Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv
I nderuar lexues,
Viti 2016 e përballi Agro & Social Fund me procesin e ndryshimit të aksionerit të kompanisë, proces i cili
u përmbyll me sukses në fund të vitit 2016, me kalimin e pronësisë së kompanisë, me 100%, tek Fondi
Besa sh.a.
Qëllimi kryesor i këtij procesi ishte jo thjesht shitja e kompanisë por gjetja e aksionerëve të
përshtatshëm të cilët do të drejtonin dhe zhvillonin kompaninë në rrugën e nisur, duke siguruar si
performancën financiare ashtu dhe atë sociale.
Pavarësisht kësaj, kompania ka vijuar të zhvillojë aktivitetin e saj duke iu shërbyer me përkushtim
klientëve.
Disa nga arritjet e Agro & Social Fund:
 Gjatë 2016 A&S Fund ka disbursuar 894 kredi me një vlerë totale prej rreth 189 Milion Lekë.
 Në fund të vitit 2016, A & S Fund rezulton me 1,546 klientë aktivë dhe një volum kredie aktive
prej 250.4 Milion Lekë, dhe ka ndikuar në jetën e 2,397 fëmijëve në sajë të punës së saj.
 A & S Fund ka vijuar të jetë një partner i besueshëm me Institucionin Mikrofinanciar jo fitimprurës, KIVA, duke financuar 26 % të portofolit të saj nëpërmjet këtyre fondeve. Në sajë të këtij
bashkëpunimi janë financuar me kredi 407 klient me një volum të disbursuar prej 58 Milion
Lekë, për vitin 2016. Klientët e financuar nëpërmjet këtij partneriteti përfshijnë kategoritë më në
nevojë të shoqërisë si dhe komunitetet etnike si Romë, Egjyptian etj.
 Agro & Social Fund në fund të 2016, rezulton me një portofol prej 66% të investuar në në zonat
rurale, si dhe me 50% të klientëve aktivë femra.
 A&S Fund ruan marrëdhënie të ngushta me Shoqatën e Institucioneve të Mikrofinancës në
Shqipëri dhe Microfinance Center me qëllim që të përmirësojë në mënyrë të vazhdueshme
përpjekjet e saj për të ofruar produkte dhe shërbime në të mirë të klientëve, si dhe për të qenë
në koherencë me zhvillimet në treg.
Si Drejtor Ekzekutiv i Agro & Social Fund që prej Janarit të vitit 2017, do të doja të ndaja me ju disa nga
synimet e kompanisë për vitin 2017, ku fokusi ynë kryesor do të jetë:
 Përmirësimi i performancës financiare të kompanisë
 Zgjerimi i kompanisë me degë të reja
 Përmirësimi i treguesve socialë të portofolit të kredisë
Sinqerisht,
Kujtim Bumçi
Administrator/Drejtori Ekzekutiv

Message of Executive Director
Dear reader,
During 2016, Agro & Social Fund was faced with the process of changing the ownership of the company,
a process which was successfully concluded at the end of 2016, by transferring 100% of the ownership to
“Besa Fund”. The main goal of this process was not simply selling the company but also finding suitable
shareholders who would lead and develop the company, providing both financial and social
performance.
Despite this, the company has continued to develop its activity by serving customers with dedication.
During 2016 there have been some achievements for Agro & Social Fund:






In 2016 A & S Fund has disbursed 894 loans with a total value of about 189 million ALL.
In 2016, A & S Fund resulting in 1,546 active clients and an active loan volume of 250.4 million ALL,
and has impacted 2,397 children.
A & S Fund continues to be a reliable partner of KIVA, a non-profit organization. Thanks to this
cooperation, during 2016, there are financed 407 clients or 26% of its portfolio, with a volume of
disbursement of 58 million ALL. Clients funded through this partnership include the most vulnerable
categories of society in Albania and ethnic communities as Roma, Egyptian etc.
A & S Fund maintains close relations with the Association of Microfinance Institutions in Albania and
Microfinance Center in order to improve continuously its efforts to provide better products and
services to the clients and to be in coherence with developments in this market.

As Executive Director of Agro & Social Fund since January of 2017, I would like to share with you some of
the company's goals for 2017, where our main focus will be:




Improving the company's financial performance
Expansion of the company with new branches
Improving social indicators of the loan portfolio
Sincerely,
Kujtim Bumçi
Executive Director

