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Agro & Social Fund është themeluar në vitin 2001 e njohur me emrin 
Building Future (Programi mikrofi nanciar i Word Vision Albania),  në 2010  
institucioni mori emrin VisionFund Albania.  
Që prej Janar 2017, Agro & Social Fund është nën drejtimin e aksionerit te 
ri “Fondi Besa”.
Agro & Social Fund është licensuar nga Banka e Shqipërisë si Institucion 
Financiar Jo-Bankë që nga viti 2010.  

Agro & Social Fund was established in 2001 known as Building Future 
(Microfi nance programme of Word Vision Albania), in 2010 the institution 
was renamed Vision Fund Albania. 
Since January 2017, Agro & Social Fund has a new shareholder, “Fondi Besa”.
Agro & Social Fund obtained the license from the Bank of Albania to operate 
as a Non-Bank Financial Institution since 2010.

Degët e Agro & Social Fund  /   Agro & Social Fund Branches:

Lezhë – since 2001
Korçë - since 2003
Laç - since 2007
Librazhd - since 2008
Elbasan - since 2011
Tirana - since 2018
Pogradec - since 2018
Bilisht - since 2018



Agro & Social Fund është një Institucion Financiar i orientuar drejt zhvillimit, 
dhe me fokus social, veçanërisht në sektorin agro dhe  bizneset e vogla e 
të mesme, në zonat rurale dhe zonat urbane. Ne ofrojmë shërbim cilësor, 
vlerësojmë respektin, transparencën në komunikim, konfi dencialitetin, 
mosdiskriminimin dhe evitimin e mbingarkesës me borxhe. Fokusi 
ynë është fi nancimi, forcimi i këtyre aktiviteteve, përmirësimi i jetës në 
komunitete, sepse jemi të bindur që në këtë mënyrë luftojmë varfërinë dhe 
këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës dhe japin 
një kontribut thelbësor në ekonominë e vendit. Aksionerët tanë presin një 
fi tim të qëndrueshëm nga investimi, por nuk janë të interesuar vetëm për 
maksimizimin afatshkurtër të fi timit por duke vendosur në fokus edhe anën 
sociale të Institucionit.

Agro & Social Fund is a Financial Institution oriented toward development, 
and social focus, especially in agro, small and medium business sector, in 
rural and urban areas. We off er quality services, value respect, transparency 
in communication, confi dentiality, non-discrimination and avoidance of over 
debt. Our focus is fi nancing, strengthening of these activities, improvement 
of life in the community, because we are convinced that in this way we fi ght 
poverty and these businesses create the largest number of jobs and make a vital 
contribution to the economy. Our shareholders expect a sustainable return on 
investment, but they are not interested only in short-term profi t maximization 
but they are also focused on the social side of the Institution.

Misioni i Agro & Social Fund
      Mission of Agro & Social Fund
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Vlerat e Agro & Social Fund 
    Values Of Agro & Social Fund 
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Ne jemi të 
përkushtuar / We 

are committed Ne jemi 
administratorë / 
We are stewards 

Ne vlerësojmë 
njerëzit / We 
value people Ne jemi të 

besueshëm dhe 
profesionalë / We 
are trustworthy 
and profesional
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Të nderuar,

Dëshiroj të konfi rmoj se, të vendosur përballë sfi dash, përgjatë vitit 2018 kemi 
realizuar një progres mbreslënës, në sajë të përkushtimit të vazhdueshëm dhe 
veprimeve të drejpërdrejta të stafi t për të ndihmuar klientët të përqafojnë 
mundësitë e rritjes në çdo nivel të eksperiencës së tyre fi nanciare.

Ndërkohë që mbetet shumë punë për tu realizuar dhe shumë sfi da për tu 
përballuar më tej, viti 2018 siguroi tregues të kënaqshëm, me një rritje prej 56% 
të portofolit të kredisë dhe mundësoi rritjen e pranisë së kompanisë me një degë 
të re dhe dy zyra të reja brenda degëve ekzistues  e,  duke ju shërbyer më mirë e 
gjendur më pranë klientëve. 

Duke u rritur fi nanciarisht, me mbështetjen e Aksionerit dhe donatorëve që e 
kanë mirëpritur partneritetin me ASF, duke përmirësuar organizimin e brendshëm për t’ju shërbyer korrektësisht e për të 
qenë më pranë nevojave të  klientëve, kemi thelluar marrdhënien me ta duke disbursuar 1862 kredi me një vlerë totale 
prej 514,474,000 leke e arritur në 2195  klientë aktivë  me një nivel portofoli kre  die prej 503,716,105 leke. 

Të motivuar e të angazhuar drejtpërdrejt për të përmbushur objektivat e projektuara të insitucionit, kemi rritur fi timet 
dhe kemi diversifi kuar portofolin e produkteve fi nanciare, duke ndikuar modestisht në rritjen e sektorit të mikrofi nancës 
në Shqipëri. Njëkohëshëm dhe bazuar në sa më sipër, është mundësuar rritja e vëmendjes dhe shërbimi i duhur sa i 
përket performancës sociale si një ndër dy shtyllat kryesore të aktivitetit të ASF-së. Si rrjedhojë, aktiviteti i ASF-së ndikoi 
në përmirësimin e cilësisë së jetës në mënyrë të drejpërdrejtë të 215 fëmijëve dhe në mënyrë indirekte të 3700 të tjerëve, 
gjithashtu ai ndikoi në përmirësimin e cilësisë së jetës të 152 klientëve nga grupet e margjinalizuara apo ju krijoi mundësinë 
rreth 168 klientëve të ishin sipërmarrës të një biznesi për herë të parë. Në mbyllje të vitit, rezultoi që ASF kishte rreth 50% 
të totalit të klientëve të përqëndruar në zonat rurale dhe rreth 42% e numrit të klientëve të ishin kliente femra.

Ndjehem besimplotë që viti i sapo hyrë do të jetë plot sfi da dhe arritje, por drejtimi ynë është i qartë dhe ne të gjithë së 
bashku jemi të aftë të bëjmë atë që është e nevojshme, tu shërbejmë klientëve tanë dukë siguruar zgjidhjet më të mira 
për nevojat e tyre fi nanciare, të administrojmë kostot e operimit, të fokusohemi në segmentet tradicionale të tregut në 
përputhje me vizionin dhe misionin e kompanisë.

Faleminderit!
           Rozana OROZI
                        Drejtor Ekzekutiv 
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Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv    
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Dear reader,

TThroughout the year 2018, in the face of signifi cant challenges, we made a notable progress, based on staff  continued 
commitment on assisting the clients to embrace the growth opportunities in every stage of their fi nancial lives. 

While there is still work to be done and there may be further challenges ahead, the year 2018 marked anoutstanding 
progress, with a growth on loan portfolio of 56% and made available raising the presence of our company with one new 
branch and two new sub branches, with the aim of serving our clients better and being closer to them.

Growing up fi nancially, with the support of the Shareholder and donors, that have welcomed the partnership with ASF, and 
by improving the internal organization to serve customer better and correctly and always in search of fulfi llingcustomer 
needs, we have built deeper relationship with them, disbursing 1,862 loans of a value of 514 million ALL and achieving at 
the end of the year: 2,195 active clients with a total portfolio of 504 million ALL.

Motivated and engaged directly to fulfi ll the projected objectives, we have increased the profi ts and diversifi ed our fi nancial 
product portfolio, impacting modestly the growth of microfi nance sector in Albania. At the same time, and based on the 
above, we have enabled an increased attention to proper social performance services, as one of the two main segments of 
ASF’s mission. Consequently, ASF’s activity contributed in improving the life quality of 215 children directly and indirectly 
to 3700 others; as well as boosting the quality of life of 152 clients from marginalized groups; or created the opportunity to 
be entrepreneurs for the fi rst time to about 168 customers. By the end of the year, ASF had about 50% of the total number 
of clients located in rural areas and about 42% female clients.

I feel confi dent that the new year will be full of challenges and achievements, but our direction will be clear and we, all 
together, are able to do what is needed, to serve our customers, by providing the best solutions to their fi nancial needs, to 
manage our operating costs, to focus on traditional market segments, in line with the vision and mission of our organization.

Thank you!

          Rozana OROZI
          Executive Director  
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Message of Executive Director
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Arritjet 
     Achievements 2018
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Numri dhe shuma e kredive aktive / Number and amount of active clients

Numri dhe shuma e disbursuar ne vit / Number and amount disbursed during the year 
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Kapitali
Equity

238,446 mijë lekë (ALL)

Totali i Aseteve
Total Assets

517,561 mijë lekë (ALL)

Raporti Kapital/Portofol
47.34%

Equity/Loan Portfolio Ratio
Teprica e Kredive Aktive

503,716 mije leke (ALL) 
Outstanding Loan Portfolio
Nr. kumulativ i Klientëve

22,996
Cumulative No.of Clients
Klientë Aktivë

2,195
Active Clients

Agro & Social Fund në shifra 
         Agro & Social Fund in Figures

Klientë Aktivë Femra
42%

Active Female Clients
Numri i Punësimeve të 
Impaktuara 1,722
Number of Jobs Sustained
Numri i Klientëve Ruralë

50%
Number of Rural Borrowers
Numri i Fëmijëve të Impaktuar

3,228
Number of Impacted Children
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Numri dhe shuma kumulative e kredive te shperndara / 
Cummulative number and amount of loans



(Shumat në mijë Lek) (Amounts in thousands of Lek)

2018           2017

Aktivet       Assets

Mjete monetare dhe ekuivalentet me to 5,107 9,531 Cash and cash equivalents

Hua dhe paradhënie për klientët 494,487 315,014 Loans and advances to customers

Aktivet afatgjata materiale 12,333 6,011 Property and Equipment

Aktive të tjera 5,634 15,959 Other assets

Tatimi mbi fitimin i parapaguar - - Prepaid income tax

Totali i aktiveve 517,561 346,515 Total assets

Detyrimet dhe Kapitali i vet Liabilities and shareholder’s equity

Detyrimet Liabilities

Huate (FVPL) - 45,808 Borrowings (FVPL)

Huate ((AC) 276,432 73,430 Borrowings (AC)

Detyrime të tjera 2,683 12,331 Other liabilities

279,115 131,569

Kapitali i vet Shareholder’s equity

Kapitali aksionar 289,375 289,375 Share capital

Humbje të mbartura (69,112) (102,185) Accumulated losses

Fitimi i vitit 24,230 27,756 Profit of the year

238,446 214,946 

Totali i detyrimeve dhe Kapitali i vet 517,561 344,697 Total liabilities and shareholder’s equity
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Bilanci
      Balance sheet



(Shumat në mijë Lek) (Amounts in thousands of Lek)

2018 2017
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Pasqyra e të ardhurave 
   Income statement

Interesa Interest

Të ardhura nga interesi 118,615 81,267 Interest income

Shpenzime për interesa (15,339) (4,411) Interest expense

Të ardhura neto nga interest 103,276 76,856 Net interest margin

Të ardhura të tjera 2,946 2,417 Other income

Shpenzime operative Operating expenses

Zhvlerësimi (2,242) (1,403) Depreciation

Shpenzime personeli (55,962) (37,342) Personnel

Humbje nga zhvlerësimi i huave (2,026) 1,035 Impairment losses on loans to customers

Shpenzime të tjera (18,372) (16,401) Other expenses

Fitim/(humbje) neto nga kurset e këmbimit 1,184 7,633 Net foreign exchange gain/(loss)

Totali i shpenzimeve operative (77,418) (46,478) Total operating expense

Fitim/(humbja) përpara tatimit 28,804 32,795 Profit/(loss) before income tax

Tatim fitimi (4,573) (5,039) Income tax

Fitim/(humbja) për vitin 24,231 27,756 Profit/ (loss) for the year

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, pas tatimit - - Other comprehensive income, net of income tax

Totali i të ardhurave/(humbjes) 
gjithëpërfshirëse për vitin 24,231 27,756 Total comprehensive profit/ (loss) for the year



Pasqyra e flukseve të monetare
 Statement of cash flows

(Shumat në mijë Lek)        (Amounts in thousand Lek)

2018 2017

Flukset monetare nga aktivitete operacionale Cash flow from operating activities

Humbja për vitin              28,803 27,622 Loss for the year

Korrigjime për: Adjustments for:

Pakësime neto në aktivet afatgjata
Zhvlerësimi

-          
2,242 

408           
1,403 

Net reduction in long-term assets
Depreciation

Humbje nga zhvlerësimi i huave 2,026 - Impairment losses on loans to customers

Amortizim i granteve             -             (266) Grant amortization

Të ardhura nga interesi         (118,615)        (81,267) Interest income

Shpenzime për interesa          15,339          4,411 Interest expenses

Shpenzime për tatim fitimin              -             5,039 Tax expense

Ndryshime në: Changes in:

Hua dhe paradhënie për klientët         (174,038)        (71,316) Loans to customers

Aktive të tjera             10,325         12,401) Other assets

Detyrime të tjera            (14,221)             6,581 Other liabilities

Flukset monetare të përdorura në aktivitete 
operacionale       (248,139)    (119,652) Net cash used in operating activities

Interesi i arkëtuar 112,382  81,954   Interest received

Interesi i paguar         (14,319)         (4,411)   Interest paid

Tatimi mbi të ardhurat i paguar         -         (5,290)   Income tax paid
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Pasqyra e flukseve të monetare 
    Statement of cash flows 
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Flukset monetare nga / (te perdorura) ne 
aktivitete operacionale (150,076) (47,399) Net cash from/ (used in) operating activities

(Shtesa)/ pakësime neto në aktivet afatgjata 
materiale             (8,564)           (5,216) Net (additions)/disposals of property, 

equipment

Flukset monetare përdorur në aktivitete 
investuese            (8,564)          (5,216) Net cash used in investing activities

Flukset monetare nga aktivitete financuese Cash flows in financing activities

Fonde të (paguara)/ marra si hua dhe qira financiare         154,216         50,762 (Repayments)/proceeds from borroëings and 
lease

Flukset monetare përdorur në aktivitete 
investuese       154,216       50,762 Net cash (used in)/from financing activities

Rritja/ (rënia) neto e mjeteve monetare dhe 
ekuivalente me to            (4,424)           (1,853) Net increase/(decrease) in cash and cash 

equivalents

Mjete monetare dhe ekuivalentet me to në fillim të 
vitit           9,531          11,384 Cash and cash equivalents at the beginning of 

the year

Mjete monetare dhe ekuivalentet me to në fund 
të vitit (shënimi 6)         5,107         9,531 Cash and cash equivalents at the end of the 

year 
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Raporti i auditoreve të pavarur 
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Indipendent auditor’s report
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Performanca Sociale
         Social Performance 

Gjatë vitit 2018 Agro & Social Fund ka realizuar disa tregues të 
rëndësishëm si:

• Ngritje Fondesh nëpërmjet Kiva-s  $936,575.00, 620 klientë
• Agro & Social Fund i ka shërbyer 22,997 familjeve ne nevojë me një vlerë 

totale të kredive të disbursuara 3,719.5 Milionë Lekë që nga fi llimi i saj në 
2001 deri në fund të 2018

• 42% e klientëve të Agro & Social Fund janë femra
• 50 % e klientëve të Agro & Social Fund jetojnë në zona trurale
• 2,818 fëmijë janë impaktuar gjatë vitit 2018
• Agro & Social Fund ka fi nancuar 168 klientë, me vlerë disbursimi 30 

Milionë e 662 mijë Lekë, për kredi start-up gjatë 2018

During 2018 Agro & Social Fund has achieved some important indicators 
such as:

• Fundraising through Kiva-s $936,575;  620 clients;
• Agro & Social Fund has served 22,997 poor families with a total value of 

disbursed loans 3,719.5 million ALL fro its starting of operations in 2001 
up to end of  2018

• 42% of clients of A & S Fund are women
• 50% of clients of A & S Fund live in rural areas
• There are impacted 2,818 children, during the year 2018 
• During 2018, Agro & Social Fund has supported fi nancially 168 klients 

with start – up loans with around 30.662 million lek .
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Agro & Social Fund continues to stay next to its clients during the 
holiday season. Our staff, through personal donations, made 
possible preparing food gift baskets for their reliable clients. Agro 
& Social Fund delivered these baskets in clients’ houses and they 
and their families were very happy and appreciative for these 
presents. We want to make sure that our clients know they matter 
to us and these baskets were one of these signs of showing this.

Staying in line with the mission and values of the institution, 
even this year, Agro & Social Fund sent greetings to its partners 
and associates through the holiday cards made by the talented 
children of SOS Village. This support has started few years ago 
and Agro & Social Fund continues successfully to encourage SOS 
village and those children in such activities.

Agro & Social Fund vazhdon të jetë pranë klientëve të saj gjatë sezonit të 
festave. Stafi ynë, përmes dhurimeve personale, bëri të mundur përgatitjen e 
shportave për dhurata ushqimore ndaj klientëve tanë të besueshëm. Agro & 
Social Fund dërgoi këto shporta në shtëpitë e klientëve dhe ata dhe familjet e 
tyre ishin shumë të lumtur dhe u ndjenë të vlerësuar për këto dhurata.

Ne duam të sigurohemi që klientët tanë e dinë se kanë rëndësi për ne dhe 
këto shporta janë një tregues i interesimit dhe vlerësimit tonë për ta.

Duke qëndruar në përputhje me misionin dhe vlerat e institucionit, edhe këtë 
vit, Agro & Social Fund dërgoi urimet e saj për partnerët dhe bashkëpunëtorët 
përmes kartolinave të festave të bëra nga fëmijët e talentuar të Fshatit SOS. 
Mbështetje kjo që filloi disa vjet më parë dhe Agro & Social Fund vazhdon të 
inkurajojë me sukses Fshatin SOS dhe këta fëmijë në aktivitete të tilla.
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Performanca Sociale
         Social Performance 



Klodiani eshte nje artist 29 vjecar nga qyteti I Lezhes. Ai ben 
skulptura te ndryshem duke pershshire smbolin tone kombetar 
– Shqiponjen, helmeten e Gjergj Kastriot Skenderbeut, imazhin
lutes dhe perules te Nene Terezes e te tjera skulptura qe risjellin ne 
formen e skulptures shpirtin shqiptar. Ai eshte shume I talentuar 
dhe po perpiqet te bej emer ne Shqiperi dhe me gjere perkrah 
emrave te tjere qe kane shenjuar historine e artit shqiptar. 

Familjaret e Kloadianit jane larguar te gjithe nga Shqiperia per 
arsye emigrimi, nderkohe qe Klodiani insiston te qendroje ne 
Shqiperi, te bej punen te cilen ai pelqen aq shume. 

Klodiani kerkoi per ndihmen e Agro&Social Fund per te hapur 
nje galeri ku te mund te ekspozonte te gjitha veprat e tij, ne kete 
menyre ai do te mund ti ekspozonte ato dhe gjithashtu te fitonte 
te ardhura.

Dhe keshtu ndodhi, Kloadian ka sot galerine e tij ne qytetin e Lezhes dhe eshte shume I kenaqur nga mundesia qe ju dha 
per te filluar te permbushi endrren e tij. 

Klodian is a 29 years old artist from Lezha city. He makes amazing craft sculptures of the Albanian eagle, our national hero's 
helmet, the humble and peaceful image of Mother Tereza and other sculptures which enkindle the Albanian spirit. He is very 
talented and quite known in all norths Albania for his detailed works. He is trying hard to put his name among the most famous 
Albanians artists. 

Klodian lives alone in Lezha city. His parents and his siblings have emigrated, Klodian hasn't joined them because he loves his job 
here in Albania. 

Klodian asked for Agro&Social Fund’s support to be able to open his own gallery of crafts sculptures so he can publicise all his 
works, sell them and make an income. 

And so happened, Klodian has today his own gallery and is very happy for this opportunity that he got. He has started 
accomplishing his dreams.

18

Klientët tanë 
        Our Clients

Klodian Marku
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Fetah eshte nje nder klientet me besnik te institucionit. Ai eshte financuar 
per here te pare atehere kur institucioni ende quhej Building Future, ne 
2006. Megjithe ndryshimet e emrit te institucionit ai pohon se stafi ka 
vazhduar te qendroj po aq dashmires dhe komunikues sa ne fillim, kur 
institucioni ishte jofitimprures. Fetah ka kerkuar per suportin e ASF per 
13 here, per qellime qe varionin nga permiresimi I kushteve te jeteses, 
mbulimi I shpenzimeve mjeksore dhe perballimi I kostove te universitetit 
te femijeve. 

Fetah sot jeton vetem, pasi bashkeshortja e tij ka nderruar jete, nderkohe 
qe femijet kane emigruar per nje jete me te mire. Megjithate ai nuk ndihet aspak vetem pasi ka plot njerez perreth qe I 
duan te miren, perfshire edhe stafin e ASF.

“Ndihesh mirë kur e di që ke një vend ku te mund te shkosh kur ke nevoje për ndihmë ekonomike, në keto kohe te veshtira. 
Edhe mbi te gjitha qe te te trajtojne me respekt pamvaresisht rrobave qe ke veshur!” – shprehet Fetah.

Fetah is one of our most loyal clients. He was funded for the first time, 
when the institution was still called Building Future, in 2006. Despite the 
changes of the name of the institution, he affirms that the staff continued 
to stay as friendly and communicative as it was when the institution was 
unprofitable. Fetah has asked for ASF’s support for 13 times, for purposes 
that ranged from improving living conditions, covering medical expenses, 
and coping with the college’s fees of his children.

Fetah lives today only at his small house. His wife has passed away, while 
his children have migrated. However, he does not feel at all alone because 
there are plenty of people around that take care of him, including ASF’s 
staff.

"You feel good when you know you have a place to go when you need 
economic help, in these difficult times. And above all, to treat you with respect regardless the clothes you've worn!" - says Fetah.
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