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MESAZH
NGA DREJTORI
I PËRGJITHSHËM
Të nderuar lexues,
Credins Bank njihet tashmë në treg si një bankë që konkurron ndershmërisht midis bankave me ecurinë më
të mirë në vend. Pozicionimi ynë në treg pasqyron në mënyrë të drejtpërdrejtë sjelljen dhe shërbimin ndaj
klientëve. Ne flasim gjuhën tuaj nuk është thjesht një slogan marketingu, por përkufizimi i qëndrimit tonë
ndaj nevojave të klientit.
Banka ka ndërtuar ndër vite një kulturë institucionale të karakterizuar nga transparenca, qeverisja e mirë e
korporatës, komunikimi me klientin dhe bashkëpunimi i ngushtë mes strukturave të brendshme për arritjen
e objektivave strategjike të Bankës.
Vlerat që përbëjnë themelin e kulturës institucionale janë integriteti moral, kompetenca profesionale, fokusi
te klienti, angazhimi ndaj komunitetit dhe inovacioni. Për këtë arsye, kemi punuar e vazhdojmë të punojmë
për të siguruar ekuilibra të përshtatshme mes përgjegjësisë dhe saktësisë së një shërbimi sa më inovativ dhe
bashkëkohor pa kompromentuar në asnjë moment rendimentin, efektivitetin si dhe të qenit një kompani e
përgjegjshme.
Banka është një nga aktorët kryesorë në treg, por ne besojmë se mund të bëjmë edhe më shumë. Gjatë
vitit 2014 Banka ka pasur rezultate shumë të mira me fitim neto rekord prej 385 milion lekë në një mjedis me
rritje ekonomike të ngadaltë. Performanca jonë në 2014 kundrejt 2013 tregon rritje pothuajse në çdo fushë
të veprimtarisë sonë.
Secila nga katër linjat e biznesit, korporate, SME, mikro dhe individë ka kontribuar me përafërsi nga 5% deri
në 70% të fitimeve, ku është evident kontributi i madh i segmentit të korporatës.
Megjithatë, segmenti SME është shndërruar në segmentin strategjik të bankës dhe ndër vite Banka ka kryer
ndryshime organizative për t’i shërbyer këtij segmenti në mënyrë sa më efikase.
Banka ka mbështetur gjithashtu biznesin mikro që në vitin 2008 me produkte dhe shërbime, të dizenjuara
për t’i shërbyer sa më mirë këtij segmenti, ka investuar vazhdimisht për të përmirësuar ekspertizën dhe
njohuritë si dhe për të krijuar infrastrukturën mbështetëse. Ne ofrojmë produkte dhe shërbime për të gjithë
spektrin e klientëve mikro duke përfshirë këtu edhe klientë shumë të vegjël në dimensione.
Segmenti individë ofron një numër të madh produktesh dhe shërbimesh bazë nëpërmjet një rrjeti të
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gjerë degësh dhe kanalesh elektronike. Banka zotëron një pjesë të kënaqshme të tregut për segmentin e
individëve dhe veçanërisht të klientëve pagamarrës.
Dëshiroj të theksoj se, Banka ka një model biznesi të qartë dhe të qëndrueshëm i cili ruan përshtatshmërinë
në çdo kohë, një strukturë qeverisje në përputhje me praktikat më të mira bankare, që garanton autonominë
operacionale e cila mbështetet nga një sistem kontrollesh dhe ekuilibrash të mirëpërcaktuar. Kompetencat
kryesore të bankës, mundësia e saj për të përdorur aftësitë ekzistuese, janë thelbësore për ecurinë e mirë
të saj.
Misioni ynë pranon si pjesë të qenësishme që njerëzit janë avantazhi ynë kryesor konkurrues. Për rrjedhojë,
krijimi i ekipeve të forta dhe serioze me njerëz të talentuar ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes
sonë.
Ne jemi këtu për ti garantuar klientëve, partnerëve dhe aksionarëve tanë, vazhdimësi dhe rritje të biznesit
në përputhje me pritshmërinë dhe besimin e tyre.

Maltin Korkuti
Drejtor i Përgjithshëm
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MESAZH
NGA KËSHILLI
DREJTUES
Qeverisja efektive e korporatës në përputhje me standardet e larta ndërkombëtare është
një nga prioritetet e Bankës. Gjatë viteve të fundit, vëmendja ndaj përmirësimit të praktikave
të qeverisjes së korporatës ka qenë gjithnjë në rritje. Banka ka miratuar një kuadër të mirë në
këtë aspekt që përfshin Këshillin Drejtues, komitetet në nivel Këshilli Drejtues dhe Drejtues
Ekzekutivë. Ndërveprimi mes këtyre organeve qeverisëse ka shumë rëndësi për suksesin
dhe veprimet e përditshme.
Anëtarët në përbërje të Këshillit Drejtues si dhe të Komiteteve të këtij niveli kanë njohuri,
përvojë të mjaftueshme, kompetenca dhe cilësi individuale të përshtatshme për çdo aktivitet
që Banka synon të ndjekë si dhe perceptim të arsyeshëm të forcave të tregut, të ekonomisë
vendase, rajonale globale dhe të mjedisit rregullator dhe ligjor.
Banka ka ndërtuar një kuadër gjithëpërfshirës për menaxhimin e riskut në të gjithë
kompaninë. Gjatë vitit 2014 janë ndërmarrë një numër iniciativash, të cilat kanë si qëllim
të përmirësojnë kontrollin dhe administrimin e riskut. Këtu janë përfshirë ndarja e qartë e
detyrave dhe përgjegjësive midis punonjësve të riskut dhe shitjeve, zhvillimi i procedurave
të veçanta dhe të qarta për secilin segment, si dhe zhvillimi i produktit, përmirësimet e
metodologjive të klasifikimit dhe vlerësimit të riskut, vendimmarrje e shpejtë dhe fleksibël,
kontrolli më i mirë i strukturave të përfshira.
Pavarësisht rolit të rëndësishëm të segmentit të korporatave në aktivitetin e biznesit dhe të
ardhurat e bankës, së fundmi janë implementuar një numër iniciativash për të përmirësuar
ecurinë operacionale të biznesit dhe nëpërmjet kësaj eksperiencën e klientit.
Ne shprehemi mëse optimist se Banka jo vetëm do të ruajë qendrueshmërinë në vlerat
pozitive të performancës së saj, por do të rrisë konsiderueshëm pozicionimin e saj si lider.
Gjejmë rastin të falenderojmë klientët, partnerët e biznesit si dhe punën e çmuar të stafit që
ka arritur të përmbushë të gjitha pritshmëritë tona ndër vite.

Credins
Credinsbank
bankRaport
RaportVjetor
Vjetor2014
2014 7

Brett BELCHER
Anëtar
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Raimonda Duka
Anëtare

maltin korkuti
Anëtar

Këshilli drejtues

SAJMIR SALLAKU
Kryetar i Këshillit Drejtues

monika milo
Anëtare

ELTON TORO
Anëtar

clive moody
Anëtar

Struktura
Organizative
KOMITETI I
SHPËRBLIMEVE
DHE I EMËRIMEVE

KOMITETI I
RISKUT

DREJTORIA E
PËRPUSHMËRISË
DHE PPP

ZV. DREJTORI
I PËRGJITHSHËM

DEPARTAMENTI
I PROJEKTEVE

SEKTORI I
PPP&FT

SEKTORI I
PËRPUTHSHMËRISË

DIVIZIONI
ADMINISTRIMIT
TË RISKUT

DREJTORIA E
ORGANIZIMIT

DIVIZIONI
OPERACIONAL

OFICERI
I SIGURISË
INFORMATIKE

DEPARTAMENTI I
DEPARTAMENTI I
RISKUT TË KREDISË RISKUT TË KREDISË
SME, AGRO,
SË BIZNESIT
INDIVID, MIKRO
TË MADH

DEPARTAMENTI
RIKUPERIMIT
TË KREDIVE
ME PROBLEME

DREJTORIA
LIGJORE E
RISKUT TË KREDISË

DEPARTAMETI
I IT

DEPARTAMENTI
I THESARIT

DEPARTAMENTI
OPERACIONAL

DREJTORIA
SME

DREJTORIA E
RIKUPERIMIT
PARAPRAK

SEKTORI I RISKU
I TREGUT DHE
OPERACIONAL

DREJTORIA
HARDWARE

SEKTORI
FOREX

SEKTORI I
SWIFT

DREJTORIA E
RISKUT TË KREDISË
AGRO DHE MIKRO

DREJTORIA E
RIKUPERIMIT
LIGJOR

SEKTORI
MENAXHIM
PORTOFOLI DHE
MODELE

DREJTORIA
SOFTWARE

SEKTORI TREGU
I PARASË

SEKTORI I
PAGESAVE

SEKTORI I LETRAVE
ME VLERË

SEKTORI I SUPORTI
TË SHËRBIMIT TË
KLIENTELËS

SEKTORI I THESARIT
QENDROR

SEKTORI
GARANCISË SË
LETËR KREDISË

DREJTORIA E
RISKUT TË KREDISË
INDIVID
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DREJTORIA
E RISQEVE
TË TJERA
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ASAMBLEJA E
AKSIONERËVE

KËSHILLI
DREJTUES

KOMITETI
I KONTROLLIT

DEPARTAMENTI
I AUDITIT

DREJTORI
I PËRGJITHSHËM

KABINETI

DEPARTAMENTI
I BURIMEVE
NJERËZORE

DREJTORIA
M2P

DEPARTAMENTI
JURIDIK

ZV. DREJTORI
I PËRGJITHSHËM

SEKTORI I
TRAJNIMEVE

DIVIZIONI
I ZHVILLIMIT
TË BIZNESIT

DIVIZIONI
FINANCIAR

DEPARTAMENTI
FINANCË
KONTABILITETIT

DEPARTAMENTI I
SHITJES DHE SUPORTIT
TË KREDISË (SIMA)

DEPARTAMENTI I
BIZNESIT TËMADH

DREJTORIA E
SIGURISË DHE
MIRËMBAJTJES

SEKTORI I
KONTABILITETIT

DREJTORIA E SHITJES
DHE SUPORTIT
TË KREDISË SME
DHE INDIVIDË

DREJTORIA
KORPORATE

SEKTORIT I
ZHVILLIMIT
TË SEGMENTEVE
DHE PRODUKTEVE

RAJONET

SEKTORI I
SIGURISË

SEKTORI
KONTROLLI
FINANCIAR

DREJTORIA E SHITJES
DHE SUPORTIT TË
KREDISË AGRO
DHE MIKRO

DREJTORIA E
BIZNESIT TË
MADH

SEKTORIT I
MENAXHIMIT
TË BRAND-IT DHE
MARKETINGUT
KOMUNIKATIV

DREJTORIA E
SUPORTIT TË
DEGËVE

SEKTORI I
MIRËMBAJTJES

SEKTORI MIS
BUXHETIME

DEPARTAMENTI
I KARTAVE

DEPARTAMETI
I LOGJISTIKËS

SEKTORI
OPERACIONAL

SEKTORI AMEX
DHE KARTAVE

DREJTORIA E
MENAXHIMIT
ASETEVE

DEPARTAMENTI
MARKETING

DEPARTMENTI
RRJETIT TË DEGËVE

SEKTORI
RARPORTIME
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BURIMET
NJERËZORE
Departamenti i Burimeve Njerëzore në Credins Bank është një ndër njësitë më të rëndësishme të korporatës,
që kujdeset për ruajtjen e vlerave dhe parimeve kyçe të menaxhimit, zhvillimin e vazhdueshëm të stafit dhe
investimin sistematik në njohuritë e tyre.
Sektori i trajnimeve brenda këtij departamenti asiston në mënyrë të vazhdueshme në transformimin e burimeve
njerëzore të organizatës me qëllimin rritjen e efektivitetit dhe performacës së çdo punonjësi kundrejt objektivit
final të krijimit të një ambienti profesional dhe mikpritës për klientin.
Sistemi i vlerësimit të performacës është zhvilluar dhe perfeksionuar nga viti në vit duke dhënë një kontribut
thelbësor jo vetëm në vlerësimin e stafit dhe të nevojave të tyre për trajnim, por dhe në motivimin material
dhe moral të tyre.
Misioni i këtij departamenti mbetet kthimi i Credins Bank në punëdhënësin më të mirë në treg, duke përthithur
njerëz të talentuar, punëdashës dhe profesionalë si dhe duke ruajtur njëkohësisht nivelet optimale të
kënaqësisë së çdo pjesëtari të asaj që ne nuk e quajmë thjesht korporatë, por familja Credins.

27,599

Gjatë vitit 2014 janë
zhvilluar në total

12

3,779

8,800

Trajnime
të punonjësve
të brendshëm

Trajnime të
praktikantëve
të shkollës
credins
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orë trajnimi

4,800
trajnime
tË punonjËsve tË
brendshËm qË janË
promovuar nË
pozicione tË reja

10,240
Trajnime të
punonjësve të
rinj të rekrutuar
nga jashtë banke

Rekrutime dhe trajnime të punonjësve
të rinj dhe të promovuar

Shkolla
Credins

120
120

orë

4,800 orë trajnimi
për 40 punonjës të
promovuar në
pozicione të reja

120 orë teori
nga trajnues
të brendshëm
të bankës.

320
120

orë

10,240 orë trajnimi
për 64 punonjës tË
rekrutuar nga
jashtë banke

120 orë teori
nga trajnues
të brendshëm
të bankës.

320 orË
praktikË
në degë

120

8,800

orë

Në total
15,040 orë

Totali:
8,800 orë
trajnimi për
20 pjesËmarrës
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Përgjegjësia
Sociale
Ne e konsiderojmë përgjegjësinë sociale të
korporatës, si një element që siguron vlerë
nëpërmjet vlerave si dhe shohim si thelbësore
që vlerat tona të përmbushin pritshmëritë dhe
standardet e grupeve tona të interesit, ndërkohë
që na lejojnë ne si biznes të veprojmë me
qendrueshmëri.
Credins Bank jep kontribut të vazhdueshëm në disa

Cmimi
Filantropisë në rang kombëtar

Eventi
Maratona e Jetës

Cmimi
Banka e vitit 2014

Si një ndër aktorët kryesorë në treg, ne synojmë
të jemi konkurrues të suksesshëm si në aspektin
financiar dhe atë social. Në këtë mënyrë ne jemi në
gjendje të krijojmë vlerë jo vetëm për aksionarët
dhe klientët tanë, por edhe për punonjësit dhe
shoqërinë tonë në tërësi. Përgjegjësia sociale e
korporatës është themeli ku bazohen vlerat tona
për të bërë biznes, për të zhvilluar produkte dhe
shërbime si dhe për të kontribuar në mbështetjen
dhe mirëmbajtjen e mjedisit dhe komunitetit tonë.
Përgjegjësia sociale ka qenë dhe do të mbetet
një nga prioritetet tona, duke qëndruar gjithnjë
aktiv në ofrimin e shembujve të ndërgjegjësimit të
biznesit për një mënyrë jetese të civilizuar.

14
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MbËshtetje
Spitali Rajonal Vlorë

MbËshtetje
Spitali Rajonal Durrës

5. Credins Bank mbështet fushën e sportit. Këtë
herë Banka ka sponsorizuar ekipin kombëtar të
peshëngritjes për pjesëmarrjen në Kampionatin
Botëror të Peshëngritjes në Kazakistan.

shtylla kryesore. Përmendim shkurtimisht disa nga
aktivitetet ku është dhënë kontribut i rëndësishëm
dhe që kanë pasur impakt të konsiderueshëm
social.
1. Credins Bank mbështet shëndetësinë në Shqipëri,
ky ishte slogani i fushatës që Banka ndërmori për të
mbështetur fushën e shëndetësisë në Shqipëri në
kuadër të zhvillimit të saj. Credins Bank mbështeti
financiarisht ndërtimin e laboratorit klinik dhe
biokimik të Poliklinikës dhe Spitalit Rajonal Durrës,
Spitali Rajonal Vlorë në pajisjen me aparatura të
laboratorit të analizave, Spitalin Rajonal Shkodër
në rikonstruksionin e godinës kryesore, Spitalin
Universitar Shefqet Ndroqi (Sanatoriumi), etj.
2. Në kuadrin e politikave për përgjegjësinë sociale,
Credins Bank ka mbështetur gjithnjë projektet
për energjinë e rinovueshme dhe efikasitetin
në energji, duke promovuar përdorimin efektiv
të burimeve dhe duke zvogëluar emetimet e
gazrave me efekt serë në ajër. Me mbështetjen
e vazhdueshme të IFC anëtare e grupit të Bankës
Botërore si dhe me mbështetjen e qeverisë
Kanadeze përmes financimit dhe trajnimit mbi
aspekte të rëndësishme teknike, financiare dhe
ligjore, kemi rritur mundësitë për ndërtimin e një
tregu të qëndrueshëm të projekteve të energjisë së
rinovueshme me fokus në hidrocentrale të vogla.
3. Credins Bank mbështet fëmijët në nevojë
nëpërmjet ndihmës financiare të lëvruar ndaj
Fondacionit të Fëmijëve Shqiptare. Kujdesi ndaj
shtresave në nevojë është një ndër shtyllat kryesore
ku bazohen politikat tona në kuadrin e përgjegjësisë
sociale. Credins Bank mbështet gjithashtu dhe
Fshatin SOS për mbulimin e shpenzimeve të disa
fëmijëve, për ti siguruar këtyre fëmijëve një shtëpi
dhe një jetë të shëndetshme.
4. Në vijim të përkujdesit dhe vëmendjes së
veçantë ndaj të rinjve, Credins Bank sponsorizoi
eventin e zhvilluar me rastin e mbarimit të vitit
akademik 2014 për maturantët e gjimnazeve të
qytetit të Tiranës. Ky aktivitet u organizua nga
Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit Tiranë nën
drejtimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit si dhe
me mbështetjen e Credins Bank.

6. Credins Bank është angazhuar së fundmi dhe në
mbështetje të artit dhe kulturës duke sponsorizuar
festivalin TRA.KU fest. Ky festival promovoi vlerat
dhe traditat e bukura shqiptare përmes një numri
të madh aktivitetesh si konferencave akademike,
festimeve tradicionale, vizitave të organizuara,
koncerteve me grupet më të njohura të rajonit
dhe shumë aktivitete të tjera paralele. Mbështetja
në fushën e artit ka ardhur dhe në sponsorizimet e
bëra ndaj Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit.
Si rrjedhojë e kontributit të spikatur në të gjitha
fushat e përmendura më sipër, në Dhjetor të
vitit 2014 Credins Bank fitoi edhe çmimin në rang
kombëtar të filantropisë dhënë nga “PartnerëtShqipëri”, me motivacion “Për kontributin e
konsiderueshëm me impakt të gjerë social që ka
dhënë në fusha sensitive të shoqërisë shqiptare
ku përmendim këtu shëndetësinë, arsimin dhe
sigurisht promovimin e artit dhe kulturës”
Përgjatë të njëjtit vit, Banka vlerësohet gjithashtu
nga Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë me
çmimin “Banka e vitit 2014” jo vetëm për ecurinë
dhe arritjet financiare, por dhe për kontributin e
dhënë në ekonominë Shqiptare.

MbËshtetje
Spitali Rajonal Shkodër

MbËshtetje
Spitali Rajonal Durrës
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Institucionet
Publike
Marrëdhënia me Institucionet Publike ka njohur një zhvillim progresiv në kohë. Në Credins Bank është
zhvilluar gjithashtu koncepti i klientit që ndërlidhet ngushtë jo vetëm në mirëqënien e tij si individ, por dhe
atë të komunitetit si bashkësi e madhe individësh. Ndaj Banka i ka kushtuar vëmendje të madhe plotësimit
të kërkesave të Institucioneve Publike duke mbështetur jo vetëm nevojat individuale të punonjësve, por
edhe nevojat e vetë institucioneve në përmbushjen e misionit të tyre ndaj shoqërisë.
Na janë dashur disa vite pune dhe eksperience për të perfeksionuar mënyrën tonë të të punuarit, për të
bërë produktin që ti ngjasojë klientit dhe jo të kundërtën. Kemi personalizuar paketën e pagave duke e
plotësuar jo vetëm me produkte të domosdoshme, por dhe vlera të shtuara që lidhen me mirëqënien e
klientit.
Sot numërojmë rreth 47,000 klientë buxhetorë dhe volumi i pagesave utilitare përmes shërbimit “direct
debit” është rritur me 16% krahasuar me një vit më parë, sikurse është shumëfishuar numri i klientëve
pagatorë, që kanë përfituar dhe përfitojnë falas sigurimin e jetës dhe shëndetit.
Kjo është shprehje e qartë besimi që vlerat tona janë në funksion të tyre.
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Viti 2014 numëron
më shumë se

47,000
llogari pagamarrësish

Credins
Credinsbank
bankRaport
RaportVjetor
Vjetor2014
2014 1717

3

numri i përdoruesve
të Credins Online

2

përdorimi i shërbimeve
ekstra të paketës së
sigurimit të jetës dhe
shëndetit

18
18 Credins
Credins bank
bank Raport
Raport Vjetor
Vjetor 2014
2014

Segmentet
tona të
biznesit
Bankingu Individual
Viti 2014 shënoi përsëri rritje në disa aspekte për segmentin individë. Kjo rritje u ndje jo vetëm në shtimin
e numrit të klientëve, por dhe në shtimin e kredidhënies ndaj nevojave konsumatore të këtij segmenti.
Vlen të përmendet puna e konsiderueshme e të gjithë ekipit Credins për rritjen e lehtësirave në termat e
kredidhënies ndaj këtij segmenti si dhe në personalizmin e produkteve. Pjesë e risive të këtij viti ishte dhe
krijimi i mundësisë së pagesës me këste me kartën e kreditit. Kjo punë u reflektua në një rritje prej 10% të
portofilit të kredisë për individë.
Edhe gjatë vitit 2014, vazhdoi ofrimi falas i vlerave të shtuara dhe përfitimeve ekstra për të gjithë gamën e
kartëmbajtësve dhe depozituesve të këtij segmenti, nëpëmjet binomit të suksesshëm që operon tashmë
prej disa vitesh SiCRED-Credins.
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Kredidhënia
u rrit me nivelin

19

20 Credins
Credins bank
bank Raport
Raport Vjetor
Vjetor 2014
2014

Segmentet
tona të
biznesit
Bankingu i biznesit
Në linjë me një prej objektivave tanë strategjikë të rritjes së market share në sektorin e biznesit të madh,
të mesëm dhe të vogël, vlen të theksohen treguesit pozitivë të rritjes së portofolit kredi me 19% gjatë vitit
2014.
Sektorët e synuar si energjitika, farmaceutika apo agrobiznesi u mbështetën mjaftueshëm me financime
dhe kjo rezultoi me rritje të treguesve të kredidhënies krahasuar me një vit më parë dhe kryesisht segmenti
SME.
Si pjesë e frymës të kthyer tashmë në traditë për të qenë sëbashku me klientët tanë në raportin vjetor,
veçuam krejt rastësisht këto histori suksesi:
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Bankingu
I Biznesit
Rrjeti i bareve Mon Cheri në sektorin e shërbimeve

Flet një nga drejtuesit z. Julian Balliu
Ne erdhëm në treg ndryshe, me një frymë
krejtësisht rinore dhe perëndimore. Baret
dhe lokalet tona janë tejet të pëlqyera dhe të
frekuentuara nga mijëra të rinj çdo ditë.
Unë do ta përkufizoja si një histori të mirëfilltë
susksesi për krijimin e një marke tërësisht
shqiptare dhe ngritjen e një rrjeti efiçent
franchise.
Mon Cheri ka filluar aktivitetin e saj që prej vitit
2008 dhe sot numëron 13 pika të shpërndara në
të gjithë qytetin e Tiranës. Cilësia e produkteve
dhe shërbimi shembullor ofruar në ambiente
miqësore arreduar bukur dhe me stil, janë
elementë që sjellin diferencimin.
Zgjerimi i kompanisë vjen natyrshëm kur
filozofia e biznesit bazohet mbi strategji
konkrete me ide novatore dhe të veçanta.
Në këtë udhëtim me nisma të susksesshme
Credins bank bëhet partneri me të cilin gjatë
vitit 2014 mundësuam hapjen e 3 pikave të reja
të rrjetit Mon Cheri. Kjo marrëdhënie reciproke
besimi ka nisur të japë rezultate.

22
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Bankingu
i biznesit
Vehip Salkurti, KOOP FRUT
(KorporatË ne fushËn e Agrobiznesit)

Agrobiznesi si një prej sektorëve të shumëpërfolur nevralgjikë e strategjikë të Shqipërisë, pjesë
prioritare si e politikave të qeverisë ashtu edhe e projekteve ndërkombëtare, gjeti në fokus
edhe në sektorin financiar. Në këtë kuadër, Credins Bank si një lojtar me peshë dhe eksperiencë
në mbështetjen e këtij sektori, vijoi fuqishëm edhe gjatë vitit 2014 të financojë këtë segment,
përmes produkteve dhe shërbimeve tërësisht të personalizuara sipas natyrës, sezonalitetit etj.
Një nga dëshmitë e mbështetjes financiare të këtij sektori është edhe kompania Koop FRUT,
me drejtues Vehip Salkurti, operative në rrethin Dibrës.
Kompania prej më shumë se 10 vite është specializuar në mbjelljen dhe prodhimin e pemëtarisë
për mollë, dardhë dhe qershi. Z. Salkurti shprehet se investimi në 6.5 hektar pemëtore intensive
me formën ‘AKS”, ka dhënë “frytet” e prodhimit vjetor prej 250 kuintal fruta aktualisht. Shtimi
i kapaciteteve prodhuese përmes mbështetjes financiare nga Credins Bank, pritet të gjenerojë
për tri vitet e ardhshme, pesëfishin vjetor të prodhimit me afro 1,500 kuintal fruta. Logjikisht
këtij shtimi të prodhimit i shtohet edhe kapaciteti i përpunimit të frutave për prodhimin e
lëngjeve natyrale, fillimisht mollë.
Ne jemi të bindur se ecuria e këtij investimi ka premisa të padiskutueshme rritje dhe suksesi për
faktin e thjeshtë se jemi të “bekuar” gjeografikisht, disponojmë asete njerëzore të përkushtuara
dhe që e duan këtë nismë, kemi një partner financiar të cilit i besojmë dhe na gjendet!

Një partner financiar
të cilit i besojmë dhe
na gjendet!
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Bankingu
i biznesit
Rudina Gjoni, Selca Energji SHPK

Në fushën e energjisë së rinovueshme
Potenciali i burimeve ujore, mbetet për vendin tonë aset i çmuar ende i pashfrytëzuar plotësisht,
ndaj edhe investimet hidroenergjitike nëse të mirëmenduara dhe mirëmanaxhuara bëhen me
partenerë të besuar financiarë, premtojnë biznes të suksesshëm.
SELCA Energji u themelua si kompani në vitin 2009 dhe ka zhvilluar biznesin e saj në prodhimin
e energjisë nëpërmjet hidrocentraleve.
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Ne besuam tek
burimet tona
hidrike, Credins
besoi në idenë
tonë të gjelbërt

Ne kemi investuar në vazhdimësi për rigjallërim të potencialit të fuqisë së vjetër hidrike të HEC-it
ndërtuar mbi lumin Selca në Malësi të Madhe. Gjatë viteve të para të aktivitetit investuam në
rehabilitimin e këtij hidrocentrali, i cili ishte tërësisht jo funksional.
Credins Bank na u gjend në momentet më kritike duke na mbeshtur jo vetëm në rikonstruksionin
e HEC-it, por dhe në zgjerimin e kapacititetit të tij si hidrocentral. Nga energjia e gjeneruar në këtë
HEC kanë përfituar të gjithë banorët e zonës me furnizim të pandërprerë me energji elektrike.
Ky investim ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në rritjen e punësimit në këtë zonë.
Ne besuam tek burimet tona hidrike, Credins besoi në “idenë tonë të gjelbërt” dhe së bashku
energjitë tona materializohen në energji të pastër elektrike.
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Treguesit
financiarë
2014
Megjithë sfidat e mëdha, situatën ende jo shumë të qëndrueshme makroekonomike, viti 2014 shënoi sërish
performancë pozitive financiare për Credins Bank, tregues ky i pakundërshtueshëm i qëndrueshmërisë,
konsolidimit dhe vazhdimësisë së një biznesi prej më shumë se një dekadë operativ në treg.

Kapitali aksionAr (në miliard Lek)

7,630

10,174
8,848

9,811

5,387
3,731

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fitimi Neto (në milion Lek)
1,656
525

667

2009

2010
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669

2011

2012

273

2013

385

2014

Të dhëna sasiore biznese dhe individë
2014

2013

Portofoli Bruto
në ‘000 Lekë

Portofoli Bruto
në ‘000 Lekë

8,423,872
1,565,449
10,937,523
69,598,672
90,525,515

7,876,671
2,046,341
9,753,218
56,387,070
76,063,299

2014

2013

Portofoli bruto					
Fondi për humbje nga zhvlerësimi i huave
Hua neto nga paradhënia
Investime në instrumenta financiarë
Totali aktiveve
Detyrime ndaj klientëve
Borxhi i varur
Totali kapitalit aksionar
Yield – portofolit

90,525,516
(10,721,143)
79,804,372
111,259,888
130,006,264
119,831,873
4,144,396
10,174,391
9.47%

76,063,299
(8,723,593)
67,339,706
6,636,909
107,610,426
91,432,733
3,087,342
9,810,786
10.42%

Pasqyrat përmbledhëse të të ardhurave
Të ardhura neto nga interesat
Të ardhura neto nga aktiviteti operativ
Fitimi operativ
Humbje nga zhvlerësimi i huave (provigjione neto)
Fitimi para tatimit
Shpenzime tatime mbi fitimin
Fitimi neto i periudhës

5,252,008
5,659,887
3,060,154
(2,452,440)
607,783
(222,641)
385,142

4,392,460
4,918,504
2,634,595
(2,271,591)
363,004
(89,825)
273,179

16.74%
21.86%
11.84%
37.70%

14.17%
16.48%
66.26%
26.05%

Biznese dhe Individë
Zërat e kredisë

Kreditë individë
Micro
Sme
Korporatë
Total Portofoli

Treguesit kryesorë financiarë 2014
Bilanci (Lekë 000)

Treguesit e cilësisë së aktiveve
Portofol me risk 30 ditë në %
Kreditë me probleme në %
Rezervat për kreditë e humbura në % / kredi me probleme
Rezervat për kreditë e humbura në % / kredi jo standarde
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Objektivat
Strategjike
PËR 2015
Objektivat tanë strategjikë kanë si bosht kryesor progresin e qendrueshëm dhe të matshëm në fushat e mëposhtme:
Ruajtja dhe zgjerimi i pjesës që Banka zë në treg, sipas numrit të klientëve.
Përmirësimi i kulturës së riskut në bankë dhe konsolidimi i administrimit të riskut dhe kontrollit.
Përmirësimi i vazhdueshëm i teknologjisë së informacionit në mënyrë që të ecë paralelisht me 		
objektivat e rritjes së bankës.
Krijimi dhe ruajtja i një mjedisi pune të favorshëm për të tërhequr, motivuar dhe mbajtur punonjës
me cilësi të lartë, me aftësitë dhe qëndrimin e duhur.
Për arritjen e këtyre objektivave, Banka ka në fokus implementimin e një plan veprimi konkret me synim:

1. Rritjen e efikasitetit tË shitjes
Ky objektiv do të arrihet nëpërmjet implementimit të një programi që do t’i sigurojë punonjësve mprehtësinë,
mjetet, trajnimin e nevojshëm dhe stimujt që nevojiten për nxitjen e shitjeve fitimprurëse dhe me përfitim të
dyanshëm për klientin dhe Bankën. Kjo nënkupton rishqyrtimin e gjithë aspekteve të njësisë së shitjeve, duke
përfshirë rekrutimin, trajnimin, shpërblimin, progresin në karrierë, veprimet dhe mbështetjen për shitjet.

4.89%

5.33%

Totali i Aktiveve

Depozitat e Klientëve
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2. Ruajtjen dhe zhvillimin e skemës së besnikërisë së klientit
Skemat e besnikërisë së klientit përbëjnë një mënyrë efikase për të përmirësuar nivelet e ruajtjes së klientit. Kostoja
e lartë e sjelljes së biznesit të ri në krahasim me mbajtjen e klientëve ekzistues është e padiskutueshme, pra rritja
e nivelit të ruajtjes së klientit mund të rrisë ndjeshëm të ardhurat neto. Në këtë aspekt do të punohet akoma
më fort për identifikimin e stimujve që e bëjnë një klient besnik ndaj Bankës, si dhe në analizën e preferencave
të bazuar mbi të dhëna historike të raporteve që klientët kanë me Bankën.

3. Shtrirja dhe diversifikimi në zonat jo urbane
Ekonomia shqiptare po riorientohet gjithmonë e më shumë drejt sektorit të bujqësisë për shkak të potencialit të saj
të madh për rritje të qendrueshme dhe mundësisë së madhe për të konkurruar në tregjet e huaja. Përmirësimet
e vazhdueshme të infrastrukturës dhe kuadrit ligjor, kanë kontribuar në rritjen e vëmendjes së sektorit bankar
drejt këtij sektori. Duke përfituar nga mbështetja e qeverisë dhe donatorëve, bankat tani janë më të motivuara
se më parë për të krijuar avantazhe konkurruese dhe për të fituar më shumë pjesë të tregut në këtë sektor.
Në këtë aspekt Banka ka në plan të rrisë ndjeshëm qasjen direkte në zonat rurale, duke u përqendruar në
identifikimin e nevojave si dhe trajnimin profesional të stafit të specializuar në këtë segment.

4. Ndërtimi i një sistemi shpërndarje gjithëpërfshirës e mË shumë kanale,
me fokus të veçantë tek sistemi i shërbimit online.
Banka ka krijuar një rrjet mjaft të mirë degësh, i cili garanton prezencën fizike në zonat më të rëndësishme urbane
të vendit dhe ka plane të qarta për rritje në zona të reja. Banka gjithashtu ushtron aktivitetin e saj nëpërmjet
një rrjeti të gjerë ATM-sh në të gjithë vendin dhe një platforme elektronike të konsoliduar bankare. Ne besojmë
se interneti ka ndryshuar mënyrën e zhvillimit të biznesit dhe është shndërruar në një kanal të fuqishëm për
marketingun dhe komunikimin e biznesit. Pavarësisht rezultateve të kënaqshme deri tani, ne e dimë se ka
hapësirë të mjaftueshme për të rritur numrin e përdoruesve dhe për të transformuar këtë platformë në një
kanal shumë të rëndësishëm shpërndarje. Në këtë aspekt, zgjerimi i opsioneve të shërbimit nëpërmjet këtij
kanali si dhe trajtimi i çështjeve të sigurisë dhe cilësisë së informacionit, do të rrisë ndejshëm dhe përdoruesit
aktive të platformave elektronike duke zgjeruar praninë e Bankës në çdo anë të vendit.

3.56%

46.78%

RRITJA E PortofoliT TË Kredisë Neto

RRITJA E FitimiT
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Ë
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Rajonet në Tiranë
dhe numri i punonjësve

Rajoni Durrës
Dega Fushë-Krujë

Rajoni1
Tirana 1
Gjirokastër
Sarandë
Elbasan
Korçë
Tirana 2
Laprakë
Kamëz
Agjencia Emigres
Vorë

Rajoni 2
Tirana 3
Tirana 10
Tirana 12
Agjencia Hipotekë Tiranë
Tirana 14
Fushë Prezë

114 32
punonjës

punonjës

7

Dega Shijak

6

Dega Kavajë

59

6
4

Agjencia Porti Durrës

Rajoni jug
Dega Fier 2

Dega Sarandë
3

6

Dega Berat

10

78

5

Dega Lushnje

Tirana 5
Tirana 6
Tirana 7
Tirana 8
Tirana 9

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

40

punonjës

44

punonjës

Dega Fier

18

punonjës
Rajoni
Jug

12

Rajoni 4

Dega Durrës 2

12

3

Agjencia Durrës

Dega Gjirokastër 7

Rajoni 3

Dega Durrës 1

punonjës
Rajoni
Durrës

7

Dega Shkozet

14

9
8

Dega Vlora 1
Dega Vlora 2
Dega Ballsh

Rajoni VeRI
Dega Peshkopi
Agjencia Shkodër
Dega Burrel
Dega Kukës

8
2

12

Dega Lezhë

53

punonjës
Rajoni
Veri

6
8

17

Dega Shkodër
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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
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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.

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 Fieri 2		

Rruga Sheq i madh Fier, pranë Autogril Krasniqi, Fier, Tel. (03) 4 601 130

Dega Lezhë 		

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

Agjencia LezhË

Pranë Hipotekës Lezhë.

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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(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

