


TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 
PËR SHQIPËRINË

POZICIONIMI:
Në juglindje të Evropës, në anë të detit Adriatik 
dhe detit Jon, midis Greqisë dhe Republikës së 
Maqedonisë e Jugosllavisë, Kosovës dhe Malit të Zi.

SIPËRFAQE:
Totale:  28,748 km2
Tokë:   27,398 km2
Ujë:      1,350 km2

• Rritja ekonomike 2011:  3.1%.
• Infl acioni mesatar vjetor 2011:    3.5 %
• Përqindja e papunësisë 2011: 13.29%
• PBB vjetore 2011 (parashikim):  13 Miliardë US$
• PBB/frymë 2011 (parashikim): 4,560 US$

GENERAL INFORMATION 
ABOUT ALBANIA

LOCATION:
Southeastern Europe, bordering the Adriatic Sea and Ionian 
Sea, between Greece, Republic of Macedonia and Yugoslavia, 
Kosovo and Montenegro.

AREA:                                                           
Total:  28,748 km2
Land:  27,398 km2 
Water:   1,350 km2

• The economic growth during 2011:  3.1%.
• Average Annual Infl ation 2011:   3.5%.
• The unemployment rate in year 2011:  13.29%
• The Annual GDP in year 2011 (est.):  13 billion US$
• GDP per capita in 2011 (est.):   4,560 US$

“Kam parë fuqinë e mikrofi nancës në të gjithë botën në sytë e nënave dhe 
baballarëve. Është i padyshimtë-gëzimi dhe kënaqësia e thellë që ata ndjejnë nga 
të qenit në gjendje të punojë dhe të sigurojnë çka u nevojitet për fëmijët dhe të 
ardhmen e tyre. “

 
“I’ve seen the power of microfi nance all over the world in the eyes of 
mothers and fathers. It’s unmistakable—the joy and deep satisfaction 
they feel from being able to work hard and provide for their children and 
their future.”
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ZHVILLIMI INSTITUCIONAL
1994:  Projekti i Mikrokredisë Urbane (projekt 
 i Bankës Botërore).
1999:  Krijimi i Fondit Besa, me themelues 
 Fondacionin “SOROS” .
2008:  Licensimi i Fondit Besa nga Banka e 
 Shqipërisë si Institucion Financiar Jo-Bankë.
2009:  Aktiviteti i Fondit Besa u transferua tek 
 Fondi Besa sh.a.
  

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
1994:  Urban Microcredit Project (World Bank Project) 
1999:  Establishment of Besa Fund, with “SOROS” 
 Foundation as a Founder.
2008:  Besa Fund obtained the license from Bank 
 of Albania to operate  as a Non-Bank Financial 
 Institution.
2009:  Activity of Besa Fund was transferred to 
 Besa Fund j.s.c

MISIONI  
Fondi Besa sh.a ka si mision të veprimtarisë së tij 
të kontribuojë në rritjen ekonomike të vendit duke 
nxitur sektorin e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme 
në zonat urbane dhe gjysmë urbane, nëpërmjet 
mbështetjes së tyre me kredi.

Klientët e Fondit Besa sh.a. përfshijnë njerëz nga të 
gjitha shtresat social-ekonomike, përfshirë të papunët 
dhe bizneset e sapokrijuara.

MISSION  
Besa  Fund j.s.c mission is to contribute in the country 
economic growth in the urban and semi urban areas, by 
promoting and fi nancing the small and medium enterprises 
sector in Albania.

Clients of Besa Fund j.s.c are people from all socio-economic 
layers, including unemployed and start up businesses. 
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Të dashur miq,
Viti 2011 u karakterizua si një vit i vështirë për institucionet financiare. Megjithë 
vështirësitë që u krijuan nga kriza financiare botërore, Fondi Besa arriti të realizojë dhe 
tejkalojë objektivat financiare të planifikuara.
Kapitali aksionar arriti vlerën prej 833 milion lekë. Gjatë vitit 2011 u disbursuan 11,420
kredi me një vlerë totale prej 3,370,280,529 lekë.

Konsolidimi si dhe zgjerimi i aktivitetit në vazhdimësi, ka qenë një nga sfidat e Fondit
Besa sh.a për vitin që sapo lamë. Kështu, ne punësuam 83 punonjës dhe hapëm 4 zyra 
të reja, duke u bërë gjithnjë e më shumë prezent në kredidhënie në zonat urbane dhe 
gjysmë urbane në Shqipëri. Si rezultat i zgjerimit të aktivitetit, numri i klientëve aktivë 
në fund të vitit 2011 arriti në 19,231 klientë, me një portofol kredie prej 4,459,452,893 
lekë dhe me PAR 3.37%

Bazuar në arritjet dhe performancën e lartë, në Korrik 2011, Fondi Besa sh.a është nderuar 
me çmimin special HARKU I EUROPES PER CILESINE DHE TEKNOLOGJINE NE 
KATEGORINE E ARTE, për kontributin e pamasë në botën e biznesit, për nivel të lartë 
dhe profesionalizëm të demonstruar nga një performancë prestigjioze.

Dua të theksoj pa mëdyshje që çelësi i suksesit të Fondit Besa sh.a ka qenë dhe mbetet 
transparenca, integriteti, korrektësia, komunikimi i hapur dhe profesionalizmi i stafit 
tonë në punë si dhe bashkëpunimi i shkëlqyer me donatorët të cilët na kanë mbështetur 
në arritjen e objektivave tona.

Ashtu si dhe në të kaluarën, Fondi Besa sh.a do luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen 
financiare të sipërmarrjes së vogël dhe të mesme private në Shqipëri, në rritjen e 
vetëpunësimit, duke qenë një faktor i qenësishëm në zbutjen e varfërisë në Shqipëri. 
Në mbyllje, gjej mundësinë që të falenderoj të gjithë stafin kontribues të Fondit Besa 
sh.a, si dhe të gjithë ata aktorë të cilët kanë ndikuar dhe mbështetur në zhvillimin 
institucional të Fondit Besa sh.a, zhvillim i cili do të japë impakte gjithnjë e më shumë 
pozitive në zhvillimin social-ekonomik të vendit.

            Miqësisht, 
       Prof. Asoc. Dr. Bajram Mucaj
        Drejtor Ekzekutiv 

Mesazh nga Drejtori Ekzekutiv
Prof. Asoc. Dr. Bajram Mucaj

Kapitali aksionar
arriti vlerën prej 833
milion lekë. Gjatë vitit
2011 u disbursuan
11,420 kredi me
një vlerë totale prej
3,370,280,529 lekë.

Numri i klientëve
aktivë në fund të vitit
2011 arriti në 19,231
klientë, me portofol
kredie prej 
4,459,452,893 lekë 
dhe me PAR 3.37%
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Dear Friends,
Year 2011 was characterized as a tough year 
for fi nancial institutions. Despite the diffi culties 
caused by the global fi nancial crisis, Fondi Besa j.s.c 
managed to realize and exceed the planned fi nancial objectives.
The joint stock equity reached 833 million ALL. During YR 2011 
were disbursed 11,420 loans with a total amount of 3,370,280,529 ALL.

Continuous consolidation and expansion of activities have been one of Besa Fund j.s.c 
challenges for year 2011. Thus, we employed 83 employees and opened 4 new offi ces becoming present 
in more urban and semi urban areas of Albania. As the result of activity expansion, the number of 
active clients, as end of YR 2011 reached 19,231 with a total loan portfolio of ALL 4,459,452,893 
and a PAR of 3.37%.

Based on the achievements and performance, in July 2011, Besa Fund j.s.c. was honored with 
the special award ARCH OF EUROPE FOR THE QUALITY AND TECHNOLOGY IN 
GOLD CATEGORY for immeasurable contribution to the business world, for high standing and 
professionalism demonstrated by prestigious performance.
I want to unequivocally emphasize that the key to Besa Fund j.s.c success has been and remains the 
transparency, integrity, fairness, open communication and professionalism of our staff at work and 
excellent cooperation with donors who have supported us in achieving our goals.

As always, Besa Fund j.s.c will play an important role in the fi nancial support of small and medium 
private entrepreneurship, increasing self-employment, remaining a substantial factor in alleviating 
poverty in Albania.
Finally, I take this opportunity to thank all contributing staff of Besa Fund j.s.c, as well as all 
those actors who have contributed and supported the Fund’s institutional development, which will 
provide more and more positive socio-economic impact in the country.

        Sincerely, 
       A/Prof. Dr. Bajram Mucaj
              Executive Director 

The joint stock equity 
reached 833 million 
ALL. During YR 2011 
were disbursed 
11,420 loans with 
a total amount of 
3,370,280,529 ALL. 

The number of active 
clients as end of 
YR 2011 reached 
19,231 with a total 
loan portfolio of ALL 
4,459,452,893 and 
a PAR of 3.37%. 
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Arritjet 2011 Achievements 2011

Kursi i Këmbimit / Exchange rate EURO/Lek më 31.12.2011:      138.93
Kursi i Këmbimit / Exchange rate EURO/Lek më 31.12.2010:      138.77
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5,513 Milion Lekë

Total i aseteve:    
Total Assets

113.�0% 

10�.59%
Vetëmbajtja Financiare:               
Financial Self Sufficiency

Vetëmbajtja Operacionale:  
Operational Self Sufficiency

�61.31%
Raporti Borxh /Kapital :
Debt/Capital Ratio

982 Milion Lekë

Kapitali: 
Equity
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Shtrirja gjeografike e Aktivitetit 
të Fondit Besa sh.a
Fondi Besa sh.a. e zhvillon aktivitetin në 52
zyra, të organizuara në:
- 19 Degë Rajonale
- 33 Zyra satelite,
të cilat mbulojnë praktikisht pjesën më të
madhe të territorit Shqiptar me shërbime
financiare.
Konkretisht, Fondi Besa sh.a. ndërhyn në:
• 12 Qarqe
• 28 Rrethe
• 39 Bashki
• 39 Qytete

Geographical Extension of 
Besa Fund j.s.c Activity  

Besa Fund j.s.c carries out its activity in 52 offices
organized in:
- 19 Regional Branches
- 33 Satellite offices
Actually Besa Fund j.s.c provides financial services
in:
• 12 prefectures
• 28 districts
• 39 municipalities
• 39 towns

fondiBESA  2011
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Burimet njerëzore

Fondi Besa sh.a. konsideron kapitalin njerëzor një burim 
strategjik ashtu si çdo aset tjetër të institucionit. Ne besojmë 
se, në një ekonomi të bazuar në dije, që ndryshon me 
shpejtësi, avantazhi konkurrues qëndron atje ku individët 
në mënyrë aktive kërkojnë të fitojnë njohuri dhe aftësi 
që promovojnë objektivat dhe misionin e organizatës. 
Zhvillimi i burimeve njerëzore në Fondin Besa sh.a. është 
një proces i vazhdueshëm gjatë gjithë marrëdhënies mes 
punonjësit dhe institucionit. Të mësuarit e vazhdueshëm 
ndihmon punonjësit të rriten sëbashku me rritjen dhe 
zhvillimin e aktivitetit te institucionit. Kjo është arsyeja 
pse ne përpiqemi të identifikojmë aftësitë e reja që i duhen 
punonjësve për të përmbushur objektivat personale dhe të 
institucionit dhe të organizojmë trajnime që u përgjigjen 
nevojave të tilla. Të mësuarit gjithashtu rrit aftësinë e 
stafit që, në mënyrë aktive, të marrë pjesë në përshtatjen e 
procedurave të punës në përputhje me objektivat e  rritjes, 
sepse punonjësit mund ta shohin mjedisin e punës nga 
perspektiva të ndryshme.

Human resources

Besa Fund j.s.c considers human capital as strategic a resource as 

any other asset companies possess.  We believe that in a rapidly 

changing and increasingly knowledge-based economy, the 

competitive advantage is built where individuals actively seek to 

acquire the knowledge and skills that promote the organization’s 

objectives and mission. Human resources development in 

Besa Fund j.s.c is an ongoing process throughout the entire 

relationship between the employee and the institution. Ongoing 

learning help employees grow as our business grows. That is 

the reason why we do our best to identify the new skills that 

employees need to fulfill personal and corporate objectives and 

organize training that respond to such needs. Learning can also 

enhance the ability of staff to actively participate in redesigning 

work procedures to accommodate growth because employees can 

see the work environment from various perspectives. 
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Struktura Organizative
Organization chart
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Ekonomia shqiptare shënoi norma pozitive të rritjes ekonomike 
gjatë vitit 2011. Sipas të dhënave të INSTAT-it, ekonomia 
shqiptare u rrit me 3.1%. Inflacioni i çmimeve të konsumit u 
shfaq i luhatshëm gjatë vitit 2011. Inflacioni mesatar vjetor 
rezultoi 3.5%, duke mbetur në linjë me objektivin e Bankës së 
Shqipërisë.
Politika fiskale shfaqi një orientim në rritje drejt konsolidimit. 
Ky angazhim u reflektua në kontrollin e deficitit buxhetor rreth 
nivelit 3.5% të PBB-së dhe të borxhit publik rreth nivelit 58.1% 
të PBB-së. Në përputhje me ecurinë e aktivitetit ekonomik, 
treguesit e punësimit kanë shfaqur shenja përmirësimi gjatë 
2011. Sipas INSTAT-it, numri mesatar i të punësuarve u rrit 
me 1.7 % , ndërsa norma e papunësisë ka pësuar një reduktim 
prej 0.2 pikë përqindjeje, duke shënuar vlerën 13.3% në fund 
të vitit 2011. Ecuria e treguesve monetarë ka qenë në linjë me 
zhvillimet në ekonominë reale. Kredia për sektorin privat shënoi 
një rritje mesatare vjetore prej 11.7%, kundrejt vitit 2011.  Banka 
e Shqipërisë ndërmori dy ulje të njëpasnjëshme të normës bazë të 
interesit, duke e zbritur normën referencë të interesit në nivelin 
më të ulët histori të saj, prej 4.75%. Në fund të 2011, aktivet e 
sistemit bankar përfaqësojnë rreth 85% të PBB-së, nga rreth 81% 
në fund të vitit 2010.  Rezultati financiar i sistemit bankar është 
ulur, ku përcaktuese ka qenë rritja e madhe e shpenzimeve për 
provigjone. Fondet rezervë të sistemit bankar janë rritur me 
rreth 52.4% krahasuar me 2010. Në të kundërt, rezultati neto 
operacional është rritur me rreth 7.7%, çka tregon se bankat, në 
përgjithësi, kanë arritur vëllim dhe rezultat neto të qëndrueshëm 
nga aktivitetet kryesore bankare. Në fund të vitit 2011, raporti i 
mjaftueshmërisë së kapitalit I sistemit bankar rezulton në rreth 
15.6%, më i lartë se ai në vitin 2010 dhe ndjeshëm më i lartë se 
niveli minimal rregullator prej 12%. Por u evidentua një rritje e 
treguesit të cilësisë së portofolit të kredisë, “kredi me probleme 
ndaj totalit të kredisë së sistemit bankar”, me rreth 4.8 pikë 
përqindjeje, duke arritur në 18.8%. Aktiviteti i sektorit jobankar 
përfaqëson rreth 4.7% të PBBsë së vendit, nga 4.9% që llogaritej 
në fund të vitit 2010. Në tremujorin e katërt të vitit 2011, aktivet 
e IFJB-ve rezultuan 34.4 miliardë lekë, rreth 924 milionë lekë 
(ose 2.77%) më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. Peshën kryesore në aktivitetin e IFJB-ve e zë aktiviteti 
kreditues me një peshë prej 58.3% të totalit të aktiveve. Niveli i 
kapitalizimit, në tremujorin e fundit të vitit 2011, u ngjit në 36.5%. 
Raporti hua me probleme ndaj totalit të kredisë për IFJB arriti 

në 7.6% në dhjetor 2011, nga 8.1% në qershor 2011 dhe 5.9% në 
fund të vitit 2010. IFJB kanë shënuar rritje të rezultatit financiar 
në tremujorin e katërt të vitit 2011, ku fitimi neto rezultoi rreth 
1.1 miliardë lekë, nga rreth 978.9 milionë lekë referuar të njëjtës 
periudhë të një viti më parë. Për sa i përket nivelit të të ardhurave 
për të njëjtën periudhë, ato rezultuan 7.1 miliardë lekë, nga 6.7 
miliardë lekë që shënonin një vit më parë. Kontributin kryesor 
në rritjen e tyre e dhanë kryesisht të ardhurat nga komisionet, të 
cilat u ngjitën në nivelin 1.2 miliardë lekë nga 790.3 milionë lekë 
në fund të vitit 2010.

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2011
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Albanian economy during 2011

Albanian economy recorded positive growth rates during year 
2011.  INSTAT’s data reveal that Albania’ s economy grew 3.1% in 
2011. Consumer price inflation appeared volatile in 2011. However, 
the past year’s average annual inflation was 3.5%, i.e., in line 
with Bank of Albania’s target. Fiscal policy indicated an upward 
orientation towards consolidation. This commitment was reflected in 
maintaining the budget deficit at about 3.5% of GDP and the public 
debt at about 58.1% of GDP. In line with the economic activity 
performance, employment figures showed signs of recovery in 2011. 

According to INSTAT’s data, the average number of employed 
people increased by 1.7%, while the unemployment rate dropped 
by only 0.2 percentage points to 13.3% at end-2011. Monetary 
indicators in 2011 were in line with the real economy developments. 
Private sector credit was up by 11.7% compared to 2010. Bank of 
Albania carried out two consecutive key interest rate cuts, taking 
the key interest rate in the economy to the lowest historical level 
(to 4.75%). At end-2011, the banking system assets accounted for 
about 85% of GDP, from about 81% at end-2010. Financial profit 
of the banking system was downward, with a significant increase in 
provisioning expenses playing a determinant role. 
The banking sector increased the provisioning by about 52.4% from 
a year earlier. By contrast, net operating profit was up by about 
7.7%, which shows that the banks have generally achieved a stable 
net profit and volume from their core activities. As at end-2011, the 
capital adequacy ratio of the banking system was about 15.6%, being 
higher than in 2010 and significantly higher than the 12 % minimum 
regulatory requirement. The loan portfolio quality indicator - non-
performing loans to total outstanding loans of the banking system - 
increased by 4.8 percentage points, settling at 18.8%. Non-banking 
sector activity represents about 4.7% of GDP of the country, from 
4.9% at the end of 2010.  In Q4 of 2011, assets of NBFI-s resulted 
in 34.4 billion, about 924 million (or 2.77%) more than the same 
period a year ago.  Major share in NFBIs activity is lending with 
a weight of 58.3% of total assets.  The level of capitalization, in the 
last quarter of 2011 went to 36.5%. Loan portfolio quality indicator 
- non-performing loans to total outstanding loans of the banking 
system - resulted 7.6% in Dec. 2011, from 8.1% in June 2011 and 
5.9% at the end of 2010. NFBI-s have increased the financial results 
in Q4 of 2011, with a net profit of about ALL 1.1 billion, from about 
ALL 978.9 million to the same period a year ago. Regarding the 
income level for the same period, it resulted in ALL 7.1 billion, from 
ALL 6.7 billion a year ago. The main contribution to growth was 
given primarily by the income from fees, which went up to level of 
ALL 1.2 billion from 790.3 million at the end of 2010.
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• Zgjerimi dhe konsolidimi i vazhdueshëm i 
aktivitetit huadhënës në mbështetje të biznesit të 
vogël dhe të mesëm si në zonat ekzistuese ashtu 
edhe në zona të reja.

•  Krijimi i vlerave të vërteta social - ekonomike për 
klientët. Për t’i mbështetur në mënyrë efektive 
klientët në përpjekjet e tyre për përmirësimin e 
nivelit të jetesës, Fondi Besa sh.a aspiron të ofrojë 
një gamë më të gjerë produktesh dhe shërbimesh 
financiare, të përshtatura për të përmbushur 
nevojat e klientëve.

•  Rritja e standarteve të përgjegjësisë për klientët. 
Fondi Besa sh.a synon të zhvillojë më tej praktika 
të përshtatshme për të mbrojtur, shërbyer dhe 
për të mbështetur klientët dhe për të siguruar një 
shkallë të lartë transparence në të gjitha nivelet e 
aktivitetit.

•  Ruajtja dhe përmirësimi i treguesve financiarë dhe 
i vetë-qëndrueshmërisë financiare të institucionit.

•  Rritja dhe përmirësimi i efiçencës së stafit nëpërmjet 
kualifikimit të stafit ekzistues, tërheqjes së njerëzve 
të rinj dhe motivimit të tyre duke i siguruar se 
progresi në karrierë është shumë i rëndësishëm 
për qëndrueshmërinë e institucionit.

Sfidat 
për të ardhmen

• Continuous expansion and consolidation of lending 
activities in support to small and medium business in 
the existing and new areas.

• Creating real social and economic value for clients. 
Aiming at effectively supporting its clients in their 
efforts to improve their living standart, Besa Fund 
aspire to offer a broader array of financial products and 
services that are tailored to meet client needs. 

• Raising standards of responsibility to clients. Besa 
Fund aims at ensuring greater focus on client benefit 
by further developing sound practices to protect, 
effectively serve, and support clients and insuring 
at the same time a high-level transparency in all the 
business levels.

• Maintenance and improvement of financial indicators 
and institutional self-sustainability.

• Improvement of staff efficiency through the qualification 
of existing staff, attracting new qualified employees, 
motivating them and ensuring that they progress in 
their careers are fundamental to the sustainability of 
our institution.

Challenges
for the future
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FONDI BESA sh.a 

fi tues:
ÇMIMI I ARTE  “HARKU I EVROPES” për 
Cilësinë dhe Teknologjinë

ARCH OF EUROPE AWARD for Quality and 
Technology in Gold Category 

ÇMIMI PLATINIUM për Planifi kimin Strategjik, 
Kënaqësinë Konsumatore, Lidership, Standartizim

PLATINIUM AWARD for Strategic Planning, 
Customer Satisfaction, Leadership and 
Standardization. 

DEKORUAR NGA PRESIDENTI I REPUBLIKES ME 
MEDALJEN E MIRENJOHJES  “Për kontribut në zbutjen 
e varfërisë, në nxitjen e vetëpunësimit dhe të punësimit, 
nëpërmjet kreditimit të sipërmarrjeve të  vogla dhe të 
mesme në Shqipëri” 

DECORATED BY THE PRESIDENT OF REPUBLIC 
WITH THE MEDAL OF GRATITUDE “For contributing 
in poverty reduction, promotion of self-employment and 
employment, through fi nancing the small and medium 
enterprises in Albania.”

BESA FUND j.s.c

winner of :
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Me kredinë  e parë nga Fondi Besa sh.a prej 1,000,000 lekësh fi llova aktivitetin tim bar-
bufe. Bleva disa nga pajisjet e domosdoshme dhe nisa punën. Më pas, duke parë se 
klientela po rritej, mora edhe kredinë e dytë me po të njëjtën vlerë për të zgjeruar aktiv-
itetin. Këtu nuk jam punësuar vetëm unë, por edhe pjestarë të familjes.

With the fi rst loan of ALL 1,000,000 that I received from Besa Fund I started my activity – a 
small cafe. I bought some of the necessary equipment and started work. Then, seeing that my 
business was growing, I took a second loan with the same value to expand the activity. Now, not 
only myself,  but also family members are employed in the business.

MYDIN DALIPI - Korçë

Bashkë me vëllain kam punuar disa vjet në Itali si emigrant,  në restorante të ndryshëm. 
Pas disa vjetësh pune atje, menduam të ktheheshim dhe me një pjesë të kursimeve tona dhe 
kredinë e parë prej 1,000,000 lekësh të hapnim një bar-restorant-piceri, në një zonë shumë 
të bukur dhe të frekuentuar në Drilon, Pogradec.  Menduan të investonin në një aktivitet të 
ngjashëm me eksperiencën që fi tuam, sepse atë dinim të bënim më mirë. Pasi e ndjemë se 
aktiviteti po zhvillohej dhe frekuentushmëria ishte e lartë, vendosëm të marrim një kredi të 
dytë prej 3,000,000 lekësh për investime të reja në biznes. 

Together with my brother I have worked in Italy as an immigrant in different restaurants. After several 
years working there, we thought to come back and open a bar-restaurant-pizzeria, in a very beautiful 
area, in Drilon, Pogradec. We invested in this business a part of our savings and received also our fi rst 
loan from Besa Fund to the amount of ALL  1,000,000. We thought to invest in an activity similar to the 
experience that we gained in Italy. Once we felt that the activity was going on well and we had enough 
clients, we decided to take a second loan of ALL 3,000,000 for new investments in our business.

ILIRJAN TASELLARI – Pogradec

Nuk e kisha të lehtë të fi lloja biznesit e duraluminit vetëm me ato pak kursime të familjes. Pak 
kohë pasi fi llova punën, doli e domosdoshme të bleja lëndë të parë për të përballuar kërkesën. 
Mora kredinë e parë nga Fondi Besa sh.a dhe më pas kredinë e dytë dhe të tretë nga Fondi Besa 
sh.a përkatësisht në shumat 200,000 lekë, 300,000 lekë dhe 500,000 lekë, që më kanë ndihmuar 
të blej jo vetëm lëndë të parë, por edhe makineri të reja dhe moderne.

It was not easy for me to start the business of making aluminum doors and window frames only with the 
few household savings I had. Shortly after I started work, I found it necessary to buy raw material to have 
the possibility to continue working and satisfy the demand.  I took the fi rst loan from Besa Fund and then 
the second and third one, respectively in the amounts of ALL 200.000, ALL 300.000 and ALL 500.000, 
which have helped me not only buy raw materials, but also new and modern machineries.

BESNIK BICA – Elbasan
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Partnerët Partners
Besa Fund j.s.c has many years of experience in cooperating with 
strategic partners and with whom we share the same vision for 
the present and future developments. We value all our partners 
and thanks to the long- term relationships with them, we are 
driving measurable impact by fulfilling our clients’ financial 
needs, creating employment opportunities, building sustainable 
businesses and increasing marketplace competitiveness.
 

Fondi Besa sh.a. ka përvojë të gjatë bashkëpunimi me 
partnerë strategjikë me të cilët ndajmë të njëjtin vizion për 
zhvillimet aktuale dhe të ardhshme. Ne vlerësojmë të gjithë 
partnerët tanë dhe falë marrëdhënieve afat-gjatë me ta, kemi 
një ndikim të matshëm në përmbushjen e nevojave financiare 
të klientëve, duke krijuar mundësi punësimi, biznese të 
qëndrueshme dhe rritjen e konkurrencës në treg.
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