klientit dhe caktimin e synimeve 
për përmirësim nga dëgjimi i çfarëdo shprehjeje 
të pakënaqësisë nga klientët. Kjo mbështetë 
përpjekjen tonë për të reaguar shpejtë në 
mënyrën më të përshtatshme, dhe për të 
mbrojtur interesat e klientëve duke u sjellë në 
mënyrë shembullore në çdo kohë dhe duke ofruar 
produkte dhe shërbime që përmbushin nevojat e 
tyre.   

Ne punojmë në një mjedis dinamik bankar.  
Banka vazhdon t’i përgjigjet sfidës së ofrimit të 
produkteve dhe shërbimeve të porositura për 
t’i përmbushur nevojat e klientëve.  Nismat 
e ndërmarra për zhvillimin dhe efikasitetin 
operacional kanë për qëllim kontrollin dhe 
optimizimin e proceseve tona për t’i siguruar 
operacionet e klientëve, dhe për ta përmirësuar 
efikasitetin dhe shpejtësinë e shërbimeve tona. 
   
Programi i efikasitetit operacional, metodologjia 
dhe parimet e tij, kanë për qëllim pasurimin e 

përvojës dhe kënaqësisë së klientit duke ulur 
ndjeshëm kohëzgjatjen e proceseve, por duke 
kontribuar në produktivitetin e brendshëm.

Ç'ka më tutje?

Duke shikuar para, ne do të vazhdojmë 
t’i optimizojmë dhe zhvillojmë strukturat 
organizative themelore dhe infrastrukturat e 
procesit në përputhje me strategjinë afariste 
të Bankës. Kënaqësia e klientit dhe efikasiteti 
operacional do të mbeten një nga shtytësit për 
krijimin e vlerës.

4.10. Information 
Technology

Formësimi i vizioneve tona në teknologji gjithmonë 
ka qenë sfidë, sidomos për t’u përshtatur me 
sjelljen unike njerëzore për ta formësuar cilësinë 
e rrugës së klientit dhe efektivitetin e zgjidhjeve 
teknologjike. Si departament i TI-së linja jonë 
ishte të fillohet ndryshimi përmes thjeshtësisë, 
që është gjithmonë mënyrë e mirë për t’i 
udhëzuar klientët.

Në vitin 2017, shumë projekte janë zbatuar 
për t’i përmirësuar shërbimet tona për klientët 
tanë. Ne e kemi thjeshtuar procesin e aplikimit 
dhe ndarjes së kredive për klientët e biznesit si 
dhe për klientët individualë. Përveç kësaj, kemi 
përmirësuar procesin e hapjes së llogarive në 
mënyrë që t'u shërbejmë klientëve tanë më 
shpejt dhe me cilësi më të lartë. 

TI është në rritje të shpejtë, në sektorin e 
ndryshueshëm në biznesin bankar, duke punuar 
shumë për t’i përballuar klientët, për të parë 
përmes syve të tyre; anët tona të forta janë 
dhënia e përparësisë perspektivës së klientit, 
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duke ndryshuar gjërat ashtu siç ata duan tÇi 
interpretojnë ato. Aplikacioni TEB Mobile, 
shërbimet e E-Banking, faqja e internetit dhe 
disa produkte që ne i ofrojmë janë ndërtuar në 
atë bazë.

Ndërsa ofrimi i shërbimeve dhe produkteve për 
sigurinë e klientit tonë ka qenë një nga temat 
më të rëndësishme për ne. Vëllimi dhe llojet e 
sulmeve kibernetike po rriten në sektor dita 
ditës, TEB Sh.A po punon shumë për të zbatuar 
teknologji të fundit të sigurisë për t’i mbajtur 
sistemet e saj të informacionit të sigurta dhe 
nën kontroll. Për këtë qëllim, në vitin 2017 kemi 
zbatuar teknologji dhe funksione të reja për të 
ulur rreziqet e sigurisë. 

Arritjet  
Viti 2017 ishte një vit produktiv për 
departamentin, filluan shumë shërbime të reja 
dhe u përmirësuan shumë nga ato ekzistuese. 
Ne prezantuam konceptin tonë të parë të degës 
digjitale me shërbime të përmirësuara në vitin 
2017. Për pagesat doganore dhe të energjisë 
elektrike, kemi mundësuar kanalin me SMS, 
kështu që klientët janë në gjendje t’i bëjnë 
këto pagesa me një SMS të thjeshtë pasi të 
jenë regjistruar për këtë shërbim. Përveç kësaj, 
kemi shtuar në listën tonë të shërbimeve në 
bankomatet tona; i) transaksionin e mbushjes 
së telefonit dhe ii) kemi mundësuar për klientët 
tanë që ta verifikojnë dhe ndryshojnë numrin 
e telefonit të vet të regjistruar. Për biznesin e 
kartelave, kemi filluar në vitin 2017 lëshimin e 
kartelave pa kontakt Mastercard, të përkrahura 
si në debit kartela ashtu edhe në kredit kartela. 

Shërbimet bankare të 
sigurta dhe infrastruktura
e fortë
Ne monitorojnë nga afër të gjitha dobësitë e 
sigurisë si brenda ashtu edhe jashtë vendit, duke 

marrë masa për ta mbrojtur bankën dhe klientët 
tanë në përputhje me rrethanat. Kemi përfunduar 
një numër të përmirësimeve në sistemet tona të 
prodhimit për të siguruar një infrastrukturë më 
stabile dhe më reaguese. Një ndryshim i vogël 
por i rëndësishëm praktik që kontribuon në 
angazhimin tonë për mjedisin është kalimi në 
shtypjen në të dyja anët në të gjithë printerët 
tanë. Kjo tani është praktikë standarde në Bankë. 

Ç'ka më tutje?

TEB Sh.A. gjithmonë i mban nevojat e klientit në 
thelb ndërsa i vlerëson investimet në teknologji. 
Qëllimi ynë është të ofrojmë shërbimet më të 
mira dhe kanalet alternative më të mira për 
klientët tanë. Prandaj ne do të përqendrohemi 
në sjelljen e shërbimeve të reja inovative të cilat 
do ta rrisin vlerën për klientët tanë. 

Digjitalizimi është një fushë e rëndësishme ku do 
të investojmë në vitin 2018. Jo vetëm në sektorin 
bankar, në çdo sektor ne çdo ditë shohim dhe 
dëgjojmë transformimin digjital. Si departament 
i TI-së në bankë, ne i vëzhgojmë tendencat e 
reja në botë dhe zgjedhim zgjidhjet më të mira 
të mundshme që t’ua prezantojmë klientëve dhe 
tregut tonë. Me digjitalizim, ne i transformojmë 
shërbimet tona dhe prezantojmë kanale të reja, 
si dhe përmirësojmë proceset e brendshme 
në bankë. Në përputhje me këtë strategji, ne 
do të vazhdojmë t’ zgjerojmë kanalet tona të 
shërbimeve bankare me telefoni mobile dhe 
të internetit duke shtuar veçori të reja në këto 
kanale. Përveç kësaj, një nga projektet në vitin 
2018, është që ne planifikojmë ta zhvillojmë 
një aplikacion të ri për shërbime bankare me 
telefon mobil për klientët tanë të biznesit. Nga 
ana tjetër, brenda organizatës, ne do ta rrisim 
raportin e digjitalizimit në proceset e brendshme 
për një mjedis pa letër, i cili është në përputhje 
me strategjinë tonë të përgjegjësisë sociale 
korporative.
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4.11. Information Security 
and Data Protection 

Siguria e informatave

Edhe këtë vit, Banka mbajti parimin e saj kryesor 
"Siguria e informacionit është përgjegjësi e të 
gjithëve". Ky parim është përmirësuar dhe forcuar 
me kulturën e shtuar rishtas dhe programet 
siç është Kultura e Sigurisë Kibernetike dhe 
Programet e Sigurisë Kibernetike. Krahas kësaj, 
shpeshtësia e Takimeve të Komitetit të Sigurisë 
së Informacionit është rritur. Zgjidhja e re SIEM 
është blerë për monitorimin dhe ndërhyrjen ndaj 
incidenteve kibernetike. Janë shtuar kontrolle të 
reja për përmirësimin e sistemit të menaxhimit 
të sigurisë së informacionit të Bankës. Trajnimet 
e vetëdijesimit për sigurinë e informacionit 
mbahen të detyrueshme për të gjithë punonjësit 
e Bankës si dhe për ata që vijnë, për ta ngritur 
vetëdijen e tyre për sigurinë e informacionit dhe 
për ta rrënjosur kulturën e sigurisë kibernetike te 
ta. Nga njoftimet e paralajmërimeve të dërguara 
çdo muaj, ajo përkrahet.

Mbrojtja e të dhënave

Njësia vepron në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme, 
duke procesuar të dhënat personale dhe duke 
respektuar privatësinë dhe të drejtat e tyre. 
 Njësia e Mbrojtjes së të Dhënave të Bankës 
ka marrë masat e duhura teknike dhe 
organizative kundër procesimit të paautorizuar 
ose të paligjshëm të të dhënave personale dhe 
kundër humbjes ose shkatërrimit ose dëmtimit 
aksidental të të dhënave personale. Banka tregon 
të njëjtin kujdes të duhur edhe gjatë bartjes së 
të dhënave personale në një vend apo territor 
jashtë Zonës Ekonomike Evropiane. Njësia e 
Mbrojtjes së të Dhënave i përgjigjet ankesave 
dhe/ose kërkesave të pronarit të të dhënave në 
mënyrë të saktë dhe me kohë. Prandaj, ajo është 
vazhdimisht në kontakt dhe në bashkëpunim me 
Agjencinë Kombëtare për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale. Njësia e Mbrojtjes së të Dhënave 
synon ta rrisë rëndësinë dhe vetëdijen për të 
dhënat personale. Me këtë perspektivë, ajo kryen 
vizita ad-hoc të kontrollit në Degët e Bankës dhe 
organizon programin e trajnimit të detyrueshëm 
për të gjithë punonjësit dhe punonjësit e rinj në 
çdo vit. 
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Menaxhmenti dhe
Qeverisja Korporative



5.1. TEB Sh. A. Struktura Organizative – Prezantimi Funksional

* Raporton në  Komitetin e Auditimit të Bordit të Drejtorëve 
** Raporton në Komitetin e Menaxhimit të Rrezikut të Bordit të Drejtorëve
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5.2. Bordi i Drejtorëve 

Bordi i Drejtorëve i TEB Sh. A. 

Jacques Roger Jean 
Marie Rinino
Kryetar 

Dr. İsmail Yanık
Zëvendës Kryetar 

Alp Yılmaz
Zëvendës Kryetar

Ayşe Aşardağ
Anëtar

Birol Deper
Anëtar

Esra Peri Aydoğan
Anëtar

Orçun Özdemir
Anëtar

Osman Durmuş
Anëtar

Sabri Davaz
Anëtar

Tuğbay Kumoğlu
Anëtar

Trupi drejtues

TEB Sh. A. (Banka/TEB) ka Bordin e Drejtorëve që 
aktualisht përbëhet nga tetë anëtarë. Të gjithë 
kanë përvojë të gjerë në shërbimet bankare (ju 
lutemi shihni biografitë e anëtarëve). Bordi kryen 
detyrat dhe përgjegjësitë e veta në përputhje 
me kërkesat e përcaktuara në statutin e Bankës 
dhe rregulloret e Bordit të Drejtorëve si dhe në 
përputhje me gjithë legjislacionin përkatës dhe 
kërkesat e përcaktuara nga Banka Qendrore e 
Kosovës (BQK) dhe rregullatorët. Bordi mblidhet 
të paktën çdo tre muaj.  

Roli i Bordit të Drejtorëve

Edhe pse detajet janë përcaktuar në nenet 26, 27 
dhe 28 të Ligjit Nr. 04/L-093 për Bankat, Institucionet 
Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare 
Jobankare, detyra kryesore e Bordit është t’i 

mbikëqyrë aktivitetet financiare dhe afariste të 
Bankës. Ai është përgjegjës për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe administrative të 
Bankës, politikës afariste të saj duke përfshirë 
njësitë operative dhe administrative, nën-njësitë 
dhe funksionet e tyre, pozitat mbikëqyrëse 
dhe marrëdhëniet raportuese. Për më tepër, 
Bordi është i ngarkuar edhe me mbikëqyrjen e 
aktiviteteve të menaxhmentit të lartë. Bordi 
i Drejtorëve përcakton dhe krijon strukturën 
bankare dhe nivelet e ekspozimit të bankës, 
rishikon dhe miraton rregullimet dhe masat e 
nevojshme. Për më tepër, Bordi është përgjegjës 
për miratimin e raportit të menaxhmentit të 
lartë për aktivitetet e biznesit në bazë të bilancit 
gjashtëmujor të gjendjes, pasqyrës së fitimit 
dhe humbjes, bilancit vjetor të gjendjes dhe 
raporteve të auditimit të brendshëm dhe të 
jashtëm. Vendimet e marra nga Bordi kërkojnë 
shumicën e votave nga anëtarët të cilët ose janë 
të pranishëm ose votojnë me ndërmjetës.
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5.3.  Komitetet

Komitetet e Bordit të TEB Sh. A.   

Në përputhje me Statutin e TEB Sh. A., rregulloret dhe kërkesat e Bankës, Bordi ynë ka caktuar Komitetin 
e auditimit, Komitetin e menaxhimit të rrezikut, Komitetin e pasurive dhe detyrimeve, Komitetin e 
lartë të kredive dhe Komitetin e kompensimit (ky i fundit u hoq në mes të vitit 2015) që përbëhen nga 
anëtarët e Bordit dhe ekspertët e jashtëm. Bordi gjithashtu mund të krijojë komisione ad hoc dhe të 
përcaktojë përbërjen dhe detyrat e tyre, aty ku duhet dhe është e përshtatshme.  Sipas nenit 22 të 
Statutit të TEB Sh. A. të datës 24 qershor 2013, Komitetet mund të zgjidhen nga radhët e aksionarëve, 
drejtorëve dhe punonjësve të Bankës, si dhe nga radhët e personave të tjerë jashtë bankës, duke 
iu nënshtruar kufizimeve në Statut. Komitetet nuk duhet të marrin vendime në vend të BD-së ose 
aksionarëve, por do të veprojnë si këshilltarë të tyre.

Audit Committee

Sabri Davaz
Kryetar 

Ayşe Aşardağ
Anëtar 

Esra Peri Aydoğan
Anëtar

Birol Deper
Anëtar

Nexhat Kryeziu (external expert member)
Anëtar
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Detyrat dhe përgjegjësitë:

Komiteti i auditimit ka detyrat dhe përgjegjësitë e qarta që janë të përcaktuara në aktet nënligjore të 
komiteteve të auditimit dhe janë në përputhje me legjislacionin dhe rregulloret relevante. Detyrat e tij 
përfshijnë:

• Rekomandimin e kontrolleve adekuate të brendshme të kontabilitetit, operacionale dhe administrative;

• Mbikëqyrjen e pajtueshmërisë së Bankës me politikat dhe procedurat;

• Kërkimin dhe rishikimin e raporteve nga shefi i departamentit të auditimit të brendshëm të Bankës;

• Rekomandimin e kompensimit për shefin e departamentit të auditimit të brendshëm;

• Monitorimin e pajtueshmërisë me legjislacionin bankar përkatës dhe rregulloret ose kërkesat e 
aplikueshme;

• Rekomandimin për emërimin e një auditori të jashtëm;

• Monitorimin e performancës së auditorit të jashtëm, rishikimin e raportit të auditorit të jashtëm për 
pasqyrat financiare të Bankës dhe raportimin e të gjitha gjetjeve tek Bordi i Drejtorëve;

• Dhënien e mendimeve tek Bordi i Drejtorëve në lidhje me çdo çështje që i kërkohet atij nga Bordi i 
Drejtorëve, ose që komisioni dëshiron ta adresojë; dhe

• Miratimin e planit të auditimit të jashtëm dhe të brendshëm të TEB Sh. A. 

Komiteti i auditimit takohet së paku çdo tre muaj.

Komiteti i lartë për kredi (CRECOM)

Osman Durmuş
Kryetar 

Haluk Kırcalı
Zëvendës Kryetar 

Alp Yılmaz
Anëtar

Alp Özateşler
Anëtar
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Detyrat dhe përgjegjësitë:
Ky komitet është i autorizuar të marrë vendime për kredi për shumat në mes 500,000 € dhe 2.5 milion €.

Komiteti i menaxhimit të aseteve dhe detyrimeve (KAD)

Dr Ismail Yanik
Kryetar 

Orçun Özdemir
Zëvendës Kryetar 

Alp Yılmaz
Anëtar

Tolga Gürdem
Anëtar

Serhan Özarslan
Anëtar

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Monitorimi i tregjeve financiare, duke kontrolluar situatën, lëvizjet dhe ndryshimet në bilancin e 
gjendjes së bankës dhe marrjen e vendimeve, të gjitha këto në përputhje me Politikën dhe Procedurat 
e Bankës;

• Udhëzimi dhe monitorimi i veprimeve të Departamentit të Thesarit dhe MAD-së në mënyrë të 
vazhdueshme dhe duke vepruar si organ vendim-marrës, siç përcaktohet në aktet nënligjore të 
Komisionit për MAD;

• Mbikëqyrja e menaxhimit të aseteve dhe detyrimeve nga ana e Departamentit të Thesarit dhe MAD-
së për sa i përket kritereve të mëposhtme:

• Sigurimi i respektimit të raporteve të jashtme (rregullative) të përcaktuara nga Banka Qendrore e 
Kosovës (BQK) dhe rregullave të brendshme të përcaktuara nga Bordi ose KAD-i;

• Monitorimi i rezervave të domosdoshme minimale të përcaktuara nga BQK-ja.

Komiteti për asete dhe detyrime takohet së paku çdo tre muaj.
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Komiteti i menaxhimit të rrezikut (KMRr)

Osman Durmus
Kryetar 

Alp Yilmaz
Zëvendës Kryetar 

Jacques Roger Jean Marie Rinino
Anëtar

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Komiteti për menaxhimin e rrezikut është përgjegjës për monitorimin e të gjithë komponentëve të lidhur 
me rrezikun dhe funksionet që kanë të bëjnë me kreditë, tregun, likuiditetin, çështjet operacionale, të 
reputacionit, mjaftueshmërinë e kapitalit të Bankës si dhe rreziqet tjera.

Komiteti për menaxhimin e rrezikut takohet së paku në baza mujore.

5.4. Auditimi i brendshëm

Bordi i Drejtorëve i TEB Sh. A. ka themeluar Departamentin e auditimit të brendshëm në shkurt të vitit 
2013 si një nga komponentët kryesorë në strukturën drejtuese të Bankës. Para kësaj date, Banka kishte 
kontraktuar funksionin e saj të auditimit të brendshëm te Turk Ekonomi Bankasi (TEB) A.Ş., në bazë 
të Marrëveshjes së nivelit të shërbimit (SLA) të nënshkruar në vitin 2008. Banka vazhdon të marrë 
përkrahje për auditim nga TEB A.Ş. përmes këshillave të auditimit për Departamentin e auditimit të 
brendshëm. Për më tepër, TEB A.Ş. kryen auditime specifike për aktivitetet e caktuara, bazuar në planet 
e para-përgatitura të auditimit. Departamenti i auditimit të brendshëm të Bankës është i pavarur dhe 
si i tillë i raporton direkt Bordit të Drejtorëve përmes Komitetit të auditimit dhe me iniciativën e vet, 
nëse e sheh të nevojshme ose të përshtatshme.

Departamenti i auditimit të brendshëm ka funksion të sigurisë, duke i ndihmuar Bankës për t’i përmbushur 
objektivat e saj, duke sjellë një qasje sistematike dhe të disiplinuar ndaj vlerësimit dhe përmirësimit 
të efektivitetit të mjedisit të kontrollit, duke përfshirë proceset e menaxhimit të rrezikut, kontrollit dhe 
qeverisjes. Është përgjegjësi e Auditimit të brendshëm që të vlerësojë nëse mjedisi i kontrollit siguron 
se rreziqet që mund të rrjedhin nga aktivitetet e Bankës menaxhohen në mënyrën e cila mundëson një 
nivel të pranueshëm të uljes së rrezikut. Aktivitetet e auditimit kryhen nga departamenti i auditimit 
të brendshëm sipas planit të auditimit, i cili përgatitet të paktën një herë në vit duke përdorur një 
qasje të bazuar në rrezik në përputhje me qëllimet dhe objektivat e Bankës. Secili plan i auditimit 
miratohet nga Komiteti i auditimit i Bankës. Plani përditësohet rregullisht për të pasqyruar ndryshimet 
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në sistemin e kontrollit të brendshëm dhe për të 
integruar linja të reja të biznesit. Në të njëjtën 
mënyrë, auditori i brendshëm përgjegjës zhvillon 
dhe regjistron një plan të fokusuar në rrezik 
për çdo detyrë të auditimit që analizon pikat e 
brendshme të rrezikut dhe përfshin objektivat, 
fushëveprimin, kohën dhe ndarjen e burimeve.

Puna e Departamentit të auditimit të 
brendshëm kryhet në përputhje me Standardet 
Ndërkombëtare për Praktikën Profesionale të 
Auditimit të Brendshëm të hartuara nga Instituti 
i Auditorëve të Brendshëm, i cili është organi 
drejtues për profesionin e auditimit të brendshëm 
në të gjithë botën, si dhe me praktikat e auditimit 
të TEB A.Ş.

5.5. Menaxhimi i rrezikut
TEB Sh.A. ka një qasje gjithëpërfshirëse dhe 
të kujdesshme për sa i përket rrezikut, si dhe 
identifikimit dhe menaxhimit të vazhdueshëm të 
tij. TEB Sh.A e monitoron dhe vlerëson rrezikun 
e kredive, tregut, likuiditetit, dhe atë operacional 
si dhe rreziqet tjera të ndërlidhura të bankës 
duke përdorur metodat që janë në përputhje me 
standardet e grupit dhe ato ndërkombëtare. Roli 
i Departamentit të Menaxhimit të Riskut është 
kontrolli i nivelit të dytë dhe është i organizuar 
në kuadër të metodologjive të menaxhimit të 
rrezikut të TEB A.Ş. dhe BNP Paribas (GRM dhe 
BVB, respektivisht). Procesi është i përbërë 
nga identifikimi i rrezikut, analiza, pranimi 
ose zbutja e rrezikut dhe monitorimi i rrezikut 
përmes krijimit të politikave dhe procedurave 
të arsyeshme. Menaxhmenti i Rrezikut i Grupit 
(MRG) mbikëqyr procesin e përgjithshëm të 
menaxhimit të rrezikut në kuadër të grupit. 
Departamenti i menaxhimit të rrezikut i TEB 
Sh.A punon në bashkëpunim me menaxhmentin 
ekzekutiv për të siguruar që rreziqet e marra 
nga TEB Sh.A janë në përputhje me politikat e 
MRG dhe BVB të TEB A.Ş. dhe BNPP dhe janë 
në përputhje me gatishmërinë e bankës për ta 
pranuar rrezikun.
Me këtë strukturë, Departamenti i Menaxhimit të 

Rrezikut ruan pavarësinë e vet në funksionet e 
tij të përditshme pasi ai i raporton drejtpërdrejt 
Bordit të Drejtorëve nëpërmjet Komitetit të 
Menaxhimit të Rrezikut (KMR) për të cilin jepen 
direktivat për uljen e rreziqeve.  

Rreziku i kredive

Rreziku i kredive është rreziku më i zakonshëm 
që i ekspozohet banka duke marrë në konsiderim 
strukturën vendore të tregut dhe kushtet. Sipas 
përkufizimit, rreziku i kredive është humbja që 
mund të ndodhë nëse pala tjetër në marrëdhënie 
të kredisë dështon, pjesërisht ose tërësisht, 
për t’i përmbushur detyrimet e saj siç është 
përcaktuar në marrëveshjen e kredisë. TEB 
Group është i ekspozuar ndaj rrezikut të kredisë 
nëpërmjet kreditimit të saj, financave tregtare 
dhe aktiviteteve të thesarit, por rreziku i kredive 
mund të lindë edhe në rrethana të tjera. 

Bordi i Drejtorëve përmes autoritetit të vet 
të delegimit të fuqive për kredi ka autoritetin 
përfundimtar në ndarjen e kredive dhe 
aprovimin e politikave kreditore. Kjo fuqi i 
delegohet Komitetit të lartë të kredive dhe 
Drejtorit Ekzekutiv në kushte dhe me kufizime të 
caktuara. Ushtrimi i këtyre fuqive të deleguara 
monitorohet dhe raportohet rregullisht nga 
kontrolli i brendshëm, menaxhimi i rrezikut dhe 
auditimi i brendshëm, si pjesë e vijës së dytë dhe 
të tretë të mbrojtjes. Departamenti i Menaxhimit 
të Rrezikut në baza mujore raporton tek Komiteti 
i Menaxhimit të Rrezikut - niveli i BD, zhvillimi 
i kredisë në nivelin e portfolios, duke përfshirë 
përmbledhjen e IKR-ve, limiteve rregullative dhe 
të BD, delikuencën e kredive, ekspozimin sipas 
segmenteve dhe industrisë, trendin e KJP-ve, 
aktivitetet e arkëtimit etj.   

Ekspozimi primar i TEB Sh.A. ndaj rrezikut 
të kredive lind nëpërmjet kredive të saj dhe 
paradhënieve për klientë. Nga ana tjetër, 
përqendrimet e rrezikut të kredisë mund të lindin 
kur një numër i klientëve janë të angazhuar në 
aktivitete të ngjashme të biznesit, ose aktivitete në 
të njëjtin rajon gjeografik, ose kanë karakteristika 
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të ngjashme ekonomike që do të bënin që aftësitë 
e tyre për t’i përmbushur detyrimet kontraktuese 
të ndikohen nga ndryshimet ekonomike, politike 
ose kushtet e tjera. Si rezultat i politikës së 
kujdesshme të kredive të miratuar nga Banka, 
limiti maksimal i kredisë që një klient ose një 
grup i klientëve të ndërlidhur mund ta marrë 
mbahet nën kufijtë ligjor, duke zvogëluar kështu 
rrezikun e përqendrimit të kredisë dhe limitet e 
vendosura nga Bordi i Drejtorëve monitorohen 
dhe raportohen çdo muaj tek Komiteti i 
Menaxhimit të Rrezikut. 

Si një qasje e përgjithshme, vlerësimi i propozimit 
për kredi fillon në nivelin e degës, kur zyrtari i 
portfolios së degës i viziton klientët në terren 
dhe merr pasqyrat financiare dhe informacionet 
që lidhen me aktivitetet e klientit dhe planet e 
investimeve të tij. Përgatitet propozimi për kredi 
që përmban komentin për pozitën financiare të 
kompanisë dhe informacione tjera cilësore si: 
analiza e industrisë, informacioni për partnerët 
dhe menaxherët, palët e tjera me interes si dhe 
referencat nga burimet tjera në dispozicion. 
Vlerësimi i nivelit të parë diskutohet në nivelin 
e degës ndërmjet portfolios dhe mbikëqyrësit të 
tij/saj dhe vetëm atëherë i dorëzohet Divizionit të 
Ndarjes së Kredive në ZQ, i cili bën një vlerësim të 
pavarur të aftësisë kreditore të aplikuesit në bazë 
individuale dhe vendos për dosjen ose ia përcjell 
dosjen e kredisë Komitetit të Lartë të Kredive për 
vendim varësisht nga kërkesa e limitit të kredisë 
e deleguar nga BD. 

Pas aprovimit dhe ndarjes së një kredie, 
Departamenti i Monitorimit të Kredive në baza 
tremujore ose gjysmëvjetore monitoron planin 
e investimeve të klientit, aftësinë e ripagimit, 
rrjedhën e parasë në llogari bankare, borxhe të 
tjera bankare, ecurinë e përgjithshme të shitjeve 
etj. Në anën tjetër, Njësia e Cilësisë së Kredive 
në Ndarjen e Kredive është përgjegjëse për të 
përcjellë a janë përmbushur kushtet e komitetit 
të kredive nga klienti dhe bën përcjelljen e 
afërt të këtyre kushteve. Me këtë qasje, kreditë 
problematike identifikohen në fazë të hershme. 

Brenda bankës, banka po zbaton edhe vlerësimin 
kreditor për personat e saj juridikë që përmban 
informacione sasiore dhe cilësore. Nëse 
vlerësimi kreditor dhe/ose cilësia e kolateralit 
ngrenë dyshime, klienti pastaj rishikohet dhe 
monitorohet nga afër.

Stres testet tremujore të kredive janë një 
komponent tjetër i rëndësishëm për të kuptuar 
ngjarjet ose ndryshimet e mundshme në treg 
që mund të ndikojnë në bilancin e gjendjes së 
Bankës duke simuluar variante të ndryshme të 
moskthimit të kredive në portfolion ekzistuese të 
bankës. 

Sa i përket procesit të kontrollit të kredive, banka 
zbaton rregullisht PMTh (Pikat e Mbikëqyrjes 
Themelore) që është kërkesë e BNPP-së për 
kontrollin e kredive dhe në bazë të shqyrtimit 
të mostrave mujore dhe/ose tremujore krijohet 
rezultati global i vlerësimit dhe planet e veprimit 
përcaktohen në rast se vlerësimi është i barabartë 
me ose mbi > 3. 

Për më tepër, me zbatimin e SNRF 9 nga janari 
2018, banka përveç 12 muajve të Humbjes 
së Pritshme nga Kreditë duhet gjithashtu ta 
llogarisë zhvlerësimin për asetet e saj financiare 
për Humbjen e Pritshme nga Kreditë gjatë gjithë 
Jetës, si një metodë e re për t’i parashikuar 
humbjet e ardhshme.
 
Rreziku i tregut

Rreziku i tregut përfshin humbjet e mundshme që 
një bankë mund t’i pësojë si pasojë e ekspozimit të 
llogarive të saj në bilanc të gjendjes dhe jashtë-
bilancit të gjendjes ndaj rrezikut të normës së 
interesit, rrezikut të pozicionit të ekuitetit ose 
rrezikut të kursit të këmbimit që rezultojnë 
nga luhatjet në tregjet financiare. Menaxhimi i 
rrezikut të tregut në TEB Sh.A është dizajnuar që 
t’i menaxhojë dhe kontrollojë ekspozimet ndaj 
rrezikut të tregut, në mënyrë që të optimizohen 
kthimet duke e ruajtur profilin konservativ të 
Bankës për sa i përket rrezikut. 
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Rreziku i normës së interesit

Si pjesë e rrezikut të tregut, rreziku i normës së 
interesit rrjedhë nga rreziku që aset të humb 
në vlerë për shkak të ndryshimit të normës së 
interesit. Mbrojtja ndaj paqëndrueshmërisë së 
normës së interesit është prioritet i lartë për TEB 
Sh.A  

Rreziku i normës së interesit përcaktohet duke 
matur shkallën e ndjeshmërisë së aseteve, 
detyrimeve dhe zërave jashtë bilancit, duke 
dhënë 100 pikë bazë +/- simulime të goditjeve në 
të Ardhurat Bankare Neto të cilat bëhen në baza 
mujore. Si masë parandaluese, banka përpiqet 
ta përputh çdo maturitet të depozitës me një 
aset që ka maturitet të njëjtë. Për më tepër, 
RNI-ja monitorohet nga afër përmes analizave 
të Hendekut dhe të Kohëzgjatjes. Efektet e 
mundshme negative të luhatjes së normës së 
interesit në pozicionin financiar dhe rrjedhën 
e parave minimizohen me anë të vendimeve të 
shpejta. Në përcaktimin e strategjive afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata të çmimeve, Komiteti 
i aseteve dhe detyrimeve i TEB Sh.A menaxhon 
maturimin e pozicioneve në bilancin e gjendjes 
dhe përdor parimin e punës me margjina pozitive 
të bilancit të gjendjes si politika e vet e çmimeve.

Rreziku i këmbimit valutor

Rreziku i këmbimit valutor përcaktohet si një 
humbje e mundshme që një bankë mund të 
pësojë me të gjitha mjetet dhe detyrimet e saj në 
valuta të tjera në rast të ndryshimeve në kurset 
e këmbimit. 

Kufijtë e pozitave të përcaktuar nga Bordi i 
Drejtorëve monitorohen në baza ditore dhe 
gjithashtu ekzaminohen ndryshimet e mundshme 
në pozitat monetare të Bankës që mund të vijnë 
si rezultat i transaksioneve rutinore në valuta të 
huaja.

Rreziku i likuiditetit

Rreziku i likuiditetit ndodh kur nuk ka para të 
mjaftueshme ose rrjedhë të mjaftueshme të 
parasë për t’i përmbushur kërkesat neto të 
financimit në kohën e duhur. Rreziku i likuiditetit 
mund të ndodhë edhe kur pozicionet e hapura 
nuk mund të mbyllen shpejt me çmime të 
përshtatshme. 

Politika e Bankës është ta ketë një strukturë të 
aseteve që është mjaft likuide për t’i përmbushur 
të gjitha llojet e detyrimeve kur ato duhen paguar. 
Bordi i Drejtorëve rregullisht monitoron dhe 
përcakton normat e likuiditetit dhe standardet 
përkatëse për ruajtjen e likuiditetit të lartë gjatë 
gjithë kohës.  TEB Sh.A. ka një sistem efikas për 
sa i përket raportimit me kohë të pozicionit të 
likuiditetit te Bordi i Drejtorëve, te Menaxhmenti 
i lartë dhe të gjitha njësitë përkatëse. Për më 
tepër, stres testet e likuiditetit janë një vegël 
tjetër e rëndësishëm për ta matur likuiditetin 
e bankës për supozime të ndryshme biznesore. 
Për më tepër, si pjesë e direktivës së Basel III, 
banka në baza mujore llogarit koeficientin e 
mbulueshmërisë së likuiditetit, duke siguruar që 
banka ka likuiditet të mjaftueshëm afatshkurtër 
dhe është duke e mbajtur koeficientin LCR> 100%.
 
Mjaftueshmëria e kapitalit

Qëllimi i bankës është që të sigurohet se ka 
kapital të mjaftueshëm për t’i mbuluar rreziqet 
e përfshira në aktivitet e saj biznesore të 
kredidhënies. Departamenti për menaxhimin 
e rrezikut i monitoron dhe raporton normat e 
mjaftueshmërisë së kapitalit te Menaxhmenti 
Ekzekutiv dhe Bordi i Drejtorëve përmes 
Komitetit të menaxhimit të rrezikut. Sipas 
Ligjit për veprimtarinë bankare dhe rregulloret 
e Bankës Qendrore të Kosovës, ekzistojnë tri 
raporte të mjaftueshmërisë së kapitalit që duhet 
të përmbushen gjatë gjithë kohës: Kapitali i klasit 
të parë në raport me APRr 8%, Kapitali total në 
raport me APRr 12% dhe Ekuiteti total në raport 
me Asetet totale 7%.
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Rreziku operacional dhe Vazhdimësia 
e biznesit 
 
Rreziku operacional përkufizohet si rrezik i 
humbjes që mund të rezultojë nga proceset e 
brendshme jo adekuate ose të dështuara, njerëz 
ose sisteme, ose nga ngjarje të jashtme të 
caktuara.

Departamenti i menaxhimit të rrezikut në TEB dhe 
njësia e tij e dedikuar për rrezikun operacional janë 
përgjegjës për monitorimin e ngjarjeve të rrezikut 
operacional sipas përkufizimit të Komitetit të 
Baselit. Banka ka një sistem të përshtatshëm për 
natyrën, shkallën dhe kompleksitetin e biznesit 
të Bankës për sa i përket identifikimit efektiv 
të Treguesve kyç të rrezikut dhe vlerësimit, 
monitorimit dhe kontrollit të rrezikut përkatës 
operacional. Njësia e rrezikut operacional zbaton 
metodat për t’i ndihmuar departamentet tjera 
në identifikimin, monitorimin, kontrollimin dhe 
zbutjen e incidenteve potenciale operacionale. 
Rreziku operacional ofron trajnime të rrezikut 
operacional për gjithë punonjësit, sidomos ata që 
janë përgjegjës për raportimin e incidenteve ndaj 
rrezikut operacional tek Njësia e vazhdimësisë së 
biznesit, dhe vlerësimin e të gjitha proceseve për 
sa i përket rrezikut operacional dhe identifikimin 
e proceseve me rrezik të lartë. 
Vazhdimësia e biznesit, pavarësisht nga lloji 
dhe arsyeja, përbëhet tërësisht nga planet që 
sigurojnë vazhdimësinë e funksioneve kritike 
biznesore të bankës në rast të ndërprerjes së 
çdo biznesi që rrjedh nga faktorët e brendshëm 
dhe të jashtëm. Njësia e rrezikut operacional dhe 
Vazhdimësisë së biznesit angazhohet vazhdimisht 
në përkufizimin, matjen dhe raportimin e rrezikut 
te Departamenti i menaxhimit të rrezikut. 
Rezultatet e aktiviteteve të Rrezikut operacional 
dhe Vazhdimësisë së biznesit shqyrtohen dhe 
vlerësohen në baza mujore në nivel të Bordit 
përmes Komitetit për menaxhimin e rrezikut.

5.6. Pajtueshmëria
Banka jonë i zbaton standardet më të larta dhe 
metodat e praktikave më të mira ndërkombëtare 

në luftimin shpëlarjes së parave, të financimit të 
terrorizmit dhe të akteve të tjera të dënueshme me 
ligj. Të gjithë punonjësit e bankës përkushtohen 
për t'i arritur këto standarde për të shmangur 
keqpërdorimin e produkteve dhe shërbimeve 
të bankës për qëllime të pastrimit të parave, 
financimit të terrorizmit dhe akteve të tjera të 
dënueshme me ligj. Politikat dhe procedurat e 
pajtueshmërisë së Bankës janë të dizajnuara për 
të siguruar që banka jonë të veprojë në përputhje 
me kërkesat e përcaktuara në legjislacionin e 
Kosovës dhe praktikat më të mira të industrisë 
për sektorin e shërbimeve financiare nga Banka 
Qendrore e Republikës së Kosovës dhe standardet 
e Grupit BNPP. 

Banka jonë është zotuar për të vepruar me 
integritet dhe përgjegjësi në shërbimet bankare. 
Ne besojmë se në krijimin e vlerës për klientët 
tanë, aksionarët, punonjësit dhe shoqërinë, 
mënyra se si ne bëjmë biznes është po aq e 
rëndësishme sa qëndrueshmëria e modelit tonë 
të biznesit dhe rritjes. Nënkuptohet se respektimi 
i ligjeve dhe rregulloreve dhe standardeve dhe 
udhëzimeve më të larta ndërkombëtare është 
pjesë e identitetit tonë dhe formon themelin e 
mënyrës sonë të biznesit. Ne vendosim standarde 
të larta të integritetit të biznesit dhe sjelljes etike 
me qëllim të rritjes së efektivitetit të kornizës 
së pajtueshmërisë. Në vitin 2016 dhe 2017, ka 
pasur një rritje të vazhdueshme në kërkesat 
rregullative në Kosovë dhe në nivelin e Grupit 
BNP Paribas, ku menaxhimi i pajtueshmërisë 
po kthehet në prioritet kryesor për të qenë në 
përputhje me këto kërkesa të reja. Viti 2017 
ishte vendimtar për zbatimin e politikës së re të 
NJKT-së, e cila është në përputhje me ligjet dhe 
rregulloret e reja vendores si dhe me procedurat 
dhe politikat e grupit BNPP. Këto politika, në anën 
tjetër, janë në përputhje me Direktivën e 4-t të 
BE-së për PPP/KFT. 

Fryma jonë ekipore, përkushtimi dhe përmirësimi 
i qëndrueshëm i efikasitetit tonë të gjitha kanë 
për qëllim ruajtjen e integritetit të institucionit 
tonë. Kodi i sjelljes i bankës përfshin dispozita 
etike të biznesit që synojnë menaxhimin e 
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parandalimit të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe sanksioneve të tjera financiare 
ndërkombëtare. Jemi të përkushtuar për të respektuar ligjet, rregulloret dhe udhëzimet e rrepta për 
ta luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe për ta parandaluar shkeljen e sanksioneve 
financiare ndërkombëtare.

Banka jonë zbaton mekanizma të përpiktë të përkrahur nga sisteme të automatizuara të monitorimit, 
dhe procesi i rishikimit të klientit "Njih Klientin Tënd" (NJKT), parimet e kujdesit të duhur ndaj klientit 
si dhe parimet e qasjes bazuar në rrezik janë në krye të prioriteteve tona. Procesi i rishikimit të NJKT-së 
shërben për t’i përditësuar informatat e klientëve me qëllim të uljes së rasteve të pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit. 

Me qëllim të promovimit të programit tonë të pajtueshmërisë për PPP dhe për të siguruar vetëdijesimin 
dhe respektimin nga punonjësit tanë, në vitin 2017 kemi ofruar trajnime (duke përfshirë mësimin 
elektronik “e-learning” dhe modulet e veçanta për temat kyçe të pajtueshmërisë) për të gjithë 
punonjësit e Bankës. Duke marrë parasysh rëndësinë e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit, si dhe pajtueshmërinë me sanksionet ndërkombëtare, të gjithë punonjësit marrin pjesë 
në trajnime të rregullta. Modulet e mësimit elektronik janë në dispozicion për të gjithë punonjësit 
dhe mund të përshtaten me nevojat e linjave tona të biznesit në përputhje me kërkesat specifike të 
punës. Shumica e disiplinave të mbuluara nga modulet profesionale janë të bazuara në konceptet e 
përbashkëta të transparencës. 

Në vitin 2018, objektivi kryesor është të përqendrohemi në forcimin e parimeve të metodës në bazë të 
rrezikut, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: Rishikimin e NJKT-së, parimet e KDK dhe KDKSH, zbatimin 
e projekteve vendimtare për forcimin e infrastrukturës sonë të TI dhe qasjet ndër-funksionale për të 
parandaluar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, për parandalimin e sanksioneve financiare 
ndërkombëtare dhe projekte të ngjashme që e forcojnë më tej mekanizmin tonë të NJKT-së. 

Divizioni ynë i Pajtueshmërisë udhëhiqet nga Menaxheri i Lartë dhe është i pavarur nga të gjitha 
funksionet e tjera të bankës. Udhëheqësi i Divizionit të Pajtueshmërisë i raporton drejtpërdrejt Bordit 
të Drejtorëve përmes Komitetit të Auditimit që e siguron pavarësinë e Divizionit.
 

5.7. Kontrolli i brendshëm
Departamenti i kontrollit të brendshëm ka për qëllim që të sigurojë një mjedis të shëndoshë të kontrollit 
të brendshëm në TEB Sh. A. Ai merret me koordinimin e domosdoshëm dhe siguron se aktivitetet 
përkatëse kryhen rregullisht, në mënyrë efikase, efektive dhe në përputhje me strategjitë dhe politikat 
e menaxhmentit të Bankës, si dhe me rregullat dhe rregulloret në fuqi. Në TEB, funksionet e Kontrollit 
të brendshëm dhe Rrezikut operacional janë të strukturuara ndaras. Brenda fushëveprimit të kontrollit 
të brendshëm, kryhen kontrollet e aktiviteteve kritike në degë dhe departamenteve të zyrës qendrore 
nga Njësia e kontrollit të degës, Njësia e kontrollit qendror dhe Njësia e kontrollit të kredive.
Kontrolluesi kryen kontrollet e tij/saj në pajtim me listat e kontrollit të cilat janë të përgatitura 
paraprakisht dhe në përputhje me rregullat dhe rregulloret e brendshme dhe të jashtme. Listat e 
kontrollit rishikohen nëse ndodhin ndryshime në rregullat dhe rregulloret e brendshme dhe/ose të 
jashtme.
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Pikat e kontrollit në listat e kontrollit përdoren për:

• Verifikimin e respektimit të duhur të rregullave dhe procedurave të brendshme dhe përputhjen e 
rregullave të brendshme me rregulloret ligjore si dhe pajtueshmërinë me to;

• Kontribuimin në ruajtjen e aseteve;

• Vlerësimin e mjaftueshmërisë, efektivitetit dhe efikasitetit të aktiviteteve të përditshme; dhe

• Kontribuimin në identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve të lidhura me aktivitetet afariste aktuale dhe 
të propozuara të ardhme të organizatës, duke përfshirë produktet e reja.

Departamenti i kontrollit të brendshëm i raporton çdo tre muaj drejtpërdrejt Bordit të Drejtorëve 
nëpërmjet Komitetit të auditimit.
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 Raporti i pavarur i auditimit 
më 31 dhjetor 2017 dhe Shënimet 
































































































