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MESAZH NGA 
ADMINISTRATORI
I PËRGJITHSHËM
Të nderuar Klientë,

Me kënaqësi mund të shpreh që viti 2021 ka qenë një vit mjaft pozitiv për Credins 
Invest, si në drejtim të aktivitetit të shoqërisë, ashtu edhe në drejtim të ecurisë së 
fondeve nën administrim. Shoqëria Credins Invest për të disatin vit ka arritur një 
rezultat financiar pozitiv, gjë që dëshmon qëndrueshmërinë financiare të saj. Nën 
licencën e re të akorduar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Shoqëria gjatë 
vitit 2021 regjistroi dy fonde të investimeve alternative, gjë që solli një diversifikim 
të mëtejshëm të tregut financiar në Shqipëri, duke krijuar mundësi për alternativa 
të reja investimi vetëm për klientët profesionistë dhe të kualifikuar.

Fondi i Pensionit “Credins Pension” dhe Fondi i Investimit “Credins Premium” patën 
rritje në vlerë neto të aseteve të tyre, siguruan kthime pozitive e të kënaqshme, 
dhe ruajtën pozicionin në tregun e fondeve të pensionit vullnetar dhe atë të 
fondeve të investimit. 

Nga pikëpamja makro, viti 2021 u karakterizua nga rritje e aktivitetit ekonomik 
dhe investimeve, pavarësisht prezencës dhe vijueshmërisë së pandemisë globale 
përgjatë gjithë vitit. Rritja e likuiditetit në treg dhe ulja e interesave të borxhit të 
brendshëm në ankandet e titujve qeveritarë, ardhur nga ulja e normës bazë të 
interesit nga 1% në 0.5% dhe politikat monetare ekspansioniste të ndërmarra nga 
Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2020, patën efekt pozitiv në 
vitin që lamë pas. Për këto arsye, fondet e investimit dhe të pensioneve private 
patën efekte pozitive si në kthime më të larta nga investimi, dhe në rritje të nivelit 
të investimeve.

Ulja  e normave të interesit pothuajse në të gjitha maturitetet, solli një rritje të 
çmimit të kuotës dhe kthimit vjetor të Fondeve krahasuar me ecurinë e tyre gjatë 
vitit 2020.



MESAZH NGA 
ADMINISTRATORI
I PËRGJITHSHËM

Rritja ekonomike dhe rritja për investime në tregun 
financiar u ndikuan pozitivisht nga rritja e nivelit të 
aktivitetit ekonomik përgjatë vitit 2021.  Lehtësimi 
i masave anti COVID-19 për rrjedhojë të vaksinimit 
të gjerë të popullësisë, krijoi kushtet e zhvillimit të 
mëtejshëm të ekonomisë, kryesisht gjatë muajve të 
verës. Faktorët kryesorë të rritjes në tregun financiar 
vendas ishin besimi i investitorëve për një trend pozitiv 
në ekonomi, dhe likuiditeti i lartë i aktorëve financiar 
në vend. 

Komunikimi dhe informimi i vazhdueshëm i klientëve 
përgjatë viteve të pandemisë, ka ndikuar pozitivisht 
në mbajtjen e portofolit ekzistues dhe rritjen e 
besnikërisë së klientëve ndaj fondeve që shoqëria 
administron. Rritja e numrit të klientëve të rinj që 
investuan në fondin e pensionit vullnetar dhe fondin e 
investimit, ishte një tregues që pasiguria e shkaktuar 
nga pandemia po kalohej dhe po rikthehej besimi i 
individëve për të investuar kursimet e tyre.

Një nga avantazhet e fondit të pensionit vullnetar 
“Credins Pension”, lidhet me faktin se produkti 
synon të ofrohet në afatgjatë për klientin, me qëllim 
tërheqjen e fondit në prag të moshës së pensionit. 
Vlen të theksoj që, Credins Invest vijon të jetë zgjedhja 
e shumë klientëve që investojnë për moshën e 
pensionit në fondin e pensionit Credins Pension, dhe 
vijojmë të jemi të parët në treg në numër klientësh 
duke zotëruar mbi 50% të tregut vendas.

Fondi i pensionit “Credins Pension” pati rritje prej 
24.3% në vlerë neto të aseteve dhe rreth 4% në numër 
klientësh krahasuar me një vit më parë. Përqindja e 
rritjes së numrit të klientëve  në fundin e vitit 2021 
rezultoi më e lartë se përqindja e rritjes në fund të 
vitit 2020 krahasuar me një vit më parë, duke treguar 
që sfidat e vitit nuk e prekën portofolin ekzistues të 

klientëve. Klientët ekzistues vijuan të kontribuojnë në 
llogarinë e tyre të pensionit vullnetar, dhe kushtet e 
favorshme të investimit përthithën po ashtu klientë të 
rinj që u bënë pjesë e fondit me kontribute të rregullta. 
Institucionet dhe kompanitë, pjesë të skemave 
profesionale të pensionit në Fondin Credins Pension, 
jo vetëm që nuk i kanë ndërprerë kontributet në vitin 
2021 e në vazhdim, por vijuan duke rritur numrin e të 
anëtarësuarëve dhe të kontributeve. 

Krijimi i skemave të reja profesoniale përgjatë vitit 
2021, nga institucione me numër të konsiderueshëm 
punonjësish, ishte një tjetër tregues tjetër pozitiv për 
fondin.



Krahasuar me vitin 2020, viti 2021 ishte viti i rikthimit 
të besimit tek klientët e fondit të investimit, të cilët 
përjetuan frikë dhe pasiguri gjatë periudhës së 
pandemisë, kryesisht përgjatë vitit 2020. Fondi, 
vetë nga natyra që ka dhe ndjeshmëria nga luhatjet 
aftashkurtra të tregut, arriti të krijonte jo vetëm 
stabilitet përgjatë vitit, por edhe rritje të çmimit. 
Fondi Credins Premium shënoi rritje me 13.2% në 
vlerën neto të aseteve dhe rritje të kthimit nga 
investimi për klientët në fund të vitit 2021.  Luhatjet e 
shkaktuara përgjatë vitit 2020, arritën të rikuperojnë 
pozitivisht duke sjellë një kthim neto të kënaqshëm 
për investitorët në fund të vitit 2021. Klientët e duruar 
arritën të marrin benefite nga fondi duke qendruar të 
investuar.

Me bindje themi që pavarësisht situatës së 
jashtëzakoshme të pandemisë globale në vitet 
2020 - 2021, kemi arritur të mbajmë në nivele të 
qëndrueshme portofolin e fondit të investimit, duke 
ofruar konsulencë të vazhdueshme ndaj klientëve 
të cilët na kanë qëndruar besnikë dhe treguan 
durim duke vazhduar investimin e tyre. Besimi i 
vazhdueshëm i Aksionarëve tanë, bashkëpunimi i 
ngushtë me Këshillin e Administrimit dhe angazhimi 
maksimal i punonjësve të shoqërisë, ka patur vetëm 
ndikime pozitive në ecurinë e shoqërisë dhe fondeve 
që ne administrojmë. 

Pritshmëritë për vitin 2022

Kemi hyrë në një vit të vështirë për ekonominë mbarë 
botërore. Tregjet financiare kanë patur volatilitet të 

lartë gjatë muajve të fundit, normat e interesit janë 
rritur si përgjigje e politikave monetare shtrënguese të 
qeverive për të menaxhuar nivelet e larta të inflacionit, 
të papara prej vitesh tashmë. Konflikti ushtarak Rusi-
Ukrainë, rritja e çmimeve në nivel global, kanë sjellë 
pasiguri dhe frikë, e cila ndihet në çdo aspekt, dhe më 
ngushtësisht në planet e individëve për kursim dhe 
investime.

Prej fundit të vitit 2021, ka nisur një tendencë e 
rritjes së normave të interesit. Rritja e normës bazë 
në nivelet e para pandemisë prej 1% u reflektua 
më shpejt nga çfarë pritej në nivelin e normave të 
interesit të titujve qeveritarë. Fondet e investuara 
në obligacione qeveritare, për shkak të rritjes së 
normave të interesit të këtyre instrumentave në të 
gjithë gamën e maturiteteve, kanë pësuar rënie të 
çmimit të kuotës.

Klientët duhet të tregohen të duruar në të tilla 
periudha, dhe të shohin përfitimin në afat të gjatë. 
Këshillimi financiar i vazhdueshëm, transparenca dhe 
informacioni periodik i ecurisë makro dhe në nivel 
fondi, janë të gjitha në dispozicion të investitorëve 
tanë.

Norma më të larta të obligacioneve afatgjatë do të 
thotë investim më fitimprurës për klientët afatgjatë 
të fondit të pensionit. Përsa i përket klientëve të fondit 
të investimit, të cilët në përgjithësi kanë një plan më 
afatshkurtër, i këshillojmë të qëndrojnë të investuar 
për të patur mundësinë e përfitimit në një afat më të 
gjatë. Ekonomistët thonë ‘ku ka luhatshmëri ka edhe 
mundësi’. 
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Ju jemi mirënjohës
për besimin tuaj të vazhdueshëm!

Estela Koçi
Administratore e Përgjithshme

Këto mundësi kapen duke qëndruar në fond me durim, dhe jo duke marrë vendimin 
e disinvestimit në kushtet e frikës dhe pasigurisë.

Si përhera, por sidomos tani në momentë të tilla të krizave botërore, ne jemi të 
gjithë të angazhuar të veprojmë në të mirën e klientëve tanë dhe të vijojmë të jemi 
zgjedhja e tyre.
Evente pozitive presim të kemi gjatë këtij viti, që do të kenë të bëjnë me miratimin 
e një kuadri të rishikuar rregullator për fondet e pensionit privat. Ligji i ri do të 
sjellë mjaft benefite për klientët e fondeve të pensionit dhe një administrim më 
bashkëkohor dhe të përshtatur me legjislacionin ndërkombëtar, gjë që do ta 
zhvillojë më tej këtë treg.

Gjithashtu, përsa i përket fondeve të investimit, zhvillimi i tregut është tashmë i 
pandalshëm. Nuk ka kohë të mirë apo të keqe për të investuar, është gjithmonë 
koha e duhur për të investuar dhe kursyer!

Viti 2022 do të jetë një vit sfidues për tregjet financiare, por ne do të vijojmë të 
ndjekim vizionin e shoqërisë, duke ofruar cilësi maksimale shërbimi për klientët që 
na besojnë çdo ditë dhe mundësinë e krijimit të një game më të gjerë produktesh.
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MESAZH NGA
KRYETARI I KËSHILLIT
TË ADMINISTRIMIT
Një përmbledhje e ngjarjeve të 2021
për CREDINS INVEST 
Unë ndihem e nderuar të prezantoj një përmbledhëse hyrëse për raportin vjetor të 
vitit 2021 të Credins  Invest, pas një dekade në drejtim të bordit të administrimit të 
Credins Invest. E pra sot pas kësaj eksperience flas me shumë bindje për qëllimin, 
reputacionin, vlerat dhe talentin e padiskutueshëm të ekipit të shoqërisë Credins 
Invest. 
Në fillim të kësaj përmbledhje për vitin 2021, doja të falenderoja të gjithë 
bashkëpunëtorët e Credins  Invest, përfshirë edhe aksionarët e saj. Të gjithë jemi të 
vetëdijshëm, se viti 2021 ishte një vit sfidash për ne, si dhe shoqërinë e administrimit 
Credins Invest. 

Andaj sot në këtë vështrim përmbledhës të një viti të vështirë dhe të përmbyllur me 
sukses, nuk mund të kursehem, por duhet të pohoj publikisht, se pa mbështetjen 
e punën e stafit, bashkëpunëtorëve, si dhe mbështetjen e aksionarëve, sfidat e 
shoqërisë për vitin 2021 nuk do të ishin përballuar.  

Performanca përgjatë 2021

Megjithëse nën ndikimin e rreziqeve të reja dhe të shtuara, që imponoi COVID - 19, 
vlerat e krijuara përgjatë vitit 2021 i siguruan Credins Invest një bilanc pozitiv, si dhe 
likuiditetet e nevojshme për të mbështetur sfidat e aktivitetit. 

Gjithë tregjet financiare në 2021 përfshirë edhe fondet e pensionit vullnetar e fondet 
e investimeve në vend, përjetuan një situatë, nga ku rritja e aktivitetit ekonomik 
përcolli efektin pozitiv për financat publike e likuiditetin e tregut vendas, duke ulur 
interesat e luhatshmërinë e normave të borxhit të brendshëm. 



Vlerat e hyra në fondet që administron shoqëria 
Credins Invest pësuan hyrje neto pozitive përgjatë 
gjithë vitit 2021, pavarësisht se të ardhurat e 
realizuara, ishin më pak se kufiri i parashikimeve.  

Gjithsesi, pavarësisht vështirësive të tregut financiar 
gjatë 2021, shoqëria Credins Invest, me administrimin 
profesional e të kujdesshëm, dëshmoi, se rezultati 
mund të arrihet me vendosmërinë e përkushtimin 
për të arritur pritshmëritë, mbështetur edhe në 
orientimet e aksionarëve.  

Ngjarje të vitit 2021  

Fokusi kryesor i aktivitetit në 2021 i shoqërisë 
administruese Credins Invest ishin shërbimet 
promovuese për të siguruar hyrje të reja neto në 
fondet që administron, duke pasur nën vëmendje 
të veçantë edhe klientët institucional. Ky aktivitet i 
shoqërisë përgjatë vitit 2021, siguroi një qasje neto 
pozitive në Fondin Credins Pension e në pjesën më të 
madhe të vitit një qasje neto pozitive edhe në Fondin 
Credins Premium.  

Ngjarjet e fund vitit 2021, demonstruan qartë, se 
shoqëria administruese Credins Invest është tashmë 
subjekt me eksperienca dhe me kapacitete burimore 
e profesionale, të afta dhe të përgatitura për t’ju 
përgjigjur në kohë e me efikasitet ngjarjeve me 
karakter të pazakontë e të jashtëzakonshëm. 

Shoqëria administruese Credins Invest, është 
mjaftueshëm e ndërgjegjshme, andaj e konsideron 
vlerë, transparencën me klientët e saj ne fonde, si edhe 
publikun, andaj analizon në periodikë të rregullt çdo 
faktor risku, që ndikon në fondet që administron, duke 

vlerësuar peshën e çdo faktori risku, që mundëson 
gjykimin e paraqitjen e drejtë të indikatorëve, të cilët 
me këtë metodologji kuotuan mbylljen e vitit 2021.

Angazhimi i shoqërisë administruese Credins Invest 
në këtë aspekt, ka qenë dhe mbetet një detyrë e 
rëndësishme, duke vlerësuar interesat e klientëve 
të saj, pa përjashtuar psikozën e frikës, që mund të 
krijohet nga tërheqjet e pazakonta nga fondi, andaj 
në menaxhimin e situatave të pësuara, shoqëria 
ka synuar menjëherë adresimin dhe menaxhimin e 
impaktit të prodhuar nga tërheqja, duke garantuar 
efekt të ulët tek normat e fondit, dhe duke monitoruar 
me kujdes implikimin, që përcolli kjo situatë në asetet 
e Fondit edhe të ardhurat e shoqërisë. 



Ndërtimi e zbatimi i masave, si dhe reagimi sipas 
një plani të mirë punuar, në përballim të rasteve të  
tërheqjeve nga fondi me natyrë të jashtëzakonshme, 
ne besojmë, se e nxit kulturën e angazhimit tonë për 
të trajtuar rastet e eventeve madhore me tërheqje 
kuantitative nga fondi, me kujdesin e nevojshëm e të 
domosdoshëm, për të ulur efektin negativ në asetet e 
fondit, maksimizuar të ardhurat e shoqërisë, njëherazi 
edhe për të ruajtur e maksimizuar normën e kthimit 
përkundrejt klientëve tanë.  

Struktura e investimit  

Gjatë vitit 2021, shoqëria Credins Invest zbatoi 
politikat e aprovuara për strategjinë e investimit të 
likuiditetit në tituj me synim përmirësimin e strategjive 
taktike për të marrë çmime të favorshme edhe rritur 
kthimet afatgjata në Fondin e Pensioneve. 

Me qëllim ruajtjen dhe zbatimin e standardeve ligjore 

në fuqi, si dhe në angazhimin konstruktiv, me siguri 
pohoj se përgjatë 2021, administrimi i shoqërisë 
Credins Invest, ka qenë konsistent në drejtim të 
zbatimit te standardit të detyrueshëm për tregjet e 
fondeve vullnetare, si dhe të hapësirës që imponon 
niveli i siguruar i të ardhurave mbi treguesit e 
shpenzimeve për shoqërinë.   

E ardhmja e tregut 

Shoqëria jonë po ndryshon vazhdimisht, e megjithëse 
tregjet financiare po ndërveprojnë gjithnjë e më 
shumë mes tyre, ndarja edhe specifikat e tregut 
tonë mes varianteve të tjera me të cilat tentojmë të 
krahasohemi është e dallueshme. 

Ndryshimet që dallohen kushtëzohen nga 
karakteristikat me natyrë lokale, megjithatë ne 
besojmë se shpejt tregu ynë financiar do të përqaset 
për të pasur efektivitetin, edukimin e duhur e për 
rrjedhojë edhe fuqizimin e tij. 

Sinqerisht,

Av. Vjosa Bodo 
Kryetar i Këshillit të Administrimit 

CREDINS INVEST sh.a. 
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SHOQËRIA
CREDINS 
INVEST
Credins Invest shoqëri aksionare, është shoqëri administruese e Fondeve, e cila 
mbikëqyret nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në përputhje me dispozitat 
e ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 (ndryshuar) “për Autoritetin e Mbikëqyrjes 
Financiare”, ligjit nr. 10197, datë 10.12.2009 “Për Fondet e Pensionit Vullnetar” dhe 
ligjit nr 56/2020 “për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.

1.
Mbledhjen dhe Investimin 
e fondeve të pensionit 
vullnetar dhe kryerjen e 
pagesave të pensionit, 
bazuar në licencën 
nr.3, datë 23.11.2011, 
lëshuar nga Autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare;

2.
Administrimin e aseteve të 
sipërmarrjes së investimeve 
kolektive, mbështetur 
në licencën nr.3, datë 
30.05.2016, lëshuar nga 
Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare;

3.
Administrimin e 
Fondeve të Investimeve 
Alternative vetëm për 
klientë profesionistë dhe 
të kualifikuar.

SHOQËRIA CREDINS INVEST SH.A.
KA SI OBJEKT TË AKTIVITETIT TË SAJ: 
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MISIONI
DHE VLERAT BAZË
MISIONI DHE VLERAT BAZË QË NA UDHËHEQIN JANË PJESË E INTEGRUAR 
E KODIT TË ETIKËS SË CREDINS INVEST SH.A., DHE PËRBËJNË BAZËN E 
VEPRIMTARISË SË PËRDITSHME TË SHOQËRISË. 

Integritet, profesionalizëm, besueshmëri dhe ndershmëri;

Respektimi i diversiteteve;

Punë e përbashkët në grup e bazuar në sinqeritet dhe besim reciprok;

Inkurajimi dhe arritja e sfidave dhe përgjegjësive të marra përsipër;

Gjykime profesionale të pavarura gjatë kryerjes së detyrës, dhënies së 
informacionit dhe angazhimit në aktivitete të tjera profesionale.

MISIONI YNË

VLERAT

Ofrimi i shërbimeve financiare dhe ndërtimi i një biznesi i cili udhëhiqet nga 
parime dhe vlera të larta etike;

Puna me profesionalizëm për të arritur rezultate sa më të larta dhe të 
qëndrueshme;

Administrim profesional të investimeve dhe ofrimi i një shërbimi sa më cilësor 
dhe në kohë për investitorët;

Të qenit shoqëri transparente dhe dinjitoze me një staf të besueshëm, i cili ka 
aftësitë e duhura dhe di të dëgjojë, të përvetësojë dhe të realizojë.
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Këshilli kujdeset që shoqëria administruese të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit, të shqyrtojë dhe 
të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë, miraton politikat financiare dhe të investimit, 
emëron dhe shkarkon administratorët apo anëtarët e komitetit të investimit si dhe miraton prospektet e 
fondeve që shoqëria ka nën administrim.

Znj. ESTELA KOÇI 
FCCA,
 ANËTARE

KËSHILLI
I ADMINISTRIMIT
KËSHILLI I ADMINISTRIMIT ËSHTË ORGANI QË USHTRON NJËKOHËSISHT FUNKSIONE ADMINISTRIMI E 
MBIKËQYRJEJE TË VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË, DUKE KONTROLLUAR DHE MBIKËQYRUR ZBATIMIN 
E POLITIKAVE TREGTARE DHE ZHVILLIMIN E BIZNESIT TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE. 

Z. EUGEN NURI
CFA,
ANËTAR

Znj. VJOSA BODO
KRYETARE
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KËSHILLI
I ADMINISTRIMIT

Znj. ARMIRA ÇITOZI
ANËTARE

Z. EGI SANTO 
ANËTAR
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KODI I ETIKËS

Kodi i Etikës është si një udhëzues për të gjithë anëtarët e stafit, në lidhje me veprimet 
e tyre të përditshme, të cilat duhet të jenë në përputhje me Misionin, Parimet dhe 
Vlerat tona bazë. 

Kodi i Etikës është krijuar për të drejtuar etikën personale dhe profesionale të biznesit. 
Ai është i zbatueshëm nga të gjithë punonjësit e Shoqërisë të cilët kanë përgjegjësi 
për të kontribuar dhe për të ndihmuar në mbajtjen dhe ruajtjen e reputacionit të mirë 
të Shoqërisë për ndershmëri, përkushtim, korrektesë, paanshmëri, integritet.

Kodi përmban parime etike të nivelit të lartë që nxisin stafin e shoqërisë për të krijuar 
një ambient profesional pozitiv dhe me reputacion. Në përputhje me këtë Kod, stafi i 
shoqërisë duhet:

Të veprojë me integritet, kompetencë, kujdes, respekt dhe në mënyrë etike me 
publikun, klientët, klientët potencialë dhe palët e treta;

Të vendosin integritetin profesional dhe interesat e klientëve mbi interesat e tyre 
personale;

Të përdorin kujdes të arsyeshëm dhe të ushtrojnë gjykime profesionale të 
pavarura gjatë kryerjes së detyrës, dhënies së informacionit dhe angazhimit në 
aktivitete të tjera profesionale; 

Të praktikojnë dhe të inkurajojnë të tjerët për të praktikuar në mënyrë 
profesionale dhe etike profesionin, gjë që do të reflektojë besim për ta, si dhe të 
përmirësojnë aftësitë e tyre profesionale në vijim.

SHOQËRIA CREDINS INVEST SH.A. GJATË USHTRIMIT TË AKTIVITETIT DHE 
VEPRIMATRISË SË SAJ UDHËHIQET NGA PARIME TË CILAT INKURAJOJNË 
SJELLJEN ETIKE, NDERSHMËRINË E BIZNESIT, INTEGRITETIN DHE ZBATIMIN 
E LIGJIT.
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TRANSPARENCA
TRANSPARENCA NË USHTRIMIN E VEPRIMTARISË ËSHTË BAZA PËR BESIMIN MIDIS 
SHOQËRISË DHE KLIENTËVE, PARTNERËVE DHE PUNONJËSVE TË SAJ. 

Në zbatim të këtij parimi shumë të rëndësishëm, shoqëria u mundëson klientëve 
informacion të saktë dhe të plotë lidhur me produktet që ofron. Informimi i klientëve 
është i vazhdueshëm, transparent dhe i kuptueshëm, duke i njoftuar ata për të gjithë 
benefitet dhe risqet që fondet mbartin. Kjo pasqyrohet në të gjitha materialet apo 
komunikimet e marketingut, për klientët apo klientët potencialë. Në komunikimin e 
drejtpërdrejtë me klientët apo klientët potencialë, punonjësit e shoqërisë, agjentët 
dhe palët marketuese ofrojnë një informacion të drejtë, të qartë, të kuptueshëm 
dhe joçorientues.

Gjithashtu klientët pajisen me kredencialet përkatëse, emrin e përdoruesit dhe 
fjalëkalimin, për të aksesuar llogaritë e tyre 24/7, duke u njohur me ecurinë e investimit 
të tyre dhe të kenë mundësi të marrin vendime në kohën e duhur. Kredencialet mund 
të dërgohen edhe në adresën elektronike të e email-it të investitorit, nëse Investitori 
e kërkon.

Shoqëria Administruese përllogarit çdo ditë Vlerën Neto të Aseteve dhe çmimin 
e fondeve. Pasi i konfirmon këto të dhëna çdo ditë me Bankën Depozitare, i 
publikon ato në faqen zyrtare të Shoqërisë. Publikimet dhe raportet periodike të 
shoqërisë Administruese janë të përditësuara dhe të disponueshme dhe mund të 
shfletohen elektronikisht ne faqen zyrtare www.credinsinvest.com, ose do të jenë të 
disponueshme nëpërmjet një kërkese formale nga ana e klientit.
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AKTIVITETE 
DHE TRAJNIME 

Credins Invest sh.a. angazhohet në mënyrë të vazhdueshme me informimin e 
stafit dhe trajnimin e vazhdueshëm të tyre si dhe rrjetit të agjentëve/punonjësve 
të autorizuar me të cilët bashkëpunon. Përgjatë vitit 2021 janë zhvilluar trajnime 
të organizuara dhe trajnime online me punonjësit e autorizuar për marketimin 
dhe shitjen e fondit të investimit, si dhe rrjetin e punonjësve që marketojnë dhe 
shesin produktin e fondit të pensionit vullnetar.

Të pasurit një staf të dedikuar dhe të përkushtuar në punën e përditshme, 
nevojitet motivimi i duhur, organizimi i aktiviteteve të përbashkëta trajnuese 
dhe krijimi i marrëdhënieve konstruktive për një skuadër të suksesshme. Niveli 
i motivimit në vendin e punës dhe kënaqësia në punë ka lidhje të drejtpërdrejtë 
me produktivitetin e stafit.
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PËRGJEGJËSIA
SOCIALE

Credins Invest në kuadër të politikave të përgjegjësisë sociale, në muajin Qershor 2021 mori pjesë në 
ankandin “Rrathë Dhurues”, organizuar nga Partners Albania for Change and Development me objektiv 
mbështetjen e kauzave sociale. Qëllimi i ankandit konsistonte në solidaritetin e individëve dhe shoqërive 
nëpërmjet dhurimit dhe mbështetjen e tre kauzave sociale. Kauza  e mbështetur ishte krijimi i një këndi 
lojrash në zonën e “Lana Bregas”, për ti shërbyer mbi 100 fëmijëve të komunitetit.

Filozofia e biznesit lidhet ngushtë me përfshirjen 
në aktivitete sociale e me qëllime edukuese dhe 
mbështetjen e të rinjve dhe grupeve të ndryshme
të shoqërisë.
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Në muajin Qershor të vitit 2021, Credins Invest ishte pjesëmarrëse në “Panairin e Punës dhe Karrierës”, 
organizuar nga Universiteti Aleksandër Moisiu, Durrës. Shoqëria angazhohet vazhdimisht në aktivitete 
në ndihmë të të rinjve me synim edukimin, formimin dhe rekrutimin e tyre, për fillimin e një karriere të 
suksesshme. Nënshkrimi i marrëveshjes midis Credins Invest dhe Universitetit “Aleksandër Moisiu”, për 
ofrimin e praktikave mësimore, shënoi një hap të rëndësishëm në fillimin e këtij bashkëpunimi.

Në mbështetje të projekteve dhe kauzave të ndryshme sociale, me qëllim edukimin e informimit të të 
rinjve dhe krijimin e partneriteteve të mundshme, përgjatë muajit Dhjetor 2021, ishim pjesëmarrës në 
eventin “Krijimi i Partneritetit efektiv mes shoqërive civile dhe biznesit”, ku u zhvilluan takime të shumta 
me shoqërinë civile dhe biznese të vogla me fokus krijimin e oportuniteteve për shtresa te caktuara të 
shoqërisë, zhvillimin e mundësive për fëmijë me aftësi të veçanta dhe për shtresat në nevojë.
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Viti 2021 është karakterizuar nga zhvillime pozitive në tregun financiar në Shqipëri. 
Ekonomia shqiptare dhe tregu financiar, të cilat vinin nga vit sfidues për shkak të 
efekteve negative që solli situata e pandemisë gjatë vitit 2020, patën rimëkëmbje në 
vitin 2021. Investimet e shumta në infrastrukturë nga qeveria së bashku me një politikë 
ekspansioniste për ekonominë, ndjekur nga Banka e Shqipërisë, rritën likuiditetin dhe 
qarkullimin e parasë në treg. Lehtësimi i masave për lëvizjen në Europë gjatë muajve 
të verës i dha frymëmarrje turizmit lokal.

Gjithashtu, rritja e nivelit të shpenzimeve nga popullësia pas një viti me aktivitet të 
kufizuar, siç ishte viti 2020, ndikuan më tej në rritjen ekonomike dhe qarkullimin e 
parasë. Rritja e likuiditetit në tregun financiar solli ulje të normave në ankandet e 
titujve shtetëror, pavarësisht rritjes së kërkesës për borxh të brendshëm. Në të gjithë 
spektrin e maturiteteve të titujve shtetëror pati trend ulës ose stabilitet në norma. 

Si rezultat i faktorëve të mësipërm, aktiviteti i Fondit të Investimeve dhe Fondit të 
Pensioneve gjatë vitit 2021 u zhvillua në një mjedis pozitiv të zhvillimit ekonomik dhe të 
tregut financiar, e ndikuar konsiderueshëm nga likuiditeti i lartë i aktorëve në tregun 
financiar. Ulja  e normave të interesit pothuajse në të gjitha maturitetet, solli një rritje 
të çmimit të kuotës dhe kthimit vjetor të Fondeve krahasuar me ecurinë e tyre gjatë 
vitit 2020. 
Qeveria shfrytëzoi gjithashtu likuiditetin e lartë në tregjet ndërkombëtare për të 
emetuar për herë të parë Eurobond me maturitet 10-vjecar në muajin nëntor 2021, 
më normë interesi prej 3.75%, borxh i cili u përdor edhe për të mbuluar investimet e 
planifikuara gjatë vitit 2022.

ECURIA E BORXHIT QEVERITAR DHE E 
NORMAVE TË INTERESIT GJATË VITIT 2021

ZHVILLIMET
EKONOMIKE
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ECURIA E FONDEVE 
GJATË VITIT 2021
Gjatë vitit 2021, Credins Invest sh.a. ka patur nën menaxhim tre fonde, fondin e 
Pensionit Vullnetar “Credins Pension”, fondin e investimit “Credins Premium” dhe 
fondin e investimeve alternative “Sea Land Alternative Investment Fund”. Në fund 
të vitit 2021, Shoqëria Credins Invest ka regjistruar pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare dhe fondin e dytë të investimeve alternative “Green View Alternative 
Investment Fund”.

Viti 2021 ka shënuar rritje të numrit të fondeve që operojnë në Shqipëri. Në 
treg kanë operuar 11 (njëmbëdhjetë) fonde investimi nga të cilat 6 (gjashtë) 
në monedhën Lek, 4 (katër) në monedhën Eur dhe 1 (një) në monedhën USD. 
Gjithashtu vazhdojnë të operojnë 4 (katër) fonde pensioni vullnetar dhe 2 (dy) 
fonde të investimeve alternative, duke konsideruar regjistrimin e fondit të dytë 
alternativ nga Credins Invest sh.a, në fund të vitit 2021. 

Sipas analizës së të dhënave për tregun e fondeve të investimeve në Shqipëri, 
të publikuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në 31.12.2021, vlera neto e 
aseteve të Fondeve, arriti rreth 77,690,859,517 lekë me një rritje prej 10,287,108,211 
lekë ose 15.26%, krahasuar me 31.12.2020. 

Në vijim do të paraqitet një informacion më i detajuar lidhur me fondet, benefitet 
e secilit dhe ecurinë përgjatë viteve të operimit.
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FONDI I INVESTIMIT
CREDINS
PREMIUM
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OBJEKTIVI

PROFILI I RREZIKUT

Fondi i Investimit “Credins Premium” është fond me pjesëmarrje të hapur me ofertë publike i emetuar në 
monedhën Lek, me objekt sigurimin e kapitalit nga klientët dhe investimin e këtij kapitali në lloje të ndryshme 
investimesh, sipas një politike të miratuar për investimet, me qëllim realizimin e përfitimeve për mbajtësit e 
kuotave në fond. Ky fond përbën një mundësi investimi për të gjithë klientët individ apo institucional që kërkojnë 
likuiditet dhe kthime nga investimi i tyre në monedhën Lek. 

Fondi Credins Premium
ka një profil të ulët
rreziku, në nivelin 2.
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Portofoli i Fondit, në përputhje me Politikën e Investimit, përbëhet kryesisht nga obligacione dhe bono të 
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë të denominuara në Lek, si dhe mjete monetare dhe ekuivalente të tyre në 
bankat e nivelit të dytë. 

7,40%

Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 Dhjetor 2019 Dhjetor 2020 Dhjetor 2021

7.18%

5.18%

1.40%

4.41%

ECURIA E FONDIT
CREDINS PREMIUM

*Norma Neto e Kthimit për “Credins Premium” 2017-2021

Shënim: Norma neto e kthimit është norma që përfiton klienti pasi janë zbritur tarifat që i ngarkohen Fondit.

Periudha

2017 7.40%

2018 7.18%

2019 5.18%

2020

2021

1.40%

4.41%

Norma e kthimit

Shpërndarja e 
Instrumentave sipas Llojit,

më 31 Dhjetor 2021 

Obligacione

Mjete monetare
dhe ekuivalente

76.29%

23.71%
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Planet e investimit periodik janë një alternativë shumë e mirë për të kursyer 
periodikisht me shuma të vogla. Benefiti kryesor i këtij produkti lidhet me 
përfitueshmërinë që ka klienti dhe lehtësitë që ofron në menaxhimin më të mirë të 
të ardhurave.

Plani i investimit periodik funksionon nëpërmjet debitimit automatik të llogarisë 
në bazë të vlerës dhe periodicitetit të përcaktuar nga vetë klienti. Produkti është 
shumë i preferuar nga klientët të cilët kërkojnë të investojnë periodikisht në mënyrë 
automatike duke menaxhuar sa më mirë edhe kohën.  Përgjatë viteve të pandemisë 
ka patur rritje, jo vetëm të numrit të klientëve të anëtarësuar nëpërmjet një plani 
kursimi në fondin e investimit Credins Premium, por edhe rritje të numrit të kuotave 
që ata blejnë periodikisht. Në 31 Dhjetor 2021 ka patur një rritje mbi 49% të numrit 
të planeve periodike, dhe 28% rritje të volumit hyrës krahasuar me një vit më parë. 

Viti 2021 u mbyll me rezultate përtej parashikimit, më tepër klientë të kënaqur dhe 
të motivuar për të vazhduar planet e tyre të investimit. Jo vetëm një menaxhim 
më i mirë i të ardhurave, por automatizimi i proçesit menaxhon më së miri edhe 
kohën e klientëve të cilët kanë akses monitorimi online të fondit 24/7. Rezultatet e 
arritura kanë ardhur falë besimit të klientëve dhe përkushtimit, nëpërmjet edukimit 
të vazhdueshëm të tregut lidhur me fondet dhe ofrimit të alternativës më të mirë 
të investimit për çdo klient. 

PLANET 
E INVESTIMIT PERIODIK
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CREDINS
PENSION

FONDI I PENSIONIT 
VULLNETAR



Raporti Vjetor 2021

33

OBJEKTIVI

PROFILI I RREZIKUT

Fondi i Pensionit Vullnetar Credins Pension ka objektiv optimizimin e kthimit nga investimi duke 
minimizuar riskun, me qëllimin për t’u siguruar klientëve të Fondit të ardhura më të larta dhe të sigurta 
në moshën e pensionit. 

Portofoli i Fondit, në përputhje me Politikën e Investimit, përbëhet kryesisht nga obligacione dhe bono 
të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë të denominuara në Lek, si dhe mjete monetare dhe ekuivalente 
të tyre në bankat e nivelit të dytë. 

Fondi Credins Pension  
ka një profil të ulët
rreziku, në nivelin 1. 21
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Shpërndarja e 
Instrumentave sipas Llojit,

31 dhjetor 2021

4,51%

Dhjetor 2016 Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 Dhjetor 2019 Dhjetor 2020 Dhjetor 2021

3,75% 3,84%

4,89%

2,85%
3,14%

ECURIA E FONDIT
CREDINS PENSION

*Norma Neto e Kthimit për “Credins Pension” 2016-2021

Shënim: Norma neto e kthimit është norma që përfiton klienti pasi janë zbritur tarifat që i ngarkohen Fondit.

Obligacione

Mjete monetare
dhe ekuivalentet e tyre

Periudha

2017

2016

3.75%

4.51%

2018 3.84%

2019 4.89%

2020

2021

2.85%

3.14%

Norma e kthimit

Portofoli i Fondit, në përputhje me Politikën e Investimit, përbëhet kryesisht nga obligacione dhe bono të 
Qeverisë së Republikës së Shqipërisë të denominuara në Lek, si dhe mjete monetare dhe ekuivalente të tyre 
në bankat e nivelit të dytë. 

89.8%

10.2%
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Gjatë vitit 2021 normat e interesit të letrave me vlerë të emetuara nga Republika 
e Shqipërisë kanë patur luhatshmëri të ulët dhe një tendencë në ulje për shkak 
të situatës pozitive ekonomike që pasoi pandeminë COVID-19 në vitin 2020. 
Duke qenë se fondi është i destinuar për moshën e pensionit dhe ka afat të gjatë 
investimi, pjesa më e madhe e instrumentave mbahen deri në maturim. Rritja 
e përqindjes së hyrjeve të reja në fond gjatë vitit si dhe trendi rënës i normave 
të interesit, i cili ka impaktuar titujt “të vlefshme për tu shitur” të portofolit, janë 
reflektuar në norma më të larta kthimi në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020. 
Gjithashtu, fondi gjatë vitit 2021 ka ulur dy herë tarifën e administrimit nga 3% në 
vitin 2020, në 2.4% nga data 1 Gusht 2021 dhe më pas në 2% duke filluar nga data 
15 Dhjetor 2021.

Në fund të vitit 2021, fondi i pensionit Credins Pension arriti në vlerën neto të 
aseteve në nivelin 1,349 milionë Lek, me një rritje 24.3% nga fundviti 2020. Trend 
rritës ka ndjekur dhe numri i klientëve në fond, duke u rritur me pothuajse 4% 
krahasuar me fundvitin 2020.

Fondi ka investuar kryesisht në obligacione të Republikës së Shqipërisë, si dhe 
likuiditetin e tepërt e ka investuar në depozita afatshkurtra sipas objektivave të 
fondit. 
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Ligji i ri për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive, që hyri në fuqi në muajin prill të 
vitit 2020, krijoi bazën ligjore edhe për fondet e investimeve alternative. Regjistrimi 
i fondeve të investimeve alternative nga shoqëria Credins Invest sh.a. pranë 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, solli një diversifikim të mëtejshëm të tregut 
financiar në Shqipëri, duke krijuar mundësi për alternativa të reja investimi vetëm 
për klientët profesionistë dhe të kualifikuar, të cilët mund të marrin përsipër risk 
më të lartë për kthime më të larta nga investimi. Me synimin për të zgjeruar bazën 
e produkteve financiare të shoqërisë dhe për të plotësuar kërkesat dhe objektivat 
e një gamë sa më të gjerë klientësh, gjatë vitit 2021 u regjistruan dy fonde të reja 
investimi alternativ pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare.

Fondi i Investimeve alternative “Sea Land Investment Fund - Shoqëri Komandite 
SIK” u themelua më 1 Dhjetor 2020 dhe u regjistrua nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare me vendimin nr. 57, në datë 26.03.2021. Fondi i Investimeve Alternative 
“Green View Alternative Investment Fund- Shoqëri Komandite SIK” është themeluar 
më 21.10.2021 dhe u regjistrua nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendimin 
nr. 241 në datë 29.12.2021.  

Fondet e investimeve alternative administruar nga Shoqëria Credins Invest sh.a., 
i mundësojnë klientëve profesionistë dhe të kualifikuar të ndërmarrin investime 
afatgjata në pasuri të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë.

Aktivitetet e Fondeve synojnë të gjenerojnë kthime të larta nga investimi në afat 
të gjatë, duke siguruar një diversifikim të përshtatshëm të aseteve për klientë 
profesionistë dhe të kualifikuar. Asetet e Fondeve janë të investuara kryesisht në 
pasuri të paluajtshme në zona me potencial të lartë zhvillimi. 

FONDET E
INVESTIMEVE
ALTERNATIVE
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PRITSHMËRITË PËR VITIN 2022
Pritshmëritë e treguesve ekonomikë për vitin 2022

Zhvillimet mjaft pozitive ekonomike përgjatë vitit 2021, rritja ekonomike dhe ulja e normës së papunësisë, u 
shoqëruan me rritje të presioneve inflacioniste në fund të vitit.

Rritja e inflacionit dhe fillimi i konfliktit ushtarak Rusi - Ukrainë në muajin Shkurt 2022, ka sjellë një realitet 
të ri të papritur ekonomik, i shoqëruar me rritje të kostove të prodhimit për shkak të rritjes së çmimit të 
energjisë dhe të disa lëndëve të para bazë. Presioni i lartë i inflacionit ka detyruar Bankën e Shqipërisë të 
nderhyjë duke rritur normën bazë të interesit në 1% në muajin Mars 2022, për të frenuar likuiditetin në treg. 
Rritja e normës bazë të interesit dhe e nivelit të inflacionit si dhe pasiguria e pritshmërive për periudhat 
në vijim, pritet të sjellin rritje të normave të titujve qeveritar, dhe rrjedhimisht, rritje të kostove të borxhit të 
brendshëm gjatë vitit 2022, i cili është parashikuar me rritje krahasuar me vitin 2021.

Pavarësisht ecurisë në rritje të treguesve të mësipërm, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave vijojnë 
të kenë parashikime optimiste për rritjen ekonomike të vendit, megjithëse më e ulët se rritja në vitin e kaluar 
dhe parashikimet e fillim vitit. Niveli i inflacionit pritet të mbetet i lartë dhe mbi objektiv gjatë vitit 2022 
por mund të shënojë rënie graduale gjatë vitit 2023. Gjithashtu, agjencitë ndërkombëtare të vlerësimit 
Moody’s dhe S&P kanë rikonfirmuar edhe një herë vlerësimin B-1/B+ për vitin 2022 për Shqipërinë, me 
ecuri të qëndrueshme. 

Pritshmëritë për ecurinë e normave të interesit në tregun e brendshëm

Nëse në fillimin e vitit 2022, yield-et e letrave me vlerë të qeverisë janë luhatur në nivele të qëndrueshme, 
duke nisur prej javës së parë të muajit Mars 2022, ato kanë regjistruar rritje të njëpasnjëshme. Ndryshimet 
në kahun rritës fillimisht kanë qenë minimale, ndërkohë që më pas reflektuan edhe ndryshimin e normës 
bazë, në disa tituj edhe përtej përcjelljes graduale të pritshme të këtij ndryshimi. Kjo prirje e yield-eve është 
diktuar kryesisht nga sjellja  e  bankave  dhe hezitimi për pjesëmarrje në ankandet  e  tregut  primar. 
Presionet rritëse mbi yield-et janë balancuar pjesërisht nga situata e mirë e likuiditetit të qeverisë.

Rritja e normave të titujve në ankandet qeveritare në të gjitha maturitetet, pritet të ketë efekte negative në 
tregun financiar dhe në fondet e investimit për vitin 2022.
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Pritshmëritë për treguesit ekonomikë në tregjet ndërkombëtare

Shumica e vendeve të zhvilluara në fund të vitit 2021, hoqën kufizimet në lidhje me pandeminë, dhe 
hapja e ekonomive u shoqërua me rritjen e shpenzimeve konsumatore. Nisja e luftës në fund të muajit 
Shkurt dhe vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë sollën një rritje të mëtejshme dhe të ndjeshme të 
çmimeve të hidrokarbureve, energjisë dhe të ushqimeve në tregjet globale. Gjithashtu, ajo ndikoi në 
rritjen e vështirësive të sektorit të tregtisë dhe të zinxhirëve të shpërndarjes, si edhe në rritjen
e pasigurisë për të ardhmen. 

Nga ana tjetër, shfaqja e rasteve të COVID-19 në Kinë, dhe  masat  karantinuese të ndërmarra nga  
autoritetet vendase, së bashku me rritjen e çmimit të energjisë, kanë ndikuar në shfaqjen e problemeve 
të reja në zinxhirët e prodhimit.

Parashikimet për rritjen ekonomike globale janë rishikuar për poshtë nga Institucionet kryesore 
Financiare. Rritja e çmimeve do të vijojë përgjatë vitit 2022, duke mbajtur normat e inflacionit mbi 
nivelet e shënjestruara nga bankat qendrore.

Rritja e inflacionit dhe pritjet për reduktimin e stimulit monetar kanë sjellë shtrëngimin e kushteve   
financiare në tregjet ndërkombëtare. Në përgjigje të kësaj perspektive, disa banka qendrore kanë 
reaguar në drejtim të reduktimit të stimulit monetar. Intensiteti i reagimit është i ndryshëm në varësi të 
pozicionit ciklik të ekonomisë përkatëse. FED-i ka rritur normën bazë të interesit me 0.25% në muajin 
Mars 2022 (në 0.50%), ndërsa ka lajmëruar rritje të tjera të njëpasnjëshme të saj; Banka e Anglisë ka 
rritur për herë të dytë normën bazë në nivelin 0.75% në muajin Mars, ndërsa Banka Qëndrore Europiane 
ka lajmëruar përfundimin e blerjeve neto të aseteve më shpejt sesa kishte komunikuar më parë. 

Si rezultat, normat e interesit të titujve të borxhit publik janë rritur, veçanërisht në segmentet afatshkurtra. 
Rritja e interesave në segmentet afatgjata ka qenë më e përmbajtur në reflektim të pasigurive mbi 
efektin që do të ketë kjo rritje e çmimeve në rritjen ekonomike. Treguesit në segmentet e financimit të 
korporatave, përfshirë indekset e aksioneve, janë luhatur ndjeshëm në reflektim të pasigurive mbi të 
ardhurat e sektorit privat në gjysmën e dytë të vitit.
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PASQYRAT 
FINANCIARE DHE 
RAPORTI I AUDITUESIT 
TË PAVARUR

SHOQËRIA CREDINS INVEST SH.A.

FONDI I INVESTIMIT “CREDINS PREMIUM”

FONDI I PENSIONIT “CREDINS PENSION”

FONDI I INVESTIMEVE ALTERNATIVE “SEA LAND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND”

FONDI I INVESTIMEVE ALTERNATIVE “GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND”
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CREDINS 
INVEST
Raporti i Audituesit të Pavarur
dhe Pasqyrat Financiare 
“Credins INVEST” sh.a.,
Shoqëri Administruese e Fondeve 
Për periudhën dhe për vitin e mbyllur më  31 dhjetor 2021
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Për Këshillin Administrues të “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve.
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Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë 
Administruese të Fondeve “Credins Invest’ ’ 
sh.a (“Shoqëria”), të cilat përfshijnë pasqyrën e 
pozicionit financiar me datën 31 dhjetor 2021, 
pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave 
të tjera gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve 
në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për 
vitin që mbyllet në këtë datë, si edhe shënimet për 
pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të 
politikave kontabël më të rëndësishme. 

S ipas  op in ion i t  tonë ,  pasqyrat  f inanc iare 
individuale bashkëlidhur paraqesin drejt, në të 
gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar 
të Shoqërisë më datën 31 dhjetor 2021, dhe 
performancën financiare dhe flukset e parasë për 
vitin që mbyllet në ketë datë, në përputhje me 
kërkesat e raportimit financiar. 

Bazat për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 
Përgjegjesitë tona sipas këtyre standardeve janë 
përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin 
e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për 
Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të 
pavarur nga Fondi i pensionit në përputhje me 
Kodin e Etikës të Kontabilistëve Profesionistë të 
njohur nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të 
Etikës për Kontabilistët (IESBA), kërkesat etike që 
janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave 
financiare në Shqipëri, si dhe kemi përmbushur 

përgjegjesitë e tjera etike në përputhje me kodin 
IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi 
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 
për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Përg jeg jësitë e Drejtimit dhe të 
Personave të Ngarkuar me Qeverisjen
në lidhje me Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe 
paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në 
përputhje me kërkesat e raportimit financiar për 
Shoqëritë, dhe për ato kontrolle të brendshme 
që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të 
mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk 
përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi 
është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e 
Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë 
informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet 
që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur 
parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin 
kur drejtimi synon ta likuidojë Shoqërinë ose të 
ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë 
tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Shoqërisë.
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Përg jeg jësitë e Audituesit për Auditimin
e Pasqyrave Financiare 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri 
të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, 
për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin 
tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit 
të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i 
kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një 
anomali materiale kur ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose 
i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, 
indiviualisht ose të marra sëbashku, pritet që në 
mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto 
pasqyra financiare.

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne 
ushtrojme gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë 
proçesit të auditimit. 

Ne gjithashtu:

Ident i f i ko jmë dhe v lerëso jmë rrez iqet  e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare, 
për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, 
projektojmë dhe zbatojmë proçedura auditimi 
të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si edhe 
marrim evidenca auditimi të plota dhe të 
mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 

tonë. Rreziku i moszbulimit të një gabimi 
material që vjen si rezultat i një mashtrimi, 
është më i lartë se ai që vjen nga një gabim, pasi 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të 
fshehta, falsifikime, mosveprime të qëllimshme, 
keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të 
brendshme.

Marrim një kuptueshmëri  të kontrol l it  të 
brendshëm në lidhje me auditimin, për të 
planifikuar procedura të përshtatshme në 
varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një 
opinionin mbi efektshmërinë e kontrolleve të 
brendshme të Shoqërisë.

Konkludojmë mbi  përdorimin e duhur të 
parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi 
si dhe, bazuar në evidencat e marra gjatë 
audit imit ,  konkludojmë nëse ekziston një 
pasiguri materiale e lidhur me ngjarje ose 
kushte të cilat mund të sjellin dyshime në 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi. 
Nëse konkludojmë që ekziston një pasiguri 
materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në 
raportin tonë të auditimit për informacionet 
shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare 
ose, nëse këto informacione shpjeguese janë të 
pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat 
e auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë 
të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e 
ardhshme mund të jenë shkak që Shoqëria të 
ndalojë së vazhduari në vijimësi.
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Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi, 
përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese.

V l e rë s o j m ë  p a ra q i t j e n  e  p ë rg j i t h s h m e , 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare, përfshirë informacionet shpjegues të 
dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë 
që arrin paraqitjen e drejtë.

Ne komunikojmë me ata të cilët janë të ngarkuar me qeverisjen, midis çështjesh të tjera, për qëllimin dhe 
kohën e planifikuar të auditimit, gjetjet e rëndësishme gjatë auditimit, përfshirë çdo mangësi të theksuar 
në kontrollin e brëndshëm të cilat ne i identifikojmë gjatë proçesit të auditimit. 

Grant Thornton sh.p.k.
Tiranë, Shqipëri
30 Mars 2022
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PASQYRA E POZICIONIT
FINANCIAR

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga drejtimi i Shoqërisë Administruese të Fondeve 
“Credins Invest” sh.a., më 23 shkurt 2022 dhe janë firmosur nga:

Znj. Estela Koçi
Administratore e Përgjithshme

Znj. Armira Çitozi
Drejtore Finance dhe Kontabiliteti
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“CREDINS INVEST” SH.A, SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE 
Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

*të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe

AKTIVET
SHËNIME

31 dhjetor 2020 
në Lek

Kuota në Fond investimi 
të mbajtura me VDPFH

Letra me vlerë të mbajtura
me kosto të amortizueshme

Mjete monetare dhe ekuivalentë 
me to

Detyrime të tjera
Detyrime qera financiare

Kapital i paguar

Rezerva Ligjore

Humbje të mbartura

TOTAL I KAPITALIT

TOTALI I DETYRIMEVE DHE  KAPITALIT

TOTAL I DETYRIMEVE

7

12

6

17

8
9
10

11

13

14

15
16

8,492,344

23,252,619 

17,000,000 

10,139,884
5,498,372 

1,936,741 

4,311,786 

2,236,556 

5,946,006 

31 dhjetor 2021 
në Lek

37,302,379

4,513,000 

4,758,711 

17,000,000 
16,329,372 
6,704,210 

866,344 

2,115,715 

5,203,816 

4,068,986 
4,231,913 

95,822,394 

10,000,000

95,822,394

10,000,000

(37,744,041) (19,329,746) 

8,300,899 

86,492,648

94,793,547 

68,078,353

78,814,308 

10,735,955 

6,424,169 
4,311,786

94,793,547 78,814,308 

Depozita me afat 
Të arkëtueshme nga Fondet
Aktive të tjera

Aktive me të drejtë përdorimi

Aktive të qëndrueshme
të patrupëzuara, neto

Aktive të qëndrueshme
të trupëzuara, neto

TOTALI I AKTIVEVE

DETYRIMET

KAPITALI
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“CREDINS INVEST” SH.A, SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE 
Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

*të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe

PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJES
DHE TË ARDHURAVE TË TJERA 
GJITHËPËRFSHIRËSE

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 5 deri në 26 të cilat janë pjesë pëbërëse 
të këtyre pasqyrave, publikuar në faqen zyrtare www.credinsinvest.com.
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“CREDINS INVEST” SH.A, SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE 
Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

*të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe

SHËNIME

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020

në Lek

Të ardhura nga tarifat e administrimit

Shpenzime për personelin

18

19

20

16

21

12,13,14

22

23

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

në Lek

73,531,664 

(31,405,578) (26,393,779) 

17,739,058 21,962,107

17,739,058

(137,164) 

(6,584,157) (6,192,922)

(14,397,474) 

(109,317) 

(12,831,842) 

2,409,185 

6,666 4,500

2,772,452

(326,382) 

78,393,585 

(52,387,209) 

25,897,059

(3,934,952) 

21,962,107 

21,962 107 

66,571,027 

(45,418,543)

21,015,320

(3,276,262) 

17,739,058

Të ardhura nga penalitetet

Zhvlerësimi dhe amortizimi

Të ardhura të tjera 

Shpenzime të përgjithshme
administrative

Të ardhurat nga interesat

Shpenzime të qirasë financiare 

63,594,698

1,855,336

1,258,672

(142,179)

Humbje nga kursi i kembimil 

FITIMI PARA TATIMIT

FITIMI NETO PAS TATIMIT

TË ARDHURA TË TJERA GJITHËPËRFSHIRËSE

TË ARDHURA TË TJERA GJITHËPËRFSHIRËSE 
PËR T’U RIKLASIFIKUAR NË FITIM OSE HUMBJE 
NË PERIUDHAT PASARDHËSE:

TOTALI I TË ARDHURAVE/(HUMBJES) 
GJITHËPËRFSHIRËSE PËR PRONARËT,
PAS TATIMIT MBI FITIMIN

Tatim mbi fitimin 

Rivlerësimi i aktiveve financiare të 
vlefshme për shitje

Efekti i tatim fitimit të shtyrë
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“CREDINS INVEST” SH.A, SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE 
Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

*të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe

PASQYRA E NDRYSHIMEVE
NË KAPITAL

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2019

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2020

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2021

Totali i të ardhurave g jithëpërfshirëse

Totali i të ardhurave g jithëpërfshirëse

Transaksione me pronarët e Shoqërisë, 
të njohura direkt në kapital: 

Transaksione me pronarët e Shoqërisë, 
të njohura direkt në kapital: 

Fitimi neto i vitit

Fitimi neto i vitit

Rritje në kapital 

Rritje në kapital 

Dividende të paguar

Dividende të paguar

Ulje në kapitalin e nënshkruar,
të paregjistruar, për pjesën e papaguar 

Ulje në kapitalin e nënshkruar, të paregjistruar 

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse

KAPITALI
I PAGUAR

KAPITALI I NËNSHKRUAR,
I PAREGJISTRUAR

95,822,394

95,822,394

95,822,394
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“CREDINS INVEST” SH.A, SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE 
Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

*të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe

KAPITALI
I PAPAGUAR

REZERVA
LIGJORE

REZERVA
RIVLERËSIMI

HUMBJE
E MBARTUR TOTALI

10,000,000

10,000,000

10,000,000

17,739,058

37,744,041

19,329,746

21,962,107

17,739,058

68,078,353

86,429,648

21,962,107

(53,151,094)

17,739,058

2,332,005

2,332,005

21,962,107

3,547,812

3,547,812

17,739,058

2,332,005

2,332,005

21,962,107

3,547,812

3,547,812

52,671,300
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PASQYRA E FLUKSEVE
MONETARE

SHËNIME

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020

në Lek

FLUKSI PARASË NGA
AKTIVITETI OPERACIONAL

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

në Lek

25,897,059

(75,940,849)18,19

326,38216

(2,779,118)20 (1,263,172)

6,584,157 12, 13, 14

(45,912,369) (39,362,785)

6,192,922

Fitimi para tatimit

Rregullime për:
Të ardhura nga tarifa e administrimit 
dhe penalitete
Të ardhurat nga interesat 
e depozitave dhe të tjera

Zhvlerësimi dhe amortizimi

Shpenzime të qirasë financiare

21,015,320

(65,540,034)

142,179
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“CREDINS INVEST” SH.A, SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE 
Pasqyrat financiare më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

*të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 5 deri 26, të cilat janë pjesë përbërëse
e tyre, publikuar në faqen zyrtare www.credinsinvest.com

SHËNIME

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020

në Lek

Interes i fituar

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

në Lek

1,017,3951,538,966

74,735,011

(1,208,124)

(630,105)

25,878
(23,000,000)(13,000,000)

(6,000,000) (10,139,884)

(3,547,812) (2,332,005)

(4,490,366) (4,386,691)

15,648,444

(1,896,555)

65,254,069

(5,554,345)
1.071,301

(735,790) 337,124

(547,531)
(616,459)

(5,218,834)

25,142,774

20,838,229

(3,733,633)

(8,038,178) (6,718,696)

8,492,344

4,758,711

24,140,788

8,492,344

26,081,813

35,011,516

826,866

Rënie / (rritje) në aktive të tjera
Tatim Fitimi i paguar
(Rënie) / Rritje në detyrime të tjera

Ndryshimet në kapitalin qarkullues:

Aktive në të drejtë përdorimi

Blerje e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale

Investim në kuota

Shitje e aktiveve të dhuruara

Blerje letra me vlere  

Shpërndarje dividenti

Detyrimi qira financiare

RRJEDHJA NETO NGA AKTIVITETE FINANCUESE

RRITJA NETO NË PARA DHE EKUIVALENTËT E SAJ 

Para dhe ekuivalentë në fillim të periudhës

PARA DHE EKUIVALENTË NË FUND TË PERIUDHËS

Të ardhura të përfituara nga tarifa 
administrimit dhe penalitete

RRJEDHJA E PARASË NETO E GJENERUAR 
NË AKTIVITETIN OPERACIONAL

RRJEDHJA E PARASË NETO E PËRDORUR 
NGA AKTIVITETET INVESTUESE

RRJEDHJA E PARASË NGA 
AKTIVITETET FINANCUESE
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CREDINS 
PREMIUM
Raporti i Audituesit të Pavarur
dhe Pasqyrat Financiare 
Fondi i Investimit ”Credins Premium” 
Për periudhën dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021 
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Grant Thornton Sh.p.k.
Rr: Sami Frasheri, Kompleksi 
T.I.D
Shk. B, Floor 1, 10 000
Tirana, Albania
T +355 44 525 880 
F +355 69 4014 701 
www.grantthornton.al

Për Këshillin Administrues të Shoqërisë “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve.
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Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Fondit të 
Investimit, ”Credins Premium” (“Fondi i Investimit’), 
të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit financiar 
më datën 31 dhjetor 2021, pasqyrën e fitimit ose 
humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse, 
pasqyrën e flukseve të parasë dhe pasqyrën e 
ndryshimeve të aktiveve neto të fondit të investimit 
për vitin që mbyllet me ketë datë, si edhe shënimet 
për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje 
të politikave kontabël më të rëndësishme. 

S ipas  op in ion i t  tonë ,  pasqyrat  f inanc iare 
bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet 
materiale, pozicionin financiar të Fondit me datën 
31 dhjetor 2021, dhe performancën financiare dhe 
flukset e parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, 
në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të  
Raportimit Financiar (SNRF). 

Bazat për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë 
përshkruar në mënyre më të detajuar në seksionin 
e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit 
për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi 
të pavarur nga shoqëria administruese që 
administron fondin e investimit në përputhje me 
Kodin e Etikës të Kontabilistëve Profesionistë të 
njohur nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të 
Etikës për Kontabilistët (IESBA), kërkesat etike që 
janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave 

financiare në Shqipëri, si dhe kemi përmbushur 
përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me kodin 
IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi 
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 
për të dhenë një bazë për opinionin tonë. 

Përg jeg jësitë e Drejtimit dhe të 
Personave të Ngarkuar me Qeverisjen
në lidhje me Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe 
paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në 
përputhje me kërkesat e raportimit financiar për 
Shoqëritë, dhe për ato kontrolle të brendshme 
që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të 
mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk 
përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi 
është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e 
Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë 
informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet 
që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur 
parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin 
kur drejtimi synon ta likuidojë Shoqërinë ose të 
ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë 
tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Shoqërisë.
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Përg jeg jësitë e Audituesit për Auditimin
e Pasqyrave Financiare 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri 
të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, 
për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin 
tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit 
të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i 
kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një 
anomali materiale kur ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose 
i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, 
indiviualisht ose të marra së bashku, pritet që në 
mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto 
pasqyra financiare.

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne 
ushtrojme gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë 
proçesit të auditimit. 

Ne gjithashtu:

Ident i f i ko jmë dhe v lerëso jmë rrez iqet  e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare, 
për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, 
projektojmë dhe zbatojmë proçedura auditimi 
të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si edhe 
marrim evidenca auditimi të plota dhe të 
mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 

tonë. Rreziku i moszbulimit të një gabimi 
material që vjen si rezultat i një mashtrimi, 
është më i lartë se ai që vjen nga një gabim, pasi 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të 
fshehta, falsifikime, mosveprime të qëllimshme, 
keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të 
brendshme.

Marrim një kuptueshmëri  të kontrol l it  të 
brendshëm në lidhje me auditimin, për të 
planifikuar procedura të përshtatshme në 
varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një 
opinionin mbi efektshmërinë e kontrolleve të 
brendshme të Shoqërisë.

Konkludojmë mbi  përdorimin e duhur të 
parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi 
si dhe, bazuar në evidencat e marra gjatë 
audit imit ,  konkludojmë nëse ekziston një 
pasiguri materiale e lidhur me ngjarje ose 
kushte të cilat mund të sjellin dyshime në 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi. 
Nëse konkludojmë që ekziston një pasiguri 
materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në 
raportin tonë të auditimit për informacionet 
shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare 
ose, nëse keto informacione shpjeguese janë të 
pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat 
e auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë 
të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e 
ardhshme mund të jenë shkak që Shoqërisë të 
ndalojë së vazhduari në vijimësi.
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Grant Thornton sh.p.k.
Tiranë, Shqipëri
28 Prill 2022

Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi, 
përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese.

V l e rë s o j m ë  p a ra q i t j e n  e  p ë rg j i t h s h m e , 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare, përfshirë informacionet shpjegues të 
dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë 
që arrin paraqitjen e drejtë.

Ne komunikojmë me ata të cilët janë të ngarkuar 
me qeverisjen, midis çështjesh të tjera, për qëllimin 
dhe kohën e planifikuar të auditimit, gjetjet e 
rëndësishme gjatë auditimit, përfshire çdo mangësi 
të theksuar në kontrollin e brendshëm të cilat ne i 
identifikojmë gjatë procesit të auditimit.

Raport mbi Kërkesa të tjera Lig jore
dhe Rregullatore

Në vijim të kërkesave të Autoritetit të Mbikqyrjes 
Financiare të Shqipërisë, ne kemi lexuar Skedulet 

Suplementare bashkël idhur për pasqyrën e 
strukturës së investimeve, pasqyrën e strukturës 
së detyrimeve financiare të Fondit të Investimit, 
pasqyrën mbi fitimet (humbjet) e realizuara, 
pasqyrën mbi fitimet (humbjet) e parealizuara, 
pasqyrën e pozicionit të palëve të lidhura dhe 
pasqyrën e transaksioneve me palët e lidhura të 
Fondit të Investimit (“Skedulet Suplementare”). 

Skedulet Suplementare të përgatitura nga Drejtimi, 
nuk janë pjesë e pasqyrave financiare bashkëlidhur. 
lnformacioni financiar historik, i paraqitur në 
Skedulet Suplementare të përgatitura nga drejtimi, 
është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale 
me informacionin financiar vjetor, pasqyruar 
në pasqyrat financiare të Fondit të Investimit 
më 31 dhjetor 2021 përgatitur në përputhje 
me legjislacionin kombëtar të kontabilitetit, të 
aplikueshëm për fondet e investimeve. Drejtimi 
është përgjegjës për përgatitjen e Skeduleve 
Suplementare, në përputhje me rregulloren e AMF-
së nr. 127, datë 06 tetor 2011, ‘’Mbi përmbajtjen e 
detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të 
sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive 
të administrimit dhe depozitarëve”.
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PASQYRA E POZICIONIT
FINANCIAR

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga drejtimi i Shoqërisë Administruese të Fondeve 
“Credins Invest” Sh.a., më 23 shkurt 2022 dhe janë firmosur nga: 

Znj. Estela Koçi
Administratore e Përgjithshme

Znj. Armira Çitozi
Drejtore Finance dhe Kontabiliteti
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FONDI I INVESTIMIT, CREDINS PREMIUM 31 dhjetor 2021
(të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe) 

AKTIVE

Mjete monetare dhe ekuivalente me to

Detyrime ndaj Shoqërisë Administruese

Gjendja e numrit të kuotave të fondit

Detyrime të tjera

7

8

9

10

427,841,668

2,742,335 

2,800,525,211

SHËNIME 31 DHJETOR 202031 DHJETOR 2021

864,117,300

3,073,979

2,688.347 11,105,835 

2,680,189

1,357.5675 1,300.2717 

2,472,190 

2,780,182,305

3,644 299,605 

5,762 326 

3,638,537,279 

13,848 170 

3,214,518,709 

Investime në letra me vlerë të 
drejtë përmes fitimit ose humbjes

TOTALI I AKTIVIT

TOTALI I DETYRIMEVE

AKTIVET NETO
PËR KUOTË TË FONDIT TË INVESTIMIT

DETYRIME

VLERA NETO E AKTIVEVE

3,228,366,879 
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PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJES
DHE TË ARDHURAVE TË TJERA 
GJITHËPËRFSHIRËSE

SHËNIME

(Humbje)/fitime të realizuara nga shitja e 
investimeve në letra me vlerë përmes fitimit 
ose humbjes
(Humbje)/fitimi nga vlera e drejtë
Të ardhura nga interesa

Komisione për depozitarin dhe blerje 
letra me vlerë
Shpenzime të tjera

11

8
12

13

14

15

(14,710,109) 

(40,587,104) 
146,918,239 

Për periudhën
31 DHJETOR 2021

Për periudhën
31 DHJETOR 2020

(4,061,384) 

51,268,911 
141,376,113 

34,337,938

6,387,500 

2,004,987

6,495,182 

2,039,986 

34,875,703 

188,583,640

42,730,425 

145,853,215

145,853,215

91,621,026 

43,410 871 

48,210,155 

48,210,155

Tarifa për Shoqërinë Administruese 

FITIMI NETO NGA INVESTIMET

RRITJA E AKTIVEVE NETO 
NGA VEPRIMTARIA E FONDIT
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FONDI I INVESTIMIT, CREDINS PREMIUM 31 dhjetor 2021
(të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe) 

PASQYRA E NDRYSHIMEVE
NË AKTIVET NETO

GJENDJA MË 1 JANAR 2021

Kontribute të hyra
nga anëtarët e Fondit
Tërheqje nga Fondi

Tërheqje nga Fondi

Fitimi neto nga investimet

RRITJA TOTALE NË AKTIVET NETO

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2021

GJENDJA MË 1 JANAR 2020

Kontribute të hyra
nga anëtarët e Fondit

Fitimi neto nga investimet

RRITJA TOTALE NË AKTIVET NETO

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2020

NUMRI I KUOTAVE
në numër

AKTIVET E FONDIT 
TË INVESTIMIT

në Lek

VLERA NETO
E AKTIVEVE
PËR KUOTË
në Lek/Kuotë

550,122.7228 

(342,123.7414) 

396,089.0157 

(879,179.5757) (1,134,258,959) 

511,038,145 

48,210,155 

(456,517,208) 
1451853,215 

734,682,563 

2,472,189.9747 

2,680,188.9561 3,638,537,279 

2,680, 188.9561 

2,955,280.5347 

2,472,189.9747 

2,472,189.9747 

3,214,518,709 

3,214,518,709 1,300.2717 

3,638,537,279 

3, 789,529,368 1,282.2909 

3,214,518,709 1,300.2717 

1,357.5674 
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PASQYRA E FLUKSEVE
MONETARE

FLUKSET E PARASË NGA
AKTIVITETI OPERACIONAL

48,210,155 

SHËNIME
VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

145,853,215 

(51,268,911)

4,061,384 

(141,374,887) 

137,235,082 

94,505,883 105,784,152 

40,587,104 

14,710,109 

(146,918,239) 

149,195,023 

Rritja e vlerës së aktiveve neto

Rregullime për: 

Interesi i vitit

lnteresa të arkëtuar 

(Humbje) / Fitimi nga vlera e drejtë 

Filime të realizuara nga shitja e 
investimeve në letra me vlerë të 
mbajlura përmes fitimil ose humbjes 

FLUKSET E PARASË NGA
AKTIVITETI OPERACIONAL

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020
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SHËNIME
VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

(635,431,781) 

(456,517,208) 

707,122,019 

734,682,563 

436,275,632 

(8,085,844) 3,562,764

158,110,277

278,165,355 

864, 117,300 

611,180,388 

(623,220,814) 

427,841,668 

(1.105,203,980) 

(1,134,258,959) 

1,607,037,452 

511,038,145 

(12,040,426) 

427,841,668 439,882,094 Mjete monetare dhe ekuivalentë
të saj në fund të periudhës

FLUKSET E PARASË TË GJENERUARA NGA
AKTIVITETI OPERACIONAL

FLUKSET E PARASË TË PËRDORURA /
(GJENERUARA) NGA AKTIVITETI
FINANCUES

FLUKSET E PARASË TË PËRDORURA /
(GJENERUARA) NGA AKTIVITETI
FINANCUES

FLUKSET E PARASË NGA 
AKTIVITETI FINANCUES

Dalje nga blerja e letrave me vlerë 

Dalje për shlyerjen e kuotave

Hyrje nga maturlmi ose shitja e letrave me vlerë 

Hyrje nga emetimi i kuotave

Rritja në mjetet monetare dhe ekuivalentë të saj

(Rënie) / Rritja neto në detyrimet e tjera

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020

7

10

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 5 deri 23, të cilat janë pjesë përbërëse 
e tyre, publikuar në faqen zyrtare www.credinsinvest.com
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CREDINS 
PENSION

Për periudhën dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021 

Raporti i Audituesit të Pavarur 
dhe Pasqyrat Financiare 
Fondi i Pensionit Vullnetar “CREDINS PENSION” 
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T.I.D
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Tirana, Albania
T +355 44 525 880
F +355 69 4014 701 
www.grantthornton.al



Raporti Vjetor 2021

77

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Shoqerisë 
Administruese të Fondeve “Credins Invest’ ’ 
sh.a (“Shoqeria”), të cilat përfshijnë pasqyrën e 
pozicionit financiar më datën 31 dhjetor 2021, 
pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave 
të tjera gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve 
në kapital dhe pasqyrën e flukseve të parasë për 
vitin që mbyllet në ketë datë, si edhe shënimet për 
pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të 
politikave kontabël më të rëndësishme. 

S ipas  op in ion i t  tonë ,  pasqyrat  f inanc iare 
individuale bashkëlidhur paraqesin drejt, në të 
gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar 
të Shoqërisë më datën 31 dhjetor 2021, dhe 
performancën financiare dhe flukset e parasë për 
vitin që mbyllet në ketë datë, në përputhje me 
kërkesat e raportimit financiar. 

Bazat për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-
të). Përgjegjësitë tona sipas këtyte standardeve 
janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 
seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e 
Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. 
Ne jemi të pavarur nga shoqëria administruese 
që administron fondin e pensionit në përputhje 
me Kodin e Etikës të Kontabilistëve Profesionistë 
të njohur nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve 
të Etikës për Kontabilistët (IESBA), kërkesat etike 
që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave 

financiare në Shqipëri, si dhe kemi përmbushur 
përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me kodin 
IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi 
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 
për të dhënë një bazë për opinionin tonë.

Përg jeg jësitë e Drejtimit dhe të 
Personave të Ngarkuar me Qeverisjen
në lidhje me Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe 
paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në 
përputhje me kërkesat e raportimit financiar për 
Shoqëritë, dhe për ato kontrolle të brendshme 
që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të 
mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk 
përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi 
është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e 
Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi, duke dhënë 
informacion, nëse është e zbatueshme, për çështjet 
që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe duke përdorur 
parimin kontabël të vijimësisë përveç se në rastin 
kur drejtimi synon ta likuidojë Shoqërinë ose të 
ndërpresë aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë 
tjetër reale përveç sa më sipër.

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Shoqërisë.
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Përg jeg jësitë e Audituesit për Auditimin
e Pasqyrave Financiare 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri 
të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, 
për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
leshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin 
tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit 
të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i 
kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një 
anomali materiale kur ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose 
i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, 
indiviualisht ose të marra së bashku, pritet që në 
mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto 
pasqyra financiare. 

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne 
ushtrojmë gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë 
proçesit të auditimit. 

Ne gjithashtu:

Ident i f i ko jmë dhe v lerëso jmë rrez iqet  e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare, 
për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, 
projektojmë dhe zbatojmë proçedura auditimi 
të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si edhe 
marrim evidenca auditimi të plota dhe të 
mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 

tonë. Rreziku i moszbulimit të një gabimi 
material që vjen si rezultat i një mashtrimi, 
është më i lartë se ai që vjen nga një gabim, pasi 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të 
fshehta, falsifikime, mosveprime të qëllimshme, 
keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të 
brendshme.

Marrim një kuptueshmëri  të kontrol l it  të 
brendshëm në lidhje me auditimin, për të 
planifikuar proçedura të përshtatshme në 
varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një 
opinionin mbi efektshmërinë e kontrolleve të 
brendshme të Shoqërisë.

Konkludojmë mbi  përdorimin e duhur të 
parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi 
si dhe, bazuar në evidencat e marra gjatë 
audit imit ,  konkludojmë nëse ekziston një 
pasiguri materiale e lidhur me ngjarje ose 
kushte të cilat mund të sjellin dyshime në 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi. 
Nëse konkludojmë që ekziston një pasiguri 
materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në 
raportin tonë të auditimit për informacionet 
shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare 
ose, nëse keto informacione shpjeguese janë të 
pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat 
e auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë 
të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e 
ardhshme mund të jenë shkak që Shoqëria të 
ndalojë së vazhduari në vijimësi.
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Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi, 
përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese.

V l e rë s o j m ë  p a ra q i t j e n  e  p ë rg j i t h s h m e , 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare, përfshirë informacionet shpjegues të 
dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë 
që arrin paraqitjen e drejtë.

Ne komunikojmë me ata të cilët janë të ngarkuar 
me qeverisjen, midis çështjesh të tjera, për qëllimin 
dhe kohën e planifikuar të auditimit, gjetjet e 
rëndësishme gjatë auditimit, përfshirë çdo mangësi 
të theksuar në kontrollin e brendshëm të cilat ne i 
identifikojmë gjatë procesit të auditimit.

Raport mbi kërkesa të tjera Lig jore
dhe Rregullatore

Në vijim të kërkesave të Autoritetit të Mbikqytjes 
Financiare të Shqipërise, ne kemi lexuar Skedulet 

Suplementare bashkël idhur për pasqyrën e 
strukturës së investimeve, pasqyrën mbi fitimet 
(humbjet) e realizuara të fondit të pensionit dhe 
pasqyrën mbi fitimet (humbjet) e parealizuara të 
fondit të pensionit, (“Skedulet Suplementare’’). 

Skedulet Suplementare të përgatitura nga 
Drejtimi, nuk janë pjesë e pasqyrave financiare 
bashkëlidhur. 

Informacioni financiar historik, i paraqitur në 
Skedulet Suplementare të përgatitura nga drejtimi, 
është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale 
me informacionin financiar vjetor, pasqyruar 
në pasqyrat financiare të Fondit të Pensionit 
më 31 dhjetor 2021, përgatitur në përputhje 
me legjislacionin kombëtar të kontabilitetit, të 
aplikueshëm për fondet e pensionit në Shqipëri. 

Drejt imi është përg jeg jës për përgatit jen e 
Skeduleve Suplementare,  në përputhje me 
rregulloren e AMF-së nr. 25, datë 23 shkurt 
2011, ndryshuar me vendimin e Bordi nr. 136, 
datë 28.11.2017 “Mbi Raportimin e Shoqerisë 
Administruese të Fondit të Pensionit’’. 

Grant Thornton sh.p.k.
Tiranë, Shqipëri
28 Prill 2022
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PASQYRA E POZICIONIT
FINANCIAR

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga drejtimi i Shoqërisë Administruese të Fondeve 
“Credins Invest” Sh.a., më 23 shkurt 2022 dhe janë firmosur nga: 

Znj. Estela Koçi
Administratore e Përgjithshme

Znj. Armira Çitozi
Drejtore Finance dhe Kontabiliteti
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AKTIVE

Detyrime ndaj shoqërisë administruese

Gjëndja e numrit të kuotave të fondit

Detyrime të tjera 

8

9

10

11

19,320,858 

2,756,037 

266,889

988,870,511 

79,866,485 

SHËNIME 31 DHJETOR 202031 DHJETOR 2021

137,818,995 

2,480,739 

219,978 

862 396 

1,564.2652 1,516.6386 

715,420 

1,130,966,575 

82,931,246 

1,351,716,816 

2,700,717 

1,349,016,100 1,085,034,928 

3,022,926 

1,088,057,854 

Investime në letra me vlerë të 
drejtë përmes fitimit ose humbjes

lnvestime në letra me vlerë të 
drejtë përmes të ardhurave të 
tjera gjithëpërfshirëse (FVOCI) 

Mjete monetare dhe ekuivalentë me to

TOTALI I AKTIVIT

TOTALI I DETYRIMEVE

AKTIVET NETO
PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT

DETYRIME

VLERA NETO E AKTIVEVE
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PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJES 
DHE TË ARDHURAVE TË TJERA 
GJITHËPËRFSHIRËSE

SHËNIME

Të ardhura nga interesa të investimeve 12

13

11

55,605,852 

48,137 

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

66,714,971

(1,302) 1,136 

157,393 

196 

(32,717,060) 

(3,040,029)

133 

(28,718,995) 

(2,827,862) 

66,872,560 

(32,717,060) 

34,154,198 

37,194,227 

55,654,122 

(28,718,995) 

29,544,931 

26,717,069 

2,608,668 

Të ardhura të tjera nga interesa të tjera

Të ardhura të tjera 

Tarifa për Shoqërine Administruese 

Rivleresim i aktiveve financiare FVOCI 

Fitim/(Humbje) të realizuara nga 
maturimi i investimeve dhe të tjera 

FITIMI NETO NGA INVESTIMET PËR VITIN 

TOTALI I TË ARDHURAVE GJITHËPËRFSHIRËSE

Fitime të realizuara nga shitja e 
investimeve dhe të tjera 

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020
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PASQYRA E NDRYSHIMEVE
NË AKTIVET NETO

GJENDJA MË 1 JANAR 2021

Kontribute të hyra
nga anëtarët e Fondit

Kontribute të hyra
nga anëtarët e Fondit

Tërheqje për pagesa pensioni

Tërheqje të parakoheshme

Tërheqje të parakoheshme

Transferime nga Fondi 

Transferime nga Fondi 

Fitimi neto nga investimet 

Fitimi neto nga investimet 

Rivleresim i aktiveve 
financlare FVOCI 

Rivleresim i aktiveve 
financiare FVOCI 

Tërheqje për pagesa pensioni

RRITJA TOTALE NË AKTIVET NETO

RRITJA TOTALE NË AKTIVET NETO

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2021

GJENDJA MË 31 DHJETOR 2020

GJENDJA MË 1 JANAR 2020

NUMRI I KUOTAVE
në numër

AKTIVET E FONDIT 
TË PENSIONIT

në Lek

VLERA NETO
E AKTIVEVE
PËR KUOTË
në Lek/Kuotë

184,077.8718 

177,253.4904 

(17,845.6650) 

(19,075.0772) 

(13,443.4035) 

(181.9849) 

(553.5741) 

(7,981.8995) 

(27,511,928)

(29,326,203)

(20,112,456) 

(280,739)

(825,438) 

34,154,198

29,544,931 

3,040,029

(2,827,862) 

(11,965,296) 

283,905,814

265,248,923 

715,420.9046 

146,975.1447 

155,274.6133 

862,396.0493 

7151420.9046 

560,146.2913 

1,349,016,099

1,085,034,928 

825,972,127 

1,564.2652

1,516.6386

1.474.5650

263,981, 171 

259,062,801 

1,085,034,928 1,516.6386
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PASQYRA E FLUKSEVE
MONETARE

FLUKSET E PARASË NGA AKTIVITETI 
OPERACIONAL

29,544,931 

SHËNIME
VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

34,154,198 

724,272 

(24,732) (6,908)

1,302 

(66,872,364) 

32,717,060 

(1,136)

(2,608,668) 

(55,653,989) 

133 

28,718,995 

451,396

Rritja e vlerës së aktiveve neto 
Rregullime për: 

Të ardhura nga interesi 

Të ardhura të tjera 

Tarifë administrimi

Amortizimi primit nga investimet
e mbajtura me kosto të amortizuar 

Amortizimi primit nga investimet me vlerë të drejtë 
përmes të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse 

(Humbje)/fitim i realizuar nga maturimi i investimeve 
të mbajtura deri në maturim dhe të tjera

Fitim i realizuar nga shitja i investimeve me vlerë të 
drejtë përmes të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse 

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020
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FLUKSET E PARASË NGA 
AKTIVITETET OPERACIONALE 

49,153,538

SHËNIME
VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2021

63,262,098 
(32,992,358) 

(158,511,372) (283,628,874) 

(46, 911)

(77,955,453) 

21,500,000 19,300,000 

62,776,615 

(84,129)

(28,057,555) 
lnteres i arkëtuar 
Tarifë administrimi e paguar 

Rritja neto  në detyrime lë tjera 

Blerje letra me vlerë të mbajtura
me kosto të amortizuar
Blerje letra me vlerë të drejtë përmes 
të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse  

Maturim i investimeve 
Shitja e letra me vlerë të drejtë përmes 
të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse 

VITI I MBYLLUR MË
31 DHJETOR 2020

226,786,944

118,498,137 

19,320,858

(108,988,543) 

(108,288,807) 

137,818,995 

232,345,733

(23,505,371) 

42,826,229

(256,295,858) 

(255,851,104) 

19,320,858

FLUKSET NETO TË PARASË TË GJENERUARA
NGA AKTIVITETET FINANCUESE 

RRITJE NË MJETE MONETARE DHE EKUIVALENTE 

MJETE MONETARE DHE EKUIVALENTE 
NË FILLIM TË PERIUDHËS

MJETE MONETARE DHE EKULVALENTE
NË FUND TË PERIUDHËS 9

(27,511,928)
283,905,814

(29,326,203) 
(280,739) 

(11,965,296) 
265,248,923 

(20,112,456)
(825,438)

Hyrje nga kontribute të anëtarëve 
Tërheqje për pagesat e përfitimeve të pensionit 
Tërheqje të parakohshme 
Transferime nga Fondi 

FLUKSET NETO TË PARASË TI GJENERUARA
NË AKTIVITETET OPERACIONALE 

FLUKSET E PARASË NGA
AKTIVITETI FINANCUES 

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 5 deri 21, të cilat janë pjesë përbërëse e 
tyre, publikuar në faqen zyrtare www.credinsinvest.com
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Sea Land
Raporti i Audituesit të Pavarur
dhe Pasqyrat Financiare 
“Sea Land Alternative Investment Fund”
- Shoqëri Komandite SIK 
Për periudhën dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021 



FONDI I INVESTIMIT ALTERNATIV “GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK 
(të gjitha vlerat janë të shprehura në Lek, perveçse kur është shprehur ndryshe) 
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Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Fondit të 
Investimit Alternativ “Sea Land”(“Fondi i Investimit 
Alternativ”), të cilat përfshijnë pasqyrën e pozicionit 
financiar në datën 31 dhjetor 2021, pasqyrën 
e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera 
gjithëpërfshirëse, pasqyrën e flukseve të parasë 
dhe pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto për 
vitin që mbyllet në këtë datë, si edhe shënimet për 
pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të 
politikave kontabël më të rëndësishme. 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të Fondit 
të Investimit Altemativ “Sea Land” paraqesin 
drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin 
financiar të Fondit në datën 31 dhjetor 2021, si 
dhe performancën financiare dhe flukset e parasë 
për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me 
kërkesat e raportimit financiar. 

Bazat për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë 
përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin 
e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për 
Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur 
nga Fondi i Investimit Alternativ në përputhje me 
Kodin e Etikës të Kontabilistëve Profesionistë të 
njohur nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të 
Etikës për Kontabilistët (IESBA), kërkesat etike që 
janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave 
financiare në Shqipëri, si dhe kemi përmbushur 

përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me kodin 
IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi 
siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme 
për të dhënë një bazë për opinionin tonë. 

Përg jeg jësitë e Drejtimit dhe të 
Personave të Ngarkuar me Qeverisjen
në lidhje me Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe 
paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në 
përputhje me kërkesat e raportimit financiar për 
Shoqëritë, dhe për ato kontrolle të brendshme 
që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të 
mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk 
përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi 
është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e Fondit 
të Investimit Alternativ për të vazhduar në vijimësi, 
duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, 
për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe 
duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë 
përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë 
Fondin e Investimit Alternativ ose të ndërpresë 
aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale 
përveç sa më sipër. 

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Fondit të Investimit Altemativ. 
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Përg jeg jësitë e Audituesit për Auditimin
e Pasqyrave Financiare 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri 
të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tërësi nuk kanë anomali materiale, 
për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin 
tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit 
të latë, por nuk është një garanci që një auditim i 
kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një 
anomali materiale kur ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose 
i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, 
indiviualisht ose të marra së bashku, pritet që në 
mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto 
pasqyra financiare. 

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne 
ushtrojmë gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë 
proçesit të auditimit. 

Ne gjithashtu:

Ident i f i ko jmë dhe v lerëso jmë rrez iqet  e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare, 
për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, 
projektojmë dhe zbatojmë proçedura auditimi 
të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si edhe 
marrim evidenca auditimi të plota dhe të 
mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 

tonë. Rreziku i moszbulimit të një gabimi 
material që vjen si rezultat i një mashtrimi, 
është më i lartë se ai që vjen nga një gabim, pasi 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të 
fshehta, falsifikime, mosveprime të qëllimshme, 
keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të 
brendshme.

Marrim një kuptueshmëri  të kontrol l it  të 
brendshëm në lidhje me auditimin, për të 
planifikuar procedura të përshtatshme në 
varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një 
opinionin mbi efektshmërinë e kontrolleve të 
brendshme të Shoqërisë.

Konkludojmë mbi  përdorimin e duhur të 
parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi 
si dhe, bazuar në evidencat e marra gjatë 
audit imit ,  konkludojmë nëse ekziston një 
pasiguri materiale e lidhur me ngjarje ose 
kushte të cilat mund të sjellin dyshime në 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi. 
Nëse konkludojmë që ekziston një pasiguri 
materiale, ne duhet të tërheqim vemëndjen në 
raportin tonë të auditimit për informacionet 
shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare 
ose, nëse këto informacione shpjeguese janë të 
pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat 
e auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë 
të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e 
ardhshme mund të jenë shkak që Shoqëria të 
ndalojë së vazhduari në vijimësi.
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Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi, 
përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese.

V l e rë s o j m ë  p a ra q i t j e n  e  p ë rg j i t h s h m e , 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare, përfshirë informacionet shpjegues të 
dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë 
që arrin paraqitjen e drejtë.

Grant Thornton sh.p.k.
Tiranë, Shqipëri
7 Mars 2022

Ne komunikojmë me ata të cilët janë të ngarkuar me qeverisjen, midis çështjesh të tjera, për qëllimin dhe 
kohën e planifikuar të auditimit, gjetjet e rëndësishme gjatë auditimit, përfshirë çdo mangësi të theksuar 
në kontrollin e brendshëm të cilat ne i identifikojmë gjatë proçesit të auditimit.
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PASQYRA E POZICIONIT
FINANCIAR

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga drejtimi i Shoqëria Administruese e Fondeve 
“Credins Invest” Sh.a. më 23 shkurt 2022 dhe janë firmosur nga: 

Znj. Estela Koçi
Administratore e Përgjithshme

Znj. Armira Çitozi
Drejtore Finance dhe Kontabiliteti

(te gjitha vlerat Jane te shprehura ne Lek, perveçse kur eshte shprehur ndryshe) 
FONDI I INVESTIMIT AL TERNATIV “SEA LAND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND”- SHOQËRI KOMANDITE SIK
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AKTIVE

Detyrime ndaj shoqërisë administruese

Detyrime ndaj depozitarit 
Detyrim tatim fitimi i shtyrë 
Detyrime të tjera 

Gjendja e numrit të kuotave të fondit

7

8

9

13

10

11

12,852,482 

1,149,492 
1,184,466

40,714,650 

317,070

2,304,585,000 2,576,016,000 

20,000,000 

1,798,079

SHËNIME 31 DHJETOR 202031 DHJETOR 2021

1.000 1.096 

2,324,5852,324,585

2,324,585,000 2,547,300,883 

43,365,678 

2,324,585,000 2,590,666,561 

Aktive materiale afalgjala të investuara

Të arkëtueshme nga klienli i kualifikuar

Aktive të tjera të patrupëzuara 

Mjete monetare dhe ekuivalente me to

TOTALI I AKTIVIT

TOTALI I DETYRIMEVE

AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT
TE INVESTIMIT ALTERNATIV 

DETYRIME

VLERA NETO E AKTIVEVE

(te gjitha vlerat Jane te shprehura ne Lek, perveçse kur eshte shprehur ndryshe) 
FONDI I INVESTIMIT AL TERNATIV “SEA LAND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND”- SHOQËRI KOMANDITE SIK
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PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJES 
DHE TË ARDHURAVE TË TJERA 
GJITHËPËRFSHIRËSE 

Shpenzime të tjera 

Shpenzim tatimi i shtyrë 

Tarifa për depozitarin 
Tarifa për Shoqërinë Administruese

8

12

13

1.184.466 
6,476,666 

342,961 

(40,714,650) 

271,431,000 

3,626

SHËNIME 31 DHJETOR 2021

222. 715,883

263,430,533

8,004,093 

271434,626

Fitime të parealizuara nga rivlerësimi i vlerës së 
drejtë të aktiveve materiale të investuara 
Të ardhura nga kursi këmbimit 

TOTALL I TË ARDHURAVE 

SHPENZIMET TOTALE 

FITIMI PARA TATIM FITIMIT 

RRITJA E AKTIVEVE NETO NGA 
VEPRIMTARIA E FONDIT

(te gjitha vlerat Jane te shprehura ne Lek, perveçse kur eshte shprehur ndryshe) 
FONDI I INVESTIMIT AL TERNATIV “SEA LAND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND”- SHOQËRI KOMANDITE SIK

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 5 deri 21, të cilat janë 
pjesë përbërëse e tyre.
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GREEN VIEW 
Raporti i Audituesit të Pavarur
dhe Pasqyrat Financiare 
Green View Alternative Investment Fund 
- Shoqëri Komandite SIK 
Për periudhën dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021 
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Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Fondit 
të Investimit Altemativ “Green View” (“Fondi i 
Investimit Alternativ”), të cilat përfshijnë pasqyrën 
e pozicionit financiar në datën 31 dhjetor 2021, 
pasqyrën e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave 
të tjera gjithëpërfshirëse, pasqyrën e flukseve të 
parasë dhe pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto 
për vitin që mbyllet në këtë datë, si edhe shënimet 
për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje 
të politikave kontabël më të rëndësishme. 

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të Fondit 
të Investimit Alternativ “Green View” paraqesin 
drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin 
financiar të Fondit në datën 31 dhjetor 2021, si 
dhe performancën financiare dhe flukset e parasë 
për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me 
kërkesat e raportimit financiar. 

Bazat për Opinionin

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me 
Standardet Nderkombetare të Auditimit (SNA-të). 
Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë 
përshkruar në menyrë më të detajuar në seksionin 
e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për 
Auditimin e Pasqyrave Financiare. Ne jemi të pavarur 
nga Fondi i Investimit Altemativ “Green View” - 
Shoqëri Komandite SIK në përputhje me Kodin e 
Etikës të Kontabilistëve Profesionistë të njohur 
nga Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Etikës 
për Kontabilistët (IESBA), kërkesat etike që janë të 
zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare 

në Shqipëri, si dhe kemi përmbushur përgjegjësitë 
e tjera etike në përputhje me kodin IESBA. Ne 
besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar 
është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 
dhënë një bazë për opinionin tonë. 

Përg jeg jësitë e Drejtimit dhe të 
Personave të Ngarkuar me Qeverisjen
në lidhje me Pasqyrat Financiare 

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe 
paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare në 
përputhje me kërkesat e raportimit financiar për 
Shoqëritë, dhe për ato kontrolle të brendshme 
që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të 
mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk 
përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të 
mashtrimit apo gabimit. 

Në përgatitjen e pasqyrave financiare, drejtimi 
është përgjegjës për të vlerësuar aftësinë e Fondit 
të Investimit Alternativ për të vazhduar në vijimësi, 
duke dhënë informacion, nëse është e zbatueshme, 
për çështjet që kanë të bëjnë me vijimësinë dhe 
duke përdorur parimin kontabël të vijimësisë 
përveç se në rastin kur drejtimi synon ta likujdojë 
Fondin e Investimit Alternativ ose të ndërpresë 
aktivitetet, ose nëse nuk ka alternativë tjetër reale 
përveç sa më sipër. 

Ata që janë të ngarkuar me qeverisjen janë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit 
financiar të Fondit të Investimit Alternativ. 



Raporti Vjetor 2021

104

Përg jeg jësitë e Audituesit për Auditimin
e Pasqyrave Financiare 

Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri 
të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat 
financiare në tëresi nuk kanë anomali materiale, 
për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të 
lëshojmë një raport auditimi që përfshin opinionin 
tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit 
të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i 
kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një 
anomali materiale kur ajo ekziston.  

Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose 
i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, 
indiviualisht ose të marra sëbashku, pritet që në 
mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet 
ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto 
pasqyra financiare. 

Si pjesë e një auditimi në përputhje me SNA-të, ne 
ushtrojme gjykim dhe skepticizëm profesional gjatë 
proçesit të auditimit. 

Ne gjithashtu:

Ident i f i ko jmë dhe v lerëso jmë rrez iqet  e 
anomalive materiale në pasqyrat financiare, 
për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, 
projektojmë dhe zbatojmë proçedura auditimi 
të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si edhe 
marrim evidenca auditimi të plota dhe të 
mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 

tonë. Rreziku i moszbulimit të një gabimi 
material që vjen si rezultat i një mashtrimi, 
është më i lartë se ai që vjen nga një gabim, pasi 
mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të 
fshehta, falsifikime, mosveprime të qëllimshme, 
keqinterpretime, ose shkelje të kontrolleve të 
brendshme.

Marrim një kuptueshmëri  të kontrol l it  të 
brendshëm në lidhje me auditimin, për të 
planifikuar procedura të përshtatshme në 
varësi të rrethanave, dhe jo për të shprehur një 
opinionin mbi efektshmërinë e kontrolleve të 
brendshme të Shoqërisë.

Konkludojmë mbi  përdorimin e duhur të 
parimit kontabël të vijimësisë nga drejtimi 
si dhe, bazuar në evidencat e marra gjatë 
audit imit ,  konkludojmë nëse ekziston një 
pasiguri materiale e lidhur me ngjarje ose 
kushte të cilat mund të sjellin dyshime në 
aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në vijimësi. 
Nëse konkludojme që ekziston një pasiguri 
materiale, ne duhet të tërheqim vëmendjen në 
raportin tonë të auditimit për informacionet 
shpjeguese përkatëse në pasqyrat financiare 
ose, nëse këto informacione shpjeguese janë të 
pamjaftueshme, të modifikojmë opinionin tonë. 
Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat 
e auditimit të marra deri në ditën e raportit tonë 
të audituesit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet e 
ardhshme mund të jenë shkak që Shoqëria të 
ndalojë së vazhduari në vijimësi.
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Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave 
kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 
vlerësimeve kontabël të bëra nga drejtimi, 
përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese.

V l e rë s o j m ë  p a ra q i t j e n  e  p ë rg j i t h s h m e , 
strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 
financiare, përfshirë informacionet shpjegues të 
dhëna, dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin 
transaksionet dhe ngjarjet në to në një mënyrë 
që arrin paraqitjen e drejtë.

Grant Thornton sh.p.k.
Tiranë, Shqipëri
7 Mars 2022

Ne komunikojmë me ata të cilët janë të ngarkuar me qeverisjen, midis çështjesh të tjera, për qëllimin dhe 
kohën e planifikuar të auditimit, gjetjet e rëndësishme gjatë auditimit, përfshirë çdo mangësi të theksuar 
në kontrollin e brendshëm të cilat ne i identifikojmë gjatë proçesit të auditimit.
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(te gjitha vlerat Jane te shprehura ne Lek, perveçse kur eshte shprehur ndryshe) 
FONDI I INVESTIMIT ALTERNATIV “GREEN VIEW ALTERNATIVE INVESTMENT FUND” SHOQERI KOMANDITE SIK 

PASQYRA E POZICIONIT
FINANCIAR

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga drejtimi i Shoqërisë Administruese të 
Fondeve“Credins Invest” Sh.a., më 23 shkurt 2022 dhe janë firmosur nga: 

Znj. Estela Koçi
Administratore e Përgjithshme

Znj. Armira Çitozi
Drejtore Finance dhe Kontabiliteti

AKTIVE

Detyrime të tjera 

Gjendja e numrit të kuotave të fondit

7

8

9

10

24,999,000 

229,614 

1,629,378,000 

SHËNIME 31 DHJETOR 2021

1,000 

1,654,378 

1,654,147,386 

229,614 

1 654 377,000 

Aktive materiale afatgjata të investuara

Mjete monetare dhe ekuivalentë me to

TOTALI I AKTIVIT

TOTALI I DETYRIMEVE

VLERA E AKTIVEVE NETO PËR KUOTË

DETYRIME

VLERA NETO E AKTIVEVE
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PASQYRA E FITIMIT OSE HUMBJES 
DHE TË ARDHURAVE TË TJERA 
GJITHËPËRFSHIRËSE 

Shpenzime të tjera 11 230,614 

SHËNIME 31 DHJETOR 2021

(230,614) 

230,614 

(Humbje)/fitime të parealizuara nga shitja 
e investimeve me vlerë të drejtë 

TOTALI I TË ARDHURAVE 

TOTALI I SHPENZIMEVE 

RËNIA E AKTIVEVE NETO NGA 
VEPRIMTARIA E FONDIT 

Pasqyrat financiare duhet të lexohen së bashku me shënimet shpjeguese në faqet 5 deri 20, të cilat janë 
pjesë përbërëse e tyre.
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Credins Invest Sh.a
Rr. ‘‘Nikolla Tupe’’, Nr. 1, Kati 3
Tiranë, Shqipëri
+355 69 60 60 058
contact@credinsinvest.com
www.credinsinvest.com


