
Raporti Vjetor 2018



R A P O R T I  V J E T O R 20182

EUR ’000  LEK ’000 
 2018 2017 2018 2017 

     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

Treguesit Kryesorë

Monedha vendase kundrejt Euros 31 Dhjetor: 
2018: 1 EUR = 123.42 ALL 
2017: 1 EUR = 132.95 ALL 

Kursi mesatar i këmbimit kundrejt Euros: 
2018: 1 EUR = 127.58 ALL 
2017: 1 EUR = 134.13 ALL 

34,163,812
24,135,031
21,850,542
2,284,489

(1,356,000)
22,779,031
24,046,245

549,965
4,289,114

 882,356
1,327,960
(581,834)
(536,204)

31,965,256
24,041,608
22,063,827

1,977,781

(1,714,047)
22,327,561
20,671,213

606,204
3,133,343

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

256,968
181,535
164,352

17,183

(10,199)
171,335
180,867

4,137
32,261

6,578
9,901

(4,338)
(3,998)

 150.50%
-11.75%
13.42%

 41,441
7,953
6,181

75,520
177
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258,996
194,795
178,770

16,025

(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
3,857
3,494

40,244
143
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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 në 31 dhjetor 2018:

• Adela Leka – Drejtuese e Drejtorisë Ekzekutive
• Ardiola Hristiç – Anëtare e Drejtorisë Ekzekutive
• Agan Azemi – Anëtar i Drejtorisë Ekzekutive
• Mirsad Haliti – Anëtar i Drejtorisë Ekzekutive

Këshilli Drejtues në 31 dhjetor 2018:

• Borislav Kostadinov, Kryetar i Këshillit
• Wolfgang Bertelsmeier
• Jordan Damcevski
• Robert Scott Richards
• Jovanka Joleska Poposka
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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, Anetarët e Këshillit Drejtues, si dhe 
Anetarët 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 18 306 000. 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
           • Shpërblimi për lindjen e fëmijës
           • Shperblim për përkujdesjen e fëmijes (për kthimin nga leja e lindjes deri në 1 vjeç)
           • Paketa udhëtimi dhe qiraje
           • Paketa telefonie
           • Dieta në udhëtim

Në zbatim të drejtimit të përgjegjshëm dhe efektiv përgjatë veprimtarisë së saj, Banka ProCredit harton dhe 
zbaton aktet e brëndshme si 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
           • Proçedura 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 brëndshme. 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 strukturen e pagave me një rang page që përbëhet nga një numër i cak-
tuar i hapave të pagave që mund të përdoren në varësi të performancës së çdo punonjësi.

Deklarata Gjithëpërfshirëse
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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 trembëdhjetë apo e katërmbëdhjetë, pagesat e çdo lloji, kupona, shpenzime 
pushimesh, etj.gjithashtu nuk praktikohen. Kjo bëhet për të siguruar një formë të qëndrueshme të shpër-
blimit për punonjësit tanë për nje afat të gjatë, më tepër se një paketë e paparashikueshme që mund të 
ndryshohet.

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 vendimarrjes së çështjeve strategjike që zakonisht propozohen nga Njësia i Burimeve Njerëzore, 
Anëtarë të Drejtorise 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 1 herë në muaj.
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Banka ProCredit 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: të vetmet shërbime që ofrohen janë ato të cilat sigurojnë përfitime për bizneset, si edhe shër-
bimet e kursimeve të dizenjuara në përputhje me nevojat e bizneseve, gjithashtu edhe të klientët privatë. 

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:
           • 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
           • Mospromovimi i kredive konsumatore
           • 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 
                   aspekteve etike dhe sociale
           • Një kulturë e fortë risku, e cila nënvizon përgjegjësinë e secilit punonjësi në kontekstin e 
                   ndërmarrjes së rreziqeve dhe e vë theksin tek komunikimi i hapur dhe hierarkitë e sheshta.

Ndërgjegjësimi ndaj rrezikut midis të gjithë menaxherëve dhe punonjësve, një qasje në thelb konservatore 
ndaj menaxhimit të riskut, si edhe zbatimi i vazhdueshëm i parimit të zgjerimit janë pjesë integrale e strat-
egjisë së biznesit të bankës. 

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 marteriale 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. 

Toleranca ndaj riskut e Bankës ProCredit, Shqipëri 
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Në linjë me strategjinë e biznesit dhe të riskut, banka i pranon risqet materiale të mëposhtme dhe ia kalon 
këto përqindje risqesh burimeve të disponueshme për të mbuluar riskun (BDMR). Potenciali i ndërmarrjes së 
riskut nuk ndahet sipas formulave matematikore, por reflekton modelin tonë të biznesit dhe bazohet në 
kuptueshmërinë tonë të zhvillimeve të tregut gjatë viteve.

Risku nga kreditë: Ne jemi “Hausbank” për bizneset SME dhe përqendrohemi në ofrimin e shërbimeve          
financiare. Risku nga kreditë përfaqëson kategorinë më të rëndësishme të riskut për bankën. Risku nga 
kreditë i referohet rrezikut që krijohet kur pala në një transaksion nuk do të mund të përmbushë detyrimet e 
saj kontraktuale plotësisht ose në kohë, dhe për këtë arsye përfshin kategoritë e riskut nga kreditë e           
konsumatorëve, riskun nga pala tjetër dhe nga lëshuesi. Sipas rastit, riskut i përcaktohet pjesa më e lartë           
(38% = 33% për riskun e kredive + 5% për riskun nga pala tjetër) e BDMR-së së bankës. 

Fal stafit të kualifikuar si edhe një sistemi të fuqishëm kontrolli të brendshëm dhe instrumenteve të ndry-
shëm të përdorur posaçërisht për menaxhimin e riskut operacional (të tillë si baza e të dhënave për rastet e 
riskut), historikisht, banka ka pasur një nivel të qëndrueshëm dhe të ulët humbjesh nga rreziqet operacion-
alë (duke përfshirë rreziqet nga mashtrimet). Për këtë arsye, këtij risku i përcaktohet një normë prej 10% e 
BDMR. 

Edhe pse banka ndjek një strategji konservatore në lidhje me riskun nga monedha e huaj, dhe ajo është e 
detyruar të mbajë pozicione të mbyllura ndaj monedhës, është e pamundur të shmangen risqet e moned-
have në rrethana specifike. Në këtë mënyrë, këtij risku i përcaktohet një normë prej 2% të BDMR. 

Gjithashtu, një normë zbutëse prej 40% të BDMR përcaktohet për të mbuluar risqe të tjerë, të tillë si: risku i 
financimit, biznesit dhe i të ardhurave. 

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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Pasqyra e Gjendjes Financiare
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 .
Përgatitur në përputhje me Standardin e Raportimit Financiar Ndërkombëtar
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PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 

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 28 qershor 2019 dhe janë nënshkruar nga:

The statement of financial position is to be read in conjunction with the notes to and forming part of the financial statements set out on 
pages 16 to 65.

   Në LEK ’000  Në EUR ’000
Aktivet Shënime 2018 2017 2018 2017
Mjete monetare dhe llogari me Bankën Qendrore 16 5,951,907 6,710,872 48,225 50,477
Hua dhe paradhënie institucioneve financiare 17 19,020 119,326 154 898
Hua dhe paradhënie klientëve 18 22,327,562 22,779,031 180,907 171,335
Instrumente financiare të vendosjes  19 - 1,831,349 - 13,775
Letra me vlerë të borxhit me vlerë të drejtë 
nëpërmjet të ardhurave të tjera përmbledhëse  19 1,632,790 - 13,230 -
Të drejta tatimore të shtyra                                                               15                         4,575 64,980 37 489
Tatimi mbi fitimin e arkëtuar të Korporatës                                                      84,260               55,154                  683      415
Mjete të tjera                                                                                          20                        849,595         1,287,503                             6,884 9,684
Investime në prona                                                                                21                          34,982              92,057                  283     692
Ndërtesa dhe pajisje                                                                           22                    1,006,496         1,121,939                8,155 8,439
Aktive afatgjata jo-materiale                                                            23                          54,068            101,601                  438     764
Aktive gjithsej                                               31,965,255     34,163,812         258,996             256,968

Detyrimet 
Detyrime ndaj bankave                                                                      24                    3,821,376       2,879,406           30,962                 21,658
Detyrime ndaj klientëve                                                                  25                   20,671,213        24,046,245          167,487              180,867
Fonde të tjera të marra hua                                                  3,474,113        1,860,486            28,149                13,994
Detyrime të tjera                                                                                    27                         179,158            364,592               1,452 2,954
Provizione të tjera                                                                                27                           49,315              38,064                  400       75
Borxhi i varur  26  636,738  685,905 5,159 5,159
Detyrime gjithsej                                               28,831,913     29,874,698        233,608              224,707 
Kapitali aksionar
Fitimi i pashpërndarë 28 3,763,884 3,387,148 30,497 25,477
(Deficiti i akumuluar)/ Fitimi i pashpërndarë 28  (1,315,585) 221,320 (10,639) 1,706
Rezerva ligjore 28 708,110 708,110 5,737 5,326
Rezerva e rivlerësimit nga kurset e këmbimit  - - (20) (43)
Rezerva e rivlerësimit për letrat me vlerë të vendosjes 19 - (27,464) - (205)
Rezerva e rivlerësimit për letrat me vlerë të borxhit 
me vlerë të drejtë nëpërmjet të ardhurave 
të tjera përmbledhëse                                                                          19                       (23,067)     -                (187)        -
Totali i Kapitalit Aksionar                                                                                               3,133,342        4,289,114            25,388               32,261
Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit Aksionar                                               31,965,255      34,163,812         258,996             256,968
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PASQYRA E FITIM HUMBJEVE DHE TË ARDHURAVE PËRMBLEDHËSE 
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor

   Në LEK ’000  Në EUR ’000
 Shënime 2018 2017 2018 2017
Të ardhura nga interesat 10 1,444,349 1,340,420 11,321 9,993
Shpenzime për interesat 10 (250,711) (200,764) (1,965) (1,497)
Të ardhura nga interesi, neto  1,193,638 1,139,656 9,356 8,496

Provizionet për humbjet nga kreditë                                              18                        (379,777)         (162,203)            (2,977)               (1,209)
Të ardhura nga interesi neto pas provizioneve 
për zhvlerësimin e kredive  813,861 977,453 6,379 7,287

Të ardhura nga komisionet                                                                 11                 320,924           268,909               2,515                  2,005
Shpenzime për komisionet                                                                 11                         (112,610)          (122,934)               (883)  (917)
Të ardhura të tjera operative, neto 12 162,493 92,888 1,274 693
Të ardhura nga këmbimet valutore duke zbritur humbjet  (83,530) (30,855) (653) (230)
Shpenzime për personelin 14 (366,220) (424,834) (2,871) (3,167)
Shpenzime të tjera operacionale 13 (1,458,312)   (1,342,461) (11,431) (10,009)
Humbja përpara tatimit mbi fitimin                                                                             (723,394)         (581,834)           (5,670)               (4,338)

Shpenzime për tatimin mbi fitimin /(kredit)                                15                        (60,134)               45,630               (471)    340
Humbja për periudhën                                                                                                     (783,528)         (536,204)            (6,141)               (3,998)
     
Të ardhura të tjera (humbje) përmbledhëse për periudhën       
Zëra që mund të riklasifikohen në vijim në pasqyrën 
e të ardhurave dhe shpenzimeve:     
Rezerva e rivlerësimit për letrat me vlerë të vendosjes 19 - (13,283) - (100)
Letra me vlerë të borxhit me FVOCI                                                          1,814                         -                     14         -
Të drejta tatimore të shtyra 15 (272) 1,992 (2) 15
Totali i humbjeve të tjera përmbledhëse për 
periudhën, neto                                                   (781,986)          (547,495)            (6,129)               (4,083)
        

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

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 65.
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Pasqyra e Ndryshimeve në Kapital
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor  

 Kapitali Rezervat Rezerva Rivlerësimi   Fitim i Totali 
Në LEK ’000 Aksionar Ligjore  (Defiçit) Pashpërndarë 
Gjendja më 1 Janar 2017                                                            3,387,148                 707,672               (16,173)      757,962             4,836,609
Totali i humbjeve të tjera përmbledhëse 
për periudhën
Humbja për periudhën                                                                                              -            -                            - (536,204)              (536,204)
Letrat me vlerë të vendosjes                                                                      -            -              (13,283)                    -                 (13,283)
Të drejta tatimore të shtyra                                                                        -            -                   1,992                     -                      1,992
Totali humbjeve të tjera përmbledhëse                                                  -            -              (11,291)  (536,204)               (547,495
Përvetësimi i fitimit të mbartur                                                                 -      438                          -            (438)        -
Gjendja më 31 Dhjetor 2017 raportuar
më parë                                                                                            3,387,148                 708,110              (27,464)      221,320             4,289,114
Ndikimi i standardeve kontabël të reja 
ose të rishikuara                                                                                           -           -                            -    (753,377)             (753,377)
Gjendja e rregulluar më 1 Janar 2018                                    3,387,148                 708,110              (27,464)   (532,056)            3,535,738
Totali i humbjeve të tjera përmbledhëse 
për periudhën     
Humbja për periudhën                             -           -                                     -                 (783,528)            (783,528)
Letra me vlerë të borxhit me vlerë të drejtë 
nëpërmjet të ardhurave të tjera përmbledhëse                                 -           -                  4,669                                -                    4,669
Të drejta tatimore të shtyra                                                                        -           -                    (272)                    -                      (272)
Totali humbjeve të tjera përmbledhëse                                                  -           -                  4,397  (783,528)              (779,131)
Transaksionet me aksionarët të regjistruara 
direkt në kapitalin aksionar
Zmadhimi i Kapitalit të Paguar                                                     376,736            -                            -                    -                  376,736 
Gjendja më 31 Dhjetor 2018                                                   3,763,884                708,110             (23,067) (1,315,585)           3,133,342 

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

   Në LEK ’000  Në EUR ’000
 Shënime 2018 2017 2018 2017
Fluksi i parasë nga aktivitetet operative     
Fitimi i periudhës para tatimit  (723,394) (581,834) (5,670) (4,338)
Rregullime për të rakorduar fitimin përpara tatimit me  
me fluksin neto të parasë nga aktivitetet operacionale       
Zhvlerësimi dhe amortizimi i ndërtesave dhe 
pajisjeve dhe investimeve në ndërtesa 21,22 110,538 152,098  896  1,144
Zhvlerësimi dhe amortizimi i aktiveve jo-materiale                 23                          27,352                  31,690                                 222      238
Provizione për humbjet nga kredia 18  379,777  162,203  3,077  1,220
Të ardhura nga interesat                                                                    10                 (1,444,349)     (1,340,420)          (11,703)             (10,082)
Shpenzime për interesat 10 250,711 200,764  2,031  1,510
Të ardhura nga shitja e aktiveve                                                                                     (8,913)                     (776)                                 (70)                        (6)
Kthime nga provizione të tjera  136,972 75,450 1,110  568
Tatimi mbi fitimin i kredituar                                                                                          (29,106)                          -               (236)           - 
                                                                                                                                                (1,300,412) (1,300,825) (10,343)  (9,746)                   

Ndryshime në aktive dhe detyrime operative:      
Rezerva e detyrueshme                                                     351,178           322,382              2,845  2,425
Hua dhe paradhënie bankave dhe institucioneve 
të tjera financiare                                                   100,306            543,774                  813  4,090
Hua dhe paradhënie klientëve                                                                                    (712,970)    (3,066,593)           (5,777)             (23,066)
 Mjete të tjera                                                   106,216            122,001                  861      918 
Prona të rimarra në pronësi                                                   230,345           336,509              1,866   2,531
Detyrime ndaj bankave                                                                                                   938,901        2,735,035               7,607               20,572
Detyrime ndaj klientëve                                            (3,344,056)     (3,231,236)         (27,095)             (24,304)
Detyrime të tjera                                                 (181,952)             117,247                           (1,474)     882
                                                                                                                                             (3,812,444)     (3,421,706)         (30,697)             (25,698)
Interesa të arkëtuara  1,481,092 1,360,295  12,000  10,232
Interesa të paguara                                                (259,088)         (221,851)           (2,099)               (1,669)
Tatimi mbi fitimin i paguar                                                                  -              33,037                        -    248  
Fluksi i parasë neto nga aktivitetet operative                                                   (2,590,440)    (2,250,225)         (20,795)              (16,887) 
                                                                    
Fluksi i parasë neto nga aktivitetet operative                                                        
Blerja e letrave me vlerë të borxhit me vlerë të drejtë 
nëpërmjet të ardhurave të tjera përmbledhëse  (1,632,790) - (13,230) -
Blerja e letrave me vlerë të vendosjes                                                                 -     (1,424,507)                       -               (10,715)
Të ardhura nga letrat me vlerë të vendosjes të maturuara                                 1,830,941        2,452,526            14,835                18,447
Të ardhura nga shitja e ndërtesave dhe pajisjeve                                                      95,740              59,025                  776    444
Blerja/shitja e aktiveve jo-materiale                                                                   -              (1,353)                        -     (10)
Blerja/shitja e ndërtesave dhe pajisjeve                                                                  (46,862)           (67,816)               (380)  (510)
Fluksi i parasë neto përdorur në aktivitetet investuese                                        247,029        1,017,875              2,002 7,656                     

Fluksi i parasë nga aktivitetet financuese                           
Ripagimi i borxhit të varur                                               (47,650)               (11,400)               (386)    (86)
Zmadhimi i kapitalit                                                    376,737                            –  –          –
Dividendi i paguar  – – – –
Fonde të tjera të marra hua                                                  1,592,581        1,859,500            12,904                13,986
Fluksi neto i parasë (përdorur në) aktivitetet financuese  1,921,668 1,848,100 12,518 13,900
Diferenca nga ndryshimi i kursit të këmbimit  – – 5,536 462
Rënia e mjeteve monetare dhe të ngjashme  (421,743) 615,750 (740) 5,131
Mjete monetare dhe të ngjashme në fillim të periudhës  4,600,949 3,985,199 34,602 29,471   
Mjete monetare dhe të ngjashme në fund të periudhës  16 4,179,206 4,600,949 33,862 34,602                                
 

Shifrat ekuivalente në Euro paraqiten vetëm  për qëllime informimi dhe nuk janë pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të audituara 
(referoju shënimit 2 (e)).
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Më 31 Dhjetor 2018

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
Lagjja 3, Rr. “Skënderbej” 
Pranë Qendrës Monum (ose pranë Portit)

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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