Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit

010
010
011

020

(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

030

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
Ekspozimi neto
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
pas efektit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.
zëvendësues të
Vlera e ekspozimit e
Mbrojtja e pafinancuar e
Zëvendësimi i ekspozimeve
teknikave të
(-)
rregulluar plotësisht
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
si rezultat i teknikave të
zbutjes së kredisë, Rregullimi i Kolaterali
(E*)
rregulluar (Ga)
zbutjes
përpara aplikimit luhatshmëri financiar:
Mbrojtje të
Totali i
të
faktorëve
të
Kolaterali
(-) Rregullimet e
së së
Vlera e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
konvertimit
Garancitë
financiar: Metoda
ekspozimit rregulluar(C luhatshmërisë
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
e Thjeshte
dhe maturitetit
vam)
kredisë
ow
Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

040

050

060

070

080

090

100

5,322,384,766

-

110=040-090+100

120

130

140

5,322,384,766

150 = 110 + 120 - 130

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

200=150-1600,8*170-0,5*180

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

210

220

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar
230

5,322,384,766

5,322,384,766

5,322,384,766

-

5,322,384,766

5,322,384,766

5,322,384,766

-

240
-

-

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit

020

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

030

Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

5,322,384,766

-

5,322,384,766

-

-

-

Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

-

-

-

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
kundërparti
së

040

050

060

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

5,322,384,766

5,322,384,766
-

5,322,384,766

-

5,322,384,766
-

-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit

010
010
011

020

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.
Ekspozimi neto
pas efektit
zëvendësues të
Vlera e ekspozimit e
(-)
teknikave të
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, Rregullimi i Kolaterali
(E*)
përpara aplikimit luhatshmëri financiar:
Mbrojtje të
Totali i
së së
Vlera e
të faktorëve të
Kolaterali
(-) Rregullimet e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
ekspozimit rregulluar(C luhatshmërisë
konvertimit
financiar: Metoda
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
vam)
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow

Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit
(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

030

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

Mbrojtja e pafinancuar e
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
rregulluar (Ga)

Garancitë

040

050

060

070

080

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Zëvendësimi i ekspozimeve
si rezultat i teknikave të
zbutjes

090

100

140,590,834

-

110=040-090+100

120

130

140

140,590,834

150 = 110 + 120 - 130

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

200=150-1600,8*170-0,5*180

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

210

220

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

230

140,590,834

140,590,834

140,590,834

-

140,590,834

140,590,834

140,590,834

-

240
-

-

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit

020

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

030

Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

140,590,834

-

140,590,834

-

-

-

Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

-

-

-

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
kundërparti
së

040

050

060

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

140,590,834
-

140,590,834
-

140,590,834
-

-

140,590,834
-

-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

NR. I FORMULARIT: 6
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj institucioneve të mbikëqyrura
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare
Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit

010
010
011

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

020

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
Ekspozimi neto
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
pas efektit
zëvendësues të
(-)
Vlera e ekspozimit e
teknikave të
Rregullimi i Kolaterali
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, luhatshmëri financiar:
(E*)
përpara aplikimit
Mbrojtje të
Totali i
së së
Vlera e
Kolaterali
(-) Rregullimet e
të faktorëve të
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
ekspozimit rregulluar(C
financiar: Metoda
luhatshmërisë
konvertimit
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
vam)
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow

Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit
(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

030

040

Mbrojtja e pafinancuar e
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
rregulluar (Ga)

Garancitë

050

060

070

080

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Zëvendësimi i ekspozimeve
si rezultat i teknikave të
zbutjes

090

100

5,020,092,537

-

110=040-090+100

120

130

140

5,020,092,537

150 = 110 + 120 - 130

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

200=150-1600,8*170-0,5*180

5,020,092,537

210

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

230

5,020,092,537

5,020,092,537

1,054,070,618

5,020,092,537

5,020,092,537

1,054,070,618

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit
020

030

040

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

5,020,092,537

-

5,020,092,537

5,020,092,537

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

-

240
-

1,054,070,618

050

060

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

-

-

-

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

4,957,527,398
62,565,139
-

4,957,527,398
62,565,139
-

4,957,527,398
62,565,139
-

4,957,527,398
62,565,139
-

991,505,480
62,565,139
-

991,505,480
62,565,139
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

NR. I FORMULARIT: 7
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj shoqërive tregtare (korporatave)
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare

Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit

010
010
011

020

(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

030

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
Ekspozimi neto
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
pas efektit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.
zëvendësues të
Vlera e ekspozimit e
teknikave të
Mbrojtja e pafinancuar e
Zëvendësimi i ekspozimeve
rregulluar plotësisht
Mbrojtja e financuar e kredisë
zbutjes së kredisë,
(-)
kredisë: Vlera e
si rezultat i teknikave të
(E*)
përpara aplikimit Rregullimi i Kolaterali
të faktorëve të luhatshmëri financiar:
Mbrojtje të
Totali i
Kolaterali
(-)
Rregullimet
e
konvertimit
së së
Vlera e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
Garancitë
financiar: Metoda
luhatshmërisë
ekspozimit rregulluar(C
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
e Thjeshte
dhe maturitetit
vam)
kredisë
ow
Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

040

050

060

070

080

090

100

5,518,598,732

-

110=040-090+100

120

130

140

5,518,598,732

150 = 110 + 120 - 130
5,518,598,732

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Vlera e ekpozimit

0%

20%

50%

160

170

180

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

100%

200=150-1600,8*170-0,5*180

190

648,910,309

210

563,872,950

4,869,688,423

563,872,950

563,872,950

1,370,679,038
2,738,746,336
760,263,049
-

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

4,869,688,423

4,564,480,428

4,869,688,423

3,875,037,478

563,872,950

689,442,950

1,370,679,038
2,738,746,336
760,263,049
-

685,339,519
2,738,746,336
1,140,394,574
-

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar
230

240
-

4,564,480,428

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit
020

030

040

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
Transaksion
et e
financimit
të letrave

4,305,815,473

-

4,305,815,473

4,305,815,473

1,212,783,259

-

1,212,783,259

1,212,783,259

-

-

-

-

-

-

648,910,309

-

-

050

060

Derivativë
dhe
transaksion
et e

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

1,408,660,262
3,348,973,914
760,964,557
-

1,408,660,262
3,348,973,914
760,964,557
-

37,981,224

-

610,227,578

312,732,950

701,508

251,140,000

685,339,519
2,738,746,336
1,140,394,574
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

NR. I FORMULARIT: 8
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj portofoleve me pakicë (retail);
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare
Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të

010
010
011

020

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
Ekspozimi neto
pas efektit
zëvendësues të
(-)
Vlera e ekspozimit e
teknikave të
Rregullimi i Kolaterali
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, luhatshmëri financiar:
(E*)
përpara aplikimit
së së
Vlera e
Mbrojtje të
Totali i
të faktorëve të
Kolaterali
ekspozimit rregulluar(C (-) Rregullimet e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
konvertimit
financiar: Metoda
luhatshmërisë
vam)
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow

Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit
(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

030

040

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

Mbrojtja e pafinancuar e
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
rregulluar (Ga)

Garancitë

050

060

070

080

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Zëvendësimi i ekspozimeve
si rezultat i teknikave të
zbutjes

090

100

110=040-090+100

120

130

140

150 = 110 + 120 - 130

16,247,776,993

192,930,959

192,930,959

16,054,846,034

16,054,846,034

14,534,019,814

150,010,636

150,010,636

14,384,009,177

14,384,009,177

1,713,757,180

42,920,323

42,920,323

1,670,836,857

1,670,836,857

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

160

170

180

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

100%

190

1,491,090,733

222,666,446

200=150-1600,8*170-0,5*180

210

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

14,563,755,300

14,563,755,300

11,314,857,352

14,384,009,177

14,563,755,300

11,141,895,192

179,746,123

179,746,123

172,962,160

13,779,673,547
784,081,753
-

13,779,673,547
784,081,753
-

10,334,755,160
980,102,192
-

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

230

240
-

11,314,857,352

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit

020

030

040
050

060

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë
Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
Transaksion
et e
financimit
të letrave
Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në

-

-

-

-

-

-

1,491,090,733

-

-

222,666,446

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

15,410,990,646
836,786,347
-

15,260,980,010
793,866,024
-

1,481,306,463

210,741,796

9,784,271

11,924,650

10,334,755,160
980,102,192
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

NR. I FORMULARIT: 9
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme të siguruara me kolateral pasuri të paluajtshme
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare
Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit

(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

Mbrojtja e pafinancuar e
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
rregulluar (Ga)

Zëvendësimi i ekspozimeve
si rezultat i teknikave të
zbutjes

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
Ekspozimi neto
pas efektit
zëvendësues të
(-)
teknikave të
Rregullimi i Kolaterali
zbutjes së kredisë, luhatshmëri financiar:
përpara aplikimit
së së
Vlera e
të faktorëve të
ekspozimit rregulluar(C
konvertimit
vam)

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht
(E*)

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

010
010
011

020

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)
Garancitë

030

040

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

050

Ekspozimi neto
pas efektit
zëvendësues të
(-)
Vlera e ekspozimit e
teknikave të
Rregullimi i Kolaterali
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, luhatshmëri financiar:
(E*)
përpara aplikimit
së së
Vlera e
Mbrojtje të
Totali i
Kolaterali
të faktorëve të
ekspozimit rregulluar(C (-) Rregullimet e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
financiar: Metoda
luhatshmërisë
konvertimit
vam)
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow

060

070

080

090

100

1,032,344,607

-

110=040-090+100

120

130

140

1,032,344,607

150 = 110 + 120 - 130
1,032,344,607

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

200=150-1600,8*170-0,5*180

3,800,000

210

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

230

1,028,544,607

1,028,544,607

379,295,374

1,028,544,607

1,028,544,607

379,295,374

240
-

379,295,374

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit

020

030

040

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë
Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
kundërparti
Transaksion
et e
financimit
të letrave

1,028,544,607

-

1,028,544,607

1,028,544,607

3,800,000

-

3,800,000

3,800,000

-

-

-

-

-

-

3,800,000

-

-

-

-

-

-

050

060

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

993,735,085
38,609,522
-

993,735,085
38,609,522
-

989,935,085
38,609,522
-

3,800,000

-

989,935,085
38,609,522
-

346,477,280
32,818,094
-

346,477,280
32,818,094
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

NR. I FORMULARIT:10
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Ekspozime (kredi) me probleme
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare
Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit
(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

010
010
011

020

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.
Ekspozimi neto
Mbrojtja e pafinancuar e
Zëvendësimi i ekspozimeve
pas efektit
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
si rezultat i teknikave të
zëvendësues të
Vlera e ekspozimit e
rregulluar (Ga)
zbutjes
(-)
teknikave të
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, Rregullimi i Kolaterali
(E*)
përpara aplikimit luhatshmëri financiar:
Mbrojtje të
Totali i
së
së
Vlera
e
Kolaterali
të faktorëve të
(-) Rregullimet e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
ekspozimit rregulluar(C luhatshmërisë
Garancitë
financiar: Metoda
konvertimit
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
vam)
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow
Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit

030

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

040

050

060

070

080

090

100

1,268,731,356

-

110=040-090+100

120

130

140

1,268,731,356

150 = 110 + 120 - 130
1,268,731,356

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

200=150-1600,8*170-0,5*180

40,108,189

210

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

230

1,228,623,166

1,228,623,166

1,089,129,726

1,228,623,166

1,228,623,166

1,089,129,726

240
-

1,089,129,726

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit
020

030

040

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
kundërparti
së
Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

1,228,623,166

-

1,228,623,166

1,228,623,166

40,108,189

-

40,108,189

40,108,189

-

-

-

-

-

-

40,108,189

-

-

-

-

-

-

050

060

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

379,483,323
827,335,252
61,912,780
-

379,483,323
827,335,252
61,912,780
-

340,899,660
825,810,726
61,912,780
-

38,583,663

1,524,526
-

340,899,660
825,810,726
61,912,780
-

170,449,830
825,810,726
92,869,170
-

170,449,830
825,810,726
92,869,170
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

NR. I FORMULARIT:14
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Zëra të tjerë
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare
Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit
(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

010
010
011

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

020

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.
Ekspozimi neto
Mbrojtja e pafinancuar e
Zëvendësimi i ekspozimeve
pas efektit
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
si rezultat i teknikave të
zëvendësues të
Vlera e ekspozimit e
rregulluar (Ga)
zbutjes
(-)
teknikave të
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, Rregullimi i Kolaterali
(E*)
përpara aplikimit luhatshmëri financiar:
Mbrojtje të
Totali i
së së
Vlera e
të faktorëve të
Kolaterali
(-) Rregullimet e
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
ekspozimit
rregulluar(C
konvertimit
Garancitë
financiar: Metoda
luhatshmërisë
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
vam)
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow
Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit

030

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

040

050

060

070

080

090

100

73,321,854,914

-

110=040-090+100

120

130

140

73,321,854,914

150 = 110 + 120 - 130
73,321,854,914

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

200=150-1600,8*170-0,5*180

68,985,547,726

210

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

230

4,336,307,188

4,336,307,188

3,136,115,201

4,336,307,188

4,336,307,188

3,136,115,201

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit

020

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

030

Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

4,336,307,188

-

4,336,307,188

4,336,307,188

68,985,547,726

-

68,985,547,726

68,985,547,726

Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
kundërparti
së

040

050

Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

-

-

-

68,985,547,726

-

-

-

-

-

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

-

240
-

3,136,115,201

060

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

-

-

-

070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
70,185,739,713
3,136,115,201
-

70,185,739,713
3,136,115,201
-

68,985,547,726

1,200,191,987
3,136,115,201
-

1,200,191,987
3,136,115,201
-

3,136,115,201
-

3,136,115,201
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredisë, rreziku i kredisë së kundërpartisë dhe rreziku i shlyerjes së transaksioneve jo-DVP
Ecai të nominuara
Fitch

NR. I FORMULARIT:15
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Totali i ekspozimeve
PERIODICITETI:
Tremujor
MONEDHA ALL
E RAPORTIMIT:
NJËSIA:
Njësi monetare
Ekspozimi origjinal
përpara faktorëve të
konvertimit

010
010
011

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

020

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.
Ekspozimi neto
pas efektit
zëvendësues të
Vlera e ekspozimit e
(-)
teknikave të
rregulluar plotësisht
zbutjes së kredisë, Rregullimi i Kolaterali
(E*)
përpara aplikimit luhatshmëri financiar:
Mbrojtje të
Totali i
së së
Vlera e
Kolaterali
(-) Rregullimet e
të faktorëve të
Derivatet e
tjera të
Totali i flukseve flukseve
ekspozimit
rregulluar(C
financiar: Metoda
luhatshmërisë
konvertimit
kredisë
finacuara të dalëse/outflow hyrëse/infl
vam)
e Thjeshte
dhe maturitetit
kredisë
ow

Teknikat e zbutjes së rrezikut të kredise me efekte zëvendësimi të ekspozimit
(-)
Rregullimet
e vlerës dhe
provigjonet
e lidhura
ekspozimet
origjinale

030

Ekspozimi origjinal
para faktoreve të
konvertimit ( neto
nga rregullimet e
vlerës dhe
provigjonet)

Mbrojtja e pafinancuar e
kredisë: Vlera e
Mbrojtja e financuar e kredisë
rregulluar (Ga)

Garancitë

040

050

060

070

080

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte
bilancit sipas faktoreve te konvertimit

Zëvendësimi i ekspozimeve
si rezultat i teknikave të
zbutjes

090

100

110=040-090+100

120

130

140

150 = 110 + 120 - 130

107,872,374,739

-

-

192,930,959

-

192,930,959

107,679,443,780

107,679,443,780

35,916,378,385

-

-

150,010,636

-

150,010,636

35,766,367,748

35,766,367,748

71,955,996,354

-

-

42,920,323

-

42,920,323

71,913,076,031

71,913,076,031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vlera e ekpozimit
0%

20%

160

170

50%

180

71,169,456,958

200=150-1600,8*170-0,5*180

190

-

Nga të cilat: të lidhura
me rrezikun e
kundërpartisë

100%

-

786,539,396

210

Shuma e
ekspozimeve të
klasifikuara sipas
rrezikut

220

Nga të cilat
Nga e cila: me
: me
cilësi të kredisë të
vlerësim të
derivuar nga
cilësisë së
cilësisa e kredisë
kredisë nga
së qeverisë
një Ecai e
qëndrore.
nominuar

230

36,509,986,822

36,509,986,822

21,537,948,699

240
-

21,537,948,699

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit
020

030

040

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë
Ekspozimet
/transaksio
net subjekt
i rrezikut të
Transaksion
et e
financimit

71,169,456,958

-

-

35,766,367,748

35,766,367,748

20,675,543,590

786,539,396

743,619,073

743,619,073

862,405,110

210,741,796
312,732,950
11,924,650
251,140,000
-

6,663,167,587
4,957,527,398
989,935,085
1,711,578,698
13,779,673,547
38,609,522
6,763,237,401
784,081,753
822,175,829
-

6,663,167,587
4,957,527,398
989,935,085
1,711,578,698
13,779,673,547
38,609,522
6,763,237,401
784,081,753
822,175,829
-

991,505,480
346,477,280
855,789,349
10,334,755,160
32,818,094
6,763,237,401
980,102,192
1,233,263,744
-

050

060

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

070
080
Ndarja e ekspozimeve totale sipas peshës së ponderimit
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

0%
10%
20%
35%
50%
75%
85%
100%
125%
150%
200%
1250%
Pesha të
tjera

75,648,715,313
4,957,527,398
993,735,085
1,788,143,585
15,410,990,646
38,609,522
7,374,989,505
836,786,347
822,877,337
-

75,648,715,313
4,957,527,398
993,735,085
1,788,143,585
15,260,980,010
38,609,522
7,374,989,505
793,866,024
822,877,337
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

68,985,547,726
3,800,000
76,564,887
1,481,306,463
611,752,104
9,784,271
701,508
-

-

-

-

-

-

-

-

991,505,480
346,477,280
855,789,349
10,334,755,160
32,818,094
6,763,237,401
980,102,192
1,233,263,744
-

