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Fondi BESA sh.a është institucion financiar jo-bankë, me një 
aktivitet që i ka fillesat në vitin 1994.

Misioni i institucionit është kontributi në rritjen ekonomike të 
vendit, duke nxitur zhvillimin e sektorit të sipërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme, nëpërmjet mbështetjes së tyre me kredi.

Fondi BESA sh.a, nëpërmjet një rrjeti të gjerë degësh prej 63 
zyrash të shpërndarë në të gjithë vendin, synon të jetë sa më 
afër tregut të tij, për të plotësuar nevojat e klientëve në kohë 
reale.

Stafi i Fondit BESA, prej 400 punonjësish, janë krenarë që 
japin kontributin e tyre duke ofruar shërbime financiare 
të përshtatura për nevojat e asaj pjese të klientelës, që 
shpesh është e përjashtuar nga sistemi bankar për shkak të 
vështirësive që paraqet.

Fondi Besa sh.a
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Mesazhi i Drejtorit Ekzekutiv

28,462 
Numri i Kredive Aktive 

5.8 Miliardë Lekë 
Portofoli i Kredisë

Kapitali aksionar u rrit me 

17.72%

Kam kënaqësinë t’ju njoftoj se Fondi BESA sh.a ka mbyllur 
me sukses vitin financiar 2014. Viti 2014 shënon 16 vjet pune, 
përkushtimi, pasioni, lodhje, dëshire dhe ambicie për të 
arritur më shumë, për të qenë më pranë klientëve tanë duke i 
mbështetur ata me kredi.
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Edhe viti 2014 u karakterizua si një vit jo i lehtë për 
institucionet financiare, por megjithatë, gjatë këtij 
viti, sistemi financiar ka rritur më tej peshën e tij në 
aktivitetin ekonomik të vendit.

Jam shumë krenar se, megjithëse gjatë rrugëtimit 
tonë jemi përballur me shumë sfida, kemi mundur t’i 
tejkalojmë ato, duke përmbushur me sukses objektivat 
dhe duke konfirmuar edhe një herë pozicionin tonë si 
lider në tregun mikrofinanciar shqiptar.

Arritjet tona financiare gjatë vitit 2014 tregojnë një 
zhvillim të qëndrueshëm dhe një bazë të shëndetshme 
për zhvillime të mëtejshme në vitet në vazhdim.

•	 Në	 vitin	 2014	 kemi	 disbursuar	 18,113	 kredi	 ose	
9.5% më shumë se në vitin 2013, me vlerë totale 
prej 5 miliardë lekë ose 6,9% më shumë se në vitin 
2013.

•	 Kapitali	 aksionar	 u	 rrit	 me	 17.72%	 duke	 arritur	
vlerën prej rreth 1.3 miliardë Lekë.

•	 Punësuam	 111	 punonjës	 dhe	 hapëm	 3	 zyra	 të	
reja, duke u bërë gjithnjë e më shumë prezent në 
zonat urbane dhe gjysmë urbane. Konsolidimi dhe 
zgjerimi i aktivitetit të Fondit BESA sh.a mbetet një 
sfidë permanente.

•	 Në	 fund	 të	 vitit	 2014,	 Fondi	 BESA	 sh.a	 ka	 398	
punonjës të dedikuar dhe të motivuar të cilët 
menaxhojnë një portofol prej 5.8 miliardë lekë në 
një numër prej 28,462 kredish.

•	 Gjatë	vitit	 2014,	kemi	nënshkruar	marrëveshje	 të	
reja bashkëpunimi me partnerë kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë.

Edhe gjatë vitit 2015 e në vazhdim na presin sfida 
të reja dhe objektiva ambicioze, të cilat kërkojnë më 
shumë profesionalizëm, pasion dhe punë për t’u 
përmbushur.

Si Drejtor Ekzekutiv, në emër të stafit drejtues, do të 
doja të falënderoja sinqerisht të gjithë ata që ndër vite 
kanë bërë të mundur suksesin e Fondit BESA sh.a, 
punonjësit tanë, klientët dhe partnerët kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë për bashkëpunimin dhe mbështetjen 
e tyre.

Miqësisht,

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv
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Vazhdimi i zgjerimit dhe 
konsolidimit të  aktivitetit.

Viti i krijimit të Fondit BESA.
Vendimi i transformimit nga një organizatë jo-qeveritare 
në një shoqëri anonime. Fondi BESA licencohet nga 
Banka e Shqipërisë si një Institucion Financiar  Jo-Bankë

Fillimi i aktivitetit të Fondit BESA sh.a, 
i cili trashëgoi portofolin dhe asetet e 
Fondit BESA.
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Në 

vvazhdim

1994 Nis aktiviteti si Projekt i Mikrokredisë 
Urbane, në kuadër të një projekti të 
Bankës Botërore dhe Qeverisë 
Shqiptare.

1999 Krijimi i Fondacionit BESA si një organizatë 
joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse me 
themelues Fondacionin SOROS.

ZHVILLIMI
INSTITUCIONAL
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MË SHUMË KREDI TË DISBURSUARA
Ne disbursuam 18,113 kredi me një shumë prej 5 miliardë lekë në 
mbështetje të biznesit të vogël dhe të mesëm.

MË SHUMË PRODUKTE FINANCIARE PËR KLIENTËT  
Gjatë vitit 2014, hartuam produktin e ri të kredisë bujqësore “BESA AGRO” 
në mbështetje të fermerëve.

MË SHUMË VENDE PUNE TË KRIJUARA
Bizneset e financuara me kredi nga Fondi BESA krijojnë mundësi për 
vetëpunësim dhe punësim për anëtarë të familjes apo individë të komunitetit 
ku jetojnë klientët tanë.

MË SHUMË ZYRA PËR TË QENË MË AFËR KLIENTELËS  
Ne hapëm 3 zyra të reja dhe rritëm me rreth 12% stafin për të qenë prezent 
aty ku është nevoja dhe kërkesa për financim. 

ZGJERIM I MËTEJSHËM I KLIENTELËS SË RE
Klientët për herë të parë janë në përqindjen më të lartë të gjithë viteve me 
54%, çka përbën një bazë të mirë dhe garanci për arritje afatgjata.

PROCEDURA DHE PROCESE TË SHPEJTA DHE 
TRANSPARENTE

Kohëzgjatja për dhënien e një kredie dhe transparenca e gjithë procesit 
kanë rëndësi për ne. Fondi BESA aplikon një sistem online të përshtatur 
për nevojat e veta, çka bën të mundur marrjen e vendimit dhe procesin e 
disbursimit brenda një kohe të shkurtër dhe pa vonesa.

Viti 2014
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FONDI BESA NË SHIFRAFONDI BESA NË SHIFRA

Asete totale

8.1 miliardë lekë

Kredi të dhëna 
gjatë vitit

 18,113

Kapital

1.5 miliardë lekë

Kliente Aktivë

 28,462

Shuma e 
disbursuar në vit 

5 miliardë lekë

Kthimi mbi Aktivet

2.74%

Portofoli i Kredisë

5.8 miliardë lekë

Kredi Kumulative

127,753
Kthimi mbi Kapital

 14.14%
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Nr. i kredive të Disb. në vit                       

Shuma e Disbursuar 

ne Vit ('000,000 lekë)

2010

 11,166 

 3,327

2011 2012 2013

 11,420 

 3,370

 14,619 

 4,366 

 16,549 

 4,736

2014

 18,113 

 5,0623

2010

67,052

25,887

2011 2012 2013

78,472

29,258

93,091

33,626

109,640

38,363

2014

   127,753 

43,426

Numri Kumulativ i Kredive

Shuma Kumulative e

Disbursuar ('000,000 lekë)

17,954 

4,380 

19,231 

4,459 

22,894 

5,000 

25,970 

5,408

2014

28,462 

5,8378

Numri i Kredive Aktive
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Nr. i kredive të Disb. në vit                       

Numri Kumulativ i Kredive

19,231

17,954

22,894

25,970

28,462 Arritjet 2014 FONDI BESA NË SHIFRA
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Menaxhimi i 

Institucionit dhe 

Objektivat e 

Vitit 2015

Stafi menaxhues dhe punonjësit e Fondit 

BESA sh.a janë të angazhuar për të mbështetur 

vlerat thelbësore të Transparencës, Integritetit, 

Ndershmërisë dhe Përgjegjësisë, të cilat

janë baza për një menaxhim të mirë dhe 

performancë të shkëlqyer në organizatë.

Parimet e aplikuara të menaxhimit nxisin 

përmirësimin e performancës, aftësitë krijuese 

të punonjësve, dedikimin dhe motivimin, të 

cilat kanë një impakt të ndjeshëm në rezultatet 

dhe performancën e Fondit BESA sh.a.

Stafi menaxhues i institucionit është i 

përkushtuar në ofrimin e shërbimeve 

financiare në ato segmente tregu, ku 

nevojat janë prezente. Ai kujdeset që vlerat 

e institucionit dhe parimet mbi të cilat është 

ndërtuar funksionimi i tij të implementohen 

në gjithë rrjetin e degëve, duke respektuar në 

të njëjtën kohë standardet e vendosura nga 

Banka e Shqipërisë si autoriteti mbikëqyrës.
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Objektivi kryesor afatmesëm mbetet zgjerimi i aktivitetit kredidhënës, duke 

disbursuar rreth 21.8 miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme dhe duke rritur 

portofolit e kredisë në nivelin rreth 7.2 miliardë lekë në fund të vitit 2017.

Objektivat do të arrihen nëpërmjet:

• Rritjes dhe përmirësimit të eficencës dhe produktivitetit.

• Konsolidimit dhe zgjerimit të aktivitetit në zyra të reja, për t’i ofruar një 

akses më të madh klientelës kundrejt shërbimeve tona.

• Ruajtjes në vazhdimësi të një cilësie të lartë të portofoli.

• Hartimit të produkteve të reja në përputhje me nevojat dhe preferencat e 

klientelës dhe strategjinë institucionale.

• Ruajtjes dhe përmirësimit të treguesve dhe vetë-qëndrueshmërisë 

financiare të institucionit.

• Rritjes së kapacitetit dhe motivimit të stafit për t’ju përgjigjur ritmeve të 

rritjes së institucionit.

Objektivat Afatmesme

11Fondi BESA



Bilanci
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Interesa

Të ardhura nga Interesat

Shpenzime për interesat 

Të ardhura neto nga Interesat

Të ardhura të tjera

Të ardhura nga Grantet 

Të ardhura të tjera, neto

Totali të ardhurave të tjera

Shpenzime Operative 

Humbja nga zhvlerësimi i kredive për klientët

Shpenzime personeli 

Shpenzime të tjera administrative 

Amortizimi

Humbjet neto nga lëvizjet  në kursin e këmbimit 

Totali i Shpenzimeve Operative

Fitimi para tatimit

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin

Fitimi neto i periudhës

Totali i të ardhurave përmbledhëse për vitin 

që i atribuohet plotësisht aksionerëve të Shoqërisë

1,361,312,904

(314,961,831)

1,046,351,073

63,818,038

108,390,482

172,208,520

(210,192,923)

(499,476,604)

(234,648,927)

(41,733,551)

  (2,719,993)

(988,771,998)

229,787,595

(23,677,388)

206,110,207

206,110,207

1,457,394,059

(313,783,924)

1,143,610,135

735,140

92,393,350

93,128,490

(158,297,902)

(536,063,858)

(252,996,347)

(42,988,861)

  (2,308,493)

(992,655,461)

244,083,164

(39,803,774)

204,279,390

204,279,390

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
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Flukset e arkës nga aktivitete operative

Fitimi neto i periudhës

Korrigjime për rakordimin e ndryshimeve të aktiveve neto me mjetet 

monetare neto nga aktivitetet operative:  

Zhvlerësimi dhe Amortizim

Humbje nga nxjerrja jashte perdorimit të qëndrueshme të

trupëzuara fikse

Fitime nga pakësimet e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara

Humbjet nga zhvlerësimi i huave për klientët 

Hua të fshira 

Të ardhura të granteve

Diferenca të kursit të këmbimit nga rivlerësimi i granteve 

Të ardhura nga interesat

Shpenzime për interesa

Shpenzimi për tatimin mbi fitimin 

Amortizimi i komisioneve të disbursimit të huave

Ndryshime në aktivet dhe detyrimet operative:

Rritje në hua për klientët

Rritje në aktive të tjera

Rritje në detyrime të tjera

Interesi i arkëtuar

Interesi i paguar

Tatimi mbi fitimin i paguar 

Komisione  të arkëtuara të disbursimit të huave 

Flukse e arkës (përdorur në)/nga aktivitetet operative 

206,110,207

41,733,551

9,090

(3,810,905)

210,192,923

9,922,299

(63,818,038)

(81,648)

(1,361,312,904)

314,961,831

23,677,388

(93,488,876)

(629,984,118)

(29,342,703)

16,967,426

1,426,952,145

(300,985,070)

(20,765,616)

93,488,876

(159,574,142)

204,279,390

42,988,861

914,879

(754,303)

158,297,902

8,861,195

(735,140)

662,465

(1,457,394,059)

313,783,924

39,803,774

(114,102,901)

(632,410,392)

(20,631,387)

5,168,454

1,406,913,063

(280,986,294)

(37,967,413)

114,102,901

(249,205,081)

Pasqyra e flukseve të parasë
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Flukset e arkës nga aktivitete investuese

Rritje në depozitat me afat në banka

Përvetësimi i investimeve në aktive të qëndrueshme

Blerje e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara

Investime ne shoqeri te lidhura

Arkëtime nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara

Flukset e arkës përdorur në aktivitete investuese

Flukset e arkës nga aktivitete financuese

Rritje në fondet e marra hua dhe borxhin e varur 

Të ardhurat nga grantet

Flukset e arkës nga aktivitetet financuese 

Ulje neto në mjete monetare dhe ekuivalente 

Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të vitit

Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të vitit

(35,751,501)

(91,679,994)

(53,521,996)

-

14,378,934

(166,574,557)

414,083,045

2,085,328

416,168,373

90,019,674

98,119,171

188,138,845

(17,165,899)

(58,263,531)

(17,465,502)

(15,000,000)

21,426,915

(86,468,017)

1,083,537,758

14,352,590

1,097,890,348

762,217,250

188,138,845

950,356,095

Pasqyra e flukseve të parasë
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PERGJEGJESIA SOCIALE E AKTIVITETIT TE FONDIT BESAPërgjegjësia sociale e aktivitetit
Fondi BESA sh.a është vazhdimisht i angazhuar në 
projekte të cilat shprehin përgjegjësinë sociale si pjesë 
e kulturës institucionale.

Përveç aktivitetit të tij kryesor, kredidhënies, institu-
cioni është i përkushtuar të japë kontributin e tij në 
mbështetje të komunitetit, të klientëve, shtresave në 

nevojë, grave dhe të rinjve, me qëllim përmirësimin e 
kushteve të jetesës, krijimin e mundësive të integrimit 
të tyre në shoqëri nëpërmjet punësimit, si dhe ruajtjen 
dhe përmirësimin e mjedisit.

Kontributi i Fondit BESA sh.a në këtë aspekt, gjatë vitit 
2014, është shprehur në disa projekte:

KLUBI I VETERANËVE

Në bashkëpunim me VIS Albania dhe CESVI, Fondi BESA sh.a 
po zbaton Projektin “Bukë, Kripë e Zemër - Ushqimi,Tradita 
dhe Kultura: Procese të Bashkë-zhvillimit të Zonave të 
Margjinalizuara të Veriut dhe Jugut të Shqipërisë”.
Qëllimi i projektit është rritja social-ekonomike me qëllim 
përmirësimin e cilësisë së jetës së popullsisë në zonat rurale 
të rrethit Shkodër, Malësi e Madhe, Pukë dhe Përmet. Në 
kuadër të këtij projekti, financohen me kushte favorizuese 
aktivitetet bujqësore apo fermerët individualë, që synojnë 
të fillojnë apo të përmirësojnë aktivitetin e tyre bujqësor apo 
blegtoral.

Rehabilitimi i kësaj qendre ditore për kujdesin dhe mbështetjen 
sociale të të moshuarve është bërë në bashkëpunim me 
Bashkinë e qytetit dhe Fondacionin ABC. Ky projekt konsistoi 
në përmirësimin e ndërtesës dhe ambienteve të kësaj qendre 
si dhe pajisjen e saj me orenditë e nevojshme, duke krijuar 
kushte optimale për plotësimin e nevojave sociale dhe 
psikologjike bazë për rreth 80 të moshuar në këtë Bashki.

Projekti “BESA AGRO”

Rehabilitimi i “Klubit të Veteranëve” në Kuçovë
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Projekti “Përmirësimi i infrastrukturës të menaxhimit të mbetjeve urbane 
për një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit dhe përmirësim të mjedisit në 
Bashkinë e Orikumit”

PERGJEGJESIA SOCIALE E AKTIVITETIT TE FONDIT BESA

Në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fondit 
BESA sh.a dhe IFC (International Finance Corporation) 
për Projektin: “Eficenca e Energjisë”, bashkëpunim për 
përmirësimin e kushteve në banesa, efikasitet më të madh 
dhe konsum më të ulët të energjisë, Fondi Besa sh.a, prej 
vitit 2010, ofron kredinë “Eficenca e Energjisë”. Me anë të 
këtij produkti kredie, institucioni i vjen në ndihmë popullsisë 
vendase me financim të nevojave për përmirësimin e kushteve 
të jetesës në banesa duke synuar eficencën e energjisë.

Ky projekti u realizua në Bashkinë e Orikumit, si një zonë me objekte arkeologjike, trashëgimi kulturore, monumente 
historike e natyrore të shumta dhe me vlera të veçanta turistike. Projekti synoi dhe realizoi aksione konkrete për 
përmirësim të mjedisit; u vendosen 13 kontenier për grumbullimin e mbetjeve, 30 kosha dhe u vunë në punë 2 
karroca dore për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. Përveç këtyre, u mbollën 40 rrënjë fidanë pemësh 
pyjore në mjediset qendrore të territorit të Bashkisë. Projekti synon gjithashtu edhe nxitjen e iniciativave ndaj 
mjedisit nga vetë strukturat lokale.

Projekti “Efiçensa e Energjisë në 
Banesa në Shqipëri”
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18 Raport vjetor 2014



LAÇ

Shtrirja e Aktivitetit

Burimet njerëzore 

Fondi BESA sh.a. ka një shtrirje të gjerë, në 63 zyra, të 
organizuara në: 
    22 Degë Rajonale
    41 Zyra Satelite

“Punonjësit tanë janë aseti më i rëndësishëm”. Në këtë kuadër, 
Fondi BESA sh.a implementon iniciativa të ndryshme për të tërhequr 
dhe ruajtur një staf të kualifikuar, të motivuar dhe profesional, duke 
ndërtuar kështu një forcë punonjësish efektivë. 

Kombinimi optimal i dijeve, talentit, eksperiencës dhe pasionit të 
punonjësve tanë, shoqëruar me motivimin dhe krijimin e një ambient 
nxitës për realizimin e objektivave, bën të mundur përballimin e 
sfidave dhe suksesin e institucionit.

Politikat nxitëse të institucionit synojnë:

• Përmirësimin e eficencës duke rritur produktivitetin e punonjësve.

• Rritjen e motivimit të punonjësve duke i drejtuar ata drejt arritjes 
së objektivave.

• Rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe zhvillimin e liderëve 
përmes trajnimeve dhe sistemeve të zhvillimit të karrierës.

• Krijimin e një mjedisi dinamik, ku çdo anëtar i stafit mund të japë 
më të mirën e tij, në funksion të suksesit të institucionit.

Struktura e Stafit  31.12.2014 31.12.2013 
Staf Total 398 355 
Zyrë Qendrore 75 64 
Staf në Degë 323 291 
Drejtorë Dege 23 22 
Asistentë Operatorë 22 23 
Oficerë Kredie 277 246 
Femra 166 150 
Meshkuj 232 205 
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Struktura Organizative

Dega
Tirana 1

Dega
Tirana 2

Dega
Tirana 3

Dega
Tirana 4

Dega
Tirana 5

Dega
Durrës 1

Dega
Durrës 2

Dega 
F. Krujë

Dega
Lezhë

Dega
Shkodës

Dega
Kukës

Dega
Peshkopi

Dega
Elbasan 1

Dega
Elbasan 2

Dega
Pogradec

Dega
Korçë

Dega
Lushnje

Dega 
Berat

Dega
Fier

Dega
Vlorë

Dega
Gjirokastër

Dega
Sarandë

Zyra Kom.
e Parisit

Zyra
Sauk

Zyra
Unaza e Re

Zyra Shk. 
e Baletit

Zyra
Kamëz

Zyra  Rr.
e Durrësit

Zyra
Vorë

Zyra 
Kombinat

Zyra
Selvia

Zyra 
Satelite

Zyra
Shijak

Zyra 
Kavajë

Zyra 
Krujë

Zyra
Mamurras

Zyra 
Laç

Zyra
Rrëshen

Zyra  
Shkodër 1

Zyra
Bushat

Zyra
Koplik

Zyra
Has

Zyra 
Maqellarë

Zyra 
Peqin

Zyra
Belsh

Zyrë
Satelite

Zyra
Gramsh

Zyra 
Librazhd

Zyra
Prrenjas

Zyra
Korçë 1

Zyra
Bilisht

Zyra
Maliq

Zyra
Divjakë

Zyrë
Satelite

Zyra
Kuçovë

Zyra
Skrapar

Zyra
Fier 1

Zyra
Ballsh

Zyra
Vlorë 1

Zyra 
Tepelenë

Zyra
Përmet

Zyra 
Ksamil

Zyra
Himarë

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME

KESHILLI MBIKQYRES

DREJTORI EKZEKUTIV

Departamenti
i Marketingut

Departamenti
i Kredisë Departamenti I.T. Departamenti

i Burimeve Njerëzore
Departamenti

i Menaxhimit të Riskut
Departamenti

i Financës
Departamenti

Ligjor
Departamenti i 

Kontroll. të Brend.
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Histori suksesi Suksesi i biznesit është shumë i rëndësishëm 
për familjen time, prandaj edhe

përpiqemi ta përmirësojmë atë ditë pas dite.

Vendosëm të marrim një kredi nga Fondi Besa 
në një moment që ishte e vështirë ta përballonim 
vazhdimin e aktivitetit me të ardhurat tona. Me 
atë shumë parash blemë disa vegla të reja 
dhe lëndë të parë për thurjen e shportave me 
dëshirën për të zgjeruar biznesin tonë modest. 

Tani shportat tona mund t’i gjeni në dyqane 
të ndryshme dhe kemi një treg të sigurtë për 
shitjen e tyre.

Do kisha dëshirë që me një kredi tjetër në të 
ardhmen të zgjeroj më shumë biznesin, çka do 
të më shërbejë jo vetëm të rris prodhimin dhe 
fitimin, por edhe të punësoj të rinj e të reja, të 
cilëve mund t’i mësoj zanatin, duke i përçuar 
atyre sadopak nga talenti dhe pasioni im.
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Fondi BESA sh.a nënshkroi një marrëveshje huaje në 

shumën 6 milionë Euro me Bankën e Detit të Zi për Tregti 

dhe Zhvillim. Kjo kredi do të përdoret për financimin e 

bizneseve mikro dhe SME, kryesisht për këto qëllime: 

• Financimin e projekteve të veçanta ose programeve të 

investimeve për krijimin, modernizimin dhe diversifikimin 

e projekteve në industri, bujqësi dhe prodhim, si dhe në 

sektorin e shërbimeve.

• Si kapital qarkullues për bizneset në industri, bujqësi, si 

edhe bizneset e përpunimit, prodhimit dhe shërbimeve, 

si edhe nevojave për financim për kapital qarkullues të 

projekteve apo investimeve të caktuara.

• Financimin e bizneseve në sektorin e industrisë dhe 

bujqësisë, të orientuara kryesisht drejt eksportit.

Fondi BESA sh.a ka nënshkruar një marrëveshje 

bashkëpunimi me Postën Shqiptare për “Arkëtimet e 

kësteve të kredisë në zyrat postare”. Nënshkrimi i kësaj 

Marrëveshje i mundëson klientëve të Fondit BESA sh.a 

të paguajnë këstet e kredisë çdo ditë të javës tashmë jo 

vetëm në sportelet e bankave, por edhe pranë zyrave të 

Postës në të gjitha rrethet ku operon Fondi BESA sh.a. 

Ofrimi i pagesave edhe përmes Postës Shqiptare është një 

shërbim i shtuar për klientelën tonë.

Partnerët 
Nënshkrimi i Marrëveshjes me Bankën 
e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim

Nënshkrimi i Marrëveshjes me Postën 
Shqiptare
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Banka e Detit të Zi
 për Tregti dhe Zhvillim

Banka Europiane
për Zhvillim dhe Ndërtim

Banka Botërore

Qeveria Shqiptare

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit ndërkombëtar

Organizata Ndërkombëtare e Punës

Organizata për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë

Fondacioni Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë
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RAPORT VJETOR
Fondi BESA sh.a.

Rruga: “Brigada VIII”, Pallati Nr. 5
(zona e ish-Bllokut), Tiranë - Shqipëri

Tel: 04 2253841/2  Fax: 04 2253836
E-mail: mfi@besa.org.al   www.fondibesa.com


