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Misioni i KEP është përmirësimi i standardit të jetesës dhe 
përkrahja e zhvillimit ekonomik të vendit, duke siguruar 
shërbime financiare për individë dhe biznese që kanë qasje 
më të vështirë në burime financiare.

Në të njëjtën kohë, KEP shikon përpara në vizionin për të 
ofruar shërbime të përgjithshme financiare.

Misioni dhe Vizioni
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KEP Trust Sot
KEP është institucion udhëheqës në sektorin mikrofinanciar 
të Kosovës, qëllimi i të cilit është përmbushja e nevojave të 
qytetarëve që kanë qasje të kufizuar në burimet financiare 
dhe ndërtimi i marrëdhënieve të vazhdueshme me ta. 

Zyra qëndrore është e vendosur në Prishtinë, ndërsa 31 
degë janë të shtrira në qytetet kryesore të Kosovës dhe në 
lokacione më të vogla në të cilat qasja nga viset më të thella 
rurale është më e lehtë. Kjo shtrirje e afërt me këto vise është 
shumë e rëndësishme pasi që mundëson kontakt të shpejtë 
me një pjesë thelbësore të klientelës.
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Kanalet bashkëkohore dixhitale të ofruara nga KEP 
janë tejet të rëndësishme, meqë duke shfrytëzuar ato, 
klientëve u mundësohet aplikim shumë i shpejtë në kredi. 
Prandaj, në vitin 2021 institucioni ka filluar programin e 
dixhitalizimit duke synuar shërbime sa më të avansuara dhe 
gjithpërfshirëse për klientelën.

Në fund të vitit 2021, në shërbim të mbi 23 mijë klientëve 
aktiv ishin 242 punonjës, të cilët bënë të mundur një 
eksperiencë adekuate drejt plotësimit të nevojave të tyre. 
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Struktura
Organizative
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“Është privilegji 
dhe kënaqësia 
ime të falënderoj 
sinqerisht të 
gjithë stafin për 
kontributin e tyre 
në performancën e 
jashtëzakonshme 
të KEP gjatë vitit 
2021.”

Andreas Thiele�



Letër nga kryesuesi i 
bordit të drejtorëve
Kanë kaluar dy vjet prej se në të gjithë 
globin u ndërmorrën masat fillestare për 
të kontrolluar pandeminë COVID-19, 
përderisa në javët e para të 2022 filluam 
të regjistronim shenja premtuese të 
normalizimit të mjediseve tona private dhe 
ekonomike. Megjithatë, lufta ruse kundër 
Ukrainës që dominon titujt kryesorë në 
Evropë, pritet të ketë ndikim të gjerë në të 
ardhmen politike dhe ekonomike të rajonit, 
përfshirë Kosovën.

Megjithëse të gjithë kaluam në një situatë 
të pazakonshme e mjaft sfiduese, ne 
prezantojmë pasqyrat financiare të KEP 
duke qenë krenar të theksojmë se KEP 
mbajti një pozicion të shëndoshë financiar 
dhe likuiditeti, duke vazhduar të ofrojë kredi 
për klientët gjatë periudhave të pikut të 
COVID-19, duke arritur të zgjerojë portfolion 
dhe gamën e shërbimeve ndaj klientëve.

Shumë gjëra në KEP evoluojnë rreth ofrimit 
të shërbimeve cilësore, duke ruajtur cilësinë 
e portfolios së shëndoshë. Që nga fillimi i 
dhënies së kredive në vitin 1999, KEP ka 
shpërndarë në total mbi gjysmë miliardë 
EUR, që përfaqësojnë mbi 200,000 kredi për 
grupet e synuara.

Në përmbushje të misionit të tij, si 
institucion i certifikuar SMART, KEP 
vazhdon të angazhohet për trajtim 
transparent dhe me respekt ndaj klientëve. 
Ashtu si në periudhat e mëparshme, 
partneritetet tona afatgjata me huadhënës 
me reputacion rezultuan në ofrimin 
e kredive me kushte dhe afate të 
përballueshme për klientët tanë. KEP do 
të vazhdojë të investojë në dixhitalizimin e 
operacioneve me qëllim të përmirësimit të 
mëtejshëm të ofertës, rrugëtimit të klientit, 
si dhe të rrisë efikasitetin dhe efektivitetin 
operacional në mënyrë që të mbajë një 
pozitë udhëheqëse midis konkurrentëve 
dhe operim më të suksesshëm në sektorin 
mikrofinanciar të Kosovës.

Në emër të Bordit të Drejtorëve, është 
privilegji dhe kënaqësia ime të falënderoj 
sinqerisht të gjithë stafin për kontributin e 
tyre në performancën e jashtëzakonshme 
të KEP gjatë vitit 2021. Ne u jemi poaq 
mirënjohës themeluesve të KEP, partnerëve 
tanë financues vendorë e ndërkombëtarë, 
Bankës Qendrore të Kosovës dhe zyrës së 
OJQ-ve për mbështetjen e vazhdueshme. Ju 
lutemi të jeni të sigurt se KEP mbetet shumë 
i përkushtuar në zhvillimin e ekonomisë 
kosovare, duke përkrahur sektorin mikro 
dhe atë të ndërmarrjeve të vogla dhe të 
mesme.

Andreas Thiele
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Letër nga 
kryeshefi 
ekzekutiv

Periudha pas pandemisë karakterizohet 
me përpjekje nga akterë të ndryshëm për të 
adresuar sfidat me të cilat jemi përballur të 
gjithë. Ndërsa ekonomia e Kosovës u hap 
ngadalë gjatë vitit 2021, ne ishim dëshmitarë 
të një fuqie mbresëlënëse në mesin e 
bizneseve të vogla dhe sipërmarrësve, për 
të kapur mundësitë e reja të paraqitura 
nga pandemia dhe për të rikrijuar vehten 
e tyre. Kjo vendosmëri dhe guxim i 
jashtëzakonshëm për t’u përballur me 
pasojat e pandemisë, e bëri KEP-in krenar 
të jetë institucioni mikrofinanciar lider në 
mbështetje të tyre. Jam i nderuar të theksoj 
se KEP ka luajtur një rol të konsiderueshëm 
në adresimin e disa prej këtyre sfidave 
ekonomike, duke qëndruar pranë bazës së 
klientëve dhe duke përkrahur vazhdimisht 
individët, familjet dhe bizneset e vogla. 

Kjo përkrahje përkthehet në rritje të 
vazhdueshme edhe për KEP, pasi kemi 
siguruar një rritje të portfolios prej 18%, 
pra 56.9 milionë EUR, me rritje prej 8% 
të numrit të klientëve të rinj. Vlen të 
theksohet se kreditimi për segmentin e 
mikrondërmarrjeve ka marrë një dinamikë 
të theksuar dhe se një ritëm i tillë do të 
vazhdojë edhe në vitin pasues.
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Kemi përgatitur strategjinë e dixhitalizimit 
dhe udhërrëfyesin e realizimit, me qëllimin 
e vetëm për të rritur efikasitetin, për të 
optimizuar koston e operacioneve dhe për të 
lehtësuar qasje gjithëpërfshirëse në financa. 
Kemi iniciuar partneritete me palë të treta, 
si dhe kemi filluar projekte për të optimizuar 
mënyrën e funksionimit. Besojmë se viti i 
ardhshëm do të jetë i një rëndësie të madhe 
në zbatimin e shumë nismave të reja në 
lidhje me dixhitalizimin.  

Në kuadër të kontributit për komunitetin 
kemi mbështetur dy federatat më të mëdha 
sportive në vend dhe kemi mbështetur 
shumë projekte që ndikojnë në rritjen e 
mirëqenies së komunitetit. 

E gjithë kjo që është cekur më sipër, nuk 
do të ishte e mundur pa përkrahjen e 
Bordit të KEP, e cila ishte e domosdoshme 
për të tejkaluar sfidat e shkaktuara nga 
COVID-19. Kolegët tanë u dëshmuan 
se ishin aseti ynë më i madh teksa u 
gjendëm para sfidave të imponuara nga 
pandemia. Jam jashtëzakonisht mirënjohës 
për angazhimin dhe punën e tyre të 
palodhur, qëndrueshmërinë dhe zgjuarsinë 
e tyre. Stafi i KEP ka qenë një motivim 
për menaxhmentin që të sigurohet që 
pavarësisht sfidave, të ngrihemi mbi to dhe 
të përballemi së bashku, të sigurt për rritje 
të mëtejshme.

Po ashtu falënderoj klientët tanë me të cilët 
kemi pasur gjithmonë një dialog të gjallë.

Ne mësojmë shumë prej tyre, ndaj jam 
krenar që kemi mundur të jemi përkrahës 
gjatë kohëve të trazuara.

Në fund, dëshiroj të falenderoj huadhënësit 
të cilët besuan në KEP dhe vazhduan të 
mbështesin operacionet tona, dhe Bankën 
Qëndrore të Kosovës për disponueshmërinë 
e tyre për të adresuar kërkesat tona.  

Jam i vetëdijshëm se rrethanat aktuale 
janë të rënda, kështu që rikuperimi do 
të vazhdojë të jetë sfidues, por kjo kurajo 
në të cilën ishim dëshmitarë, më mbush 
me shpresë. Çfarëdo që të ndodhë në të 
ardhmen, jam i sigurt se KEP do të mbetet 
i hapur për të vazhduar mbështetjen për 
ekonominë e Kosovës.

Shpend Nura
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Kredidhënia
Edhe pse pandemia vazhdoi edhe gjatë vitit 
2021, KEP si shumica e institucioneve tjera 
mikrofinanciare dhe bankare vazhdoi me 
ofrimin e kredive, me synim drejt kthimit të 
plotë në normalitet.

Si deri më tani, qëllimi i KEP ishte mbajtja 
e pozitës së liderit në tregun e 
mikrofinancave. 
Nga burimet zyrtare mund të shihet se 
institucioni jo vetëm që e arriti këtë, por 
pati edhe një ngritje të lehtë si pjesëmarrësi 
i parë në treg, nga 27.4% në vitin 2020 në 
28% në fund të vitit 2021. 

Rritja e pjesëmarrjes në treg u reflektua 
edhe tek numri i klientëve aktiv, me ç’rast 
pjesëmarrja në fund të vitit arriti në 26.3%, 
derisa e njëjta në vitin 2020 ishte 25.5%.
Shpërndarja e kredive ishte kryesisht në 
kredi biznesi, kredi personale, kredi për 

banim dhe një pjesë e konsiderueshme në 
kredi për veprimtari të ndryshme në 
sektorin e bujqësisë.
Gjatë këtij viti po ashtu pati ngritje të ritmit 
në shpërndarjen e kredive për ndërmarrje 
të vogla dhe të mesme. 

Pjesëmarrja në treg sipas
portfolios – 2021

KEP – 28.01%

IMF-të tjera – 71.99%

Pjesëmarrja në treg sipas
portfolios – 2020

KEP – 27.4%

IMF-të tjera – 72.6%

Si në vitet e kaluara, edhe në vitin 2021 
fokusi ishte në plotësimin e nevojave të 
klientëve nga viset rurale.
Shprehur në përqindje, 62% e kredive u 
lëshuan për kredimarrësit nga pjesët rurale, 
ndërsa 38% u shpërndanë për klientët e 
lokaliteteve urbane.
31 degët vazhduan të jenë pikat kryesore ku 
klientët aplikuan për kredi.

Megjithatë nga viti në vit vërehet një 
interesim gjithnjë e më i madh për të 
aplikuar përmes kanaleve dixhitale.
Ky fakt ka shtyer drejtuesit e KEP që të 
vënë në dispozicion resurse njerëzore e 
financiare për fillimin e programit të 
dixhitalizimit.

Edhe pse pandemia vazhdoi edhe gjatë vitit 
2021, KEP si shumica e institucioneve tjera 
mikrofinanciare dhe bankare vazhdoi me 
ofrimin e kredive, me synim drejt kthimit 
tëplotë në normalitet.

Si deri më tani, qëllimi i KEP ishte mbajtja 
e pozitës së liderit në tregun e 
mikrofinancave. 
Nga burimet zyrtare mund të shihet se 
institucioni jo vetëm që e arriti këtë, por 
pati edhe një ngritje të lehtë si pjesëmarrësi 
i parë në treg, nga 27.4% në vitin 2020 në 
28.01% në fund të vitit 2021. 

Rritja e pjesëmarrjes në treg u reflektua 
edhe tek numri i klientëve aktiv, me ç’rast 
pjesëmarrja në fund të vitit arriti në 26.3%, 
derisa e njëjta në vitin 2020 ishte 25.5%.
Shpërndarja e kredive ishte kryesisht në 
kredi biznesi, kredi personale, kredi për 

banim dhe një pjesë e konsiderueshme në 
kredi për veprimtari të ndryshme në 
sektorin e bujqësisë.
Gjatë këtij viti po ashtu pati ngritje të ritmit 
në shpërndarjen e kredive për ndërmarrje 
të vogla dhe të mesme. 

Pjesëmarrja në treg sipas numrit
të klientëve – 2021

KEP – 26.3%

IMF-të tjera – 73.7%

Pjesëmarrja në treg sipas numrit
të klientëve – 2020

KEP – 25.4%

IMF-të tjera – 74.6%

Si në vitet e kaluara, edhe në vitin 2021 
fokusi ishte në plotësimin e nevojave të 
klientëve nga viset rurale.
Shprehur në përqindje, 62% e kredive u 
lëshuan për kredimarrësit nga pjesët rurale, 
ndërsa 38% u shpërndanë për klientët e 
lokaliteteve urbane.
31 degët vazhduan të jenë pikat kryesore ku 
klientët aplikuan për kredi.

Megjithatë nga viti në vit vërehet një 
interesim gjithnjë e më i madh për të 
aplikuar përmes kanaleve dixhitale.
Ky fakt ka shtyer drejtuesit e KEP që të 
vënë në dispozicion resurse njerëzore e 
financiare për fillimin e programit të 
dixhitalizimit.

13



Kredidhënia
Edhe pse pandemia vazhdoi edhe gjatë vitit 
2021, KEP si shumica e institucioneve tjera 
mikrofinanciare dhe bankare vazhdoi me 
ofrimin e kredive, me synim drejt kthimit të 
plotë në normalitet.

Si deri më tani, qëllimi i KEP ishte mbajtja 
e pozitës së liderit në tregun e 
mikrofinancave. 
Nga burimet zyrtare mund të shihet se 
institucioni jo vetëm që e arriti këtë, por 
pati edhe një ngritje të lehtë si pjesëmarrësi 
i parë në treg, nga 27.4% në vitin 2020 në 
28% në fund të vitit 2021. 

Rritja e pjesëmarrjes në treg u reflektua 
edhe tek numri i klientëve aktiv, me ç’rast 
pjesëmarrja në fund të vitit arriti në 26.3%, 
derisa e njëjta në vitin 2020 ishte 25.5%.
Shpërndarja e kredive ishte kryesisht në 
kredi biznesi, kredi personale, kredi për 

banim dhe një pjesë e konsiderueshme në 
kredi për veprimtari të ndryshme në 
sektorin e bujqësisë.
Gjatë këtij viti po ashtu pati ngritje të ritmit 
në shpërndarjen e kredive për ndërmarrje 
të vogla dhe të mesme. 

Pjesëmarrja në treg sipas
portfolios – 2021

KEP – 28.01%

IMF-të tjera – 71.99%

Pjesëmarrja në treg sipas
portfolios – 2020

KEP – 27.4%

IMF-të tjera – 72.6%

Si në vitet e kaluara, edhe në vitin 2021 
fokusi ishte në plotësimin e nevojave të 
klientëve nga viset rurale.
Shprehur në përqindje, 62% e kredive u 
lëshuan për kredimarrësit nga pjesët rurale, 
ndërsa 38% u shpërndanë për klientët e 
lokaliteteve urbane.
31 degët vazhduan të jenë pikat kryesore ku 
klientët aplikuan për kredi.

Megjithatë nga viti në vit vërehet një 
interesim gjithnjë e më i madh për të 
aplikuar përmes kanaleve dixhitale.
Ky fakt ka shtyer drejtuesit e KEP që të 
vënë në dispozicion resurse njerëzore e 
financiare për fillimin e programit të 
dixhitalizimit.

Edhe pse pandemia vazhdoi edhe gjatë vitit 
2021, KEP si shumica e institucioneve tjera 
mikrofinanciare dhe bankare vazhdoi me 
ofrimin e kredive, me synim drejt kthimit 
tëplotë në normalitet.

Si deri më tani, qëllimi i KEP ishte mbajtja 
e pozitës së liderit në tregun e 
mikrofinancave. 
Nga burimet zyrtare mund të shihet se 
institucioni jo vetëm që e arriti këtë, por 
pati edhe një ngritje të lehtë si pjesëmarrësi 
i parë në treg, nga 27.4% në vitin 2020 në 
28.01% në fund të vitit 2021. 

Rritja e pjesëmarrjes në treg u reflektua 
edhe tek numri i klientëve aktiv, me ç’rast 
pjesëmarrja në fund të vitit arriti në 26.3%, 
derisa e njëjta në vitin 2020 ishte 25.5%.
Shpërndarja e kredive ishte kryesisht në 
kredi biznesi, kredi personale, kredi për 

banim dhe një pjesë e konsiderueshme në 
kredi për veprimtari të ndryshme në 
sektorin e bujqësisë.
Gjatë këtij viti po ashtu pati ngritje të ritmit 
në shpërndarjen e kredive për ndërmarrje 
të vogla dhe të mesme. 

Pjesëmarrja në treg sipas numrit
të klientëve – 2021

KEP – 26.3%

IMF-të tjera – 73.7%

Pjesëmarrja në treg sipas numrit
të klientëve – 2020

KEP – 25.4%

IMF-të tjera – 74.6%

Si në vitet e kaluara, edhe në vitin 2021 
fokusi ishte në plotësimin e nevojave të 
klientëve nga viset rurale.
Shprehur në përqindje, 62% e kredive u 
lëshuan për kredimarrësit nga pjesët rurale, 
ndërsa 38% u shpërndanë për klientët e 
lokaliteteve urbane.
31 degët vazhduan të jenë pikat kryesore ku 
klientët aplikuan për kredi.

Megjithatë nga viti në vit vërehet një 
interesim gjithnjë e më i madh për të 
aplikuar përmes kanaleve dixhitale.
Ky fakt ka shtyer drejtuesit e KEP që të 
vënë në dispozicion resurse njerëzore e 
financiare për fillimin e programit të 
dixhitalizimit.
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Edhe pse pandemia vazhdoi edhe gjatë vitit 
2021, KEP si shumica e institucioneve tjera 
mikrofinanciare dhe bankare vazhdoi me 
ofrimin e kredive, me synim drejt kthimit 
tëplotë në normalitet.

Si deri më tani, qëllimi i KEP ishte mbajtja 
e pozitës së liderit në tregun e 
mikrofinancave. 
Nga burimet zyrtare mund të shihet se 
institucioni jo vetëm që e arriti këtë, por 
pati edhe një ngritje të lehtë si pjesëmarrësi 
i parë në treg, nga 27.4% në vitin 2020 në 
28.01% në fund të vitit 2021. 

Rritja e pjesëmarrjes në treg u reflektua 
edhe tek numri i klientëve aktiv, me ç’rast 
pjesëmarrja në fund të vitit arriti në 26.3%, 
derisa e njëjta në vitin 2020 ishte 25.5%.
Shpërndarja e kredive ishte kryesisht në 
kredi biznesi, kredi personale, kredi për 

banim dhe një pjesë e konsiderueshme në 
kredi për veprimtari të ndryshme në 
sektorin e bujqësisë.
Gjatë këtij viti po ashtu pati ngritje të ritmit 
në shpërndarjen e kredive për ndërmarrje 
të vogla dhe të mesme. 

Si në vitet e kaluara, edhe në vitin 2021 
fokusi ishte në plotësimin e nevojave të 
klientëve nga viset rurale.
Shprehur në përqindje, 62% e kredive u 
lëshuan për kredimarrësit nga pjesët rurale, 
ndërsa 38% u shpërndanë për klientët e 
lokaliteteve urbane.
31 degët vazhduan të jenë pikat kryesore ku 
klientët aplikuan për kredi.

Shpërndarja sipas zonave

Zona urbane – 38%

Zona rurale – 62%

Megjithatë nga viti në vit vërehet një 
interesim gjithnjë e më i madh për të 
aplikuar përmes kanaleve dixhitale.
Ky fakt ka shtyer drejtuesit e KEP që të 
vënë në dispozicion resurse njerëzore e 
financiare për fillimin e programit të 
dixhitalizimit.
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Totali i aseteve të KEP më 31 dhjetor 2021 
ishte 61.1 milionë EUR, një rritje prej 9% 
krahasuar me vitin paraprak (2020: 55 
milionë EUR). Struktura e aseteve vazhdoi 
të dominohet nga kreditë për klientët, 
derisa pas provizionimit për humbje nga 
kreditë, 92% e totalit të aseteve ishin të 
përqendruara në kredi ndaj klientëve.

Kreditë e përgjithshme neto më 31 dhjetor 
2021 arritën në 56.9 milionë EUR, një 
rritje kjo prej 18% në krahasim me vitin 
pararendës (2020: 48.2 milionë EUR). 

Provizionimet për humbje të kredive 
arritën në 2.2 milionë EUR, që paraqet një 
ulje të moderuar prej 6%  në krahasim 
me vitin 2020 (2020: 2.4 milionë EUR). 
Këto provizionime janë bërë në harmoni 
me SNRF 9, që ka hyrë në fuqi nga 1 janar 
2020, për huatë të cilat konsiderohen 
si jo plotësisht të rikuperueshme dhe 
përfaqësojnë vlerësimin e menaxhimit të 
humbjeve të tilla në datën e raportimit. 

Nga 35.3 milionë EUR në fund të vitit 2020, 
më 31 dhjetor 2021 detyrimet për huatë 
arritën në 37.4 milionë EUR, duke shënuar 
kështu një rritje prej 6%. 

Në vitin 2021, suficiti i KEP arriti në 22.9 
milionë EUR duke përfshirë 3 milionë 
EUR në formën e tepricës së krijuar nga 
aktivitetet ekonomike gjatë vitit 2021.

Të ardhurat neto ishin 3 milionë EUR, rreth 
1.3 milionë më të larta se një vit më parë 
(2020: 1.7 milionë EUR). 

Të ardhurat nga interesat mbi kreditë 
vazhduan të jenë burimi kryesor i të 
ardhurave. Shpenzimet e stafit deri më 31 
dhjetor 2021 ishin 3.26 milionë EUR, ku 
në krahasim me vitin 2019 kur ishin 2.96 
milionë, pati një rritje prej 10%. Shpenzimet 
e përgjithshme dhe administrative (pa ato 
të provizionimit) ishin 1.9 milionë EUR, 
9% më të larta krahasauar me vitin 2020. 
Raporti i të ardhurave neto me shpenzimet e 
përgjithshme mbeti stabil, duke pësuar rënie 
simbolike në 58%, ndërkohë që në vitin e 
kaluar i njëjti ishte 58.8%. 

Si rrjedhojë, në emër të tatimit në të ardhura 
të korporatave, për vitin 2021 KEP pagoi një 
shumë prej 365 mijë EUR me normë efektive 
të tatimit prej 10.8%. Në vitin paraprak janë 
paguar 256 mijë EUR me normë efektive të 
tatimit prej 13.1%.  

Të dhënat e mësipërme janë sipas 
Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit 
Financiar (SNRF), ndërkohë që KEP 
përgatitë dhe raporton pasqyrat edhe sipas 
kërkesave të Bankës Qendrore të Kosovës.

Të arriturat financiare
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Menaxhimi i rrezikut
KEP përmes politikave dhe procedurave kreditore adreson çështjet e rrezikut 
kreditor të cilat rishikohen rregullisht nga institucioni në bazë të kërkesave dhe 
ndryshimeve që rrjedhin nga institucionet relevante si BQK, Ligji për Bankat, 
Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, si dhe me 
Rregulloren e miratuar për Menaxhimin e Rrezikut Kreditor për Institucionet 
Mikrofinanciare. KEP me aktivitetet e veta operacionale i ekspozohet rrezikut 
të kredisë, rrezikut të likuiditetit, rrezikut operacional dhe rreziqeve të tjera 
eventuale të ndërlidhura të cilat identifikohen, monitorohen, zbuten dhe evitohen 
në përputhje me politikat dhe procedurat.

Përmes strategjisë së uljes së rrezikut kreditor KEP ka arritur që vitin 2021 
ta përfundojë me një nivel të kredive jopërformuese prej 2.04%, një ulje në 
krahasim me vitin paraprak kur ishte 2.75%.
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Menaxhimi i rrezikut 
kreditor
Gjatë vitit 2021 KEP ka rishikuar politikat dhe procedurat në mënyrë që ato të jenë 
më praktike e në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në të njejtën kohë ka ndikuar 
në efikasitetin dhe efektivitetin e kryerjes së detyrave kundrejt shërbimit më të 
mirë të klientëve. 

Duke marrë për bazë tregun ku vepron, për KEP, si rrezik më direkt konsiderohet 
rreziku kreditor. Në këtë rast synohet që në bashkëpunim brenda institucionit të 
arrihet minimizimi i këtij rreziku, përmes mekanizmave adekuat dhe praktikave 
më të mira.  

Si pjesë e përmirësimit të kornizës për menaxhimin e rrezikut kreditor, 
institucioni ka zhvilluar një model të “scoringut” të kredive për vlerësim më të 
mirë të ekspozimit të rrezikut kreditor. Si i tillë, scoringu është zhvilluar deri në 
një masë, ndërsa nga qershori 2022 do të fillohet me implementim, fillimisht 
me kreditë deri në 2,000 EUR. Përgjegjësia e departamentit për menaxhimin 
e rrezikut është ta menaxhojë, avancojë dhe ta testojë rregullisht këtë model 
të vlerësimit me pikë, duke u bazuar në të dhënat e reja dhe në faktorët e ri të 
rrezikut kreditor. Ky mjet për vlerësimin me pikë të kredive, do të përdoret për 
vendimarrje më të mirë nga niveli i degëve, si dhe në procesin e miratimit të 
kredive në përgjithësi.
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Menaxhimi i rrezikut 
të likuiditetit dhe 
financimit
Rreziku i likuiditetit nënkupton rrezikun që KEP mund të mos jetë në gjendje të 
përmbushë detyrimet aktuale dhe të ardhshme në mënyrë të plotë ose në kohën 
e duhur. Rreziku i financimit nënkupton rrezikun se financimi shtesë në rast 
nevoje mund të mos arrihet apo mund të merret vetëm me norma të interesit 
shumë të larta.

KEP menaxhon këtë rrezik  përmes politikave dhe procedurave në përputhje me 
kërkesat e autoriteteve rregullative në vend. Kontrollimi dhe zvogëlimi i rrezikut 
të likuiditetit mbështetet nga modeli i biznesit të KEP, pasi që portofolio e kredisë 
karakterizohet nga një numër i madh i ekspozimeve afatshkurtra për klientët.
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Shumica e kredive kanë plane kthimi në formë anuiteti dhe kanë cilësi të lartë. 
Nga këndvështrimi i rrezikut të likuiditetit kjo ndihmon në menaxhim, meqë 
rrjedhat hyrëse të parasë jenë më të parashikueshme. Nga ana tjetër, huatë nga 
huadhënës institucional janë burimi kryesor i financimit, ndërkohë që nuk bëhet 
përdorimi i instrumenteve të tregjeve financiare.

Si pjesë të menaxhimit të likuiditetit, KEP ka definuar dhe përcjellur vazhdimisht 
indikatorët e  likuiditetit. Gjithashtu, testet e stresit të likuiditetit zhvillohen 
rregullisht bazuar në skenarë të definuar që ndihmojnë për të analizuar 
pozicionet e likuiditetit në rast të tronditjeve potenciale të brendshme apo të 
jashtme. 

Si pasojë e masave të ndërmara për menaxhimin e pandemisë COVID-19 në 
Kosovë, gjatë vitit 2021 KEP me sukses menaxhoi riskun e likuiditetit sipas planit 
për menaxhim të likuiditetit në rrethana të stresuara, ndërsa me sukses siguroi 
qëndrueshmërinë dhe vazhdimësinë e biznesit.

Përfundimisht, KEP e konsideron rrezikun e financimit të jetë i ulët fillimisht 
për shkak të leverazhit të ulët, ku norma e borxhit ndaj ekuitetit është 1.6 herë, 
me datë 31 dhjetor 2021. Kjo normë është mirëmbajtur duke u mbështetur në 
ekuitetin e KEP, si dhe në faktin se institucioni vazhdon të ketë qasje në financim 
nga burime të ndryshme ndërkombëtare, gjegjësisht huatë nga huadhënës 
institucional të specializuar në financimin e IMF-ve.

Menaxhimi i rrezikut 
të valutës
Rreziku i valutës së huaj nënkupton rrezikun e efekteve negative në rezultatet 
financiare të shkaktuara nga ndryshimet në kurset e këmbimit në treg. Rreziku 
i valutës së huaj konsiderohet të jetë inekzistent pasi që të gjitha asetet dhe 
detyrimet financiare të KEP në datën e bilancit janë të denominuara në EUR, si 
valutë raportuese.
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Menaxhimi i rrezikut 
të normës së interesit
Rreziku i normës së interesit vjen nga ndryshimet strukturore midis maturiteteve 
të rivlerësimit të mjeteve dhe detyrimeve. Kjo mund ta ekspozojë institucionin 
ndaj rrezikut që kostot e financimit mund të rriten ndërkohë që kthimi nga asetet 
mund të mbetet i njëjtë, apo që kthimi nga asetet ulet duke mos u reflektuar 
në uljen e kostove të financimit për një kohë më të gjatë, duke rezultuar në 
zvogëlime të margjinës.

Për këtë rrezik, KEP mbështetet në normën e ultë të leverazhit dhe bazën e 
ekuitetit, i cili siguron parashikueshmëri dhe lehtëson menaxhimin e ndikimit në 
vlerën ekonomike dhe në të ardhurat nga interesi. 

KEP bën analizat e hendekut të maturitetit në mes aseteve dhe detyrimeve. 
Rezultatet e analizave raportohen rregullisht në komitetin e menaxhimit të 
rrezikut në nivel të bordit të drejtoreve.

Menaxhimi i rrezikut 
operacional
Menaxhmi i rrezikut operacional në kuadër të KEP është themeluar me qëllim të 
parandalimit, minimizimit dhe/ose zbulimit të rasteve të humbjeve operative, me 
qëllim të mbrojtjes së pasurive të institucionit. 

Disa nga detyrat që përfshihen këtu janë raportimi i rregullt i të gjitha 
incidenteve të rrezikut operativ, mbledhja, klasifikimi, analiza dhe përcjellja 
e të dhënave përkitazi me ngjarjet e rrezikut operativ, si dhe identifikimi dhe 
monitorimi i rregullt i treguesve kyç të rrezikut (TKRR) si mjeti kryesor për 
identifikimin dhe/ose parandalimin e rrezikut operativ.
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Burimet Njerëzore
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Viti 2021 u mbyll suksesshëm falë punës së mirë të 242 punonjësve të shpërndarë 
në departamente e degë anembanë vendit. Ky vit shënoi rikthimin dhe 
angazhimin e punonjësve të KEP në zyrat e tyre përkatëse. Ngjajshëm me vitin 
paraprak, edhe ky ishte mjaft sfidues për institucionin e posaçërisht për burimet 
njerëzore pasi që u nevojit kujdes i shtuar për mirëqenien e stafit, një pjesë e të 
cilëve kaluan nëpër sfida personale e familjare si pasojë e virusit COVID-19.

Pavarësisht vështirësive të caktuara, u rekrutua një numër punonjësish të cilët 
do të angazhoheshin si analistë në departamentin e kreditimit për ndërmarrje të 
vogla dhe të mesme, në marketing, teknologji informative dhe risk.

Në kuadër të strukturës organizative u krijua njësia “Organizimi dhe Menaxhimi 
i Proceseve” me fokus të veçantë në menaxhimin e projektit të dixhitalizimit. 
Për të implementuar strategjinë e dixhitalizimit, përveç anëtarëve të bordit 
menaxhues është krijuar edhe një ekip i përbërë nga specialistë të fushave të 
ndryshme të cilët vazhdojnë të japin kontribut shumë të madh në shtyerjen 
përpara të këtij projekti shumë të rëndësishëm.

Sa i përket zhvillimit profesional të stafit, janë organizuar trajnime të ndryshme 
sipas nevojave aktuale të stafit e të institucionit. Motivimi e komunikimi ishte një 
nga trajnimet në të cilin morën pjesë një pjesë e stafit të degëve. Në anën tjetër, 
specialistët e zyres qendrore ishin pjesëmarrës në trajnime të fushave përkatëse 
si kontabilitet në bashkëpunim me SHKÇAK, Power BI, mbrojtje të të dhënave, 
menaxhim të riskut, pajtueshmëri e standarde ndërkombëtare të raportimit 
financiar – SNRF. 

Edhe gjatë vitit pasues është planifikuar të vazhdohet me të njëjtin trend, me 
fokus të posaçëm në trajnime që ndërlidhen me projektet aktuale të dixhitalizmit.

242 Punonjës
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Teknologjia Informative
Gjatë vitit 2021, departamenti i 
teknologjisë informative vazhdoi 
aktivitetin në tri fusha kryesore:

• Aplikacionet – mirëmbajtja dhe   
  zhvillimi i aplikacioneve

• Infrastruktura – mirëmbajtja dhe     
 investimet në infrastrukturë

• Mbështetja – përkrahje e vazhdueshme  
 për kolegët nga degët dhe     
 departamentet ne KEP

Iniciativat dhe risitë nga departamentet e 
ndryshme u realizuan përmes zhvillimeve 
adekuate softuerike, funksionaliteti i të cilave 
u mundësua nga investime të theksuara në 
infrastrukturë (harduerë, kapacitet të rrjetit, 
etj), ndërsa implementimet u realizuan 
përmes mbështetjes maksimale për të gjithë 
stafin.

Një pasqyrë e përgjithshme e 
sistemeve dhe aplikacioneve është 
dhënë më poshtë:

• Sistemi i menaxhimit të kredive

• Sistemi i kontabilitetit

• Sistemi i burimeve njerëzore

• Sistemi i qendrës së thirrjeve
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Aplikacione për mbështetje të proceseve

• Aplikacioni për raporte

• Aplikacioni për mbështetje/ndihmë (Help desk)

• Aplikacioni për ndarje të informatave – Intranet

• Aplikacioni për trajnime online (E-Learning)

• Aplikacioni për auditimin e brendshëm

• Aplikacioni për kontrollën e brendshme

• Aplikacioni për menaxhimin e riskut operacional 

Departamenti i teknologjisë informative do të vazhdojë të jetë shtyllë e 
rëndësishme e rrugëtimit të KEP, përmes zhvillimeve dhe përkrahjes së ofruar. 
Theks të veçantë do të ketë programi i dixhitalizimit në të cilin kontributi i 
departamenti të TI-së do të jetë i një rëndësie të veçantë.

Organizimi dhe Menaxhimi i Proceseve dhe Projekti i 
Dixhitalizimit  

Duke operuar në një ambient të zhvillimeve të shumëta në fushën e teknologjisë 
informative e që gjatë pandemisë COVID-19 patën edhe impakt të drejtëpërdrejtë 
në vazhdimësinë dhe mbarëvajtjen e proceseve, edhe KEP si institucion ka 
përpiluar strategjinë drejt zhvillimit të një institucioni që do ti rezistojë kohës 
dhe do të jetë i gatshëm për çdo ndryshim. Në kuadër të kësaj strategjie është 
përgatitur dhe miratuar korniza e zhvillimit të programit gjthëpërfshirës të 
dixhitalizimit. Ky program është vendosur në katër shtylla kryesore që do të 
përfshijnë zgjerimin e rrjetit të partnerëve afarist, zhvillimin e një databaze 
moderne të të dhënave, optimizimin e proceseve në përgjithësi si dhe zhvillimin e 
kanaleve elektronike shtesë të kontaktit me klientë.  

Meqenëse është fjala për një projekt kompleks, KEP ka planifikuar që ky proces 
të jetë i gatshëm për një periudhë afatmesme. Me këto projekte KEP mëton që 
të mbindërtojë fushëveprimin e vet, duke e mbajtuar klientelën dhe mënyrën 
tradicionale të afarizimit dhe njëkohësisht duke krijuar dhe zhvilluar platformë 
shtesë veprimi për një gjeneratë të re.
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Pajtueshmëria
Pajtueshmëria me Rregullatorin – KEP sigurohet që përveç 
aplikimit të kërkesave rregullative, të krijojë edhe mekanizma të 
brendshëm duke miratuar procedurën ligjore dhe pajtueshmërinë 
me qëllim të krijimit të një vendi më të sigurt për klientët, në 
aspektin e infrastrukturës ligjore.

Mbrojtja e konsumatorëve – KEP ka në fokus ofrimin e 
shërbimeve cilësore për klientë dhe në këtë kuadër aplikon të 
gjitha kërkesat rregullative dhe ligjore në fushën e mbrojtjes 
së konsumatorit. Po ashtu, KEP i kushton rëndësi të veçantë 
trajtimit të ankesave të klientëve, të cilat trajtohen me kujdes dhe 
transparencë te veçantë.

Parandalimi i pastrimit të parave / LFT – Në fushën e 
parandalimit të pastrimit të parave janë krijuar standarde të 
larta kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 
Këto standarde janë përgatitur në harmoni të plotë me Ligjin për 
Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të 
Terrorizmit, Nr. 05 / L-096 dhe rregulloren e BQK-së. 

Bazuar në legjislacionin e lartpërmendur, KEP ka miratuar 
politika dhe procedura të cilat janë në fuqi dhe të cilat theksojnë 
rëndësinë e krijimit të sistemeve adekuate për të luftuar pastrimin 
e parave dhe financimin e terrorizmit.

Përveç aplikimit të rregulloreve dhe standardeve të kërkuara me 
ligj, si dhe mekanizmave të brendshëm mbrojtës, në mënyrë që 
të rritet ndërgjegjësimi për ligjshmërinë dhe pajtueshmërinë e 
përmendur më lartë, KEP ka mbajtur trajnime për të gjithë stafin, 
duke përfshirë Zyrën Qëndrore dhe të gjitha degët. Veç tjerash, kjo 
ndikon që ata të jenë vigjilentë në respektimin e kërkesave ligjore.
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Përgjegjësia 
Sociale
Situata e krijuar si pasojë e pandemisë ndikoi 
edhe në aktivitetet e KEP sa i përket fushës së 
përgjegjësisë sociale, me ç’rast edhe kërkesat nga 
organizata e individë ishin më të ulëta. Megjithatë, 
gjatë vitit 2021 rifilluan disa aktivitete sportive e 
kulturore, megjithëse me intensitet më të ulët. 

KEP vazhdoi me vlerësimin e kërkesave dhe 
shtyerjen e projekteve të planifikuara në përkrahje 
të sportit e kulturës. Me këtë rast u mbështetën 
iniciativa kulturore kryesisht në viset rurale, 
megjithësese nuk u lanë anash as ato urbane, 
ndërsa po ashtu u trajtuan një numër kërkesash 
të individëve apo familjeve në nevojë për trajtime 
mjekësore jashtë vendit.

Përveç projekteve e aktiviteteve që shkojnë në të 
mirë të sportit e kulturës, KEP vazhdoi përkrahjen 
e një ndër projekteve më të rëndësishme që ka 
për synim informimin e duhur të komunitetit të 
fermerëve në Kosovë, duke mundësuar financiarisht 
krijimin, mirëmbajtjen dhe shtimin e funksioneve të 
reja të AgroPortal-it, një dritare shumë e vlefshme 
për këtë komunitet dhe këtë sektor në përgjithësi.

Edhe gjatë vitit 2022 janë paraparë projekte 
të ngjajshme të cilat lehtësojnë funksionimin 
e organizatave, komuniteteve e individëve në 
fushën e sportit, kulturës dhe në fusha të tjera të 
rëndësishme. 
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