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Viti 2018 është finalizuar me një
performancë të kënaqshme për
Credins Bank në të gjithë treguesit
kryesorë financiarë. Credins
përmbushi me sukses realizimin e
plotë të objektivave strategjike të
planit të zhvillimit 3-vjeçar të bankës,
duke konsoliduar pozicionin e vet në
treg si banka e dytë më e madhe në
kredidhënie dhe e treta në depozita.
Portofoli i kredisë u rrit në mënyrë
të kujdesshme duke mbështetur
klientët ekzistues dhe ata të rinj të
cilët prezantuan plane investimi
të suksesshme, gjithmonë duke
respektuar parametrat e riskut për të
gjithë sektorët ku banka ka prioritetet
përkatëse për t’u zhvilluar. Fokusi
ynë ishte dhe mbetet modernizimi
i vazhdueshëm i infrastrukturës
teknologjike dhe sjellja e risive për të
përmbushur dhe paraprirë kërkesat
gjithmonë në rritje dhe inovative
të klientëve të bankës. Optimizimi
i strukturës së degëve nëpërmjet
finalizimit të sukseshëm të projektit
të trajnimit të stafit për rritje të
aftësisë së shitjes (SFE), dha rezultate
mjaft pozitive në drejtim të rritjes
së shitjeve në degë, ndërveprimit
aktiv me klientët dhe shërbimit të
kënaqshëm, të cilat kanë ndikuar
në përzgjedhjen e Credins si banka
numër 1 për nevojat e tyre financiare.
Situata ekonomike në vend dhe ajo
globale. Si ka reaguar Credins.
Pavarësisht sfidave të vazhdueshme
të vitit 2018 të lidhura me situatën
e përgjithshme ekonomike globale,
ndryshimet në rritje të kërkesës
rregullatore, luhatjet e ndjeshme
të kursit të këmbimit, proceset e
konsolidimit të sistemit bankar,
Credins arriti të ruajë me sukses

një pozicion të shëndetshëm të
likuiditetit, kredisë me probleme,
rritje të të ardhurave dhe konsolidim
të kënaqshëm të marrëdhënieve me
klientët. Credins investoi më shumë
në drejtim të transformimit dhe
thjeshtëzimit të platformës digjitale
‘Credins Online’, për t’u ardhur më
afër klientëve me funksionalitete
të reja dhe për t’ua thjeshtëzuar
përdorimin kudo ku ndodhen.
Ecuria sipas departamenteve
kryesore
Gjatë 2018, pati një rritje të ndjeshme
të portofolit të depozitave bankare,
tregues ky i marrëdhënieve të
besueshmërisë Bankë – Klientë.
Portofoli i kredisë vazhdoi të rritej në
përputhje me strategjinë e bankës
për një balancim midis segmentit
individë dhe biznese. Credins
Bank u fokusua në mbështetjen e
agrobiznesit, duke i ardhur në ndihmë
fermerëve, jo vetëm me financime
por dhe me ekspertizë. Rritje të
ndjeshme pati dhe volumi total i
pagesave të brendshme dhe atyre të
jashtme si dhe u rrit ndjeshëm numri
i kartave të reja e përdorimi i tyre,
duke ndikuar në uljen e ‘cash’ –it në
ekonomi, edhe pse kjo mbetet ende
një sfidë për ekonominë shqiptare.
Që nga 1 Janari 2018, banka aplikoi
standartin e ri ‘IFRS9’ për modelin e
biznesit, vlerësimin dhe klasifikimin e
aseteve me risk.
Në Korrik 2018, Credins ishte një nga
bankat e përgjedhura në projektin
e Bankës Botërore për ankandin e
obligacionit referencë 5 vjeçare si
dhe mjaft e angazhuar në zhvillimin
e tregtimit të letrave me vlerë në
tregun sekondar duke mbështetur

klientët me alternativë investimesh.
Gjatë kësaj periudhe Credins Bank,
si një nga pesë zhvilluesit e tregut,
ka dhënë kontributin e saj maksimal
në rritjen e volumit të tregtimit në
tregun sekondar, duke pasur si qëllim
rritjen e bazës së investitorëve.
Kultura e korporatës që ne kemi
krijuar brenda institucionit tonë
reflekton vlerësimin maksimal
që Credins ka për asetin më të
rendësishëm; kapitalin njerëzor.
Credins spikat për investime të
vazhdueshme në trajnime dhe rritjen
profesionale të stafeve të rinj, duke
ndihmuar zhvillimin e tyre në karrierë,
si forca shtytëse për një shërbim
sa më profesional ndaj klientëve.
Ambiciet tona reflektohen në një
proces të pandalshëm punësimi të
të rinjve të talentuar përgjatë 2018,
kombinuar me një balancë mjaft të
mirë menaxheriale mes gjinive.
Credins vazhdon me prioritet
maksimal kontributin e tij në fushën
e përgjegjësisë sociale ku nëpërmjet
donacioneve dhe sponsorizimeve
të ndryshme, synon të ndihmojë
në zhvillimin e përgjithshëm të
shoqërisë, infrastrukturës, artit,
kulturës, arsimit etj. Iniciativat
e vazhdueshme të ndërmarra
vazhdojnë ta rendisin Credins Bank
si një nga mbështetësit kryesor të
zhvillimit të shoqërisë.
Ne do të vazhdojmë të ndjekim me
prioritet Planin Strategjik 2019-2021
të zhvillimit ku përcaktohen drejtimet
strategjike që do të udhëheqin
veprimtarinë e bankës në të ardhmen.
Kjo strategji shpreh ambiciet tona
për t’u zhvilluar dhe për të përparuar
sipas standarteve më të mira
ndërkombëtare.
Prioritetet kryesore të identifikuara

janë:
I. Zhvillimet teknologjike nëpërmjet
transformimeve të vazhdueshme
të sistemeve dhe infrastrukturës së
IT-së për të sjellë produkte inovative
në përshtatje me sjelljet e reja të
konsumatorëve. “Dega Lëvizëse”
do jetë një risi për tregun shqiptar
që do të iniciojë shërbimin e saj
lëvizës në çdo skaj të vendit në 2019,
duke mbështetur klientët agro me
prezencën e vet kudo dhe duke
ofruar shërbimet bankare edhe në
zonat rurale ku mbulimi me banka
është relativisht i ulët.
II. Zhvillimi strategjik i partneriteteve
me partnerë ndërkombëtarë për të
sjellë lehtësira për bizneset e vogla
dhe të mesme duke kontribuar
në zhvillimin e përgjithshëm të
shoqërisë, siç është projekti ‘COSME’
që pritet të finalizohet përgjatë 2019.
III. Zhvillimi dhe menaxhimi i Kapitalit
Njerëzor si forca kryesore e arritjes
së çdo rezultati të kënaqshëm.
IV. Zgjerimi i bankës në Kosovë
është një nga objektivat dhe sfidat e
Credins, projekt i cili është në faza të
avancuara dhe pritet të finalizohet
përgjatë 2019.
Prioritetet e përcaktuara të cilat
kontribojnë në përmbushjen me
sukses të iniciativave afatshkurtër
dhe afatmesme janë mjaft thelbësore
për rolin kyç që Credins Bank ka
në zhvillimin e qëndrueshëm të
shoqërisë, përmbushjen e kërkesave
të klientëve dhe stafit për një
mirëqënie gjithmonë në rritje. Si dhe
të aksionerëve tanë të cilët na kanë
mbështetur me besim të plotë në
rrugëtimin tonë të sukseshëm.
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MESAZH NGA DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Mesazh nga Drejtori
i PërgjithshËm

Këshilli
drejtues

SAJMIR SALLAKU
kryetar

Jonas Hasselrot
anëtar

clive moody
zv. kryetar

Raimonda Duka
anëtare

monika milo
anëtare

ELTON TORO
anëtar

maltin korkuti
anëtar

karta bankare
visa dhe mastercard
për të qenë sa më pranë klientit me zgjidhjet dhe
alternativat më të fundit bashkëkohore.
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Banka Credins i kushton një
vëmendje të veçantë procesit të
manaxhimit të riskut, jo vetëm si
aspekt dhe kërkesë rregullatore,
por si frymë e përgjithshme që
udhëheq veprimtarinë e përditshme
bankare.

Banka Credins i
kushton një vëmendje
të veçantë procesit të
manaxhimit të riskut,
jo vetëm si aspekt dhe
kërkesë rregullatore,
por si frymë e
përgjithshme që
udhëheq veprimtarinë
e përditshme bankare.
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Për manaxhimin e riskut banka
ka struktura të dedikuara të cilat
kryejnë monitorimin e riskut
në veprimtarinë e përditshme
bankare. Struktura kryesore për
manaxhimin e riskut është Divizioni
i Administrimit të Riskut, i cili është
përgjegjës për të identifikuar,
matur, monitoruar, parandaluar
dhe raportuar aktivitetin e lidhur
me manaxhimin e rrezikut të
kredisë, rrezikut të tregut, rrezikut
të likuiditetit, rrezikut operacional
dhe rrezikut ligjor. Gjatë vitit 2018,
të gjitha strukturat e Riskut si dhe
Komitetet e Riskut, Kontrollit,
ALCO dhe deri te Këshilli Drejtues
kanë siguruar një menaxhim
të kujdesshëm në përputhje
me kuadrin rregullator dhe
legjislacionin përkatës, përfshirë
dhe atë kundër aktiviteteve për
pastrimin e parave.
Banka ndjek një politikë në lidhje
me ‘oreksin’ për risk, në përputhje
edhe me nevojat rregullatore, në
lidhje me vlerësimin dhe kontrollin
e një sërë rreziqesh kryesore, si
risku i kredisë, i përqëndrimit të
kredisë, riskut qeveritar, riskut të
kursit të këmbimit, etj. Në këtë
dokument caktohen disa kufij dhe
jepet toleranca e bankës kundrejt
ekspozimeve në risk për investimet
dhe aktivitetet e saj.

Viti 2018 ishte nje vit me luhatje
të normave të interesit, ku ato
për monedhën vendase ndoqën
një trajektore në rënie dhe ato të
monedhave të huaja, veçanërisht
në euro, ishin në nivelet më të ulëta
historike. Kjo paraqiti një sfidë
për administrimin e investimeve
dhe ne zbutjen e ekspozimeve në
risk prej tyre, duke synuar ruajtjen
e një niveli të përshtatshëm të
rendimentit të investimeve dhe
të të ardhurave nga interesat.
Divizioni i Riskut, në bashkëpunim
me Departamentin e Thesarit,
ka mundësuar balancimin mes
ruajtjes së kufijve të ekspozimit
në risk dhe maksimizimit të
rendimentit të investimeve të tyre.
Ndërkohë viti 2018 ishte edhe një
provë për krijimin dhe zhvillimin
e tregut dytësor të titujve të
qeverisë nëpërmjet emetimeve
dhe kuotimeve ditore për çmimet
e titujve referencë, ku Credins
Bank është një nga zhvilluesit e
tregut. Kjo përforcoi angazhimin
dhe kapacitetet e njësisë së riskut
në monitorimin dhe matjen e
ekspozimeve ndaj riskut të normave
të interesit dhe parashikimet për
ecurinë e ‘yeld’-it të titujve në vijim.
Njëkohësisht në diversifikimin e
investimeve gjatë viteve të fundit
divizioni i riskut është fokusuar
në gjetjen dhe monitorimin e
investimeve me ekspozim të ulët në
risk, të shoqëruar edhe me forma
të mbrojtjes ndaj riskut nëpërmjet
derivateve, si një risi në tregun
vendas.

Në bazë të monitorimit të vazhduar
të riskut janë respektuar të gjithë
objektivat dhe kufijtë për risqet
e tregut, veçanërisht për riskun
e likuiditetit, gjithmonë duke
përmbushur nevojat e bankës
në çdo moment për likuiditet në
çdo monedhë. Divizioni i riskut,
pavarësisht të gjitha zhvillimeve
dhe sfidave që ka hasur tregu
ndërbankar dhe ai i titujve
gjatë vitit, në bashkëpunim me
Departamentin e Thesarit, ka arritur
të këtë një qasje të kujdesshme për
administrimin e likuiditeteve, dhe
duke ruajtur një performancë të
mirë në një mjedis sfidues për sa i
takon normave të interesit, të cilat
kanë qenë në rënie të vazhdueshme.
Banka në përputhje me rregullorët
dhe me standardet ndërkombëtare
ka aplikuar rishikimet më të fundit
të ‘Basel 3’ në lidhje me matjen dhe
monitorimin e riskut të likuiditetit
dhe të normës së interesit.
Fokusi kryesor i administrimit
të riskut gjatë vitit ka qenë
në vlerësimin, matjen dhe
diversifikimin e nevojës për kapital
në bazë të klasave të aseteve
të veçanta dhe ekspozimit të
tyre në risk. Njëkohësisht banka
ka kryer edhe një vlerësim të
nevojës së brendshme për
kapital nëpërmjet një procesi të
detajuar duke përfshirë një sërë
risqesh të veçanta, që janë jashtë
kuadrit rregullator për raportin e
mjaftueshmërisë së kapitalit, si risku
i përqendrimit të kreditimit, riskut
të vendit, riskut të mbetur të tregut,

riskut reputacional dhe strategjik,
shoqëruar me skenare stresi për
secilin prej risqeve kryesore. Kjo i
jep bankës mundësi për të pasur një
vlerësim më të gjerë të ekspozimit
në risk, jo vetëm të aseteve në
dispozicion, por të gjithë aktivitetit
dhe operacioneve që kryen në
përditshmërinë e saj. Në bazë të
këtyre vlerësimeve arrin të japë një
nevojë të mundshme shtesë për
kapital për të mbuluar ekspozimin
ndaj gjithë risqeve dhe të kryejë
parashikime dhe të buxhetojë më
mirë burimet dhe fondet e rritjes se
kapitalit të vet.
Që nga 1 janari 2018, banka ka
aplikuar standardin e ri IFRS9 për
modelin e biznesit, vlerësimin
dhe klasifikimin e aseteve me risk
nëpërmjet disa shkallëve, llogaritjen
e humbjeve të kreditimit sipas
jetëgjatësisë së ekspozimeve të
klasifikuara për shkallën e dytë
në risk. Janë kryer nga Divizioni
i Riskut vlerësimet fillestare të
ndikimit të kalimit drejt standardit
të ri për llogaritjet e vlerës së
provigjonimeve me futjen në fuqi
në fillim të vitit dhe njëkohësisht në
vazhdimin e llogaritjeve përgjatë
gjithë vitit 2018.
Gjatë 2018, Credins Bank ka
synuar të ketë një balancim mes
përthithjes së fondeve në monedha
të ndryshme dhe në investimin e
tyre nëpërmjet dhënies së huave
në këto monedha. Njëkohësisht
për bankën ka qenë e rëndësishme
zbutja e ekspozimit ndaj riskut
indirekt të kredisë, si pasojë e
kursit të këmbimit, edhe duke
rekomanduar marrjen e huave nga

klientët në monedhë të njëjtë me të
ardhurat e tyre, ose në raste të tjera
në konvertimin e huave ekzistuese
në Euro drejt monedhës vendase.
Kjo gjë shfaqet në një nivel më
të ulët të Credins Bank ndaj këtij
ekspozimi në raport me të dhënat
e publikuara si për kreditë dhe
për depozitat që ka gjithë sistemi
bankar vendas. Në këto kushte
vlerësohen të rëndësishme masat
përtej sistemit bankar, në sistemin
ekonomik të vendit, ku parësore
është pjesa e informalitetit dhe
nxitja e përdorimit të monedhës
vendase në pjesën dërrmuese të
transaksioneve brenda vendit.
Fryma e përgjithshme e indeksimit
të gati gjithë mallrave të tregtuara
me pakicë në monedhën europiane,
veçanërisht ato direkte nga
importi, drejt një indeksimi vetëm
në monedhën vendase, do të japë
një ndihmesë të rëndësishme
në kërkesën e lartë për euro që
ekziston tashmë në tregun shqiptar.
Njëkohësisht masat për informimin
e klientelës së bankave rreth risqeve
të ekspozimit nga luhatjet e kursit
të këmbimit janë një ndihmesë në
ndërgjegjësimin dhe udhëzimin
drejt një investimi më të sigurt. Kjo
masë është ndjekur nga Credins
Bank si pjesë e informimit dhe
transparencës ndaj publikut, duke
i parashtruar në formë të detajuar
në marrëveshjet me klientët, dhe në
mënyrë të ndjeshme drejtpërsëdrejti
në dialogun e përditshëm në
këshillimin që ofron banka për gjithë
klientët e saj.
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DIVIZIONET

Divizioni
i riskut

Divizioni i zhvillimit të
biznesit

rritja neto e
depozitave është
182% e buxhetit
ndërsa së bashku
me obligacionet
shkon rreth 200%
e realizimit të
pritshëm.

68 %
37 %
9%

RRITJA E NUMRIT TË
TRANSFERTAVE DHE
TRANSAKSIONEVE

12

RRITJA NGA
KOMISIONET
E KARTAVE
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RRITJA E
KOMISIONEVE
NGA POS

Viti 2018 shënoi vitin e dytë të
sukseshëm për përmirësimin
e procesit shitës në degë, pas
implementimit të projektit të
rëndësishëm mbi “Rritjen e
efiçencës së forcës shitëse”. Nxitja,
suporti, kontrolli dhe vlerësimi
janë tashmë fjalët kyçe të procesit
shitës në çdo degë të bankës.
Produktiviteti i degëve i cili matet
si numri i produkteve të shitura
për staf shitës në degë, ka shënuar
17% rritje edhe përgjatë vitit 2018,
në nivele të përafërta me vitin e
kaluar. Produktet në fokus kanë
vazhduar të jenë depozitat dhe
obligacionet e bankës, të cilat së
bashku kanë tejkaluar buxhetimin
për këto produkte. Vetëm rritja
neto e depozitave është 182% e
buxhetit ndërsa së bashku me
obligacionet shkojnë në rreth
200% të realizimit të pritshëm.
Portofoli i kredisë i gjeneruar nga
rrjeti i degëve ka vazhduar rritjen
në segmentin ‘Retail’ sidomos në
kreditë konsumatore për segmentin
‘Individë’ dhe kreditë për investime
në segmentin ‘Mikrokredi’. Në
kuadër të projektit të qeverisë
”100 fshatrat” banka i ka dhënë
fokus edhe produktit të kredisë
‘Agro’ duke implementuar disa
marrëveshje me fondacione
jo fitimprurëse që mbështesin
zhvillimin e agrobiznesit ashtu si
edhe me sjelljen e një risie në treg
nëpërmjet “Degës Lëvizëse” e cila
ka për qëllim të jetë pranë fermerit
edhe në zonat më të thella të

DEPARTAMENTI
I PROJEKTEVE
Shqipërisë. Gjatë 2018, objektivi
për rritjen e tepricës së portofolit
‘leasing’ u arrit në masën 125%, duke
rritur disbursimet me rreth 20%
krahasuar me një vit më parë, duke
u shoqëruar me rritje të ’market
share’ me 6%.
Këtë vit rezulton një rritje e
komisioneve me rreth 7% krahasuar
me vitin e kaluar, rritje e cila është
vërtetuar në gjithë rajonet e
bankës. Këto të ardhura rezultojnë
nga komisionet e gjeneruara nga
POS, Karta, transferta dhe rritje e
transaksioneve ‘cash’.
Gjatë vitit 2019 prioritete strategjike
për rrjetin e degëve mbeten:
ruajtja e avantazhit konkurues të
cilësisë së lartë të shërbimit ndaj
klientelës, vazhdimi i automatizimit
të proceseve manuale në degë
– në bashkëpunim me Divizionin
Operacional, i cili vitin e kaluar
shënoi përmirësim të ndjeshëm si
edhe vazhdimi i rritjes së shitjes
së kryqëzuar në degë si përsa i
përket produkteve tona ashtu
edhe produkteve të kompanive
partnere si ‘Fondi i pensionit’ dhe
‘Credins Invest’ etj. Një objektiv i
rëndësishëm strategjik afatmesëm
është konvertimi i pozicionit shitës
në degë në Menaxher Klienti i cili do
të aftësohet më tej për shitjen dhe
procesimin e të gjitha produkteve
që ofron banka tek klienti i tij duke
i shërbyer atij me një cilësi dhe
produktivitet të shtuar.

Gjatë vitit 2018, aktiviteti i
Departamentit të Projekteve ka
qënë i fokusuar në mbështetje të
iniciativave strategjike të ndërmarra
nga Banka.

punuar gjatë vitit 2018. Është
përgatitur i gjithë dokumentacioni i
kërkuar dhe shumë shpejt pritet leja
për ushtrim aktiviteti nga Autoriteti i
Mbikëqyrjes Financiare.

Projekti ‘Credins Bank Kosova’,
ishte një nga inciativat e
rëndësishme të Bankës për vitin
2018. Zgjerimi në trevat shqipfolëse
është një nga objektivat e zgjerimit
të biznesit të bankës Credins.
Projekti i parë i ndërmarrë është
ai i themelimit të Credins Bank
Kosova. Gjatë këtij viti, është punuar
kryesisht në drejtim të plotësimit
të kuadrit ligjor dhe aprovimet në
forumet e brendëshme të Bankës.
Projekti është në fazë të përparuar,
është aplikuar për licencën e
ushtrimit të aktivitetit pranë Bankës
Qëndrore të Kosovës.

Projekti COSME. Një tjetër
iniciativë e rëndësishme e
ndërmarrë nga banka gjatë vitit 2018
dhe që pritet të finalizohet gjatë vitit
2019, është lidhja e marrëveshjes me
Fondin Europian të Investimeve për
fondin e garancisë në vlerën € 7.5
mln në mbështetje të kreditimit të
sektorit të bizneseve mikro, të vogla
dhe të mesme. Kjo marrëveshje
konsiderohet e një rëndësie të
veçantë për institucionin në nivelin
reputacional dhe operacional.

Një tjetër iniciativë e rëndësishme
e Bankës, është ‘mapimi’ i proceseve
në nivel intitucioni. Ky projekt ka si
objektiv të analizojë dhe vizualizojë
proceset, ndarjen e roleve dhe
përgjegjësive, nivelet e kontrollit
si dhe mënyrën e ndërveprimit
midis tyre, me qëllim thjeshtëzimin
dhe përmirësimin e efiçencës së
proceseve në bankë. Gjatë vitit
2018, ka përfunduar faza e parë e
vlerësimit dhe pritet që gjatë vitit
2019 vihet në zbatim faza e dytë e
‘mapimit’ të proceseve të cilat janë
vlerësuar si më kritiket.
Depozitari është një projekt në
fazë të avancuar për të cilën është

Edhe gjatë vitit 2018, ka vazhduar
programi i modernizimit dhe
përmirësimeve teknologjike në
Bankë në mbështjete të objektivit
strategjik për të gjeneruar
më shumë biznes nëpërmjet
‘digital banking’. Gjatë vitit
2018, janë bërë investime të
konsiderueshme në mbështetje
të transformimit të biznesit dhe
forcimit të infrastruktures IT
nëpërmjet digjitalizimit, zhvillimeve
teknologjike të sistemeve dhe
zhvillimeve të vazhdueshme të
infrastrukturës. Platforma ‘Credins
Online’ ka pësuar transformime
të rëndësishme si në shtimin dhe
përmirësimin e funksionaliteteve
por edhe në thjeshtëzimin e
mënyrës së përdorimit nga klientët.

DIVIZIONET

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT TË
SHITJEVE NË DEGË

€ 7.5
milion
në mbështetje
të kreditimit
të sektorit
të bizneseve mikro,
të vogla dhe
të mesme.
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Departamenti Operacional
Departamenti Operacional, si
struktura qëndrore në mbështetje
të procesimit korrekt dhe në kohë
të të gjithë pagesave jashtë banke,
brenda dhe jashtë Shqipërisë,
vazhdoi edhe përgjatë 2018 të
përmbushë me profesionalizëm
dhe efektivitet rolin e tij, duke
kontribuar në rritjen e vazhdueshme
të cilësisë së procesimit të volumeve
të transaksioneve të pagesave dhe
instrumentave të ‘Trade Finance’.
Nje hap i rëndësishëm është bërë
në automatizimin e procesimit të
transfertave në mbërritje në mënyrë
të drejtëpërdrejtë - STP (Straight
Thruogh Processing), duke rritur
efikasitetin dhe shpejtësinë e
procesimit të tyre.

2018

2017

50 %
14

rritje e pagesave
nëpërmjet e-banking
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Në Nëntor 2018, Credins Bank
bëri efektiv standartizimin e
mesazheve të pagesave (MT103
dhe MT202) për Kodin Unik të
Transaksionit - UETR – Uniqe Endto-End Transaction Reference,
sipas kërkesave të SWIFT. Kjo është
referenca unike e cila shoqëron
transaksionin nga krijimi deri
në procesimin përfundimtar të
pagesës, pavarësisht referencave
të secilës bankë nëpërmjet së cilës
procesohet pagesa, dhe i hap rrugë
gjurmimit të pagesave përgjatë
zinxhirit të procesimit të tyre.
Credins Bank, përgjatë vitit 2018, ka
procesuar në kohë reale nëpërmjet
sistemeve AIPS dhe AECH një fluks
të konsiderueshëm të transfertave
në nisje në monedhën kombëtare,
me një rritje prej 10% në vlerë, dhe
24% në numër transaksionesh,
krahasuar me vitin 2017. Transfertat
në mbërritje, në monedhën
kombëtare, kanë një rritje prej
4% në vlerë dhe 19% në numër
transaksionesh.
Transfertat në monedhë të huaj,
shënuan gjithashtu rritje, duke
reflektuar vlerat si më poshtë.
Kështu transfertat në nisje
‘monedhë e huaj’, shënuan një
tregues me një rritje prej rreth
10% në vlerë dhe 23% në numër
transaksionesh, ndërkohë që
transfertat në mbërritje në valutë,
me një rritje prej 35% në vlerë, dhe
57% në numër transaksionesh,
krahasuar me vitin 2017. Si rrjedhojë
e këtyre volumeve, komisionet nga
shërbimi i transfertave, brenda
dhe jashtë vendit, kanë vijuar të
shënojnë rritje krahasuar me vitin
2017.

Po ashtu vlen të përmendet
përditesimi i shërbimit e-banking,
duke u ofruar me një ‘design’ të
ri dhe një mënyrë përdorimi më
të lehtë, për përdoruesit. Pagesa
e detyrimeve utilitare, tatimtaksat, doganat, ZRPP, vijnë në
një mënyrë më të shpejtë e të
thjeshtë për përdoruesin. Asistenca
e vazhdueshme e klientëve dhe
punonjësve në degë për këtë
shërbim ka qenë gjithmonë
prezente dhe efikase.
Është vërejtur një rritje e pagesave
nëpërmjet e-banking, me rreth 50%
të transaksioneve, krahasuar me
vitin 2017.
Instrumentat e ‘Trade Finance’ si
Letër-kreditë, Garancitë me jashtë
dhe ‘incaso’-t, vijuan të jenë pjesë
e pagesave dhe angazhimeve
bankare, duke iu ofruar klientëve
një shërbim profesional, korrekt dhe
cilësor të këtyre instrumentave.
Tregues të kënaqshëm janë shënuar
në fushën e pagesave utilitare me
rritje të volimit të tyre me rreth
22% në vlerë dhe 28% në numër
transaksionesh, më shumë se viti
2017.
Pagesat e Tatimeve dhe Doganave,
po ashtu u rritën me rreth 18%, në
vlerë, 57% në numër transaksionesh
dhe po ashtu rritje të komisioneve
të arkëtuara. Credins Bank është një
nga bankat kryesore në vend për
shërbimin e procesimit të pagave
për kompanitë dhe institucionet
shtetërore, me një trend në rritje
përgjatë vitit 2018. Po ashtu një
trend gjithnjë e në rritje të ndjeshme
vërehet në procesimin e pensioneve
nëpërmjet Bankës, në zbatim të
marrëveshjes së lidhur midis Bankës
dhe ISSH.

Departamenti i Thesarit
Departamenti i Thesarit në Bankën
Credins, ka arritur të menaxhojë
me efektivitet likuiditetin e Bankës
duke minimizuar impaktin negativ
ndaj risqeve të paraqitura në
tregjet financiare përgjatë vitit
2018. Organizimi dhe planveprimi
me profesionalizëm në investimet
e kryera ka ofruar mbështetje
në aktivitetin kryesor të Bankës
dhe stabililitet në tregun bankar
vendas. Eksperienca shumëvjecare
si edhe trajnimet profesionale të
punonjësve në Departamentin
e Thesarit, janë pasqyruar në
rezultatet pozitive për vitin 2018
si dhe në edukimin e stafit dhe
klientëve të Bankës. Volumet
e larta të këmbimit valutor për
vitin 2018 kanë zgjeruar ndjeshëm
marrëdhënien e bashkëpunimit
me bankat jorezidente duke sjellë
rritje të besueshmërisë dhe ulje të
kostove të tregtimit. Departamenti
i Thesarit ka pozicionuar Bankën
si lider në tregun financiar vendas,
pikërisht duke ofruar klientëve
mundësinë e tregtimit valutor
përgjatë 24 orëve dhe këmbimin
e monedhave dytësore. Zhvillimet
për BREXIT I kanë dhënë rëndësi të
veçantë tregtimit të GBP (poundi
britanik) përgjatë vitit 2018.
Për më tej, një nga objektivat e
Departamentit të Thesarit ka qënë
dhe mbetet mundësia e këmbimeve
apo pagesave në monedhën kineze
CNY, për kompani që kryejnë
transaksione me Kinën.
Menaxhimi i fondeve ‘cash’ për
degët e Bankës ka qenë një
ndër projektet e rëndësishme të
Departamentit të Thesarit përgjatë

vitit 2018. Përmbushja në kohë dhe
me kosto më të ulët për Bankën e
kërkesave të klientëve për fonde
‘cash’ ka sjell rritje të bashkëpunimit
dhe siguri për klientët.
Banka ka marrë pjesë në
implementimin e projektit pilot të
Bankës Botërore për ankandin e
obligacionit referencë 5 vjecare, ku
ka përmbushur me sukses kërkesat
dhe duke sjell edukimin e stafit të
bankës dhe të klientëve në lidhje
me investimin në letra me vlerë.
Banka Credins është angazhuar
në zhvillimin e tregtimit të letrave
me vlerë në tregun sekondar duke
zgjeruar bazën e klientëve që
shërben, duke mbështetur klientët
në investimet e tyre me kosto më
të ulët dhe shërbim transparent
e cilësor. Viti 2018, rezultoi një vit
i suksesshëm gjithashtu edhe në
emëtimet e reja të obligacioneve të
Credins Bank ku kërkesa tejkalonte
ofertën. Klientët e shikojnë këtë
produkt të Credins Bank si një
alternativë shumë të mirë investimi.
Përveç kujdestarisë për letrat me
vlerë të qeverisë shqiptare, viti
2018 shënoi rritje të volumeve
në kujdestarinë për obligacionet
e emetuara nga shoqeritë
aksionare, duke dhënë suportin dhe
eksperiencën e saj shumëvjeçare
për realizimin me sukses të këtyre
emetimeve.
Departamenti i Thesarit, edhe pse
ka realizuar me sukses detyrat
gjatë vitit 2018 duke rezultuar
në rritje të fitimeve dhe ulje
të kostove në produkte, duke
ofruar qëndrueshmëri e rritje të
bashkëpunimit me bankat rezidente
dhe jo-rezidente, vazhdon të jetë në
kërkim të metodave dhe zgjidhjeve

më efektive në menaxhimin e
likuiditetit. Menaxhimi efektiv i
likuiditetit, fleksibiliteti, kostoja
e ulët, shpejtësia në veprime,
tregtimi 24 orë i monedhave dhe
transparenca janë ndër objektivat
dominuese të Departamentit të
Thesarit, të cilat edhe për vitin
2018 çuan në rritjen e fitimeve jo
vetëm për Credins Bank por edhe
për klientët. Ndjekja e ecurisë së
tregjeve financiare nga një staf i
kualifikuar dhe ofrimi i mundësive
më të mira për klientët në lidhje me
investimet, kanë qenë dhe mbeten
një sfidë e vazhdueshme për
Departamentin e Thesarit.
Një ndër objektivat e Departamentit
të Thesarit është ofrimi i
investimeve alternative në tregjet
financiare për klientët e Bankës,
sidomos gjatë kësaj periudhë
që përfitimet nga interesat e
depozitave kanë qëndruar në nivele
të ulëta.

Departamenti
i Thesarit ka
pozicionuar Bankën
si leadër në tregun
financiar vendas, duke
i ofruar klientëve
mundësinë e tregtimit
valutor përgjatë 24
orëve dhe këmbimin e
monedhave dytësore.
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DIVIZIONET

Divizioni OPERACIONAL

Credins Bank, ka qënë dhe vazhdon
të mbetet ndër bankat e para
në promovimin, mbështetjen
dhe nxitjen e zhvillimeve në
fushën e pagesave elektronike.
Të ndërgjegjshëm për rolin dhe
nevojën e përfshirjes, është synuar
gjithmonë zgjerimi i vazhdueshëm
i portofolit të produkteve dhe
shërbimeve të kartave. Credins
sot mbulon nevojat dhe kërkesat
e klientëve individë dhe biznese
(private dhe publike) me produkte
Visa dhe MasterCard debiti dhe
krediti, në Lek dhe në valutë. Në
Credins gjejnë zgjidhje për nevojat e
tyre të gjithë kategoritë e klientëve.
Kartat Visa të parapaguara, kanë
qënë një risi absolute dhe një sukses
i menjëhershëm në tregun bankar
shqiptar. Për këtë Visa ka përgatitur
një “case study” për kartat e
parapaguara Credins, të cilin do ta
përfshijë si nje rast suksesi në “best
practices” në faqen e saj online.
Karta ‘MasterCard prepaid’ në Euro,
edhe pse u ofrua disa vite më vonë
(Shtator 2016), pati të njëjtin sukses
dhe u prit me të njëjtin entuziazëm
nga klientët. Treguesit sasiorë dhe
cilësorë në rritje të këtij produkti,
janë afirmimi i një përqasje të drejtë
të bankës ndaj këtij segmenti.
Kartat e parapaguara kanë siguruar
përfshirjen në sistemin bankar të
pagesave, edhe të individëve jo
klientë të bankës, duke rritur kështu
ndër të tjera edhe kontributin e
bankës në edukimin financiar dhe
në përmirësimin e treguesve të
përfshirjes financiare.
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DEPARTAMENTI I IT-së
Në 2017 numri i kartave ‘MC prepaid’
në Euro ishte 7 mijë e 580, ndërkohë
që në 2018 ky numër arriti në 13 mijë
karta, me volume përkatësisht 405
milion lekë dhe një rritje të ndjeshme
në 1037 milion lekë në 2018 (1
miliardë e 37 milion lekë).
Me synimin për të qenë sa më pranë
klientit me zgjidhjet dhe alternativat
më të fundit bashkëkohore, në 2018
banka është përfshirë ndër të tjera
edhe në projektet më poshtë:
Është përfunduar me sukses
projekti për rritjen e sigurisë së
blerjeve online me kartat Credins,
nëpërmjet autentifikimit të
transaksioneve online me një kod
njëpërdorimësh sigurie (OTP – one
time password); duke i bërë blerjet
online me kartat Credins edhe më të
sigurta.
Ka përfunduar projekti me Visa-n
për sponsorizimin e ABI Bank për
transaksionet me kartat Visa dhe
është në përfundim i njëjti projekt
me bankën ICB.
Ka përfunduar dhe është në fazën e
testimeve projekti “Visa PIN change
on ATMs” nëpërmjet të cilit klienteve
ju ofrohet mundësia e ndryshimit të
PIN-it në rrjetin e ATM-ve të bankës
(për MC kjo ofrohet aktualisht)
Ka filluar dhe është në proces
projekti për ‘Visa contactless’
(aktualisht të gjitha produktet MC
janë të tilla)
Banka ka zgjeruar aktivitetin e saj
me kartat ‘Visa Business’ për

institucionet publike. Në 2018
është shtuar numri i institucioneve
të rëndësishme që përfitojnë nga
avantazhet e këtij produkti, dizenjuar
dhe përshtatuar për këtë kategori të
veçantë të klientelës. Me një zgjidhje
origjinale në funksion të natyrës
specifike të këtyre institucioneve,
një numër gjithmonë e më i madh i
tyre gjejnë tek Credins një partner
të besueshëm që i jep zgjidhje
professionale të përshtatshme për
kërkesat e tyre.
Edhe përgjatë 2018 në fokus ka qënë
implementimi dhe perfeksionimi i
teknologjive të reja, përmirësimi i
elementeve të sigurisë në lëshimin
dhe pranimin e kartave, zbatimi
i skemave të besnikërisë, etj.
Credins Bank është e para dhe e
vetmja bankë në sistemin bankar
që ofron produktet ‘MasterCard
World’, të cilat janë të teknologjisë
‘contactless’, të thjeshta, komode
dhe të sigurta në përdorim dhe kanë
vlerë të shtuar për klientin i cili ka
gjithashtu edhe përfitime shtesë si
sigurim jetë në udhëtim, asistencë,
ofrimi i shërbimit të zëvendësimit të
kartës në rast emergjence, skemë
besnikërie, etj.
Sfida jonë e vazhdueshme mbetet
cilësia e lartë e produkteve dhe e
shërbimeve; portofoli i gjerë dhe me
alternativa për të gjithë bizneset dhe
individët klientë ose jo të bankës;
siguria e lartë në përdorimin e
produkteve dhe shërbimeve tona;
ofrimi i zgjidhjeve më të fundit
bashkëkohore që kanë në qendër
klientin.

Strategjia e bankës për të qenë
në pararojë të tendencave të
tregut në fushën teknologjike ka
udhëhequr njësitë e biznesit në
zhvillimin e ofrimin e produkteve
të reja inovative. Credins Bank
ka një pozicion kyç në fushën e
inovacionit dhe ka ndërmarrë hapa
të rëndësishëm në përputhje me
strategjinë e saj të digjitalizimit.
Credins zhvilloi një platformë
të re të ‘Credins Online’ përmes
teknologjisë më të fundit për t’i
shërbyer të gjithë segmenteve të
klientëve të saj individë, biznese
të vogla dhe të mesme apo
koorporata, duke i mundësuar
atyre të kryejnë veprime bankare
online. Kjo platformë rriti në mënyrë
të konsiderueshme komoditetin
e klientëve dhe lehtësinë në
përdorimin kanalit të bankingut
digjital. Credins Online, ofron një
numër të madh funksionalitetesh
duke filluar nga kontrolli i historikut
të detajuar të veprimeve deri
në pagesat e faturave mujore,
taksave të ndryshme, kartës së
kreditit dhe transferta drejt palëve
të treta brenda bankës, brenda
apo jashtë vendit në kohë reale.
Shërbimi i bankingut digjital ofron
dhe ka suport në çdo kohë 24/7 dhe
mbrohet me teknologjinë më të
fundit të sigurisë.
Gjatë 2018, departamenti i IT-së
vazhdoi të mbështesë operacionet
në rritje të bankës duke siguruar
funksionimin e të gjithave
sistemeve. Viti 2018 ka qenë viti i
ndyshimeve të mëdha përsa i përket
zhvillimit të bankës digjitale ku
shumë vlen të përmenden;

Platforma Credins Online me
funksionalitete të reja dhe tani
me një tjetër dizajn e thjeshtësi
në përdorim, DataWaarehouse
dhe Business Intelligence i cili
mundëson gjenerimin e raporteve
automatike në përputhje me
nevojat e identifikuar nga Divizioni
Zhvillimit të Biznesit, JeniuX
për automatizimin e printimit
të kontratave të shërbimeve
dhe produkteve të bankës e cila
përmirësoi dukshëm kohën e
shërbimit të klientit, si edhe shumë
përmirësime në infrastrukturën dhe
punën e përditshme operacionale.
Departamenti i IT ka vazhduar
të jetë një nga shtyllat kryesore
mbështetëse në plotësimin e
kërkesave të nevojshme dhe
efektive për realizimin e projekteve
të ndërmarra gjatë këtij viti,
për gjenerimin dhe sigurimin e
bazës së nevojshme me të dhëna
që ndihmojnë vendimmarrjen
e përditshme të të gjithë
departamenteve.

DIVIZIONET

DEPARTAMENTI I KARTAVE

Credins online
gjatë vitit 2018

81,836
përdorues

83,374
veprime te kryera
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orë trajnimi
CREDINS I JEP RËNDËSI ZHVILLIMIT TË STAFIT ME PËRDITËSIMET E
REJA NË TREGUN KOMBËTAR DHE NDËRKOMBËTAR BANKAR. GJATË VITIT
2018 JANË TRAJNUAR 735 PUNONJËS ME TË PAKTËN NJË TRAJNIM.
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Njerëzit
dhe kultura jonë

59%
Duke promovuar respektin,
diversitetin, ndershmërinë
dhe performancën
individuale në vendin e
punës, ne përpiqemi të
arrijmë rezultatet më të
mira për klientët tanë,
duke u krenuar me arritjet
e Credins Bank ndër vite.
Ne vazhdojmë të fokusohemi
në rëndësinë që ka krijimi
i një kulture, bazuar mbi
vlerat njerëzore që na
udhëheqin, duke ideuar
dhe përmbushur kështu
strategjinë afatgjate të
Credins Bank.
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e stafit

Gjenerata Y,
mosha 22-35 vjeç

29%

e stafit

Gjenerata X,
mosha 36-50 vjeç

12%

e stafit

Baby Boomers,
mosha mbi 51 vjeç

femra

meshkuj

74%

26%
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Rekrutimi
Gjatë vitit 2018 kemi vazhduar të
rrisim ambicien tonë, për t’u bërë
punëdhënësi më i kërkuar dhe
gjithëpërfshirës, ku punonjësit
tanë ndjehen të motivuar për
të dhënë maksimumin në punë.
Promovimi dhe rritja në karrierë e
punonjësve të Bankës është pjesë
integrale e strategjisë së Burimeve
Njerëzore, ku vetëm gjatë vitit 2018
janë promovuar 117 punonjës të
brendshëm në pozicione të reja.
Credins Bank ka qenë e pranishme
në Panairet e Punës dhe të Studimit
të organizuara nga institucionet
më të rëndësishme në vend siç
janë Zyrat e Punës, Bashkia Tiranë
dhe disa Institucione të Arsimit të
Lartë me qëllim përthithjen dhe
rekrutimin e studentëve, kryesisht
të ekselencës.
Gjatë vitit 2018 janë zhvilluar
753 intervista pune, nga ku janë
rekrutuar 142 studentë dhe
punonjës me eksperiencë bankare,
nga të cilët 15 kanë qenë praktikantë
sipas marrëdhënieve të përvitshme
që Banka Credins mban me
Ministrinë e Mirëqënies Sociale si
dhe Bashkinë e Tiranës.

Trajnimi dhe zhvillimi është pjesë
thelbësore e suksesit të Credins
Bank.
Investimi në zhvillimin, trajnimin dhe
vlerësimin e asetit më të rëndësishëm të bankës, kapitalit njerëzor
ishte në fokus të politikave të
menaxhimit të bankës edhe për vitin
2018.
Ndër vite Credins Bank ka zhvilluar trajnime të vazhdueshme të
stafit për ndërtimin e një skuadre
profesionistësh dhe ekspertësh në
fushën e bankingut për një drejtim
të suksesshëm të bankës. Për këtë,
ne kemi investuar gjatë gjithë vitit
2018 duke i përfshirë punonjësit në
trajnime të ndryshme dhe projekte
të cilat rrisin njohuritë dhe kualifikimin e tyre.
Programet tona të trajnimit përqendrohen në zhvillimin e aftësive të
punonjësve në nivel stafi dhe në
nivel manaxherial. Të gjithë punonjësve tanë i ofrohet mundësia e
përfshirjes në kurse dhe trajnime
brenda bankës me ekspert të brendshëm por dhe trajnime me trajnues
ndërkombëtarë.
Credins i jep rëndësi zhvillimit të
stafit me përditësimet e reja në
tregun kombëtar dhe ndërkombëtar
Bankar, ku vetëm gjatë vitit 2018
janë trajnuar jashtë vendit 15 punonjës të bankës dhe 96 punonjës janë
trajnuar jashtë bankës në institucione trajnuese të mirënjohura në
fushën e trajnimeve në Shqipëri.

Gjatë vitit 2018 janë
zhvilluar në total
42,206 orë trajnimi
nga të cilat

12,526
orë trajnime për
stafin ekzistues

22,720

Burimet njerËzore

Ndarja e stafit
sipas gjeneratave
të ndryshme

Diversiteti i stafit
Në kuadër të zbatimit të strategjisë
së Burimeve Njerëzore edhe për
vitin 2018 është punuar për rritjen
e diversitetit të kapitalit njerëzor
brenda bankës me qëllim përfshirjen
e diferencave të ndryshme në sjellje,
vlera, specializime funksionale, stile
pune dhe kjo shikohet qartë në
raportet e më poshtme të ndarjes së
gjeneratave dhe raportin meshkuj/
femra. Në Credins punohet si në një
familje.

orë trajnime për
punonjesit e rinj

6,960
orë trajnime për
stafin e promovuar

735

6.7

PUNONJES TË TRAJNUAR
TE PAKTEN NJE HERE
GJATË 2018

DITË TRAJNIMI KA

MARRË MESATARISHT
NJË PUNONJËS
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lekë
INVESTIME TË REALIZUAR NGA CREDINS GJATË 2018
PËR OBJEKTIVIN 4 PËR NJË ARSIM CILËSOR
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Përgjegjësia Sociale
në CREDINS bank 2018

Objektivi 2
Zero Uri

OJEKTIVI 4
Arsim Cilësor

Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë
ushqimore dhe përmirësimit të
ushqyerjes dhe nxitja e bujqësisë së
qëndrueshme!

Sigurimi i arsimit përfshirës dhe
të barabartë dhe promovimi i
mundësive të të nxënit gjatë gjithë
jetës.
Credins Bank beson se arsimi,
arti, kultura dhe informimi i gjerë,
janë një nga kontributet më të
çmuara në dobi të komunitetit dhe
zhvillimit të vazhdueshem. Rritja
dhe përfshirja e numrit të të rinjve
dhe të rriturve me aftësi teknike
dhe profesionale për punësim,
punë të denja dhe sipërmarrje
është thelbësore në ndërtimin e një
shoqërie dhe komuniteti më të fortë
dhe qëndrueshëm. Në kuadër të
politikave të përgjegjësisë sociale, ky
kontribut është reflektuar përmes
mbështetjen financiare të një sërë
aktiviteteve të tilla si:

Credins Bank i kushton një
vëmendje të veçantë kontributit në
mbështetje të eleminimit të urisë në
çdo lloj forme. Gjatë vitit 2018 Banka
ka bashkëpunuar me organizata
dhe projekte të ndryshme që
ndihmojnë në eliminimin e varfërisë
për shtresat në nevojë dhe për
fëmijet pa përkujdesje prindërore.
Credins Bank është një institucion
gjithmonë në mbështetje të
promovimit të një jetese të mirë
dhe ka një rol kyç në sensibilizimin
e popullsisë për një mirëqenie dhe
jetesë të shëndetshme.
Në mbështetje të këtij objektivi,
edhe gjatë 2018, Credins vazhdoi të
mbulojë shpenzimet për 3 fëmijë në
fshatin SOS duke nxitur fuqizimin
e mëtejshëm të: “SOS Fshatrat e
Fëmijëve Shqiptarë”, për t’i dhënë
akoma më shumë mundësi fëmijëve
në Shqipëri dhe investuar në një
shtëpi të lumtur.
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Në kuadër të Javës Globale të
Parasë 2018, Credins Bank mbështeti
Shoqatën Shqiptare të Bankave
(AAB) në aktivitetet dhe organizimet
e ndërmarra.
Credins mori pjesë në takimin
e organizuar me studentë në
Universitetin e Durrësit. Takimi
i cili synonte edukimin, fuqizimi
dhe ndërgjegjësimin financiar për
të rinjtë e universitetit. Në këtë
aktivitet, Credins, u përfaqesua nga
znj.Elona Barxhani, drejtore e Degës
Durrës.

Credins Bank, në mbështetje të
trashëgimisë Shqiptare ndër vite,
mbështeti botimin e Katalogut
“Gimjani – Pulla Shqiptare”. Një
katalog i cili vjen si një vlerë e
munguar në trashëgiminë e filatelisë
Shqiptare. Në prag të 105 Vjetorit
të pullës së parë Shqiptare, autori
Muharem Gimjani sjell katalogun
e pullave të emetuara nga Posta
Shqiptare në vitet 1913 – 2017.
Credins Bank mbështeti Shoqatën
Shqiptare të bankave në organizimin
e Kuizit Europian të Parasë, konkursi
mbarë evropian, i cili u organizua për
herë të parë në vitin 2018, me qëllim
përmirësimin e kulturës financiare të
fëmijëve të moshës 13–15 vjeç.
Në kuadër të edukimit financiar
dhe përkujdesjes ndaj fëmijëve,
Credins Bank, gjata muajit Shtator
zgjodhi të jetë pranë fëmijëve të
cilët nisin vitin e ri shkollor. Nën
Moton “Unë di të Kursej” banka ka
ideuar një udhëzues për prindërit
dhe fëmijët e cilit 9-vjeçar. Në
formën e një udhëtimi nga klasa
e parë deri në të nëntën, Credins
inkurajon dhe këshillon nxnënësit
drejt kulturës së kursimit dhe
ndërgjegjësimit financiar.
Në kuadrë të politikave të
bankës për mbështetjen e të
rinjve në fushën e inovacionit,
Credins mbështeti ekipin e të
rinjve që përfaqësoi Shqipërinë në
Olimpiadën Robotikës në Meksikë.
Credins Bank, në kuadër të

politikave të përgjegjësisë sociale
dhe zhvillimit të vazhdueshëm
promovoi akoma më tej
sipërmarrjen e të rinjve, duke
mbështetur Tirana Business
University në këtë iniciativën:
“Sipërmarrësit e së Nesërmes”
dhe “Juristët e Së Nesëmres”, e
cila është tashmë nje traditë e TBU
në nxitje të ideve të reja, frymës
së konkursit dhe spikatjen e ideve
të biznesit të cilat kontribuojnë në
zhvillim të vendit.
Aksesi në arsim dhe edukimi
ndihmon në krijimin e një të
ardhmeje të ndritur për të gjithë
të rinjtë në mbarë botën. Në
Ditën Ndërkombëtare të Kursimit,
CredinsBank vendosi të ishte pranë
nxënësve të shkollave 9-Vjeçare
“Kushtrimi i Lirisë” dhe “Shkolla e
Kuqe”. Në bashkëpunim me degët
Credins, banka dhuroi 1500 fletore,
në të cilat integrohej edhe një
udhëzues financiar për prindërit
dhe fëmijët e ciklit 9-vjeçar, i quajtur
“Unë di të Kursej”. Studimet e
tregut konfimojnë se përfshirja
e fëmijëve në moshë sa më të
re drejt kulturës së kursimit dhe
ndërgjegjësimit financiar sjell
rezultate pozitive në sjelljen e tyre
financiare si të rritur.
Pjesë e angazhimit të drejtuesve
të lartë ekzekutivë në Credins është
dhe kontributi personal në edukimin
financiar të fëmijëve. Monika Milo,
Zv Drejtore e Përgjithshme e Credins
bank priti për një bashkëbisedim
në zbulim të njohurive të para mbi
bankën, kursimin , kredinë , dhe
sistemin bankar, një grup nxënësish
të klasës së dytë nga World
Academy of Tirana.

OBJEKTIVI 9
Industri, Inovacion
dhe Infrastrukturë
Ndërtimi i një infrastrukture të
fortë, nxitja e industrializimit
përfshirës e të qëndrueshëm dhe
nxitja e novacionit.
Credins Bank, ka investuar dhe
zhvilluar politika për mbështetjen
me financim të projekteve në
përmirësimin e infrastrukturës
dhe kushteve jetësore. Gjatë
2018, banka ka kontribuar për
institucionet publike dhe jopublike,
duke investuar në zhvillimin e
një infrastrukture cilësore, e
duke i bërë këto instutucione të
besueshme, të qëndrueshme dhe
efikase në shfrytëzimin e burimeve
dhe përdorim më të madh të
teknologjive. Mbështetje e cila ka
sjellë në mënyrë paralele nxitjen e
mirëqënies njerëzore.
Banka, mbështeti Qendrën
Shëndetësore të Specialistëve
Nr.3 duke mbuluar shpenzimet për
restaurimin e ambjenteve së kësaj
poliklinike.
Credins Bank, në kuadër të
përkujdesjes të vazhdueshme
për mirëqënie, progresit dhe
zhvillimit të mjedisit ku ushtron
aktivitetin e saj, dhuroi pajisje
zyre në përmirësimin e kushteve
fizike të institucioneve: Drejtoria
e Përgjithshme e Burgjeve,
institucion i veçantë shëndetësor i
të burgosurve, Komisarjati i Policisë
Mallakastër, Drejtoria Rajonale

Arsimore Shkodër, Spitali Rajonal
Shkodër, Drejtorinë e Përgjithshme
të Shërbimeve të Transportit
Rrugor, Zyrën Arsimore Kamëz,
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme Mallakaster dhe Njësia
Administative Nr.2, Tiranë.
Credins Bank, dhuroi pajisje
elektronike për Prefekturën
Tiranë. Në kuadër Përgjegjësisë
Sociale, Credins, kontribuon për
përmirësimin e kushteve të punës
dhe shërbimit ndaj qytetarëve.
Në kuadër të përkujdesjes ndaj
ambjentit dhe komunitetit, Credins
Bank dhuroi për Bashkinë Kamëz
45 pemë kumbulle, duke kontribuar
në shtimin e zonës së gjelbër
dhe ofrimin e ambjenteve më të
këndshme për banorët e zonës.
Credins Bank, ka investuar dhe
zhvilluar politika për mbështetjen
me financim të projekteve në
përmirësimin e infrastrukturës
dhe kushteve jetësore. Banka,
mbështeti Qendrën Shëndetësore
Katund i Ri Shkozet, duke dhuruar
karrige për ambjentet e brendshme
të kësaj poliklinike si dhe Spitalin
Universitar të Traumës, Spitalin
Rajonal Shkodër, Qendrën
Shëndetësore të Specialiteteve
Nr.1 dhe Qendrën Shëndetësore
Nr.4, duke restauruar dhe dhuruar
pajisje për përmirësimin e kushteve
të brendshme dhe për ambjentet e
brendshme të këtyre institucioneve.
Pjesë e politikave të përgjegjësisë
sociale dhe tregues për
përkujdesjen për ambjentin dhe
komunitetin në të cilin operon,
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PËrgjegjËsia
Përgjegjësia
Sociale sociale

Aktivitetet e ndërmarra dhe mbështetura nga Credins Bank, në kuadër të Përgjegjësisë
Sociale në përputhje me 17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm.
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Credins Bank, ka restauruar dhe
dhuruar pajisje për përmirësimin
e kushteve të brendshme dhe
për ambjentet e brendshme të
këtyre institucioneve: Rezidenca
Studentore Universitare Nr.2 sh.a,
Shkollën “Isa Boletini”, IEVP Fushë
Krujë, DRSH Dibër dhe Qendrën
Shëndetësore Nr.1 duke
Credins Bank, dhuroi pajisje zyre
në përmirësimin e kushteve fizike
të institucioneve: AZHBR, Ujësjellës
Kanalizime Mallakastër, Trajtimi
i Studentëve, Shtëpia e Pushimit
Ministria e Brendshme, Qendrën
Shëndetësore Nr.8 si dhe Klubi
Shumësportësh Studenti.

OBJEKTIVI 10
Zvogelim i
Pabarazive
Credins Bank, në kuadër të
fuqizimit të figurës së gruas,
mbuloi shpenzimet për aktivitetin e
zhvilluar në Burgun e Grave Tiranë,
gjithashtu dhuroi pajisje estetike për
të gjitha të burgosurat.
Edhe këtë vit, Credins Bank pati
kënaqësinë të bashkëpunojë me
Doën Syndrome Albania dhe SOS
Fshatrat e Fëmijëve Shqiptarë. Në
kuadër të Përgjegjësisë Sociale
dhe përkujdesjes ndaj komunitetit,
ne kemi blerë kartolina pranë
këtij fondacioni, për të uruar
klientët tanë për festat e funditit
duke kontribuar në rritjen e
ndërgjegjësimit ndaj nevojave të
fëmijëve në nevojë.

OBJEKTIVI 11
Qytete dhe Komunitete
të Qëndrueshme
Bërja e qyteteve dhe vendbanimeve
njerëzore përfshirëse, të sigurta, të
forta dhe të qëndrueshme!

CREDINS BANK
Gjatë vitit 2018
KA mbeshtetur
më shumë se

40

INSTITUCIONE
shtetërore
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Credins Bank është një aktor i
rëndësishëm në ndërtimin e një
komuniteti aktiv dhe qyteteve me
zhvillim të qëndrueshëm, duke
investuar në aktivitete kulturore
dhe promovuese të artit në të gjithë
vendin. Nëpërmjet finiancimit të
këtyre iniciativave, banka synon
të forcojë dhe nxisi përpjekjet
për të mbrojtur dhe garantuar
trashëgiminë kulturore dhe natyrore
të botës. Një tjetër aspekt i këtij
kontributit gjatë 2018, ishte ofrimi
i aksesit në hapësira publike të
sigurta, gjithëpërfshirëse dhe të
gjelbërta. Bërja e qyteteve dhe

komunitetit të qëndrueshëm kërkon
mbështetje edhe për ato vende të
cilat janë më pak të zhvilluara, në
këtë kuadër, banka ka ndihmuar
financiarisht dhe teknikisht për
ndërtimin e ndërtesave dhe
institucioneve të qëndrueshme dhe
elastike.

Forcimi i mjeteve të zbatimit dhe
rivitalizimi i Partneritetit Global për
Zhvillim të Qëndrueshëm.

Credins Bank, në Ditën
Ndërkombëtare të Ambjentit
prezantoi, përmes nje vidjoje të
shkurtër Ryan-in. Një sipërmarrës
i vogël i cili jo vetëm na edukon
financiarisht por edhe ndërgjegjëson
për mbrojtjen e ambjentit përmes
iniciativës së tij.

Credins Bank mbështeti Urdhërin
e Farmacistëve të Shqipërisë (UFSH)
në organizimin e Konferencës së
V-të Farmaceutike. Nën sloganin
“Së Bashku Për Farmaceutikën”
konferenca synoi një informim
akoma më të gjerë dhe diskutim mbi
zhvillimet farmaceutike në Shqipëri.

Me rastin e 1 Qershorit, Credins
Bank zgjodhi të ishte pjesë e “Ditës
Ndërkombëtare të Fëmijëve”, me
nxënësit e shkollës “Adem Myrta”
në fshatin shpërdhet në mamurras,
të shoqëruar nga mësuesja e tyre
zonja Angjelina Gjonikaj, si dhe
trajnerët e tyre Agustin Luli dhe
Xhulian Gjonikaj, i dhuruan pavionit
të spitalit onkopediatrik në tiranë,
punimet e tyre të realizuara në
workshop-in “Fëmijët, Arti dhe
Ricklimi”.

Si një institucion partner me
bizneset dhe institucionet lokale,
Credins Bank, gjatë muajit Maj,
ishim të pranishëm në aktivitetin:
“Prezantim i Modeleve të
Sipërmarrjeve, Rrjetëzim dhe
Partneritet me Biznesin” organizuar
nga Partners Albania. Credins
Bank vazhdon të luajë një rol të
rëndësishëm në mbështetje të
projekteve të ndryshme të cilat
nxisin zhvillimin vendas.

Credins Mbështeti Shoqatën
“Eja Në Teater” duke mbuluar
shpenzimet e venies në skenë të
shfaqes “Komedia që Shkon për
Dreq”. Duke mbështëtur në këtë
formë artin dhe artistët në Shqipëri.
Credins Mbështeti Shoqatën
Orafilm – Marubi sh.p.k duke
mbuluar shpenzimet e projektit
“Festivali Ndërkombëtar i
Filmit për të Drejtat e Njeriut
në Shqipëri – Edicioni 13”. Duke
kontribuar në bërjen e qyteteve
dhe vendbanimeve njerëzore
përfshirëse, të sigurta, të forta dhe
të qëndrueshme!

OBJEKTIVI 17
Partneritet
për Objektivat

të ndryshme, edhe kësaj here,
Credins Bank mbështeti këtë
aktivitet me rëndësi të lartë për
botën akademike.
Si një institucion partner me
bizneset dhe institucionet lokale,
Credins Bank, gjatë muajit Korrik,
sponsorizoi aktivitet për stafin
e Burgur të Drenoveës. Credins
Bank vazhdon të luajë një rol të
rëndësishëm në mbështetje të
projekteve të ndryshme të cilat
nxisin zhvillimin vendas.

Gjatë vitit 2018 CREDINS
BANK KA investuar ne
Objektivin 4:
Arsim Cilësor me mbi

5,440,000
Lekë

Në bashkëpunim me Bashkinë
Tiranë, Credins Bank, me rastin
e festës së fëmijëve, 1 Qershorit,
organizoi dhe mbeshteti aktivitete
me karakter sportiv për të gjithë
fëmijët e qytetit të Tiranës pranë
parkut të liqenit.
Rreth 170 studies nga Shqipëria,
rajoni edhe më gjerë morën pjesë
në edicionin e 8-të konferencës
ndërkombëtare të Fakultetit
të Biznesit në Universitetin
“Aleksandër Moisiu”, me temë
“Politikat Ekonomike dhe Integrimi
Europian”, ku ndanë idetë dhe
gjetjet e tyre sa i përket fushës së
ekonomisë.
Si një institucion partner i shumë
eventeve të rëndësishme në fusha

Mbështetje Financiare
për Vitin 2018
nga credins bank
ka qenË

29,373,400
Lekë

KULTURË,
ART DHE SPORT
Atletika shqiptare priti turneun
ndërkombëtar të atletikës, i cili
u mbajt në pistën e stadiumit
kombëtar ‘Elbasan Arena’. 140
sportistë nga Armenia, Italia, San
Marino, Mali i zi, Maqedonia, Kosova
dhe Shqipëria garuan më 23 maj në 8
disiplina të ndryshme. Credins Bank
në kuadër të Përgjegjësisë Sociale
mbështet këtë aktivitet të akredituar
në kalendarin sportiv të vitit 2018 të
federatës evropiane të atletikës.
Në daten 14 Prill 2018, Credins
Bank mbështeti Koncertin Jubilar
“Nostalgji” të organizuar në Sallën
Koncertale të Katedrales Ortodokse.
Gjithashtu, Credins, sponsorizoi
projektin “Be DiFFeREnt” nga
Fondacioni ARKU. Projekti erdhi në
formën e një shfaqeje koreografike
me 1 akt dhe 7 tablo. Një produksion
nga Rovena Dilo, me koreografi
nga Eltion Merja dhe Regji nga
Endri Roshi. Në këtë mënyrë,
banka mbështet dhe promovon në
këtë mënyrë artin dhe artistët në
Shiqpëri.
Credins Bank është një aktor i
rëndësishëm në ndërtimin e një
komuniteti aktiv dhe qyteteve me
zhvillim të qëndrueshëm, duke
investuar në aktivitete kulturore,
sportive dhe promovuese të artit në
të gjithë vendin. Credins, sponsorizoi
Federatën Shqiptare të Snookerit,
në organizimin e Kampionatit të
Snookerit 2018.
Credins Bank është një aktor i
rëndësishëm në ndërtimin e një
komuniteti aktiv dhe qyteteve me
zhvillim të qëndrueshëm, duke
investuar në aktivitete kulturore,
sportive dhe promovuese të
artit në të gjithë vendin. Credins,
sponsorizoi Aeronatikën Shqiptare,
në organizimin e “Korca Open Air”
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PËrgjegjËsia
Përgjegjësia
Sociale sociale

Credins ka nisur të përdori makinat
elekrike në kryeqytet duke bërë
edhe një hap më pranë inovacionit
dhe dixhitalizimit fale sistemeve
inteligjente me të cilat ato operojnë
por mbi te gjitha duke ulur ndikimin
negative mbi ambientin.

RRJETI I
DEGËVE

SHKODËR
VAU I
DEJES

KUKËS

LEZHË
PESHKOPI
BURREL
FUSHË KRUJË

DURRËS
TIRANË

KAVAJË

ELBASAN

LUSHNJË

POGRADEC

FIER
BERAT
BALLSH

KORÇË
SKRAPAR

VLORË

GJIROKASTËR

59 69

BRANCHES atm

SARANDË
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Raporti I
Auditoreve

Banka Credins SHA
Pasqyrat Financiare të konsoliduara për vitin e mbyllur më
31 Dhjetor 2018
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