
Raporti Vjetor 2019



R A P O R T I  V J E T O R 20192

Treguesit Kryesorë

Monedha vendase kundrejt Euros 31 Dhjetor:
2019: 1 EUR = ALL 121.77
2018: 1 EUR = ALL 123.42

Kursi mesatar i këmbimit kundrejt Euros: 
2019: 1 EUR = ALL 123.00
2018: 1 EUR = ALL 127.58

                                  EUR ’000  LEK ’000 
                                                                                                                           2019 2018 2019 2018 

     Pasqyra e Bilancit  
 Asete Totale                                                                                  
 Portofoli Bruto i Kredisë
  Portofoli i Kredisë të Klientëve të Biznesit
  Portofoli i Kredisë të Klientëve Privat

 Provigjonet për Kreditë e Humbura (LLP)
 Portofoli Neto i Kredisë
 Depozita të Klientëve
 Detyrime në Banka dhe Institucione të tjera 
 (duke përjashtuar PCH)
 Kapitali Total
     
     Pasqyra e të ardhurave      
 Të Ardhura Operative
 Shpenzime Operative
 Fitimi Operativ Para Tatimit
 Fitimi Neto 
 Raporte Kryesore      
 Raporti të Ardhura/Kosto
 Kthimi i Kapitalit 
 Raporti i Kapitalit
 
 Statistika Operacionale      
 Numri i klientëve
  Prej të cilëve janë Klientë Biznesi
 Numri i Kredive Aktive
 Numri i llogarive
 Numri i Punonjësve
 Numri i degëve dhe Njësive të Biznesit

31,965,255 
24,041,608 
22,067,578 

1,974,030 

(1,714,046)
22,327,562 
20,671,213 

606,204 
3,133,342 

 706,939
1,260,186
(723,394)
(783,528)

31,952,136 
23,451,326 
21,699,045 

1,752,281 

(1,293,946)
22,157,380 
21,540,689 

548,625 
2,945,593 

 
716,258

1,362,249
(802,302)
(802,302)

258,996 
194,795 
178,801 

15,994 

(13,888)
180,907 
167,487 

4,912 
25,388 

5,541
9,878

(5,670)
(6,141)

 178.26%
-21.31%
13.75%

 21,002
975

3,494
40,224

143
6

262,397 
192,587 
178,197 
14,390 

(10,626)
181,961 
176,897 

4,505 
24,190 

5,823
11,075
(6,523)
(6,523)

 190.19%
-26.39 

15.45%

 12,660
906

2,635
37,940

111
6
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Misioni i Bankës

ProCredit Bank është një bankë tregtare e orientuar drejt zhvillimit. Ne ofrojmë shërbim 
cilësor për bizneset e vogla dhe te mesme si dhe për ata individë që kanë kapacitetin për 
të kursyer dhe që preferojnë të shërbehen përmes kanaleve elektronike bankare. Në vep-
rimet tona, ne i përmbahemi një numri të caktuar parimesh bazë: ne vlerësojmë trans-
parencën në komunikimin me klientët, nuk promovojmë kredinë konsumatore, përpiqemi 
të minimizojmë ndikimin tonë negativ në mjedis dhe ofrojmë shërbime financiare të për-
shtatshme me situatën e klientëve tanë si dhe të bazuara në një analize të përgjegjshme 
financiare.

Fokusi ynë është ofrimi i shërbimit cilësor për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, sepse 
jemi të bindur që këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës dhe u 
japin një kontribut thelbësor ekonomive në të cilat operojnë. Ne promovojmë kulturën e 
kursimit dhe përgjegjësinë financiare, duke ofruar shërbime të thjeshta depozituese për 
klientët tanë, shërbime online dhe duke investuar burime të konsiderueshme në edukimin 
financiar, si për klientë biznesi ashtu edhe individë privatë.

Aksionaret tanë presin një fitim të qëndrueshëm nga investimi, por nuk janë të interesuar 
vetëm për maksimizimin afatshkurtër të fitimit. Ne investojmë në mënyrë të vazhdueshme 
në trajnimin e punonjësve tanë, për të krijuar një mjedis pune të kënaqshëm dhe efikas, 
si edhe për të siguruar shërbim profesional dhe të përshtatshëm për klientët tanë.
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Anëtarët e Drejtorisë Ekzekutive më 31 dhjetor 2019 janë:

• Mirsad Haliti
• Agan Azemi

Anëtarët e Këshillit Drejtues në Dhjetor 2019 janë si më poshtë:

• Eriola Bibolli, Kryertare e Këshillit 
• Robert Scott Richards 
• Wolfgang Bertelsmeier 
• Jovanka Joleska Popovska 
• Jordan Damcevski
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Në kuadër të përcaktimeve dhe parimeve të vendosura në Rregulloren e Bankës së Shqipërisë “Mbi parimet 
bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret e miratimit të administratorëve të 
tyre” Banka ProCredit sh.a. deklaron se:

Politikat e Shpërblimit

Në bazë të Statutit në fuqi të datës 15.7.2010 të Bankës ProCredit, Anëtarët e Këshillit Drejtues, si dhe Anëtaret e Komitetit të 

Kontrollit të Bankës, nuk paguhen për kryerjen e detyrave të tyre por marrin një dietë të përshtatshme për shpenzimet, e cila 

përcaktohet herë pas here nga Asambleja e Aksionerëve.

Anëtarët e Drejtorisë Ekzekutive të Bankës ProCredit, si drejtuesit më të lartë ekzekutiv dhe në përputhje me profilin e riskut të 

bankës paguhen në bazë të një pagë mujore fikse shuma bruto e agreguar vjetore e së cilës është 15 748 255 lekë. Politikat e 

shpërblimit të bankës konsistojnë në shpërndarjen e pagës fikse mujore për punën në raport me pozicionin, eksperiencën, 

përgjegjësitë dhe detyrat që ka çdo punonjës, si dhe në mosdhënien e bonuseve shtesë.

Mënyra të tjera të shpërblimit për punonjësit jepen në formën e:

• Kontroll mjekësor falas një herë në vit

• Shpërblim për përkujdesjen e fëmijës

• Paketa udhëtimi dhe qiraje

• Paketa telefonie

Me qëllim legjitimitetin, sigurinë dhe zbatimin efektiv përgjatë veprimtarisë së saj, Banka ProCredit përcakton dhe zbaton aktet 

sa më poshtë:

• Politika dhe procedura të administrimit të riskut

• Procedura për kriteret e emërimit dhe dokumentacionin për miratimin nga Banka e Shqipërisë të administratorëve të bankës

• Procedura për garantimin e përputhshmërisë ligjore me rregulloret e jashtme

Politika e Pagave është në linje me politikën e pagave të grupit të bankave ProCredit, si dhe përcakton rolin që ProCredit Holding 

luan në lidhje me politikën e brendshme.

Qëllimi i kësaj politike është të përcaktojë bazat mbi të cilat është ngritur struktura e pagave gjithashtu i është bërë referencë 

ndryshimeve në pozicione, strukturës organizative të institucionit dhe kërkesave të trajnimeve për çdo grup pagash.

Struktura e pagave të bankës është një komponent thelbësor i politikës së Burimeve Njerëzore. Ajo synon të ofrojë një kornizë të 

thjeshtë dhe koherente të niveleve të pagave për të gjitha pozicionet në ProCredit gjithashtu edhe rrugët e qarta për zhvillimin e 

karrierës. Çdo pozicion në bankë shfaqet në strukturën e pagave me një rang page që përbëhet nga një numër i caktuar i hapave 

të pagave që mund të përdoren në varësi të performancës së çdo punonjësi.

Parimi i një page fikse (jo të ndryshueshme) riafirmohet me forcë si një element kyç i politikës së pagave të institucionit. Jo vetëm 

që bonuset e bazuara në performancë janë shfuqizuar, por edhe përfitimet financiare shtesë, të tilla si paga mujore e trembëd-

hjetë apo e katërmbëdhjetë, pagesat e çdo lloji, kupona, shpenzime pushimesh, etj. gjithashtu nuk praktikohen.  Kjo bëhet për të 

siguruar një formë të qëndrueshme të shpërblimit për punonjësit tanë për një afat të gjatë, më tepër se një paketë e paparashik-

ueshme që mund të ndryshohet.

Deklarata Gjithëpërfshirëse
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Pozicionet janë të ndërlidhura me njëri-tjetrin, duke pasqyruar shkallët e ndryshme të kompleskitetit dhe kontributit në zhvillimin 

e Bankës. Numri i pozicioneve të ndryshme në rrjetin e pagave kufizohet qëllimisht për të pasqyruar organizimin relativisht të 

sheshtë hierarkik të bankës. Saktësimi i këtij kuadri të qartë pagash ilustron haptazi identitetin e bankës ProCredit, njësoj si 

subjektet koherente që ndajnë vizionin e përbashkët duke i mbledhur të gjithë punonjësit e tyre nën të njëjtën “çati” parimesh.

Rritjet vjetore të pagave janë subjekt analize performance individuale të punonjësit, zhvillimi profesional dhe vendimmarrje në 

Komitetin e Burimeve Njerëzore.

Komiteti i Burimeve Njerëzore orienton zhvillimin e Burimeve Njerëzore në institucion nëpërmjet diskutimit dhe vendimmarrjes së 

çështjeve strategjike që zakonisht propozohen nga Njësia i Burimeve Njerëzore, Anëtarë të Drejtorisë Ekzekutive, anëtarë të 

Komitetit të Burimeve Njerëzore, si edhe propozime të cilat mund të vijnë nga drejtuesit e Njësive të Biznesit ose Departamenteve/

Njësive pranë Zyrave Qendrore. Komiteti i Burimeve Njerëzore zhvillohet një herë në muaj.
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ProCredit Bank Shqipëri ofron shërbime financiare për bizneset SME si edhe për individët privatë, duke 
kontribuar në këtë mënyrë në zhvillimin ekonomik të klientëve të saj.  Strategjia e biznesit të bankës është e 
drejtpërdrejt: Dy shtyllat kryesore janë koncepti “Hausbank për SME-të” dhe ProCredit Direct për klientët 
privatë (PI). 

Banka distancohet në mënyrë kategorike nga përfshirja në linjat spekulative të biznesit. Sipas parimeve të 
saj, banka nuk përfshihet në tregtinë e aksioneve dhe nuk hyn në pozicione spekulative me qëllimin për të 
gjeneruar të ardhura të tjera të mundshme. Për këtë arsye, banka, në mënyrë të prerë, është një institucion i 
cili nuk tregton asete. Orientimi i përgjithshëm është drejt stabilitetit, veçanërisht në lidhje me situatën e 
fitimeve dhe me profilin e riskut të bankës.

Rreziku i ndërmarrë nga banka tregohet, midis të tjerash, në parimet e mëposhtme:

• Shërbimi i përgjegjshëm bankar për zhvillim
• Përqendrimi tek bizneset e qëndrueshme: fokusimi dhe ofrimi i shërbimeve financiare për bizneset 

SME 
• Ofrimi i produkteve të thjeshtë, transparentë financiare për klientët e synuar
• Shërbime moderne bankare përmes kanaleve elektronike
• Shmangia e financimit të mallrave të klientëve
• Shmangia e përqendrimeve të riskut 
• Përzgjedhja e kujdesshme e klientëve me synimin për bashkëpunim afatgjatë
• Një proces i strukturuar, me shumë faza për rekrutimin e stafit dhe vëmendje e veçantë ndaj zhvil-

limit të gjithë stafit me anë të trajnimeve të vazhdueshme, gjatë së cilave i kushtohet rëndësi aspek-
teve etike dhe sociale

• Një kulturë e fortë risku, e cila nënvizon përgjegjësinë e secilit punonjësi në kontekstin e ndërmar-
rjes së rreziqeve dhe e vë theksin tek komunikimi i hapur dhe hierarkitë e sheshta

Menaxhimi i riskut në bankë përfiton ndjeshëm nga eksperienca e grupit, e cila është fituar gjatë 20 viteve 
të fundit në tregjet ku ajo operon. ProCredit Bank Shqipëri, si pjesë e grupit ProCredit, aderon në praktikat 
më të mira ndërkombëtare në fushën e menaxhimit të riskut.

Çdo vit, banka realizon një proces për inventarizimin e riskut. Inventarizimi i riskut është instrumenti që ne 
përdorim për të identifikuar risqet materiale ndaj të cilave ekspozohet banka, duke treguar në këtë mënyrë 
profilin e përgjithshëm të riskut. Kjo gjë krijon bazën e sistemit për menaxhimin e riskut të Bankës ProCredit. 
Ky inventar dhe risqet materiale të identifikuara i nënshtrohen shqyrtimit dhe miratimit nga Komiteti i 
Menaxhimit të Riskut të bankës; gjithashtu, ai i dërgohet edhe strukturave përgjegjëse në ProCredit Holding. 
Të gjithë risqet materialë të identifikuar përfshihen në kuadrin e menaxhimit të riskut të bankës si edhe në 
Procesin e Vlerësimit të Mjaftueshmërisë së Kapitalit të Brendshëm.

Drejtimi e përcakton tolerancën ndaj rrezikut bazuar në vlerësimin e brendshëm të mjaftueshmërisë së ka-
pitalit (PVBMK). Parimi udhëzues është se Banka nuk mund të ketë, në asnjë moment, risqe më të mëdha 
sesa është e aftë të përballojë, duke garantuar kështu mjaftueshmërinë e përhershme të kapitalit. PVBMK 
(ICAAP) përbëhet nga perspektiva normative dhe ekonomike, të cilat pasqyrojnë qëllimin e vijueshmërisë 
së operacioneve të bankës nga njëra anë, dhe nga ana tjetër qëllimin për mbrojtjen e kreditorëve nga pers-
pektiva ekonomike. Banka ka përcaktuar tolerancë të qartë rreziku si për perspektivën normative ashtu 
edhe për atë ekonomike.

Toleranca ndaj riskut e Bankës ProCredit, Shqipëri 
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Perspektiva normative:
Me qëllim garantimin e perspektivës normative në çdo kohë, menaxhimi ka vendosur disa limite dhe tregues 
raportimi, te cilët janë në përputhje me kërkesat rregullatorë, siç janë përcaktuar nga Grupi dhe nga Banka 
Qendrore. Në tabelën më poshtë jepet oreksi i riskut maksimal sa i përket perspektivës normative.

   %                                                                           Grupi (CRR)                                      Lokal (CB)
                                                                 Limiti Faktorët e raportimit     Limiti
   Raporti i kapitalit CET1                            10.00           11.00                         6.75
   Raporti i kapitalit T1                           11.00           12.00                         9.00
   Raporti i kapitalit total                           13.00           14.00                       12.00

Perspektiva ekonomike 
Në bazë të modelit të thjeshtë të biznesit dhe profilit të riskut stabël që rrjedh prej tij, së bashku me proceset 
e forta të menaxhimit të riskut, menaxhimi ka vendosur që maksimumi prej 60% të potencialit për marrje 
riskut (referuar si burimet për mbulimin e riskut, RAtCR) mund të përdoren për mbulim risqesh në perspek-
tivën ekonomike. 

Në përputhje me strategjinë e biznesit dhe të riskut, banka merr përsipër këto risqe materiale dhe cakton 
këto përqindje risku të RAtCR-së në perspektivën ekonomike; the RAtCR-të nuk ndahen sipas ndonjë for-
mule matematikore, por reflektojnë më shumë modelin tonë të biznesit dhe bazohen në njohjen tonë të tre-
gut, zhvilluar ndër vite.

Risku i kredisë: Duke qenë se ne jemi Hausbank për bizneset e vogla dhe të mesme dhe fokusohemi tek of-
rimi i shërbimeve financiare, risku i kredisë përfaqëson kategorinë më të rëndësishme të riskut për bankën. 
Risku i kredisë i referohet riskut të mospërmbushjes së plotë apo të pjesshme të detyrimeve kontraktuale 
nga një pale e një transaksioni dhe përfshin në këtë mënyrë kategoritë e riskut të kredisë së klientit, riskun 
e kundërpalës dhe të lëshuesit, si dhe riskun e vendit përkatës. Kështu, këtij risku i caktohet përqindja më e 
lartë  (38%) e RAtCR-ve të bankës.

T O L E R A N C A N D A J  R I S K U T E  B A N K Ë S P R O C R E D I T,  S H Q I P Ë R I 
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Shifrat ekuivalente në Euro paraqiten vetëm për qëllime informimi dhe nuk janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të audituara         
(referoju shënimit 2).

Këto pasqyra financiare u miratuan nga Drejtimi i Bankës në datën 29 qershor 2020 dhe janë nënshkruar nga:

                                     Mirsad Haliti                                                 Agan Azemi
                                     Anëtar i Këshillit Administrativ                                                 Anëtar i Këshillit Administrativ

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019

Pasqyra e Pozicionit Financiar duhet të lexohet në lidhje me shënimet të cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare që paraqiten nga 
faqa 16 der 64.
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PASQYRA E FITIM HUMBJEVE DHE TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE 
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019

Shifrat ekuivalente në Euro paraqiten vetëm për qëllime informimi dhe nuk janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të audituara         
(referoju shënimit 2).

Pasqyra e fitimit ose humbjes dhe e të ardhurave gjithëpërfshirëse, duhet të lexohet në lidhje me shënimet të cilat janë pjesë përbërëse e 
pasqyrave financiare që paraqiten nga faqja 16 deri 64.
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Pasqyra e ndryshimeve në kapital duhet të lexohet në lidhje me shënimet të cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të që 
paraqiten nga faqja 16 deri në 64.

Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019  

Shifrat ekuivalente në Euro paraqiten vetëm  për qëllime informimi dhe nuk janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të audituara 
(referoju shënimit 2).
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Pasqyra e Mjeteve Monetare 
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019

Shifrat ekuivalente në Euro paraqiten vetëm  për qëllime informimi dhe nuk janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të audituara 
(referoju shënimit 2).

Pasqyra e mjeteve monetare duhet të lexohet në lidhje me shënimet të cilat janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të që paraqiten 
nga faqja 16 deri në 64.
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Më 31 Dhjetor 2019

Zyrat Qendrore

ProCredit Bank sh.a.
Vendi i Regjistrimit: Tiranë
Nr. i Regjistrimit në Gjykatë: 20797/11.02.1999
KIB: 20911005
Nipt: J 91524011J
Adresa: Rr. “Dritan Hoxha”. Nd. 92, 
H. 15, Njësia Bashkiake Nr. 11,Tirana.
P.O. Box 1026
Tel.: +355 (0) 42 389 300
Qendra e Kontaktit:
+355 (0) 42 389 389 
+355 (5) 2 293 001
informacion@procredit-group.com
www.procreditbank.com.al 

Degët

Dega Tiranë
Rr. ”Dritan Hoxha” 
Nd. 92, H. 15, Njësia Bashkiake Nr. 11, 
Kodi Postar 1026, Tiranë

Agjenci dhe Zona 24/7

Agjencia Zyrat Qendrore, Zona 24/7
Rr. ”Dritan Hoxha” 
Nd. 92, H. 15, Njësia Bashkiake Nr. 11, 
Kodi Postar 1026, Tiranë

Agjencia Piazza, Zona 24/7
Rr. “Ded Gjo Luli “, pranë Muzeut Kombëtar, 
Tiranë 

Agjencia Kombinat, Zona 24/7
Rr. “Llazi Miho” Nd.95 H. 7
Njësia Bashkiake Nr. 6 Kodi Postar 1027, Tiranë

Agjencia Durrësi Porti, Zona 24/7
Lagjia Nr. 4, Autostrada Egnatia, 
Pallatet Xhemf, Godina Nr.13, Kati 0

Agjencia Korçë, Zona 24/7
Rruga “Midhi Kostani”, Korçë

Agjencia Shkodër, Zona 24/7
Bulevardi “Zogu I”, Nr. 7, Shkodër

Adresat dhe Kontaktet
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