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Si Kryetar i Bordit të Unionit Jehona, kam kënaqësinë që raportimin e treguesve dhe aktiviteteve të kryera gjatë vitit 
2014 nga ky Union ta bëj në këtë ambjent ndryshe nga herët e tjera. Viti që kaloi na përballi me shumë sfida mjaft të 
rëndësishme për ne ku mund të veçojmë: Përfshirja e Unionit në Agjensinë e Sigurimit të depozitave (ASD), puna e 
diferencuar me Shkk Haba për ta kthyer në tregues normal konform kërkesave të Bankes se Shqipërisë, minimizimi ose 
ulja e përqindjes së kredive të këqija, përcaktimi  i normave të riskut  të Shkk-ve etj.

Vlen të theksojmë se për herë të parë këtë vit ndryshe nga vitet e tjera, Unioni  Jehona doli me fitim premisë e cila tregon 
se ne po ecim në rrugë të mbarë dhe duhet që ky ritëm të shtohet dhe treguesit financiarë të jenë sa më konkurues dhe 
premtues për të ardhmen.

Gjatë këtij viti numri i anëtarëve u rrit me 8%, depozitat me 25% dhe asetet me 23%.
Gjatë vitit 2014 shënuan një hop cilësor kontrolli te Unionit dhe Shkk-ve. Një sërë masash janë kryer në këtë drejtim 

duke kryer auditin e jashtëm për Shkk-te e mëdha  si dhe duke strukturuar në mënyrë efektive burimet njerëzore në Union.
Me rëndësi pë t'u përmendur janë sfidat që na presin për vitin 2015 e në vazhdim ku më kryesoret mund të përmendim:
Rritja dhe përshtatja e treguesve financiarë konform kërkesave të Bankes se Shqiperise për përfshirjen e Unionit në 

ASD, sfidë e cila kërkon një impenjim maksimal për përmirësimin e kushtëve për t'u përfshirë në të, pasi nese njëra nga 
Shkk-te nuk plotëson kushtet, penalizohet i gjithë Unioni.

Miratimi i Kodit të Etikës i cili do të rrisë më teper mënyrën e komunikimit dhe sjelljes ndaj njëri tjetrit.
Marrja pjesë aktive në përmirësimin e neneve të Ligjit të ri për Shkk-te, pasi mos reagimi në kohë nga ana jonë si palë e 

interesuar mund të kete pasoja të pariparueshme qe do të dëmtojnë rëndë funksionimin e Shkk-ve.
Përmirësimi i softwear-ve që përdorin sot Unioni apo Shkk-te të cilat janë vjetëruar dhe nuk i plotësojnë plotësisht 

parametrat që kërkon informacioni i sotëm.
Këto dhe shumë aktivitete të tjera të cilat do të dalin gjatë punimeve të kësaj asambleje shpresoj që të jenë objekt i 

diskutimeve apo mendimeve të secilit prej nesh sot.
Duke përfunduar i uroj punime të mbara dhe frutdhënëse kësaj Asambleje.

Me respekt,
Kryetari i Bordit Drejtues,

Arben Qafëzezi

Ne ju shërbejmë më mirë

Fjala e Kryetarit te Bordit Drejtues

Të nderuar anëtarë të asamblesë, miq, kolegë dhe të ftuar
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Fjala e Drejtores Ekzekutive

Viti 2014 ishte viti i ktheses pozitive per levizjen e Shkk-ve anetare te Unionit Jehona, pas  sfidave te perballjes me kredite e 
keqia dhe krizes financiare nderkombetare e cila akoma vazhdon. Ndryshimet strukturore dhe rishikimi i politikave te 
brendshme te Unionit dhe te rjetit te Shkk-ve dhane rezultatet e tyre positive ne rritjen e te gjithe treguesve  duke e cuar levizjen 
drejt nje rritje me te shendoshe financiare. 

Te gjithe treguesit sasiore dhe cilesore te rrjetit te Shkk-ve dhe Unionit vete  kane pesuar nje rritje te ndjeshme ne krahasim me 
ate te vitit 2013. Asetet e rrjetit u rriten me 23% dhe te Unionit me 28% Anetaret treguan besim te madh tek Shkk-te duke i rritur 
depozitat e tyre me 25% dhe te Shkk-ve ne union me 63%. Shkk-te u kane sherbyer me hua nje numri me te madh anetaresh 
12,983, duke e rritur ne menyre te kujdesshme portofolin e  huase me 25% dhe ulur kredite me problem ne 5.68%.  Anetaret e 
rinj te cilet iu bashkuan levizjes tone u rriten  ne masen 8 %.  

 Me kenaqesi ju informoje se rrjeti i Shkk-ve dhe Unioni, megjithese ne periudha sfiduese te krizes ekonomike ne vend, 
rezultojne  qe ne fund te vitit 2014 te jene  ne territore te rezultateve positive ku teprica e rrjetit  eshte 13,313,000 leke dhe per 
here te pare Unioni rezultoi me nje teprice positive ne 449,851 leke.

Edhe ne vitin 2014 Unioni mbeshteti  anetaret e saj ne rritjen e kapaciteteve dhe mirefunksionimin e strukturave drejtuese te 
Shkk-ve, ku theksi me i veçante u vu ne forcimin e Komiteteve Mbikqyrese duke e mbeshtetur kete strukture nga afer, me 
udhezues te thjesht edhe praktike. Megjithe ndryshimin e thelle te punes se ketyre Komiteteve ne pjesen me te madhe te  Shkk-ve  
, rritja e kapaciteteve te tyre ngelet nje sfide ne vazhdim per Shkk-te dhe Unionit , sidomos ne kushtet e nje ritje kerkese dhe 
presioni me te madh nga Agjencia rregulluese  

 Nje fokus I veçante per vitin 2014 ishte  manaxhimi per uljen e riskut operacional per Shkk-te dhe Unionin , duke krijuar ne 
Union per here te pare nje  strukture te posacme per kete qellim dhe rishikim te politikave te brendshme per permiresimin dhe 
funksionimin sa me efektiv dhe ne zbatim me kuadrin rregullator ne fuqi.                        

Unioni dhe Shkk-te u bene pjese aktive e procesit te diagnostikimit qe Banka Boterore ndermori per sektorin e Shkk-ve ne 
Shqiperi si pjese pergatitore e procesit te hartimit te projekt-ligjit te Shoqerive te Kursim Kreditit nga Banka e Shqiperise. Kjo eshte 
dhe sfida e levizjes se Shkk-ve per vitin ne vazhdim, perballimi, pershtatja me kerkesat e reja ligjore dhe rregullative , ku 
personalisht shpreh besimin qe me solidaritetin qe karakterizon Shkk-te anetare  te Unionit, edhe keto sfida do te kapercehen ne 
menyre te suksesshme. 

Duke falenderuar  te gjthe anetaret , stafin dhe vullnetaret e Shkk-ve per kontributin e secilit ne vitin e sukseshem qe lame pas, 
ju uroj lexim te kendshem te ketij raporti. 

Miqesisht, 
Elvana Sharkaj 

Te nderuar anetare, partnere, miq

Ne ju shërbejmë më mirë



Profili i Unionit te Shkk-ve Jehona
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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

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 komuniteteve ne Shqiperi.

Unioni Jehona eshtë bashkimi vullnetar i Shoqërive Kursim 
Kreditit i krijuar ne Maj 2002 mbi bazën e ligjit për Shoqëritë 
Kursim Kredi dhe i licensuar nga Banka e Shqipërisë. Unioni i 
Shoqerive te Kursim Kreditit Jehona, i ka fillimet e tij ne vitin 
1996, dhe ka nisur si nje projekt pilot i Fondacionit te Lidhjes 
Irlandeze te Unioneve te kreditit dhe Komunitetit Europian. 
Fokusi i Unionit Jehona eshte te ndihmoje familjet dhe 
komunitetet, në mënyrë për të promovuar aktivitetet e 
prodhimit, rritjen e standardeve të jetesës, dhe zhvillimin e 
zonave rurale. Unioni i shoqerive te kursim kreditit Jehona,  ka 
dhënë mundësi të reja per anetaret, duke bere njekohesisht të 
mundur prezantimin e nje ideje krejtësisht të re për shqiptarët, 
duke krijuar, zhvilluar dhe shërbyer llojeve të ndryshme të 
shoqerive  te kursim kreditit ne shume zona te Shqiperise.

Ne ju shërbejmë më mirë
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Kapital: 

103,038,000

Shkk: 21

Nr. i kredive te 
disbursuara 
ne 2014: 

2,351

Shuma e kredive 
te disbursuara 

ne 2014: 
690,249,970

Anetare 
Kredimarres: 

2,797
Portofol Kredie: 

660,485,910

Rrethe:15

Anetare: 

12,983

Portofol i 
Depozitave:

565,743,000

Total Asete: 

759,238,000

Tregues financiar 2014 
Rrjeti i Shkk-ve 

(Arritjet)

Ne ju shërbejmë më mirë



Strukturat Drejtuese

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është organi me i larte e vendim marrës i Unionit. Ajo thirret nga Keshilli Administrativ jo me pak se një 
herë në vit nga dhe vendimet e saj jane te detyrueshme per anetaret. Rrjeti i Shkk-ve te Unionit Jehona ka ne strukturen e tij 12,983 
anetare te cilet zgjedhin organet drejtuese te SHKK-ve dhe Unionit. 

Kompetencat e Asamblese se Pergjithshme:
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· Administrimi dhe drejtimi i veprimtarise se Unionit
· Zgjedhja e Keshillit Adminstrativ
· Miratimi e ndryshimi i Statutit dhe rregulloreve te Unionit
· Miratimi i rezultateve financiare vjetore dhe projekt buxhetit
· Miratimi i raporteve te drejtimit te Unionit
· Marrja e vendimeve per te gjitha ceshtjet e tjera te rendesishme

Agjencia rregullatore

Banka e Shqipërisë

Auditi i jashtëm Bordi Drejtues Komiteti Mbikqyrjes

Drejtori Ekzekutiv

Anëtarët
Asambleja e Përgjithshme

Partnerët ILCUF

Risku

Financa IT
(Part Time) Oficer Kredie Arkëtari/Operatori

Monitorim

Manaxher 
Operacional/Trajnim

Jurist

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.

1. Dafina Brokaj - Kryetare, 
2. Vjollca Kostreci, 3. Hajdar Kuci

Komiteti Mbikqyrës 

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.

1. Arben Qafezezi - Kryetar  
2. Sabri Skenderi 3. Vojsava Rama, 4. Mimoza Hamza,  
5. Jolanda Trebicka, 6. Vladimir Caci, 7. Nexhip Hysolakoj



Lidhja Irlandeze e Unioneve te Kreditit (ILCUF)

Lidhja Irlandeze e 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.

Partneriteti

Unioni SHKK Jehona ka perballuar me sukses sfidat e paraqitura ne vitin 2014 . Gjate ketij viti, fokusi i 
Unionit SHKK Jehona ka qene rritja e vazhdueshme dhe e sigurte e rrjetit nepermjet nxitjes se 
shendetshme te kredimarrjes tek anetaret ekzistues dhe te rinj. Nje tjeter sfide e vitit qe lame pas, ka qene 
permiresimi i politikave me qellim ruajtjen e cilesise se portofolit te kredise, zgjerimin e zones se 
mbulimit, si dhe ruajtjen e treguesve kryesore te aktivitetit. Unioni Shkk Jehona ka synuar ne menyre te 
vazhdueshme forcimin e strukturave manaxhuese te te zgjedhurve ne SHKK, nepermjet trajnimeve te 
vazhdueshme me perfshirjen e te gjitha niveleve te Bordit Drejtues, Komiteteve Mbikqyrese dhe 
Administratoret e SHKK-ve. 
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1. Rritja e levizjes dhe manaxhimi i riskut

2. Vazhdimi i procesit te konsolidimit te Shkk-ve

3. Pershtatja dhe perputhshmeria me kuadrin e ri ligjor

4. Trajnim i strukturave qeverisese

Sfidat e vitit 2014

Objektivat per 2015

Ne ju shërbejmë më mirë
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Produktet 
dhe 

Sherbimet

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

Maturimi: 6, 12, 36 muaj e me shume
Norma konkurruese interesi ne varesi te 
shumes dhe periudhes

Me ane te kursimeve te lira ne forme 
dividenti, ju perfitoni interes ne fund te vitit.

Monedha: Lek & Euro
Shuma: deri ne 500,000 Lek
Afati: 3 – 5 vjet
Keste te barabarta kthimi
Interesat me konkurruese ne treg

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

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

Monedha: Lek & Euro
Shuma: deri ne 500,000 leke
Afati: 3 - 5 vjet
Keste shlyerje te barabarta 
ose 1; 3; 6 dhe 12 mujore
Interesat me konkurruese ne treg

Depozita

Kursimet e lira 

Kredi per sera 

Kredi Bujqesore

Kredi Konsumatore Kredi per blektorine

Kredi tregtare

Ne ju shërbejmë më mirë
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Anetaret:
Rritja e anetaresise te rrjetit te SHkk-ve ne vite

Antaresia e shoqerive te kursim kreditit eshte e 
shtrire ne 15 rrethe te vendit ne nje numer prej 
12,983 anetaresh, ne zona rurale dhe urbane. 
Rreth 100 vullnetare jane te angazhuar ne 
administrimin, mbarevajtjen e shkk-ve dhe ne 
sigurimin e sherbimeve financiare me te mira per 
komunitetin.

Kredia:
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 85% te totalit te 
aseteve. Ne fund te vitit 2014 eshte 660,485,910 
duke shenuar nje rritje me 25% ne krahasim me 
vitin e kaluar.

Kursimet:
Rritja e kursimeve te rrjetit te Shkk-ve ne vite

Kursimet jane burimi i fondeve te kredise te 
Shoqerive te Kursim Kreditit. Viti 2014 shenoi rritje 
te kursimeve dhe te depozitave me 25%.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kredi

2013

2014

526,568,072

560,095,000

514,504,416

472,138,650

434,077,568

374,383,679

318,602,009

223,192,404

134,479,000

83,063,249

660,485,910

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kursime

2013

2014

450,989,085 

417,403,626

384,661,361

351,077,377

311,351,635

311,597,112

272,597,112

202,736,148

125,866,000

85,053,306

565,743,000 

5,919

6,956

7,697

8,427

9,212

9,893

10,634

11,269

11,806

12,073

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Anetare

2013

2014 12,983

Ne
 ju

 s
hë

rb
ejm

ë 
më

 m
irë

Tregues te Unionit te Shkk-ve “Jehona”



Pasqyrat financiare - Unioni i Shkk-ve Jehona
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BILANCI      31.12.2013 31.12.2014 

  
ASETE  

  

Hua per Shkk -te 56,660,919 57,998,050 

Provigjoni per hua  -1,740,234 -1,351,634 

Huate neto 54,920,685 56,646,416 

Banka 5,541,110 6,415,310    

  

Arka 47,896 1,096 

Depozita  5,091,652 13,038,390 

Aktive te tjera  4,767,223 16,658,486 

Aktive te qendrueshme  6,021,210 4,973,117 

TOTALI I ASETEVE  76,389,775 97,732,815 

  
DETYRIME    

Depozita nga Shkk -te 27,737,585 45,097,228 

Interes i perllogaritur  0 11,454 

Huamarje  195855 246,724 

Interes i perllogaritur  0 0 

Detyrime te tjera  0 1,110 

TOTALI I DETYRIMEVE  27,933,440 45,356,516 

 
KAPITALI I VET  

  

Kontribute  23,500 23,500 

Rezerva  198,871 198,871 

Donacione 152,122,061 152,122,061 

Fitimi  -8,088,045 449,851 

TOTALI I KAPITALIT TE VET  48,456,335 52,376,299 
   

TOTALI KAPITAL + DETYRIME  76,389,775 97,732,815 

Ne ju shërbejmë më mirë

Fitim/Humbje e grumbulluar  -99,759,011 -107,860,260 



Pasqyra e ardhura -shpenzime

12

TE ARDHURA -  SHPENZIME  31.12.2013 31.12.2014 

 
TE ARDHURA FINANCIARE   

     
Te ardhura nga interesi i kredive   6,404,893 5,170,404 

Te ardhura nga interesi i depozitave  115,554 97,997 

Te ardhura nga sherbimet e Unionit  4,929,459 11,804,710 

Te ardhura nga kursi i kembimit   115,554 60,741 

Te ardhura nga rimarr ja e provigjoneve 7,231,611 540,000 

Te ardhura te tjera    180,000 108,248 

Totali i te ardhurave financiare 18,977,070 17,782,100 

SHPENZIME FINANCIARE   
 
Interesat e Kursimeve  

 
-1,818,637 -1,554,233 

Teprica financiare bruto   17,158,433 16,227,867 

Provigjoni mbi huate    -5,735,469 -151,400 

Humbje nga kursi i kembimit  -1,947,299 -189,119 

Teprica financiare neto   9,475,666 15,887,349 

SHPENZIME OPERACIONALE   

 Shpenzime stafi    -8,070,171 -7,862,025

Shpenzime administrative   -7,447,841 -6,514,103 

Amortizimi i aseteve fikse  -2,033,661 -1,061,370 

Totali i shpenzimeve operacionale  -17,551,672 -15,437,497 

     
REZULTATI    -8,050,268 449,851 

Ne ju shërbejmë më mirë



Pasqyrat financiare - Rrjeti i Shkk-ve
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BILANCI         31.12.2013 31.12.2014

Hua per Shkk -te
 

526,568,000 660,486,000

Provigjione per hua 
 

-39,517,000 -40,214,000

HUATE NETO

 
487,051,000 620,272,000

Banka 

 

56,481,000 53,964,000

Arka

 

7,518,000 1,880,000

Aktive te tjera 

 

11,223,000 6,796,000

Aktive te qendrueshme 

 

2,146,000 2,192,000

TOTALI I AKTIVIT 

 

617,532,000 759,238,000

Depozita te anetareve 

 

450,989,085 565,743,000

Interes i perllogaritur

 

11,961,000 12,943,000

Huamarje nga Unioni

 

56,661,000 57,998,000

Interes i perllogari tur

 

47,300

Detyrime te tjera 

 

20,827,000 19,296,000

TOTALI I DETYRIMEVE

 

540,185,000 656,200,000

Kontribute

 

14,488,000 26,867,000

Fonde te donatoreve

 

26,725,000 26,725,000

Rezervat e krijuara

 

17,345,000 17,914,000

Fitim/Humbje e Grumbulluar

 

44,202,000 18,219,000

Teprica vitit 2012 -25,414,000 13,313,000

TOTALI I KAPITALIT 77,347,000 103,038,000

DETYRIME DHE KAPITAL 617,532,000 759,238,000

PASQYRA E TE ARDHURA - SHPENZIME 31.12.2013 31.12.2014

TË ARDHURAT 

Të ardhura nga interesi i kredive 81,096,000 88,885,000

Të ardhura nga interesi i depozitave 2,334,000 2,500,000

Të ardhura të tjera 5,266,000 8,123,000

Të ardhurat gjithsej 88,696,000 99,508,000

SHPENZIMET 

    

 

Shpenzime nga interesat e huamarrjeve

 

5,913,000 5,165,000

 

Shpenzime nga interesat e depozitave të anëtarëve 

 

23,809,000 22,046,000

 

Shpenzime për provigjone nga kreditë 

 

53,032,000 21,128,000

 

Shpenzime administrative 

   

19,864,000 25,314,000

 

Shpenzime të tjera 

   

11,491,000 12,543,000

Shpenzime gjithsej 

   

114,109,000 86,195,000

REZULTATI

     

-25,414,000 13,313,000

 

0
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TIRANE
Zyrat Qendrore
UNIONI I SHKK-VE JEHONA                              
Rr. Dervish Hima, Pll. 8, Hyrja 5,  Tirane
Tel: +355 4 22 244 69
Tel: +355 4 22 244 69

Shoqeria e Kursim Kreditit “Mesuesi”
Rr.  Kajo Karafili,  Pallati 10, Hyrja 3D, Tirane
Tel: +355 42 330 120
Mob: +355 69 20 80 064

Shoqeria e Kursim Kreditit “Tirana Kredit”
Rr. Kajo Karafili, Pallati 10, Hyrja 3D, Tirane
Tel: +355 42 330 120
Mob: +355 69 20 80 064

Shoqeria e Kursim Kreditit “Shendeti”
Rr.” Kajo Karafili” Pallati 10, Hyrja 3D, Tirane
Tel: +355 42 330 120
Mob: +355 67 20 82 497

Shoqeria e Kursim Kreditit  “AFADA”

DURRES
Shoqeria e Kursim Kreditit “Teuta”
Adresa: Lagjia Nr.2, Rr. Aleksander Goga, 
Bar “Eden”, Kati 3-te, Durres
Tel: +355 52 223 070
Mob: +355 68 24 09 696

DIVJAKE
Shoqeria e Kursim Kreditit “Haba”
Lagj. 2, Divjake; Lushnje
Tel: +355 37 122 723
Mob: +355 69 20 68 853

Dega Kozare
Lagja Dikater-Polovine
Mob: +355 69 28 38 550

Dega Gorican
Syzes,Komuna Poshnje,Berat
Tel: +355 36 620 113
Mob: +355 90 79 769

Dega Patos
Mob: +355 69 76 44 406; +355 68 23 07 969

KORÇE  
Shoqeria e Kursim Kreditit “Korcarja”
Bul. “Shen Gjergji”, Qendra Baze, Kati 3-te, Korçe
Tel: +355 82 253 417
Mob: +355 69 20 80 068

POGRADEC
Shoqeria e Kursim Kreditit “Voloreka”
Rr. Reshit Collaku, Pogradec
Tel: +355 83 27 021
Mob: +355 69 20 99 663

 

Shoqeria e Kursim Kreditit “Mjelma”
Rr. Rruga Reshit Collaku, Pogradec
Tel: +355 83 27 021
Mob: +355 69 20 99 663 

Shoqeria e Kursim Kreditit  “Flamuri Leshnice”
Leshnice - Pogradec
Tel: +355 83 27 021
Mob: +355 69 20 99 663 

LUSHNJE
Shoqeria e Kursim Kreditit “Gramshi”
Gramsh - Lushnje
Mob: +355 69 27 85 124 

FIER
Shoqeria e Kursim Kreditit  “Fieri 2002”
Bashkia - Fier 

Shoqeria e Kursim Kreditit “Metaj”
Libofshe- Fier
Mob: +355 68 22 70 475 

VLORE  
Shoqeria e Kursim Kreditit  “Vlora Kredit”
Lagj: Isa Boletini, Rr. Sadik Zotaj, Pll. 292 
Mob: +355 69 20 800 68

Shoqeria e Kursim Kreditit “Oriku”
Orikum- Vlore
Mob: +355 68 26 39 951

LIBRAZHD  
Shoqeria e Kursim Kreditit  “Kandavia”
Godina e nen prefektures, Kati i pare,  
Shoqata e Gruas. 
Mob: +355 69 26 49 881

ELBASAN
Shoqeria e Kursim Kreditit  “Shkendija”
Shtermen-Elbasan
Mob: +355 68 90 79 765

KAVAJE
Shoqeria e Kursim Kreditit “Synej”
Synej - Kavaje
Mob: +355 68 54 94 357; +355 69 22 11 934

PRRENJAS
Shoqeria e Kursim Kreditit  “Fitorja”
Mob: +355 67 20 79 678

FUSHE KRUJE
Shoqeria e Kursim Kreditit  “Kruja”
Lagj.1 (HOXHE), Rr: Skenderbej, Pll. 34, Ap. 2

KRUJE
Mob: +355 69 57 30 576
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