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Viti 2020 ishte sfidues në shumë
drejtime jo vetëm për vendin tonë,
por për gjithë botën. Situata e
pandemisë më të cilën u përballëm
dilte përtej parashikimeve dhe na
u desh të ndërmerrnim iniciativa të
vazhdueshme dhe të menjëhershme
për të anticipuar çdo ngjarje të
papritur. Me një organizim dhe
koordinim mjaft të mirë me të gjitha
strukturat dhe drejtuesit e bankës,
arritëm të ruanim një balancë të
kujdesshme në të gjithë rrjetin e
degëve dhe drejtorinë qëndrore,
për të mos ndërprerë për asnjë çast
shërbimin ndaj klientëve dhe për
t’i ofruar stafit dhe klientëve siguri
maksimale për operim normal të
punës, duke transmetuar mbështetje
të vazhdueshme dhe optimizëm për
kapërcim të situatës.
Përtej vështirësive të
jashtëzakonshme me të cilat u
përballëm, Banka Credins arriti
të ruajë një performancë të
kënaqshme, duke realizuar me
sukses një pjesë të objektivave
strategjike dhe duke ruajtur një
pozicion të shëndetshëm të
likuiditetit, kredisë me probleme,
rritje të ardhurash dhe konsolidim
të mëtejshëm të marrëdhënieve
me klientët. Masat e shpejta dhe
të suksesshme të ndërmarra,
reflektuan një performancë
paraprake pozitive kundrejt ‘19.
Credins Bank e mbylli ‘20 duke
vazhduar të ruajë vendin e parë në
treg për totalin e portofolit neto të
kredisë me një rritje prej +4% në ’20
përkundrejt ’19. Në këtë vit specifik,
kredidhënia u fokusua kryesisht në
sektorë strategjikë si shëndetësia po
dhe në mbështetje të bizneseve të
vogla e të mesme për të gjallëruar
aktivitetin e tyre, kapërcyer

dhe volumit të transaksioneve dhe duke i incentivuar
me komisione lehtësuese. Klientëve ju sigurua akses
dhe suport i pandërprerë për të kryer veprimet në
menyrë direkte në Credins Online i cili u pasurua me
funksionalitete të reja dhe thjeshtëzime të mëtejshme
në përdorim. Në linjë me strategjinë digjitale, hapëm
të parën degë digjitale, “Degën Smart”, ku klientët u
mirëpritën për t’u informuar dhe këshilluar për të kryer
vetë direkt dhe në mënyrë të pavarur aplikimet apo
shërbimet bankare nga kanalet digjitale.
Pandemia ndikoi pozitivisht dhe në disa tregues të
tjerë të bankës si: rritje e ndjeshme në përdorimin e
kartave bankare (+59%), rritje e kërkesës për shërbimin
e–commerce (+75%) si dhe rritje e depozitave të bankës
(+8%).
Sukses i mëtejshëm në një vit të vështirë ishte dhe
finalizimi i projektit të liçensimit pranë Bankës së
Shqipërisë për tre aktivitete të reja: tregtiminin e
derivativëve, nënshkrimin e titujve (underwriting) si
dhe këshillimin për aktivitete të caktuara. Theksojmë se
Credins bank ishte gjithashtu një mbështetëse kryesore
për qeverinë shqiptare në ankandin e letrave me vlerë
për të siguruar fondet për përballimin e pandemisë.
Përtej arritjeve, sfidat mbeten të hapura për 2021, për
të mbajtur nën kontroll portofolin e kredive i cili duhet
të monitorohet me kujdes në muajt në vijim, në linjë me
zhvillimet e mëtejshme të situatës së pandemisë dhe
pasojave që mund të sjellin në situatën ekonomike në
vend dhe përgjatë 2021. Përtej masave të ndërmarra nga
qeveria dhe banka qëndrore, sfidë mbetet rimëkëmbja
ekonomike, kthimi në normalitet i shumë sektorëve
të ekonomisë të impaktuar negativisht nga pandemia,
kthimi i besimit tek individët për të rritur konsumin dhe
investimet etj. Sot jemi më të mirëorganizuar në kuadër
të infrastrukturës bankare për të përballuar pandeminë,
por gjithsesi, normaliteti i ri mund të kerkojë masa shtesë
të cilat do të vlerësohen më tej.

vështirësitë e krijuara dhe për të rifilluar me optimizëm. Ndihmesë e madhe
ishte dhe ristrukturimi i një pjese të portofolit të kredisë për bizneset që u
impaktuan nga pandemia si dhe mbështetja që ju dhamë me anë të skemave
të paketave të garancisë sovrane. Përtej sfidave të tregut ndërbankar u ruajt
një përqasje e kujdesshme për administrimin e likuiditeteve duke siguruar një
performancë të mirë për sa i takon luhatjeve të tregjeve financiare në fillimet
e pandemisë.
Pandemia i dha një shtysë adresimit të klientëve drejt kanaleve digjitale
duke rritur ndërgjegjësimin e tyre, e cila u reflektua në rritje të përdoruesve
në aplikacionin Credins Online (+62%), shoqëruar dhe me rritje të numrit

Pandemia i dha një shtysë mjaft të madhe mënyrës
operacionale të të punuarit dhe të menduarit, dhe
shumë proçese të cilat në një situatë normale do të kishin
kërkuar vite, tashmë u bënë realitet i menjëhershëm.
Banka Credins adaptoi një politikë fleksibël të të
punuarit nga shtëpia duke i krijuar stafeve aksesin dhe
infrastrukturën e nevojshme, përshtatëm politikat e
brendshme duke respektuar parimet tona, adaptuam
kulturë pune bashkëpunuese dhe komunikuese
nëpërmjet platformave digjitale. Shumë proçese u
automatizuan dhe u optimizuan për t’ju ardhur në
ndihmë klienteve në mënyrë sa më efektive. U krijua një
infrastrukturë mjaft e mirë për aplikim online për shumë
shërbime dhe produkte, duke përshtatur koordinimin e
brendshëm për aprovime të shpejta. U ndërtuan fushata
digjitale për të promovuar produktet bankare në kanalet
digjitale dhe për t’i shkuar klientit aty ku ai është, jo
vetëm duke i dhënë informacionin në mënyrë të thjeshtë
dhe komode, por dhe incentiva lehtësuese në komisione
dhe aplikim direkt online nga zyra apo shtëpia. Ngritëm
strukturat përkatëse të suportit të menjëhershëm ndaj

klientit dhe gjithashtu alokuam stafe të specializuar në
degët tona për të edukuar dhe konsultuar klientët për
përdorim të kanaleve digjitale.
Strategjia afatmesme e bankës Credins përgjatë 3
viteve të ardhshme ka për qëllim të forcojë më tej
pozicionin e saj si një nga institucionet kryesore dhe të
qëndrueshme financiare në vend duke u mbështetur në
disa shtylla kryesore si: futja e shërbimeve inovative dhe
të personalizuara drejt një rrugëtimi digjital në përshtatje
me sjelljen e konsumatorëve, investim në burimet
njerëzore, rritje e produktivitetit të 58 degëve të bankës,
optimizim të proçeseve nëpërmjet implementimit të
sistemeve të reja etj. Do të vazhdojmë trasformimin
teknologjik me projekte interesante për të ofruar një
ekperiencë unike digjitale për çdo klient në shumë
kanale alternative, duke kërkuar gjithashtu përmirësime
rregullative, teknike dhe administrative për të suportuar
zhvillimet teknologjike siç është firma digjitale.
Banka Credins do të vazhdojë të jetë një nga
Institucionet kryesore bankare në vend duke suportuar
zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, ndikuar në
uljen e informalitetit dhe reduktimin e cash-it në ekonomi
nëpërmjet produkteve dhe ofertave atraktive, si dhe do
të vazhdojë të kontribuojë në investime të vazhdueshme
tek stafi dhe punësimi i mëtejshem i të rinjve duke
përkrahur zhvillimin e talentëve.
Banka Credins, pas 18 vitesh të suksesshme në tregun
Shqiptar, sapo ka hapur dyert e veta në Kosovë, dhe
tashmë jemi prezent me dy degë. Kjo vendimmarrje e
rëndësishme dhe pse në kushtet më të vështira siç është
situata e pandemisë, nuk na ndal për të ecur përpara me
planet tona për zgjerim të mëtejshëm përgjatë ‘21 dhe
për të qënë prezent në trojet shqiptare afër çdo klienti.
Avantazhet konkurruese dhe ekpertizën që kemi krijuar
në shërbimin e shkëlqyer ndaj klientëve, portofolin
e produkteve, sistemet teknologjike, rekrutimin dhe
promovimet e stafeve, do t’i aplikojmë edhe në Kosovë,
për të ofruar më të mirën dhe në këtë treg.
Banka Credins ka qënë mjaft aktive në evidentimin
e nevojave të shoqërisë Shqiptare dhe hartimin
e projekteve për të ndihmuar lehtësimin e tyre.
Përmirësimi i infrastrukturës në arsim, shëndetësi,
mjedis, inovacion etj, do të vazhdojnë të jenë në fokus të
bankës tonë si një pjesë e pandashme e strategjisë për
një përgjegjësi korporative sociale e cila së shpejti do të
finalizohet dhe me një projekt mjaft interesant për një
gjithëpërfshirje më të gjerë të të gjithë shoqërisë për të
kontribuar më shumë në drejtim të një shoqërie më të
mirë.

MALTIN KORKUTI
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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të jashtëzakonshme, me orare të reduktuara dhe
sfida shëndetësore gjatë gjithë vitit. Megjithatë,
pavarësisht vështirësive, rrjeti i degëve të bankës
arriti t’ju shërbejë klientëve me përgjegjësinë,
devotshmërinë dhe ekselencën që karakterizon
shërbimin e klientit në bankën tonë.
Gjatë 2020, objektivat e bankës për rrjetin e degëve u
realizuan në tërësinë e tyre si përsa i përket numrave
dhe volumeve, ashtu edhe për cilësinë e produkteve
të shitura. Në terma shifrash, rrjeti i degëve arriti
të gjeneronte arritje të objektivave në shumicën e
produkteve të bankës, mesatarisht me 105% realizim,
pra duke tejkaluar lehtë objektivat e vendosur për
zhvillimin e biznesit retail të bankës.

DEPARTAMENTI I
BIZNESIT TЁ MADH

Kështu, Produktiviteti i degëve i cili matet si numër
i produkteve të shitura për staf shitës në degë, ka
shënuar rritje edhe përgjatë 2020, edhe pse rritje të
lehtë me 0.6%, duke u shoqëruar edhe me rritje të
indikatorit të numrit të produkteve të shitura për
klient i cili për herë të parë ka tejkaluar nivelin 2.
Produktet e shitura ndaj klientëve aktiv të bankës si
për shembull pagamarrësit tanë, shkon drejt shifrës
3 produkte për klient, një shifër mjaft e kënaqshme
e cila tregon plotësimin e nevojave të klientëve tanë
me produkte tërësisht të gjeneruara dhe të shërbyera
në Credins Bank.

Viti 2020 solli sfida të mëdha dhe të ndryshme nga vitet paraardhëse në
drejtim të menaxhimit të kredisë së Biznesit të Madh si pasojë e situatës
së pandemisë Covid-19 dhe rrjedhojave të saj.

Sfidat vijuan më tej në 6-mujorin e dytë të 2020 duke ripërcaktuar
planet e pagesave të klienteve të Biznesit të Madh në sajë të një proçesi
intensiv që përfshiu negocimet me klientët, analizimi i situatës financiare
të tyre nën ndikimin e Covid, marrja në konsideratë e gjithë skenarëve të
mundshëm të vijueshmërisë së aktivitetit të klientit dhe nevojat e tij, për
të arritur finalizim të planeve të rishikuara të kredive sipas një dakortësie
klient banka. Departamenti i biznesit të madh me përkushtim arriti që
të finalizonte të gjitha kërkesat e klientëve për sa i përket rikonceptimin
të pagesave të kredisë duke përmbushur në këtë mënyrë nevojat dhe
kerkesat e klientëve tanë.
Gjithsesi edhe pse fokusi kryesor ka qënë menaxhimi i situatës së
pandemisë, nuk ka rënë vëmendja për sa i përket kërkesave të reja që
biznesi ka pasur. Biznesi i mesëm vijon të mbështetet nga banka në
financime të reja, kjo si rrjedhojë dhe e performancës së mirë të këtij
segmenti ç’ka duket në treguesin e kredive me probleme i cili zë jo
më shumë se 3.73 % të total segmentit. Nga ana tjetër, korporatat në
përputhje me strategjinë e Bankës kanë pësuar rënie në vlerë dhe në
peshë, gjithashtu dhe pesha e kredive me probleme të korporatës ka
rënë.

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT
TË SHITJEVE NË DEGË
Viti 2020, shënoi një vit sa të vështirë, kompleks aq edhe sfidues për
të gjithë rrjetin e degëve të bankës. Stafi i degëve u përball me situata

2020

Lockdown i mars 2020 bëri të nevojshme përgjigjen efiçente të
Departamentit të Biznesit të Madh duke realizuar analiza të shpejta në
kohë të situatës financiare të klientëve dhe për pasojë duke realizuar
shtyrje të kësteve në vlerë mbi 1 miliard lekë. Paralelisht Departamenti
i Biznesit të Madh mori qëndrim të kujdesshëm dhe ngadalësues në
financimet e reja, me përjashtim të sektorit të shëndetësisë, sektor të
cilin e pamë të nevojshme për t’a mbështetur më tepër për të lehtësuar
pasojat e pandemisë, në kuadër te përgjegjësisë sociale.

11.2%
rritje e portofolit
të kredisë retail

Produktet në fokus të forcës shitëse në çdo degë
kanë vazhduar të jenë depozitat dhe kredia, pa u
larguar edhe nga produktet digjitale si platforma
Credins Online (internet banking) e cila tashmë është
përmbushëse e një pjese të madhe të nevojave
financiare të klientëve. Credins Online, aplikacioni
i bankës “virtuale” ku mund të kryhen pothuajse
të gjitha veprimet që kryhen edhe në sportelet e
bankës, tregoi një sukses të madh si në shitje ashtu
edhe në përdorim. Interes të shtuar kanë treguar
klientët edhe në përdorimin e kanaleve të tjera të
komunikimit me bankën si për shembull gjenerimi i
kërkesave të produkteve i cili realizohet tashmë edhe
nëpëmjet faqes zyrtare të bankës në web.
Portofoli i kredisë i gjeneruar nga rrjeti i degëve
ka vazhduar rritjen në segmentin retail sidomos
në kreditë e dhëna për biznesin e vogël. Portofoli i
kredisë retail në 2020 është rritur me 3.7 milardë lekë
ose 11.2% krahasuar me 2019.
Komisionet e gjeneruara nga transaksionet bankare
shënuan rritje me rreth 3.7% në 2020 krahasuar me
vitin e kaluar, rritje e cila është realizuar në gjithë
rajonet e bankës, sidomos në gjashtëmujorin e dytë
të vitit në rekuperim edhe të rënies së numrit të
veprimeve dhe transaksioneve në degë gjatë muajve
të “mbylljes nga pandemia” në muajt Mars–Maj 2020.

Këto të ardhura rezultojnë kryesisht nga komisionet
e gjeneruara nga transaksionet në POS-et, përdorimi i
kartave bankare, këmbimeve valutore etj.
Viti 2020 vazhdoi rrugëtimin drejt risive teknologjike
dhe zhvillimeve digjitale për rrjetin e degëve, si përsa
i përket vazhdimit të ristrukturimit dhe modernizimit
të një numri të madh degësh, shërbimit inovativ dhe
fleksibël të krijuar nëpërmjet bankës lëvizëse “Mobile
Branch” dhe gjithashtu hapjes për herë të parë të
një “Smart Branch” ku klientët përveç aktivitetit të
zakonshëm që janë mësuar të kryejnë pranë bankës
sonë, mund të ndërveprojnë me të gjitha format
digjitale të ofruara nga banka, mund të marrin
konsulencë të personalizuar në ambjente komode e
të veçanta brenda degës, mund të pijnë një kafe a çaj
të ngrohtë duke zbuluar në një nga ekranet e degës,
të rejat e fundit të bankës, pra mund të shërbehen në
360 gradë si fizikisht ashtu edhe virtualisht.
Risi për klientët tanë ishte edhe lançimi i paketave
të produkteve për segment grupin shumë të
rëndësishëm të bankës, pagamarrësit privatë dhe
shtetërore. Për herë të parë, gjatë vitit 2020 u
krijuan disa paketa produktesh, të cilat gruponin disa
produkte të bankës të ofruara së bashku, të cilat janë
më të përshtatshme financiarisht për klientin dhe
që përbëjnë gjithashtu avantazh përkundrejt çmimit
të këtyre produkteve të shitura veç e veç. Tashmë,
klienti kursen kohë dhe redukton kostot, duke marrë
pranë bankës disa produkte dhe shërbime njëherësh!
Për vitin 2021 prioritete strategjike për aktivitetin
e rrjetit të degëve mbeten: ruajtja e avantazhit
konkurrues të cilësisë së lartë të shërbimit ndaj
klientelës, vazhdimi i automatizimit të proçeseve
manuale në degë i cili vitin e kaluar shënoi përmirësim
të ndjeshëm, shtrirje e digjitalizimit në degë të
tjera të bankës, me qëllim rritjen e komoditetit të
shërbimit të klientit si në degët tradicionale të bankës
ashtu edhe në kanalet e tjera alterantive të bankës.
DEPARTAMENTI MARKETING
Viti 2020 përtej vështirësive që solli si rezultat
i pandemisë, rezultoi mjaft i suksesshëm për
Departamentin e Marketing përsa i përket fushatave
të lançuara për produkte dhe shërbime, fuqizimit të
brandit të bankës, rritjes së mëtejshme të shitjeve
tek klientët ekzistues, rritjes së numrit të klientëve
të rinj nëpërmjet ofertave të reja të lançuara si dhe
strategjisë digjitale të ndjekur. Të gjitha fushatat
kreative të ndërtuara dhe kanalet e shumëllojshme
të komunikimit të përdorura ndikuan në krijimin
e një klime të favorshme për kapjen e objektivave
strategjike për njësinë e biznesit.

“Paguaj me Master Card” ishte një tjetër fushatë e
rëndësishme e lançuar në fund të ‘20, në linjë dhe
me fushatën ndërgjegjësuese të iniciuar nga Shoqata
e Bankave e cila sensibilizon individët për të rritur
përdorimin e kartave, si një instrument pagese duke
zëvendësuar pagesat cash. Spoti i ri televiziv nxori në
pah gjithashtu dhe përfitimet e tjera të pagesës me
karta. “Paketa e studentit” konceptuar pothuaj pa
asnjë komision u promovua për çdo student dhe pse
situata nuk ishte shumë e pranueshme.
Komunikimi për këto fushata ishte gjithëpërfshirës,
duke qënë pranë klienteve në çdo kanal si në atë
tradicional ashtu dhe atë digjital. Gjithashtu, përgjatë
tremujorit të dytë të vitit, ishim të fokusuar në
promovimin e aplikacionit Credins Online, duke
ridizenjuar totalisht çdo dizanj dhe kontent dhe duke
qënë pranë klientëve çdo ditë me promovim digjital
për shkak të mbylljes totale. Marketimi i aplikacionit
ishte një ndihmesë e madhe për çdo individ duke
i dhënë mundësine për të kryer shumë shërbime
bankare shpejt dhe komod nga shtëpia. Shkarkimi
i aplikacionit dhe përdorimi i tij u shumëfishua, jo
vetëm nga suporti i shkëlqyer i stafeve te bankës,
fushatave promocionale që u ndoqën por dhe
nga situata e pandemisë e cila i dha nje shtysë të
rëndesishme përdorimit të aplikacionit online.
Fushata të pjesëshme në komunikim kryesisht digjital
patëm gjithashtu adresuar skemave të besnikerisë si:
përdorimi i kartave apo aplikacionit Credins Online,
ofertë për depozitat, ofertë për kartat e kreditit etj.
Strategjia digjitale ishte në prioritetet kryesor
për çdo fushatë e cila u reflektua në përdorim të

shumë kanaleve si: rrjetet sociale, youtube, web,
portale, Google AdWords etj. Shitjet nga kanalet
digjitale, si një risi futur se fundmi nga departameti
i marketing, u rritën ndjeshëm nga muaji në muaj,
duke gjeneruar një normë konvertimi mjaft të mirë.
Padiskutim një mbështetje e madhe ishte ndërtimi
i një infrastrukture të brendshme operacionale e
cila mundësoi realizim të shpejtë të çdo kërkese të
klientëve ardhur nga këto kanale. Banka optimizoi
website-in zyrtar duke e perfeksionuar në mënyrë
që çdo aplikim i adresuar aty të konvergjonte dhe në
një rritje të trafikut i cili kapërceu ndjeshëm shifrën e
mbi 100k ndjekësish në muaj. Për fushata specifike u
përdorën dhe kanale të reja si marketingu nëpërmjet
emailit apo sms, të cilat u adresuan tek klientët
ekzistues të bankës për të rritur pjesën e shitjeve
të produkteve ekzistuese sipas nevojave të tyre të
personalizuara. Si rezultat i parametrave të websiteit, rritja organike e klientëve në web është në nivele
të kënaqshme nga muaji në muaj.
Përdorimi i reklamave në rrjetet tona sociale ndikoi
ndjeshëm në rritjen e ndjekësve të cilët kapërcyen
shifrën e mbi 130k (+70% rritje përkundrejt 2019)
duke u renditur në një nga bankat kryesore në numër
ndjekësish, shikueshmërie, klikime dhe aplikime. Për
shkak të pandemisë dhe distancimit social u rishikua
plani i marketingut duke u përshtatur me situatën,
ndaj fokusi kryesor ishte prezenca jone aktive në
kanalet digjitale. U ndërtuan disa fushata ne Google
AdWords të cilat ndihmuan aplikimet digjitale por
dhe shikueshmërine e ofertave të lançuara të cilat
kapën shifra mjaft të larta (mbi 12Milion shikime).
Departamenti i Marketing ishte i involvuar dhe në
disa projekte të rëndësishme, të cilat u finalizuan me
sukses. Dega “Smart” e cila erdhi me një koncept
të ri pas një pune disamujore, u shoqërua me një
promovim mjaft të mirë në shumë media, kronika
speciale televizive, artikuj të ndryshëm etj. Aplikacioni
“Credins Events” u lançua në Dhjetor’20, si një
mënyrë e re dhe e thjeshtë komunikimi të brendshëm
me stafet e bankës dhe në linjë me tendencat
teknologjike. Gjithashtu, fokusi ishte dhe në finalizim
të projektit të hapjes së bankës tonë në Kosovë duke
ndërtuar një set të plotë të çdo proçesi marketingu
si krijimi i website-it, rrjeteve sociale, materialeve të
marketingut të brandit dhe produkteve për tu dhënë
klienteve ndjesi të njëjtë si Credins në Shqipëri.
Pjesa e komunikimit me mediat dhe çdo kanal
tjetër ishte në një fokus të veçantë, pasi na u desh
të ruajmë një komunikim të përditshëm dhe mjaft
të ngushtë me të gjithë klientët e bankës si dhe
të transmetojmë optimizëm përgjatë gjithë vitit.
Çdo mesazh që ndërtohej adresuar klientëve ishte
bazuar në një politikë transparente, informuese,
suportuese etj dhe per t’ju ardhur sa më pranë në

kushtet e mbylljes totale apo përgjatë rihapjes kur kontaktet fizike ishin
të limituara.
Viti 2021 do jetë me dinamik përsa i përket sfidave që sjell. Fushata
të reja produktesh do të lançohen duke targetuar grupe të caktuara
klientësh me paketa ose oferta specifike, promovimi i Credins Online me
të gjitha funksionalitetet dhe zhvillimet e mëtejshme novative në linjë
me zhvillimet teknologjike. Strategjia digjitale do jetë me fokus specifik
duke rritur vëmendjen në drejtim të fushatave të vazhdueshme për
aplikim online të produkteve tona në portale, web dhe Google.
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT TË PRODUKTEVE DHE
INSTITUCIONEVE
Sektori i Menaxhimit të Produkteve mbylli me sukses një tjetër vit
akoma më sfidues për shkak të pandemisë globale. Përgjatë ‘20,
objektivi kryesor ka qënë ai i dizenjimit të produkteve apo shërbimeve
me terma preferenciale për të qënë një bankë partnere me çdo individ
dhe biznes për përballimin e situatës së pandemisë dhe vijueshmërinë
e planeve të tyre. Departamenti i Produkteve u fokusua në krijimin e
produkteve/shërbimeve dedikuar gjithashtu dhe situatës pandemike.
Vlen të përmenden hartimi i skemave të garancive Sovrane në ndihmë
të biznesit në bashkëpunim me Ministrinë e Financave si dhe hartimi i
produktit të kredisë Sovrane 2, një skemë garancie e shtetit Shqiptar
dhënë bizneseve për të vazhduar investimet dhe përballuar situatën e
veshtirë të mungesës së likuiditeteve.
Me daljen nga periudha e mbylljes totale, u krijua kredia “Sëbashku”
për ti ardhur në ndihmë bizneseve të vogla dhe individëve për të
rihapur dhe vazhduar më tej me optimizëm investimet e tyre, si dhe
krijuam një paketë preferenciale produktesh specifikisht për personelin
shëndetësor në shenjë mirënjohje për kontributin e madh të dhënë në
këtë periudhë sensitive. Në vijim të bashkëpunimit të suksesshëm me
fondet si RCGF dhe Cosme, u rishikuan duke u lehtësuar më tej kushtet
e garancisë që ofrohen për kreditimin e klientëve. Për të insentivuar
klientët për të përdorur kanalet digjitale, sidomos aplikacionin Credins
Online, aplikuam komisione preferenciale për trasaksionet në aplikacion,
në linjë dhe me direktivat e Bankës Qëndrore, që solli një rritje të
volumit dhe numrit të trasaksioneve.
Banka Credins mbështeti fort qeverinë shqiptare për kalimin e “Pagave
të luftës”, ku çdo shërbim ju ofrua falas më shumë se 39,000 klienteve
të rinj dhe ekzistues të bankës. Përdorimi i kartave bankare u insentivua
përgjatë periudhës së pandemisë shoqëruar me rritje të limitit të
kartave contactless dhe po ashtu shoqëruar me oferta specifike dhe
me komisione preferenciale. Një risi për bankën, ishte krijimi për herë
të parë i paketave për pagamarrësit e bankës Credins, duke kombinuar
disa produkte dhe shërbime me komisione mjaft atraktive.
Sektori i Menaxhimi të Institucioneve përtej situatës së vështirë
të pandemisë, arriti të menaxhojë me sukses çdo komunikim dhe
kërkesë nga Institucionet shtetërore, duke demostruar një partneritet
të jashtëzakonshëm. Përtej mungesës së kontakteve fizike, arritëm
të ruajmë një komunikim stabël për të zgjeruar më tej portofolin e
klientëve Institucionalë, si përsa i takon menaxhimit të fondeve ashtu
dhe pjesës së pagamarrësve.

2020

Përgjatë 2020, lançuam 4 fushata të suksesshme
me një komunikim 360 °. Menjëherë pas daljes
së vendit nga izolimi total, lançuam fushatën
“Paketa e biznesit” dedikuar biznesve të vogla dhe
të mesme, të cilat përbëjnë pjesën kryesore në
numër të bizneseve në vend. Fushata u ndërtua me
një kreativë mjaft interesante dhe me një slogan
mbështetës: “Çdo ditë pranë teje” duke trasmetuar
optimizëm dhe partneritet dhe duke e kthyer bankën
tonë në “një pikë të vetme për çdo shërbim bankar
që i nevoitet çdo biznesi”. Kjo u shoqërua me një
fushatë paralele kredidhënieje duke i ardhur në
ndihmë biznesve dhe individëve për të kapërcyer
vështirësitë e situatës së pandemisë, plotësuar
nevojat për likuiditet dhe për t’i dhënë jetë biznesit
të tyre. Kjo fushatë erdhi më një slogan interesant:
“Jepi jetë”. Mesazhi shoqërues i bankës Credins
ishte kuptimplotë: “Credins Bank, partneri yt në
çdo shërbim”. Fushata u shoqërua me një spot të ri
televiziv realizuar në një zonë specifike me biznese
të vogla, ku secili shprehu këndshëm përdorimin e
shërbimeve tona si një mjet që iu lehtëson punën e
përditshme.

14 %

rritje të klientëve
institucional në bankë

Gjatë ‘20 në bashkëpunim me struktura të tjera të bankës, kemi arritur
të optimizojmë bazën e të dhënave në sistemet tona, duke e shoqëruar
me një riorganizim të brendshëm të strukturës për t’ju përshtatur më
mirë marrëdhënieve me klientët institucional anembanë vendit. Të
gjitha përpjekjet e vazhdueshme, sollën një trend rritës të klientëve
institucional në bankën tonë prej + 14 %. Gjithashtu, patëm rritje
në numrin (+39%) dhe volumin (+31%) e llogarive dhe depozitave të
institucioneve shtetërore krahasur ’19. Përfitueshmëria u rrit me +22%,
produktet jo kredi me +17.2%, kryesisht në e-banking, karta prepaid dhe
pensione. Portofoli i kredisë nga klientët institucional u rrit me +11.7% në
volum dhe +9% në numër, shoqëruar me rritje të komisioneve me +10%.

Arritje tjetër e DBA ishte edhe liçencimi për aktivitetin e nënshkrimit të
titujve nga Banka e Shqipërisë, i cili është në proces aprovimi edhe nga
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Viti 2021 është një vit i rëndësishëm për DBA pasi rezultatet e biznesit
priten të rriten ndjeshëm si pasojë e objektivave të mëposhtme që kemi
vendosur:
ndryshimi i skemës së sigurimit të kolateralëve duke aplikuar
sigurimin e menjëhershëm për të gjithë vitet e kredisë;
ri-negocimi i komisioneve të ndërmjetësimit në favor të Bankës;
fillimi i ndërmjetësimit të produkteve të tjera të sigurimit (përveç
atyre produkteve me të cilët shërbehen kredimarrësit);

Projektet e ardhshme janë për një fuqizim të mëtejshëm të
marrëdhënieve me klientët aktual, krijimin e paketave elitare, si dhe
zgjerimin e mëtejshëm të bazës aktuale me klientë të rinj, pasi besojmë
se kemi gjithë potencialin e duhur për ti ardhur pranë kësaj kategorie me
një portofol produktesh dhe shërbime të personalizuara.

fillimi i tarifimit të shërbimit të depozitarit.

DEPARTAMENTI I BIZNESEVE ALTERNATIVE

Ndërmjetësimi në sigurime, ndër aktivitetet me potencialin më të lartë
për zhvillim në vitet e ardhshme, ka gjeneruar rreth 16,6 milionë Lekë të
ardhura në formën e komisioneve të ndërmjetësimit. Pavarësisht vitit
të vështirë 2020, të ardhurat nga aktiviteti pësuan një rritje prej rreth
18% krahasuar me vitin 2019. Rritja e të ardhurave ka ardhur si pasojë
e riorganizimit të detyrave të ndërmjetësit në raport me shoqëritë
e sigurimit e si pasojë edhe të tarifimit më të lartë për këtë shërbim.
Duke filluar nga muaji Dhjetor të gjitha policat e sigurimit të jetës së
kredimarrësve gjenerohen nga stafi i DBA-së dhe printohen direkt në
degët e bankës duke shkurtuar kështu kohën e shërbimit të klientëve
më policë sigurimi.
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Fokusi i Departamentit të Bizneseve Alternative përgjatë 2020 ka
qënë zhvillimi e fuqizimi i mëtejshëm i aktivitetit të ndërmjetësimit në
sigurime si dhe ngritja e infrastrukturës së domosdoshme për fillimin e
aktivitetit të depozitarit të fondeve të investimit.

Zhvillimi ekonomik pergjate vitit 2020 pati mjaft ndikim ne produktin
e qirasë financiare. Financimet perbehen nga 80% e volumit te tyre ne
sektorin automotiv. Ky sektor reflektoi renie shitje ne masen 30% nga
viti 2019. Orientimi kryesor ka qene menaxhimi i situates se krijuar nga
pandemia duke mbajtur ne parametra treguesit kryesore te biznesit.
Nje rendesi e vecante ka qene perkujdesi i panderprere ndaj klienteles
te cilet shfaqen probleme gjate ketij viti, por qe arritem te konkludonim
bashkerisht nje fund viti mjaft te ekuilibruar. Fushat kryesore ku pati
ndikimin me te madh kane qene turizmi nepermjet qirase operacionale
dhe sektori i taxi-ve. Credins Leasing vazhdon të jetë zgjedhja kryesore
si për bizneset ashtu edhe për individë të cilët kërkojnë financim për
makineri, pajisje, mjete transporti dhe makina. Credins leasing vazhdon
të mbajë pozicionim të fortë dhe rritje në treg. Përgjatë vitit 2020, rritja
e parashikuar e tepricës ishte 8% kundrejt 2019 dhe realizimi i saj u arrit
në 98%. Duke disbursuar 6.3 milion euro.

Sfidë e vitit që lamë pas ishin edhe pasojat e tërmetit të Nëntorit të
vitit 2019. Përgjatë vitit 2020, DBA u kujdes gjithashtu për adresimin
e kërkesave për dëmshpërblim të klientëve të dëmtuar nga tërmeti i
fundvitit 2019 dhe ndjekjen e proçesit të dëmshpërblimit të tyre. 93 %
e kërkesave për dëmshpërblim janë finalizuar me pagesë në favor të
klientëve të dëmtuar dhe vetëm 7 % e tyre (ose 9 raste) janë ende në
proçes vlerësimi/vendimarrje.

Një rritje mjaft të mirë pati edhe numri i disbursimeve me 97% krahasuar
me planifikimin . Portofoli i kredisë ruajti gjithashtu një cilësi të mirë
duke patur një nivel të ulët të kredive me probleme me 3% te tij.
Credins leasing vazhdon të mbajë vendin e dytë në treg me 14%, e cila
u shoqërua me një rritje prej 5% në 2020 kundejt 2019. Të ardhurat nga
interesat u realizuan me 93% krahasuar me 2019 dhe shpenzimet për
provizione mbajtën të njëjtin nivel me një vit më parë. Gjatë vitit 2020 u
vu re një pjesmarrje shumë më e lartë e financimeve nga degët në këtë
produkt dhe ky është një moment mjaft pozitiv në përfshirjen e rrjetit të
degëve.

Përgjatë vitit 2020, DBA krijoi të gjitha kushtet për fillimin e mbarë të
aktivitetit të Depozitarit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive.
Kështu, u sigurua dhe u testua sistemi i posaçëm i depozitarit, u trajnua
stafi i drejtorisë së depozitarit, u nënshkrua kontrata për shërbimin e
depozitarit me klientin Abi Invest Sh.a, u finalizuan marrëveshjet për
shërbimin e agjentit shlyerës dhe menaxhimit të llogarisë së titujve të
fondit ABI EIA me shoqërinë Abi Invest Sh.a, udhëhoqëm me sukses
komunikimin me Bankën e Shqipërisë dhe morëm miratimin e saj për
çeljen e llogarisë së titujve në sistemin AFISaR. Aktiviteti i Depozitarit, u
lançua me sukses më 01 Shkurt 2021.

Objektivat dhe parashikimet për vitin 2021 vazhdojnë të mbeten
agresive dhe realizimi i tyre do bëhet i mundur nëpermjet një përfshirje
të të gjithë rrjetit të degëve përsa i takon shitjeve të reja. Do forcojmë
më shumë marrëdhëniet me konçesionarët duke pershtatur me
levizjet e tregut nepermjet skemave atraktive financimi në përshtatje
me nevojat e klientëve. Do punohet për të përmirësuar vazhdimisht
produktet ekzistuese si përsa i takon afatit apo kohës së proçesimit
si dhe rritje e mëtejshme e financimit për paisje dhe makineri sipas
industrive të ndryshme. Mbajtja e kredive me probleme në nivele të
pranueshme do jetë një sfidë tjetër përgjatë 2021.

18%

rritje e aktivitetit të
ndërmjetësimit në sigurime

2020

DEPARTAMENTI I SHITJES DHE SUPORTIT TË
QIRASË FINANCIARE

5%

rritje
Credins leasing

DIVIZIONI
RISKUT

Divizioni i Administrimit të Riskut është përgjegjës për të identifikuar,
matur, monitoruar, parandaluar dhe raportuar aktivitetin lidhur me
menaxhimin e rrezikut të kredisë, të tregut, të likuiditetitit dhe rrezikut
operacional. Gjatë vitit 2020, strukturat e Riskut si dhe Komitetet
e Riskut, Kontrollit, ALCO dhe Këshilli Drejtues kanë siguruar një
menaxhim të kujdesshëm në përputhje me kuadrin rregullator përfshirë
menaxhimin e situatës së pandemisë dhe risqet e krijuara prej saj.
Banka ndjek një politikë të kujdesshme në përputhje me nevojat
rregullatore dhe ato strategjike në lidhje me vlerësimin dhe kontrollin e
një sërë rreziqesh kryesore si risku i kredisë, i përqëndrimit të kredisë,
operacional, likuiditeti dhe tregu, politikë e cila rishikohet periodikisht
në përputhje me strategjinë e Bankës.
Viti 2020 ishte me sfida të ndjeshme në aspekte të ndryshme për
sistemin bankar. Pandemia paraqiti një sfidë për administrimin e
rreziqeve si në terma të kredidhënies, ndryshimeve rregullatore,
menaxhimit të likuiditetit, operacioneve, investimeve dhe burimeve
njerëzore. Credins Bank, në rolin e një nga zhvilluesve të tregut për
krijimin dhe mbarëvajtjen e tregut dytësor të titujve të qeverisë
nëpërmjet emetimeve dhe kuotimeve ditore për çmimet e titujve
referencë, ka kontribuar ndjeshëm në rritjen e transaksioneve dhe
efikasitetin e këtij projekti madhor.Në diversifikimin e investimeve
jemi fokusuar në gjetjen dhe monitorimin e investimeve me ekspozim
të ulët në risk, në diversifikimin e ekspozimeve ndaj kunderpartive
kryesore të investimeve, shoqeruar edhe ne diversifikimin e këtij
portofoli për treguesit e riskut. Vëmendja ka qënë dhe në diversifikimin
e ekspozimeve ndaj kundërpartive kryesore të investimeve në tituj të
borxhit, veçanërisht sipas shteteve që përbëjnë totalin e portofolit
të investimeve, shoqëruar edhe në diversifikimin e këtij portofoli për
treguesit e riskut sipas kohëzgjatjes financiare dhe rikthimit të pritshëm.
Janë respektuar objektivat dhe kufijtë për risqet e tregut, veçanërisht
për riskun e likuiditetit, duke përmbushur nevojat e Bankës për likuiditet
në çdo monedhë. Pavarësisht sfidave të tregut ndërbankar dhe atij të
titujve, në bashkëpunim me Departamentin e Thesarit, kemi ruajtur
një qasje të kujdesshme për administrimin e likuiditeteve duke ruajtur
një performancë të mirë për sa i takon luhatjeve te forta të tregjeve
financiare në fillimet e pandemisë.
Banka në përputhje 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.
Janë ndërmarrë masa për implementimin e
sistemeve në lidhje me automatizimin e proçeseve
për përllogaritjen e indikatorëve sipas kërkesave
rregullatore dhe të brendshme.
Fokusi kryesor i administrimit të riskut 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. Banka ka kryer një
vlerësim të nevojës së brendshme për kapital 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 të pronave
në pronësi, riskut reputacional dhe strategjik,
shoqëruar me skenare stresi për secilin prej risqeve
kryesorë. Inventarizimi i risqeve që Banka mund
të ekspozohet na mundëson një vlerësim më të
gjerë të ekspozimit në risk, jo vetëm të aseteve në
dispozicion, por të gjithë aktivitetit dhe operacioneve
duke vlerësuar nevojën për kapital shtesë.
Fokus të rëndësishëm ka pasur në mirëadministrimin
e vlerësimeve të kolateraleve për mbulimin sa
më lartë të ekspozimeve në risk dhe përfshirjen
e një game më të gjerë të llojeve të kolateraleve,
përfshirë edhe instrumentave të reja financiare dhe
produkteve të sigurimeve. Përtej përmirësimeve
të cilësisë së kolateraleve të marra si garanci
për ekspozimet në risk, banka është angazhuar
në përmiresimet e raporteve të mbulimit të
ekspozimeve nëpërmjet instrumentave për mbrojtjen
e financuar të kredisë.
Banka është fokusuar në përmirësimin dhe rritjen
e efiçencës së investimeve në përputhje me
objektivat për volumet e fondit dhe shpenzimit
për provigjonime përgjatë vitit dhe për buxhetimin
afatmesëm.

Gjatë vitit 2020, Banka ka rishikuar Planin e
Vazhdimësisë së Biznesit, dhe pjesët përbërëse të tij,
duke u fokusuar si në përmirësimin e vazhdueshëm
por edhe në prezantimin e skenarëve të rinj siç ishte
rasti i pandemisë. Plani i vazhdimësisë është pasuruar
me zgjidhje të reja si puna në distancë, zëvendësimi i
personave kyç etj.
Kredidhënia përgjatë 2020 është bazuar në njohjen
më të mirë të klientëve dhe në veçorite e sektoreve
ku operojnë. Fokusi per këtë vit ka qënë mbështetja e
sektoreve si shëndetësia dhe shërbime të ndryshme
sociale.
Banka është përballur me moratoriumin e kësteve të
kredive për portofolin e prekur nga COVID-19. Bazuar
në specifikat e kredimarrësve, Banka ka aplikuar
shtyrjen e kësteve dhe riskedulimin e ekspozimeve,
duke iu përshtatur situatës dhe vështirësive
financiare të klientëve.
Credins ka qënë një ndër bankat kryesore për
financimin e klienteve sipas skemave të mbështetjes
financiare nëpërmjet paketave të garancive sovrane.
Credins Bank ka synuar të ketë një balancim mes
përthithjes së fondeve në monedha të ndryshme dhe
investimit të tyre nëpërmjet dhënies së huave në këto
monedha. Në kredidhënie kemi ndjekur politikën e
zbutjes së ekspozimit ndaj riskut indirekt të kredisë
si pasojë e kursit të këmbimit, duke rekomanduar
marrjen e huave nga klientët në monedhë të njëjtë
me të ardhurat e tyre ose konvertimin e huave
ekzistuese në Euro drejt monedhës vendase duke
ndërgjegjësuar klientët për risqet e mundshme nga
luhatjet e kurseve të këmbimit. 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 sistemi bankar vendas.

DIVIZIONI
OPERACIONAL

2020

DEPARTAMENTI OPERACIONAL

Kështu, përgjatë vitit 2020, Credins Bank ka
proçesuar në kohë reale nëpërmjet sistemeve
AIPS dhe AECH dhe bankave korrespondente,
një fluks të konsiderueshëm transfertash. Numri
total i transfertave në nisje, të proçesuara prane
Departamentit Operacional, u rrit 20% krahasuar
me 2019, dhe numri i transfertave në mbërritje,
u rrit me rreth 10% krahasuar me 2019. Rritje të
konsiderueshme patën dhe pagesat nëpërmjet
kanaleve digjitale si pagesa e detyrimeve utilitare,
tatim-taksat, doganat, transfertat bankare brenda
dhe jashtë vendit. Përkatësisht transfertat jashtë
banke, në lekë dhe valutë, proçesuar nëpërmjet
e-banking shënuan një rritje prej më shumë se 220%
në numër krahasuar me 2019.
Instrumentat e Financave Tregetare 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 dhe korrekt.
Në këtë situatë të vështirë të këtij viti, u ruajt një
stabilitet në proçesimin më këto instrumenta, të cilat
u shoqëruan me një rritje të lehtë të të ardhurave nga
këto transaksione, prej rreth 2.5% krahasuar me vitin
2019.

Sfida e Departamentit Operacional, si në përgjithësi, ishte përballimi
me sukses i situatës së këtij viti të vështirë dhe pandemik të 2020, duke
përmbushur me sukses edhe objektivat e vendosura për vitin 2020.
Si struktura qëndrore në mbështetje të proçesimit korrekt dhe në kohë
të të gjithë produketve dhe shërbimeve, të pagesave që finalizohen në
departament, ne vazhduam të përmbushim me profesionalizëm rolin
tonë, duke tejkaluar pritshmëritë.

Departamenti ka qënë pjesëmarrës shumë aktiv e produktiv me
ekspertizën e tij në produkte apo shërbime të ndryshme, përmirësime
të automatizimit të proçeseve dhe proçedurave të punës apo të
marrëveshjeve të lidhura me palë të treta. Vlen të përmendet këtu
marrëveshja me ISSH, për transferimin e pensioneve jashtë vendit, me
ato vende të cilat ISSH ka lidhur marrëveshjen midis shteteve, për këtë
kategori të pensionistëve.

62%

growth

of users number in
Credins Online at 2020

Banka Credins përherë e fokusuar drejt inovacionit
dhe zhvillimeve të reja, ka vazhduar dhe përgjatë ’20
të ndërmarrë hapa të rëndësishëm në rritjen e numrit
të produkteve dhe përmirësimit të shërbimeve të
ofruara në kanalet digjitale. Në linjë me strategjinë
e digjitalizimit dhe përmirësimit të eksperiencës
së klientëve tanë në platformën Credins Online,
përgjatë ‘20 ofruam funksionalitete të reja duke iu
përshtatur realitetit të ri të shkaktuar nga COVID 19.
Credins Online u shndërrua në një kanal alternativ
të jashtëzakonshëm duke i mundësuar klientëve të
kryejnë shërbimet e bankës plotësisht online direkt
nga shtëpia, pa patur nevojë të vijnë në degët fizike
të bankës.

Përmbushëm me sukses objektivin e vitit 2020, të Konfirmimit Universal
– Universal Confirmation, ku në bashkëpunim me departamentin e
IT-së, u realizua një automatizim i këtij proçesi. Një objektivë kjo, për
t’u plotësuar në mënyrë që banka të ishte në përputhje me detyrimet
e SWIFT-it. Nëpërmjet kësaj nisme, çdo bankë është e detyruar të
konfirmojë kreditimin e transfertës në favor të përfituesit: vlerën
e kredituar, komisonet e ndalura dhe kohën e proçesimit duke
rritur transparencën me klientët. Po ashtu u realizua ri-freskimi i
marrëdhënieve RMA me bankat, në pëmbushje të detyrimeve që banka
ka me SWIFT-in.
U perfeksionua proçesi i transfertave nën-investigim, duke mundësuar
automatizimin e mëtejshëm të këtij proçesi, duke përfituar kohë, saktësi
dhe burime njerëzore.
Rritja e transaksioneve të transfetave në valutë, kanë qënë evidente
dhe faktor në qëndrueshmërinë dhe mbarëvajtjen e marrëdhënieve
të bashkëpunimit me bankat jo rezidente, duke sjellë rritje të
bashkëpunimit reciprok me këto banka.

Credins Bank është një nga bankat kryesore në vend
për shërbimin e proçesimit të pagave dhe pensioneve
për kompanitë dhe institucionet shtetërore, me një
trend në rritje përgjatë 2019. Si rrjedhojë e volumeve
të kryera për të gjitha shërbimet e pagesave,
të ardhurat nga komisionet kanë shënuar rritje
krahasuar me vitin 2019.
DEPARTAMENTI IT-SE

2020

Në këtë situatë pandemie në Departametin Operacional kanë qënë pika
kyçe ndjekja, përshtatja dhe zbatimi i një sërë proçeseve me rëndësi të
veçantë, të cilat u diktuan nga kjo situatë. Vlen të përmendet, vendimi
i Bankës së Shqipërisë për zbutjen e komisioneve të transfertave
e-banking në lekë, ri-shikimi dhe zbatimi i kërkesave të rregulloreve
AIPS dhe AECH, proçesimi i pagave të luftës, mundësimi i proçesit të
dorëzimit të pensioneve në adresën e tyre, nëpërmjet postës.

88%

growth

of transaction number in
Credins Online at 2020

Për të mbajtur ritmin me teknologjitë dhe risitë më
të fundit, Banka Credins vazhdoi të fokusohet në
zhvillimin e platformës Credins Online për t’i shërbyer
të gjitha segmenteve: individë, biznese të vogla dhe të
mesme dhe korporatë. Objektivi ynë kryesor është të
thjeshtojmë eksperiencën bankare për klientët duke
përdorur përvojën më të mire në kanalet inovative.

Rritje 62% - numri i p√´rdoruesve n√´ Credins Online, ne vitin 2020

Pandemia i dha nje shtysë të mëtejshme përdorimit
të kanaleve digjitale në vend dhe në botë nga të
gjithë klientët duke u shndërruar në një mënyrë
normale funksionimi dhe përditshmërie. Gjithashtu,
përdorimi i kanaleve digjitale dhe shërbimeve
E-Commerce pati gjithashtu rritje të ndjeshme. Vlen
të theksohet se performanca e arritur në platformën
Credins Online përgjatë vitit ’20 përkundrejt viteve
të mëparshme, pati në veçanti, një rritje të dukshme
ardhur nga përpjekjet e vazhdueshme për zhvillime
të reja, përmirësim të funksionaliteteve ekzistuese,
komunikim dhe suport i menjëhershëm dhe direkt
me çdo klient. Si rezultat i kombinimit të gjithë
këtyre faktorëve, viti ’20 u mbyll me rezultate të
kënaqshme përsa i takon gjithë treguesve kryesorë
si: rritje e numrit të klientëve të rinj që shkarkuan
dhe përdorën aplikacionin, rritje në numrin dhe
volumin e transaksioneve të kryera direkt në
aplikacion, rritje e përdoruesve në përdorim të më
shumë funksionaliteteve etj. Për të përmendur janë
disa tregues kryesorë si: rritje prej +62% i numrit
të përdoruesve, + 9% të peshës së llogarive të
aksesueshme në aplikacion përkundrejt klientëve
total të bankës etj. Shumë klientë u bënë përdorues
të rregullt të aplikacionit duke kanalizuar çdo muaj
pagesat e faturave te tyre mujore (+164%) si dhe rritje
në numrin e transaksioneve prej +88% vs ’19.
Nëntor ’20, bazuar në të dhënat e Bankës së
Shqipërisë, Credins Online renditet me një peshë në
treg prej 8.3% kundrejt sistemit bankar si dhe me një
rritje të ndjeshme përkundrejt tregut si në numër
transaksionesh (+13%) dhe në volume ( + 7%).
Për t’u vlerësuar është dhe zhvillimi i një sistemi
suporti me staf të dedikuar për klientët përdorues
të aplikacionit, me objektiv për një komunikim direkt
nëpërmjet disa kanalave të komunimit (call center,
email, whatsapp etj), proçes i cili ka ndikuar në një
eksperiencë pozitive më të gjithë përdoruesit e
aplikacionit për të krijuar një lidhje më të ngushtë me
bankën nga një shërbim i personalizuar.
Për të qënë më pranë klienteve dhe në linjë me
zhvillimet teknologjike, puna nuk ka stopuar
për të sjellë një eksperiencë për përdoruesit sa
më të thjeshtë dhe të plotë përgjatë gjithë ’20.
Funksionalitete shtesë janë zhvilluar në aplikacion
duke i mundësuar klientëve ofrimin e shërbimeve
të reja si: aplikime online për depozitë, hapje
llogarie, aksesim të plotë për përdorimin e të gjitha
funksionaliteve, bllokim dhe zhbllokim të kartave në
rast humbje ose vjedhje, aplikim per t’u informuar në
kohë reale, rimbushje të kartës së parapaguar etj.
Objektivat për ’21 vazhdojnë të jenë ende ambicioze për
të vazhduar më shumë në drejtim të risive të reja, ku
projekte interesante do të kemi në vijim për më shumë
zhvillime dhe përmirësime të aplikacionit për ta bere
eksperiencën e çdo klienti unike, të bukur dhe të thjeshtë.

DEPARTAMENTI THESARIT
Viti 2020 shënoi një vit të mbushur me sfida të
papërjetuara më parë, të një natyre krejt të re për
Tregun Bankar vendas dhe Tregjet Globale Financiare.
Edhe pse në kushte të vështira, të krijuara nga
pandemia Covid 19, pasigurisë së tregjeve financiare,
që vazhdojnë të operojnë me norma të ulta të
interesit, madje akoma negative për monedhën
EUR, Departamenti i Thesarit, nën direktivat dhe
mbështetjen e menaxhmentit, ka ruajtur një ecuri
mjaft pozitive përgjatë vitit 2020.
Përmbushja e Objektivave kryesore si menaxhimi i
likuiditetit, mbështetja e veprimtarive kyçe të bankës
dhe rritja e të ardhurave nga veprimtaritë kryesore, si
investimet në Tituj dhe këmbimet valutore, kanalizimi
i transaksioneve në Credins Online, kanë qënë në
fokusin tonë primar. Një rol të rendësishëm, në këtë
periudhë të vështirë pandemie, pati koordinimi i
punës në distancë për realizimin e objektivave të
vendosura.
Të ardhurat nga veprimtaria e Sektorit të Tregut të
Parasë dhe Titujve u rritën me 18% krahasuar me 2019.
Portofoli i depozitave të bankës u rrit ndjeshëm,
duke çuar në rritjen e qëndrueshmërisë së fondeve,
sidomos nga individët. Të ardhurat nga këmbimet
valutore u rritën me 3% në krahasim me 2019.
Fokus të veçantë gjatë këtij viti mori menaxhimi
i vlerave monetare, për shkak të kufizimeve të
krijuara prej situatës së pandemisë. Koordinimi i
ngushtë me degët dhe me bankat korrespondente
mundësoi kapërcimin e veshtirësive dhe realizimin
në çdo moment të kërkesave të klienteve për vlera
monetare dhe këmbime valutore.
Credins Bank, si një nga pesë bankat e përzgjedhura
si Zhvillues të Tregut për obligacionet referencë,
edhe për vitin 2020 pati në fokus nxitjen në
tregtimin e letrave në tregun sekondar. Gjatë këtij
viti, Departamenti i Thesarit bashkëpunoi ngushtë
me Bankën Botërore, Ministrinë e Financave dhe
Zhvilluesit e tjerë të Tregut në gjetjen e mundësive
për gjallërimin e këtij tregu, i cili mbetet akoma i
pashfrytëzuar nga aktorët e tregut. Departamenti
i Thesarit vazhdon të mbështesë me trajnime
të vazhdueshme stafin shitës të degëve, për t’u
mundësuar klientëve një informacion sa më të
plotë për funksionimin dhe rregullat e ankandeve
të obligacioneve referencë. Kemi mundësuar dhe
informim online në website-in e bankës për çdo
klient për kuotimet e obligacioneve referencë,
duke identifikuar momentin më të përshtatshëm të
investimit.
Një nga pikat e forta të Bankës Credins është ofrimi

i produkteve të personalizuara, sipas kërkesave dhe
mundësive financiare të klientit. Emetimet e reja të
obligacioneve të Bankës Credins në 2020, rezultuan
të suksesshme ku kërkesa tejkaloi ofertën. Klientët e
shikojnë këtë produkt një alternativë shumë të mirë
investimi. Banka Credins, për të 11-tin vit rradhazi,
vazhdon të jetë pararojë në rolin e kujdestarit të
obligacioneve të emetuara nga shoqëritë aksionere,
duke ofruar jo vetëm kushte konkurruese por edhe
ekspertizë në këtë fushë. Banka Credins është e
liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për
ushtrimin e brokerimit të titujve duke zgjeruar të
gjithë gamën e veprimeve me Tituj në bursë dhe në
tregun sekondar.
Menaxhimi efektiv i likuiditetit, ulja e kostove
operacionale, rritja e këmbimeve valutore në
e-banking, kanalizimi i ofrimit të produkteve të
thesarit nëpërmjet Credins Online, promovimi dhe
rritja e transaksioneve në tregun sekondar dhe në
bursë të letrave me vlerë janë objektivat kryesore të
2021. Ndjekja e ecurisë së tregjeve financiare nga një
staf i kualifikuar dhe ofrimi i mundësive më të mira
për klientët në lidhje me investimet, mbeten një sfidë
e vazhdueshme edhe në kohë të vështira krijuar nga
pandemia.

DEPARTAMENTI KARTAVE
Viti 2020 ka qënë një vit sfidash të papreçedente, që
e përballi Departamentin e Kartave me nevojën për
t’i dhënë zgjidhje situatave specifike të krijuara nga
pandemia Covid 19. Departamenti i Kartave u përball
me presionin e një punë të shtuar, e lidhur kjo me
rritjen e volumit të transaksioneve online dhe për
pasojë edhe shtimin e kontakteve, kërkesave dhe
pretendimeve të klientëve për të gjetur zgjidhje të
shpejtë, operative dhe fleksibël.
Departamenti i Kartave, duke përdorur të gjitha
sistemet në dipozicion, me një angazhim dhe
përkushtim të shtuar dhe duke punuar pa orar
përgjatë gjithë kohës, i erdhi në ndihmë klientëve
duke i asistuar për çdo problem, kërkesë, nevojë, dhe
duke ua bërë më të lehtë përdorimin e produkteve
dhe shërbimeve me kartë, në kushtet e pamundësisë
ose mundësisë së kufizuar të paraqitjes fizike në
degët e bankës. Pavarësisht nga ngarkesa, është
punuar që klientët dhe degët të mos ndjejnë asnjë
ndryshim në shpejtësinë, cilësinë dhe mënyrën se si ju
është shërbyer.
Duke percjellë edhe frymën e përgjithshme të bankës
për të qënë edhe më pranë klientëve në këtë situatë

jo të zakonshme, me proçedura të përshpejtuara dhe
të përshtatura rast pas rasti, klienti është asistuar në
të gjitha kërkesat dhe nevojat e tij. Janë ndihmuar
në të gjitha format edhe klientët që jetojnë jashtë
Shqipërisë, që për shkak të situatës nuk kanë patur
mundësi të lëvizin.
Veçanërisht gjatë 2020, si asnjeherë më parë, të gjithë
i kthyen sytë tek shërbimet dhe produktet online,
tek pagesat elektronike, tek kartat, tek e-commerce,
veprimet në internet, dhe kjo periudhë jo vetëm
nuk e pakësoi punën dhe uli ritmin, por përkundrazi
kartat u përballën me fluks të shtuar kërkesash për
produkte dhe shërbime të caktuara. Departamenti i
Kartave ka qënë suport i vazhdueshëm dhe në çdo
kohë, për degët dhe klientët, veçanërisht për t’i
asistuar në veprimet online, pasi pagesat elektronike
nuk njohin kohë dhe distancë. Nga ana tjetër,
rritja e numrit të transaksioneve online, kërkoi një
monitorim dhe ndjekje të shtuar të këtij aktiviteti nga
ana e stafit të dedikuar për këtë shërbim.
Për shkak të pezullimit të aktivitetit, mbylljes së
kompanive të fluturimit dhe anulimit të biletave dhe
prenotimeve, ka patur një fluks të madh kërkesash,
nevojë për asistencë, ankesash dhe reklamimesh për
këto tip transaksionesh, proçesesh charge back, etj.
të cilat janë ndjekur me kujdes, në kohë dhe pa asnjë
çedim, deri në mbylljen me sukses të tyre në favor të
klientëve.
Periudha e izolimit nxiti nevojën dhe kërkesën e
bizneseve për t’u pajisur me shërbimin e-commerce.
Çdo kërkesë dhe aplikim për e-commerce, kalon në
një proçes të gjatë komunikimesh brenda dhe jashtë
bankës (me proçesorin), në një proçes analize të
detajuar dhe verifikimesh, regjistrimi dhe menaxhimi
të fazave të testimit deri në daljen “live”. Të gjitha
këto faza janë realizuar në një kohë rekord, duke ju
krijuar kështu mundësinë bizneseve të shfrytëzonin
këtë alternativë bashkëkohore të ofruar nga Credins,
nëpërmjet pranimit të pagesave me kartë në faqet
e bizneseve të tyre. Veç komoditetit, lehtësisë
dhe shpejtësisë që ofrojnë pagesat online çelësi
i funksionimit të kësaj teknologje është siguria.
Kërkesat për e-commerce u rritën në masën 75%
krahasuar me vitin 2019, ndërsa aktiviteti i këtij
shërbimi krahasuar me 2019 u rrit në masën 82%.
Në total portofoli i kartave Credins të lëshuara në
vitin 2020 u rrit me 11%, ndërsa treguesi i kartave
aktive u rrit me 13%.
Kartat e lëshuara nga Credins janë të teknologjisë
Contactless, risi e pagesave elektonike me kartë, që
ju mundëson klientëve kryerjen e pagesave të shpejta
(pa kontakt), pa qënë nevoja e vendosjes se kodit PIN
për realizimin e transaksionit. Për të lehtësuar dhe
përshpejtuar kryerjen e pagesave me kartë në pikat

e shitjes, në 2020, kjo edhe për shkak të situatës me
pandeminë, limiti “contactless” për transaksion u rrit
në vlerën 4.500 lekë.
Për kartat për individ rritja është e qëndrueshme,
ndërsa kartat e Biznesit kanë shënuar një rritje të
konsiderueshme në masën 59%. Eshtë konsoliduar
marrëdhënia e bankës me institucionet publike,
aktiviteti i të cilave mbështetet në menyrë
specifike nga produkte të kartave të dedikuara për
këtë segment, që lehtësojnë aktivitetin e këtyre
institucioneve duke marrë parasysh natyrën dhe
mënyrën e veçantë të funksionimit të tyre.
Pavarësisht nga puna e shtuar, Departamenti i
Kartave ka ndjekur pa asnjë vonesë projektet e
lidhura me produktet dhe shërbimet e ofruara, dhe
përmirësimin e teknologjisë të lidhur me to, duke
mbyllur me suskses një pjese të tyre.
Është përfunduar projekti që rrit shkallën e sigurisë
për blerjet online duke shtuar elemente të rinj, dhe
është në proçes një projekt për përmirësimin e
ofrimit të këtij shërbimi nëpërmjet analizës së bazuar
në risk. Kjo do ta bëjë proçesin e veprimeve online
me komod (frictionless) dhe më të sigurt, duke mos
ndikuar në kohëzgjatjen e tij.
Është në fazën e testimeve përfundimtare projekti i
personalizimit të kartave në vend, që do të çojë në
uljen e ndjeshme të kohës së marrjes së kartës nga
momenti i aplikimit. Përfundimi i këtij projekti do t’i
mundësojë klientit pajisjen me kartë brenda 2-3 diteve.
Ka filluar në 2020 dhe është në proçes, projekti për
pranimin e pagesave në terminalet Credins në Euro,
duke përfshirë këtu terminalet fizike dhe virtuale,
që do të zgjerojë aktivitetin pranues të bankës
(acquiring).
Është punuar me përkushtim dhe angazhim të
shtuar me projektin e Visa dhe MC për Banka Credins
Kosovë. Pasi është mbyllur faza e liçensimit, projekti
është në fazën e implementimit.
Pozita e bankës në tregun bankar përsa i përket
produkteve të kartave, është konsoliduar, jo vetëm
në drejtim të rritjes së volumeve, por edhe cilësisë
së ofrimit të tyre. Mbështetja, zgjerimi, përmirësimi
dhe diversifikimi i portofolit të produkteve dhe
shërbimeve që lidhen me kartat, mbeten prioriteti
kryesor në fushën e pagesave elektronike dhe një
sfidë e përhershme e bankës.
Ne i qëndrojmë fort parimit që në Credins, çdo klient,
çdo individ apo biznes, publik apo privat, mund dhe
duhet të gjejë lehtësisht atë që i duhet dhe që është
më e mirë për të, pra produktin dhe shërbimin që më
mirë i përshtatet nevojave specifike të secilit.

KËSHILLI
DREJTUES
MALTIN KORKUTI
ANËTAR

JONAS HASSELROT
ANËTAR

MONIKA MILO
ANËTARE

RAIMONDA DUKA
ANËTARE

ELTON TORO
ANËTAR

CLIVE MOODY
ZV. KRYETAR

SAJMIR SALLAKU
KRYETAR

PЁRGJEGJЁSIA SOCIALE
E KORPORATЁS

Fokusi kryesor ishte mbështetja që i dhamë sektorit
të shëndetësisë, jo vetëm me financime dhe masa
lehtësuese për kredidhënie, po dhe me dhurim
pajisjesh dhe mjete të tjera për shumë spitale e
qëndra spitalore anembanë vendit, në momentet më
kritike që ky sektor po kalon për një shërbim sa më të
mirë ndaj qytetarëve.
Përgjatë ’20, kemi vazhduar të kontribojme ne luftën
kunder varfërise duke qënë pranë shtresave në
nevojë, sidomos në një vit kaq të vështirë, ku kemi
dhuruar ndihma ushqimore për familjet e varfra duke
bashkëpunuar dhe me Institucione ndërkombëtare
si Kryqi i Kuq, etj. Përgjatë këtij viti, kemi qënë pranë
nxënësve te shkollave të ndryshme në Shqipëri për
të përmirësuar infrastrukturën ne një mësimdhënie
më cilësore, duke dhuruar pajisje kompjuterike dhe
materiale të tjera. Në fillim të vitit shkollor, në kuadër
dhe të situatës së pandemisë ishim pranë tyre, duke
ndihmuar me maska, doreza dhe mjete të tjera
dezinfektuese për të gjithë nxënësit në pamundësi
ekonomike për të përballuar situatën. Gjithashtu,
jemi ndodhur pranë fëmijëve të fshatit SOS, duke
dhuruar çanta dhe mjete didaktike për një fillim
sa më të mbarë të këtij viti shkollor sensitiv. Në të
njëjtën kohë, kemi qënë pranë stafit tonë duke dhënë
ndihma në raste fatkeqsie të familjarëve të tyre
(paraardhës/pasardhës) në formën e pagave mujore
për 28 punonjës, si dhe ndihma për rindërtimin e
banesave pas tërmetit të 26 Nentorit 2019 për 27
punonjës.

MONIKA MILO
ZV. DREJTORE E PERGJITHSHME

Viti 2020 na përballi me vështirësi e situata të paparashikuara dhe të
pandeshura më parë për ne si bankë si rezultat i pandemisë. Gjithsesi,
për asnje moment, ne nuk stopuam të ecim në linjë me strategjinë e
bankës, për rritje dhe zhvillim të bizneseve dhe ekonomisë, duke i dhënë
një mbështetje të pakushtëzuar çdo klienti dhe stafi të bankës. Për më
tepër, në një fokus të veçantë të drejtuesve dhe aksionerëve të Bankës
Credins ishin iniciativat e menjëhershme dhe të vazhdueshme në drejtim
të përgjegjësisë sociale të korporatës.
Me fillimin e pandemisë dhe mbylljes totale të vendit në Mars ’20,
stafi drejtues i bankës ndërmori një plan veprimi të shpejtë për t’ju
përshtatur realitetit të ri dhe për të ofruar mbrojtje maksimale nga
përhapja e Covid-19 për stafet dhe klientët për një funksionim sa më të
mirë të proçeseve të punës.
Ky plan veprimi i implementuar menjëherë në të 58 degët e bankës
Credins, u shoqërua me shtim të menjëhershëm të masave të higjenës.

Njëkohësisht, u sigurua një
vazhdimësi dhe koordinim
cilësor i punës nga shtëpia me
atë në bankë, duke ofruar gjithë
infrastrukturën e nevojshme
për një vazhdimësi normale të
aktivitetit të bankës dhe garantuar
një siguri dhe optimizëm tek çdo
klient.
Dhe pse në një vit të vështirë,
Credins Bank ka mbështetur si çdo
vit, më shumë se 60 projekte në
linjë me 17 Objektivat e OKB-se për
një zhvillim të qëndrueshëm.

Pas daljes nga situata totale e mbylljes, mbështetëm
projektin” Ballkone të Gjelbërta”, një iniciativë
mjaft e bukur për të rritur hapësirat e gjelbërta në
ballkonet e kryeqytetit. Banka Credins, është një nga
institucionet më aktive në drejtim të projekteve që
kanë të bëjnë me mjedisin dhe si çdo vit, vazhduam
të mbjellim pemë në disa qytete si : Krujë, Fier,
Shkodër e Tiranë.
Mjaft nismë e bukur ishte dhe incentivimi i stafeve
dhe klientëve të bankës për të levizur me biçikleta
duke ndërtuar stacionet e biçikletave në çdo degë të
bankës Credins, për një cilësi më të mirë jetese.
Aktivitetet e ndërmarra vazhduan gjithashtu më një
fokus specifik në mbështetje të biznesit Agro për të
konsumuar produktet vendase, të cilën e promovuam
në panairin “Shijo produkte lokale të Tiranës”, apo në
eventin “Agro-Turizmi: sektori primar për investim”,
ku promovuam rolin e bankës Credins në mbështetje
të fermerëve anembanë vendit me produkte dhe

shërbime bankare në përshtatje me nevojat e tyre
për rritje dhe zhvillim.
Credins Bank, si një aktor i rëndësishëm në ndërtimin
e një komuniteti aktiv te qyteteve me zhvillim
të qëndrueshëm, mbështeti shumë aktivitete
promovuese të artit, kulturës dhe sportit në të
gjithë vendin duke demonstruar një suport të
jashtëzakonshem për artistët shqiptarë veçanërisht
në: publikim të disa veprave letrare, koncerte
të këngëtarëve të njohur shqiptarë, hapje të
ekspozitave të pikturës në ambientet e Bankës etj.
Përmendim gjithashtu mbështetjen për bizneset start
up në Shqipëri dhe rajon, si dhe idetë inovative të
prezantuara në konkurse të ndryshme si Hakathona,
duke kontribuar në zhvillim të mëtejshëm të
ekonomisë dhe teknologjisë për një punësim më të
mirë të të rinjve të talentuar.
Përgjegjësia sociale është në një fokus të veçantë të
Credins Bank, drejtuesve dhe aksionerëve të saj, pasi
besojmë fort që rritja dhe zhvillimi i vazhdueshëm i
bankës është i lidhur me një zhvillim të përgjithshëm
të ekonomisë së vendit dhe të mirëqënies sa më
të mirë të të gjithë qytetarëve. Ndaj, Credins bank
do të vazhdojë të kontribojë më shumë për të
gjitha shtyllat kryesore që ndikojnë në zhvillim dhe
mirëqenie të përgjithshme të vendit dhe qytetarëve
dhe do të jemi partnerët më të ngushtë pasi vetëm
së bashku mund të krijojmë një të ardhme më të mirë
për vete, fëmijet dhe pasardhësit tanë.

DEPARTAMENTI
PROJEKTEVE

NJË PËRSHKRIM TË SHKURTËR TË MODELIT TË BIZNESIT TË
NJËSISË EKONOMIKE.

ZHVILLIMET E MUNDSHME, TË ARDHSHME,
TË NJËSISË EKONOMIKE.

Banka Credins është tashmë një nga bankat më të mëdha në vend për
sa i përket pozicionit në treg, vëllimit të veprimtarisë së saj dhe shkallës
së infrastrukturës. Sot, ne jemi një bankë në zhvillim dhe një aktor me
rëndësi në treg. Pozicioni i fortë në tregun e brendshëm ka bërë që
Banka të ketë një avantazh të padiskutueshëm konkurrues. Ajo është
një nga aktorët kryesorë në treg që kanë treguar aftësi të pashembullta
për ta rritur aktivitetin e saj edhe kur kushtet e tregut nuk kanë qenë
shumë të favorshme. Arritjet tona gjatë tre viteve të fundit kanë qenë
të shumta në fusha si modernizimi, përmirësimi teknologjik, komoditeti
dhe efikasiteti i punonjësve tanë në front office. Në këtë mënyrë,
ne kemi krijuar bazën për një rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë.
Banka ofron një gamë të gjerë me linja produktesh për të gjitha tipet e
klientëve, përfshirë edhe shërbimet jo-bankare. Për pasojë, ajo mund
t’u ofrojë klientëve të saj shërbime gjithëpërfshirëse dhe me një cilësi të
lartë.

Strategjia e bankës Credins për periudhën 2021 2023 ka për qëllim të forcojë pozicionin e saj si një
nga institucionet kryesore dhe të qëndrueshme
financiare në vend. Për të krijuar një Bankë më të
fortë dhe me nivel të lartë rritjeje, ne kemi përcaktuar
katër fusha prioriteti për zhvillim, duke u bazuar në
avantazhet konkurruese ekzistuese, me qëllim për
të shfrytëzuar në maksimum mundësitë dhe për të
pasur përfitueshmëri afatgjatë në të ardhmen. Ne do
të bazohemi në avantazhet konkurruese ekzistuese,
siç janë pozicioni në treg, madhësia e biznesit,
larmia e produkteve e shërbimeve, me qëllim për ta
transformuar akoma dhe më shumë modelin tonë
komercial të veprimtarisë.

Ne po zhvillojmë degët tradicionale të bankës dhe në të njëjtën kohë
po investojmë në krijimin e një Banke moderne që ofron shërbime
të ndryshme interneti. Edhe gjatë vitit 2020, ka vazhduar programi i
modernizimit dhe përmirësimeve teknologjike në Bankë në mbështetje
të objektivit strategjik për të gjeneruar më shumë biznes nëpërmjet
digital banking. Janë bërë investime të konsiderueshme në mbështetje
të transformimit të biznesit dhe forcimit të infrastrukturës 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. Sfida me të cilën po përballemi aktualisht është
transformimi i modelit operativ, me qëllim për të forcuar përqëndrimin
tek klientët, duke thjeshtuar dhe përmirësuar në të njëjtën kohë
efikasitetin e operacioneve, me qëllim për të përftuar një bazë me kosto
më të ulta e të qëndrueshme, përmes përdorimit të digjitalizimit si një
mundësi për të mbështetur transformimin.
Pas konsolidimit të biznesit të bankës në tregun e Shqipërisë, gjatë vitit
2020, filloi planin e zgjerimit të aktivitetit të saj edhe në vendet fqinje
shqipfolëse dhe projekti i parë ishte hapja e Bankës Credins në Kosovë.

Plani ynë strategjik për periudhën 2021 - 2023
bazohet në punën që ka nisur tashmë në vitet e
mëparshme, në marrjen e hapave të duhura për të
bërë përpara, ku fokusi ynë kryesor është të krijojmë
një model për rritjen e qëndrueshme të biznesit.
Ne do të vazhdojmë të rrisim produktivitetin e
degëve, tërheqjen e klientëve të rinj, performancën
financiare, duke u përqendruar më tepër tek aftësitë
e anëtarëve të ekipit, përgjegjshmëria dhe zotësia.
Përmes investimeve të vazhdueshme në produktet
inovatore dhe shërbimeve të personalizuara, ne
duam të jemi zgjedhja e parë për klientët tanë, duke
ofruar një përvojë të qëndrueshme në të gjitha
kanalet.
Përmirësimi i vazhdueshëm i modelit tonë të biznesit
me qëllim arritjen e efektivitetit të lartë të qeverisjes
dhe operacioneve, reduktimin e kompleksitetit, dhe
një strukturë kosto me efektive. Ne do të vazhdojmë
të krijojmë një bazë të fortë për risitë, konsolidimin
e operacioneve dhe thjeshtimin sa më shumë e në
mënyrë sa më efikase të proçeseve dhe sistemeve të
teknologjisë së informacionit.

Rritja e kapaciteteve digjitale dhe fuqizimi i kanaleve
alternative të shpërndarjes. Qëllimi ynë është që
ndërveprimi i klientëve me ne të bëhet përmes
shumë kanaleve. Për pasojë, ne do të vazhdojmë t’i
fuqizojmë kanalet tona të shumta në përputhje me
preferencat e klientëve, me qëllim për të rritur nivelin
e shërbimeve dhe të shitjeve përmes zhvillimit aktiv
të produkteve dhe teknologjive. Ne presim që pjesa
më e madhe e operacioneve të përditshme dhe një
pjesë e vogël e shitjeve të kryhen përmes kanaleve
alternative të shpërndarjes.
Investimi në burimet njerëzore ka qënë një ndër
prioritetet e bankës në vite dhe ky angazhim do
të vazhdojë edhe në të ardhmen. Banka ka një
infrastrukturë të konsoliduar të rekrutimit, trajnimit
dhe motivimit të stafit të cilat përmirësohen në
mënyrë të vazhdueshme. Në tre vitet e ardhshme
fokusi i investimeve në burimet njerëzore do të jetë
përmirësimi i aftësive teknike dhe menaxheriale të
stafit dhe modernizimi i proçeseve dhe proçedurave të
saj për burimet njerëzore. Duke pasur parasysh sfidat
me të cilat përballemi, ne kemi nevojë për një brez
të ri drejtorësh që kanë njohuri jo vetëm në fushën
e tyre të ekspertizës, por kanë edhe aftësi lidershipi,
inovacioni dhe teknologjie. Objektivi ynë kryesor është
të zhvillojmë punonjës të talentuar përmes zhvillimit e
trajnimeve të përshtatura sipas pozicionit.
Gjate vitit 2020 departamenti i projekteve ka qenë i
angazhuar në aktivitetet e mëposhtme:
-Liçensimet për aktivitete të reja BOA. Finalizimi i
projektit të liçensimit pranë BOA për tre aktivitete të
reja: tregtiminin e derivativëve, nënshkrimin e titujve
(underwriting) si dhe këshillimin për aktivitete të
caktuara.

Këshillimi mbikëqyrës i BOA në mbledhjen e tij të
djeshme, dt 02.12.2020, miratoi kërkesën e bankës
Credins për liçensimin për aktivitete të reja.
Miratimin paraprak për kryerjen e veprimtarive
financiare shtesë nga Banka Credins sh.a.
Në bazë të këtij miratimi, Banka Credins sh.a do të
kryejë veprimtarinë financiare shtesë të:
a. Marrjes së angazhimeve;
b. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të
klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në
një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më
poshtë:
i. Produkte derivative (instrumente derivative),
duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së
ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione
(options);
ii. Instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive
financiare;
iii. Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të
letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe
vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat)
dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emëtime;
c. Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të
mëposhtme:
i. Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i
parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve;
ii. Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e
pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë
letrat me vlerë, produktet derivative dhe
instrumente të tjera të negociueshme;
iii. Sigurimin dhe transferimin e informacionit
financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare
e të programeve që kanë lidhje me të, nga
furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare;
d. Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime
të tjera ndihmëse për:
i. ndërmjetësimin për transaksionet monetare të
marrjes në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të
besimit;
ii. tregtimin për llogari të saj ose për llogari të
klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në
një treg të vetëorganizuar (OTC) ose ndryshe për
veprimet me arin;
iii. tregtimin për llogari të saj ose për llogari të
klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një

treg të vetëorganizuar (OTC) ose ndryshe, të letrave
me vlerë të transferueshme;
iv. të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat
“a” deri “c” mësipër, duke përfshirë referencën e
kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin
në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe
këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe
ristrukturimin e shoqërive.
Me marrjen e lejes për ushtrimin e aktiviteteve të
mësipërme, banka është e liçensuar për të ushtruar të
gjitha aktivitetet e lejuara nga ligji.
Ri-inxhinierimi i proçeseve. Projekti i ri-inxhinierimit
të proçeseve është një aktivitet i nisur në vitin 2019
dhe ka vazhduar edhe gjate vitit 2020. Objekti i
projektit është rritja e efikasitetit të proçeseve dhe
proçedurave tona për të ulur kompleksitetet dhe
për të ofruar kapacitetin e nevojshëm për rritje.
Qëllimi i hartëzimit të proçesit të biznesit është të
japë një kuptim më të detajuar të proçesit, njerëzve,
të dhënave, kontrolleve, rezultateve dhe më pas, të
thjeshtojë sa më shumë të jetë e mundur sa më sipër,
si dhe t’i bëjë më efikase e të përmirësojë rezultatet
e proçesit. Gjatë vitit 2020, është punuar për
identifikimin e proçeseve si dhe ka perfunduar mapimi
i tyre për masën 90%. Gjatë vitit 2021 do të vazhdohet
me mapimin e pjesës së mbetur të proçeseve dhe
do të kalohet në fazën e tretë analizimi dhe riinxhinierizimi. Në këtë fazë do të studiohen proçeset
e mapuara dhe do të vendoset mbi ndryshimet
potenciale të tyre në qëllim të përmirësimit të kohës
se proçesimit dhe shmangies së dublifikimeve dhe
humbjeve.
Arkiva elektronike: Objekti i këtij projekti është
ndërtimi i një sistemi qëndror informacioni për
menaxhimin e dokumentave i cili siguron ndërtimin
e një repository (magazine) dokumentash në formë
elektronike që ushqehet nga dokumente të krijuar
së brendshmi (sisteme të tjera apo skanime) apo
nga palë të treta. Gjatë vitit 2020 është punuar me
arkitekturën e sistemit dhe përshtatjen e tij me
nevojat e bankës.
Nënshkrimi i marrëveshjes me ASD për “Kryerja
e shërbimit të bankës agjente për kompensimin e
depozitave të siguruara”. Në datën 27.01.2021, Banka
Credins dhe ASD nënshkruan kontratën për “Kryerja
e shërbimit të bankës agjente për kompensimin e
depozitave të siguruara”, për një periudhë tre vjeçare.
Banka Credins u përzgjodh nga ASD si 1 ndër 3 bankat
agjente për kryerjen e proçesit të kompensimit të
depozitave. ASD ka filluar proçesin e përzgjedhjes së

bankave agjente në 18.09.2020 duke ftuar të gjitha
bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave
për paraqitjen e shprehjeve të interesit. Proçesi i
përzgjdhjes është formalizuar me Vendimin e Këshillit
Drejtues të Agjencisë nr.39, datë 15.12.2020 “Mbi
përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake
për kryerjen e proçesit të kompensimit”, në përputhje
me të gjitha kriteret, ku Banka Credins u rendit e dyta
në listën paraprake të 3 bankave të përzgjedhura.
Draftimi i strategjisë afatmesme të Bankës 2021
- 2023 dhe prezantimi për aprovim pranë Bordit
drejtues. Draftimi i këtij dokumenti bëhet në
bashkëpunim me njësitë të tjera të Bankës dhe
diskutohet në mbledhjen e fundit të vitit te Këshillit
Drejtues.
Marrëdheniet me palët e treta (EIF, projekti
Cosme). Në përgjigje të situatës të vështirë të krijuar
nga pandemia Covid- 19, në bashkëpunim me EIF
(European Investment Fund), në kuadër të projektit
Cosme, u punua dhe ju ofrua klientëve kushte të
përmirësuara të përkoshme të skemës së garancisë
të cilat synonin krijimin e lehtësirave për përdorimin e
skemës.

DEPARTAMENTI BURIMEVE
NJERЁZORE

Numri i punonjësve në nivel menaxherial ishte 19% ku 71% e tyre janë
drejtuese femra dhe vetëm 29% drejtues meshkuj. 41% e stafit janë në
Drejtorinë Qëndrore dhe 59% në Rrjetin e Degëve.
Gjatë 2020, vlen për tu përmendur një punë e jashtëzakonshme e
Departamentit të Burimeve Njerëzore për të menaxhuar situatën e
krijuar nga Pandemia. Përkujdesja, menaxhimi dhe zëvendesimi i stafit,
ka qënë sfida kryesore e vitit 2020.

Aseti më i çmuar i bankës tonë janë punonjësit.
Objektivi kryesor i punës së Departamentit të
Burimeve Njerëzore gjatë vitit të vështirë 2020, ka
qënë shëndeti i punonjësve tanë. Paralelisht me
objektivin kryesor, objektiv i përvitshëm vijon të
mbetet rritja e kënaqësisë në punë e çdo pjesëtari
të familjes së madhe Credins, nëpërmjet zhvillimit
të vazhdueshëm dhe vlerësimit të tyre nëpërmjet
një sistemi të drejtë e konkurrues incentivash.
Besojmë fort në skuadrën tonë, duke rritur benefitet,
investimet për trajnime e rekrutime dhe zhvillimin e
kapitalit njerëzor.

36vjeç

964%

punonjës ne vitin 2020

•

6.838 orë trajnime për stafin ekzistues,

•

15.200 orë trajnime për punonjësit e rinj,

•

20.200 orë trajnime për stafin e promovuar ose qe ka ndryshuar
pozicion,

•

3.024 orë trajnime teorike të zhvilluara gjatë programit të dytë
#youarecredins.

Në kuader të ruajtjes së shëndetit në punë gjatë 6 mujorit të dytë të
vitit, u investua në implementimin e Sistemit te Menaxhimit të Mësuarit
Online, LMS (Learning Management System). Në këtë sistem do të
ofrohen jo vetëm trajnime online por dhe materiale të tjera për zhvillimin
e të gjithë stafit të Bankës, me qëllim që të limitohen sa më tepër
trajnimet në klasa.
PROGRAMI #YOUARECREDINS
Gjatë 2020 një pjesë e stafit të ri ka zhvilluar programin e rekrutimit
dhe trajnimeve të studentëve të diplomuar në shkencat ekonomike,
informatike dhe juridike me mesatare mbi 8. Seleksionimi i tyre
është kryer nëpërmjet testimeve në klasa dhe vlerësimeve në grup.
Praktikantët në këtë program trajnohen në teori dhe praktikë nga
ekspertët më të mirë të bankës, njëkohësisht edhe nga trajnues të
jashtëm me qëllim zhvillimin e aftësive teknike, veçanërisht të shitjes.
Statistikat lidhur me këtë program gjenden në figurën e mëposhtme:

gjenerata X,
mosha 36-50 vjeç

75%
femra

është mosha mesatare e stafit

gjenerata Y,
mosha 22-35 vjeç

meshkuj

Janë zhvilluar në total 45.262 orë trajnimi nga të cilat:

TË DHËNA KRYESORE

33%

25%

Kujdes i veçantë i është kushtuar rekrutimeve cilësore. Janë zhvilluar 706
intervista pune dhe janë kryer 360 testime. Në total janë rekrutuar 86
punonjës, ku 81 % e tyre bëjnë pjesë në rrjetin e Degëve. Rëndësi gjatë
vitit 2020 i është kushtuar vlerësimit dhe promovimit të stafit, ku janë
promovuar në total 81 punonjës.

STRATEGJIA E DEPARTAMENTIT TË BURIMEVE
NJERËZORE

55%

Raporti Femra / Meshkuj
në fundin e vitit 2020.

12%

Baby Boomers,
mosha mbi 51 vjeç

Viti 2020 u mbyll me
5% më tepër punonjës
se një vit më parë

Departamenti i Burimeve
Njerëzore do të vijojë edhe
gjatë vitit 2021 të investojë në
përthithjen dhe rekrutimin e
talenteve. Prioritet do të jetë
intensifikimi i trajnimeve duke
krijuar kushtet e përshtatshme
për ndërtimin e kapacitetit për
çdo punonjes të ri si dhe zhvillimin
profesional për punonjësit
ekzistues.
Pjesë e aktivitetit të Departamentit
të Burimeve Njerëzore kanë qënë
dhe hartimi dhe rishikimi i Akteve
Rregullative, konkretisht gjatë vitit
2020 në total janë punuar 60 Akte
Rregullative të ndara në 17 krijime
të reja dhe 43 rishikime.

202

112

93

30

22

aplikime

testime

kandidatë të
vlerësuar në
grupe

kandidatë të
trajnuar

kandidatë të
emëruar

QEVERISJA
KORPORATIVE

DREJTIMI I BRENDSHËM
Banka operon në përputhje me kuadrin ligjor dhe regullator për sistemin
bankar në Shqipëri, duke u mbështetur njëkohësisht edhe në një sërë
aktesh te brendshme të hartuara për një qeverisje sa më të mirë, siç
është Udhëzuesi mbi Parimet më të mira të Qeverisjes Korporative,
një akt i brendshëm i miratuar nga Këshilli Drejtues i cili bazohet në
praktikat më të mira ndërkombëtare të qeverisjes korporative.
Banka angazhohet për të pasur një qeverisje sa më të mirë duke
zhvilluar më tej:

Organet e Drejtimit dhe
Administrimit të Bankës janë:
Asambleja e Përgjithshme e
Aksionarëve;
Këshilli Drejtues;
Drejtoria;
Komiteti i Kontrollit.

Menaxhimin e përgjegjshëm, te përshtatshëm dhe të bazuar në vlera;
Mbikëqyrjen efektive dhe organe ekzekutive që veprojnë në interesin
më të mirë të bankës dhe aksionarëve të saj, përfshirë aksionarët me
pakicë aksionesh, si dhe rritjen e vlerës së investimit te aksionarëve
në mënyrë të qëndrueshme; dhe
Publikimin dhe transparencën e duhur të informacionit, si dhe një
sistem efektiv i administrimit të rrezikut dhe kontrollit të brendshëm.

STRUKTURA E QEVERISJES
SË PËRGJITHSHME
Në Bankë operojnë organet e
mëposhtme të qeverisjes si dhe
organe të tjera:

Paanshmëria: Banka është e detyruar të mbrojë të drejtat e
aksionarëve dhe të sigurojë një trajtim të barabartë të të gjithë
aksionarëve, përfshirë aksionarët me pakicë aksionesh.

Asambleja e Aksionerëve
përfaqësohet dhe përbëhet nga
aksionarët e Bankës që zotërojnë
aksione me të drejtë vote. Është
organi më i lartë vendimmarrës i
Bankës që vendos për çështje të
caktuara me shumicë të thjeshtë
ose të cilësuar, siç përcaktohet
në Statut dhe në Ligjin Nr. 9901
“Për Tregtarët dhe Shoqëritë
Tregtare”. Vendimet e këtij organi,
të marra në përputhje me ligjin,
janë të detyrueshme për të gjithë
Aksionarët, Këshillin Drejtues,
Drejtorinë dhe punonjësit, apo
përfaqësuesit e Bankës.

Përgjegjësia: Drejtuesit i kryejnë detyrat e tyre me ndershmëri,
paanshmëri dhe integritet. Banka i njeh të drejtat e palëve të tjera
të interesit siç janë të parashikuara në ligje dhe rregullore, si dhe
inkurajon bashkëpunimin midis bankës dhe palëve të interesuara
për krijimin e ndërmarrjeve të qëndrueshme dhe financiarisht të
shëndosha.

Asambleja e Përgjithshme e
Aksionarëve mund të marrë
vendime të vlefshme me shumicë
të thjeshtë vetëm nëse janë te
pranishëm ose te përfaqësuar

Themeli i besimit midis aksionarëve, drejtorëve dhe menaxherëve
përbëhet nga katër shtylla të qeverisjes së korporatave:
Transparenca: Banka siguron që informacionet e bëra publike për të
gjitha çështjet materiale që lidhen me korporatën, përfshirë situatën
financiare, performancën, pronësinë dhe qeverisjen e bankës, të
jenë të sakta, të bëhen në kohën e duhur në një mënyrë lehtësisht të
arritshme për palët e interesuara.
Përgjegjshmëria: Drejtorët do të jenë përgjegjës për vendimet dhe
veprimet e tyre ndaj aksionarëve, dhe, në raste të caktuara, ndaj
palëve kryesore të interesit, duke iu nënshtruar vetë një kontrolli
rigoroz.

aksionarët që zotërojnë më shumë se 30% të
aksioneve me të drejtë vote për çështje të tilla
si: miratimi i politikave të veprimtarisë bankare e
financiare të Bankës dhe kufijtë e operacioneve
të shoqërisë; i pasqyrave financiare, raporteve të
ecurisë së veprimtarisë dhe buxhetit; shkarkimi i
Këshillit Drejtues dhe /ose Drejtorisë nga detyrimi
financiar qe buron për shkak të ushtrimit të
funksioneve të drejtimit dhe administrimit të
shoqërisë, në raste të veçanta; emërimi i ekspertit
kontabël të autorizuar dhe skema e shpërblimit
të tij; miratimi i marrëveshjeve me të tretët për
administrimin dhe drejtimin e shoqërisë; miratimi i
shitjes së aktiveve të Bankës me vlerë kontabël mbi
1,000,000 (një milion) EUR; shpërblimi i anëtareve të
Këshillit Drejtues, paga dhe shpërblimet e anëtarëve
të Drejtorisë dhe shpërblimi i anëtarëve të Komitetit
te Kontrollit si dhe shpërblimi i anëtarëve të çdo
komiteti tjetër të Këshillit Drejtues; emërimi dhe
shkarkimi i anëtareve të Këshillit Drejtues dhe të
Drejtorisë, përveç Drejtorit të Përgjithshëm; si dhe
përzgjedhja e zëvendës Kryetarit të Asamblesë së
Përgjithshme.

vjetore dhe raportit të miradministrimit të Bankës;
miratimi i rregullave për procedurat e mbajtjes
dhe pjesëmarrjen në mbledhjen e Asamblesë se
Përgjithshme; emetimi i obligacioneve afatgjata
(borxh i varur); miratimi i marrëveshjeve për marrjen
nga Banka të huave (borxh i varur); si dhe për çështje
te tjera përveç sa me sipër, që duhen vendosur me
shumicë të cilësuar. Me vendim të mare me shumicë
te cilësuar, Asambleja e Përgjithshme miraton ofrimin
për nënshkrim të jo më shumë se sa 2% të aksioneve
të reja të Bankës në favor te punëmarrësve të saj,
sipas një projekti te propozuar dhe prezantuar së
bashku me njoftimin nga ana e Drejtorisë.
Këshilli Drejtues është nje organ vendimmarrës,
përgjegjës për drejtimin strategjik të bankës dhe
përbëhet nga 7 anëtare (Drejtorë joekzekutivë dhe
Drejtore ekzekutivë) te cilët ushtrojnë kompetencat
për një periudhë jo më të gjatë se katër vjet por
mund te rizgjidhen pa kufizim.

Vendimet me shumice të cilësuar janë të vlefshme
vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar
aksionaret që zotërojnë më shumë se 50% të
aksioneve me të drejtë vote. Shumicë e cilësuar
(sipas statutit) do të thotë një shumicë prej 3/4 (tre
të katërtave) të votave të aksionarëve, të pranishëm
apo të përfaqësuar në mbledhjen e Asamblesë se
Përgjithshme. Votat e vlefshme nuk përfshijnë votat e
aksionarit, i cili nuk merr pjesë në votim për shkak të
konfliktit të interesit (rastet e përcaktuara sipas nenit
148 te Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare)
ose ka abstenuar. Asambleja e Përgjithshme vendos
me shumicë të cilësuar për çështje si: ndryshimet
në Statutin e Bankës; marrja përsipër e mjeteve,
detyrimeve apo borxheve financiare të shoqërisë
mbi një vlerë të caktuar që do të përcaktohet nga
Këshilli Drejtues; emërimi dhe shkarkimi i Drejtorit
te Përgjithshëm; blerja dhe disponimi i pasurive të
paluajtshme mbi shumën 1.000.000 (një milion) Euro.
Kur këto blerje kryhen në lidhje me ekzekutimin
apo marrjen ne pronësi të kolateralit që është
dhënë në favor të Bankës, në rastet e mospagimit
në kohë të detyrimeve të siguruara, Asambleja e
Përgjithshme do të informohet paraprakisht për
këto blerje. Në rastet e veçanta, kur për shkak të
rrethanave apo specifikave të rastit, nuk ka qenë
e mundur të informohet paraprakisht Asambleja e
Përgjithshme, atëherë informimi dhe/ose miratimi
bëhët menjëherë në mbledhjen vijuese të Asamblesë;
prishja, riorganizimi, bashkimi, ndarja e Bankës;
krijimi i filialeve dhe degëve të Bankës jashtë
Shqipërisë; zvogëlimi ose zmadhimi i kapitalit të
Bankës; shpërndarja e fitimeve në bazë të pasqyrave

Përgjegjësitë kryesore të Këshillit Drejtues përfshijnë
ndër të tjerat: miratimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit
të politikave dhe strategjive të Bankës në lidhje e plan
- biznesin, me administrimin e rrezikut, me buxhetin
vjetor; miratimin e çdo pjesëmarrjeje, investimi apo
blerje dhe disponimi nga ana e Bankës Credins në
aksione dhe aktivitetin e një personi tjetër juridik,
qoftë brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë,
kur jemi në kushtet e kërkuara nga ligji, por jo më
shumë se blerja prej 30% të aksioneve të këtij personi
juridik; përcaktimin e objektivave afatgjata të Bankës
dhe monitorimin e realizimit të këtyre objektivave;
monitorimin e efektivitetit të praktikave të drejtimit
të Bankës dhe kryerjen e ndryshimeve t ë nevojshme
për përmirësimin e këtyre praktikave; krijimin e
komiteteve në rastet kur është e nevojshme, për
trajtimin e çështjeve qe paraqesin interes te veçantë
për Bankën, duke përcaktuar qartë kohëzgjatjen
e mandatit, përbërjen dhe procedurat e tyre të
punës; përcaktimin e kushteve dhe standardeve për
përzgjedhjen, shpërblimin, pagën, vlerësimin dhe
largimin e drejtorëve të Bankës, si dhe monitorimin e
praktikave për zëvendësimin e personelit të Bankës;
monitorimin dhe trajtimin e konflikteve të mundshme
të interesit të drejtorëve, të anëtarëve të këshillit
drejtues dhe të aksionarëve, përfshirë këtu edhe
trajtimin e konflikteve të mundshme të interesit,
që mund të rrjedhin nga keqpërdorimi i mjeteve të
Bankës dhe veprimet me personat e lidhur; marrjen
e masave të nevojshme dhe të mjaftueshme për të
siguruar integritetin e sistemeve financiare dhe të
kontabilitetit të Bankës, duke përfshirë kontrollin
e pavarur të Bankës dhe duke siguruar ekzistencën

Këshilli Drejtues kontrollon dhe mbikëqyr gjendjen
financiare të Bankës, funksionimin e strukturave
organizative dhe veprimtarinë e Drejtorisë.

e sistemeve të përshtatshme të kontrollit, veçanërisht në lidhje me administrimin e rrezikut, sistemin
operacional dhe financiar të Bankës, si dhe duke siguruar zbatimin e ligjit dhe praktikave më të mira në fushën
bankare; monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kërkesave ligjore e rregullatore dhe të praktikave më të
mira në sistemin bankar; mbikëqyrjen e procesit të dhënies së informacionit dhe komunikimin me publikun;
përcaktimin e rregullave te funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm; Miratimin e rregulloreve për
organizimin e brendshëm te Bankës; përcaktimin e qartë dhe miratimin e politikave te shpërblimit të Bankës;
Miratimin e blerjes dhe disponimit te aseteve me vlerë kumulative mbi 500,000 Euro nga huamarrësit e Bankës
ne rastet kur këto asete janë vënë në shitje në kuadër të një procedure ekzekutimi; Miratimin e shitjes se
aseteve te Bankës tek të tretët me vlerë kontabël mbi 500,000 Euro.

përfaqëson ligjërisht Bankën. Këshilli Drejtues për çështje të veëanta mund të autorizojë përfaqësimin e Bankës
nga dy anëtarët e Drejtorisë së bashku.

Mbledhjet e Këshillit Drejtues mbahen të paktën 4 herë në vit, dhe konsiderohen të mbledhura rregullisht me
një kuorum prej të paktën 5 anëtarësh. Vendimet merren me shumicën e thjeshtë të votave. Në rastin e numrit
të barabartë të votave, vota e kryetarit është vendimtare. Këshilli Drejtues miraton paraprakisht me 2/3 e
votave të gjitha veprimet e Bankës, si rezultat i të cilave lind ose rritet ekspozimi i Bankës ndaj personave me
një marrëdhënie të veçantë me bankën

Komitetet në nivel Këshilli dhe në nivel Banke
Në përputhje me Statutin e shoqerisë, Këshilli Drejtues ka miratuar krjimin e komiteteve të mëposhtme:

Drejtoria informon rregullisht Këshillin Drejtues, në mënyrë të plotë dhe në kohën e duhur, për çështjet
e rëndësishme që lidhen me operacionet e bankës, në veçanti, për administrimin e rrezikut, zbatimin e
strategjive dhe politikave, si dhe për çdo shmangie nga objektivat e miratuara. Është përgjegjëse për mbajtjen
e kontabilitetit të bankës në mënyrën e duhur dhe përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me ligjin.
Drejtoria i paraqet Këshillit Drejtues pasqyrat financiare vjetore të paktën brenda tre muajve pas datës së
mbylljes së vitit financiar.

Komitete ne nivel Keshilli
Komiteti i
Kontrollit

Përbërja aktuale e Këshillit Drejtues është sa më poshtë:
Anëtari

Pozicioni

Mandati

Saimir Sallaku

Kryetar

Qershor 2018 - Qershor 2022

Clive Moody

Zv. Kryetar

Qershor 2018 - Qershor 2022

Monika Milo

Anëtare

Qershor 2018 - Qershor 2022

Maltin Korkuti

Anëtar

Qershor 2018 - Qershor 2022

Elton Toro

Anëtar

Shtator 2017 - Shtator 2021

Raimonda Duka

Anëtare

Maj 2020 - Maj 2024

Jonas Hasselrot

Anëtar

Shkurt 2020 - Shkurt 2024

Shumica e anëtarëve të Këshillit Drejtues janë individë, të cilët në çastin e zgjedhjes dhe gjatë gjithë
kohëzgjatjes së mandatit nuk janë të lidhur me marrëdhënie interesash private me bankën, aksionarët që
konsiderohen për shkak te ligjit se ushtrojnë kontroll mbi bankën dhe as me drejtuesit e saj ekzekutivë. Në
zbatim të përgjegjësive të tyre, anëtarët e Këshillit Drejtues iu nënshtrohen standardeve më të larta të etikës
dhe veprojnë në bazë të informacioneve të mjaftueshme dhe të duhura, me mirëbesim e në interesin më të
mirë të Bankës, me përkujdesjen dhe përgjegjësinë e duhur, të përkushtuar plotësisht ndaj përgjegjësive të
tyre, në mbrojtje të sigurisë dhe vazhdimësisë së aktivitetit bankar dhe financiar të Bankës.
Drejtoria organizon dhe drejton në mënyrë të vazhdueshme veprimtarinë e bankës, mbikëqyr ushtrimin
e përgjegjësive të deleguara në përputhje me politikat dhe procedurat e miratuara dhe ndërmerr masat e
nevojshme për të monitoruar dhe administruar të gjitha rreziqet ndaj të cilave është e ekspozuar Banka, në
përputhje me strategjitë e miratuara; zbaton politikat dhe strategjitë e miratuara, si dhe siguron që proceset
e administrimit të rrezikut të jenë në përshtatje të vazhdueshme me profilin e rrezikut të bankës dhe planin e
biznesit të miratuar.

Pozicioni

Mandati

Maltin Korkuti

Drejtor i Përgjithshëm

Maj 2020 - Maj 2023

Monika Milo

Zv. Drejtore e Përgjithshme

Dhjetor 2020 - Dhjetor 2023

Drejtori i Përgjithshëm është dhe Kryetar i Asamblesë së Përgjithshme të Aksionareve. Posti i Drejtorit të
Përgjithshëm ushtrohet nga persona qe janë miratuar paraprakisht nga Banka e Shqipërisë dhe qe duhet të
plotësojne kushtet kualifikuese dhe në të njëjtën kohë të mos plotësojne kushtet skualifikuese për drejtorët e
përgjithshëm të parashikuara në Ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Mbi Bankat në Republikën e Shqipërisë”.
Drejtori i Përgjithshëm emërohet për një afat jo më të gjatë se 3 (tre) vjet me të drejtë rizgjedhjeje dhe
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Drejtoria përbëhet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe një Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm.
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Komiteti i Kontrollit përbëhet nga tre anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Aksionarëve. Ky komitet
kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e procedurave kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të bankës, duke
përfshirë edhe procedurat e vendosura nga Banka e Shqipërisë, kontrollon llogaritë bankare dhe rregjistrimet
përkatëse; Shqyrton raportet e kontrollit të brendshëm dhe monitoron trajtimin e përfundimeve të dala nga
këto raporte; Propozon ekspertin kontabël të autorizuar dhe realizon komunikimin ndërmjet tij dhe kontrollit
të brendshëm të Bankës; Bën vlerësimin e situatës financiare të Bankës, bazuar në raportin e ekspertit kontabël
të autorizuar; Kontrollon përputhshmërinë e veprimtarisë së Bankës me aktet ligjore dhe nënligjore dhe
njofton për përfundimet Këshillin Drejtues të Bankës; I jep mendim Këshillit Drejtues të bankës për të gjitha
problemet që i kërkohen prej këtij të fundit; Miraton raportet dhe deklaratat financiare të përgatitura nga
banka, me qëllim publikimin e tyre.
Komiteti i Kontrollit mblidhet jo më pak se tre herë në vit, në mbledhje të zakonshme dhe sa herë thirret nga
Këshilli Drejtues në mbledhje të jashtëzakonshme. Vendimet merren me shumicë votash të të gjithë anëtarëve.
Abstenime nuk lejohen. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit nuk mund të jenë të punësuar si anëtar të Drejtorisë
së Bankës. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit mund të jenë anëtarë të Këshillit Drejtues. Anëtarët e Komitetit të
Kontrollit janë administratorë të bankës për të cilët kërkohet edhe miratimi paraprak i Bankës së Shqipërisë.
Komiteti i Riskut përbëhet nga të paktën tre anëtarë me të drejtë vote. Dy anëtarë të KR-së janë drejtorë
joekzekutivë dhe njëri drejtor ekzekutiv. Kryetari duhet të jetë drejtor i pavarur. Të gjithë anëtarët e komitetit
janë drejtorë të zgjedhur për kompetencat dhe përvojën e tyre dhe të paktën dy anëtarë duhet të kenë përvojë
në sektorin bankar dhe administrimin e riskut.
Ky komitet këshillon dhe asiston Këshillin Drejtues në përmbushjen e përgjegjësive lidhur me profilin aktual
dhe strategjinë e ardhshme të riskut të Bankës duke marrë në konsideratë mjedisin aktual dhe të ardhshëm
financiar dhe makroekonomik, siç janë: Rreziqet që ekzistojnë në veprimtarinë e biznesit të kompanisë;
Harmonizimin e aktivitetit të brendshëm të bankës me kuadrin e jashtëm ligjor dhe rregullator; Vlerësimin
dhe rishikimin e risqeve të kredisë, tregut, likuiditetit, reputacionit, operacionale, mashtrimit, strategjive,
teknologjisë, sigurisë së të dhënave dhe vazhdimësisë së biznesit si dhe Shqyrtimin dhe rekomandimin për
miratim në Këshill të oreksit të përgjithshëm të riskut të kredisë dhe kuadrit të qeverisjes së riskut.
Përveç anëtarëve të Komitetit, në mbledhje merr pjesë dhe Drejtori i Divizionit të Riskut i Bankës. Drejtori i
Divizionit të Financës, Drejtori i Auditit dhe drejtues të tjerë të lartë do të ftohen të marrin pjesë në mbledhje
sipas rastit.
Komiteti i Shpërblimeve dhe Emërimeve përbëhet nga të paktën tre anëtarë, të cilët janë drejtorë joekzekutivë
me të drejtë vote. Kryetari duhet të jetë drejtor joekzekutiv i pavarur. Ky komitet mbikëqyr emërimet dhe
sistemin e shpërblimeve, rishikon, vlerëson dhe i rekomandon Këshillit Drejtues aprovimin e politikave dhe
praktikave të emërimeve dhe shpërblimeve, rishikon kandidaturat e Drejtuesve ekzekutivë dhe joekzekutivë
dhe shpërblimet e tyre, duke bërë të sigurt që kompensimet janë të përshtatshme dhe në linjë me: objektivat
strategjike të Bankës, strategjitë afatgjatë të biznesit dhe riskut, përformancën dhe mjedisin e kontrollit,
pritshmeritë dhe kerkesat e rregulloreve.
Komitetet për aprovimin e Kredive përshkallëzohen nga Divizioni i Riskut sipas shumave, profilit të rrezikut të
kredimarrësit dhe segmentit përkatës. Këto komitete shqyrtojnë dhe aprovojnë ekspozimet kreditore dhe çdo

çeshtje lidhur me kreditimin.
Çdo komitet është i formalizuar në aktet e brendshme
rregullative.
Komiteti i Aktiv Pasivit (ALCO) është i krijuar me
vendim të Këshillit Drejtues të Bankës. Anëtarët
dhe Kryetari i Komitetit janë të emëruar nga Këshilli
Drejtues për një periudhë të pacaktuar. Vetëm Këshilli
Drejtues mund të anullojë ose të modifikojë këto
emërime në çdo kohë.
Qëllimi kryesor i ALCO-s është të mbrojë kapitalin
e Bankës dhe mënyrën e investimit të tij, me qëllim
harmonizimin e aktiveve dhe pasiveve të Bankës duke
konsideruar strukturën e çmimit (pricing structure)
dhe të maturiteteve, në përputhje me ligjet respektive
dhe rregulloret e brendshme. Komiteti ALCO mblidhet
të paktën një herë në muaj si dhe sa herë kërkohet në
aktet e brendshme rregullative. Kryetari i Komitetit
mund të kërkojë mbledhje të jashtëzakonshme nëse e
konsideron të nevojshme.
Komiteti i Produkteve Dhe Shërbimeve (KPSH) është
i krijuar me vendim të Këshillit Drejtues të Bankës.
Anëtarët dhe Kryetari i Komitetit janë të emëruar nga
Këshilli Drejtues për një periudhë të pacaktuar.
Qëllimi kryesor i KPSH-s është miratimi i produkteve
dhe shërbimeve të cilat do të gjenerojnë të ardhura
për bankën, në përputhje me strategjinë dhe planin e
zhvillimit të biznesit të miratuar nga Këshilli Drejtues i
bankës, si edhe në përputhje me zhvillimet, kërkesat
e tregut dhe të klientelës së synuar dhe modifikimi i
atyre ekzistues.
Komiteti Drejtues I IT Dhe Projekteve (KDITP) ka
për qëllim të administrojë, rishikojë, mbikëqyrë dhe
të vendosë përparësitë lidhur me projektet dhe
iniciativave të IT-së në Bankën Credins nga pikëpamja
ndër-funksionale.
Ai siguron dhe këshillon Menaxhmentin e Bankës për
zbatimin me sukses të projekteve dhe iniciativave
strategjike të IT-së në përputhje me Strategjinë e
miratuar të Bankës.
Roli i komitetit drejtues të IT dhe projekteve është
të mbikëqyrë mbarëvajtjen e projekteve, të sigurojë
mbështjen dhe orientimin e nevojshëm për arritjen
e objektivave të tyre dhe përputhshmërinë me
strategjinë e Bankës. Një rol tjetër i këtij komiteti
është edhe mbikëqyrja e aktivitetit të departamentit
të IT.
KDITP është krijuar me vendim të Këshillit Drejtues
të Bankës. Kryetari emërohet nga Këshilli Drejtues,
ndërkohë që Zv. Kryetari dhe anëtarët e Komitetit
emërohen nga Kryetari. KDITP do të mblidhet sa herë
është e nevojshme dhe ka kërkesa nga kryetari dhe/
ose anëtarët.

Komiteti i Rishikimit të Politikave dhe Procedurave
(KPP) Është i krijuar me vendim të Këshillit Drejtues të
Bankës. Anëtarët dhe Kryetari i Komitetit emërohen
nga Këshilli Drejtues për një periudhë të pacaktuar.
Qëllimi kryesor i KPP-së është krijimi, miratimi apo
modifikimi, në përputhje me kuadrin ligjor të jashtëm
dhe atë rregullativ të brendshëm, i politikave,
procedurave, rregulloreve, udhëzimeve, manualeve
dhe metodologjive si dhe akteve të tjera rregullative
të Bankës, për të siguruar që aktiviteti i brendshëm të
jetë i rregulluar në të gjitha aspektet dhe në përputhje
me kuadrin ligjor në fuqi.
Në rast të barazimit të votave gjatë votimit, vota
kryetarit është vendimtare. KPP mblidhet sa herë
kërkohet nga Kryetari i Komitetit, në përputhje me
nevojat e Bankës dhe kërkesat e Këshillit Drejtues apo
të ligjvënësit.
KRITERET E PËRZGJEDHJES DHE EMËRIMIT TË
ADMINISTRATORËVE.
Banka ka hartuar një politikë të veçantë për
përzgjedhjen, vlerësimin dhe shpërblimin e
Administratorëve të saj, e cila bazohet në kuadrin
ligjor dhe rregullator në fuqi, si dhe në praktikat më të
mira të Qeverisjes Korporative.
Këshilli Drejtues vlerëson dhe sigurohet në çdo kohë,
që kandidati i ri ose kandidati që promovohet në një
pozicion Administori të jetë i përshtatshëm dhe i
përmbush të gjitha kriteret dhe kërkesat ligjore dhe
rregullatore.
Gjatë intervistave për emërimet e reja do të merren
në konsideratë edhe sjelljet që kandidatët për
drejtorë joekzekutivë kanë gjasa të shfaqin, për të
siguruar që në sallën e Këshillit të ruhet një mjedis në
të cilin sfidat priten dhe arrihen. Objektivi i Këshillit
është që shumica e anëtarëve të KD të përbëhet nga
drejtorë joekzekutivë të pavarur, përfshirë kryetarin
e këshillit dhe kryetarët e komiteteve kryesore të
këshillit, te cilët duhet të kenë përvojë në sektorin
bankar dhe/ose financiar.
Ndër faktorët që luajnë rol në konstatimin e
pavarësisë të qenësishme dhe të perceptuar të
anëtarit të KD janë:
Gjatë viteve të fundit nuk ka qenë punëmarrës i
shoqërisë tregtare
Nuk ka asnjë marrëdhënie tregtare me rëndësi
materiale, me shoqërinë tregtare
Nuk merr pagë (tjetër) nga shoqëria tregtare gjatë
mandatit si anëtar i këshillit (përveç honorarit si i tillë)

Nuk ka lidhje të afërta familjare me asnjërin prej këshilltarëve, anëtarë
të këshillit apo punëmarrësve kryesorë të shoqërisë tregtare
Nuk është anëtar i këshillit ose nuk ka lidhje të rëndësishme me
anëtarët e tjerë të këshillit përmes përfshirjes në shoqëri tregtare apo
organe të tjera
Nuk përfaqëson një aksionar të rëndësishëm
Nuk është anëtar i këshillit për një periudhë të gjatë
Në rishikimin e përbërjes së Këshillit do të konsiderohen avantazhet
e larmishmërisë, përfshirë përbërjen gjinore të Këshillit, si dhe do të
shikohet që të sigurohet një përzierje gjeografike e drejtorëve, bashkë
me eksperiencën në sektorë të ndryshëm të industrisë. Të gjithë
kandidatët për emërim duhet të vërtetojnë njohuritë e kërkuara në
fushën financiare për të kuptuar si duhet veprimtaritë e Bankës dhe
rreziqet që i shoqërojnë ato.
Në çdo kohë, Këshilli Drejtues gjatë procesit të përzgjedhjes së
kandidatëve për antarë të KD ose gjatë procesit të rivlerësimit ose
rizgjedhjes së anëtarëve aktualë, siguron që njohuritë, eksperiencat
dhe kualifikimet ndërthuren njëkohësisht me ato të anëtarëve të tjerë,
në mënyrë që të krijohet një kualifikim kolektiv, i përshtatshëm dhe i
balancuar.
SISTEMI I KONTROLLIT TË BRENDSHËM DHE I MENAXHIMIT
TË RREZIKUT LIDHUR ME RAPORTIMIN FINANCIAR
Këshilli Drejtues dhe Drejtoria janë përgjegjës për krijimin dhe
përcaktimin e një sistemi të përshtatshëm të kontrollit të brendshëm
dhe të menaxhimit të rrezikut që përfshin të gjithë procesin e raportimit
financiar duke respektuar në të njëjtën kohë kërkesat e kompanisë.
Banka dhe organet e saj të qeverisjes janë angazhuar maksimalisht
që sistemi i kontrollit të brendshëm të ofrojë një siguri të arsyeshme
në lidhje me integritetin dhe besueshmërinë e pasqyrave financiare
të konsoliduara, mbrojtjen e aseteve nga përdorimi ose disponimi i
paautorizuar dhe parandalimin dhe zbulimin e raporteve financiare
mashtruese.
Këshilli Drejtues nëpërmjet Komitetit të Kontrollit ka vlerësuar sistemin e
kontrollit të brendshëm të kompanisë sipas kritereve për një kontroll të
brendshëm të efektshëm. Këto kritere përbëhen nga pesë komponentë
të ndërlidhur të cilët janë: mjedisi i kontrollit, vlerësimi i rrezikut,
aktivitetet e kontrollit, informacioni dhe komunikimi, dhe monitorimi.
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