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TAARIFA YA MKUTANO MKUU WA NANE WA MWAKA:
Taarifa inatolewa kwamba Mkutano Mkuu wa Wanahisa wa Maendeleo Bank PLC utafanyika siku ya Jumamosi
tarehe 25 Juni 2022 katika ukumbi wa Msasani Tower, Dar es Salaam kuanzia saa 4:00 asubuhi.
Ajenda za Mkutano ni:
1. Kufungua Mkutano
2. Kupokea na Kupitisha Ajenda za Mkutano Mkuu wa 8 wa Mwaka
3. Kupitia na Kuthibitisha Kumbukumbu za Mkutano Mkuu wa 7 wa Mwaka
4. Yatokanayo na Mkutano Mkuu wa 7 wa Mwaka
5. Taarifa ya Wakurugenzi kwa Mwaka Ulioishia tarehe 31 Disemba 2021
6. Taarifa ya Mkaguzi wa Nje na Taarifa za Fedha Zilizokaguliwa kwa Mwaka Ulioishia tarehe 31 Disemba 2021
7. Kupokea na Kuidhinisha mapendekezo ya Posho na Ada za Wakurugenzi kwa Mwaka 2022
8. Kupokea na Kuidhinisha Mapendekezo ya Mkaguzi wa Nje kwa Mwaka Utakaoishia Tarehe 31 Disemba 2022
9. Kupokea na Kuidhinisha Pendekezo la Gawio
10. Mengineyo
11. Kupanga Tarehe ya Mkutano Mkuu wa Mwaka Ujao
12. Kufunga Mkutano
ZINGATIO:
1. Mwanahisa anayetaka kuhudhuria mkutano atajigharamia mwenyewe na anapaswa kuja kwenye mkutano
akiwa na cheti cha Hisa na kitambulisho chenye picha kwa ajili ya utambulisho.
2. Mkutano pia utafanyika kwa njia ya mtandao wa zoom anuani ya mkutano itatumwa kwenye barua pepe
au namba ya simu ya Mwanahisa iliyosajiliwa Benki. Hivyo wanahisa wanaopendelea kuhudhuria mkutano
huu kwa njia ya mtandao wa zoom, wawasiliane na Katibu wa Benki kupitia barua pepe: shareholders@
maendeleobank.co.tz au ujumbe wa simu / WhatsApp kupitia +255677 500050 hadi 24 Juni 2022 ili
kupata taarifa na muongozo wa namna ya kushiriki kwenye mkutano huu.
3. Nakala za vitabu vya Mkutano Mkuu na fomu za uwakilishi zitapatikana Makao Makuu ya benki yaliyopo
Luther House, Barabara ya Sokoine, kuanzia tarehe 15 Juni, 2022, na pia vitabu vitapatikana ukumbini hiyo
tarehe 25 Juni 2022 au inaweza kupakuliwa kutoka kwenye tovuti ya benki, www. maendeleobank.co.tz
kuanzia tarehe 15 Juni 2022.
4. Mwanahisa anayestahili kuhudhuria Mkutano na ambaye ataona kwamba hataweza kuhudhuria yeye
mwenyewe, anatakiwa kumteua Mwakilishi wake kwa kujaza fomu za uwakilishi na kuziwasilisha zikiwa
zimetiwa saini na kubandikwa stempu za ushuru za TZS 500 na zifikishwe kwa Mkurugenzi Mtendaji wa
Maendeleo Bank PLC, saa 48 kabla ya tarehe ya Mkutano. Ikiwa Mwanahisa ni kampuni, fomu ya mwakilishi
lazima iwe na lakiri ya kampuni aje akiwa na cheti cha Hisa.
5. Mapendekezo yoyote ya Wanahisa yapelekwe/yatumwe kwa Katibu kupitia barua pepe shareholders@
maendeleobank.co.tz au WhatsApp namba +255677500050 saa 48 kabla ya tarehe ya Mkutano.
KWA AGIZO LA BODI

IBRAHIM MWANGALABA
25 MAY 2022
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AJENDA YA 1
KUFUNGUA MKUTANO
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AJENDA YA 2

KUPOKEA NA KUPITISHA
AJENDA ZA MKUTANO MKUU WA
8 WA MWAKA
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Ajenda za Mkutano ni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kufungua Mkutano
Kupokea na Kupitisha Ajenda za Mkutano Mkuu wa 8 wa Mwaka
Kupitia na Kuthibitisha Kumbukumbu za Mkutano Mkuu wa 7 wa Mwaka
Yatokanayo na Mkutano Mkuu wa 7 wa Mwaka
Taarifa ya Wakurugenzi kwa Mwaka Ulioishia tarehe 31 Disemba 2021
Taarifa ya Mkaguzi wa Nje na Taarifa za Fedha Zilizokaguliwa kwa Mwaka Ulioishia
tarehe 31 Disemba 2021
7. Kupokea na Kuidhinisha mapendekezo ya Posho na Ada za Wakurugenzi kwa Mwaka 2022
8. Kupokea na Kuidhinisha Mapendekezo ya Mkaguzi wa Nje kwa Mwaka Utakaoishia
tarehe 31 Disemba 2022
9. Kupokea na Kuidhinisha Pendekezo la Gawio
10. Mengineyo
11. Kupanga Tarehe ya Mkutano Mkuu wa Mwaka Ujao
12. Kufunga Mkutano
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AJENDA YA 3
KUPITIA NA KUTHIBITISHA
KUMBUKUMBU ZA MKUTANO
MKUU WA 7 WA MWAKA
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KUMBUKUMBU ZA MKUTANO MKUU WA SABA WA MWAKA (MMM) WA MAENDELEO BANK PLC
ULIOFANYIKA 19 JUNI 2021 KWENYE UKUMBI WA MSASANI TOWER KUANZIA SAA NNE ASUBUHI
WANAHISA
1. United Evangelical Mission
2. KKKT – Makao Makuu
3. KKKT – Dayosisi ya Mashariki na Pwani
						
4. Wanahisa Wengineo			

Waliwakilishwa na Mch. Dk. Ernest Kadiva
Waliwakilishwa na Bw. Loata Laizer Mungaya
Waliwakilishwa na Dk. Emmanuel Luvanda na
Mch. Andrew King’omela
Walihudhuria jumla ya wanahisa 864

WAKURUGENZI
1. Bw. Amulike Ngeliama			
Mwenyekiti
2. Bw. Naftal Nsemwa		
		
Mkurugenzi
3. Bi. Anna Mzinga				Mkurugenzi
4. Bi. Joyce Mapunjo				Mkurugenzi
5. Dk. Emmanuel Manasseh			
Mkurugenzi
6. Prof. Ulingeta Mbamba			
Mkurugenzi
7. Dk. Mch. Ernest Kadiva 			
Mkurugenzi
8. Dk. Ibrahim Mwangalaba 			
Mkurugenzi Mtendaji na Katibu wa Bodi
WASIOHUDHURIA WENYE UDHURU
1. Wakili. Dosca Mutabuzi			
Makamu Mwenyekiti
2. Mch. Wilbroad Mastai				Mkurugenzi
WATUMISHI WALIOHUDHURIA
1. Bw. Peter Tarimo		
		
2. Bw. George Wandwalo			
3. Bw. Richard Mashiku				
4. Bw. Mumi Philip				
5. Bw. Said Kapilima		
		
6. Bw. Francis Mandala				
7. Bi. Margaret Msengi		
		
8. Bw. David Mwambije				
9. Bw. Emmanuel Mwaya
		
10. Bw. Leonard Kasembe
		
11. Wakili Angela Mwageni		
12. Wakili Nsajigwa Ngemela
		
13. Bw. Samwel Dyamo				

Mkuu wa Idara ya Fedha
Mkuu wa Idara ya Tehama na Uendeshaji
Mkuu wa Idara ya Rasilimali Watu
Mkuu wa Idara ya Mikopo
Kaimu Mkuu wa Idara ya Ukaguzi wa Ndani
Meneja Uendeshaji
Meneja wa Tawi la Luther House
Meneja wa Tawi la Kariakoo
Mkuu wa Kitengo cha Biashara
Mshirika wa Biashara Rasilimali Watu
Mwanasheria wa Benki
Mwanasheria msaidizi wa Benki
Mshauri wa Benki juu ya uwekezaji

WAWAKILISHI MBALIMBALI:
1. Bi. Diana Sallanga 		
		
CSDR- DSE
2. Bw. Gideon Kapange 				
CSDR - DSE
3. Bi. Neema Mondoma 				
CSDR – DSE
4. Bw. Aloyce Swila		
		
CSDR – DSE
5. Bw. Kiheri Makuru 		
		
CSDR – DSE
6. Bw. Eugene Ngodoki				DSE
7. Bw. Elibariki Fanuel		
		
Ernst & Young
8. Bi. Bahati Sumai 		
		
Ernst & Young
9. Wakili. James Bwana 		
		
Bwana Attorneys
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Orodha ya Mahudhurio ya Wanahisa Wengine
Jumla ya Wanahisa 864 walihudhuria kupitia jukwaa la mtandao na kwa uwepo ukumbini.
Kwa Kuwa taarifa ya Mkutano ilitolewa kwa Wanahisa wote na kwa vile akidi ilitosheleza, Mkutano ulifunguliwa.
1.KUFUNGUA MKUTANO
Mkutano ulifunguliwa na Mwenyekiti saa 4:08 asubuhi na kufuatiwa na maombi yaliyoongozwa na Mch. Andrew
King’omela.
2.KUPOKEA NA KUPITISHA AJENDA ZA MKUTANO MKUU
Yafuatayo ndiyo yaliyopendekezwa kuwa katika ajenda ya mkutano:
1. Kufungua Mkutano.
2. Kupokea na Kupitisha Ajenda za Mkutano Mkuu wa 7 wa Mwaka
3. Kupitia na kuthibitisha Kumbukumbu za Mkutano Mkuu wa 6 wa Mwaka
4. Yatokanayo na Mkutano wa 6 wa Mwaka
5. Taarifa ya Wakurugenzi kwa Mwaka ulioishia 31 Disemba 2020.
6. Taarifa ya Mkaguzi wa Nje wa Hesabu za Fedha zilizokaguliwa kwa Mwaka ulioishia 31 Disemba 2020.
7. Kupokea na Kuidhinisha Mapendekezo ya Posho na Ada za Wakurugenzi kwa Mwaka 2021.
8. Uteuzi wa Mkaguzi wa Nje wa Mahesabu kwa Mwaka unaoishia 31 Disemba 2021.
9. Kupokea na Kuidhinisha Mapendekezo ya Gawio
10. Mengineyo
11. Kupanga Tarehe ya Mkutano Mkuu wa Mwaka Ujao
12. Kufunga Mkutano
Baada ya kupokea pendekezo la ajenda Wanahisa waliidhinisha ajenda iliyopendekezwa.
3.KUPITIA NA KUTHIBITISHA KUMBUKUMBU ZA MKUTANO WA SITA WA MWAKA ULIOFANYIKA
27 JUNI 2020
Kumbukumbu za Mkutano Mkuu wa sita uliofanyika 27 Juni 2020 uliwasilishwa na kuthibitishwa kuwa
kumbukumbu sahihi za Mkutano husika na zilitiwa saini na Mwenyekiti.
4.YATOKANAYO NA MKUTANO WA SITA WA MWAKA ULIOKALIWA JUNI 27, 2020.
Jambo Ajenda Agizo/Azimio
Na.
Na.
1
8
Ada ya Mwaka ya Mwenyekiti na
Wakurugenzi kubaki kama zilivyo kwa
Mwaka 2020.
2
9
Ernst & Young walipitishwa kuwa Mkaguzi
wa Nje wa mahesabu na wa mfumo wa
Tehama wa benki kwa mwaka unaoishia
Disemba 31 2020 kwa ada ya TZS milioni
66,612,288 kabla ya kodi ya ongezeko la
thamani.

Utekelezaji

3

Imetekelezwa.
Gawio la mwaka lenye thamani ya TZS
395,690,000 limetolewa kwa Wanahisa
kwa thamani ya TZS 17 kwa hisa. Vyeti vya
hisa vipo tayari kwa ajili ya kuchukuliwa na
wanahisa.
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Wanahisa walipitisha kuwa Gawio la
mwaka liwekezwe kwenye benki na kutoa
hisa za nyongeza kwa wanahisa kulingana
na idadi ya hisa walizonazo, ili kuimarisha
mtaji wa benki ambayo ipo kwenye
hatua ya kufuzu hitaji la chini (minimum
requirement) la kuwa benki ya Taifa.
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Imetekelezwa; Ada ya Mwaka ya Mwenyekiti
na Wakurugenzi hazikubadilishwa kwa
Mwaka 2020.
Imetekelezwa; Ernst & Young walipewa kazi
hiyo kwa TZS milioni 66,612,288 kabla ya
kodi ya ongezeko la thamani.

5.TAARIFA YA WAKURUGENZI KWA MWAKA ULIOISHIA 31 DISEMBA 2020
Mwenyekiti wa Bodi na Mkurugenzi Mtendaji WALIWASILISHA taarifa ya utendaji ya Benki kwa mwaka ulioisha
tarehe 31 Disemba 2020.
ILIARIFIWA kuwa Benki imesajili faida baada ya kodi ya TZS milioni 718 hadi kufikia Disemba 2020, ambalo ni
ongezeko kubwa kutoka faida ya TZS milioni 231 lililosajiliwa mwaka 2019. ILIARIFIWA kuwa utendaji mzuri
umetokana na mapato na vyanzo vyenye riba, pamoja na visiyo na riba. Mapato yenye riba yaliongezeka
hadi kufika TZS milioni 11,010 kwa Mwaka 2020, ambalo ni ongezeko la asilimia 25, kutoka TZS milioni
8,838 iliyonukuliwa mwaka 2019. Ongezeko hili lilisababishwa kwa sehemu kubwa na ukuaji wa pato la riba
linalotokana na mikopo, ambayo iliongezeka hadi kufikia TZS milioni 9,379 kutoka TZS milioni 7,608 kwa
mwaka 2019 na pato la riba kutoka kwenye uwekezaji liliongezeka hadi kufikia TZS milioni 1,217 kutoka TZS
milioni 661 kwa Mwaka 2019. Hata hivyo, pato lisilotokana na riba lilipungua kutoka TZS 1,582 iliyonukuliwa
mwaka 2019 hadi TZS 1,399 mwaka 2020, kutokana na biashara ya bima kupungua kasi, athari iliyotokana
na mabadiliko ya sera, yaliyopelekea kufungwa kwa vituo saba vya mauzo ya bima nje ya matawi ya benki.
ILIARIFIWA PIA kuwa mizania ya Benki ilikua kwa asilimia 14 kutoka jumla ya mali za benki zenye thamani
ya TZS milioni 76,144 kwa mwaka 2019 hadi TZS milioni 86,679 iliyonukuliwa mwaka 2020. Ongezeko hili
lilionekana zaidi kwenye mikopo hadi kufikia TZS milioni 54,150 kutoka TZS milioni 47,969 kuashiria asilimia
14 ya ongezeko. Kulikuwa pia na ongezeko la fedha lililotokana na amana za wateja kwa asilimia 11 hadi
kufikia TZS milioni 60,503 kutoka TZS milioni 54,652 na uazimaji uliongezeka kwa asilimia 84 hadi kufikia TZS
milioni 9,932 kutoka TZS milioni 5,412 kwa mwaka 2019.
Wanahisa WALIARIFIWA kuwa, uwiano wa mikopo-isiyolipika ya benki ulikua na kufikia asilimia 13 ambayo
ni zaidi ya kiwango cha udhibiti kinachokubalika cha asilimia 5. Wanahisa WALIARIFIWA kuwa uwiano huu
wa mikopo-isiyolipika umesababishwa kwa sehemu kubwa na athari hasi za uchumi uliotokana na janga la
UVIKO-19, lililosababisha biashara nyingi kuanguka na kushindwa kutengeneza mapato ili kulipa mikopo
husika. HIVYO, benki imelazimika kuboresha masharti ambayo yameathiri uwiano wa mikopo-isiyolipika na
faida.
ILIRIPOTIWA kuwa kwa mwaka 2020 benki imeendelea kuimarisha mchakato wa kuboresha mabadiliko
kuendana na mabadiliko yaliyosababishwa na UVIKO-19. HIVYO, mkazo kwa mwaka huu umekuwa katika
kutoa huduma za kifedha nzuri na za kifanisi kupitia njia za kidijitali ambazo zinahitajika zaidi na soko la
sasa. Mkurugenzi Mtendaji ALIWAARIFU Wanahisa kuwa, benki imefanikiwa kufungua vituo vya mawakala
255 kwenye mikoa mbalimbali kutimiza hitaji hili. ILIRIPOTIWA kuwa benki imefungua vituo vya mawakala
kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Zanzibar, Dodoma, Iringa,
Mbeya, Mwanza, Shinyanga, na Ruvuma. Lengo na tamanio la benki ni kuwa benki inayoongoza kidijitali
nchini, hasa kwenye mabenki yaliyo kundi moja na MB PLC.
Wanahisa WALIARIFIWA kuwa changamoto walizokutana nazo mwaka 2020 hazikutarajiwa kupungua kwa
mwaka 2021; hata hivyo, mahitaji mengi ya kukabiliana na mazingira mapya yanayoathiri uchumi duniani
pote yameshughulikiwa na benki, ili kuiwezesha benki kutimiza mkakati wa kuongeza ufanisi kwenye utendaji
kwa mwaka 2021. Mkakati huu unalenga kuongeza wingi wa shughuli za kifedha kwenye mtandao wa benki,
na kwenye matawi yake matatu na tawi jipya la Mbezi Luis ambalo litazinduliwa Juni 2021. Matawi yote
yatasaidiwa na vituo vya kidijitali kwa lengo la kuongeza pato kwa kiasi kikubwa. Hatua zote hizi zimechukuliwa
ili kuwahakikishia wanahisa juu ya uendelevu wa ushindani tulionao, na kupanua wigo wa soko la benki.
Wanahisa waliendelea KUARIFIWA kuwa benki imeendelea na shughuli zake za msingi za kutoa huduma za
kibenki kwa jamii kama ilivyoainishwa kwenye Mpango Mkakati wa 2017-2021. PIA hadi kufunga mwaka wa
2020, benki ilikuwa na Bodi yenye Wakurugenzi tisa, nane wasio watendaji pamoja na Mkurugenzi Mtendaji
wa benki. Bodi inaendelea kutekeleza majukumu ya kila siku kupitia Mkurugenzi Mtendaji anayesaidiwa na
timu na Menejimenti.
Azimio: Wanahisa walipokea na kupitisha Taarifa ya Wakurugenzi kama ilivyowasilishwa na Mwenyekiti na
Mkurugenzi Mtendaji.
Mkutano Mkuu wa Mwaka 2022
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6.TAARIFA YA MKAGUZI WA NJE WA HESABU ZA FEDHA ZILIZOKAGULIWA KWA MWAKA
ULIOSHIA 31 DISEMBA 2020
Taarifa za Hesabu za Fedha kwa mwaka ulioishia 31 Disemba 2020 ziliwasilishwa kwa Wanahisa na Mkaguzi
wa Nje (Ernst & Young).
ILIRIPOTIWA kuwa ukaguzi ulifanyika kulingana na Viwango vya Kimataifa vya Ukaguzi (International
Standards on Auditing – ISAs) na kulingana na uhitaji wa Sheria ya Mabenki ya Taasisi za Kifedha ya Mwaka
2006 (Banking and Financial Institutions Act 2006) na Kanuni za Mabenki na Taasisi za Kifedha ya Mwaka
2014 kwa wakaguzi wa nje (Banking and Financial Institutions Regulations, 2014). Hivyo ILIRIPOTIWA kuwa
Benki imetii matakwa ya Sheria ya Mabenki na Taasisi za Kifedha ya Mwaka 2006 pamoja na kanuni zake na
hivyo kupokea Hati Safi.
Azimio: Wanahisa walipokea na Kuipitisha Taarifa ya Mkaguzi wa Nje na Hesabu za mwaka zilizokaguliwa
kwa Mwaka ulioshia 31 Disemba 2020.
7.KUPOKEA NA KUIDHINISHA MAPENDEKEZO YA POSHO NA ADA ZA WAKURUGENZI KWA
MWAKA 2021
Mkurugenzi Mtendaji aliwasilisha ajenda, na kuonyesha utendaji mzuri wa benki uliotokana na juhudi za
Wakurugenzi wanaoiagiza na kuiongoza Menejimenti mara kwa mara. Wanahisa waliombwa kuwa posho na
ada za sasa zibaki kama zilivyo na zisibadilishwe.
Azimio: Wanahisa walitambua kazi nzuri na mchango wa Wakurugenzi wa Benki, na walipitisha kuwa ada na
posho za sasa zibaki kama zilivyo na zisibadilishwe kama ilivyoombwa.
8.UTEUZI WA MKAGUZI WA NJE WA MAHESABU KWA MWAKA UNAOISHIA 31 DISEMBA 2021
Wahanisa waliarifiwa kuwa kwa mujibu wa Kanuni za Sheria ya Benki na Taasisi za Kifedha ya mwaka 2008;
kila benki na taasisi ya kifedha inatakiwa kuteua Mkaguzi Huru kwa ajili ya kutoa huduma za ukaguzi wa
mahesabu na mifumo ya Tehama wa benki kwa kila mwaka wa fedha.
Hivyo iliripotiwa kuwa taasisi sita za ukaguzi ziliwasilisha maombi yao, na kampuni ya Ernst & Young iliteuliwa
baada ya kukidhi vigezo vilivyowekwa, ambavyo ni:
• Uwezo wa taasisi – ukubwa wa taasisi ya ukaguzi
• Kazi ilizopata kufanya – Idadi ya wateja waliowahi kuwahudumia
• Uzoefu kwenye eneo la ukaguzi wa mifumo ya Tehama
• Taasisi iwe kwenye orodha ya wakaguzi walioidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania.
Ilipendekezwa kuwa Ernst & Young wateuliwe kuwa Mkaguzi wa Nje wa Benki kwa Mwaka wa Fedha unaoishia
31 Disemba 2021 kwa ada ya TZS milioni 78,650,000 kabla ya kodi ya ongezeko la thamani.
Azimio: Hivyo ILIAZIMIWA kuwa Ernst & Young apitishwe kuwa Mkaguzi wa Nje wa mahesabu na wa mfumo
wa Tehama wa benki kwa mwaka unaoishia 31 Disemba 2021 kwa ada ya TZS milioni 78,650,000 kabla ya
kodi ya ongezeko la thamani.
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9.KUPOKEA NA KUIDHINISHA MAPENDEKEZO YA GAWIO
ILITAARIFIWA kuwa, Benki iliweza kupata faida baada ya kodi ya TZS milioni 718. ILIENDELEA KUELEZEWA
kuwa Sera iliyopo ya malipo ya gawio inawezesha benki kuwapa wanahisa asilimia 50 ya faida halisi, huku
ikiendelea kutunza fedha kwa ajili ya mikakati ya ukuaji.
PIA ILIARIFIWA kuwa mnamo tarehe 22 Januari 2021 Benki Kuu ya Tanzania ilitoa waraka kuagiza mabenki
kuzingatia kufuata yafuatayo wakiwa wanalipa Gawio; kwanza; kuhakikisha uwiano wa gharama na mapato
hauzidi asilimia 55 katika kipindi cha miezi kumi na mbili; pili; wanapaswa kutekeleza mikakati ya kuhakikisha
mikopo-isiyolipika inapungua na kubaki kwenye uwiano unaokubalika wa asilimia 5.
Wanahisa WALIARIFIWA kuwa benki ina uwiano wa mikopo-isiyolipika wa asilimia 13 na uwiano wa gharama
na mapato ni asilimia 76; hivyo kuzuia benki kulipa gawio kwa mwaka 2020. WALIENDELEA KUARIFIWA kuwa
kutokana na mazingira ya uendeshaji wa biashara kwa mwaka 2020, Menejimenti iliwasilisha ombi kwenda
Benki Kuu ya Tanzania kuomba waruhusiwe kulipa gawio.
ILIARIFIWA kuwa Benki Kuu hawakutoa kibali na hivyo gawio halikufanikiwa.
Hivyo ILIPENDEKEZWA kuwa kwa mwaka 2020, gawio lisitangazwe kuendana na agizo la Benki Kuu ya
Tanzania, lililotolewa Januari 22, 2021.
Azimio: ILIAZIMIWA kuwa gawio la mwaka ulioishia Disemba 31, 2020 lisitangazwe ili kutii waraka uliotolewa
na Benki Kuu ya Tanzania la 22 Januari 2021.
10. MENGINEYO
Hakukuwa na Mengineyo yaliyowasilishwa kwa ajili ya kujadiliwa.
11. KUPANGA TAREHE YA MKUTANO MKUU WA MWAKA UJAO
ILIAZIMIWA KUWA MKUTANO wa nane wa mwaka ufanyike mwezi Juni 2022. Tarehe na ukumbi utachaguliwa
na Bodi na kuwasilishwa kwa Wanahisa kwa wakati.
12. KUFUNGA KWA MKUTANO
Mwenyekiti aliwashukuru wanahisa kwa kushiriki na kwa michango yao kwenye mkutano na kuwasihi washiriki
kwa kuendelea kuwasilisha mapendekezo na maoni yao ili yaendelee kufanyiwa kazi.
Mkutano ulifunga saa nane na dakika kumi na mbili mchana kwa maombi yaliyoongozwa na Mchungaji Charles
Mzinga.

……………………………						
MWENYEKITI							
Tarehe: 25/6/2022			

…………………………
KATIBU
Tarehe: 25/6/2022
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AJENDA YA 4
YATOKANAYO NA MKUTANO
MKUU WA 7 WA MWAKA
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YATOKANAYO NA MUHTASARI WA MKUTANO MKUU WA SABA WA MAENDELEO BANK PLC
ULIOFANYIKA 19 JUNI 2021 KWENYE UKUMBI MSASANI TOWER
Jambo
Na.
1

Ajenda
Na.
7

Agizo/Azimio

2

8

Ernst & Young ateuliwe kuwa Mkaguzi wa Imetekelezwa; Ernst & Young walipewa
Nje wa hesabu na wa mfumo wa Tehama kazi hiyo kwa TZS milioni 78,650,000
wa benki kwa mwaka unaoishia 31 Disemba kabla ya kodi ya ongezeko la thamani.
2021 kwa ada ya TZS milioni 78,650,000
kabla ya kodi ya ongezeko la thamani.

3

9

Utekelezaji

Posho na Ada za Wakurugenzi kubaki kama Imetekelezwa; Posho na Ada za
zilivyo kwa Mwaka 2021.
Wakurugenzi hazikubadilika kwa Mwaka
2021.

Gawio la mwaka ulioishia 31 Disemba 2020 Imetekelezwa; Gawio la mwaka ulioishia
lisitolewe ili kutii waraka uliotolewa na Benki 31 Disemba 2020 halijatangazwa ili
Kuu ya Tanzania tarehe 22 Januari 2021.
kutii waraka uliotolewa na Benki Kuu ya
Tanzania tarehe 22 Januari 2021.
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AJENDA YA 5
TAARIFA YA WAKURUGENZI
KWA MWAKA ULIOISHIA
TAREHE 31 DISEMBA 2021
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TAMKO LA MWENYEKITI
Nina furaha kubwa kuhutubia Mkutano Mkuu wa Nane wa Mwaka wa Wanahisa wa Maendeleo Bank Plc. Kwa
niaba ya Bodi ya Wakurugenzi, Menejimenti na wafanyakazi wa Benki, ninawakaribisha wote kwenye Mkutano
Mkuu huu. Nianze kwa kutoa shukurani zangu za dhati kwenu, kwa kuendelea kutuamini, kutuunga mkono na
kututhamini.
Ripoti ya Mwaka, Taarifa ya Mkurugenzi na Taarifa ya Hesabu zilizokaguliwa za benki kwa mwaka ulioishia
31 Disemba 2021, zimewasilishwa kwenu ili muweze kupitia na kutupa muongozo. Kwa ruhusa yenu naomba
nichukulie kama mmekwisha kusoma.
Utawala
Benki ya Maendeleo ina Bodi inayojitolea na kushirikiana kwa ukaribu. Katika mwaka wa fedha wa 2021, Bodi
imekutana mara sita. Katika mwaka wa fedha wa 2021, Bodi imetumia kwa umakini, zaidi ya nusu ya muda
wake kwenye mkakati wa kibiashara, namna ya kuutekeleza na namna ya kupunguza athari (risks).
Matokeo
Matokeo ya Benki kujikita kwenye zoezi la mabadiliko ya kimsingi kwa mwaka 2021, kumeiwezesha kuwa
benki imara miongoni mwa benki ndogo nchini. Utambuaji huu wa mapema sana na hati safi za mahesabu
vimeiwezesha benki kusambaa kwa asilimia 67.21, ambacho ni kiwango cha juu sana miongoni mwa mabenki.
Uwiano wa utoshelevu (Capital adequacy ratio) wa asilimia 19.13 bado ni wa juu ukilinganisha na matakwa ya
Kidhibiti ya kuwa juu ya asilimia 12.50. Ukuaji wa mikopo umeendelea kwa kiwango cha juu. Riba halisi (Net
Interest Margin) imeendelea kuwa bora na faida ya uendeshaji imeendelea kukua.
Nina imani kwamba kadri uchumi unavyozidi kuimarika, utoaji mikopo unapozidi kuongezeka na mikopo
chechefu inavyozidi kutatuliwa, Benki ya Maendeleo itakuwa na uwezo wa kutengeneza faida kubwa zaidi.
Shukurani
Napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa wanahisa wa Benki ambao wana nafasi ya muhimu sana katika
mafanikio yetu. Bila wao kutuunga mkono, na bidii zao, tusingekuwa hapa tulipo leo.
Napenda kuwashukuru wajumbe wa Bodi kwa miongozo na ushirikiano wao wa thamani, pamoja na ushauri
ambao wamekuwa wakitoa.
Mimi na wajumbe wenzangu wa Bodi tunashukuru kwa ushirikiano ambao tumekuwa tunaupata kutoka Benki
Kuu ya Tanzania (BOT), Mamlaka ya Bima na Udhibiti Tanzania (TIRA), Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na
Dhamana (CMSA), na mamlaka zingine za udhibiti, taasisi mbalimbali za kifedha na mabenki nchini Tanzania
na hata nje ya nchi.
Tunashukuru kwa dhati kwa imani na ushirikiano tunaoupata kutoka kwa wateja wetu, wanahisa, wawekezaji
na mawakala.
Nawashukuru wafanyakazi kwa bidii, kujitoa na mchango wao katika ukuaji wa Benki.
Asante.

Mwenyekiti
Amulike Ngeliama

Mkutano Mkuu wa Mwaka 2022

15

TAARIFA YA MKURUGENZI MTENDAJI
Kwa niaba ya Bodi ya Wakurugenzi, ninayo furaha kuwasilisha kwenu taarifa hii ya shughuli za benki kwa
mwaka ulioishia 31 Disemba 2021.
Tunayo furaha ya dhati kwa namna ambavyo Maendeleo Bank Plc imeendelea kukua, kutoka kwenye mwanzo
mdogo mnamo miaka nane iliyopita, hadi kufikia kuwa moja ya benki inayokua kwa kasi zaidi nchini Tanzania.
Maadili yetu yametuwezesha kubaki imara katika kipindi kigumu cha kiuchumi duniani kote cha mwaka 2020,
kipindi cha janga la UVIKO-19.
Kabla sijawasilisha utendaji wa Benki, ningependa kuwashirikisha kwa kifupi namna ambavyo mbegu ya
mabadiliko tuliyoipanda mwaka jana imeanza kuzaa. Tunaona viashiria vya mabadiliko ya mtizamo, shauku
na utendaji katika vitengo mbalimbali vya benki. Mwaka jana tuliwasilisha athari za janga la UVIKO-19,
lililosabalisha wakopaji kushindwa kulipa madeni yao, na hivyo kuongeza idadi ya mikopo-isiyolipika, jambo
ambalo mdhibiti analiangalia kwa ukaribu sana.
Matokeo ya Msingi ya Kifedha kwa Mwaka 2021
Mapato kutoka kwenye vipato vya riba vimeongezeka kwa asilimia 17 kutoka TZS milioni 11,010.78 kwa
mwaka 2020 hadi TZS milioni 12,844.29 kwa mwaka ulioishia 31 Disemba 2021. Ongezeko hili limetokana na
kuongoezeka kwa kitabu cha mikopo na uwekezaji uliofanyika na mabenki mengine na dhamana ya serikali
kwa mwaka unaotathiminiwa.
Mapato yanayotokana na kipato-kisichofadhiliwa kama vile; ada, mgao (commissions) na vipato vingine
viliongezeka kwa asilimia 20 kutoka TZS milioni 1,364.56 kwa mwaka 2020 hadi TZS milioni 1,639.67 kwa
mwaka ulioishia 31 Disemba 2021. Ongezeko hili limesababishwa na ongezeko la idadi ya akaunti pamoja na
shughuli za kibenki kwa ujumla.
Gharama za riba (costs of funds) ziliongezeka kwa asilimia 18 kutoka TZS milioni 4,510.76 kwa mwaka 2020
hadi TZS milioni 5,306.26 kwa mwaka ulioishia 31 Disemba 2021. Ongezeko hili limesababishwa kwa sehemu
kubwa na gharama za amana kupitia kiwango cha riba kwa amana ya muda maalum (fixed deposits) ambacho
kipo kati ya asilimia 5 na asilimia 13. Kutokana na ukwasi wa soko, tulilazimika kutegemea amana za muda
maalum ambazo ni ghari kwa ajili ya uendeshaji wa benki na kukuza kitabu cha mikopo.
Mikopo imekua kwa asilimia 7 kutoka TZS milioni 54,149.58 kwa mwaka 2020 hadi TZS milioni 57,715.79
kwa mwaka ulioishia 31 Disemba 2021. Hii imechangiwa kwa kiasi kikubwa na mikopo ya mashirika ambayo
iliongezeka kwa asilimia 31 na mikopo ya biashara ndogo iliyoongezeka kwa asilimia 2.
Amana zilifika kiasi cha TZS milioni 70,242.99 kutoka TZS milioni 60,503 iliyoripotiwa 31 Disemba 2020,
ambayo ni ongezeko la asilimia 16. Ongezeko hili lilisababishwa na amana zilizokusanywa kwa kipindi hicho,
hasa amana za muda maalum (fixed deposits).
Kwa Mwaka huu, Mizania (balance sheet) iliongezeka vizuri na kufanya jumla ya mali kufikia TZS milioni
101,931 kutoka TZS milioni 86,679 ya mwaka uliotangulia, ambalo ni ongezeko la asilimia 17.6. Ongezeko hili
lilinukuliwa kwenye kitabu cha mikopo halisi ambayo yaliongezeka kutoka TZS milioni 57,715 kutoka TZS milioni
54,149 ya mwaka uliotangulia, kuonyesha ongezeko la asilimia 6.6. pamoja na ukuaji huu, benki iliboresha
kitabu cha mikopo (Mikopo-isiyolipika) kutoka asilimia 13, hadi asilimia 7.7 tarehe 31 Disemba 2021 ambayo
bado iko juu ukiangalia matakwa ya mdhibiti. Benki imeweka mikakati ya kupunguza mikopo-isiyolipika kufikia
uwiano wa asilimia 5.0 ifikapo Disemba 31, 2022.
Mnamo 31 Disemba 2021, Mtaji wa hisa (Share Capital) na Hisa za Primiam (Premium Shares) zilifika kwenye
kiwango cha TZS milioni 13,921.28 ambalo ni ongezeko la asilimia 12, kutoka TZS milioni 12,409.54 iliyoripotiwa
kwa mwaka wa fedha 2020. Ongezeko hili lilisababishwa na hisa zilizonunuliwa kipindi cha Mauzo ya hisa ya
umma kwa mara ya kwanza yaliyofungwa tarehe 31 Machi 2021.
Uwiano wa gharama dhidi ya mapato ulipungua na kufikia asilimia 75 ukilinganisha na asilimia 80 iliyonukuliwa
mwaka jana, ambayo ni ishara nzuri ya juhudi za menejimenti kudhibiti gharama.
Ukizingati haya, ninaamini kwa dhati kuwa maendeleo ya mwaka huu wa fedha yanastahili kuingia katika kundi
la maendeleo mazuri, hasa ukizingatia changamoto za mazingira yaliyokuwepo.
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Utekelezaji wa Mpango Mkakati wa Miaka Mitano: 2017 – 2021:
Mpango Mkakati wetu wa miaka mitano; Mwaka 2017 hadi 2021 ulikamalika tarehe 31 Disemba 2021 huku
malengo kadhaa yakikamilika na kuweka msingi mzuri kwa benki yetu kusonga mbele. Japo kipindi hiki
kiliathiriwa na janga la UVIKO-19, lililoathiri karibu miaka miwili ya Mpango Mkakati, na hivyo kulazimisha
kubadili baadhi ya malengo ya kimkakati.
Ningependa kutoa muhtasari wa baadhi ya malengo tuliyoyafikia kwenye Mpango Mkakati wa miaka mitano
uliokamilika Disemba 31, 2021. Katika kipindi hicho, Mizania (balance sheet) yetu ilikua kutoka TZS milioni
41,700 kwa mwaka 2016 hadi TZS milioni 101,900 kwa mwaka ulioishia Disemba 31, 2021. Amana ziliongezeka
kutoka TZS milioni 32,500 kwa mwaka 2016 hadi TZS milioni 70,242 kwa mwaka ulioishia Disemba 31, 2021.
Mikopo iliongezeka kutoka TZS milioni 24,900 kwa mwaka 2016 hadi TZS milioni 57,715 ilipofika Disemba 2021
na mtandao wa matawi ulikuwa kutoka matawi mawili mwaka 2016 hadi matawi 4 kwa mwaka 2021.
Mtaji wa Benki uliongezeka kutoka TZS milioni 7,500 kwa mwaka 2016 hadi TZS milioni 16,300 ilipofika
31 Disemba 2021. Nachukua nafasi hii kuwapongeza wanahisa wote walioshiriki kwenye kununua hisa wakati
wa mauzo ya hisa ya umma kwa mara ya kwanza (Initial Public Offer) yaliyofungwa tarehe 31 Machi 2021.
Katika kipindi chote cha miaka mitano ya mpango mkakati, benki ilifanya jitihada mbalimbali zilizolenga
kuimarisha nafasi yake ya kimkakati, na kujiongezea fursa za ukuaji. Katika kipindi hicho, jitihada zifuatazo
zilitekelezwa: muundo mpya wa taasisi, ambapo kazi za maendeleo ya kibiashara yalitenganishwa na shughuli
za kawaida za kibenki ili kutengeneza nafasi ya kazi za msingi kufanyika na hivyo kuongeza thamani ya
fedha ya wawekezaji. Katika kipindi hicho, matawi mawili yalifunguliwa, Kariakoo (mwaka 2017) na Mbezi Luis
(mwaka 2021) pamoja na zaidi ya vituo vya mawakala 600 kwenye mikoa 11. Tumefanikiwa kuanzisha huduma
za kibima (Bancassurance) mnamo mwaka 2019 kama namna ya kuboresha wakala wa bima ulioanzishwa
mwaka 2014 na tuliimarisha upatikanaji wa mikopo kwa wakopaji kwa kuanzisha kitengo cha uchambuzi na
ufuatiliaji (analysis and monitoring unit).
Mpango Mkakati Mpya wa Miaka Mitano: 2022 – 2026:
Kama ilivyoelezewa hapo juu, kuhitimika kwa mpango mkakati wa miaka mitano iliyopita 2017 – 2021,
kumeifanya benki kuandaa mpango mkakati mpya wa miaka mitano 2022-2026 ambao unaeleza kwa undani
mkakati wa kutimiza malengo ya benki kwa kipindi cha miaka mitano. Mpango mkakati huu unajikita kwenye
kuibadilisha benki kutoka kwenye kundi la benki ndogo za kijamii kwenda kwenye benki ya kiwango cha kati ya
kibiashara. Tuna maono ya kutumia vyema vumbuzi za kiteknolojia ili kuifanya benki iwe ya kidijitali na hivyo
kuweza kutoa huduma kwa wateja wetu kama namna ya kutimiza malengo yetu ifikapo mwaka 2026.
Pamoja na mpango mkakati huu, benki imefanyia mabadiliko Dira na Dhima za benki kama ifuatavyo: Dira
ni “kuwa mtoa huduma anayependelewa zaidi na wajasiriamali kama mtoa huduma za kifedha Tanzania”
na Dhima yetu ni “kutoa huduma za kivumbuzi, zinazokidhi mahitaji ya wateja katika hali ya ushindani ili
kuwaletea faida wanahisa wetu.”. mabadiliko haya yana lengo la kutambulisha maeneo mawili muhimu kwenye
uendeshaji wetu wa kibiashara kwenye kipindi cha mpango mkakati. Maeneo hayo ni kubadilisha namna
tunavyowahudumia wateja na kutoa huduma zetu; na kuwatengenezea faida wanahisa wetu. Kwa muktadha
huu, malengo yetu kwenye mpango mkakati wa mwaka 2022-26 ni kufanya yafuatayo:
i.
Mabadiliko kwenye ukuaji wa Kibiashara;
ii.
Mabadiliko kwenye utoaji wa Huduma kwa Wateja;
iii.
Maboresho ya kidijitali kwenye huduma na bidhaa zetu; na,
iv.
Kuboresha utawala na Usimamizi wa Vihatarishi.
Shukurani
Napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa wajumbe wa Bodi ya Wakurugenzi wa Maendeleo Bank Plc kwa
michango yao inayojenga, kutoa mikakati, miongozo na muelekeo ambavyo vimeiwezesha benki kukua katika
hatua hii. Tunajiona tumebarikiwa kuwa na Bodi inayojitoa namna hii kwa ajili ya mafanikio ya benki.
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Pia ningependa kuwashukuru wafanyakazi wote kwa kujitoa kwao, uvumbuzi na bidii ambayo wameionyesha
kwenye kipindi chote cha mwaka huu. Mwisho napenda kuwashukuru wateja wetu, wanahisa, wadhibiti,
serikali na wazabuni wetu kwa kutupa nafasi ya kufanya nao kazi kwa ustawi wa Maendeleo Bank PLC na nchi
yetu pendwa.
Ni matumaini yetu ya dhati kuwa wateja wetu watarajiwa na wateja tulio nao wa thamani, mtapata fursa ya
kufurahia huduma zetu za kipekee kwenye miaka mingine mingi ya huko mbeleni.
Mungu awabariki wote.

Dr. Ibrahim Mwangalaba
Mkurugenzi Mtendaji
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TAARIFA YA WAKURUGENZI
1.UTAWALA WA KAMPUNI
Wakurugenzi wanatafsiri utawala wa kampuni kama chanzo cha utendaji mzuri na endelevu kwa benki. Kwa
maana hii, wakurugenzi wameendelea kuimarisha mifumo ya utawala bora kwa kufanya mapitio ya sera kwenye
maeneo ya Bodi na kamati za Bodi na kazi zao, pamoja na menejimenti ya benki. Miongozo ya Bodi, kamati za
benki na sera zilifanyiwa mapitio na kupitishwa katika kipindi hiki.
1.1Mwenyekiti na Mkurugenzi Mtendaji
Mwenyekiti ni Mkurugenzi asiye mtendaji kwenye benki, na majukumu ya Mwenyekiti na Mkurugenzi Mtendaji
ni tofauti, huku wajibu wa kila mmoja ukielezewa kwa uwazi. Mwenyekiti anawajibika katika kuiongoza bodi na
kuhakikisha Bodi inafanya kazi kwa ufanisi. Mkurugenzi Mtendaji anawajibika katika kutekeleza mkakati, sera
na kazi za kila siku za benki, huku akisaidiwa na Menejimenti pamoja na Kamati mbalimbali ambazo yeye ni
Mwenyekiti wake.
1.2Muundo wa Bodi
Bodi ina Wakurugenzi kumi (10) akiwemo Mkurugenzi Mtendaji. Wajumbe wa Bodi walichaguliwa na wanahisa
wakati wa Mkutano Mkuu wa Mwaka uliofanyika tarehe 22 Juni 2019 na kupitishwa na Benki Kuu ya Tanzania.
1.3Mikutano ya Bodi
Bodi ya Wakurugenzi na Kamati zinapaswa kukutana angalau mara nne kwa mwaka. Yaani kila baada ya robo
mwaka, na mara moja kwenye Mkutano Mkuu wa Mwaka kwa ajili ya Wanahisa na kwenye vikao vya dharura
iwapo kuna jambo muhimu litajitokeza.
Katika kipindi kilichoishia 31 Disemba 2021 Bodi ilikuwa na vikao sita ambavyo vilijadili sera za benki, utendaji
wa Benki pamoja na bajeti ya Benki ya mwaka 2022.
1.4Kamati za Bodi
Hadi kufikia 31 Disemba 2021 Bodi ilikuwa na Kamati tatu ambazo ni Kamati ya Ukaguzi na Udhibiti wa
Vihatarishi, Kamati ya Mikopo na Kamati ya Rasilimali watu ambayo iliundwa mwishoni mwa Desemba 2021
hivyo imeanza kazi rasmi mwaka 2022. Kazi za Kamati zinaongozwa na Chata za Kamati husika ambazo
zimepitishwa na Bodi.
1.4.1Kamati ya Ukaguzi na Udhibiti wa Vihatarishi
Kamati ilikuwa na vikao nane ndani ya mwaka. Wakaguzi wa nje walialikwa na kuhudhuria vikao viwili kuwasilisha
mpango wao wa ukaguzi na ripoti za ukaguzi wa fedha kwa mwaka ulioishia 31 Disemba 2021. Mkurugenzi
Mtendaji na viongozi wa Idara walihudhuria hivi vikao kama waalikwa.
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Kamati ya Ukaguzi na Udhibiti wa Vihatarishi una wajumbe wafuatao:
JINA
Bi. Anna T. Mzinga

WADHIFU
Mwenyekiti

UMRI
45

Bi. Joyce Mapunjo

Mkurugenzi

64

Prof. Ulingeta Mbamba

Mkurugenzi

59

Wakili Angela Mwageni

Katibu

38

SIFA
MBA - Finance, Open University of Tanzania, Advanced
Diploma in Accountancy - Institute of Finance
Management, CPA (T)
MBA (International Finance) LOYOLA University Chicago,
Masters in Banking from Milan Italy, Bachelor of
Commerce (Finance) UDSM
PhD in Business Administration (Problems of Information
management), MBA, BSc (Eng.) Management Science
LLM - UDSM, LLB University of the Witwatersrand, Post
Graduate Diploma in Law (Law School of Tanzania)

Kamati ya Bodi ya Ukaguzi na Udhibiti wa Vihatarishi ilipitia sera zilizoboreshwa za uhasibu na mifumo ya fedha
kuhakikisha kuwa inajitosheleza na inafuatwa wakati wote. Walipitia utoshelevu wa mifumo ya udhibiti wa
ndani na kufuatilia utekelezaji wa yaliyojitokeza kwenye taarifa ya mkaguzi wa ndani, tathimini ya Benki Kuu
ya Tanzania na taarifa ya wakaguzi wa nje. Katibu wa Kamati ya Ukaguzi na Udhibiti wa Vihatarishi ni Angela
Mwageni ambaye ni mwanasheria wa Benki.
Mkuu wa Idara ya Ukaguzi wa Ndani ana ripoti moja kwa moja kwa hii Kamati. Kila mwaka, Kamati inapitia na
kuidhinisha mpango kazi na bajeti ya Mkaguzi wa ndani ya mwaka, huku ikihakikisha kuwa inadhibiti maeneo
yote hatarishi kwenye shughuli za kibenki. Kamati pia inapokea taarifa ya yaliyogunduliwa na Mkaguzi wa ndani
kila baada ya robo mwaka ili kupitia hayo, watoe mapendekezo kwa Bodi.
1.4.2 Kamati ya Mikopo
Kamati ya Mikopo inasimamia utendaji na ubora wa mikopo, inapitia na kupitisha mikopo iliyo ndani ya kiwango
cha Kamati kupitisha na kupendekeza kwa Bodi mikopo kwa ajili ya kuidhinisha viwango ambavyo vipo nje ya
uwezo wao kupitisha. Kamati pia inapitia Sera ya Mikopo na kuhakikisha kuwa kanuni zinawezesha utambuzi,
upimaji, udhibiti na uchambuzi wa mikopo hatarishi na kuwa na mpango sahihi na mikakati ya kusimamia
mikopo.
Kamati ya Mikopo ina wajumbe wafuatao:
JINA
Ndg. Naftal M. Nsemwa

WADHIFU
Mwenyekiti

UMRI
75

Wakili. Dosca K. Mutabuzi

Mkurugenzi

64

Dk. Emmanuel Mannasseh

Mkurugenzi

43

Wakili Angela Mwageni

Katibu

38
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SIFA
PGD in Project Analysis (Institute of Social Studies, The
Hague); Bachelor of Arts (Economics) UDSM, Certificate
in Investment Appraisal and Management (University of
Harvard – HIID Boston USA)
Master of Business Administration (MBA) – University of
Wales-UK, Bachelor of Laws (LI.B), UDSM, High Court
Advocate
PhD (System Cybermetics) Hiroshima University, Japan,
Masters of Eng (Artificial Complex System) Hiroshima
University, Japan, BSc. Telecommunications Engineering
UDSM
LLM (Corporate Commercial Law) UDSM, LLB (Law)
University of the Witwatersrand, Post Graduate Diploma
in Law (Law School of Tanzania)

1.4.3 Kamati ya Rasilimali Watu na Malipo ina wajumbe wafuatao:
JINA
Wakili. Dosca Mutabuzi

Mch. Dk. Ernest Kadiva

Ndg. Amulike Ngeliama
Wakili Angela Mwageni

WADHIFU
Mwenyekiti

UMRI SIFA
64
Master of Business Administration (MBA) – University
of Wales-UK, Bachelor of Laws (LI.B), UDSM, High
Court Advocate
Mkurugenzi
55
PhD in Theology Luther Seminary- USA, Masters of
theology Ecumenical studies-Geneva 2011, Bachelor
Divinity-Makumira, BCom-Management -UDSM
Mkurugenzi
72
Bachelor of Arts (Economics) UDSM
Katibu
38
LLM - UDSM, LLB University of the Witwatersrand,
Post Graduate Diploma in Law (Law School of
Tanzania)

NB: Katika kipindi kinachopitiwa, Kamati ya Rasilimali Watu na Malipo hakikukaa kikao chochote, maana ndio
ilikuwa imetoka kuundwa.
2.MENEJIMENTI
Menejimenti ya Benki, chini ya Mkurugenzi Mtendaji ina idara zifuatazo:
• Idara ya Fedha
• Idara ya Mikopo
• Idara ya Biashara
• Idara ya Rasilimali Watu
• Idara ya Tehama na Uendeshaji, na
• Idara ya Ukaguzi wa Ndani
3.UDHIBITI WA VIHATARISHI NA UDHIBITI WA NDANI
Bodi ndio muwajibikaji wa mwisho kwenye mifumo ya udhibiti wa vihatarishi na udhibiti wa ndani ya Benki.
Ni kazi ya menejimenti kuhakikisha kuwa mifumo ya kutosha ya ndani, fedha na uendeshaji imeundwa na
kutunzwa mara kwa mara ili kutoa uhakika katika:
•
•
•
•
•
•

Ubora na ufanishi wa undeshaji wa Shughuli za Kibenki,
Ulinzi na usalama wa mali za Benki,
Sheria na Kanuni zinazingatiwa kwa umakini,
Kumbukumbu za kifedha ni sahihi na zakuaminika,
Uendelevu wa shughuli za kibiashara kwenye mazingira ya kawaida na magumu, na
Uwajibikani kwa wadau wote.

Ufanisi wa mifumo ya udhibiti wa ndani unategemea ufuatiliaji wa dhati wa taratibu zilizowekwa. Hata hivyo
kuna hatari ya wafanyakazi kutozingatia taratibu zilizowekwa. Japo hakuna mifumo ya udhibiti wa ndani ambayo
inaweza kuhakikisha hakuna unakili mbaya au hasara, mfumo wa Benki umeundwa kuipatia Bodi uhakika kwa
kiasi kikubwa kama mifumo ya uendeshaji inafanya kazi vizuri. Bodi imetathimini mifumo ya udhibiti wa ndani
katika kipindi chote cha fedha kilichoishia Disemba 31, 2021. Bodi inaamini kuwa mifumo ya udhibiti wa ndani
imefikia kiwango kinachotakiwa
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4. VIHATARISHI VYA MSINGI NA MAMBO YASIYOTABIRIKA
Vihatarishi katika shughuli za kibenki, ubadhirifu na vihatarishi vya kifedha vinaweza kuathiri mikakati na
maendeleo ya Benki. Maelezo ya vihatarishi katika shughuli za kibenki, ubadhirifu na vihatarishi vya kifedha
vinavyoikabili benki na namna menejimenti inavyodhibiti vihatarishi hivyo vimeorodheshwa hapa chini:
4.1 Vihatarishi vya Ubadhirifu
Kuna ongezeko la miamala ya kibadhirifu kwenye sekta ya Benki nchini, Menejimenti imechukua hatua kadhaa
ili kudhibiti vihatarishi vya ubadhirifu, ikiwa ni pamoja na:
4.1.1
Benki imetenganisha kazi zote nyeti kwenye shughuli za kibenki, ambazo ni pamoja na namna
ya kushughulikia cheki, mashine za ATM, Kadi za benki na udhibiti wa neno la siri kwenye chumba cha siri/
cha fedha (strong room),
4.1.2
Benki inapokea taarifa za kutosha za uendeshaji wa shughuli za kibenki zinazotengenezwa na
mfumo kila siku, ili kuwezesha kuona muelekeo wa ubadhirifu na uvunjaji wa kanuni mapema, na
4.1.3
Benki ina mkaguzi wa ndani anayetoa picha kamili ya maendeleo ya shughuli za kibenki na
anaefanya kazi ya kuilinda benki dhidi ya vihatarishi kwa siku za usoni.
4.2 Vihatarishi vya Shughuli za Kibenki
Vihatarishi hivi vinasababishwa na kazi za kibenki kutoendeshwa kwa namna ambavyo inapaswa, kulingana na
taratibu zilizoweka, ikiwa ni pamoja na kutofuata taratibu za kuwajua wateja, na taratibu za kufungua akaunti.
Menejimenti inahakikisha kuwa Benki inafuata taratibu za kuwajua wateja pamoja na taratibu zingine za ndani.
Menejimenti imechukua hatua kadhaa kupunguza vihatarishi kwenye shughuli za kibenki, ambazo ni pamoja
na:
4.2.1 Benki ina kabrasha la shughuli za kibenki kwa ajili ya kazi za kila siku, ambalo linaainisha kwa undani
taratibu na sheria za kufuata kwenye kila kazi ya kibenki,
4.2.2
Benki imeweka sera kadhaa zinazoongoza shughuli za kibenki kwenye kila idara na kitengo cha
benki, na
4.2.3
Benki imeweka mifumo ya kuhakikisha kuwa kila muamala na tukio vinapitishwa kwa kiongozi
na mtoa idhini husika.
4.3 Vihatarishi vya Kifedha
Kazi za Kibenki huwa zinaiweka benki kwenye vihatarishi kadhaa vya kifedha, ikiwa ni pamoja na vihatarishi
vya uchambuzi, tathimini, kukubalika na menejimenti au mjumuisho wa vihatarishi kadhaa vilivyoorodheshwa
hapo juu. Menejimenti imechukua hatua kadhaa ili kudhibiti vihatarishi vya kifedha, ambazo ni pamoja na:
4.3.1 Benki ina Sera zinazoongoza kila shughuli ya kibenki inayohusiana na vihatarishi vya kifedha, kama
vile Sera ya Fedha, Sera ya Mikopo na Sera ya Kamati ya Mali na Madeni (Asset and Liability Committee ALCO)
4.3.2 Menejimenti ina taarifa za ndani zinazotumika kama viashiria vya hatari ili kuiarifu menejimenti
kutazama kwa undani shughuli za kibenki kama vile namna siku inavyoanza kifedha, viwango vya kubadilishia
fedha za kigeni na tathimini ya ujumla ya mali za benki.
4.3.3 Benki imeweka sera ya bima ya maisha kwa wakopaji wake ili kufidia madeni iwapo mdaiwa atafariki.
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4.4 Vihatarishi vya Viwango vya Riba
Riba ya mzunguko wa fedha ni kihatarishi ambacho kinaathiri mzunguko wa fedha kwa siku za usoni, kutokana
na kupanda au kushuka kwa riba kwenye soko. Riba ya haki na yenye thamani ni kihatarishi kinachosababishwa
na namna kikokotoo cha fedha kinavyobadilishwa na mabadiliko ya viwango vya riba kwenye soko. Benki
imeshaona mbali juu ya athari za kupanda na kushuka kwa viwango vya riba kwenye riba ya mzunguko wa
fedha na riba ya haki na yenye thamani. Japo faida ya riba inaweza kuongezeka kutokana na mabadiliko hayo,
lakini faida inaweza kupungua iwapo mazingira yatabadilika ghafla. Kamati ya Mali na Madeni ya Benki inaweka
mipaka ya viwango vya riba vinavyoweza kuchukuliwa, ambavyo vinaangaliwa kwa umakini na benki mara kwa
mara.
4.5 Vihatarishi vya Ukwasi
Vihatarishi vya Ukwasi vinatafsiriwa kuwa namna ambavyo benki inashindwa kutimiza wajibu wake kutokana
na madeni ya kifedha yanayotokana na madeni ya kifedha ambayo hayajalipwa kwa wakati na kurejesha fedha
baada ya kutolewa. Matokeo yake yanaweza kuwa kushindwa kutimiza majukumu ya kuwalipa watu amana
zao na kukopesha watu. Kamati ya Mali na Madeni inasimamia ukwasi wa benki ili kuweza kudhibiti mchakato
wa ukwasi ndani ya benki kwa kufanya yafuatayo:
4.5.1 Kusimamia utoaji wa fedha wa kila siku na kufuatilia mzunguko wa fedha wa siku za mbeleni ili
kuhakikisha kuwa mahitaji yanatimizwa. Hii inahusisha kujazilizia fedha pale ambapo zinakopwa au
kuchukuliwa na wateja. Benki inaendelea kuhakikisha ina uwepo mzuri kwenye masoko ya fedha ili
kuwezesha kulitimiza hili;
4.5.2 Kutunza kumbukumbu ya mali zenye soko kubwa zinazouzika kwa urahisi, kama ulinzi dhidi ya nyakati
zinazoweza kujitokeza na kuathiri mzunguko wa fedha;
4.5.3 Kusimamia uwiano wa Ukwasi wa Mizania kulingana na taratibu za ndani za benki na kanuni za nchi.
5. MUUNDO WA MTAJI
Muundo wa Mtaji wa Benki kwa mwaka husika ni kama ifuatavyo:
JINA LA MWANAHISA
United Evangelical Mission
Taasisi za Dayosisi ya Mashariki na
Pwani
KKKT- Dayosisi ya Mashariki na
Pwani
Makampuni & SACCOS
KKKT –Mfuko wa Wastaafu
KKKT – MAKAO MAKUU
Watu wengine Binafsi
Jumla

IDADI YA HISA
2,980,326
2,750,161

ASILIMIA YA UMILIKI
12%
11%

1,435,407

6%

874,134
1,175,734
335,000
15,087,358
24,638,120

4%
5%
1%
61%
100%
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6.TAARIFA ZA SOKO LA HISA
Hisa za Benki ziliorodhesha kwenye Soko la Hisa Dar es salaam (DSE) mnamo tarehe 5 Novemba 2013 na kuwa
kampuni ya kwanza iliyoorodheshwa kipindi cha uanzishwaji. Hadi kufikia mwishoni mwa 31 Disemba 2021,
hisa za benki ziliuzwa kwa TZS 490 kila mmoja. Septemba 2016 na 2018 Soko la Hisa Dar es salaam lilitoa
tuzo kwa Maendeleo Bank ya kuwa Kampuni Bora nchini zilizosajiliwa kupitia dirisha la Biashara zinazokua
(Enterprise Growth Market - EGM).
7.MATOKEO NA MGAO WA HISA
Benki imetengeneza faida baada ya kodi yenye thamani ya TZS 587,437,000 kwa mwaka unaotathminiwa,
kama ilivyowasilishwa na Mkurugenzi Mtendaji kwenye taarifa yake hapo juu. Bodi ya Wakurugenzi kupitia kwa
mwenyekti wake wataleta pendekezo la gawio kwenye mkutano wa leo.
8.MIPANGO YA MAENDELEO YA MBELENI
Mipango ya mbeleni ya Benki ni pamoja na kupanua wigo wa teknohama kwa njia za kivumbuzi kwa kuziweka
huduma za kibenki kwenye mfumo wa kidijitali. Benki imeanzisha Mawakala wa huduma za kibenki ili
kutengeneza ujumuishaji kwenye utoaji wa huduma za kifedha nchi nzima. Ni matumaini ya benki kuhamasisha
ukusanyaji wa mtaji ili kupata leseni ya utoaji huduma nchi nzima kupitia matawi. Hii itaongeza ufanisi kwenye
utoaji huduma kwa njia ya mawakala, ambao hadi sasa ni saidi ya 795 nchini kote. Tunapanga kuwa na jumla
ya mawakala 1250 hadi mwishoni mwa mwaka 2025.
Kutambulisha huduma za kibenki kwa njia ya simu ya kiganjani kumewawezesha wateja wa benki kupata
huduma za msingi za kibenki na kulipa ankara kama za umeme, maji na huduma zingine, pamoja na kununua
muda wa maongezi, kuulizia salio la akaunti, kuhamisha fedha na kupata taarifa za kifedha kiganjani mwao.
Pia Benki imetambulisha bidhaa ya Timiza Vikoba, ambao ni mfumo wa ukopeshaji wa vikundi kwa kutumia
simu ili kuhudumia wateja kwenye maeneo ambayo benki haina uwepo wa matawi. Kupitia jukwaa hili, wateja
wanaweza kufungua akaunti, kutunza fedha na kukopa kupitia simu zao za kiganjani pasipo kutembelea tawi
la benki.
Katika mpango mkakati wa miaka mitano uliopitishwa, benki ina mpango wa kukuuza biashara ya fedha ndogo
(microfinance), kuimarisha shughuli za kibenki kwa wakopaji wa fedha ndogo ndogo ndani ya benki ambapo
mikopo ya vikundi vidogo ni kipaumbele. Benki inapanga kuendelea kutengeneza faida kwa kutambulisha
bidhaa za kivumbuzi, ikijikita kwenye kuongeza huduma za wateja na kupanua baadhi ya maeneo ya matawi
yake, huku kwa uangalifu wakidhibiti gharama na vihatarishi. Benki itaendelea kujikita kwenye kuboresha
uzalishaji na kutambulisha bidhaa mpya kwenye soko.
9.MIAMALA YA KINDUGU
Miamala kwenye kipindi cha mwaka uliopita ya kindugu (related party transactions) ilifanyika kwa kuzingatia
vigezo na masharti kama ile inayotolewa kwa wateja wengine kwenye shughuli za kawaida za kibiashara.
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10.USTAWI WA WAFANYAKAZI
10.1 Mahusiano ya Menejimenti na Wafanyakazi
Kumeendelea kuwa na mahusiano mazuri kati ya mwajiri, wafanyakazi na menejimenti kwa mwaka 2021.
Hakuna migogoro ambayo ilipokelewa na menejimenti kutoka kwa wafanyakazi, ambayo haikutatuliwa kwa
mwaka husika. Menejimenti ilichukua hatua mahususi kujenga sehemu imara ya kazi kwa kuhakikisha kuwa
wafanyakazi wanakidhi viwango vya utamaduni na maadili ya taasisi, huku kukiwa ma mawasiliano mazuri
katika ngazi zote. Vikao vya wafanyakazi vilifanyika kwenye matawi, idara na ngazi kuu ya benki, huku wakipewa
nafasi ya kushiriki kwenye kuijenga hatma ya taasisi.
Benki imetoa nafasi sawa kwa wafanyakazi wote. Benki inatoa fursa sawa za ajira na kuhakikisha kuwa waliokidhi
vigezo kwa viwango vya hali ya juu ndio wanaopata nafasi ya kuajiriwa kwenye nafasi yeyote, pasipo ubaguzi
wa aina yeyote, na bila kuangalia vitu kama jinsia, hali ya ndoa, kabila, dini na ulemavu ambao haumzuii mtu
kutimiza majukumu yake.
10.2 Mafunzo
Kwa mwaka unaotathiminiwa, Benki imetumia TZS 36,890,822 kwenye mafunzo yaliyowanufaisha
wafanyakazi 88 ukilinganisha na wafanyakazi 37 walionufaika mwaka 2020. Wafanyakazi wamefanikiwa
kupata ufahamu na ujuzi, ambao uliwawezesha kuboresha utendaji wao kwenye maeneo yao ya kazi.
10.3 Uwezeshwaji kwenye eneo ya Afya na Matibabu
Wafanyakazi, wenzi wao na wanufaika (wategemezi) wasiozidi wanne kwa kila mwajiriwa wamewezeshwa
kiafya na benki kupitia mtoa huduma wa nje.
10.4 Mpango wa Uchangaji wa Wafanyakazi
Benki ina utaratibu wa lazima wa mfanyakazi kuchangia kwenye mfuko wa kijamii kwa kufuata muongozo
wa serikali. Benki inachangia asilimia 10 ya mshahara halisi wa mfanyakazi kwenye mfuko huo.
10.5 Fao la Fidia
Benki ina utaratibu wa lazima wa kuchangia kwenye Mfuko wa Fidia wa Wafanyakazi kuanzia tarehe 1 Julai
2015. Lengo kuu la mfuko huu ni kutoa fao la fidia kwa wafanyakazi watakao jeruhiwa, watakao ugua
kutokana na kazi au watakaofariki kutokana na sababu za kikazi. Benki inachangia asilimia 1 ya mshahara
wa mfanyakazi.
10.6 Usawa wa Kijinsia
Benki inatoa fursa sawa kwa kwa Watanzania wote kipindi cha kuajiri na kujaza nafasi mbalimbali za kazi, ili
maadam wana sifa na uwezo wa kufanya kazi husika. Jumla ya wafanyakazi waliokuwepo na waliopo Benki
hadi Disemba 31, 2021 ni:
Jinsia
Wanaume
Wanawake
Jumla

2021
49
39
88

2020
49
26
75
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11.UWAJIBIKAJI KWA JAMII
Benki ina sera ya Uwajibikaji kwa Jamii (Corporate Social Responsibility-CSR) ambayo inatoa muongozo kwa
ajili ya kutambua na kusimamia mipango ya majukumu ya kampuni katika kuihudumia jamii inamofanya kazi.
12.UHUSIANO NA WADAU
Benki imeendelea kutunza mahusiano yake na wadau wote wakiwemo wasimamizi na wanahisa wake.
13.UDHIBITI WA MAZINGIRA
Benki imejitoa katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa, hayachafuliwi na inatii sheria zote zinazohusiana na
mazingira katika maeneo inayoendesha shughuli zake. Benki imedhamiria kutekeleza njia bora kadri inavyoweza.
14.SERA ZA UHASIBU NA MAKADIRIO MUHIMU
Matokeo ya Benki kwa kufuata sera ya kihasibu ni nyeti sana katika kutengeneza mawazo na makadirio ya
taarifa za fedha. Wakati wa kuandaa taarifa za fedha, ni wajibu wa Mkurugenzi, chini ya sheria ya makampuni
ya mwaka 2002, kuchagua sera za kihasibu zitakazaoiwezesha benki kutoa mawazo na makadirio ambayo
ni sahihi. Benki ina sera za kihasibu zinazotambuliwa kuwa na umuhimu kwenye matokeo na msimamo wa
kifedha, kwenye eneo la mali.
15.WAJIBU WA KISHERIA
Wajumbe wa Bodi ni mawakili wa imani inayowekwa kwao na umma, hivyo wanategemewa kufanya maamuzi
kwa manufaa ya benki badala ya manufaa yao katika kipindi chote cha uongozi wao. Umakini ulitumika katika
maamuzi yote yaliyofanywa na benki, pasipo kuiweka benki kwenye vihatarishi vyovyote.
16.MAMBO YA KIBAGUZI
Hakukuwa na mambo ya kibaguzi yaliyoathiri shughuli za benki.
17.MKAGUZI HURU WA HESABU
Ernst & Young, ambao ni wahasibu wa umma walioidhinishwa jijini Dar es salaam, aliteuliwa kuwa Mkaguzi
Huru wa Maendeleo Bank PLC, kwa mwaka ulioishia 31 Disemba 2021. Mkaguzi huyu ameonyesha nia yao
ya kuendelea kufanya kazi na benki. Azimio linalopendekeza kuwa uteuzi wa mkaguzi wa Benki kwa mwaka
unaoishia tarehe 31 Disemba 2022 litaletwa mbele ya Mkutano Mkuu wa Mwaka.
Imeidhinishwa na Bodi ya Wakurugenzi kwa kuwasilishwa na kusainiwa kwa niaba yake na:

Amulike S. K. Ngeliama
Mwenyekiti
Tarehe: Juni 25, 2022
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MAJUKUMU YA KIJAMII YA KAMPUNI
Maendeleo Bank Plc inaamini katika kushirikiana na jamii inayomzunguka kwa kwa kuendelea kuboresha maisha
ya wananchi huku ikiwa mstari wa mbele katika kuwasaidia wenye uhitaji.
Majukumu ya Kijamii yanatukumbusha ushiriki wetu kwenye maswala yenye kuleta tija kwa jamii na kutatua
changamoto mbalimbali zinazoizunguka jamii husika.
Afya
Miaka miwili iliyopita, Dunia kwa ujumla imepata kushuhudia ugonjwa hatari wa kuambukiza wa UVIKO -19
(COVID -19) ambapo sio tu uliharibu uchumi wa Taifa letu bali na uchumi wa dunia nzima huku watu wengi
wakipoteza maisha kutokana na maradhi yaliyosababishwa na virusi vienezavyo UVIKO -19.
Maendeleo Bank inajivunia kuwa moja ya benki zilisosimama imara na jamii katika kuhakikisha inaipatia nyenzo
za kukabiliana na ugonjwa huu, ambapo tulitoa Mitungi 20 ya gesi kwenye Hospitali ya Rufaa ya Mloganzila jijini
Dar es Salaam.

Waziri wa Viwanda na Biashara Tanzania Mh. Geoffrey Mwambe akimkabidhi Kaimu Mkurugenzi wa
Hospitali ya Mloganzila Dkt. Julieth Magandi
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Kuijengea Jamii Uwezo
Maendeleo Bank tumejitoa kuhakikisha tunawasaidia wafanyabiashara wa dogo na kati katika kuhakikisha
biashara zao zina stawi. Tunaamini elimu na maarifa katika kufanya biashara huzaa maamuzi mazuri kwenye
biashara na kisha upatikanaji wa faida.
Mwaka 2021, Benki iliendesha Semina elekezi maalumu WEZESHA MACHINGA ambapo semina hii iliambatana
na utoaji wa mikopo katika kukuza mitaji ya wafanyabiashara wadogo wadogo na saizi ya kati.

Waziri wa Viwanda na Biashara Tanzania Mh. Geoffrey Mwambe akikabidhi Hundi ya Tsh 4,000,000 kwa
Rajab Yahaya hamisi, mmoja ya Machinga walionufaika na kampeni ya WEZESHA MACHINGA

Ulinzi
Katika kuhakikisha ulinzi wa jamii yetu unaimarishwa, Maendeleo Bank tumeendelea kutoa vifaa vya kidijitali
kwenye vituo vya Polisi, Mwaka 2021 tulitoa Kompyuta na vifaa vyake muhimu kwa Mkuu wa Askari Barabarani
kanda maalumu ya Dar es Salaam.
Maendeleo Bank tunaamini zaidi katika kujikinga kuliko kukabiliana na uhalifu.

Mkuu wa kitengo cha Uendeshaji wa Benki na TEHAMA George Wandwalo akimkabidhi
Kompyuta Kamanda wa Polisi Jumanne Muliro
28
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Usalama wako
na mali zako,
Upo mikononi mwako

Maendeleo BancAssurance inakupa uhakika wa kuﬁdia
uharibifu wa mali zako
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AJENDA YA 6
TAARIFA YA MKAGUZI WA
NJE NA TAARIFA YA FEDHA
ZILIZOKAGULIWA KWA MWAKA
ULIOISHIA TAREHE
31 DISEMBA 2021
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TAARIFA YA UKAGUZI
Kwa wanahisa waMaendeleo Bank PLC
RIPOTI YA UKAGUZI WA TAARIFA YA FEDHA
Maoni
Tumekagua taarifa ya fedha ya Maendeleo Bank Plc (‘’Benki’’) kuanzia ukurasa wa41hadi ukurasa wa 135, wenye
taarifa ya fedha, hadi kufikia Disemba 31, 2021. Taarifa hizo ni pamoja na taarifa ya mapato na matumizi,waraka
wa mizania, waraka wa mabadiliko yamtaji na taarifa ya mtiririko wa fedha kwa mwaka husika, vile vile maelezo
ya taarifa ya fedha, muhtasari na sera muhimu za kihasibu.
Kwa maoni yetu, taarifa ya fedha na makabrasha yake yanaelezea kwa kujitosheleza kwenye maeneo yote, hali
halisi ya Benki hadi kufikia Disemba 31, 2021. Utoshelevu huu ni kwenye utendaji wa kifedha na Mtiririko wa
fedha kwa mwaka husika, na kuwa zimendaliwa kulingana na viwango vya Kimataifa vya Uwasilishaji wa Taarifa
za Fedha(IFRS) na matakwa yaya Sheria ya Makampuni ya mwaka 2002 na Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha
ya mwaka 2006,na zinaonesha hali halisi.
Msingi wa Maoni
Ukaguzi wetu ulifanyika kwa kuzingatia Viwango vya Ukaguzi vya Kimataifa (IESBA). Wajibu wetu chini ya hivyo
viwango umeelezwa katika aya ya wajibu wa mkaguzi kwa taarifa za fedha ya taarifa yetu. Tuko huru kulingana
na matakwa ya maadili yanayohusiana na ukaguzi wetu wa taarifa za fedha Tanzania, na tumetimiza wajibu
wetu mwingine wa maadili kulingana na matakwa haya
Tunaamini ushahidi wa ukaguzi ambao tumeupata unatosheleza na unafaa kwa ajili ya msingi wa maoni yetu.
Mambo ya Msingi ya Kikaguzi
Mambo haya yalielezwa katika muktadha wa ukaguzi wetu wa taarifa za fedha kwa ujumla
Mambo ya msingiya kikaguzi ni mambo ambayo kwa maoni yetu ya kiweledi, yalikuwa yana umuhimu kwenye
kukagua mahesabu kwa mwaka husika. Mambo haya yalielezwa katika muktadha wa ukaguzi wetu wa taarifa
za fedha kwa ujumlawake, na na katika kutoa maoni yetu juu yake. Hatutoi maoni ya tofauti kwenye mambo
haya.
Kwa kila jambo, maelezo yetu ya namna ambavyo ukaguzi ulifanyika yametolewa kwa muktadha husika.
Tumetimiza wajibu wetu kama ulivyoandikwa kwenye Wajibu wa Wakaguzi katika Kukagua Taarifa za Fedha
(Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements)kwenye ripoti yetu, hasa kuhusiana na haya
mambo ya msingi. Vilevile ukaguzi umeangalia mchakato wa utendaji, unaolenga kujibu hoja zetu kwenye eneo
la vihatarishi vya mali kwenye taarifa ya fedha. Matokeo ya mchakato wa ukaguzi wetu, ukiwemo mchakato wa
kujibu hoja zilizopo hapo chini, yametupa msingi wa maoni yetu ya kikaguzi juu ya taarifa za fedha.
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Kwa wanahisa wa Maendeleo Bank PLC
RIPOTI YA UKAGUZI WA TAARIFA ZA FEDHA

Na. Mambo ya msingi ya Ukaguzi

1.

Namna Wakaguzi wetu walivyoshughulikia
Mambo ya msingi ya Ukaguzi

Vihatarishi vya Mikopo na Ukwamishwaji wa Mikopo kwa Wateja
Hadi kufikia Disemba 31, 2021, gharama za ongezeko •
la tengo katika mikopo chechefu zilikuwa TZS milioni
1,003kama inavyoonekana kwenye maelezo8(a)
kwenye taarifa ya fedha. Hii inaonyesha makadirio ya
hasara inayotegemewa mwishoni mwa mwaka.
•
Kifungu cha 9 chaViwango vya Kimataifa vya
Utoaji Taarifa za Fedha(IFRS)kuhusu Matengo
ya Madeni mabaya(Expected credit losses-ECLs)
kinasema hii inawezekana kwenye mali za kifedha.
ECLs inawakilisha makadirio ya uhalisia kwa kadri
iwezekanavyo kutoka Uongozi wa benki mara ifikapo
mwisho wa mwaka husika.
•
Benki inatathimini vigezo vya mikataba kwenye
mali zake za kifedha, ili kuona kama wanaweza
kutimiza malipo ya Mkopo na riba. ECL inatoa nafasi
ya makadirio ya hasara inayotokana na uhai wa
mkopo (lifetime expected credit losses), labda kama
hakujawahi kuwepo na vihatarishi vya mikopo vya •
muhimu tokea mwanzo, ambapo makadirio ya hasara
yanafanywa kila miezi 12.
Kigezo cha kutoa nafasi ya ukwamishaji wa mkopo
ni moja ya jambo la msingi kwa mkaguzi, kwani
inahitaji tathimini ya menejimenti katika kukadiria •
na kufanya maamuzi kutokana na taarifa walizonazo.
Maeneo ambayo yanahitaji maamuzi na makadirio ni
pamoja na uwezekano wa kutolipa deni (probability
of default-PDs), kiasi cha fidia iwapo deni halitalipwa
(exposure amount given default-EAD) na kutathimini
athari za mtiririko wa fedha kwa siku za usoni kwa
benki iwapo itaweka mali zake kama dhamana.
•
Menejimenti inapaswa kukadiria uwezekano na fidia
ya kutolipa deni. Hii inahusisha kutathimini mazingira
ya nchi kama vile mfumuko wa bei na ukuaji wa
uchumi.
Kuna nafasi inabidi iwekwe, kwa ajili vihatarishivya
ukwamishaji wa fedha ya mali, japo nafasi hii haitoi •
picha kamili ya makadirio ya mategemeo ya hasara
na hivyo tarakimu zilizowekwa hazina usahihi kamili.
Hii ni pamoja na kihatarishi cha pale ambapo muundo
wa ECL haukidhi vigezo vya IFRS 9. Sera ya uhasibu
na vyanzo muhimu vya makadirio hasa kwenye eneo
la kutoa nafasi kwenye ukwamishaji wa mali za
kifedha zimeonyeshwa kwenye maelezo ya 2.12.1 ya
taarifa za fedha.
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Tulifanya tathimini ya mbinu za kampuni na
kuzilinganisha na vigezo vya IFRS 9.

Tulipitia utekelezaji wa modeli ya biashara kwenye
maeneo yote, na kupitia matokeo ya malipo ya
deni na riba yake kupima vifaa vinavyotumika
vya kifedha.

Tulitathimini ufanisi wa muuondo na uendeshaji
wa kampuni kwenye eneo la udhibiti na tehama
kwenye usimamizi wa mikopo, muundo wa ECL
na nafasi ya tathimini.

Tulitathimini maeneo muhimu ya udhibiti kuona
ukamilifu wake na usahihi wa taarifa zilizowekwa
kuona nafasi iliyotolewa ya hasara ya mikopo.

Tulitathimini maamuzi ya menejimenti kwenye
eneo la ongezeko na upungufu muhimu wa
vihatarishi vya mikopo na namna walivyotoa
mikopo kwenye makundi mbalimbali kwa
kuzingatia vihatarishi hivyo.

Tulipima sampuli ya mikopo kujihakikishia kuwa
hatua stahiki zilitumika kulingana na umri wa kila
mkopo kwa kufuata mbinu za Benki na IFRS 9.

Tulipitia IFRS 7 kuangalia utoshelevu kwenye
eneo la uwazi.

Taarifa za Ziada
Wakurugenzi wanawajibika kutoa taarifa za ziada. Hizi ni pamoja na Taarifa ya Mkurugenzi ukurasa wa 4-33,
Taarifa za wajibu wa Wakurugenzi ukurasa wa 34 na tamko la Mkuu wa Idara ya Fedha ukurasa wa 35. Taarifa
za ziada hazihusishi taarifa za fedha na taarifa yetu ya ukaguzi. Wakurugenzi wanawajibika kwa hizo taarifa za
ziada.
Maoni yetu juu ya taarifa ya fedha hayahusishi taarifa za ziada na hatutoi uhakika wa aina yeyote kuhusu taarifa
hizo za ziada.
Uhusiano wa taarifa za ziada ya ukaguzi wetu wa fedha ni kuwa, tunawajibika kusoma taarifa ya ziada, na kwa
kufanya hivyo, kutafakari kama taarifa za ziada zinaendana na taarifa ya fedha pamoja na ufahamu tulioupata
kwenye ukaguzi au kama taarifa hiyo inakinzana na taarifa tulizonazo. Iwapo, kwa kuangalia kazi tuliyoifanya,
tunahitimisha kuwa kuna ukinzani wa taarifa za ziada na ukaguzi wetu, tunapaswa kutoa taarifa kulingana na
ukweli tuliouona. Kuhusu hili, hatuna cha kutolea taarifa.
Wajibu wa Wakurugenzi kwenye Taarifa ya Fedha
Wakurugenzi wanawajibika kwenye uandaaji wa taarifa za fedha zenye kuonyesha uhalisia na usahihi,wakizingatia
Viwango vya Kimataifa vya Utoaji Taarifa za Fedhakulingana na Sheria ya Makampuni ya mwaka 2002 ya Tanzania
na Sheria ya Mabenki na Taasisi za Kifedha ya Tanzania ya mwaka 2006. Vilevile Wakurugenzi wanawajibu wa
kuweka mfumo wa udhibiti wa ndani ambao wanaona ni muhimu katika kutayarisha taarifa za fedha ambazo
hazina dosari kubwa zinazotokana na udanganyifu au makosa ya kawaida.
Katika kuandaa taarifa ya fedha, wakurugenzi wanawajibika kutathimini uwezo wa kampuni kuwa endelevu, na
kuwa wawazi kwenye kila eneo la mahesabu yao, na kueleza iwapo wanataka kuuza kampuni au kuachana na
biashara ya kampuni husika au mbadala mwingine.
Wakurugenzi wanawajibika kusimamia mchakato mzima wa kuandaa na kuwasilisha taarifa za kifedha.
Wajibu wa Mkaguzi katika Kukagua Taarifa za Fedha
Shabaha yetu ni kupata uhakika wa maana kama taarifa za fedha kwa ujumla wake hazina upotoshaji mkubwa,
ama kwa sababu ya udanganyifu au makosa ya kawaida, na kutoa taarifa ya mkaguzi ambayo inajumuisha
maoni yetu.Uhakika wa maana ni kiwango cha juu cha uhakika, lakini siyo dhamana kwamba ukaguzi uliofanyika
kulingana na viwango vya ukaguzi vya kimataifa kila mara utagundua upotoshaji mkubwa unaokuwepo.
Upotoshaji unaweza kutokana na udaganyifu au makosa ya kawaida na unafikiriwa kuwa mkubwa kama, peke
yake au kwa ujumla, ungeweza kuathiri maamuzi ya watumiaji kwa msingi wa taarifa hizi za fedha.
Kama sehemu ya ukaguzi kulingana na Viwango vya Ukaguzi vya Kimataifa, tunatumia maamuzi ya weledi na
tunadumisha weledi kwa kushuku wakati wote wa ukaguzi. Pia:
•

Tunatambua na kutathmini hatari za upotoshaji mkubwa wa taarifa za fedha, ama kutokana na
udanganyifu au makosa ya kawaida, kupanga na kufanya ukaguzi kuitikia hatari hizo, na kupata ushahidi
unaotosheleza na kufaa kwa ajili ya msingi wa maoni yetu. Hatari ya kutogundua upotoshaji mkubwa
unaotokana na udanganyifu ni kubwa kuliko hatari inayotokana na makosa ya kawaida, kwa sababu
udanganyifu unaweza kuhusisha njama, kughushi, kuondoa taarifa kwa makusudi, mawasilisho yasiyo
sahihi, au kupuuza mfumo wa udhibiti wa ndani.

•

Kupata ufahamu wa udhibiti wa ndani kuhusiana na ukaguzi ili kupanga njia za ukaguzi ambazo zinafaa,
lakini siyo kwa makusudi ya kutoa maoni juu ya kufaa kwa udhibiti wa ndani wa Benki.

•

Kutathmini kufaa kwa sera za uhasibu zinazotumika na usahihi wa makadirio ya uhasibu na maelezo
bayana yaliyofanywa na uongozi.

•

Kuhitimisha kufaa kwa matumizi ya Wakurugenzi juu ya msingi wa uhasibu wa kampuni kuwa endelevu
na, kwa kuzingatia ushahidi wa ukaguzi uliopatikana, ama kuwepo kwa mashaka makubwa kuhusiana
na matukio au hali inayoweza kuleta mashaka makubwa juu ya uwezo wa Benki kuendelea kuwa
endelevu. Kama tunahitimisha kwamba yapo mashaka makubwa, tunatakiwa kuvuta nadhari katika
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taarifa yetu ya ukaguzi kuhusiana na maelezo bayana katika taarifa za fedha au, kama maelezo
hayo hayatoshelezi, tubadilishe maoni yetu. Hitimisho letu limejengwa juu ya ushahidi wa ukaguzi
tulioupata hadi kufikia tarehe ya taarifa yetu ya ukaguzi. Hata hivyo, matukio au hali za siku za usoni
zinaweza kusababisha Benki kukoma kuendelea kuwa endelevu.
•

Tumetathimini wasilisho, muundo na yaliyomo kwenye taarifa ya fedha. Hii ni pamoja na kubayanisha,
iwapo taarifa ya fedha inaendana na miamala iliyofanywa na kama ni uwakilishi sahihi wa yaliyojiri.

•

Tumepokea ushahidi wa kutosha na sahihi kuhusu taarifa za kifedha za benki zilizotuwezesha kutoa
maoni juu ya taarifa ya fedha husika. Tunawajibika kutoa muelekeo, usimamizi na utendaji wa ukaguzi.
Sisi pekee ndio tunaowajibika pia kwa maoni yetu ya Ukaguzi.

Miongoni mwa vitu tulivyowasiliana na wakurugenzi ni kuhusu mipaka na muda wa ukaguzi pamoja na matokeo
muhimu ya ukaguzi. Matokeo ni pamoja na mapungufu kwenye udhibiti wa ndani ambayo tunayabaini wakati
tunafanya ukaguzi.
Pia tumetoa muelekeo kwa wakrugenzi kwa tamko tuliloliambatanisha, pamoja na taratibu husika za kimaadili,
linalohusu uhuru, na tunawasiliana nao kuhusu mahusiano na mambo mengine yote yanayoweza kufikiriwa
kukiuka uhuru wetu na pale inapobidi jinsi ya kuulinda.
Baadhi ya mambo tuliyowasiliana na wakurugeni ni yale yenye umuhimu kwenye ukaguzi wa taarifa ya fedha
kwa muda husika. Tumeyaelezea mambo haya kwenye taarifa ya ukaguzi, ukiacha yale ambayo sheria na
kanuni inazuia yasionyeshwe kwa umma, na mara chache huwa tunashauri mambo haya yasionyeshwe kwa
umma kwani athari zake zinaweza kuwa hasi kwa Benki ukilinganisha na faida yake kwa umma.
TAARIFA ZA ZIADA ZA KISHERIA NA KIKANUNI
Taarifa hii, pamoja na maoni, imeandaliwa kwa ajili ya wadau wa Benki kwa umoja wao kulingana na Sheria
ya Makampuni ya mwaka 2002 ya Tanzania, nasi tunawasilisha kulingana na ukaguzi wetu kuwa:
•
•
•
•
•

Tumepokea taarifa na maelezo ambayo, kwa kadri ya uelewa na imani yetu yalikuwa ya muhimu kwa
ajili ya ukaguzi.
Kwa maoni yetu, Benki imetunza vyema vitabu vyake vya uhasibu kulingana na tathimini yetu ya
vitabu hivyo vya uhasibu.
Taarifa ya Wakurugenzi imeendana vyema na taarifa ya fedha.
Taarifa iliyoainishwa imezingatia sheria kuhusu posho na ada za wakurugenzi; na
Taarifa zamapato na matumizi, waraka wa mizania,mabadiliko ya mtaji na mtiririko wa fedha,
zinaendana na zile za kwenye vitabu vya uhasibu.

Kulingana naKanuni ya Mabenki na Taasisi za Kifedha (Wakaguzi wa Nje) ya Tanzania ya mwaka 2014,
tunawaarifu kuwa, kulingana na ukaguzi wetu:
•

Ni maoni yetu kuwa utoshelevu wa uwiano wa mtaji ulioonyeshwa kwenye maelezo namba 20 juu
ya taarifa ya fedha, yameandaliwa kwa kufuata Sheria ya Makampuni ya mwaka 2006 na Sheria ya
Mabenki na Taasisi za Kifedha ya Tanzania ya mwaka 2014.

Mshirika aliyehusika kwenye ukaguzi huu, uliowezesha taarifa ya Fedha zilizokaguliwa ni Neema Kiure (FCPA
1227)
Imesainiwa na: Dk. Neema Kiure (FCPA 1227) ____________
Ernst & Young
Mhasibu wa Umma Aliyeidhinishwa
Dar es Salaam
Tarehe: 30 Machi 2022
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TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI
KWA MWAKA ULIOISHIA 31 DISEMBA 2021

Mapato
Mapato ya Riba yaliyojumlishwa kwa kutumia
mbinu fanisi ya riba
Gharama za Riba zilizojumlishwa kwa kutumia
mbinu fanisi ya riba
Mapato Halisi ya Riba

Maelezo

2021
TZS’000’

2020
TZS’000’

5

12,844,295

11,010,779

6

(5,306,262)

(4,510,763)

7,538,033

6,500,016

Madeni Mabaya yaliyofutwa
Ongezeko la tengo katika mikopo chechefu
Mapato Halisi ya Riba baada ya Kukwamishwa

8(b)
8(a)

(666,374)
(1,003,559)
5,868,100

(884,841)
5,615,175

Ada, Kamisheni na mapato mengine
Ada, Kamisheni na mapato mengine
Ada, Kamisheni na mapato mengine Halisi
Mapato Halisi ya Shughuli za Kibenki

7(a)
7(b)

1,639,672
(69,255)
1,570,417
7,438,517

1,364,564
(21,774)
1,342,790
6,957,965

9

43,019

34,225

10
11
22

(2,858,507)
(3,159,010)
(757,874)

(2,638,483)
(2,818,887)
(831,482)

(6,755,353)

(6,254,627)

706,145
(118,708)
587,437

703,338
14,380
717,718
-

22.38

29.13

Faida/(Hasara) itokanayo na miamala ya fedha
zaKigeni
Gharama za Mafao ya Wafanyakazi
Gharama za Kawaida na za Kiutawala
Uchakavu wa mitambo
Gharama za Shughuli za Kibenki
Faida kwa Mwaka kabla ya kodi
Tengo la kodi ya Mapato
Faida kwa Mwaka
Mapato ya ziada
Jumla ya Mapato yote kwa Mwaka
Mapato kwa hisa

12

587,437
13
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WARAKA WA MIZANIA KWA TAREHE 31 DISEMBA 2021
Maelezo
MALI
Fedha Taslimu na salio Benki kuu ya Tanzania
Salio katika benki nyingine
Uwekezaji katika Amana za Serikali
Mikopo Halisi kwa Wateja
Hesabu
Mali zingine
Mali zisizoshikika
Mali, Vifaa na Haki ya matumizi
Maboreso ya Jengo
Limbiko la Kodi itayorejeshwa
Kodi iliyoahirishwa
Jumla ya Mali

15
16
17
18
19
20
23
22(a)
22(b)
21
12

2021
TZS’000’

2020
TZS’000’

8,113,330
7,928,601
22,030,350
57,715,790
12,887
2,126,509
172,269
1,657,028
626,500
178,061
1,370,359
101,931,684

6,711,432
7,376,347
13,370,912
54,149,583
2,615
1,479,689
259,291
1,306,905
627,207
1,395,400
86,679,381

13,121,983
799,292
1,302,893
1,124,328
16,348,496

11,862,201
547,335
548,230
2,667,872
(828,089)
14,797,549

70,242,994
1,474,089
13,866,105
85,583,188

60,503,267
1,170,303
9,931,793
276,469
71,881,832

101,931,684

86,679,381

FEDHA ZA WANAHISA NA DHIMA
FEDHA ZA WANAHISA
Mtaji wa HisaUliolipwa
Ziada ya Hisa zilizolipwa
Malipo ya Ununuzi wa Hisa
Akiba ya Mtaji
Mapato yaliyobakizwa
Jumla ya Fedha za Wahahisa

31
31.3
29

DHIMA
Amana za Wateja
Dhima Mengine
Madeni
Gharama zitakazolipwa

Jumla ya Mtaji na Madeni

24
25
27
21

Taarifa hii ya fedha imepitishwa na Bodi ya Wakurugenzi kwa ajili ya umma tarehe 30 Machi 2022 na
imesainiwa kwa niaba na:
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Hadi Disemba 31, 2020

Uwiano hadi Januari 1, 2020
Hamisho la Mtaji wa Malipo ya
Hisa kwenda Mtaji wa Hisa
Hamiso la Mtaji wa Ziada katika
Hisa
Gawio
Hamisho kutoka Mapato yaliyobakizwa kwenda Akiba ya Mtaji
Faida ya Mwaka
Malipo ya Hisa kwenda mtaji wa
hisa

Uwiano hadi Januari 1, 2021
Hamisho la Mtaji wa Malipo ya
Hisa kwenda Mtaji wa Hisa
Hamiso la Mtaji wa Ziada katika
Hisa
Gawio
Hamisho kutoka Akiba ya Mtaji
na kwenda Mapato yaliyobakizwa
Faida ya Mwaka
Malipo ya Hisa kwenda mtaji wa
hisa
Hadi Disemba 31, 2021
-

13,121,983

-

412,172
548,230

-

-

11,862,201

(62,652)

963,509

-

-

-

-

511,965
(313,255)

(251,957)

-

11,548,946
313,255

548,230
(1,259,782)

Malipo ya
Ununuzi wa
Hisa
TZS’000

11,862,201
1,259,782

Mtaji wa Hisa
Uliolipwa
TZS’000

TAARIFA YA MABADILIKO YA MTAJI
HADI 31 DISEMBA 2021

547,335

-

-

62,652

484,683
-

799,292

-

-

251,957

547,335
-

Ziada katika
Hisa
TZS’000

2,667,872

-

2,026,956

-

640,916
-

1,302,893

-

(1,364,979)

-

2,667,872
-

Akiba ya
Mtaji
TZS’000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akiba
TZS’000

(828,089)

717,718

(2,026,956)

-

481,149
-

1,124,328

587,438

1,364,979

-

(828,089)
-

Mapato yaliyobakizwa
TZS’000

412,172
14,797,549

717,718

-

-

13,667,659
-

16,348,496

587,438
963,509

-

-

14,797,549
-

Jumla
TZS’000

TAARIFA YA MTIRIRIKO WA FEDHA
KWA TAREHE INAYOISHIA 31 DISEMBA 2021
Maelezo

2020
TZS`000

2020
TZS`000

706,146

703,338

Mtiririko wa Fedha kwa Shughuli za Kibenki
Faida ya mwaka kabla ya kodi
Marekebisho kwa ajili ya:
Upunguzaji wa madeni na mali zisizoshikika
Riba ya deni la kodi
Madeni mabaya yaliyofutwa
Gharama ya riba ya Madeni
Tengo kwa mikopo chechefu
Uchakavu wa mitambo na vifaa

22(b)
25
8b
6
8(a)
22(a)

141,582
50,640
666,374
1,423,848
1,003,559
477,814

203,018
37,350
757,975
884,841
490,113

Uchakavu wa Pango

22(c)

138,478
4,608,44

138,351
3,214,986

Mtiririko wa Fedha kutokana na Shughuli za Uendeshaji
Ongezeko la mikopo
(4,827,289)
(7,065,559)
Kupungua /(kuongezeka) kwa hesabu ya vifaa
(10,272)
27,961
Kupungua /(kuongezeka) kwa salio katika benki nyingine
(552,254)
369,876
Kupungua /(kuongezeka) kwa mali
(756,960)
1,639,323
Kuongezeka kwa amana za wateja
9,508,997
6,674,956
Uhamaji wa akiba ya kikanuni ya lazima
15
(548,787)
219,551
(kupungua)/kuongezeka kwa madeni mengine
279,859
(976,756)
Kodi iliyolipwa
21
(548,195)
(80,170)
Riba iliyolipwa kwa Haki ya Matumizi
22(a)
(50,640)
(37,350)
Fedha Halisi zilizotumika kwa shughuli za Uendeshaji
7,102,899
3,986,818
Mtiririko wa fedha kutokana na uwekezaji
Ununuzi wa Amana za Serikali
17 (8,216,151)
(6,925,141)
Ununuzi wa mali isiyoshikika
22
(54,560)
(57,982)
Ununuzi wa mali na vifaa
22
(572,333)
(305,019)
Gharama za uboreshaji wa pango
22
(137,771)
(34,818)
Fedha halisi iliyotumika kwa uwekezaji
(8,980,815)
(7,322,960)
Mtiririko wa fedha kwa shughuli za Kifedha
Ongezeko la ukopaji
27
6,000,000
6,000,000
Marejesho ya ukopaji
27 (2,065,688)
(1,480,385)
Riba inayotokana na ukopaji
27 (1,423,848)
(757,975)
Marejesho ya deni halisi ya upangaji
25
(71,185)
(277,162)
Hisa zilizolipwa mtaji/utoaji
963,509
412,172
Fedha halisi zilizotumika kwa Shughuli za Kifedha
3,402,788
3,896,650
(Kupungua)/kuongezeka halisi kwa fedha taslimu na mali zin1,524,871
560,508
azofanana na fedha
Fedha na mali zinazofanana na fedha Januari 1
11,174,089
10,613,581
Fedha na mali zinazofanana na fedha Disemba 31
32 12,698,960 11,174,089
Taarifa ya ziada ya shughuli za kibenki na Mtiririko wa kifedha kutokana na riba na gawio
Riba iliyopokelewa
12,844,295
11,008,414
Riba iliyolipwa
5,306,262
4,538,392
38
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AJENDA YA 7
KUPOKEA NA KUIDHINISHA
MAPENDEKEZO YA POSHO ZA
WAKURUGENZI KWA MWAKA
2022
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AJENDA YA 8
KUPOKEA NA KUIDHINISHA
MAPENDEKEZO YA MKAGUZI WA
NJE KWA MWAKA UTAKAOISHIA
TAREHE 31 DISEMBA 2022
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AJENDA YA 9
KUPOKEA NA KUIDHINISHA
PENDEKEZO LA GAWIO
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AJENDA YA 10
MENGINEYO
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AJENDA YA 11
KUPANGA TAREHE YA MKUTANO
MKUU WA MWAKA UJAO
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AJENDA YA 12
KUFUNGA MKUTANO
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