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Të nderuar lexues,
Viti 2012 ishte një tjetër vit tejet i rëndësishëm për
ne. Rezultatet financiare përgjatë vitit 2012 janë
jo vetëm tregues realë të rritjes dhe zhvillimit të
Credins Bank por edhe sinjalizues të sfidave që
kemi përpara. Në vitin 2012, të ardhurat e bankës pa
shpenzimet e interesit, shkuan në 4.7 miliard Lekë
ose 16% më shumë krahasuar me një vit më parë.
Fitimi neto prej 669 milion Lekë tregon një fitim
më të ulët krahasuar me vitin 2011, por kjo erdhi si
pasojë e masave të marra për rritjen e rezervave
ndaj kredive me probleme, si edhe është reflektim
i operimit me më shumë kujdes dhe maturi në një
situatë turbulencash ekonomike. Sigurisht që fitimi
ynë neto nuk mund të reflektojë ende punën e
madhe që po bëhet për të forcuar kapitalin e bankës,
reduktuar rreziqet dhe rritur më shumë biznesin e
ndërsjellë me klientët. Në të gjithë sektorin financiar
duke përfshirë edhe ne, ka ende shumë çështje
dhe problematika të cilat presin për tu zgjidhur, ku
përmendim: shqetësimet për ecurinë ekonomike
në botë dhe rajon, implementimin e rregulloreve të
reja dhe kërkesave për kapital si dhe pasigurinë se si
Artan Santo, Drejtor i Përgjithshëm
këto rregullore të reja mund të ndikojnë në atë çka
ju ofrojmë klientëve tanë apo koha që do nevojitet
për të zgjidhur problematikat e ekzekutimit të kolateraleve. E gjithë kjo përkthehet në më shumë punë për tu
bërë, por sot ne jemi shumë më mirë të organizuar për ti shërbyer klientëve, për t’ju ofruar atyre më shumë
arsye që të bëjnë biznes me ne, të realizojmë fitimin e pritur nga aksionarët dhe mbi të gjitha për të përligjur
misionin e kontributit konkret të Credins Bank në rritjen ekonomike të komunitetit ku operojmë.
Jemi krenarë të themi se fundi i vitit 2012 na gjeti sërish të renditur mes 4 bankave më të mëdha të vendit, si në
terma të aktiveve, portofolit të kredive dhe depozitave.

Sot ne jemi shumë më
mirë të organizuar për
ti shërbyer klientëve,
për t’ju ofruar atyre më
shumë arsye që të
bëjnë biznes me ne.
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Totali i aseteve
(në miliard, në fund të vitit)

Totali i Depozitave
(në miliard, në fund të vitit)

91,825

77,715

84,217

71,020

2010

2011 2012

71,395

62,165

2010

2011 2012

Gjatë vitit 2012, ne punuam shumë fort në mënyrë që banka të ecte dhe përshtatej lehtësisht me ritmet
shumë të shpejta dhe dinamike të një mjedisi kompleks operimi. E filluam vitin duke vendosur prioritete,
rishikuar objektivat dhe mbi të gjitha ndërgjegjësimit dhe përgjegjësisë mbi atë se çfarë mbart të qenit
një prej bankave të mëdha dhe nga më të rëndësishmet në Shqipëri.
Në muajin Nëntor të vitit 2012, ne zhvilluam planin strategjik 2013-2015, i cili ka në thelb objektivin e
transformimit të Credins Bank, në bankën kryesuese të ofrimit të shërbimeve të gjithanshme me qendër
klientin dhe për klientin. Gjatë mbledhjeve të menaxhmentit dhe Këshillit Drejtues për ravijëzimin e qartë
të strategjisë, janë marrë vendime bazuar mbi bindjen se tashmë operojmë në një mjedis rregullator më
kërkues, me kërkesa më rigoroze për kapital, me trysni më të madhe sa i takon volumeve të biznesit
dhe me marzhet e interesit nga më të ulëtat në histori. Për këtë arsye ne po e përgatisim veten për
përballjen me situata shumë më komplekse në marrëdhënie me ekonominë dhe shoqërinë, konkurrencë
më të ashpër, më shumë kufizime dhe rregullore, si edhe më shumë mbikëqyrje.
Strategjia jonë për një bankë më të suskesshme dhe me reputacion në rritje, bazohet mbi katër
elementë kryesorë:
Fokusimin tashmë jo vetëm tek korporatat por te të gjitha segmentet e biznesit.
Diversifikimin dhe zhvillimin me bazë:
Fuqizimin e mëtejshëm të segmentit Retail
Ofrimin e shërbimeve dhe produkteve alternative jo me bazë kapitali
Vazhdimësinë dhe vijueshmërinë në ruajtjen e marrëdhënieve të forta me klientët
Vazhdimësinë dhe vijueshmërinë në ofrimin e produkteve inovative

6

raporti vjetor 2012 CREDINS bank

Kthimi mbi kapitalin
(në fund të vitit)

Totali i kredive neto
(në miliard, në fund të vitit)

25.4%

65,265
58,632

17,0%
8.1%

2010

2011 2012

40,258

2010

2011 2012

Forcimin e reputacionit ndërkombëtar
Ndryshimin e orientimit nga investimi në zhvillime të brendshme, tek marrja në konsideratë e blerjeve
dhe krijimin të joint ventures
Kam kënaqësinë të ndaj me ju faktin e padiskutueshëm, se jemi duke ecur me ritme pozitive dhe rritjeje
në secilën prej këtyre katër drejtimeve.

Klientët tanë
Rreth dy vite më parë, nisëm rrugëtimin e transformimit të të qenit një bankë më pak komplekse për
klientin dhe më e fortë për tregun. Fokusi mbi tre grupet e klientëve individë, institucione publike dhe
biznese, është sigurisht edhe thelbi i planit tonë, i cili synon ta bëjë bankën partnerin e tyre kryesor
financiar. Fakt është që sot ne kemi një mbulim të plotë të të gjithë territorit të vendit me degë dhe agjenci
nga veriu në jug. Credins Bank numëron 47 degë dhe agjenci në Shqipëri. Jemi të ndërgjegjshëm se çelësi
i suksesit të jetëgjatësisë dhe partneritetit me klientët është pikërisht kudondodhja jonë. Sigurisht që
krahas afërsisë fizike kemi punuar shumë fort që të ofrojmë më shumë zgjidhje të personalizuara dhe
larmi produktesh dhe shërbimesh.
Për të përmirësuar aksesin me bankën nga individët, ne kemi investuar më tej në rritjen profesionale dhe
specializimin e forcës tonë shitëse për këtë segment. Impakti i investimeve tona në rritjen profesionale
të stafit, u pasqyrua sigurisht në shifra konkrete arritjesh. Depozitat gjatë vitit 2012 u rritën me afro 10%
krahasuar me një vit më parë.
Sa i takon shtimit të larmisë së produkteve dhe shërbimeve vlen të përmendet shërbimi i ri Credins
Online, i cili u ofrua i përmirësuar jo vetëm për kompanitë por edhe për individët.

raporti vjetor 2012 CREDINS bank
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Kjo platformë e re, si një investim i teknologjisë më të fundit, besojmë
se do të rrisë akoma edhe më shumë kënaqësinë e klientëve, duke
qenë një zgjidhje e cila ofron më shumë mundësi për të operuar
në distancë me bankën, në një ambient edhe më të sigurtë dhe me
çmime konkurruese. Pas hedhjes së suksesshme në treg të produktit
“karta e parapaguar Visa”, unike jo vetëm për Shqipërinë, ne
mundësuam përmbushjen e më shumë nevojave specifike në lidhje
me menaxhimin më të mirë të cash-it dhe pritshmërive të klientëve
individë për më shumë siguri në blerjet “on line”.
Ka vijuar natyrshëm profesionalizmi dhe ekspertiza jonë në trajtimin
e klientëve biznes, duke investuar që ata të mund të bëjnë më shumë
transaksione me bankën dhe të marrin zgjidhjet e kërkuara nga ne.
Duke mbështetur klientët tanë në çdo transaksion, mirë menaxhimin
e cash-it, të riskut të këmbimit, si edhe të luhatjes së normave të
interesit, ne jemi të bindur se kemi krijuar vlerë të shtuar për ta.
Sigurisht ka vijuar ofrimi i produkteve të reja specifike edhe për këtë
segment, ku vlen të përmendet karta “VISA Business” e hedhur në
treg në muajin Shtator të vitit 2012. Besojmë se ky produkt si një mjet
praktik, funksional dhe i sigurtë i menaxhimit efikas të shpenzimeve
të kompanive do të forcojë më tej marrëdhënien e partneritetit me
klientët tanë.
Credins Bank mban prej vitesh marrëdhënie të shkëlqyera me sektorin
publik duke u renditur ndër bankat kryesore që bashkëpunon me
këto institucione. Banka ka ruajtur këtë pozicion falë produkteve
dhe shërbimeve, si dhe sistemeve të komunikimit të dedikuara
në përputhje me kërkesat e këtij sektori. Gjatë vitit 2012, numri i
pagamarrësve u rrit me afro 14 000 dhe 50 institucione të reja. E reja
për këtë segment ishin produktet e kombinuara bankë - sigurime, të
cilat sollën përfitime konkrete dhe të prekshme, pa kosto për klientin.

Njerëzit tanë
Jam krenar të ndaj me ju çdo vit, përkushtimin absolut të punonjësve
të Credins Bank, kudo ku i shërbehet klientit, duke qenë pikërisht ata
të cilët shpesh herë bëjnë diferencën mes nesh dhe bankave të tjera.
Ne besojmë se duke investuar që Credins Bank të jetë ambienti ideal
i punës për punonjësit tanë, ata do ti shërbejnë më mirë klientëve,
duke ndikuar kështu direkt në arritjen e rezultateve dhe pritshmërive
të aksionerëve.
Dëgjoj me kënaqësi çdo ditë nga klientë, dëshmi sesi punonjësit tanë
i kanë ndihmuar në rritjen e biznesit të tyre, në mirë këshillimin mbi
planet e tyre financiare apo mbylljen me sukses të një marrëveshje
përfituese biznesi.
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Credins Bank padyshim është një korporatë me përkushtim të
qëndrueshëm sa i takon përgjegjshmërisë sociale. Gjatë vitit 2012 ne
kemi nisur të integrojmë me vendosmëri kulturën e përgjegjshmërisë
sociale, në politikat tona të biznesit dhe operativitetin e përditshëm,
sepse jemi tërësisht të ndërgjegjshëm se jetëgjatësia jonë në treg
është e lidhur ngushtë me kontributin tonë në shoqërinë ku operojmë
dhe pjesë e së cilës jemi.
Strategjia e re e bankës mbështetet edhe në zgjerimin e qënësishëm
të kulturës së përgjegjshmërisë korporative sociale. Duke u bazuar në
forcat tona dhe arritjet deri më sot, ne synojmë krijimin e vlerave të
shtuara në përputhje me vlerat e shoqërisë. Suksesi në biznes duhet të
përfshijë edhe kriteret sociale, të cilat duhet të jenë të qëndrueshme,
jo vetëm në kuptimin ekonomik, por edhe atë mjedisor dhe social.

Me vështrimin në të ardhmen
Ka arsye të forta të jemi optimistë për atë çfarë na rezervon e ardhmja,
pasi besojmë në skuadrën tonë dhe kompaninë e ndërtuar deri tani.
Kemi kapacitetet udhëheqëse dhe ekspertizën e duhur, të cilat na
mundësojnë të diferencohemi nga bankat e tjera dhe të jemi fitues
në tregun financiar në vend. Jemi të fokusuar tek e ardhmja dhe të
përkushtuar për të qenë çdo ditë e më të mirë, për klientët të cilëve ju
shërbejmë, për komunitetin ku jetojmë dhe për njëri tjetrin.
Ne do të vazhdojmë të përmirësojmë këshillimin financiar për klientët,
shërbimin dhe produktet për ta. Ne do të rrisim efiçencën operative,
do të fuqizojmë kapitalin bazë dhe menaxhojmë atë me efiçencë. Do të
përmbushim me konsistencë detyrimet tona ligjore dhe respektojmë
kuadrin rregullator.
Strategjia jonë e re, synon pozicionimin e Credins Bank si një bankë e
suksesshme në një mjedis dinamik dhe të ndryshueshëm. Zhvillimet
e viteve të fundit riforcojnë bindjen tonë se strategjia e ndjekur
është ajo e duhura, ndaj ne do të vijojmë t’ja kushtojmë punën tonë
interesave të klientëve, aksionerëve, punonjësve dhe mbarë shoqërisë
ku operojmë.
Natyrshëm kolegët e mi dhe unë, jemi të ndërgjegjshëm për sfidat
që na presin në vitin 2013. Megjithatë kapërcimi i pengesave të
paparashikuara, do të na aftësojë më tej në realizimin e objektivave,
duke shënuar kështu edhe një vit tjetër pune të përkushtuar dhe
arritjesh.
Gjithçka për ti shërbyer interesave të klientëve dhe aksionerëve tanë!
Artan Santo
Drejtor i Përgjithshëm
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QEVERISJA
KORPORATIVE

10

raporti vjetor 2012 CREDINS bank

MESAZH NGA
KËSHILLI DREJTUES
Këshilli Drejtues i Credins Bank në mbledhjet e tij periodike,
ka pasur në fokus çështje të rëndësishme si, aprovimin
e strategjisë së biznesit, administrimin e rreziqeve dhe
të çështjeve rregullatore. Janë monitoruar çështjet e
performancës së biznesit dhe të Komitetit të Kontrollit,
si pjesë e rëndësishme e tematikave që shqyrtohen nga
anëtarët e Këshillit, duke pasur në vëmendje jo vetëm
progresin por edhe caktimin e direktivave për përmirësim.
Gjithashtu gjatë vitit 2012 janë ndjekur raportimet e
ecurisë
së
portofolit
problematik
nga
departamenti i rikuperimit
si dhe njësimi me politikat
e bankës i ndryshimeve në
legjislacion në lidhje me
çështje të parandalimit dhe
pastrimit të parave.

Vëmendje e veçantë
i është kushtuar
miratimit të investimeve
në produkte të reja
teknologjike të bankës
si pjesë e rëndësishme e
avantazheve konkurruese
në treg.

raporti
raporti vjetor
vjetor 2012
2012 CREDINS
CREDINS bank
bank
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Struktura
e Këshillit
Drejtues
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SAJMIR SALLAKU
Kryetar i Këshillit Drejtues

maltin korkuti
Anëtar

monika milo
Anëtare

clive moody
Anëtar

Andon daka
Anëtar

elona gjika
Anëtare

GAël de pontbriand
Anëtar

Burimet
Njerëzore
Struktura e përgjithshme e Bankës

ZV. DREJTORE
E PËRGJITHSHME
Monika MILO

DEPARTAMENTI
I BURIMEVE
NJERËZORE
Ardian ANGONI

DREJTORIA
ORGANIZIMIT
Edit PRIZRENI

DIVIZIONI
I KREDISË
Deniz DERALLA

DEPARTAMENTI
I KREDISË RURALE
Marieta KARAPANÇO

DEPARTAMENTI
I KREDISË
SË BIZNESIT
Migena ALIAJ

DREJTORIA
E KORPORATAVE
Soﬁka NAZAJ
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DREJTORIA
SME
Egla BALLTA
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DEPARTAMENTI
I RIKUPERIMIT
Aida NASKA

DREJTORIA
E RIKUPERIMIT
Irena ÇALI

DREJTORIA
M2P
Denada MUHARREMI

DIVIZIONI
I ZHVILLIMIT
TË BIZNESIT
Selman LAMAJ

Drejtoria
PPP
Aida OSMANI

DEPARTAMENTI
I KREDISË
INDIVIDUALE
Anila MUÇMATA

KREDIA
KONSUMATORE
Anila GJONI

DREJTORIA
E MIKROKREDISË
Jason OROZI

DEPARTAMENTI I
RRJETIT TË DEGËVE
Çeljeta APOSTOL

DREJTORIA E
SUPORTIT
Alketa METUSHI

DEPARTAMENTI
MARKETING DHE
I PROJEKTEVE
Florenca NANI

ASAMBLEJA E
AKSIONERËVE

KËSHILLI
DREJTUES

KOMITETI
I KONTROLLIT

DEPARTAMENTI
I AUDITIT
Alba QIRJAZI

DREJTORI
I PËRGJITHSHËM
Artan SANTO
ZV. DREJTORI
I PËRGJITHSHËM
Maltin KORKUTI

DEPARTAMENTI
JURIDIK
Andon DAKA

DIVIZIONI
OPERACIONAL

DEPARTAMENTI
I KARTAVE
Almida DAIU

DREJTORIA
E ORIENTIMIT
TË KLIENTIT
Eltin QERAZI

DEPARTAMENTI
IT
Dimitri TOSLLUKU
DREJTORIA
HARDWARE
Ardian SINANI

DEPARTAMENTI
I THESARIT
Edlira HEBA

DIVIZIONI
FINANCIAR
Sonila BIÇAKU

DEPARTAMENTI
I RISKUT
Adja ANGJELI

DEPARTAMENTI
OPERACIONAL
Liljana REXHA

DEPARTAMENTI
LOGJISTIKËS
Anketil MUJO

DREJTORIA
E SIGURIMIT
Albert DERVISHAJ

DEPARTAMENTI
FINANCIAR
Valentina PRODANI

DREJTORIA
EKONOMIKE
Ardiana SINANI

DREJTORIA
SOFTWARE
Ilirjan OSMANI
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Burimet
Njerëzore
Funksioni kryesor i Departamentit të Burimeve Njerëzore
në Credins Bank është të sigurojë unitetin e korporatës mbi
bazën e një morie vlerash të përbashkëta dhe parimesh
të menaxhimit, duke promovuar diversitetin dhe zhvilluar
krenarinë e përkatësisë ndaj institucionit ku punohet.
Në Credins Bank besojmë se të arrish objektivat e
qëndrueshmërisë afatgjatë dhe reciprocitetit, do të thotë
të dëgjosh së pari zërin dhe kritikat e punonjësve. Për këtë
arsye, në vitin 2012 për të parën herë u zhvillua një pyetësor
anonim me punonjësit. Në këtë pyetësor u përfshinë 70% e
punonjësve dhe rezultatet ishin shumë pozitive. Mbi bazat
e feedback-ut të marrë, u hartuan plane të detajuara për
një pjesë të konsiderueshme të operativitetit të përditshëm
në çdo fushë të biznesit tonë. Implementimi i masave të
specifikuara në planin e veprimit vazhdon të monitorohet
rregullisht.
Politikat e Burimeve Njerëzore janë terësisht të fokusuara
në kthimin e Credins Bank në punëdhënësin më të mirë në
vend, duke krijuar një ambient ku çdo punonjës mund të
vetërealizohet në planin profesional dhe atë të karrierës .
Gjatë vitit 2012 Credins Bank implementoi me sukses
sistemin e vlerësimit të performancës të quajtur M2P, me
qëllim krijimin e profilit të suksesshëm të punonjësve, të
promovimit të vlerave, kulturës, standardeve dhe etikës.
Ky sistem nëpërmjet vlerësimit të disa faktorëve specifikë
të çdo pozicioni pune, si vështirësitë, kompleksitetin dhe
nivelin e përgjegjësisë, ndihmon për të përcaktuar nivelin e
pagave të çdo pozicioni. Ky sistem rriti ndjeshëm efiçencën
e punës së stafit dhe kjo u duk si në terma shifrash e
rezultatesh me objektiva të realizuara ashtu edhe në terma
motivimi dhe kënaqësie.

105
punonjës
të rinj të rekrutuar
në 2012
29
76

Rrjeti i Degëve
Drejtoria e Përgjithshme
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647
punonjës
në total

Punësimi në Credins Bank është një proces dinamik që
shoqërohet me ndjekjen, rritjen dhe motivimin e punonjësit,
në mënyrë që jetëgjatësia e tij në bankë të jetë e qëndrueshme
dhe progresive.

Trajnime dhe Zhvillime:
242
405

Në zbatim të politikave të Burimeve Njerëzore mbi rekrutimin,
zhvillimin dhe motivimin e stafit ekzistues dhe të ri, gjatë vitit
2012 janë zhvilluar shumë trajnime mes të cilave do të veçojmë
projektin “Akademia Credins”.
“Akademia Credins “ është skema e suksesshme e orientimit,
edukimit mbi sistemin bankar dhe rekrutimit të stafit të ri. Nga
“Akademia Credins” gjatë vitit 2012 u trajnuan me 9.000 orë në
teori dhe praktikë, rreth 70 të rinj nga të cilët u selektuan 26
punonjës.

Rrjeti i Degëve
Drejtoria e Përgjithshme

24.873
orë trajnimi
për punonjësit ekzistues

Po në kuadrin e zhvillimeve profesionale, Credins Bank ofroi
gjatë vitit 2012 mbështetje financiare në tarifat e masterit për
të gjithë punonjësit e interesuar të investojnë në karrierën e
tyre profesioanle dhe akademike .
Me fokus zhvillimin e asetit kryesor të bankës, rritjen e
efektivitetit, efiçencës, performancës për çdo punonjës me
qëllim final krijimin e një ambienti profesional e mikpritës për
rritjen e kënaqësisë së klientëve tanë, u zhvilluan:
24.873 orë total trajnimi, 3.109 ditë total trajnimi, 544 punonjës
të trajnuar të paktën 1 herë / vit. Mesatarja e numrit të orëve të
trajnimit / punonjës është 46.1 orë.

2673
3720

Gjatë vitit 2013 Banka synon të rishikojë politikat e shpërblimit
të punonjësve, në mënyrë që të fokusohet gjithnjë e më shumë
tek pozicionet e punës, veprimtaria e të cilëve ka ndikim në
profilin e riskut të Bankës.

Rrjeti i Degëve
Drejtoria e Përgjithshme

raporti
raporti vjetor
vjetor 2012
2012 CREDINS
CREDINS bank
bank
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PËrgjegjËsia
Sociale
Politikat Sociale të korporatës të
ndjekura në 2012
Përgjegjësia sociale për Credins Bank, është kthyer
tashmë në një nga prioritetet madhore, duke gjetur
hapësira domethënëse përgjatë gjithë vitit. Ajo është
pjesë e qenësishme për të përcjellë një reputacion të
qëndrueshëm dhe imazh të besueshëm të Credins
Bank.
Fokus gjatë vitit 2013 do të mbeten shërbimet, të cilat
synojnë rritjen e besnikërisë së klientëve ndaj bankës.
Credins Bank do të vijojë të japë kontribut aktiv në
mbështetje të aktiviteteve me vlerë për komunitetin,
të promovojë përkushtimin e saj ndaj mjedisit,
kulturës, arsimit, sportit etj. si nëpërmjet inkurajimit
të punonjësve të bankës që të përfshihen aktivisht në
mbështetje të komunitetit apo mbrojtjes së mjedisit,
ashtu edhe nëpërmjet sponsorizimeve.

18
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Përgjegjësia sociale në Credins Bank ka në fokus këto shtylla kryesore:
1. Zhvillimi profesional dhe kujdesi ndaj punonjësve të bankës:
Në këtë kuadër, banka është sot partnere në zhvillimin e programeve Master në
Universitetin Luarasi duke i ofruar secilit prej punonjësve mundësinë e financimit për
rritjen e mëtejshme të njohurive dhe aftësive, si dhe mbështetjen për zhvillimin e një
karriere personale. Banka është partneri kryesor për kujdesin e jetës dhe shëndetit të
të gjithë punonjësve të saj. Marrëveshjet ekzistuese ofrojnë check-up vjetor falas për
të gjithë punonjësit në klinikat më të specializuara të vendit dhe mundësi ndjekje nga
mjekët më të mirë për të gjitha nevojat e tyre.
2. Raporte sociale, ndihma në komunitet
Credins Bank ka vijuar me përkushtim mbështetjen e shoqërisë në nevojë nëpërmjet
sponsorizimeve ku përmendim: mbështetjet financiare për aktivitetet e Kryqit të Kuq
Shqiptar, Fondacionit të Fëmijëve Shqiptar “ Domenick Scaglione”, të Shoqatës Kombëtare
të Pensionistëve, apo si çdo vit dhuratat e fundvitit për fëmijët e Fshatit SOS.
3. Mbështetje dhe promovimi i artit dhe kulturës
Nëpërmjet shtimit të vlerës së jetës arsimore, kulturore dhe sociale, ne përpiqemi të
ndërtojmë besim te aftësitë e individëve, si klient apo punonjës, nga të cilët varet suksesi
i biznesit dhe i të ardhmes tonë. Akademia Credins p.sh u ofroi mundësinë shumë të
rinjve të marrin njohuri bazë mbi sistemin bankar. Nuk mungoi këtë vit mbështetja që
iu dha Teatrit të Operas dhe Baletit, programit Albanian Excelence, ekipit të volejbollit
“Studenti” apo paisja me kompjutera e sallës së leximit pranë Drejtorisë të Konvikteve
Tiranë.
4. Kujdesi ndaj mjedisit
Credins Bank gjatë veprimtarisë së saj, kujdesin ndaj mjedisit e tregon jo vetëm nëpërmjet
mbështetjeve në formë sponsorizimesh, por edhe me produkte “green” ku vlen të
përmendim:”Kredia për Efiçencë Kursim Energjie në bashkëpunim me IFC”. Gjithashtu
gjatë vitit 2012 janë krijuar hapësira të gjelbërta lulishte për Spitalin e Sanatoriumit,
Bashkinë Kavajë apo gjelbërimin e rrugëve pranë Bashkisë Kamëz.
5. Klientët dhe plotësimi i nevojave të tyre me produkte të personalizuara, inovative
dhe me kosto të ulëta.
Klientët tanë do të kenë mundësinë të bashkëpunojnë dhe të zgjedhin si partner për
biznesin e tyre një bankë inovatore dhe gjithmonë avangarde. Për të ulur kostot e
veprimtarisë me bankën si dhe për tu ofruar klientëve banken aty ku ata janë, ne sollëm
platformën e përmirësuar e-banking, pa kosto dhe me më shumë shërbime.
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VEPRIMTARIA E
cREDINS BANK
NË 2012
Segmentet tona tË biznesit
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Dizenjimi i produkteve
dhe ofertave të reja,
të cilat në thelb kishin
krijimin e vlerave të
shtuara për klientët
tanë me mesazhin:
“Më shumë përfitime”

Individët

“Ti shërbejmë Klientit duke plotësuar jo
vetëm nevojat por edhe dëshirat e tij”, ishte
motoja e shërbimit ndaj të gjithë klientëve
individë përgjatë vitit 2012. Kjo u reflektua
më së miri edhe në dizenjimin e produkteve
dhe ofertave të reja, të cilat në thelb kishin
krijimin e vlerave të shtuara për klientët
tanë me mesazhin: “Më shumë përfitime
për klientët tanë!”. Vlejnë të përmenden
depozita “Miqtë” apo “Përfitimet ekstra
për kartëmbajtësit VISA”. Depozita “Miqtë” erdhi si një vlerësim për klientin
ekzistues dhe përqasje të klientëve të rinj. Nën sloganin: “Kush sjell një mik
përfiton një thesar”, kjo depozitë ofroi përfitime konkrete për ata klientë, të
cilët zgjodhën të na rekomandojnë si Banka që plotëson nevojat e tyre dhe jo
vetëm. Për çdo Mik të referuar, klienti dhe miku përfituan bonus 0.5% interes
më shumë se normat e publikuara të buletinit.
Duke vijuar me vlerësimin e besnikërisë së klientit ndaj nesh, deri në fund të
vitit 2012, çdo klient i bankës përdorues i një karte VISA debiti apo krediti,
përfituan falas sigurimin e Jetës, gjithashtu përfituan zbritje deri në 40% për
shërbimet mjekësore, diagnostikimin apo ndërhyrjet kirurgjikale, në klinikat
apo spitalet private më cilësore në Shqipëri, pjesë e rrjetit mjekësor të
SiCRED.

Mikro
Credins Bank operon në financimin e bizneseve të vogla dhe mikro që prej
vitit 2008, duke luajtur kështu rol aktiv si faktor nxitës në formalizimin dhe
zhvillimin e këtij segmenti. Banka është konsoliduar dhe njihet tashmë për
skema fleksibël, jo burokrate dhe të personalizuara të financimit, skema të
cilat vërtetohen me tregues që nga viti 2008 e deri tani, të shërbimit të afro
8500 klientëve biznes i vogël/ mikro.
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Bankingu
Individual
Aktiviteti i drejtuar nga z. Përparim Vukaj ka nisur
që prej 4 vitesh dhe tani bindshëm ka krijuar
qëndrueshmëri në sektorin e tregtimit të bimëve
dekorative dhe agrumeve në zonën e Fushë - Krujës.
Ja si shprehet z. Vukaj në lidhje me bashkëpunimin
me bankën: “Nga ecuria e mirë e biznesit dhe
zhvillimi i tregut në këtë sektor, lindi nevoja që ne të
zhvillohemi dhe të përfitojmë më shumë terren. Kjo
solli kërkesën për mbështetje financiare, që ne të
realizonim objektivat tona.
Për këtë ju drejtuam Credins Bank, e cila brenda
një kohe shumë të shkurtër, kuptoi nevojën tonë
dhe na aprovoi shumën e analizuar dhe propozuar.
Nëpërmjet kredisë u rrit shumë puna jonë, e përkthyer
me shifra kjo rritje ishte pothuajse me 50 %.
Pa këtë mbështetje financiare nuk do arrinim të
kapnim këtë ritëm pune që kemi tani. Dëshira jonë
është të vazhdojmë edhe më tej bashkëpunimin me
Credins Bank, pasi kemi në plan të zgjerojmë akoma
më tej biznesin duke investuar në asete fikse.
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Jam i kënaqur se
Credins Bank kupton
shumë mirë nevojat tona!
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Bankingu
i biznesit
Shoqëria “Hidroalbania Energji” sh.p.k me aktivitet projektim,
ndërtim dhe transferim i hidrocentraleve Borje, Oreshkë,
Cernalev dhe Cernalev 1 është krijuar në 2009.
Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është: Rritja e prodhimit
të energjisë elektrike në rrethin Kukës, duke instaluar dhe
përdorur një teknologji të përparuar bashkëkohore si dhe
furnizimin me energji të gjithë zonës. Z. Kolgjini shprehet
kështu për raportin me Credins Bank: “Hidroalbania Energji”
sh.p.k filloi të bashkëpunojë me Credins Bank në vitin 2011.
Ndihem tepër i lehtësuar dhe i sigurtë!
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Mbështetje e
sigurtë, për të
përfunduar me
sukses dhe vënë në
efiçencë të plotë
investimin tim!
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Bankingu
i biznesit
Credins Bank në logjikën e shërbimit të personalizuar ndaj segmenteve të rëndësishme të biznesit,
investon në asete profesionale njerëzore dhe struktura efikase.
Stafi i Divizionit të Kredisë dhe specifikisht stafi i departamenteve të kredive të Biznesit SME dhe
Korporatë, kanë tashmë eksperiencë disa vjeçare dhe janë të gatshëm t’u sigurojnë klientëve
alternativën më të mirë bankare në Shqipëri, duke garantuar besueshmëri, efektivitet, siguri dhe
orientim drejt shërbimit ndaj klientit.
Segmenti i Biznesit në Credins Bank ofron një spektër të gjerë produktesh, shërbimesh, zgjidhjesh
financiare të strukturuara në përputhje me nevojat e bizneseve. Shërbimi i dedikuar ndaj klientelës dhe
njohja mjaft e mirë e nevojave të larmishme të tyre, ka dhënë rezultat në forcimin e marrëdhënieve
të biznesit me operatorë të industrive si: sektori i Energjitikës me prioritet investimet në Energjinë
e rinovueshme, projektet Infrastrukturore, Telekomunikacionit, Tregtisë, sektori i Farmaceutikës etj.
Pavarësisht tkurrjes ekonomike dhe situatës së krijuar nga kriza globale, segmenti i biznesit në Credins
Bank ka vazhduar të rrisë ndjeshëm portofolin e kredive dhe të depozitave.
Edhe gjatë vitit 2012, zhvillimi i financimit të segmentit të biznesit erdhi në nivele të kënaqshme dhe
në përputhje me parashikimet e bëra. Baza e klientëve të bankës në këtë segment u rrit me klientë të
rinj dhe në të njëjtën kohë u intensifikuan marrëdhëniet me klientët ekzistues. Portofoli i kredisë së
segmentit të biznesit shënoi një rritje prej 10.20% krahasuar me një vit më parë.
Menaxhimi i portofolit të kredive me probleme shënoi rezultate pozitive sa i takon rikuperimit të
portofolit krahasuar me vitin 2011. Në të ardhmen banka synon përmirësimin e mëtejshëm të
strukturave të kredidhënies, si dhe të politikave të administrimit të rreziqeve, për të rritur efikasitetin
në financime dhe investuar në aktivitete të shëndetshme.
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ARTEG ka filluar të operojë që në vitin 2001 në qytetin e Vlorës si
një Shoqëri tregtare. Sot ARTEG është lider në fushën e artikujve të
kuzhinës, e konsoliduar dhe e fokusuar në importin dhe tregtimin
me shumicë dhe pakicë të enëve të kuzhinës, artikujve shtëpiakë, të
bar-restoranteve etj. Falë bashkëpunimit me Credins Bank, Arteg
është zgjeruar në 5 pika shitje në Tiranë dhe Vlorë me një rrjet të
gjerë prezence në disa hipermarkete të mëdha në Shqipëri dhe
rajon.
Presidenti i shoqërisë z. Flamur Zenelaj, vlerëson maksimalisht
bashkëpunimin me Credins Bank. Ja si shprehet ai: Suksesin tonë e
ndajmë padyshim me Credins Bank. Jemi shumë të kënaqur me stafin
e bankës, të cilët na lehtësojnë tej mase punën me shërbimin cilësor që
na ofrojnë. Marrëdhënia me Credins Bank ka si themel besueshmërinë
dypalëshe të konsoliduar
tashmë në 9 vite
rrugëtim, ndaj them:
Besojini suksesin tuaj
Credins Bank, do ju
gjendet gjithmonë pranë!

9

vjeçar

Credins Bank na është
gjendur pranë kurdo
dhe padyshim ka qenë
pjesë e rrugëtimit tonë
9 vjeçar.
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Institucionet
Publike
Credins Bank kuron ndër vite marrëdhënie të shkëlqyera me Institucionet
Shtetërore duke u renditur ndër bankat që bashkëpunon me një numër
të konsiderueshëm institucionesh. Banka ka ruajtur pozicionin kryesor në
marrëdhëniet me Sektorin Publik nëpërmjet strategjive, produkteve dhe
shërbimeve, si dhe sistemeve të komunikimit të dedikuara në përputhje
me kërkesat e këtij sektori.
Credins Bank ofron një nivel të lartë të cilësisë së shërbimit në menaxhimin
e llogarive të pagave, nëpërmjet larmishmërisë së produkteve dhe
përfitimeve por edhe kostove të ulëta. Vlejnë të përmenden:
Mundësia e shlyerjes pjesore të paradhënies bankare të njohur si
overdraft, si një lehtësi për menaxhimin më të mirë të të ardhurave dhe
shpenzimeve pa rënduar xhepin e klientit.
Oferta e përfitimeve ekstra dhe falas të sigurimit të jetës dhe shëndetit,
gjithashtu edhe ofrimi i mundësisë së investimit në fonde vullnetare
pensioni.
Një tregues i besimit të segmentit të individëve pagamarrës ndaj Credins
Bank, ishte dhe shtimi i konsiderueshëm i veprimtarisë së tyre bankare,
ku vlen të përmendim: rritjen prej 32% krahasuar me një vit më parë të
transaksioneve të pagesave automatike të shlyerjes së faturave të njohura
si direct debit. Pagesat automatike nga llogaria e pagës, të faturave të
ujësjellësit, energjisë elektrike, telefonisë fikse apo celulare etj., shënuan
54 787 transaksione gjatë vitit 2012.
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të transaksioneve të
pagesave automatike
krahasuar me një
vit më parë.
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Treguesit
financiarë
2012
Credins Bank është sigurisht tashmë një nga institucionet financiare më të rëndësishme në
Shqipëri, që ofron një gamë të plotë produktesh dhe shërbimesh tek të gjithë segmentet e
klientëve. Pozicionimi i Credins Bank në tregun financiar shqiptar gjatë pesë viteve të fundit,
është konsoliduar veçanërisht sa i takon zërave kryesorë për total asete, kredi dhe depozita.
Ne kemi krijuar mjedisin e favorshëm dhe kushtet e nevojshme për një rritje afatgjatë të vlerës
së aksionerëve duke shtuar çdo vit numrin e klientëve, duke zgjeruar rrjetin e degëve dhe
duke shtuar mbështetjen tonë ndaj ekonomisë shqiptare nëpërmjet përforcimit të rezultateve
financiare me bilanc pozitiv.

kapitali aksioner (në miliard, në fund të vitit)

8.848
7.630
5.387
3.731

3.151

2010

2009

2008

2011

2012

Fitimi neto (në miliard, gjatë vitit)
669
1.656
667
525

739

2008

2009
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2010

2011

2012

Biznes dhe Individë
Biznes dhe Individë
Zërat e Kredisë

2011

2012

Portofoli Bruto
në ‘000 Lek

Klientët
në numër

Portofoli Bruto
në ‘000 Lek

Klientët
në numër

7,284,271
1,800,954
9,537,100
43,766,550
62,388,875

14,127
3,573
881
357
18,938

7,885,955
1,982,658
8,306,552
50,577,202
68,752,366

15,883
3,886
933
369
21,071

Kreditë Individ
Micro
SME
Korporatë
Portofoli në Total

TREGUESIT KRYESORË FINANCIARË TË VITIT 2012
BILANCI (LEK ‘000)

Portofoli Bruto i Kredisë
Fondi për humbje nga zhvlerësimi i Huave
Hua neto dhe paradhënie për klientët
Investime në instrumenta financiarë
Totali i Aktiveve
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Totali detyrimeve dhe kapitalit aksioner
Yield – portofolit

2011

2012

ndryshimi
në %

62,388,875
(3,757,179)
58,631,696
6,263,167
84,217,207
71,395,156
2,216,690
7,629,897
11.67%

68,752,366
(6,487,122)
62,265,244
4,699,608
91,824,641
77,715,077
2,668,065
8,847,603
11.17%

10.20%
72.66%
6.20%
-24.96%
9.03%
8.85%
8.85%
15.96%
-4.31%

4,075,474
5,072,110
3,406,638
(1580269)
1,826,369
(170,142)
1,656,227

4,743,918
5,596,993
3,699,545
(2,890,778)
808,767
(139,719)
669,048

16.40%
10.35%
8.60%
82.93%
-55.72%
-17.88%
-59.60%

14.06%
10.79%
55.80%
43.80%

19.90%
14.08%
67.00%
25.12%

41.53%
30.47%
20.08%
-42.66%

PASQYRA PËRMBLEDHËSE E TË
ARDHURAVE (LEK ‘000)
Të ardhura neto nga interesat
Të ardhura neto nga aktiviteti operativ
Fitimi operativ
Humbje nga zhvlerësimi i huave (provigjone neto)
Fitimi para tatimit
Shpenzime tatimi mbi fitimin
Fitimi neto i periudhës
TREGUESIT E CILËSISË SË AKTIVEVE
Portofoli me risk 30 ditë në %
Kreditë me probleme në %
Rezervat për kreditë e humbura % / Kredi me probleme
Rezervat për kreditë e humbura % / Kredi jo-standarde
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Objektivat
strategjike
për 2013
Sfidat e së ardhmes janë ambicja e objektivave tona me një qëllim sa kompleks aq
edhe të thjeshtë: ”Konsolidimi i pozicionit dominues në treg, stabiliteti i performancës
financiare dhe jetëgjatësi cilësore”. Sipas filozofisë së punës në Credins Bank, thelbi
i shërbimeve bankare, si në segmentin individë ashtu dhe në atë biznes, është rritja
dhe investimi në marrëdhëniet ekzistuese. Është pikërisht ruajtja dhe zhvillimi i
marrëdhënieve ekzistuese që e bën bankën të ecë përpara.
Penetrimi i mëtejshëm në treg, si dhe shërbimi i njëllojtë për nga cilësia dhe i
personalizuar për nga larmishmëria i të gjithë segmenteve të klientelës, do të jetë
pjesë e qënësishme e strategjisë së re për vitin 2013. Rrugët e përzgjedhura për
arritjen e pikësynimit tonë kanë si emërues të përbashkët investimet në asete, risi,
teknologji. Do të vijojmë me konsistencë në kërkimin e avantazheve konkurruese
nëpërmjet prurjes së risive përsa i përket zhvillimit të produkteve, diferencimit në bazë
të shërbimit ndaj klientit, diversifikimit të mëtejshëm të bazës së klientelës, si edhe
forcimit të një reputacioni ndërkombëtar duke filluar nga zgjerimi në rajon.
Bashkëpunimet me partnerë strategjikë do të jenë një tjetër fokus nëpërmjet të cilave
banka do të forcojë pozicionin e saj si dhe do ti japë vlerë të shtuar shërbimeve të
ofruara kundrejt segmenteve të ndryshme në treg. Përmendim këtu konkretizimin e
bashkëpunimit të Credins Bank me Unionin e Shoqërive Kursim Kredi duke bërë që
aktiviteti i Bankës të shtrihet më thellë në zonat rurale. Credins Bank gjatë vitit 2013 do
të zgjerojë gjithashtu marrëveshjet e bashkëpunimit me kompanitë e Sigurimeve, pasi
besojmë se kombinimi i produkteve financiare, rrit ndjeshëm jo vetëm përfitimet direkt
të klientëve por edhe larminë e shërbimeve që plotësojnë nevojat e tyre tërësore.
Dhe pikërisht për ti nxitur klientët të përdorin dhe përfitojnë nga produkte të tilla të
kombinuara, do të rinovohet bashkëpunimi me kompaninë e sigurimit Sicred. Nga ky
bashkëpunim veç përfitimeve në sigurime jete falas apo zbritje në rrjete klinikash dhe
laboratorësh, gjatë vitit 2013 do të ofrohen edhe paketat e sigurimit, të cilat përmbajnë
produkte sigurimi kombinuar me shërbime bankare, të gjitha të personalizuara me
përfitime jo vetëm për klientët kartmbajtës por edhe në segmentin e depozituesve të
bankës e të tjera.
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Nga ana tjetër, liçencat e marra gjatë vitit 2012 për pranimin e pagesave në pika shitje POS
fizike dhe virtuale, jo vetëm shënuan fillimin e një viti kalendarik plot sfida të reja për biznesin
e bankës, por sollën dhe një tjetër risi për bizneset shqiptare në tërësi sa i takon tregtisë
elektronike. Objektiv i vitit 2013 e në vijim do të jetë sigurisht qasja e target grupeve të
cilat përfitojnë direkt nga këto shërbime, duke i dhënë kështu bankës më shumë mundësi
diversifikimi sa i takon bazës së klientelës.
Të jemi të qëndrueshëm në sukses dhe jetëgjatësi! Me këtë mision të rëndësishëm, çdo
sipërmarrje e re në drejtim të zgjerimit të bazës së klientelës dhe diversifikimit të portofolit,
do të shihet nën dritën e një bashkësie vlerash korporative që përbëjnë parimet thelbësore
dhe kolonat mbështetëse të zhvillimit të biznesit të bankës, si një korporatë që rritet mbi baza
të shëndosha.

Portofoli i Kredisë Bruto

9%

Rritje

Depozitat e Klientëve

15%
Rritje

Portofoli i Kredisë neto

8%

Rritje

Kapitali i Bankës

24%
Rritje
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RRJETI I DEGËVE

SHKODËR
KUKËS

LEZHË
PESHKOPI
BURREL
FUSHË KRUJË

DURRËS
TIRANË

KAVAJË
ELBASAN

LUSHNJE

FIER
BERAT

KORÇË

BALLSH

VLORË

GJIROKASTËR

SARANDË
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Rajonet në Tiranë dhe
numri i punonjësve

Rajoni 1

103 punonjës

Rajoni 2

36 punonjës

Rajoni 3

41 punonës

Rajoni 4

43 punonjës

7

13

6

Dega Durrës 1

62

punonjës
Rajoni
Durrës

8

Dega Shkozet

1.
2.
3.
4.
5.

Dega Tirana 1
Dega Elbasan
Dega Korçë
Dega Tirana 2
Dega Laprakë
Dega Kamëz
Agjencia Tirana 1
Dega Fushë-Prezë
Dega Vora

Rajoni 2
1.
2.
3.
4.
5.

Rajoni 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dega Tirana 3
Dega Tirana 10
Dega Tirana 12
Agjencia Tirana 2
Dega Tirana 14

Dega Tirana 5
Dega Tirana 6
Dega Tirana 7
Dega Tirana 8
Dega Tirana 9

Dega Tirana 4
Dega Tirana 11
Dega Tirana 13
Dega Tirana 15
Agjencia QKR
Dega Tirana 16

Dega Sarandë

Dega Fushë-Krujë

Dega Kavajë

Rajoni 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rajoni Jug

Rajoni Durrës

Dega Shijak

Rajoni 1

9
4

6

Dega Berat
Dega Gjirokastër 7

11

Dega Durrës 2

71

punonjës
Rajoni
Jug

11
6

4

Agjencia Port

Agjencia Durrës 2

Dega Lushnje

Dega Fier

15

8

11
7

Dega Vlora 1
Dega Vlora 2
Dega Ballsh

Rajoni Veri
Dega Peshkopi
Agjencia Shkodër
Dega Burrel
Dega Kukës

7
2

13

Dega Lezhë

49

punonjës
Rajoni
Veri

6
7

Dega Shkodër
14

405
punonjës
total në rrjetin e degëve
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Adresat
e degëve
Zyra Qendrore
Dega Tirana 1

Rruga “Ismail Qemali”, Nr 4, Tiranë. Tel. (04 )22 34 096, 069 20 69666,

			

(04 ) 22 50 994, Fax. (04) 22 22 916, e-mail. info@bankacredins.com

Dega Tirana 2

Bulevardi “Zogu i I”, Qendra Veve, Tiranë.

			

Tel. (04) 22 58 252, (04) 22 57 988, Fax. (04) 22 48 654

Dega Tirana 3

Kryqëzimi “21-Dhjetorit”, Tiranë. Tel. (04) 22 39 042, Fax. (04) 22 38 995

Dega Tirana 4

Rruga “Komuna e Parisit”, Tiranë. Tel. (04) 23 20 234, Fax. (04) 23 20 233

Dega Tirana 5

Rruga “Elbasanit”, pranë “Shkollës së Baletit”, Tiranë. Tel/Fax. (04) 23 47 809

Dega Tirana 6

Brenda Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. Tel (04) 23 76 305

Dega Tirana 7

Rruga Ali Demi, Tiranë. Tel/Fax. (04) 23 58 083

Dega Tirana 8

Rruga “Bardhyl”, (tek kryqëzimi i Rrugës “Bardhyl” me Rrugën “Hoxha 		

			

Tahsim”) Tiranë. Tel. (04) 23 47 572

Dega Tirana 9

Rruga “Bajram Curri”, pranë kryqëzimit të “Shkollës së Bashkuar”, Tiranë.

			

Tel/Fax. (04) 23 47 560

Dega Tirana 10

Rruga “Ferrit Xhajko”, ( ish-Frigoriferi), Tiranë. Tel. (04) 22 48 485

Dega Tirana 11

Rruga “Gjin Bue Shpata”, pranë stadiumit Selman Stermasi. Tel/ (04) 22 56 694

Dega Tirana 12

Pranë Shkollës “Harry Fultz”, Rruga “Jordan Misja”, Tiranë. Tel. (04) 22 35 439

Dega Tirana 13

Rruga “Myslym Shyri”, Tiranë. Tel. +355 4 24 21 223, Fax. +355 4 24 21 221

Dega Tirana 14

Rruga “Don Bosko”, Tiranë. Tel. +355 4 240 6367, Fax. +355 4 240 6368

Dega Tirana 15

Rruga “Luigj Gurakuqi”, pranë Ushtarit të Panjohur, Tiranë. Tel: (04) 22 58 128

Dega Tirana 16

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Tiranë. Tel/Fax: (04) 24 19 672

Dega Laprakë

Tek Blloku “Gintash” (dykatëshet) në Laprakë, Tiranë

			

Tel : (04) 23 56789, Fax : (04) 23 56 285

Dega Vorë 		

Në qendër të Vorës. Tel. (047) 26 00 435; Fax. (047) 26 00 422

Dega Kamëz

Në qendër të Kamzës. Tel. (04) 22 00 485; Fax. (04) 22 00 487

Dega Fushë - Prezë

Tek Kolaudimi i Automjeteve.

Agjencia 1 Tiranë

Autostrada Tiranë – Durrës, Km 11, pranë Emigres Sh.p.k. Tel. (048) 23 01 260

Agjencia 2 Tiranë

Agjencia tek Hipoteka e Tiranës.

AGJENCIA QKR	

Pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimeve, Tiranë.
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Dega Durrës 1

Bulevardi kryesor, Rruga Tregtare, Nr 42, Durrës.

			

Tel. (052) 236 256, (052) 239 925, Fax. (052) 239 500

DEGA DURRËS 2

Lagjja Nr.3, Rruga Egnatia, Durrës. Tel. (052) 901 074, Fax. (052) 901 075

Agjencia Porti Durrës Tek sheshi i trageteve në Portin detar, Durrës. Tel/Fax. (052) 234 500
Agjencia Durrës 2

Pranë Qendrës Tregtare Industriale, Lagjja 17, Rr. Unazës, Durrës.

			

Tel/Fax. (052) 236 257

Dega Shkozet

Lagjja 14, Përballë Shkollës së Mesme “Olsi Lasko”, Shkozet, Durrës.

			

Tel. (052) 237 668, Fax. (052) 237 669

Dega Shijak 		

Lagjja “Kodër”, Shijak. Tel. (0571) 23 069, Fax. (0571) 23 070

Dega Kavajë 		

Lagjja Nr. 5, Kavajë. Tel. (0554) 227 858, Fax. (0554) 227 859

Dega Fushë - Krujë

Lagjja “Kastrioti”, Fushë - Krujë. Tel. (0563) 22 489, Fax. (0563) 22 490

Dega Fier 		

Bulevardi “Jakov Xoxe”. Tel. (034) 29 131, (034) 29 132, Fax. (034) 229 130

Dega Lezhë 		

Lagjja “Besëlidhja”, Rruga “Luigj Gurakuqi” Nr 48, Lezhë. Tel. (0215) 23 500

Dega Vlorë 1

Lagjja “Pavarësia”, Banesë 12 katëshe, Skelë, Vlorë.

			

Tel. (033) 229 958; Fax. (033) 229 959

Dega Vlorë 2 		

Rruga “Demokracia”, Lagjja. “Osmen Haxhiu”, Vlorë. Tel. (033) 237 170

Dega Elbasan

Lagjja “Aqif Pasha”, Rruga 28 Nëntori, (pranë Drejtorisë së Policisë).

			

Tel. (0544) 224 213, (0544) 24 472, Fax. (0544) 24204

Dega Shkodër

Lagjja “Vasil Shanto”, Rruga “Vaso Kadia”, Shkodër.

			

Tel. (022) 250 643, (022) 250 645, Fax. (022) 250 633

Agjencia Shkodër

Sheshi “2 Prilli” tek Hipoteka.

Dega Korçë 		

Bulevardi “Republika”, Lagjja 12. Tel. (082) 254 300, Fax. (082) 254 400

Dega Lushnje

Bulevardi Kryesor, Ish-Hotel Myzeqeja. Tel. (022) 2986, Fax. (022) 2983

Dega Kukës 		

Lagjja Nr.2 Pallati 67, Kukës. Tel. (024) 224 903, Fax. (024) 224 904

Dega Burrel 		

Lagjja “Pjeter Budi”, Burrel. Tel/ Fax. (02172) 3404, Fax. (02172) 3414

Dega Ballsh 		

Lagjja “5 Shkurti”, Ballsh. Tel. (0313) 23642, Fax. (0313) 23643

Dega Peshkopi

Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi. Tel. (0128) 25624, Fax. (0218) 25625

Dega Berat 		

Lagjja “22 Tetori”, Shëtitorja kryesore. Tel. (0322) 34 612, Fax. (0322) 34718

Dega Gjirokastër

Rruga “18 Shtatori”, Gjirokastër. Tel. (084) 266 308, (084) 266 307

Dega Sarandë

Sheshi “Nënë Tereza”, Sarandë.
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Pasqyrat
Financiare për
periudhËn deri më
31 Dhjetor 2012

(me Raportin e Audituesve të pavarur)
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Faqe 1 nga 51

Faqe 2 nga 51

Faqe 3 nga 51

Faqe 4 nga 51

Faqe 5 nga 51

Faqe 6 nga 51

Faqe 7 nga 51

Faqe 8 nga 51

Faqe 9 nga 51

Faqe 10 nga 51

Faqe 11 nga 51

Faqe 12 nga 51

Faqe 13 nga 51

Faqe 14 nga 51

Faqe 15 nga 51

Faqe 16 nga 51

Faqe 17 nga 51

Faqe 18 nga 51

Faqe 19 nga 51

Faqe 20 nga 51

Faqe 21 nga 51

Faqe 22 nga 51

Faqe 23 nga 51

Faqe 24 nga 51

Faqe 25 nga 51

Faqe 26 nga 51

Faqe 27 nga 51

Faqe 28 nga 51

Faqe 29 nga 51

Faqe 30 nga 51

Faqe 31 nga 51

Faqe 32 nga 51

Faqe 33 nga 51

Faqe 34 nga 51

Faqe 35 nga 51

Faqe 36 nga 51

Faqe 37 nga 51

Faqe 38 nga 51

Faqe 39 nga 51

Faqe 40 nga 51

Faqe 41 nga 51

Faqe 42 nga 51

Faqe 43 nga 51

Faqe 44 nga 51

Faqe 45 nga 51

Faqe 46 nga 51

Faqe 47 nga 51

Faqe 48 nga 51

Faqe 49 nga 51

Faqe 50 nga 51

Faqe 51 nga 51

www.bankacredins.com
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