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

NR. I FORMULARIT: 2
EMRI I FORMULARIT:
CR SA - Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive qendrore ose bankave qendrore
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

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 rregulluar (Ga)
Derivatet e
kredisë

Garancitë

050

060

6,208,066,259

-

6,208,066,259

-

Mbrojtja e financuar e kredisë
Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë
070

080

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes
Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100
-

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 teknikave
të zbutjes së kredisë,
(-) Kolaterali
Rregullimi i
përpara aplikimit të
financiar:
faktorëve të konvertimit luhatshmëri
Vlera e
(-) Rregullimet e
së së
rregulluar(C luhatshmërisë
ekspozimit
vam)
dhe maturitetit
110=040-090+100

120

-

6,208,066,259

-

-

6,208,066,259

-

-

130

140

Ndarja e ekspozimeve të rregulluara plotësisht të zërave jashte bilancit
sipas faktoreve te konvertimit
Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

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

210

Nga të cilat :
me vlerësim Nga e cila: me cilësi të
Shuma e ekspozimeve
të cilësisë së kredisë të derivuar nga
të klasifikuara sipas
kredisë nga
cilësisa e kredisë së
rrezikut
një Ecai e
qeverisë qëndrore.
nominuar
220

230

6,208,066,259

6,208,066,259

6,208,066,259

-

6,208,066,259

6,208,066,259

6,208,066,259

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ekspozimet/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
kundërparti
së

040

Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

-

-

-

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

-

-

-

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

6,208,066,259
-

6,208,066,259

Zëra të vecantë

220
230
240
250

6,208,066,259
-

6,208,066,259
-

-

-

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
kredisë e financuar, metoda e kolateralit

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)

040

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

Garancitë

Derivatet e
kredisë

050

060

3,926,659,938

103,546,189

3,864,505,938

103,546,189

Mbrojtja e financuar e kredisë
Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë
070

080
-

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
(-) Kolaterali
Rregullimi i
të zbutjes së kredisë,
financiar:
luhatshmëri
përpara aplikimit të
Vlera e
së së
faktorëve të konvertimit
rregulluar(C (-) Rregullimet e
ekspozimit
luhatshmërisë
vam)
dhe maturitetit
110=040-090+100

120

130

140

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

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

150 = 110 + 120 - 130

103,546,189

103,546,189

3,926,659,938

3,926,659,938

103,546,189

103,546,189

3,864,505,938

3,864,505,938

-

-

62,154,000

62,154,000

Vlera e ekpozimit
0%

20%

50%

100%

160

170

180

190

62,154,000

Nga të cilat: të lidhura me
rrezikun e kundërpartisë

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

210

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

220

230

3,864,505,938

3,864,505,938

1,013,153,312

3,864,505,938

3,864,505,938

1,013,153,312

240
-

1,013,153,312

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit
020

030

040

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

62,154,000

-

-

-

-

-

-

-

62,154,000

-

-

-

-

-

-

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

103,546,189
3,394,290,346
64,748,319
364,075,083
-

103,546,189
3,394,290,346
64,748,319
364,075,083
-

62,154,000
-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

-

103,546,189
3,394,290,346
64,748,319
301,921,083
-

103,546,189
3,394,290,346
64,748,319
301,921,083
-

678,858,069
32,374,160
301,921,083
-

678,858,069
32,374,160
301,921,083
-

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

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

020

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

030

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

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

Garancitë

Derivatet e
kredisë

050

060

21,371,750,255

2,200,253,669

18,617,349,654

2,200,253,669

Mbrojtja e financuar e kredisë
Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë
070

-

080

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
të zbutjes së kredisë,
përpara aplikimit të
faktorëve të konvertimit

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100

110=040-090+100

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.

(-) Kolaterali
Rregullimi i
financiar:
luhatshmëri
Vlera e
(-) Rregullimet e
së së
rregulluar(C luhatshmërisë
ekspozimit
vam)
dhe maturitetit

120

130

140

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

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

150 = 110 + 120 - 130

88,489,782

2,288,743,451

2,288,743,451

21,371,750,255

21,371,750,255

36,370,907

2,236,624,576

2,236,624,576

18,617,349,654

18,617,349,654

52,118,875

52,118,875

52,118,875

2,754,400,601

2,754,400,601

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

1,501,100,429

1,253,300,172

210

Nga të cilat :
me vlerësim Nga e cila: me cilësi të
Shuma e ekspozimeve
të cilësisë së kredisë të derivuar nga
të klasifikuara sipas
kredisë nga
cilësisa e kredisë së
rrezikut
një Ecai e
qeverisë qëndrore.
nominuar
220

19,870,649,826

19,870,649,826

18,492,766,604

18,617,349,654

19,870,649,826

16,916,367,220

1,253,300,172

1,253,300,172

1,576,399,384

2,288,743,451
2,453,790,703
10,852,604,511
4,275,511,161
-

2,288,743,451
2,453,790,703
10,852,604,511
4,275,511,161
-

1,226,895,351
10,852,604,511
6,413,266,742
-

230

240
-

18,492,766,604

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/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
Transaksion
et e
financimit
të letrave

2,754,400,601

-

-

-

-

-

-

-

1,501,100,429

-

-

1,253,300,172

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

2,288,743,451
2,559,760,018
11,968,485,282
4,554,761,504
-

2,288,743,451
2,559,760,018
11,968,485,282
4,554,761,504
-

-

607,101,748

279,250,343

646,198,424

Zëra të vecantë

220
230
240
250

105,969,315

1,115,880,771

1,226,895,351
10,852,604,511
6,413,266,742
-

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 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

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)

040

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

Garancitë

Derivatet e
kredisë

050

060

7,544,369,479

486,140,375

6,740,451,118

486,140,375

Mbrojtja e financuar e kredisë

Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë
070

-

080

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
(-) Kolaterali
Rregullimi i
të zbutjes së kredisë,
financiar:
luhatshmëri
përpara aplikimit të
Vlera e
së së
faktorëve të konvertimit
rregulluar(C
(-) Rregullimet e
ekspozimit
vam)
luhatshmërisë
dhe maturitetit
110=040-090+100

120

130

140

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

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

150 = 110 + 120 - 130

158,438,148

644,578,523

644,578,523

7,544,369,479

7,544,369,479

114,720,461

600,860,836

600,860,836

6,740,451,118

6,740,451,118

43,717,687

43,717,687

43,717,687

803,918,361

803,918,361

Vlera e ekpozimit
0%

20%

160

170

582,201,440

50%

180
-

Nga të cilat: të lidhura me
rrezikun e kundërpartisë

100%

190
-

221,716,921

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

210

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

220

6,962,168,039

6,962,168,039

5,455,263,521

6,740,451,118

6,962,168,039

5,230,918,056

221,716,921

221,716,921

224,345,465

644,578,523
4,883,446,747
1,434,142,768
-

644,578,523
4,883,446,747
1,434,142,768
-

3,662,585,060
1,792,678,461
-

230

240
-

5,455,263,521

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/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
Transaksion
et e
financimit
të letrave

803,918,361

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në

-

-

-

-

-

-

-

582,201,440

-

-

221,716,921

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

644,578,523
5,262,466,990
1,637,323,965
-

644,578,523
5,262,466,990
1,637,323,965
-

105,601,373

203,181,197

116,115,548

Zëra të vecantë

220
230
240
250

379,020,243

3,662,585,060
1,792,678,461
-

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

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 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

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 rregulluar (Ga)

Derivatet e
kredisë

Garancitë

050

060

Mbrojtja e financuar e kredisë

Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë

070

080

437,935,194

-

-

437,935,194

-

-

-

-

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100
-

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
(-) Kolaterali
Rregullimi i
të zbutjes së kredisë,
financiar:
luhatshmëri
përpara aplikimit të
Vlera e
së
së
faktorëve të konvertimit
rregulluar(C (-) Rregullimet e
ekspozimit
vam)
luhatshmërisë
dhe maturitetit

110=040-090+100

120

-

437,935,194

-

-

437,935,194

-

-

130

140

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

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

150 = 110 + 120 - 130

Vlera e ekpozimit
0%

20%

160

50%

170

437,935,194

-

180
-

Nga të cilat: të lidhura me
rrezikun e kundërpartisë

100%

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

190
-

-

210

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

220

230

437,935,194

437,935,194

169,825,020

437,935,194

437,935,194

169,825,020

-

-

240
-

169,825,020

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/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
kundërparti
Transaksion
et e
financimit
të letrave

-

437,935,194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

404,839,790
33,095,404
-

404,839,790
33,095,404
-

-

404,839,790
33,095,404
-

Zëra të vecantë
220
230
240
250

-

404,839,790
33,095,404
-

141,693,926
28,131,093
-

141,693,926
28,131,093
-

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

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.

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

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

Mbrojtja e financuar e kredisë

Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Garancitë

Derivatet e
kredisë

040

050

060

370,447,375

29,003,727

-

29,003,727

29,003,727

370,447,375

370,447,375

29,003,727

-

29,003,727

29,003,727

370,447,375

070

080

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
(-) Kolaterali
të zbutjes së kredisë,
Rregullimi i
financiar:
përpara aplikimit të
luhatshmëri
Vlera e
faktorëve të konvertimit
së së
rregulluar(C (-) Rregullimet e
ekspozimit
luhatshmërisë
vam)
dhe maturitetit

110=040-090+100

120

130

140

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%

150 = 110 + 120 - 130

20%

160

50%

170

370,447,375

-

180
-

Nga të cilat: të lidhura me
rrezikun e kundërpartisë

100%

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

190
-

-

210

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

220

230

370,447,375

370,447,375

371,457,137

370,447,375

370,447,375

371,457,137

-

-

240
-

371,457,137

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/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
kundërparti
së
Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

-

-

-

-

-

370,447,375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

29,003,727
7,025,118
267,366,433
67,052,097
-

29,003,727.33
7,025,117.55
267,366,433.48
67,052,096.61
-

-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

-

29,003,727
7,025,118
267,366,433
67,052,097
-

29,003,727
7,025,118
267,366,433
67,052,097
-

3,512,559
267,366,433
100,578,145
-

3,512,559
267,366,433
100,578,145
-

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.

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
4,768,170,383

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

Garancitë

Derivatet e
kredisë

050

060

Mbrojtja e financuar e kredisë

Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë

070

080

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100

-

-

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
(-) Kolaterali
të zbutjes së kredisë,
Rregullimi i
financiar:
përpara aplikimit të
luhatshmëri
Vlera e
faktorëve të konvertimit
së së
rregulluar(C (-) Rregullimet e
ekspozimit
luhatshmërisë
vam)
dhe maturitetit

110=040-090+100

120

-

4,768,170,383

130

140

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

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

150 = 110 + 120 - 130
4,768,170,383

Vlera e ekpozimit
0%

20%

160

170

2,589,708,872

50%

180
-

Nga të cilat: të lidhura me
rrezikun e kundërpartisë

100%

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

190
-

-

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

210

220

2,178,461,512

2,178,461,512

975,184,165

230

2,178,461,512

2,178,461,512

975,184,165

240
-

975,184,165

012
013
014
Ndarja sipas llojit të ekspozimit

020

Zërat e
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

2,178,461,512

-

-

2,178,461,512

2,178,461,512

030

Zërat jashtë
bilancit
subjekt i
rrezikut të
kredisë

2,589,708,872

-

-

2,589,708,872

2,589,708,872

2,589,708,872

-

-

-

-

-

-

Ekspozimet/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
kundërparti
së

040

Transaksion
et e
financimit
të letrave
me vlere

-

-

-

Derivativë
dhe
transaksion
et e
shlyerjes në
afat të gjatë
kohe

-

-

-

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

3,773,679,180
69,515,083
852,366,062
72,610,057
-

3,773,679,180
69,515,083
852,366,062
72,610,057
-

-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

2,589,708,872

1,183,970,309
69,515,083
852,366,062
72,610,057
-

1,183,970,309
69,515,083
852,366,062
72,610,057
-

13,903,017
852,366,062
108,915,086
-

13,903,017
852,366,062
108,915,086
-

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

010
010
011

020

Totali i
ekspozimev
e
Nga të cilat:
SME

Metodat e zbutjes së rrezikut të kredisë që
prekin vlerën e ekspozimit: Mbrojtja e
kredisë e financuar, metoda e kolateralit
financiar, metoda gjithëperfshirëse.

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

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

Garancitë

Derivatet e
kredisë

050

060

Mbrojtja e financuar e kredisë

Mbrojtje të
Kolaterali
tjera të
financiar: Metoda
finacuara të
e Thjeshte
kredisë

070

080

Zëvendësimi i ekspozimeve si rezultat i
teknikave të zbutjes

Totali i flukseve
dalëse/outflow

Totali i flukseve
hyrëse/inflow

090

100

Ekspozimi neto pas efektit
zëvendësues të teknikave
(-) Kolaterali
të zbutjes së kredisë,
Rregullimi i
financiar:
përpara aplikimit të
luhatshmëri
Vlera e
faktorëve të konvertimit
së së
rregulluar(C (-) Rregullimet e
ekspozimit
luhatshmërisë
vam)
dhe maturitetit

110=040-090+100

120

130

140

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

Vlera e ekspozimit e
rregulluar plotësisht (E*)

150 = 110 + 120 - 130

44,627,398,882

2,818,943,961

-

246,927,930

-

3,065,871,891

3,065,871,891

44,627,398,882

44,627,398,882

38,417,217,049

2,818,943,961

-

151,091,368

-

2,970,035,329

2,970,035,329

38,417,217,049

38,417,217,049

-

-

95,836,562

-

95,836,562

95,836,562

6,210,181,834

6,210,181,834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vlera e ekpozimit
0%

20%

160

170

50%

180

4,735,164,741

Nga të cilat: të lidhura me
rrezikun e kundërpartisë

100%

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

190

-

-

1,475,017,093

210

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

220

230

39,892,234,142

39,892,234,142

26,477,649,759

38,417,217,049

38,417,217,049

24,676,904,910

1,475,017,093

1,475,017,093

1,475,017,093

1,800,744,849

105,601,373
607,101,748
116,115,548
646,198,424
-

10,457,908,458
3,463,805,430
404,839,790
2,525,564,139
4,883,446,747
33,095,404
12,274,258,090
1,434,142,768
4,415,173,315
-

10,457,908,458
3,463,805,430
404,839,790
2,525,564,139
4,883,446,747
33,095,404
12,274,258,090
1,434,142,768
4,415,173,315
-

692,761,086
141,693,926
1,262,782,070
3,662,585,060
28,131,093
12,274,258,090
1,792,678,461
6,622,759,972
-

240
-

26,477,649,759

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/
transaksion
et subjekt i
rrezikut të
Transaksion
et e
financimit

6,210,181,834

4,735,164,741

-

-

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

13,047,617,330
3,463,805,430
404,839,790
2,631,533,454
5,262,466,990
33,095,404
13,452,292,861
1,637,323,965
4,694,423,658
-

13,047,617,330
3,463,805,430
404,839,790
2,631,533,454
5,262,466,990
33,095,404
13,452,292,861
1,637,323,965
4,694,423,658
-

-

Zëra të vecantë

220
230
240
250

Rreziku i kredise
CR_SEC_SA

Titullzimi - Not applicable - N/A

Rreziku i tregut
MKR_SA_ EQU

Rreziku i pozicionit të titujve të kapitalit - N/A

2,589,708,872
105,969,315
379,020,243
1,178,034,771
203,181,197
279,250,343
-

-

-

-

-

-

-

-

692,761,086
141,693,926
1,262,782,070
3,662,585,060
28,131,093
12,274,258,090
1,792,678,461
6,622,759,972
-

