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Unioni i Shkk-ve Jehona
Vizioni & Misioni
Vizioni i Unionit Jehona eshte te mbeshtese shoqerite e kursim kreditit per te plotesuar me dinjitet nevojat ekonomike dhe sociale te anetareve te tyre, duke ofruar sherbime te plota financiare si dhe duke funksionuar si institucione jo fitimprures me parim udheheqes bashkepunimin dhe ndihmen reciproke.
Unioni Jehona do te mbeshtese Shoqerite anetare te Kursim Kreditit:
•Duke udhehequr levizjen ne filozofi dhe sherbime
•Duke ushqyer dhe mbajtur unitetin dhe kooperimin midis shkk-ve
•Duke zhvilluar dhe duke bere te vlefshme per shkk-te dhe anetaret e tyre nje spekter te plote dhe te   
nje cilesie te larte te produkteve dhe sherbimeve financiare.
•Duke ruajtur dinjitetin dhe vlerat e shkk-ve per kontributin e tyre ne zhvillimin social te  komu
niteteve ne Shqiperi.

		
		

Parimet baze te funkisonimit te Unionit bazohen ne filozofine dhe vlerat kryesore te modeleve te
kooperativave financiare. Unioni udhehiqet nga keto parime:
•Solidariteti e bashkepunimi i anetareve te Unionit
•Vullneti i lire i anetareve per anetaresimin ne Union
•Numri i pakufizuar i anetareve per anetaresimin ne Union
•Integriteti
•Transparenca
•Pjesemarrja e njerezve

Ne ju shërbejmë më mirë
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Fjala përshëndetëse
e Kryetarit të Bordit Drejtues
Të nderuar anëtarë, miq dhe kolege,
Si kryetar i bordit drejtues vullnetar i Unionit te shkkve Jehona, roli im me kryesor eshte te siguroj qe te gjitha
vendimet  qe ne marrim jane ne interesin me te mire te anetareve te Unionit. Ne vitin 2012, nderkohe qe te gjithe
ne vazhduam duke u perballur me sfidat ekonomike te kohes, une jam krenar te them qe levizja jone jo vetem nuk
eshte tkurrur por ka shenuar rritje ne shume tregues. Huate per anetaret kane shenuar nje rritje prej 19 %,  me shume
anetare kredimarres kane perfituar nga sherbimi yne i kredise duke e rritur numrin e kredimarersve te cilet i jane
bashkuar levizjes sone, duke shenuar nje rritje prej 9 % nga nje vit me pare. Me shume anetare te rinj jane shtuar
levizjes duke shenuar nje rritje me 5% ne vitin qe lame pas. Anetaret gjithnje e me shume po besojne ne levizjen tone
dhe ne kujdesin me te cilin ne manaxhojme parate e tyre duke i shtuar ato akoma me shume ne 2012 dhe duke i
rritur me 9 %.
Keta tregues jane ndoshta larg treguesve te objektivave te planit tone strategjik, por jane per t’u vleresuar ne
kushtet e koherave te veshtira ekonomike per vendin dhe per te gjithe sektorin financiar.
Ne te gjithe se bashku kapercyem nje sfide te madhe kur perqafuam dhe e beme nje realitet levizjen e shkk-ve, te
prezantuar tek ne nga miqte tane Irelandez, duke e ngritur ate nga hici. Por miqte e mi nuk ka mbaruar, ne jemi ne
prag dhe sapo kemi nisur sfida te reja akoma me te medha e te veshtira per te arritur dhe forcuar me shume ate
cka me shume dashuri e kujdes kemi krijuar deri me sot. Kjo asamble do te rendise e do te diskutoje disa prej tyre,
dhe une do te doja te inkurajoja secilin prej jush qe te jape kontributin e tij sado te vogel per kapercimin e tyre dhe
cuarjen e levizjes se Shkk-ve ne nje stad me te larte zhvillimi, ne ate qe anetaret e saj dhe koha ne te cilen jetojme
e kerkon.
Me respekt
Vladimir Caci
Kryetar i Bordit Drejtues
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Të nderuar anëtarë,

Fjala përshëndetëse
e Drejtores Ekzekutive

Viti qe lame pas ishte nje vit plot me sfida dhe arritje. Arritjet shkojne ne drejtim te vazhdimesise se rritjes
se treguesve te kredise, kursimeve e te anetaresise.
Impakti i aktivitetit dhe sherbimeve te SHKK-ve eshte i ndjeshem dhe tejet i rendesishem ne komunitetet ku ato
veprojne, duke ofruar shpesh nje zgjidhje, nje mundesi, nje bashkepunim ne permiresimin dhe rritjen e mireqenies
se anetareve.
Rritja e vazhdueshme e anetaresise ne 11, 806 anetare tregon per kerkesen qe ekziston si ne fshat dhe ne
qytet per modelin e sherbimeve dhe te organizimit te Shkk-se. Gjithashtu edhe treguesit e tjere, si totali i aseteve
prej 602 milion leke, totali i kredise ne 560 milion leke, totali  ne rritje i depozitave ne 417 milion leke, deshmojne per rritje te vazhdueshme te levizjes sone. Unioni ka siguruar me pergjegjesi dhe pjekuri sherbimet e tij per
anetaret e tij. Viti 2012 ka qene viti ne te cilin Unioni ka bere nje rivleresim te sherbimeve te ofruara duke riorganizuar dhe strukturuar me mire ato, per te siguruar nje efikasitet dhe efektshmeri me te larte per punen e Unionit
dhe te  Shkk –ve ne realizimin e qellimit dhe te materializimit te motos sone : “Ne ju sherbejme me mire” .  
Viti 2013 pritet qe te jete nje vit jo vetem qe do coje  Unionin dhe shkk-te drejt nje rritjeje te metejshme te
aktivitetit te tyre, por edhe perballimit te sfidave qe qendrojne para levizjes se shkk-ve sot.
Ne mbyllje, deshiroj te shpreh edhe nje here se Unioni do te vazhdoje te mbetet i angazhuar per plotesimin
gjithnje e me te mire te nevojave qe kane shkk-te dhe nepermjet tyre plotesimin e nevojat e anetareve te shkk-ve,
zgjerimin e shtrirjes se shkk-ve dhe permiresimin e produkteve per sherbime me te shpejta tansparente dhe te lira
per anetaret.
Duke i uruar punime te mbara asamblese se pergjithshme te unionit,  deshiroj te falenderoj cdo anetar qe
ju bashkua kesaj levizjeje, qe vazhdon te qendroje per te ecur bashke drejt progresit dhe per te punuar se bashku
drejt suksesit.
Me respekt,
Elvana Sharkaj
Drejtore Ekzekutive
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Struktura
Bordi drejtues

Bordi Drejtues i Unionit zgjidhet me votim të fshehtë
nga Asambleja e Përgjithshme e Unionit, nga radhët e
anëtarëve të shoqërive kursim-kredi. Ai është organ ekzekutiv i
Unionit dhe përbëhet prej jo më pak se 7 anetare, për një periudhë të përcaktuar në aktet e brendshme rregullative. Bordi
Drejtues zgjedh kryetarin e tij dhe zëvendës kryetarin.

Vladimir Caci
Vjollca Kostreci
Vojsava Rama
Paskal Vogli		
Sabri Skenderi
Fatime Koni		
Arben Qafezezi

Kryetar
Thesarmbajtes
Anetar
Anetar
Anetar
Anetar
Anetar

Dafina Brokaj
Naim Allmeta
Mimoza Hamza

Kryetar
Anetar
Anetar

Komiteti Mbikëqyrës
Komiteti mbikëqyrës i Unionit është organ I kontrollit te Unionit
mbi veprimtarine financiare dhe administrative. Objekti i tij,
është të mbikqyrë të gjitha veprimet financiare të kryera, të
sigurohet që bordi drejtues të marrë vendime sipas statutit dhe
sipas vendimeve të Asamblesë së Pergjithshme.

Anëtarët

Banka e Shqipërisë

Asambleja e Përgjithshme

Partnerët

Agjensia Rregullatore

Auditi

ILCUF

Bordi Drejtues

Komiteti Mbikqyrës

Drejtori Ekzekutiv

Informatika
IT
6

Mbështetja
Ligjore
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Marketingu

Kontabiliteti

Mbikqyrja

Trajnimi

Total Asete: 602,552,000
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Tregues financiare 2012 - Rrjeti i Shkk-ve

Portofol Kredie: 560,095,000

Kursime dhe Depozita:  417,516,000
		

Kapital: 80,393,770

				

Shkk: 22

Rrethe: 15
Anetare kredimarres: 2,563
Anetare: 11,806
                Nr i kredive te disbursuara ne 2012:  2,246
    Shuma e kredive te disbursuara ne  2012:

500,660,600
Ne ju shërbejmë më mirë
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Partneret tanë:

Fondacioni i Lidhjes Irlandeze te Unioneve te Kreditit (ILCUF)
Fondacioni i Lidhjes Irlandeze te Unioneve te Kreditit eshte
partneri kryesor I cili ndihmon levizjen.. Ajo eshte themeluar ne vitin
1980 nga Unioni Irlandez i Kreditit, i cili nisur nga suksesi i modelit
Irlandez te Unioneve te Kreditit vendosi te ndante eksperiencen ne
vendet me pak te zhvilluara. Parimi baze i funksionimit qendron ne
ndihmen qe u jepet njerezve per te ndihmuar vetveten, vecanerisht
permes modelit te Unioneve te Kreditit. Misioni i ILCUF eshte zbutja e
varferise ne vendet ne zhvillim ne saje te ndihmes dhe bashkepunimit
me Unionet e Kreditit ne keto vende. Që nga fillimet e saj ILCUF ka
mbështetur mbi 200 projekte që synojnë reduktimin e varfërisë.
Aktualisht Lidhja Irlandeze e Unioneve te Kreditit po jep mbeshtetje financiare dhe teknike per projektet afat-gjata ne keto vende: Shqiperi,
Rusi, Gambia, Etiopia dhe Gana.

Sfidat per vitin 2013
Parashikime 2013

15 %
12 %

Kursime & Depozita
480,014,170

Numri i Anëtareve
13,223
8
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417 milion

2011
411 milion

2010
385 milion

2009
351 milion

2008
312 milion

2007
273 milion

203 milion

85 milion

125 milion

2004

2005

2006

11,806 2012

2011
11,269

2010
10,634

2009
9,893

2008
9,212

2007
8,427

2006
7,697

2005
6,956

2004
5,919

2012
560 milion

507 milion

2011

2010
467 milion

2009
434 milion

2008
374 milion

319 milion

223 milion

134 milion

83 milion

2007

Kursimet jane burimi i fondeve te kredise te
Shoqerive te Kursim Kreditit. Viti 2012 shenoi
rritje te kursimeve dhe te depozitave me 9%.

2006

Antaresia e shoqerive te kursim kreditit eshte e shtrire
ne 15 rrethe te vendit ne nje numer prej 11,806 anetaresh, ne zona rurale dhe urbane.

2005

Rritja e kursimeve te rrjetit te Shkk-ve ne vite

2004

Rritja e anetaresise te rrjetit te SHkk-ve ne vite
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Tregues te Unionit te Shkk-ve “Jehona”

Rritja e Kredise te rrjetit te Shkk-ve ne vite
Kredia per anetaret eshte aseti kryesor I shkk-ve dhe I Unionit qe ze
me shume se 90% te totalit te aseteve. Ne fund te vitit 2012 eshte
560,095,000, duke shenuar rritje prej 19% krahasuar me vitin 2011.

Ne ju shërbejmë më mirë
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Anëtarë ... jo Klientë

Produktet tona
Për përfitime ... jo fitime

Kredi konsumatore
Monedha: Lek & Euro
Shuma maksimale: deri ne 500,000 Lek/ 4,000 Euro
Afati: 3 vjet
Keste te barabarta kthimi
Interesat me konkurruese ne treg

Kredi bujqesore
Monedha: Lek & Euro
Shuma: deri ne 500,000 Lek/ 4,000 Euro
Afati: 3-5 vjet
Kolaterali: Hipoteke ose Cash kolateral
Keste shlyerje 1; 3; 6 dhe 12 mujore
Interesat me konkurruese ne treg

Kredi per sera
Monedha: Lek & Euro
Shuma: deri ne 1,500,000 leke/ 10,000 Euro
Afati: 3 vjet
Keste shlyerje te barabarta ose 1; 3; 6 dhe 12 mujore
Interesat me konkurruese ne treg

Kooperativë financiare ...
jo Bankë
10
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Kredi per blektorine
Monedha: Lek & Euro
Shuma: deri ne 500,000 leke/ 4,000 Euro
Afati: 3 vjet
Keste shlyerje te barabarta ose 1; 3; 6 dhe 12 mujore
Interesat me konkurruese ne treg

Kredi tregtare
Monedha: Lek
Shuma: deri ne 5,000,000 leke
Afati: 3 vjet
Kolaterali: Hipoteke ose Cash kolateral
Keste shlyerje 12 mujore
Interesat me konkurruese ne treg

Depozita
Maturimi: 3, 6, 12, 24, 36 muaj e me shume
Norma konkurruese interesi: 6% - 7.5% ne varesi te
shumes dhe periudhes

Kursimet e lira
Me ane te kursimeve te lira ne forme dividenti, ju perfitoni 2.5 % - 3.5 % interes.

më 31.12.2012

AKTIVI
Hua per Shkk-te
Provigjoni per hua
Hua neto
Banka
Arka
Arketime te pritshme
Aktive te qendrueshme
TOTALI I AKTIVIT
DETYRIME
Depozita nga Shkk-te
Interes i perllogaritur
Huamarje
H
j
Interes i perllogaritur
Detyrime te tjera
TOTALI I DETYRIMEVE
KAPITALI I VET
Kontribute
Rezerva
Donacione
Humbja

81,111,847
-3,236,376
77,875,471
17,526,729
226,497
4,664,558
7,648,468
107,941,723

40,085,663
1,847,356
0
0

“Si nje kooperative financiare, fokusi yne eshte
ne mireqenien e anetareve tane dhe ne fuqine
financiare te SHKK-ve qe ata zoterojne.”
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Pasqyra e Bilancit-Unioni SHKK Jehona

Pasqyra e te ardhura-shpenzime
më 31.12.2012

41,933,019

TOTALI I KAPITALIT TE VET

23,500
-87,383,653
157,421,701
-4,052,844
66,008,704

TOTALI DETYRIME DHE KAPITAL

107,941,723

Solidaritet, Integritet,
Vullnetarizëm, Transparencë

TE ARDHURA FINANCIARE
Te ardhura nga interesi I kredive
Te ardhura nga interesi I depozitave
Te ardhura nga sherbimet e Unionit
Te ardhura nga kursi I kembimit
Totali i te ardhurave financiare

8,313,959
18,826
7,176,476
82,109
15,591,369

SHPENZIME FINANCIARE
Interesat e Kursimeve
Teprica financiare bruto
Provigjoni mbi huate
Humbje nga kursi I kembimit
Teprica financiare neto

1,861,064
13,730,305
1,578,360
847,615
12,151,945

SHPENZIME OPERACIONALE
Shpenzime stafi
Shpenzime administrative
Shpenzime per Shkk-te
Amortizimi i aseteve fikse
Totali i shpenzimeve
operacionale
p
p

7,847,945
5,905,268
529,573
1,074,387
15,357,173
,
,

REZULTATI

-4,052,844

Ne ju shërbejmë më mirë
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Pasqyra e Bilancit-Rrjeti i SHKK-ve
më 31.12.2012

AKTIVI
Hua per Shkk-te
Provigjione per hua
Hua neto
Banka
Arka
Aktive te tjera
Aktive te qendrueshme
TOTALI I AKTIVIT

560,095,822
-51,804,900
508,290,922
73,795,198
11,474,390
6,931,800
2,059,820
602,552,130

Depozita te anetareve
Interes i perllogaritur
Huamarje
H
j nga Unioni
U i i
Interes i perllogaritur
Detyrime te tjera
TOTALI I DETYRIMEVE

417,516,120
9,329,190
81 066 080
81,066,080
56,680
14,190,290
522,158,360

KAPITALI I VET
Kontribute
Fonde te donatoreve
Rezervat e krijuara
Fitim/Humbje e Grumbulluar
Teprica vitit 2012
TOTALI I KAPITALIT TE VET
TOTALI DETYRIME DHE KAPITAL

4,835,370
12,626,460
16,885,150
45,732,630
314,160
80,393,770
602 552 130
602,552,130

Pasqyra e te ardhura-shpenzime
më 31.12.2012

TË ARDHURAT
Të ardhura nga interesi i kredive
Të ardhura nga interesi i depozitave
Të ardhura të tjera
Totali i te ardhurave

74,663,332.00
3,547,362.00
6,045,157.00
84,255,851

SHPENZIMET
Shpenzime nga interesat e huamarrjeve
Shpenzime nga interesat e depozitave
Shpenzime për provigjone nga kreditë
Shpenzime
administrative
Sh
i
d i i t ti
Shpenzime të tjera
Totali i shpenzimeve
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TEPRICA

7,617,896
20,876,146
25,895,194
27 988 965
27,988,965
1,563,487
83,941,688
314,163
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Raporti i Auditit të Jashtëm
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Kooperativë financiare ...
jo Bankë

Anëtarë ... jo Klientë

