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MISIONI

Të ofrojmë një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh
financiare, veçanërisht për popullsinë që jeton në zonat
rurale të Shqipërisë, me qëllim rritjen e përfshirjes
financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë.

3.74 mld ALL

Portofoli i Depozitës

Portofoli i Kredisë

3.73 mld ALL

degë në të

gjithë vendin

Anëtarë

60
61
mijë

lider i shërbimeve financiare në zonën rurale
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FED invest KOOPERATIVA FINANCIARE MË E MADHE NË SHQIPËRI

FED invest ushtron suksesshëm aktivitetin, bazuar në modelin e bashkëpunimit financiar të anëtarësisë së tij vullnetare, model
që ka rezultuar i qëndrueshëm dhe i aftë për të gjeneruar rritje të konsiderueshme vit pas viti.
FED invest është një rrjet i burrave dhe grave që së bashku ndërtojnë ’bankën’ e tyre, performanca e së cilës nuk synon
pasurimin e një grupi aksionerësh, por shërbimin më të mirë për të gjithë dhe në të gjithë territorin.
Aktiviteti i tij rregullohet nga Ligji 52/2016 ''Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre''

ANËTARËSIA
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

KOMITETI I
KONTROLLIT

KËSHILLI DREJTUES
AUDITI
I BRENDSHËM
MANAXHIMI EKZEKUTIV

Departamenti
i BIZNESIT

4

Departamenti
i RISKUT

RAPORT VJETOR 2018

Departamenti
i FINANCËS

Departamenti
OPERACIONAl & IT

Departamenti
i BURIMEVE
NJERËZORE

Departamenti
JURIDIK

MESAZH NGA KRYETARJA E KËSHILLIT DREJTUES

"

FED invest diti të riorganizohet me
sukses, për t’iu përshtatur më mirë
nevojave në zhvillim të anëtarëve.

"

Të nderuar lexues,
Viti 2018 për FED invest qe një vit që u karakterizua nga një
zhvillim cilësor i sistemit tonë të qeverisjes koorporative,
konsolidim operacional e financiar, shtim e forcim i
partneriteteve strategjike dhe përmirësim i nivelit të shërbimit
ndaj anëtarësisë.

FED invest, duke patur bazën në një marrëdhënie të
qëndrueshme besimi të ndërsjelltë, shoqëron klientët e vet
në rrugën e tyre të zhvillimit - fermerë, agrobiznese, SME,
në qytet dhe në fshat - nëpërmjet një pakete shërbimesh e
përshtatur për nevojat e tyre.

Fryt i një strategjie afatgjatë, në respekt të vlerave të saj
kooperative, FED invest diti të riorganizohet me sukses, për
t’iu përshtatur më mirë nevojave në zhvillim të anëtarëve.

Në shërbim të të gjithë aktorëve ekonomikë, modeli ynë i
zhvillimit ilustron fuqinë e iniciativës individuale dhe imazhin e
saj kolektiv: bashkëpunimin. Çdo ditë, në çdo degë, punonjësit
dhe të zgjedhurit tanë punojnë pa u lodhur, në respekt të
vlerave dhe bindjeve të tyre, duke prezantuar: performancë
operacionale, afërsi me klientin, marrëdhënie të shkëlqyera
njerëzore, solidaritet dhe qëndrueshmëri.

Duke patur anëtarin në qendër të aktivitetit, Këshilli Drejtues
dhe stafi ekzekutiv janë dedikuar për të realizuar paralelisht
objektivat financiare dhe sociale, në interesin më të mirë të
anëtarësisë, të të zgjedhurve, të punonjësve dhe në dobi të
shoqërisë e të vendit.
Përgjatë këtij viti, performanca financiare e shoqërisë ka
ardhur duke u përmirësuar në vazhdimësi. Rezultati neto
dhe kthimi mbi kapitalin janë dyfishuar në krahasim me
vitin e kaluar. Gjendja e likuiditetit është e shëndetshme dhe
burimet e financimit janë diversifikuar. Rritja e portofolit të
kredive është mbështetur nga rritja e depozitave, të cilat kanë
financuar plotësisht portofolin e kredive. Cilësia e portofolit të
kredive është mbajtur në nivel të kënaqshëm dhe kreditë me
probleme e humbja nga kreditë e këqija janë më pak se gjysma
e mesatares së sistemit financiar në Shqipëri. Të gjitha këto
arritje kanë ulur më tej profilin e riskut të shoqërisë dhe kanë
prodhuar tregues të performancës plotësisht në përputhje me
normat rregullative.

FED invest ka ditur gjithashtu të krijojë partneritete efektive
strategjike me institucione të rëndësishme ndërkombëtare, që
po e mbështesin fuqishëm në rrugën e tij të konsolidimit.
Besnik i vlerave të veta, të cilat i japin forcën e nevojshme
në një mjedis të vështirë e me zhvillime dinamike, FED invest
ndjehet në përmbushje të misionit të tij, pasi kontribuon
ndjeshëm në zhvillimin e punësimit dhe vitalizimin e zonave
ku ushtron aktivitetin.
Lexim të këndshëm,

Zana Konini
Kryetare e Këshillit Drejtues
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ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E FED invest

Asambletë e Përgjithshme të FED invest, delegatët e së cilës zgjidhen nga degët, i japin zë çdo anëtari sipas parimit: një anëtar
një votë. Ky parim demokratik bën diferencën e funksionimit të FED invest dhe i jep vlerë mënyrës së tij të funksionimit. Njësitë
lokale të FED invest janë bërthama e organizimit të tij, duke i dhënë impulse të përditshme dinamikës sipërmarrëse dhe duke
kristalizuar energjitë në të gjithë territorin.
Gjatë vitit 2018, në respekt te kërkesave ligjore dhe statutore, u mbajtën dy Asamble të Përgjithshme të FED invest:
Më 27 Prill 2018, në Tiranë
Më 8 Dhjetor 2018, në Durrës
të cilat morën vendime të rëndësishme për zhvillimin dhe modernizimin e mëtejshëm të Institucionit.
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ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E FED invest (II)

Asambleja e Përgjithshme zgjodhi Këshillin e ri Drejtues të FED invest:
Zj. Zana Konini, Kryetare, eksperte në Financë Sociale prej 26 vjetësh
Zj. Merita Cani, eksperte në Financë dhe Bankë, Doktor i Shkencave
Zj. Delina Ibrahimaj, eksperte në Financë dhe Bankë, Doktor i Shkencave
Z. Valentin Gocaj, ekspert në fushën e bujqësisë
Z. Drini Salko, ekspert në Financë dhe Bankë, Prof. Dr.

Këshilli Drejtues në Dhjetor 2018, emëroi:
Z. Perlat Sulaj, Administrator të FED invest
Z. Behar Gjoni, Zv. Administrator të FED invest
Z. Sulaj dhe Z. Gjoni kanë një eksperiencë shumëvjeçare dhe një sërë kualifikimesh në fushën e mikrofinancës.
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ARRITJET 2016 – 2018

2018
2017
2016
▶ Shkurt
Themelimi i SHKK-së së re FED
invest.
▶ Mars
Liçencimi nga Banka e Shqipërisë
i SHKK FED invest.
▶ Prill
Miratimi i Planit Strategjik nga
Asambleja e Përgjithshme.
▶ Qershor
• Përfundimi i projektit pilot të
Branchless Banking, financuar
nga Japanese International
Cooperation Agency – JICA.
• Nënshkrimi i Kodit Europian
të Praktikave më të Mira në
Mikrofinancë.
▶ Korrik
Nënshkrimi i “Fondit të
Garancisë” për kreditë rurale me
RCGF.
▶ Nëntor
Lançimi i projektit PPP me
Qeverinë Holandeze, EFSE DF,
RIAS dhe FED invest.
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▶ Janar
Përfshirja në skemën e sigurimit
të depozitave.
▶ Prill
Vlerësimi nga Banka Botërore si
një histori suksesi në “Raportin e
Zhvillimit të Financave Globale”.
▶ Qershor
Nënshkrimi i marrëveshjes me
JICA-n dhe Qeverinë Shqiptare të
projektit 4-vjeçar për përfshirjen
financiare.
▶ Dhjetor
Nënshkrimi i programit ItaloShqiptar për zhvillimin e SME-ve.

▶ Janar
Çmimi “Bleta e Artë’’.
▶ Shkurt
Konferenca e nisjes së
projektit 4-vjeçar me JICA-n:
“Përfshirjen financiare të
fermave familjare në Shqipëri”.
▶ Qershor
Nisi faza e dytë e projektit me
Qeverinë Holandeze, EFSE DF,
RIAS dhe FED invest.
▶ Korrik
Nënshkrimi i marrëveshjes me
Ministrinë e Bujqësisë – Skema
IPARD II.
▶ Dhjetor
• Plotësoi kushtet e Kodit
Europian të sjelljes së mirë
në fushën e mikrofinancës
dhe merr Certifikatën e
Përputhshmërisë.
• Firmosja e kontratës për
implemetimin e sistemit të ri
CBS - Oracle Flexcube.

RRITJE E QËNDRUESHME E BIZNESIT DHE E PERFORMANCËS FINANCIARE
Që nga fillimi i aktivitetit të FED invest, nga Shkurt 2016 deri në fund të vitit 2018:
■ Numri i anëtarëve është rritur 80%;
■ Portofoli i kredive, 40%;
■ Portofoli i depozitave, 57%;
■ Rezultati neto dhe kthimi mbi kapitalin kanë një tendencë dukshëm në rritje nga viti në vit;

Performanca e portofolit të kredisë, depozitës dhe anëtarësisë
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ZHVILLIM I AKTIVITETIT, HARMONIZUAR ME MISIONIN DHE VLERAT
Anëtarësia e gjerë e FED invest shërbehet nga degët që shtrihen në të gjithë vendin;
Standardizimi i degëve me mjedise profesionale dhe miqësore për anëtarët;
Produkte konkurruese të kredive dhe depozitave, përshtatur sipas nevojave të anëtarësisë.
Shpërndarja e portofolit të kredive
sipas sektorëve, 31 dhjetor 2018

Shpërndarja e portofolit të depozitave
sipas maturimit, 31 dhjetor 2018

Konsumatore

7%
Bujqësi

Tregti

Mbi 24 muaj

14%

41%

37%

1%

27%

18%

Shërbime

55%

Deri 12 muaj

12 deri 24 muaj

Prodhim

Zgjerim i aktivitetit të kredisë mikro, duke diversifikuar produktet;
Lançim i produktit SME me hapa të kujdesshëm dhe të sigurtë;
Lançim i produkteve për shtresat vulnerable, mbështetur nga skemat e garancisë të EaSI.
Vlera mesatare e kredisë në FED invest,
ndjeshëm më e ulët se PBB / Frymë.

600000
500000
400000
300000

Vlera mesatare e kredisë
PBB / Frymë

200000
100000
0
Vlera në Lekë
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2016

2017

2018

ADMINISTRIMI I RISKUT ME SISTEME TË SIGURTA E TË QËNDRUESHME

Në FED invest është krijuar dhe implementuar kuadri i plotë i administrimit
të riskut, duke:
■ Përcaktuar matricën e treguesve të matjes dhe kontrollit të risqeve;
■ Vendosur dhe zbatuar kufijtë e tolerancës së riskut;
■ Përcaktuar linjat përgjegjëse të rreziqeve;
■ Ndërtuar dhe zbatuar sistemin e monitorimit të risqeve;
■ Krijuar mjetet për testimin e skenarëve të ndryshëm të ekspozimeve;
■ Hartuar planin për “Vazhdimësinë e Zhvillimit të Biznesit”.
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FINANCË SOCIALE

FED invest është i përkushtuar të ofrojë cilësi të lartë
shërbimesh për anëtarin dhe të respektojë standardet më
të mira të industrisë për transparencën dhe mbrojtjen e
konsumatorit, për të rritur besimin e tyre ndaj FED invest.
Në vlerësim të punës së palodhur të stafit tonë dhe të
manaxhimit për të siguruar kthimin e vlerave të shtuara
si në biznes dhe në fushën sociale, më 13 Dhjetor 2018,
Komiteti Drejtues i Komisionit Europian i dha FED invest
Certifikatën e Pajtueshmërisë me Kodin Europian të
Sjelljes së Mirë në ofrimin e shërbimeve të mikrokredisë,
me një pikëzim prej 96% (kufiri minimal 80%). Kodi
përcakton një paketë standardesh etike për qeverisjen,
administrimin e riskut, transparencën dhe marrëdhëniet
me konsumatorin dhe investitorët për sektorin e
mikrofinancës në BE.

Anëtari në Qendër
BESNIKËRIA

Si pjesë e projektit me FiAS, FED invest po përshtat një
qasje të përgjithshme me Anëtarin në Qendër, që ofron
zgjidhje të biznesit dhe financave, duke hartuar dhe
përmirësuar produktet bazuar në kuptimin e nevojave,
preferencave dhe sjelljes së anëtarit.

EKSPERIENCA

12

RAPORT VJETOR 2018

VLERAT

Si hap i parë për të vendosur me efektivitet nevojat
dhe aspiratat e anëtarit në qendër të vendimmarrjes
së biznesit, FED invest, në bashkëpunim me projektin e
FiAS, ka kryer një studim të rëndësishëm kombëtar për
përfshirjen financiare të popullsisë. Ky studim vlerësoi
nevojat financiare dhe jofinanciare të 1 000 familjeve,
anëtare ose jo të FED invest.

HARTIMI DHE ZBATIMI I PROCESEVE OPERACIONALE TË STRUKTURUARA

Menaxhimi
i Produkteve

Menaxhimi
i Back
Oﬃce

Njësia
Operacionale

Menaxhimi
i Proçeseve

Operacionet në FED invest, gjatë vitit 2018, përmbushën me profesionalizëm dhe efektivitet objektivat e vendosura.
Administrimi Operacional ka aplikuar dhe modernizuar praktikat e biznesit, me qëllim rritjen e efikasitetit të
Institucionit, duke realizuar:
■ Ristrukturim dhe optimizim të proceseve operacionale në degë;
■ Sistem Operacional efikas dhe ndërveprues;
■ Ndërtim dhe centralizim të funksionaliteteve të Back Office;
■ Përmirësim të procedurave, duke rritur efiçencën, kontrollin dhe mbikëqyrjen e proceseve në degë.
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KONTRATA E SISTEMIT TË RI INFORMATIK

Në 7 Dhjetor 2018, pas një viti pune intensive dhe këmbëngulëse të FED invest, ekipit të Konsulentëve të JICA-s
dhe Ekspertëve të RIAS-it për të përzgjedhur një sistem informatik që u përgjigjej ambicieve në rritje të biznesit
dhe misionit social të FED invest, u nënshkrua marrëveshja JICA - FED invest - Facilization, një kompani shqiptare
me status partneri “Gold” i Oracle.
Marrëveshja formalizoi blerjen dhe implementimin e programit informatik “Oracle Flexcube Universal Banking
Software”, sigurimin e të gjithë infrastrukturës mbështetëse të sistemit, duke përfshirë serverat, rrjetin dhe
rinovimin e të gjithë parkut kompjuterik të FED invest.
Investimi përfaqëson një bashkëfinancim mes JICA-s dhe FED invest, i cili u financua në masën 83%,
si dhuratë, nga Qeveria Japoneze, së cilës i jemi gjithmonë mirënjohës.
MARRËVESHJA
MASTER

Liçencat e Teknologjisë
dhe Aplikacionit
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Shërbime Implementimi
Hardware

VENDOSJA E THEMELEVE PËR NJË
TEKNOLOGJI BASHKËKOHORE
FED invest punon për optimizimin e teknologjisë bashkëkohore si një nga shtyllat
kryesore mbështetëse në realizimin objektivave institucionale, për gjenerimin
dhe ruajtjen e bazës së të dhënave.
FED invest, në bashkëpunim me Rabobank, ka përgatitur strategjinë e zhvillimit
të TIK, cila parashikon kërkimin e një zgjidhjeje të mençur, të sigurt dhe efektive,
në përputhje me përshkallëzimin e kërkesave të biznesit.
Gjatë vitit 2018 është punuar me këmbëngulje për të:
■ Forcuar infrastrukturën në ambientet e FED invest me synim mbështetjen
e nevojave të biznesit;
■ Adresuar risqet kryesore të TIK-ut, të identifikuara nga studimi i vlerësimit të tij;
■ Realizuar zhvillime të reja për t’iu përgjigjur kërkesave në rritje të biznesit dhe drejtimit;
■ Krijuar funksionet e suportit të përdoruesve dhe funksionin e sigurisë së TIK-ut;
■ Ngritur strukturën drejtuese të projektit për implementimin e CBS.

FUQIZIMI I KAPACITETEVE TË ADMINISTRIMIT FINANCIAR
DHE SISTEMEVE TË KONTROLLIT
■ Hartimi dhe përgatitja e buxhetit, realizuar me një metodologji
bashkëkohore gjithëpërfshirëse;
■ Riorganizimi i strukturës së manaxhimit të informacionit, e cila ka ndikuar
në forcimin e funksioneve të kontrollit financiar, duke siguruar raportimet
në kohë dhe me cilësi;
■ Diversifikimi i burimeve të financimit;
■ Përmirësimi i manaxhimit të aseteve dhe detyrimeve;
■ Plotësimi i procedurave të auditimit, orientuar mbi bazën e rreziqeve.
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INTEGRIM I HARMONIZUAR DHE PROFESIONAL
I BURIMEVE NJERËZORE

55%

MBI
STAF FEMRA

24 TRAJNIME
989 PJESËMARRËS

8.4 /10 PIKË

PUNONJËSIT E KËNAQUR

▶ Rritje të kapaciteteve në të gjitha nivelet,

▶ Rekrutime cilësore, për t’iu përgjigjur kërkesave sfiduese të FED invest,
▶ Vlerësim periodik dhe efektiv i performancës së punonjësve,
▶ Motivim i vazhdueshëm i punonjësve, nëpërmjet:
✓ Formave të ndryshme të motivimit financiar;
✓ Krijimit të një mjedisi zhvillues dhe bashkëpunues;
✓ Përfshirjes së punonjësve në skemën e pensionit vullnetar
dhe në skemën e sigurimit privat të shëndetit;
✓ Trajnime dhe kualifikime të vazhdueshme për stafin, përfshirë edhe investimin në talente;
✓ Krijimi i mundësive për t’u njohur me eksperiencat ndërkombëtare.

Niveli i kënaqësisë së punonjësve për vitin 2018 rezultoi 8.4 /10 pikë.
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PARTNERITETE
VLERËSIM
NGA BANKA
QË KONTRIBUOJNË
BOTËRORE NË PËRMBUSHJE
TË OBJEKTIVAVE TË BIZNESIT DHE FINANCAVE (I)
I. Në Shkurt 2018, nisi faza e parë zyrtare
e projektit mes JICA-s dhe FED invest, në
partneritet me Ministrinë e Ekonomisë dhe
Financave të Shqipërisë.

QËLLIMI
I PËRGJITHSHËM

JETESA E FAMILJEVE ME FERMA TË VOGLA NË SHQIPËRI
PËRMIRËSOHET PËRMES PËRFSHIRJES FINANCIARE.

SYNIMI I
PROJEKTIT

PËRFSHIRJA FINANCIARE E FAMILJEVE ME FERMA TË VOGLA
NË SHQIPËRI ËSHTË ZGJERUAR PËRMES PËRDORIMIT TË
PËRMIRËSUAR TË PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE FINANCIARE
DHE JOFINANCIARE TË OFRUARA NGA FED INVEST.

REZULTATE

1. ‘QASJA E KLIENTIT NË QENDËR’ PËR ZHVILLIMIN E PRODUKTIT
2. SHËRBIME JOFINANCIARE
3. PËRMIRËSIMI I AKSESIT PËRMES PËRDORIMIT
TË TEKNOLOGJIVE TË REJA
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PARTNERITETE QË KONTRIBUOJNË NË PËRMBUSHJE
TË OBJEKTIVAVE TË BIZNESIT DHE FINANCAVE (II)

Moduli 1: IT / Operacione
Moduli 2: Zhvillimi i Agrobiznesit
Moduli 3: Zhvillimi i aktivitetit të Biznesit/SME/retail
Moduli 4: Rritja e kapaciteteve (Risku, Audit, ALCO, Financë, Përputhshmëria)
Moduli 5: Ridizenjimi i proceseve të Biznesit
Moduli 6: Qeverisja dhe Kapitalizimi

II. Në qershor 2018, Komiteti Drejtues i Projektit të përbashkët mes FED invest, EFSE DF,
Qeverisë Holandeze dhe Rabobank, i mbledhur në Hagë, në Ministrinë e Punëve të Jashtme,
miratoi fillimin e fazës së dytë të projektit.
18
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PARTNERITETE QË KONTRIBUOJNË NË PËRMBUSHJE
TË OBJEKTIVAVE TË BIZNESIT DHE FINANCAVE (I)

III. Fillimi i zbatimit të programit të punësimit të KE-së dhe inovacionit social/
EaSI – Fondi i Garancisë, për një shumë maksimale 1.2 milionë euro, me ndikim
direkt në zgjerimin e aktivitetit të huadhënies për klientët me të ardhura të
ulëta dhe shtresat vulnerable dhe me ndikim pozitiv në forcimin e raportit të
mjaftueshmërisë së kapitalit.

IV. Bashkëpunimi i shkëlqyer me RCGF, gjë që mundësoi rritjen e Fondit të
Garancisë deri në vlerën 3.2 milionë euro me kushte më të mira.

V. Firmosja e marrëveshjes me Programin Italo-Shqiptar të Zhvillimit të SME-ve.
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PASQYRAT FINANCIARE
Më 31 Dhjetor 2018
(në mijë lekë, përveç rasteve kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e Pozicionit Financiar
Aktivet

31 Dhjetor 2018

31 Dhjetor 2017

Mjete monetare

290,280

179,656

Depozita me afat

1,014,452

841,511

Letra me vlerë

112,208

120,567

Interesa Pjesëmarrës

718

718

Kredi

3,555,988

3,317,652

Aktivet afatgjata materiale

132,630

124,048

Aktivet afatgjata jomateriale

7,659

8,107

Aktive të tjera

37,806

18,479

Totali i aktiveve

5,151,741

4,610,738

Hua

847,251

601,335

Fond për rezervë statistikore

75,670

70,137

Depozita të anëtarëve

3,777,176

3,492,957

Detyrime të tjera

49,706

75,442

Grante të shtyra

-

3,370

Totali i detyrimeve

4,749,803

4,243,241

Kapitali

141,996

137,990

Rezervat

229,507

214,163

Teprica e mbartur

30,435

15,344

Total i kapitalit

401,938

367,497

Total i kapitalit dhe detyrimeve

5,151,741

4,610,738

Detyrimet

Kapitali
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PASQYRAT FINANCIARE
Më 31 Dhjetor 2018
(në mijë lekë, përveç rasteve kur shprehet ndryshe)

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
FED invest

31 Dhjetor 2018

Të ardhurat nga interesat e kredisë

509,109

Shpenzime për interesat

(88,835)

Të ardhura neto nga interesi

420,274

Shpenzime nga zhvlerësimi i huave, neto

(68,765)

Totali i zhvlerësimit të huave

(68,765)

Të ardhura nga komisionet neto

56,562

Totali i të ardhurave nga komisionet

56,562

Të ardhura nga investimet

38,787

Shpenzime interesi për huatë

(23,761)

Të ardhura jo-operative neto

6,984

Të ardhura të tjera neto

22,010

Shpenzime për personelin

(244,012)

Shpenzime administrative

(136,623)

Zhvlerësimi dhe amortizimi

(10,987)

Shpenzime për ASD

(8,024)

Totali i shpenzimeve

(399,646)

Teprica e periudhës

30,435
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RAPORT I AUDITIT TË JASHTËM
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RAPORT I AUDITIT TË JASHTËM
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RAPORT I AUDITIT TË JASHTËM
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OBJEKTIVAT PËR VITIN 2019

 Rritja dhe zhvillimi i biznesit në të gjithë treguesit dhe në gjithë rrjetin e degëve;
 Zhvillimi i mëtejshëm i produktit SME;
 Ruajtja e cilësisë së lartë të portofolit të kredisë;
 Implementimi i sistemit qendror, Oracle Flexcube;
 Përmirësimi i infrastrukturës kompjuterike në të gjithë rrjetin e degëve dhe Zyrën Qendrore;
 Lançimi i produkteve dhe shërbimeve të reja si: pagesa utilitare, llogari rrjedhëse, etj;
 Rritja e rezultatit neto të shoqërisë dhe forcimi i mjaftueshmërisë së kapitalit;
 Ngritja dhe funksionimi i Njësisë së Njohurive Agro;
 Forcimi i strukturës së brendshme organizative dhe lidershipit për të mbështetur rritjen e
qëndrueshme të FED invest.
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RRJETI I SHKK FED INVEST

TIRANË

UNAZA E RE
PAZARI I RI
PETRELË
BARZEZË
KASHAR
VORË
KAMËZ
MARIKAJ
ZALLHERR
ISUF MUCAJ
TIRANA E RE
21 Dhjetori

POGRADEC
POGRADEC
ÇERRAVE

ELBASAN
ELBASAN
MOLLAS
GJINAR
BELSH
CËRRIK
KUQAN

VLORË

ELBASAN
MOLLAS
GJINAR
BELSH
CËRRIK
KUQAN

SARANDË

LIBRAZHD

FIER

GRAMSH

LIBRAZHD
PËRRENJAS

KËMISHTAJ
LUSHNJË
REMAS
KRUTJE
ÇERMË
DIVJAKË
BUBULLIMË

Shkodër
Lezhë

PEQIN

KORÇË
LIBRAZHD
PËRRENJAS

LUSHNJE

Malësi e
Madhe

VAJKAN
LEVAN
FIER
SVA
FIER 2
DAULLAS

SHKODËR
Durrës

SHKODËR
BUSHAT
Tiranë

Librazhd

Lushnje

Elbasan
Gramsh

Kuçovë
Fier

Vlorë
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Pogradec
Korçë

Berat

Përmet

Gjirokastër

Sarandë
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KOPLIK

Kavajë Peqin

LEZHË
PËRMET

DURRËS
DYRRAH
SHIJAK
MANZË

BERAT

BERAT
URA VAJGURORE
KUÇOVË

KAVAJË
GJIROKASTËR

RRITEMI BASHKË ME ANËTARËT
DEGA BERAT

“Jam shumë i kënaqur për investimin që kam berë, por
jam shumë i vetëdijshëm se borxhin e merr, por duhet
të dish si ta investosh.”

DEGA ELBASAN

“Kreditë e SHKK-së kanë qenë një mbështetje bujare
dhe e sigurt si për biznesin tim ashtu edhe për anëtetarët në të gjithë zonën. Mjaft biznese të vogla dhe të
mesme të zonës janë financuar nga FED invest.”

DEGA FIER

”Nuk mund t’i plotësoja asnjëherë vetë paratë për ngritjen e një serre, prandaj
vendosa të merrja kredinë e parë në FED invest. Pasi ndërtova serrën, mora dhe
një kredi të dytë, e cila më ndihmoi për blerjen e fidanëve. Mirësia dhe cilësia në
vazhdimësi më shtynë te kredia e tretë për zgjerimin e aktivitetit tim.”

DEGA GJIROKASTER

“Unë dhe familja ime arritëm të mbyllim ciklin e
prodhimit të vajit të ullirit, falë investimit në një
makineri vaji me mbështetjen e FED invest.”

DEGA KOPLIK

“Ndonjëherë ndihesh me fat kur gjen dikë që i beson
dhe i bën realitet ëndrrat. Në këtë mënyrë filloi
historia ime me FED invest.”

DEGA BUBULLIMË, LUSHNJË

“Ishte kredia e parë në jetën time. Në atë kohë s’kishim asgjë vet. Kisha disi frikë.
Ishte koha kur të afërmit më thoshin se do të kisha probleme duke e bërë këtë hap.
Por, unë kisha parë edhe në emigracion, që të gjithë merrnin kredi për të zhvilluar
aktivitetin.”
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Rr. Qemal Stafa, nr.70
Tiranë, Shqipëri
Tel/Fax: + 355 4226190/1
info@fedinvest.al
fedinvest.al
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