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ABI Bank ishte nga të parat institucione 
që tregoi maturi dhe largpamësi në 
përballimin e kësaj situate të vështirë duke 
u bazuar në të dhënat e pandemisë në 
periudha të ndryshme kohore. 

Mesazh i Drejtorit 
të Përgjithshëm Ekzekutiv

Andi Ballta
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

e punonjësve në degë, drejtuesve të retail dhe 
korporatave për çdo kërkesë ristrukturimi, si dhe 
të Tranzit në menaxhimin e situatës së krijuar 
me profesionalizëm të theksuar. Gjithashtu, dua 
të falenderoj për punën e bërë të gjithë në zyrat 
qendrore për mundësimin dhe skedulimin e të 
punuarit në distancë, dezinfektimin e përditshëm 
dhe ruajtjen e mbarëvajtjes së punës gjatë gjithë 
periudhës së pandemisë. 

Përveç sektorit privat, ABI mori dhe një rol udhë
heqës në mbështetjen e bondit të qeverisë Shqip
tare duke treguar një sjellje shembullore gjatë këtij 
proçesi në një kohë të vështirë për të gjithë. 

Së fundmi, ABI mbështeti direkt emergjencat 
mjekësore duke siguruar ventilatorë për sistemin 
shëndetësor dhe gjithashtu shpërndau ndihma 
direkt tek familjet në nevojë gjatë pandemisë. 

Është e rëndësishme të rikujtojmë këto momente 
kyçe dhe të reflektojmë për arsyet e kalimit të 
pandemisë me sukses. Kultura e mrekullueshme 
e vendosur te ABI ka luajtur rolin kryesor. Kjo 
kulturë është bazuar në disa vite pune shumë 
serioze dhe gjithashtu në një pozicion shumë 
të shëndoshë likuiditeti, kapitali dhe thellësie 
profesionale në degë dhe në qendër. 

Gjatë këtij viti ne pamë një harmonizim shumë 
të avancuar të aktivitetit të kredidhënies 
korporative me departamentet e ligjorit, risk dhe 

përputhshmërisë. Nga ana tjetër, departamenti 
i thesarit dhe financës veproi me shumë 
profesionalizëm në përdorimin e likuiditetit 
rezervë në bono thesari. Divizioni i retail mbështeti 
më shumë përkushtim rritjen e depozitave 
gjatë muajve Prill – Qershor, ndërkohë që gjithë 
personeli I zyrave qendrore vazhdoi të siguronte 
një përditësim të harmonisë operacionale dhe 
përmirësimit të ambjenteve të punës. 

Si pasojë e gjithë këtyre veprimeve ABI shënoi 
një vit rekord në fitimin para taksës dhe totalin 
e aktiveve që raportuan respektivisht EUR 10.2 
milionë dhe EUR 704 milionë. 

Ndërkohë vlen të përmëndet zgjerimi i aktivitetit 
të ABI në dy fusha të tjera, ABI INVEST dhe liçensa 
për underwriting.

Ne kemi shumë plane për ABI INVEST dhe 
besojmë se në një periudhë afatmesme do të 
kthehet në një pikë referimi të këtij biznesi në 
Shqipëri. Pozicioni butik i ABI dhe eksperienca 
e ekipit drejtues në tregje më të avancuara 
ndërkombëtare është një avantazh konkurrues 
dhe do japë mundësi të mrekullueshme për 
klientët ekzistues të ABI si dhe klientë të rinj 
për të diversifikuar portofolin e tyre si dhe për 
të rritur të ardhurat nga fondet e lira. Kjo është 
një mundësi unike e ABI Bank për të udhëhequr 
tregun e investimeve drejt një strategjie investimi 
afatgjatë dhe fitimprurëse. 

Viti 2020 ka qenë një periudhë e jashtëzakonshme 
si nga ana financiare ashtu dhe ajo emocionale 
për punonjësit dhe klientët e ABI Bank. Një vit që 
filloi me një entuziazëm për rritjen domethënëse 
të turizmit në Shqipëri, në pak muaj e ktheu këtë 
industri në segmentin më të rrezikuar nga ana 
financiare. Veçanërisht pas ndikimit negativ 
të tërmetit të Nëntorit 2019, lajmi i pandemisë 
krijoi një ndjesi rrezikshmërie për të ardhmen e 
ekonomisë në Shqipëri. 

ABI Bank ishte nga të parat institucione që tregoi 
maturi dhe largpamësi në përballimin e kësaj 
situate të vështirë duke u bazuar në të dhënat e 
pandemisë në periudha të ndryshme kohore. 

Puna disa vjecare, sukseset financiare dhe 
veçanërisht vendosja e kulturës së duhur të të 
bërit biznes, dhanë frytet e veta në këtë situatë 
jo të zakontë. Ka qenë besimi dhe përkushtimi i 
punonjësve të ABI që përçuan qetësi dhe besim 
te klientët. Gjatë gjithë periudhës së parë të 
pandemisë mesazhi ynë te klientët depozitarë dhe 
huamarrës ishte që pandemia është tranzitore, 
ndërsa gatishmëria jonë për të mbështetur është 
e përhershme. Ky mesazh na dha mundësinë që të 
forcojmë marrëdhëniet ekzistuese si dhe të krijojmë 
marrëdhënie të reja. Siç keni qënë dëshmitarë, 
ne nuk patëm rradhë të gjata në degët e ABI dhe 
klientët u shërbyen në mënyrë shembullore si me 
ristrukturime të kredive ekzistuese ashtu dhe me 
kredi të reja. Këtu duhet të vlerësojmë kontributin 
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Qeverisja e Korporatës

Këshilli Drejtues

Kathryn Swintek
Kryetare e Këshillit Drejtues 
(Anëtare e Pavarur)

Roberto Munoz 
Anëtar i Këshillit Drejtues 
(Anëtar i Pavarur)

Ernst Schlauch
Anëtar i Këshillit Drejtues 
(Anëtar i Pavarur)

Kristin Giantris 
Anëtar i Këshillit Drejtues 
(Anëtare e Pavarur)

Armand Muharremi
Anëtar i Këshillit Drejtues 
(Drejtor i Divizionit të Financës)

Brunilda Papa
Anëtare e Këshillit Drejtues 
(Drejtore e Njësisë së Operacioneve)

Andi Ballta
Anëtar i Këshillit Drejtues 
(Drejtor Ekzekutiv i Përgjithshëm) 

Banka Amerikane e Investimeve SHA ka mirat-
uar Kodin e Qeverisjes së Korporatës i cili është 
në përputhje me Statutin e Bankës dhe legjisla-
cionin në fuqi. Kjo rregullore përfshin rregullat e 
brendshme të Bankës, parimet dhe mekanizmat e 
kontrollit në bazë të të cilave Banka organizohet 
dhe menaxhohet, duke miratuar një strukturë e 
cila është transparente për investitorët, duke njo-
hur dhe respektuar të drejtat e klientëve dhe duke 
siguruar interesat legjitime të aksionarit të vetëm 
të Bankës. Principet bazë të Kodit të Bankës mbi 
Qeverisjen e Korporatës përshkruhen në vijim:

1.1. Të drejtat e aksionarit 
Banka ka vendosur rregulla që garantojnë për 
aksionarin, marrjen e informacionit të plotë mbi 
kushtet financiare të Bankës, si dhe mbi vendimet e 
Menaxhimit që ndikojnë ndjeshëm në veprimtarinë e 
saj. Aksionari i vetëm është një organ vendimmarrës 
i cili ushtron autoritetet e tij në përputhje me Statutin 
e Bankës, Kodin e Qeverisjes së Korporatave dhe 
dispozitat ligjore në fuqi.

1.2. Përbërja e Këshillit Drejtues 
Këshilli Drejtues përbëhet nga shtatë anëtarë 
ekzekutivë dhe jo ekzekutivë (të pavarur), në për

puthje me kërkesat e Ligjit për Bankat në Shqipëri. 
Diversiteti në arsim, përvojë dhe në fushat e ek
spertizës së anëtarëve të Këshillit Drejtues është 
një faktor kyç në drejtimin e një banke Boutique.

1.3. Detyrat e Këshillit Drejtues 
Këshilli Drejtues, është një organ vendimmarrës, i 
cili i përgjigjet drejtpërdrejtë aksionarit të vetëm. 
Këshilli Drejtues në përputhje me Statutin e 
Bankës dhe Kodin e Qeverisjes së Korporatave 
përcakton vizionin, misionin dhe strategjinë e 
Bankës. Qëllimi kryesor i Këshillit Drejtues është të 
sigurojë veprimtari të shëndetshme të kompanisë, 
duke ndjekur rritjen afatgjatë të vlerës ekonomike 
të saj, duke monitoruar, drejtuar dhe kontrolluar 
ekzekutivin në përputhje me interesat e Aksionarit.

1.4. Kontrolli i Brendshëm 
Banka ka një divizion të organizuar të Kontrollit të 
Brendshëm, i mbikëqyrur nga Komiteti i Kontrollit 
të Bankës. Ky i fundit, në përputhje me kërkesat 
ligjore, përbëhet nga tre anëtarë të pavarur, 
ekspertiza dhe monitorimi i të cilëve është një 
ndihmë e vlefshme dhe e vazhdueshme për 
Bankën. Kryetari i Komitetit të Kontrollit është 
njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues.
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Punonjësit janë 
shumë të rëndësishëm
Në ABI Bank, prioritet dhe element kyc i suksesit dhe në fokus të 
menaxhimit janë punonjësit, mbështetja, trajnimi, zhvillimi dhe 
vlerësimi i tyre. 
Vetë qëllimi i punës në Divizionin e Burimeve Njerëzore është 
krijimi dhe ruajtja e një ambjenti punë tërheqës dhe profesion
alisht stimulues.
Si gjithmonë, stafi vijon të jetë pika jonë më e fortë.  Vecanër
isht gjatë vitit 2020, ku situata nuk ka qenë aspak e zakonshme, 
punonjësit tanë kanë treguar aftësi dhe përpjekje të forta për 
të përmbushur standardet dhe objektivat e përcaktuara si dhe 
për të realizuar në kohë e me sukses  objektivat e Bankës. 
Gjithashtu, politikat e bankës për punësim dhe trajtim në 
mënyrë të barabartë, i kanë mundësuar 59 punonjësve të gjejnë 
punë afatgjatë apo afatshkurtër, brenda institucionit tonë, duke 
siguruar proçese rekrutimi të suksesshme.
Pavarësisht situatës së shkaktuar nga pandemia Covid 19, gjatë 
vitit 2020, në ABI Bank kanë filluar punë 20% më shumë punon
jës dhe janë larguar 53% më pak, krahasuar me një vit më parë. 
Edhe pse në kushtet e distancimit fizik, të gjitha proçeset e 
rekrutimit janë zhvilluar normalisht, në funksion të përzgjedhjes 
të kandidatit më të mirë të mundshëm, me qëllim final rritjen 
cilësore të kapaciteve të Burimeve Njerëzore. 

Burimet Njerëzore
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Gjatë vitit 2020, Divizioni i Burimeve Njerëzore ka 
luajtur rolin e një aktori kryesor në menaxhimin 
e situatës si pasojë e pandemisë, si një situatë 
emergjente e burimeve njerëzore. Si aktor kryesor 
i  grupit të menaxhimit të krizave, në fokus kanë 
qënë kryesisht propozimet, ndjekja dhe moni
torimi i Planeve të detajuara të punës lidhur me 
menaxhimin e situatës, hartimin e publikimin e 
Protokollit të brendshëm për Raportimin e rasteve 
COVID 19, Protokollit të masave që duhen marrë 
nga institucioni në rast eventi si dhe një plan të 
detajuar të masave higjienosanitare. 
Në mënyrë të vazhdueshme janë dërguar te i gji
thë stafi, udhëzime bazuar në direktivat e OBSH, 
Komitetit Teknik, Ministrisë së Shëndetësisë, Ko
mi tetit të Burimeve Njerëzore të Shoqatës së Ban
kave, në lidhje me masat dhe kujdesin personal që 
duhet të tregojë cdo punonjës. 

Janë menaxhuar Planet Remote dhe Prezenca 
në punë e stafit, lejet vjetore në kushte pande
mie. Janë monitoruar ngushtësisht dhe ndjekur 
vazhdimisht të gjitha situatat apo problematikat 
e raportuara nga stafi, duke patur një fokus e ku
jdes të vecantë për grupet me vulnerabël (koleget 
shtatzëna, apo me sëmundje kronike).

Divizioni i Burimeve Njerëzore ka qenë në kontakt 
të vazhdueshëm dhe është kujdesur për mbarëva
jtjen e situatës shëndetësore të kolegëve të prekur 

nga Covid19. 

Gjatë inspektimit specifik të BSH për menaxhimin 
e situatës së pandemisë, nuk u identifikua asnjë 
gjetje, rekomandim apo sugjerim për menaxhimin 
e elementeve te sipërshënuar.

Situata e vitit 2020 ka qenë delikate për të gjithë ne, 
por vështirësia e shkaktuar nga një situatë e pan
johur nuk është refkletuar në punën e përditshme 
dhe Divizioni i Burimeve Njerëzore është përpjekur 
të mos shtojë presion e të lehtësojë proçese e rapor
time si dhe të japë mbështetjen e kontributin e saj 
në suport të stafit, sa herë ka qenë e nevojshme.

Një tjetër proçes i rëndësishem, sa impenjativ aq 
edhe sfidues nisur nga situata e krijuar për shkak 
të pandemisë ishte edhe organizimi, zhvillimi dhe 
monitorimi i trajnimeve për stafin.

Pas identifikimit  të  kërkesave të biznesit e nevo
jave të stafit për trajnim janë propozuar trajnime 
në përmbushje të këtyre nevojave. Edhe pse në 
një situatë tejet të vështirë, janë organizuar dhe 
koordinuar  trajnime të jashtme dhe të brendshme 
(më së shumti online në respekt të protokolleve të 
sigurisë dhe rregullave ne fuqi), duke bërë të mun
dur sjelljen e një produkti final cilësor dhe brenda 
standarteve të kerkuara, detyrimeve ligjore apo 
rekomandimeve të lëna.

Banka Amerikane e Investimeve i jep mundësi të barabarta 
të gjithë kandidatëve dhe punonjësve pavarësisht nga mo
sha, gjinia, gjendja martesore, shtatzënia, statusi familjar, 
aftësia e kufizuar, raca, kombësia ose feja. 
Divizioni i Burimeve Njerëzore, brenda fushës së tij të veprimit 
dhe kontrollit, garanton një angazhim maksimal në trajtimin 
në mënyrë të drejtë dhe të barabartë të individëve duke mos 
lejuar diskriminimin në asnjë moment gjatë të gjitha fazave 
të punësimit në ABI. 
Banka Amerikane e Investimeve është një ndër të vetmet 
banka në sistemin bankar, bordin e së cilës e drejton një 
anëtare femër.
Gjithashtu, koleget femra përbëjne 69% të forcës punëtore të 
ABI Bank dhe 73% përsa i takon linjës së parë të menaxhimit. 

Menaxhimi i situatës 
si pasojë e pandemisë

Respektimi i diversitetit & të 
dhënat e fundit të BOD për gender
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Ecuria dhe 
treguesit kryesorë

Viti 2020 u karakterizua nga sfida dhe pasiguri të lidhura me 
tërmetin e Nëntorit 2019 si dhe Pandeminë e Covid19. Kultura 
“boutique” e bankës ndihmoi ndjeshëm në përshtatjen e shpejtë 
dhe të suksesshme me realitetin dhe rreziqet e krijuara nga këto 
ngjarje. Dinamika e biznesit gjatë vitit 2020 u konturua nga puna 
për arritjen e objektivave zhvillimore të bankës si dhe nismat 
e Qeverisë Shqiptare dhe politikat mbështetëse rregullative e 
monetare të Bankës së Shqipërisë për të lehtësuar pasojat e 
Pandemisë.  Banka, ndjeshëm përtej objektivave fillestare të saj, 
arriti rritjen më të lartë historike të portofolit të kredisë. Në të 
njëjtën kohë u arritën objektivat në rritjen e depozitave të klientëve 
dhe investimet financiare. Nga ana tjetër, optimizimi operacional i 
arritur gjatë 2019 dha efekt maksimal në vitin 2020. Banka raportoi 
ulje domethënëse të shpenzimeve administrative duke arritur 
si rezultante të elementëve të mësipërm rritje mbi 100% të të 
ardhurave operative për vitin 2020 krahasimisht me 2019.

Kështu, ABI raportoi për vitin 2020 fitimin më të lartë historik duke 
tejkaluar nivelin prej EUR 10 milionë të fitimit neto para taksave.

Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit (RMK) dhe Norma e Likuiditetit 
më 31 dhjetor 2020 raportojnë përkatësisht pothuajse 21% dhe 80% 
duke përfaqësuar nga nivelet më të larta të kapitalizimi dhe normën 
më të lartë të likuiditetit në sistemin bankar.

INDIKATORËT KRYESORË
2020 

(EUR MILIONË)
VS. 2019

Aktivet totale 704  +10.4%

Depozita totale 551  +3.3%

Kredia neto 237  +16.4%

Investimet në 
Letra me vlerë

284  +8.7%

Kapitali 83  +5.3%

Fitimi neto pas 
taksave

8.6  +41%

Renditja sipas 
aseteve totale

Nr. 6  +1



Në këtë vit sfidues, Njësia e Operacioneve ishte 
shtylla ku u mbështet çdo funksion dhe proçes që 
siguroi funksionimin optimal të Bankës që ofroi 
shërbim të plotë dhe në lockdown te përgjithshëm 
të pranverës 2020.

Njësia  e Operacioneve arriti të përmbushë me suk
ses sipas parashikimeve projektet e nisur në 2019, si 
dhe të nisë e të përfundojë projekte të rëndësisë së 
veçantë e shumë të vyer për klientët tanë të sfiduar 
nga pandemia/gjendja e jashtëzakonshme.  

Njësia e Operacioneve përfundoi me sukses pro
jektin e Ndryshimit të Personalizimit dhe Proçe
sorit të Kartave, tek partnerët aktual Euronet dhe 
Paylink. Ky ndryshim u siguron shërbime dhe pro
dukte më të mira klientëve, më të shpejtë, të sigurtë 
e më efiçiente. Kartat me logon ABI funksionojnë 
pa kontakt, dhe me siguri 3D standard bashkëko
hor. Proçeset administruese të produkteve karta, u 

përmirësuan duke u automatizuar, dhe duke apli
kuar vendimmarrjen dhe segregimin e nevojshëm 
për cilësi dhe minimizim të riskut operacional. 

Gjatë vitit 2020 u lançua projekti i upgrade të 
platformës online dhe zgjerimit me kanalin e ri 
digjital të Mobile Banking. Këto projekte kanë sig
uruar rritjes të cilësisë së shërbimeve ekzistuese, 
por edhe implementimin apo krijimin e një baze 
për shërbime të reja për klientët, në përputhje me 
kërkesat e tregut.

Për Divizionin e Teknologjisë së Informacionit dhe 
Departamentin e Sigurisë së Informacionit, ashtu si 
për gjithë njësitë e bankës, dhe më gjerë, për gjithë 
sistemin bankar, adaptimi në kushtet e pandemisë 
dhe distancimit social ishte sfida primare që u adre
sua në zbatim të motos “Work From Home”. Brenda 
një kohe të shkurtër u vlerësuan rreziqet e Sigurisë 
së Informacionit që lidhen me implementimin e zg

Njësia e Operacioneve
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jidhjes “Work From Home” u ngrit një infrastrukturë 
e sigurtë për Remote Work, bazuar në teknologjinë 
CISCO, u sugjeruan dhe implementuan masat e 
duhura të sigurisë bazuar në praktikat më të mira 
në nivel global, duke siguruar punën nga shtëpia të 
personelit të bankës me të njëjtat facilitite sikurse 
nga posti i tyre në ambientet e bankës në një infra
strukturë të sigurt dhe efikase.

Konsideruar risqet në këtë kuadër por edhe fokusin 
permanent të drejtimit të bankës për sigurinë e in
formacionit, krahas zgjerimit dhe përmirësimit të 
vazhdueshëm të infrastrukturës IT, banka planifikoi 
dhe implementoi investime të shtuara për sistemet 
e sigurisë së informacionit dhe monitorimit.

Projekti për Upgrade të Sistemit Qendror Ban
kar (Oracle – Flexcube) u iniciua gjatë vitit 2020, 
me pjesëmarrjen e të gjithë njësive biznes dhe 
operaci onale në një proçes të gjërë për përgatit

jen e kërkesave për përmirësim të proçeseve dhe 
funksionaliteteve në këtë version të ri. Projekti 
është duke vijuar gjatë 2021 dhe planifikon kalimin 
Live në fillim të vitit të ardhshëm.

U rishikua dhe u përshtat plani i vazhdimësisë së 
biznesit për të siguruar vazhdimësinë e proçeseve 
Bankare gjatë gjendjes së jashtëzakonshme të  
pandemisë.

Gjatë vitit 2020, Departamenti i Sigurisë së Infor
macionit mbajti në nivele të larta monitorimin ndaj 
incidenteve kibernetike duke u fokusuar në prak
tikat e evoluara të përdorura nga sulmuesit kiber
netikë. Gjithashtu të gjithë punonjësit u trajnuan 
mbi çështje të sigurisë së informacionit përfshirë 
rreziqet e reja kibernetike. Operimi i suksesshëm, 
korrekt, i sigurtë e pa probleme i bankës remote, 
me gjithë partnerët dhe sistemet interface, vijon 
të jetë objektivi ynë i përditshëm.
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Në ABI Bank, kreditimi i sektorit privat të bizne
seve u zgjerua kënaqshëm gjatë vitit 2020 duke 
marrë parasysh situatën e vështirë pandemike. 
ABI Bank ndoqi një strategji në mbështetje afat
gjatë të të gjithë klientëve e sidomos të bizneseve 
që u prekën më shumë gjatë periudhës së pande
misë, kryesisht të përqendruar si në riskedulimin 
e kredive afatmesëm dhe afatgjata ashtu edhe 
në mbështetje të tyre me financime të reja, duke 
i qëndruar pranë bizneseveklientëve të bankës 
dhe rritur shanset e mbijetesës së tyre. 
 
Pavarësisht kufizimeve në sektorë të ndryshëm të 
ekonomisë, gjatë periudhës së pandemisë, të cilat 
ndikuan edhe në standardet e zhvillimit normal 
të biznesve, në ABI Bank kreditimi i bizneseve nuk 
mungoi në asnjë periudhë të vitit. Rritja e kredisë u 
mbështet pjesërisht edhe nga skemat e garancisë 
sovrane të Qeverisë Shqiptare, por veçanërisht 
nga stabiliteti dhe likuiditeti i ABI Bank. Kredia në 
monedhën vendase ishte një faktor kryesor i zgjer
imit të kredisë gjatë vitit 2020. 
ABI Bank po bëhet gjithmonë e më tepër një partner 
i besueshëm dhe burim kryesor dhe i rëndësishëm 
i financimit për bizneset (shoqëritë e mëdha, të 
mesme e të vogla) në sektorin publik e privat, duke 
ofruar një sërë produktesh dhe shërbimesh nga 
kredi afatshkurtra për kapital qarkullues deri në 
kredi afatagjata për investime. Fokusi ynë për të 
qenë gjithnjë në krah të rritjes dhe konsolidimit në 

treg të klientëve si dhe në suport të sukseseve të 
tyre, ka bërë të mundur që ABI Bank të ketë pothu
ajse 5% të tregut të kredive për vitin 2020. ABI Bank 
ka qënë një ndër bankat kryesore në treg me rritje 
të konsiderueshme në kreditimin e bizneseve, për 
të dytin vit rradhazi me pothuajse mbi 20% cdo vit, 
duke financuar klientët tanë ekzistues si dhe dh
jetra klientë të tjerë të rinj cdo vit. 
ABI Bank krenohet me ndërtimin e marrëdhënieve 
të ngushta dhe afatgjata me klientët e saj duke 
patur fokus kryesor të qenurit një Bankë Butik me 
qëllim përmbushjen e kërkesave të veçanta të 
klientëve.
 
Gjatë vitit 2020, janë disbursuar mbi Euro 70 milionë 
në 90 kompani, Korporata dhe SME, duke i financ
uar për kapital qarkullues si dhe duke i mbështetur 
në investimet e reja, në të gjitha industritë dhe fus
hat e biznesit. 

ABI Bank ndjek me rigorozitet përzgjedhjen e inves
timeve të duhura në përputhje me politikat tona të 
riskut dhe mbrojtjen e kapitalit të bankës. Proçesi I 
aprovimit të kredive kalon në disa departamente të 
rëndësishme të bankës, si risku, ligjori, vlerësuesit, 
të detajuar dhe shumë strikt. Analiza e detajuar 
e sektorëve, kompanive dhe kërkesave të tyre për 
financim, na mundëson të investojmë në kompani 
dhe projekte me cilësi të lartë dhe që mund të për
ballojë cikle të ndryshme ekonomike.

Njësia e Kredisë

Transporti dhe magazinimi

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 

Aktivitete të tjera shërbimi

Sektori i Energjisë

Industria Përpunuese

Industri të tjera

Tregtia

Ndërtimi

Kredi të reja 2019

Transporti dhe magazinimi

Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 

Aktivitete të tjera shërbimi

Sektori i Energjisë
Tregtia

Ndërtimi

Industria Përpunuese

Industri të tjera

Kredi të reja 2020
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Përballja me pandeminë e ktheu aktivitetin e Retail në 
një sfidë unike. Ne zgjodhëm të mbështesim klientët, 
u adaptuam menjëherë me kushtet e pazakonta dhe 
arritëm jo vetëm të plotësojmë nevojat aktuale, por 
edhe të mirëmbajmë marrëdhënien afatgjatë me ta.
Mënyra tradicionale e të bërit biznes dhe komunikimi 
direkt u kufizua. U gjendën dhe u përdorën me sukses 
rrugë alternaltive duke sinkronizuar punën në zyrë 
me punën nga shtëpia, pa krijuar asnjë vonesë apo 
ndërprerje në mbështetje të aktivitetit bankar. 
Retail krijoi një skuadër të vecantë me detyrë krye
sore njohjen me kërkesat dhe nevojat e klientëve, 
veçanërisht të kredimarrësve që u ndikuan finan
ciarisht nga “masat shtrënguese”. Në zbatim të ud
hëzimeve të Bankës së Shqipërisë, Banka u tregua e 
gatshme të analizojë dhe pranojë kërkesat për shtyr
je të pagesave të detyrimeve deri në 6 muaj.  Proçesi, 
në tërësi, rezultoi i suksesshëm dhe pasi kaloi “frika” 
nga e panjohura, një pjesë e klientëve iu rikthyen 
shpejt, me zgjedhjen e tyre, pagesave normale.
Dalja nga vala e parë e pandemisë u shoqërua me 
një aktivizim të kërkesës për kredi individuale dhe 
biznese të vogla. U tejkaluan “barrierat” e masave 
shtrënguese dhe forca shitëse mundësoi plotësimin 
e informacionit duke aplikuar vizita të shpeshta kli
enti, për të shmangur trafikun në degë. Pavarësisht 
kushteve të pazakonta, në pjesën e dytë të vitit ar
ritëm ti kthehemi normalitetit në kredidhënie.
Në valën e parë të pandemisë, Retail prezantoi një 
produkt –risi në depozita. Fushata u komunikua në 
mënyrë eficiente me email dhe telefonata të per
sonalizuara, jo vetëm për të sqaruar karakteristikat 
e produktit por edhe për të siguruar një shërbim në 
degë me orare specifike, duke shmangur rradhat dhe 
mbipopullimin. Vlen të përmendet që, në saj të pro
dukteve atraktive dhe organizimit eficient të proçesit, 
aktiviteti i mbledhjes së depozitave, rezultoi I qën
drueshëm dhe i suksesshëm përgjatë gjithë 2020ës.

 Njësia Bankare 
Retail
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Përgjegjësia Sociale

Banka Amerikane e Investimeve e konsideron 
Përgjegjësinë Sociale të Korporatës, si një pjesë 
të rëndësishme të kulturës korporative, duke of
ruar një angazhim të vazhdueshëm në programe 
sociale, shëndetësore, nisma për mbrojten mje
disore, që kanë si qëllim zhvillimin e qëndrueshëm 
dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së komunitetit 
ku kryejmë aktivitetin e biznesit tonë. 
Gjatë vitit 2020, me fillimin e pandemisë COVID19 
në Shqipëri, ne kemi dëshmuar se jemi një bi
znes i përgjegjshëm duke i kushtuar një kujdes të 
veçantë komuniteteve dhe grupeve në nevojë. 
Periudha e karantinimit vuri në vështirësi jo pak 

familje, në kushte të varfërisë ekstreme të cilat u 
gjendën të papërgatitura për të përballuar mung
esat e krijuara. ABI Bank i është përgjigjur me 
përgjegjësi dhe ndjeshmëri të lartë, në plotësimin 
e nevojave jetike duke ofruar mbi 4 ton produkte 
ushqimore. 
Në situatën emergjente, ku për jetët njerëzore një 
aparat respiratorë siguronte mbijetesë, Banka 
Amerikane e Investimeve vuri në dispozicion të 
Ministrisë së Shëndetësisë, tre pajisje respiratore 
për terapi intensive, si edhe materiale mbrojtëse 
për personelin shëndetësor të nevojshme në ato 
ditë të vështira. 

ABI Bank mbështet familjet e prekura nga 
fenomeni i gjakmarrjes në qytetin e Shkodrës 
Në prag të festave të fundvitit, Banka Amerikane e 
Investimeve i ka kushtuar një vëmendje të veçantë 
familjeve të prekura nga fenomeni i gjakmarrjes në 
qytetin e Shkodrës. Në bashkëpunim me Fondacionin 
“Jo Gjakmarrjes Po Jetës”, janë dhuruar paketa 
ushqimore për dhjetra familje në kushte të vështira 
ekonomike, si edhe veshje të ngrohta dimërore për 
fëmijët e këtyre familjeve.

 Eliminimi 
i varfërisë 

në të gjitha 
format. 

Objektivi

1 

Zero Uri

Objektivi

2 

ABI Bank dhuron paketa ushqimore 
për Kryqin e Kuq Shqiptar, 
Bashkinë Kamëz, Bashkinë Selenicë 
dhe Shoqatën për Integrimin e 
Pensionistëve në Shqipëri
Banka Amerikane e Investimeve gjatë 
muajve PrillKorrik, në vijim të përpjekjeve 
për të zbutur situatën e krijuar nga Covid19 
u është gjendur pranë komuniteteve dhe 
grupeve në nevojë. Periudha e karantinimit 
ka vënë në vështirësi jo pak familje, të 
cilat janë gjendur të papërgatitura për 
të përballuar mungesat e krijuara. Ne 
i jemi përgjigjur kërkesave të Kryqit të 
Kuq Shqiptar, Bashkisë Kamëz, Bashkisë 
Selenicë, Njësive Administrative Kotë dhe 
Armen, si edhe Shoqatës për Integrimin e 
Pensionistëve të Shqipërisë, në dhurimin e 
mbi 700 paketave ushqimore për familjet 
shqiptare në nevojë dhe pensionistët e 
vetmuar në kushte të varfërisë ekstreme në 
Tiranë, Vorë, Kamëz dhe Paskuqan. 

ABI Bank dhuron 3.2 ton produkte ushqimore 
për Kryqin e Kuq Shqiptar, Food Bank dhe Down 
Syndrome Albania
Banka Amerikane e Investimeve ka dhuruar 3.2 ton produkte 
ushqimore për familjet shqiptare në nevojë. Ndihmat janë 
dërguar në rrethinat e Tiranës nga Kryqi i Kuq Shqiptar 
familjeve që kanë me banim të përhershëm persona me Aftësi 
të Kufizuara në qytetetin e Shkodrës dhe rrethin e Matit nga 
Down Syndrome Albania dhe gjithashtu organizata partnere 
të Food Bank Albania si Qendra Sociale të Bashkisë Tiranë, 
Caritas Shqipëri dhe qendra OAZ që u japin ndihmë familjeve 
të pastreha dhe në kushte të vështira ekonomike.
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Objektivi

5

Së bashku për Fjongon Rozë 
ABI Bank mbështet për të katërtin vit radhazi fushatën e 
YWCA Albania nën moton “Fjongoja rozë më kujton”, për 
të rritur ndërgjegjësimin e popullatës së përgjithshme 
për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Risi e 
fushatës për këtë vit, ishte puna lobuese për hapjen 
e Qendrës për Mbështetje PsikoSociale për gratë e 
diagnostikuara dhe famiiljet e tyre. Në datën 23 Tetor, 
ABI Bank si sponsor platin, i është bashkuar ecjes 
simbolike të organizuar në qytetin e Elbasanit. 

ABI Bank mbështet qendrën 
“TISS” në Tiranë  
Në 10 Tetor Ditën Botërore të Shëndetit Mendor, 
Banka Amerikane e Investimeve i ka kushtuar një 
rëndësi të veçantë kujdesit ndaj shëndetit men
dor të fëmijëve, si pjesë të prioriteteve të përg
jegjësisë sociale të saj, duke mbështetur qendrën 
“TISS” në Tiranë – Qendrën e Shërbimeve dhe 
Trajtimit Psiko – Social për 
fëmijë të moshës 112 vjeç. 
Projekti synoi fuqizimin e 
shërbimeve terapeutike, 
nëpërmjet pajisjeve 
me materiale didak
tike dhe elektronike, si 
mekanizma të rëndë
sishëm për rezultate 
pozitive në zhvillimin 
psikologjik të fëmijëve.

Stafi i bankës i bashkohet nismës vullnetare 
të “dhurimit të gjakut” 
Banka Amerikane e Investimeve, në datën 13 
Nëntor, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar, 
ndërmori nismën vullnetare të “Dhurimit të Gjakut”, 
në mbështetje të fëmijëve që vuajnë nga Talasemia. 
Këtë vit për shkak të situatës së pandemisë, rezervat e 
gjakut pësuan një rënie të ndjeshme. Stafi i bankës me 
shumë përgjegjshmëri, nisur nga nevoja dhe misioni 
human, mbështeti këtë kauzë jetike, duke dhënë një 
kontribut në përmirësimin e këtyre rezervave.

ABI Bank mbështet në qytetin 
e Durrësit Spitalin Rajonal dhe 
Qendrën Shëndetësore Nr. 4  
Banka Amerikane e Investimeve në 
kuadër të situatës emergjente të 
krijuar, dhe në respektim të masave 
për t’u ndërmarrë për mos përhapjen 
dhe mbrojtjen nga Covid19 mbështeti 
Spitalin Rajonal të Durrësit dhe Qendrën 
Shëndetësore Nr.4 me materiale 
dhe veshje mbrojtëse për personelin 
shëndetësor. ABI Bank beson se 
solidariteti, ndjeshmëria sociale dhe 
optimizmi, janë çelësi për kapërcimin e 
çdo situate sado sfiduese të jetë ajo. 

ABI Bank dhuron respiratorë 
për shëndetësinë 
shqiptare
Banka Amerikane e 
Investimeve dhuroi në 24 
Prill tre pajisje respiratore 
për terapi intensive, të cilat 
i shkojnë në ndihmë sistemit 
shëndetësor për të rritur 
kapacitetet e tij në përballjen me 
situatën e krijuar nga COVID19. Ky 
dhurim i ABI Bank, vjen në vazhdimësi të një angazhimi 
të përhershëm në mbështetje të projekteve dhe nismave 
që shkojnë në ndihmë të komunitetit. Ndihma që 
ofrohet këto ditë të vështira për sistemin shëndetësor, 
konsiderohet nga Banka Amerikane e Investimeve si 
një detyrim për një biznes që beson dhe mbart vlerat e 
një biznesi të përgjegjeshëm në raport me shoqërinë e 
komunitetin në shërbim të të cilit është.

Barazi
Gjinore

Objektivi

3 Shëndet i 
mirë dhe 

mirëqënie 

Abi – Fakulteti Ekonomik, marrëveshje 
bashkëpunimi për praktika mësimore
Banka Amerikane e Investimeve nënshkroi në 27 Shkurt, 
një marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Ekonomisë, 
duke i dhënë rrugë kështu një ndërveprimi të dobishëm e 
të ndërsjelltë. ABI ofron mundësi për programe internshipi/
praktika mësimore për studentët e Fakultetit të Ekonomisë 
në Universitetin e Tiranës. Ceremonia e nënshkrimit të 
marrëveshjes u organizua pranë ambienteve të Fakultetit 
Ekonomik. Marrëveshja mes dy institucioneve u nënshkrua 
nga Drejtori i Përgjithshëm i Bankës Amerikane të Investimeve 
z. Andi Ballta dhe Dekani i Fakultetit të Ekonomisë z.Dhori Kule.

Banka Amerikane e Investimeve me qëllim 
promovimin e barazisë gjinore dhe përmirësimin 
e kushteve të jetesës si pjesë të prioriteteve të 
përgjegjësisë sociale të saj, ka mbështetur:                            

Qendra “Vatra” në Vlorë
Në kuadër të Ditës Ndër
kombëtare të Gruas, qendra 

“Vatra” në qytetin e Vlorës 
ndërmori aktivitetin publik 

sensibilizues për të përcjellë me
sazhin “T`i japim fund dhunës dhe 

shfrytëzimit të grave dhe vajzave”, për 
të cilin u prodhuan dhe u shpërndanë materiale sensi
bilizuese me qëllim promovimin e barazisë gjinore dhe 
dhënien e mesazheve kundër dhunës dhe shfrytëzimit. 
Gjithashtu, u shpërndanë fletëpalosje me informacion 
dhe numra kontakti për të raportuar dhunën në familje 
dhe shfrytëzimin e grave dhe vajzave. 

Forumi i Gruas Elbasan
Forumit të Gruas Elbasan i është 
ofruar mbështetje në shërbimin 
e saj primar, “Strehëzën e 
Emergjencës” për gratë dhe 
vajzat viktima të dhunës në 
familje, për të ofruar kushte më 
të favorshme jetese ne mjediset e 
strehëzës. Mbështetja është ofruar 
edhe për 5 raste të grave të dhunuara së 
bashku me fëmijët, në mbulimin e shpenzimeve të pagesës 
së qirasë së banesës dhe paketave ushqimore për 5 muaj, 
deri në periudhën e riintegrimit të tyre. 

Organizata “Të Ndryshëm dhe të 
Barabartë” – strehëza për riintegrimin 
e viktimave të trafikimit dhe qendrat e 
përkujdesjes ditore për fëmijët e tyre në 
Tiranë dhe Shkodër.
Projekti synoi përmirësimin e mjediseve fizike 
duke bërë të mundur që e gjithë pjesa e mobilimit 
dhe pajisjeve të amortizuara ndër vite, të 
zëvendësohej me të tjera të reja tepër funksionale 
dhe komode, për të garantuar një cilësi shërbimi 
më të mirë dhe kushte më të mira të jetesës. 

Arsim 
Cilësor

Objektivi

4 
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ABI mbështet “Klubin 
Sportiv Studenti”
Banka Amerikane e Investimeve 
për të katërtin vit radhazi mbështet 
Klubin Sportiv “Studenti”. Një nga 
bashkëpunimet më të suksesshme 
të ABI Bank. Së bashku për një të 
ardhme të shëndetshme!

“Shqipëria në Art” e autorit Ferid Hurdhi 
Enciklopedia: “Shqipëria në Art” e autorit Ferid Hurdhi, 
paraqitet si një enciklopedi e kujtesës figurative për historinë, 
kulturën dhe trashëgiminë kombëtare. Enciklopedia sjell një 
histori të shkurtër të artit shqiptar, Shqipërinë nëpërmjet 
artistëve të huaj e nëpërmjet artistëve shqiptarë. Banka 
Amerikane e Investimeve, si një mbështetëse besnike e artit, 
financoi publikimin e kësaj vepre dinjitoze, e cila tashmë 
është në duart e publikut shqiptar

ABI në koncertin “Thesarët e shpirtit”
“Thesarët e Shpirtit”, në dt. 1 shkurt në Teatrin 
Andon Zako Çajupi në Korçë. Një mbrëmje nën 
tingujt e violinës, pianos, poezisë dhe baletit, 
në ndërthurje me muzikën e Bach, Chopen 
dhe talentit të artistëve shqiptarë e italianë.. 
Mbështetur nga ABI Bank!

ABI sponsor i përgjithshëm
 i TKOBAP 
Banka Amerikane e Investimeve, një 
mbështetëse besnike e artit dhe vlerave 
kulturore të Shqipërisë, këtë herë, si 
sponsor i përgjithshëm i Teatrit të 
Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor.  
Një mbështetje që vijoi edhe përgjatë 
periudhës së vështirë të pandemisë duke 
u qenë pranë artistëve e duke mundësuar  
vazhdimësi të shfaqjeve me krijimtarinë  
më të mirë të repertorit shqiptar për të 
gjithë artdashësit. ABI ka mbështetur 
gjatë kësaj periudhe edhe rinovimin 
e ambjenteve të brendshme, si dhe 
investime në infrastrukturën artistike.
Banka Amerikane e Investimeve do të 
vijojë të jetë sponsor i përgjithshëm i 
TKOBAP edhe përgjatë vitit 2022.

 

“Dritare” podcast 
Banka Amerikane e 
Investimeve mbështet për 
të dytin vit radhazi, serinë 
e Podcasteve “Shqiptarët 
e Mrekullueshëm”, një 
bashkëpunim i ABI Bank 
dhe Rudina Xhunga, që sjell 
histori suksesi të shqiptarëve 
brenda dhe jashtë vendit. 

Art, Sport,
Kulturë

ABI BANK - IN RADIO

“Makinë me 2  timonë” in Club FM Radio, it’s a radiophonique 
talk show composed of Enkel Demi and Edi Oga, addressed 
to people whom have just left work, enriched with jokes 
and humor. Every afternoon from 15.00 to 18.00.

ABI Bank sponsor of “Makinë me 2 timonë”, on Club FM 
radio.

SPORT 

ABI SUPPORTS RALLY ALBANIA 2019

On 8–15 June the 15th edition of Rally Albania 2019 was 
held, with a week full of adventure and exploration of 
Albania through sport.

The race started from Skanderbeg Square, Tirana, and 
continued to Valbona, Voskopoja, and ended in Himara.
ABI was a partner of Rally Albania 2019.

DAJTI TRAIL RUNNING

On 21April, 2019, Trail Running Albania, with the support of 
ABI, held a trail run on Mount Dajti. Mountain running brings 
together a perfect combination of jogging, active tourism 
and nature enjoyment. Nothing is more beautiful than 
enjoying nature, the fresh air, new running trails, and, above 
all, the adrenaline that comes with racing.
The Bank’s support and the embracement of this activity 
by Bank staff once again placed the focus and investment 
on sports and healthy living that ABI pursues in its social 
responsibility policy.

VOSKOPOJA TRAIL

On 15 September, 2019, with the support of the American 
Bank of Investments, Trail Running Albania organized the 
second edition of the run in the mountains of Voskopoja 
along Wolf’s Path.
The two-day event brought together a mix of nature, exercise 
and tourism for the competitors and spectators. The Bank’s 
support for a massive participation of staff showed its focus 
and investment in sports and healthy living

ABI BANK SUPPORTS STUDENTS SPORTS CLUB

American Bank of Investments has been supporting sports 
again this year. Students Sports Club is one of ABI’s most 
successful collaborations, working under the theme:  
Together for a healthy future.

“Dyqani i Lagjes Sime” is a humorous Radio Nodel by RADIO 
TIRANA. The events take place in the premises of a store 
the whole time, where different people share bits and pieces 
of their everyday life.

ABI Bank, General Sponsor of “Dyqani I Lagjes Sime”
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Qyteti Emri i ATM Adresa

Berat Dega Berat Blv. Kryesor, Lagjja 28 Nëntori

Durrës Dega Durrës Lagjja Nr.11, Rruga Dëshmorët, pallati i ri në Sheshin Pranvera

Durrës ATM "Blv. Dyrrah" Bulevardi kryesor "Dyrrah"

Durrës ATM "Spitali rajonal" Spitali Rajonal Durrës, Rr. "Aleksandër Goga"

Durrës ATM "Shkozet" Lagjja 14, Rr. "Tirana", Shkozet

Elbasan Dega Elbasan Lagjja Luigj Gurakuqi, Rr. "11 nëntori", Godina 38/1

Fier Dega Fier Lagjja “Konferenca e Pezës”, Sheshi Fitorja

Gjirokaster Dega Gjirokaster Lagjja "18 Shtatori"

Kavaje Dega Kavaje Bulevardi Kryesor, Lagjja nr. 3

Kavaje ATM "Luz I vogel" Fshati Luz i vogël, pranë Komunës

Korce Dega Korce Rr. "Sotir Gura", Nr.1, Lagjja 2

Korce ATM "Voskopoje" Fshati Voskopojë, Qendër

Lezhe Dega Lezhe Blv. "Gjergj Fishta", Sheshi Qendror, përballë Hotel Liss

Lezhe ATM Shengjin Kompleksi Rafaelo, Shengjin

Lushnje Dega Lushnje Shëtitorja Kongresi i Lushnjes (pranë Postës Shqiptare)

Pogradec Dega Pogradec Rr. "Rreshit Çollaku", (perballë Hotel Turizmit)

Sarande Dega Sarande L. 1, Rr "Skenderbeu", Nr. 50, (pranë Kishës Ortodokse)

Shkoder Dega Shkoder L. “Vasil Shanto”. Rr. 13 Dhjetori, Nr. 270

Tiranë Dega Qendrore “Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Njësia Bashkiake Nr.10, Kodi Postar 1001

Tiranë Dega "Samos Tower" Rr. “Ismail Qemali”, Nd.20 H.3, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019

Tiranë Dega "Bajram Curri" Blv. “Bajram Curri”, përballë Nishrakut, Zona Kadastrale 8260

Tiranë Dega "Qendra Pajtoni" Autostrada Tiranë  Durrës, km 1, Godina "Pajtoni Business Center"

Tiranë Dega "Komuna e Parisit" Rr. ”Medar Shtylla”, Nd.49,H 13, Njesia Bashkiake Nr. 5, 

Tiranë Dega "Rruga e Dibres" Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, përballë Vila Gold

Tiranë Dega "Sheshi Shtraus" Rr. Qemal Stafa, Sheshi Straus

Tiranë Dega "21 dhjetori" Rr. "Frosina Plaku", Nr.2

Tiranë ATM  "Kombinat" Rr Llazi Miho 

Tiranë ATM "Sky Tower" Rr. “Ibrahim Rugova”, Nr.5, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019

Vlore Dega Vlore Blv. ”Ismail Qemali”, Parku Rinia

Vlore ATM "Riviera" Blv. "Ismail Qemali", L. Pavarësia (pranë QTU Riviera)

ATM IN & OFF-SITE

ATM IN & OFF-SITE
Qyteti Emri I deges Adresa

Berat Dega Berat Blv. Kryesor, Lagjja 28 Nëntori

Durrës Dega Durrës
Lagjja Nr.11, Rruga Dëshmorët, pallati i ri në Sheshin 
Pranvera

Elbasan Dega Elbasan Lagjja Luigj Gurakuqi, Rr. "11 nëntori", Godina 38/1

Fier Dega Fier Lagjja “Konferenca e Pezës”, Sheshi Fitorja

Gjirokaster Dega Gjirokaster Lagjja "18 Shtatori"

Kavaje Dega Kavaje Bulevardi Kryesor, Lagjja nr. 3

Korce Dega Korce Rr. "Sotir Gura", Nr.1, Lagjja 2

Lezhe Dega Lezhe Blv. "Gjergj Fishta", Sheshi Qendror, përballë Hotel Liss

Lushnje Dega Lushnje Shëtitorja Kongresi i Lushnjes (pranë Postës Shqiptare)

Pogradec Dega Pogradec Rr. "Rreshit Çollaku", (perballë Hotel Turizmit)

Sarande Dega Sarande L. 1, Rr "Skenderbeu", Nr. 50, (pranë Kishës Ortodokse)

Shkoder Dega Shkoder L. “Vasil Shanto”. Rr. 13 Dhjetori, Nr. 270

Tiranë Dega Qendrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Njësia Bashkiake Nr.10, Kodi 
Postar 1001

Tiranë Dega "Samos Tower"
Rr. “Ismail Qemali”, Nd.20 H.3, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi 
Postar 1019

Tiranë Dega "Bajram Curri"
Blv. “Bajram Curri”, përballë Nishrakut, Zona Kadastrale 
8260

Tiranë Dega "Qendra Pajtoni"
Autostrada Tiranë  Durrës, km 1, Godina "Pajtoni Busi
ness Center"

Tiranë Dega "Komuna e Parisit"
Rr. ”Medar Shtylla”, Nd.49,H 13, Njesia Bashkiake Nr. 5, 
Kodi Postar 1019

Tiranë Dega "Rruga e Dibres" Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, përballë Vila Gold

Tiranë Dega "Sheshi Shtraus" Rr. Qemal Stafa, Sheshi Straus

Tiranë Dega "21 dhjetori" Rr. "Frosina Plaku", Nr.2

Vlore Dega Vlore Blv. ”Ismail Qemali”, Parku Rinia

QYTETI EMRI I ATM ADRESA

Berat Dega Berat Blv. Kryesor, Lagjja 28 Nëntori

Durrës Dega Durrës Lagjja Nr.11, Rruga Dëshmorët, pallati i ri në Sheshin Pranvera

Durrës ATM "Blv. Dyrrah" Bulevardi kryesor "Dyrrah"

Durrës ATM "Spitali rajonal" Spitali Rajonal Durrës, Rr. "Aleksandër Goga"

Durrës ATM "Shkozet" Lagjja 14, Rr. "Tirana", Shkozet

Elbasan Dega Elbasan Lagjja Luigj Gurakuqi, Rr. "11 nëntori", Godina 38/1

Fier Dega Fier Lagjja “Konferenca e Pezës”, Sheshi Fitorja

Gjirokastër Dega Gjirokastër Lagjja "18 Shtatori"

Kavajë Dega Kavajë Bulevardi Kryesor, Lagjja nr. 3

Kavaje ATM "Luz i vogël" Fshati Luz i vogël, pranë Komunës

Korce Dega Korce Rr. "Sotir Gura", Nr.1, Lagjja 2

Korce ATM "Voskopojë" Fshati Voskopojë, Qendër

Lezhe Dega Lezhe Blv. "Gjergj Fishta", Sheshi Qendror, përballë Hotel Liss

Lezhe ATM Shengjin Kompleksi Rafaelo, Shengjin

Lushnje Dega Lushnje Shëtitorja Kongresi i Lushnjes (pranë Postës Shqiptare)

Pogradec Dega Pogradec Rr. "Rreshit Çollaku", (perballë Hotel Turizmit)

Sarande Dega Sarande L. 1, Rr "Skenderbeu", Nr. 50, (pranë Kishës Ortodokse)

Shkoder Dega Shkoder L. “Vasil Shanto”. Rr. 13 Dhjetori, Nr. 270

Tiranë Dega Qendrore “Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Njësia Bashkiake Nr.10, Kodi Postar 1001

Tiranë Dega "Samos Tower" Rr. “Ismail Qemali”, Nd.20 H.3, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019

Tiranë Dega "Bajram Curri" Blv. “Bajram Curri”, përballë Nishrakut, Zona Kadastrale 8260

Tiranë Dega "Qendra Pajtoni" Autostrada Tiranë  Durrës, km 1, Godina "Pajtoni Business Center"

Tiranë Dega "Komuna e Parisit" Rr. ”Medar Shtylla”, Nd.49,H 13, Njesia Bashkiake Nr. 5, 

Tiranë Dega "Rruga e Dibres" Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, përballë Vila Gold

Tiranë Dega "Sheshi Shtraus" Rr. Qemal Stafa, Sheshi Straus

Tiranë Dega "21 dhjetori" Rr. "Frosina Plaku", Nr.2

Tiranë ATM  "Kombinat" Rr Llazi Miho 

Tiranë ATM "Sky Tower" Rr. “Ibrahim Rugova”, Nr.5, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019

Vlorë Dega Vlorë Blv. ”Ismail Qemali”, Parku Rinia

Vlorë ATM "Riviera" Blv. "Ismail Qemali", L. Pavarësia (pranë QTU Riviera)

Rrjeti i ATM-veRrjeti i Degëve

QYTETI EMRI I DEGES ADRESA

Berat Dega Berat Blv. Kryesor, Lagjja 28 Nëntori

Durrës Dega Durrës
Lagjja Nr.11, Rruga Dëshmorët, pallati i ri në Sheshin 
Pranvera

Elbasan
Dega 
Elbasan

Lagjja Luigj Gurakuqi, Rr. "11 nëntori", Godina 38/1

Fier Dega Fier Lagjja “Konferenca e Pezës”, Sheshi Fitorja

Gjirokastër
Dega 
Gjirokaster

Lagjja "18 Shtatori"

Kavajë Dega Kavaje Bulevardi Kryesor, Lagjja nr. 3

Korçë Dega Korçë Rr. "Sotir Gura", Nr.1, Lagjja 2

Lezhë Dega Lezhë Blv. "Gjergj Fishta", Sheshi Qendror, përballë Hotel Liss

Lushnjë Dega Lushnjë Shëtitorja Kongresi i Lushnjes (pranë Postës Shqiptare)

Pogradec
Dega 
Pogradec

Rr. "Rreshit Çollaku", (perballë Hotel Turizmit)

Sarandë Dega Sarandë L. 1, Rr "Skenderbeu", Nr. 50, (pranë Kishës Ortodokse)

Shkodër Dega Shkodër L. “Vasil Shanto”. Rr. 13 Dhjetori, Nr. 270

Tiranë Dega Qendrore
“Rruga e Kavajës”, Nd.27 H.1, Njësia Bashkiake Nr.10, Kodi 
Postar 1001

Tiranë
Dega 
"Samos Tower"

Rr. “Ismail Qemali”, Nd.20 H.3, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi 
Postar 1019

Tiranë
Dega 
"Bajram Curri"

Blv. “Bajram Curri”, përballë Nishrakut, Zona Kadastrale 
8260

Tiranë
Dega 
"Qendra Pajtoni"

Autostrada Tiranë  Durrës, km 1, Godina "Pajtoni Busi
ness Center"

Tiranë
Dega 
"Komuna e Pa-
risit"

Rr. ”Medar Shtylla”, Nd.49,H 13, Njesia Bashkiake Nr. 5, 
Kodi Postar 1019

Tiranë
Dega 
"Rruga e Dibres"

Rr. Dibrës, Kompleksi Halili, përballë Vila Gold

Tiranë
Dega 
"Sheshi Shtraus"

Rr. Qemal Stafa, Sheshi Straus

Tiranë
Dega 
"21 dhjetori"

Rr. "Frosina Plaku", Nr.2

Vlorë Dega Vlorë Blv. ”Ismail Qemali”, Parku Rinia
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BANKA AMERIKANE 
E INVESTIMEVE
Pasqyra Financiare të veçanta më dhe për 
vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2020

(me raportin e audituesit të pavarur bashkëlidhur)

RAPORTI I AUDITUESVE TË PAVARUR        32-34

PASQYRA E VEÇANTË E POZICIONIT FINANCIAR       35

PASQYRA E VEÇANTË E FITIMIT TË HUMBJEVE DHE         
TË ARDHURAVE TË TJERA GJITHËPËRFSHIRËSE       36

PASQYRA E VEÇANTË E NDRYSHIMEVE NË KAPITAL      37

PASQYRA E VEÇANTË E FLUKSEVE MONETARE       38

INFORMACION I PËRGJITHSHËM         39

BAZAT E PËRGATITJES          39-41

NDRYSHIMET NE POLITIKAT           41-43

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KRYESORE KONTABËL      44-58

MANAXHIMI I RREZIKUT          59-83

PËRMBLEDHJE E VLERËSIMEVE DHE GJYKIMEVE KONTABËL     83-85

VLERA E DREJTË E AKTIVEVE DHE DETYRIMEVE FINANCIARE     86-87

ANALIZA E AKTIVEVE DHE DETYRIMEVE SIPAS MATURITETIT TË MBETUR   88

MJETET MONETARE DHE TË NGJASME ME TO       89

HUA DHE PARADHËNIE BANKARE         89

INVESTIME FINANCIARE NË LETRA ME VLERË       90-92

HUATË DHE PARADHËNIET DHËNË KLIENTËVE       93-101

QIRA FINANCIARE           102

AKTIVE AFATGJATA MATERIALE DHE E DREJTA E PËRDORIMIT TË AKTIVEVE   103

AKTIVE AFATGJATA JO-MATERIALE         104

INVENTARI DHE AKTIVE TË TJERA         104

AKTIVE TË VLEFSHME PËR SHITJE         105

INVESTIME NË PJESËMARRJE DHE FILIALE        105

DETYRIME NDAJ BANKAVE          105-106

DETYRIME NDAJ KLIENTËVE          106

BORXHI I VARUR           107

AKTIVE DHE DETYRIME TATIMORE TË SHTYRA       107

PROVIZIONE PËR RREZIQE DHE SHPENZIME NETO       107

DETYRIME TË TJERA           108

KAPITALI AKSIONAR           108

REZERVAT            108-109

TË ARDHURA NGA INTERESAT, NETO        109

TË ARDHURAT NGA TARIFAT DHE KOMISIONET, NETO      110

TË ARDHURA TË TJERA, NETO         110

SHPENZIMET PERSONELI          110

SHPENZIME TË TJERA ADMINISTRATIVE        111

TATIM FITIMI            111-112

ANGAZHIME DHE DETYRIMET E KUSHTËZUARA       112

ÇËSHTJE LIGJORE           112

ANGAZHIMET PËR QIRATË DHE SHPENZIMET PËR QIRATË OPERATIVE    112

TRANSAKSIONET E PALËVE TË LIDHUR        113-115

NGJARJE PAS DATËS SË BILANCIT         116

PËRMBAJTJA
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