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Profili i Fondit BESA
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Fondi BESA ofron shërbime financiare lehtësisht të arritshme dhe me cilësi 
të lartë, me fokus të veçantë në sipërmarrësit mikro, të vegjël dhe të mesëm, 
si dhe fermerët. Duke synuar të bëhet një institucion i zgjedhjes së parë, 
institucion i cili i ofron klientëve produkte me kosto efektive dhe  shërbim të 
shkëlqyer, ne japim kontributin tonë në mbështetje të klientëve për zhvillimin 
e një biznesi, krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e të ardhurave, 
përmirësimin e standardeve të jetesës, edukimin e fëmijëve dhe sigurimin e 
një të ardhme më të mirë për familjet e tyre.

Me një eksperiencë 23 vjeçare, Fondi BESA vazhdon të zhvillohet dhe 
të bëjë të gjithë përpjekjet për arritjen e qëllimit të tij për ndërtimin e një 
institucioni më të fortë financiar: një institucion, i cili mbështet rritjen 
ekonomike, i shërben shoqërisë në tërësi dhe krijon një impakt pozitiv 
për klientët, komunitetin ku operon, punonjësit dhe për aksionarët.  

Misioni i Fondit BESA është të ndihmojë në rritjen 
ekonomike dhe reduktimin e varfërisë së vendit duke 
nxitur zhvillimin e sektorit të ndërmarrjeve mikro, të 
vogla dhe të mesme në Shqipëri, nëpërmjet financimit 
të tyre me kredi.



Mesazhi i 
Drejtorit Ekzekutiv

Të dashur Aksionarë, Klientë dhe Partnerë,

Rezultatet financiare të vitit 2016 na sigurojnë një 
bazë të shkëlqyer për të vazhduar me sukses në 
rrugën e zgjedhur. Fitimi neto i Fondit BESA për vitin 
2016 ishte 402,6 milion lekë me një rritje prej 40% 
krahasuar me vitin 2015. 

Viti 2016 u karakterizua nga zhvillime ekonomike 
pozitive dhe nga përmirësime në disa nga balancat 
kryesore makroekonomike. Sipas Institutit të Statisti-
kave (INSTAT), ekonomia shqiptare u rrit me 3.5% gjatë 
vitit 2016, në përshpejtim krahasuar me normën 2.6% 
të rritjes së shënuar në vitin 2015. Rritja ekonomike 
krijon sfida të reja për sipërmarrësit e vegjël dhe të 
mesëm, të cilët janë edhe fokusi i mbështetjes sonë 
financiare, por njëkohësisht ofron mundësi të reja për 
t’i shërbyer më mirë atyre.  Së bashku me institucionin, 
ne synojmë t’i fuqizojmë klientët për të qëndruar një 
hap përpara në jetë dhe në biznes.

Fondi BESA vazhdoi të ishte zgjedhja e parë për 
19,275 klientë që përfituan kredi gjatë vitit 2016, me 
një vlerë totale prej 6.1 miliardë lekë ose 10.6% më 
shumë se vitin e kaluar.  

Gjatë vitit 2016, rritja e përgjithshme e portofolit të 
kredisë ishte 10.7%. 

Me një aktivitet prej 29,895 klientësh dhe portofol 
kredie prej 7.0 miliardë lekësh gjatë vitit 2016, qëllimi 
ynë ishte tërheqja e klientëve të rinj, çka rezulton në 
nivelin 49.90% nga të gjithë disbursimet e vitit, duke 
ruajtur dhe përmirësuar në vazhdimësi marrëdhëniet 
me klientët ekzistues. Niveli i ruajtjes së klientelës 
aktive rezulton 67%. Këta janë tregues  të përpjekjeve 
për të siguruar vazhdimësinë e aktivitetit dhe për 
të garantuar një rritje të qëndrueshme në vitet e 
ardhshme. 
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Me një staf prej 464 punonjësish,  Fondi BESA synon 
të jetë një punëdhënës i përgjegjshëm që i siguron 
punonjësve kushte të mira pune dhe mundësi për 
rritje. Prandaj, ne përpiqemi të krijojmë një kulturë 
bashkëpunuese, të hapur, novatore dhe energjike që 
tërheq dhe motivon punonjësit. Ne ofrojmë trajnime 
dhe mundësi për stafin që të zhvillohet në mënyrë 
profesionale. Këtë e shohim si pjesë të përgjegjësisë 
sonë si punëdhënës. Krahasuar me një vit më parë, 
viti 2016 shënoi një rritje stafi prej 53 punonjës apo e 
shprehur në përqindje prej 11%. 

Rezultatet financiare të arritura në vitin 2016 formojnë 
një bazë solide për përmirësimin e mëtejshëm të 
performancës sonë. Kjo është e vetmja mënyrë që 
të arrijmë objektivat tona. Në vazhdimësi, në themel 
të punës dhe përpjekjeve për realizimin e objektivave 
dhe përmbushjes së misionit, Fondi BESA do të ruajë 
parimet e transparencës, integritetit dhe korrektësisë. 

Si Drejtor Ekzekutiv i Fondit BESA, dëshiroj t’i shpreh 
mirënjohjen përpjekjeve, angazhimit dhe perfor-
mancës së gjithë stafit që kanë bërë të mundur 
suksesin edhe gjatë vitit 2016. 

Së bashku, ne do të bëjmë një institucion më të fortë 
e të suksesshëm - një institucion, i cili do të krijojë 
vlerë për klientët, stafin, aksionarët dhe për të gjithë 
shoqërinë.

Miqësisht

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

Do doja të theksoja faktin që cilësia e kredive në 
Fondin BESA vazhdon të mbetet në nivele të ulta, 
3.03% në fund të Dhjetorit 2016.

Gjatë vitit 2016, ne jemi fokusuar në tre prioritete: 
shërbim i shkëlqyer ndaj klientelës, përmirësim i 
rezultateve financiare dhe pozicionim sa më i mirë 
në treg.

Si një institucion financiar jo bankë, i orientuar 
drejt klientit, është misioni ynë që të japim një 
kontribut të konsiderueshëm për mbështetjen e 
tyre. Strategjia jonë për përqendrim tek nevojat e 
klientit ka nxitur institucionin të hartojë produkte 
financiare të përshtatura për nevojat e tyre.  Duke 
u bazuar gjithmonë në parimin e shërbimit cilësor 
të klientelës, synimi ynë në të ardhmen vazhdon të 
mbetet që të bëhemi faktor i përforcuar në tregun 
e mikrofinancës në Shqipëri dhe një institucion kyç 
për klientët aktualë dhe ata potencialë. 

Duke pasur një vizion të qartë për të ardhmen, Fondi 
BESA vazhdon t’i përgjigjet zhvillimit ekonomik dhe 
social të vendit, si rritjes së konkurrencës, ndryshimit 
të sjelljes së konsumatorit, zhvillimeve teknologjike 
etj. Fondi BESA po forcon gjithnjë e më shumë 
pozitën e tij si institucioni që është më afër klientit, 
duke synuar të jetë i suksesshëm dhe afatgjatë në 
mbështetje të klientëve, punonjësve dhe shoqërisë 
në tërësi. Gjatë vitit 2016 Fondi BESA e zgjeroi 
aktivitetin e tij me një Degë Rajonale dhe me tre zyra 
satelite, me qëllim rritjen e efektivitetit të institucionit, 
duke zgjeruar prezencën e tij në tregun e synuar. 
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Fillimi i aktivitetit të Projektit të 
Mikrokredisë Urbane, në kuadër të 
Projektit të Zbutjes së Varfërisë të 
Bankës Botërore dhe Qeverisë 
Shqiptare. 

Krijimi i Fondacionit BESA 
si një organizatë 
joqeveritare, jopolitike dhe 
jofitimprurëse.

Krijimi i Fondit BESA si 
shoqëri aksionare. Licencimi 
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 
Fondacionit BESA.

Vazhdimi i zgjerimit dhe 
konsolidimit të aktivitetit. 
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Impakti ynë

Fondi BESA 7

MË SHUMË KREDI PËR GRATË NË BIZNES
Duke u përpjekur të ruajmë një balancë midis objektivave financiarë dhe 
socialë, jemi përpjekur të mbështesim integrimin social të femrës në shoqëri 
nëpërmjet fuqizimit të saj financiar. Në vitin 2016, ne kishim 9,283 biznese të 
menaxhuara nga gratë. 

MË SHUMË KREDI NË MBËSHTETJE TË BIZNESIT TË 
VOGËL DHE TË MESËM
Në vitin 2016, ne disbursuam 19,275 kredi, nga të cilët 50% klientë për herë 
të parë. 
 
RUAJTJE MË E MIRË E KLIENTELËS
Suksesi i Fondit BESA varet, ndër të tjera, nga niveli i kënaqësisë së klientëve. 
Në një treg ku konkurrenca po bëhet gjithnjë e më e fortë, besnikëria e 
klientelës merr një rëndësi të madhe. Ne të gjithë e dimë se është më e lehtë 
të mbash një klient ekzistues se sa të fitosh një të ri. Në vitin 2016, ne kemi një 
nivel prej 67% të ruajtjes së klientelës.

MË SHUMË ZYRA - MË AFËR TREGUT TË SYNUAR
Me qëllimin për të qenë më afër klientëve, Fondi BESA zgjeroi rrjetin e tij me 
zyra të reja. Kjo afërsi na siguron një njohje më të mirë të tregut, tërheqjen në 
kohën e duhur të reagimit të klientelës, marrjen e masave dhe zbatimin efektiv 
të tyre. Në këtë mënyrë, ne do të jemi gjithnjë një hap përpara konkurrencës. 

PËRMIRËSIME NË RREGULLORE DHE MANUALE
Gjatë vitit 2016 u punua për përmirësimin e Manualit të Kredisë dhe një sërë 
rregulloresh, të cilat sigurojnë që procesi i kredidhënies të jetë transparent 
dhe i standartizuar. 



FONDI BESA NE SHIFRA
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8,86 miliardë lekë
2015: 8.7 miliardë lekë

Asete Totale:

2015: 3.42%

4.59%
Kthimi mbi Asetet: 

2015: 1.8  miliardë lekë

2,24  miliardë lekë

Kapital Total: 

6.1 miliardë lekë

Volumi i disbursuar në vit: 

2015: 5.5 miliardë lekë2015: 19.549

19,275
Kredi të dhëna gjatë vitit:

2015: 48.9 miliardë lekë

55,2 miliardë lekë

Shuma Kumulative: 

2015: 17.04%

19.77%
Kthimi mbi Kapital:

2015: 30,028

29,895
Klientë Aktivë: 

2015: 6.3 miliardë lekë

7.0 miliardë lekë

Portofoli i Kredisë:



Arritje 2016

Kursi i këmbimit 31. 12. 2016    US$/Lek: 128.17
EUR/Lek: 135.23

Kursi i këmbimit 31. 12. 2015   US$/Lek: 125.79
EUR/Lek: 137.28
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Mënyra e vetme për të realizuar objektivat e synuara është menaxhimi efektiv dhe eficient i institucionit. 
Hartimi i strategjive afatshkurtra dhe afatmesme, bazuar në njohjen, analizimin dhe vlerësimin e realitetit 
ekonomik dhe orientimi i masave dhe veprimet menaxheriale në të gjithë zinxhirin e vendimmarrjes, 
janë të domosdoshme për të parashikuar tendencat e zhvillimit, zgjerimin e gamës së produkteve dhe 
për të parashikuar riskun. Objektivi kryesor afatmesëm mbetet rritja e aktivitetit të kredisë, me një fokus 
të shtuar në zonat rurale, duke nxitur sektorin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, nëpërmjet 
ofrimit të kredive të përshtatura sipas nevojave të tregut të synuar. 

Disbursimi i rreth 22,4 miliardë lekë dhe rritja e portofolit të kredisë në nivelin 9,28 miliardë lekë në fund 
të vitit 2019 do të sigurojnë vazhdimësinë e aktivitetit dhe do të forcojnë pozicionimin e Fondit BESA si 
zgjedhje e parë e klientëve në tregun në të cilin operojmë. 

Realizimi i objektivave do të mbështetet në disa shtylla kryesore:

•  Rritjen e produktivitetit dhe eficencës së stafit në të gjitha nivelet.

•  Konsolidimin dhe zgjerimin e aktivitetit, duke lehtësuar akses  in në shërbimet financiare për 
tregun e synuar. 

•  Ruajtjen në vazhdimësi të cilësisë së portofolit.

•  Ruajtjen dhe përmirësimin e treguesve të vetë-qëndrueshmërisë financiare. 

•  Shtimin e gamës së produkteve të kredisë në përputhje me kërkesën.

•  Modernizimin e sistemeve dhe procedurave. 

•  Forcimin e kontrollit të brendshëm. 

•  Rritjen e kapaciteteve dhe motivimin e stafit për t’ju përgjigjur ritmeve të rritjes së institucionit. 
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Rrjeti i Degëve dhe Aktiviteti i tyre

LAÇ

Fondi BESA ka një rrjet të gjerë prej 74 zyrash, të shtrira pothuajse 
në të gjithë Shqipërinë, të organizuara në 25 Degë Rajonale; 48 
Zyra Satelite; 1 Arkë

  Nr. i Kredive Aktive Portofoli i Kredisë

Shkodër 1 956 207,885,628.57

Shkodër 2 803 169,711,326.32

Kukës 1,137 218,629,061.50

Lezhë 1,117 276,453,775.66

Peshkopi 710 137,490,960.76

Fushë-Krujë 1,303 255,523,202.37

Durrës 1 1,633 320,613,430.56

Durrës 2 1,368 305,483,358.57

Tirana 1 1,274 585,896,363.41

Tirana 2 1,095 282,173,995.90

Tirana 3 1,391 274,115,089.74

Tirana 4 975 306,414,278.18

Tirana 5 921 271,842,720.58

Tirana 6 1,103 357,185,351.26

Tirana 7 1,086 317,245,040.97

Elbasan 1 1,489 238,415,434.00

Elbasan 2 1,214 172,607,201.83

Pogradec 1,416 240,825,554.73

Korçë 1,711 222,351,625.67

Berat 1,660 376,606,649.65

Lushnje 935 146,009,167.47

Fier 1,681 302,725,112.64

Vlorë 1,350 237,833,446.35

Gjirokastër 902 190,831,653.89

Sarandë 593 181,262,749.75
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2016

421,067,576

989,625,111

6,754,917,859

181,378,355

282,430,982

127,548,400

106,119,782

8,863,088,065

4,494,450,145

1,927,896,897

54,063,597

29,481,933

119,090,833

6,624,983,405

1,768,661,000

66,780,411

402,663,249

2,238,104,660

8,863,088,065

          

385,544,401 

        1,809,242,832 

        6,049,367,064 

            80,689,165 

          251,916,430 

            54,000,000 

            70,027,529 

8,700,787,421

4,733,376,950

1,938,443,878

44,892,072

17,658,011

130,975,099

6,865,346,010

1,494,838,000

52,368,299

288,235,112

1,835,441,411

8,700,787,421

2015

Kursi i Këmbimit   31.12.2015 US$/Lek: 125.79
 EUR/Lek: 137.28

Kursi i Këmbimit  31. 12. 2016              US$/Lek: 128.17
                                                                      EUR/Lek: 135.23

AKTIVET

  Mjete monetare dhe ekuivalente

  Depozita me afat me bankat

  Hua dhënë klientëve

  Aktive të qëndrueshme të trupëzuara

  Aktive afatgjata të vlefshme për investim

  Investime

  Aktive të tjera

Totali i Aktiveve

DETYRIMET

  Hua dhe Kredi

  Borxh i varur

  Grante

  Tatim fitimi i pagueshëm

  Detyrime të tjera

Totali i Detyrimeve

KAPITALI

  Kapitali Aksionar

  Rezerva ligjore

  Fitime të mbartura

  Totali i Kapitalit

Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit

2016 2015

1,653,011,552

-322,855,490

1,330,156,062

5,994,706

147,973,238

153,967,944

-87,167,656

-610,772,117

-267,258,141

-39,153,162

-813,208

-1,005,164,284

478,959,722

-76,296,473

402,663,249

402,663,249

1,590,470,666

-336,092,200

1,254,378,466

3,110,944

95,409,491

98,520,435

-156,370,604

-572,619,227

-257,197,800

-25,148,139

-524,670

-1,011,860,440

341,038,461

-52,803,349

288,235,112

-

288,235,112

Kursi i Këmbimit   31.12.2015 US$/Lek: 125.79
 EUR/Lek: 137.28

Kursi i Këmbimit  31. 12. 2016              US$/Lek: 128.17
                                                                      EUR/Lek: 135.23

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 i të Ardhurave të Tjera

Shpenzime Operative

  Humbja nga zhvlerësimi i kredive për klientët

  Shpenzime personeli

  Shpenzime të tjera administrative

  Zhvlerësimi dhe Amortizimi

  Humbje neto nga lëvizjet në kursin e këmbimit

Totali i Shpenzimeve Operative

Fitimi para Tatimit

  Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin

Fitimi neto i periudhës

 Të ardhura të tjera neto nga tatimi mbi fitimin

Totali i të ardhurave përmbledhëse

Bilanci

Raport Vjetor 201612



2016 2015

1,653,011,552

-322,855,490

1,330,156,062

5,994,706

147,973,238

153,967,944

-87,167,656

-610,772,117

-267,258,141

-39,153,162

-813,208

-1,005,164,284

478,959,722

-76,296,473

402,663,249

402,663,249

1,590,470,666

-336,092,200

1,254,378,466

3,110,944

95,409,491

98,520,435

-156,370,604

-572,619,227

-257,197,800

-25,148,139

-524,670

-1,011,860,440

341,038,461

-52,803,349

288,235,112

-

288,235,112

Kursi i Këmbimit   31.12.2015 US$/Lek: 125.79
 EUR/Lek: 137.28

Kursi i Këmbimit  31. 12. 2016              US$/Lek: 128.17
                                                                      EUR/Lek: 135.23

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 i të Ardhurave të Tjera

Shpenzime Operative

  Humbja nga zhvlerësimi i kredive për klientët

  Shpenzime personeli

  Shpenzime të tjera administrative

  Zhvlerësimi dhe Amortizimi

  Humbje neto nga lëvizjet në kursin e këmbimit

Totali i Shpenzimeve Operative

Fitimi para Tatimit

  Shpenzime për Tatimin mbi Fitimin

Fitimi neto i periudhës

 Të ardhura të tjera neto nga tatimi mbi fitimin

Totali i të ardhurave përmbledhëse

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve
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2016 2015

402,663,249

39,153,162

-6,010,025

87,167,656

-5,994,706

813,208

16,021,869

-1,653,011,552

322,855,490

76,296,473

-775,558,117

-36,092,253

-11,884,267

1,672,987,742

-343,103,932

-64,472,551

-278,168,554

288,235,112

25,148,139

186,584

555,544

156,370,604

-3,110,944

-327,438

6,918,786

-1,590,470,666

336,092,200

52,803,349

-571,291,012

-17,579,391

10,703,204

1,593,327,530

-391,618,365

-43,917,539

-147,974,303

Flukset e arkës nga aktivitete operative

Fitimi neto i periudhës

Korrigjime për:

Zhvlerësimin dhe Amortizimin

Nxjerrje jashtë përdorimit e aktiveve

(Fitim)/humbje nga nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve 

Humbjet nga zhvlerësimi i huave për klientët

Amortizimi i granteve

Diferenca të kursit të këmbimit nga rivlerësimi i granteve

Hua të fshira

Të ardhura nga interesat

Shpenzime për interesat

Shpenzime për tatimin mbi fitimin

Ndryshime në:

Hua për klientët

Aktive të tjera

Detyrime të tjera

Interesi i arkëtuar

Interesi i paguar

Tatimi mbi fitimin i paguar

Flukse të arkës nga aktivitetet operative, neto

Kursi i Këmbimit   31.12.2015 US$/Lek: 125.79
 EUR/Lek: 137.28

Kursi i Këmbimit  31. 12. 2016              US$/Lek: 128.17
                                                                      EUR/Lek: 135.23

Pasqyra e flukseve të parasë

Raport Vjetor 201614

2016 2015

-144,501,798

-68,320,877

782,619,886

-73,548,400

46,806,950

543,055,761

-229,364,032

-

-229,364,032

35,523,175

385,544,401

421,067,576

-19,983,019

-46,330,417

-590,741,079

-39,000,000

7,322,271

-688,732,244

243,475,169

28,419,684

271,894,853

-564,811,694

950,356,095

385,544,401

Flukset e arkës nga aktivitetet investuese

  Blerje e aktiveve afatgjata

  Blerje e aktiveve afatgjata të vlefshme për investim

  Rritje në depozitat me afat në banka

  Investime në shoqëritë e lidhura

  Të ardhura nga shitja e aktiveve fikse

Flukset e arkës të përdorura në aktivitetet investuese

Flukset e arkës nga aktivitetet financuese

  (Pagesa) / Të ardhura nga huatë dhe detyrimet e varura, neto

  Të ardhura nga grantet

Flukset e arkës gjeneruar nga aktivitetet financuese

  Rritje neto në mjete monetare dhe ekuivalente 

  Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të vitit

Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të vitit

Kursi i Këmbimit   31.12.2015 US$/Lek: 125.79
 EUR/Lek: 137.28

Kursi i Këmbimit  31. 12. 2016              US$/Lek: 128.17
                                                                      EUR/Lek: 135.23



Pasqyra e flukseve të parasë
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2016 2015

-144,501,798

-68,320,877

782,619,886

-73,548,400

46,806,950

543,055,761

-229,364,032

-

-229,364,032

35,523,175

385,544,401

421,067,576

-19,983,019

-46,330,417

-590,741,079

-39,000,000

7,322,271

-688,732,244

243,475,169

28,419,684

271,894,853

-564,811,694

950,356,095

385,544,401

Flukset e arkës nga aktivitetet investuese

  Blerje e aktiveve afatgjata

  Blerje e aktiveve afatgjata të vlefshme për investim

  Rritje në depozitat me afat në banka

  Investime në shoqëritë e lidhura

  Të ardhura nga shitja e aktiveve fikse

Flukset e arkës të përdorura në aktivitetet investuese

Flukset e arkës nga aktivitetet financuese

  (Pagesa) / Të ardhura nga huatë dhe detyrimet e varura, neto

  Të ardhura nga grantet

Flukset e arkës gjeneruar nga aktivitetet financuese

  Rritje neto në mjete monetare dhe ekuivalente 

  Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të vitit

Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të vitit

Kursi i Këmbimit   31.12.2015 US$/Lek: 125.79
 EUR/Lek: 137.28

Kursi i Këmbimit  31. 12. 2016              US$/Lek: 128.17
                                                                      EUR/Lek: 135.23



duke u mundësuar femrave përmbushjen e aspiratave 
të tyre për karrierë.

Punonjësit e angazhuar, të dedikuar dhe profesionalë 
janë shumë të rëndësishëm për shkak se kanë 
më shumë gjasa të qëndrojë në institucion dhe të 
rekomandojnë njerëz të tillë në Fondin BESA.  

Raport Vjetor 201616

.... angazhimi, përkushtimi, energjia, angazhimi dhe 
pasioni i punonjësve rrit suksesin tonë...

Burimet Njerëzore

2014 2015 2016
F M F M F M

Në % të totalit 
të punonjësve

25.0% 75.0% 30.3% 69.7% 44.2% 65.8%

Numri total i punonjësve i ndarë sipas gjinisë

Në Fondin BESA, ne i konsiderojmë burimet njerëzore 
si një aset dhe faktor të rëndësishëm, që përfaqëson 
forcën kryesore në zhvillimin e institucionit. 

Në vitin 2016, ne vazhduam të ishim të përkushtuar për 
rritjen e ekspertizës dhe profesionalizmit të burimeve 
tona njerëzore, me një fokus të shtuar në përfaqësimin 
në rritje të numrit të femrave në të gjitha nivelet - në 
nivel institucioni 44.2 % janë femra; në nivel menaxhimi 
qendror 44.4%; në nivel menaxhimi në degë 40.0%; 
dhe si oficere kredie 36.5%.  Edhe pse mendojmë që 
kemi një nivel të mirë të përfaqësimit të femrave në 
institucion, ne vazhdojmë të forcojmë aspektin gjinor, 



Ne përpiqemi gjithashtu të krijojmë një kulturë institucionale 
gjithëpërfshirëse që mirëpret, pranon, respekton dhe përfiton nga 
dallimet dhe ekspertiza e njëri-tjetrit.

Promovimet e punonjësve vendosen bazuar në krijimin e vendeve 
të lira të punës në pozicionet e një niveli më të lartë, si dhe 
aftësitë dhe kompetenca për një nivel më të lartë përgjegjësie. 
Departamenti i Burimeve Njerëzore sigurohet që punonjësi të ketë 
profesionalizmin, aftësitë dhe njohuritë të cilat nevojiten për të 
përmbushur objektivat dhe zbatuar strategjinë e institucionit. 

Duke nxitur zhvillimin e karrierës, ne shpresojmë që jo vetëm të tërheqim 
individë të talentuar, por edhe t’i mbajmë e t’i  sigurojmë mundësi të 
marrin nën kontroll karrierën e tyre - çka mbetet një nga ambiciet tona në 
Fondin BESA.  Gjithashtu, ne synojmë që punonjësit tanë të jenë krenarë 
që kontribuojnë për përmbushjen e misionit të institucionit dhe të ndjehen 
të respektuar, pavarësisht pozicionit që ato kanë. Ne do të vazhdojmë të 
bëjmë të gjitha përpjekjet “për të lehtësuar vështirësitë që hasin punonjësit 
për kryerjen mirë të detyrave të tyre” dhe për “t’i siguruar atyre të gjithë 
mjetet dhe burimet e nevojshme për të arritur një performancë të shkëlqyer”.

Një vëmendje e veçantë i kushtohet mbështetjes së punonjësve 
të rinj në të gjitha nivelet, të cilët bëhen pjesë e institucionit. 
Për këtë arsye, Fondi BESA organizon trajnimin e tyre në klasë 
dhe në vendin e punës. Në fund të vitit 2016 rezulton të kemi 
organizuar 17 grupe trajnimi.
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Punonjës të trajnuar
në total

Punonjës të promovuar 
në pozicione të reja

Punonjës të rinj të 
rekrutuar gjatë vitit 

      351       35                           143                                 
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   Qershor 2016

Fondi BESA ishte një nga sponsorët kryesorë të 
Konferencës së 19-të Vjetore të Mikrofinancës me temë 
“Teknologjia dhe Inovacioni në Tregun e Mikrofinancës”, 
mbajtur në partneritet me Shoqatën Shqiptare të 
Mikrofinancës, që solli në Tiranë mbi 380 pjesëmarrës 
nga 41 vende. Tema e konferencës kishte të bënte me 
hapësirën që potencialisht mund të zërë mikrofinanca, 
nëse përqafon plotësisht teknologjinë e re.

Një nga ngjarjet më të shënuara të programit ishte 
edhe ceremonia e nënshkrimit të Marrëveshjes së parë 
të Garancisë midis Fondit Evropian për Investime dhe 
Fondit BESA. Marrëveshja synon mbështetjen e mikro-
ndërmarrjeve në Shqipëri në kuadrin e Programit të 
Bashkimit Evropian për Punësim dhe Inovacioni Social 
(EaSI). 

  Nëntor 2016 

Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim dhe Fondi 
BESA nënshkruan një Marrëveshje të re Kredie në 
shumën 5 Milion Euro. Kjo kredi 3-vjeçare do të 
përdoret për financimin e nevojave për investime dhe 
kapital qarkullues të sipërmarrjeve mikro, të vogla dhe 
të mesme në Shqipëri, me fokus në zonat rurale, ku 
aksesi për financimin e sipërmarrjeve mikro dhe SME 
është i kufizuar.

Evente 2016 
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  Dhjetor 2016

Fondit BESA, brenda vizionit të tij të konsolidimit të 
aktivitetit dhe performancës ekonomiko-financiare për 
të qenë institucion lider në kuadrin e institucioneve 
financiare jo-banka që operojnë në Shqipëri, dhe si një 
ndër institucionet e vlerësuara në kreditimin e biznesit 
të vogël dhe të mesëm, nënshkruan marrëveshjen për 
blerjen 100% të aksioneve të VisionFund Albania, i cili 
është pjesë e organizatës ndërkombëtare jofitimprurëse  
World Vision. Përmes kësaj strategjie, Fondi BESA 
synon të plotësojë më mirë nevojat për kredi mikro 
dhe të vogla të popullsisë në zonat rurale dhe gjysmë 
urbane, kryesisht të asaj pjese të popullsisë, e cila është 
vulnerabël dhe në nevojë për të zhvilluar apo filluar një 
biznes, që do të synojë përmirësimin e kushteve të 
jetesës së familjeve të tyre, një edukim më të mirë për 
fëmijët, integrim më të mirë social të rinjve dhe grave si 
dhe krijimin e vendeve të punës.

DHJETOR 2016

Bazuar në Marrëveshjen e Kredisë nënshkruar midis 
Fondit BESA dhe BERZH, do të përfitojmë një kredi deri 
në 5 Milionë Euro për kredidhënie ndaj  agrobizneseve 

dhe fermerëve, sipas kushteve të programit në 
Shqipëri. Huaja do të plotësohet nga një skemë për 
minimizimin e riskut dhe asistencë teknike për rritjen e 
kapaciteteve. 

  Projekti BESA-Agro 2014 – 2017

Gjatë këtij viti, në vazhduam implementimin e Projek-
tit: “Bukë, Kripë e Zemër - Ushqimi, Tradita dhe 
Kultura: Procese të Bashkë-Zhvillimit të Zonave të 
Margjinalizuara të Veriut dhe Jugut të Shqipërisë”, në 
bashkëpunim me VIS Albania dhe CESVI, projekt i 
financuar nga Kooperacioni Italian. Qëllimi i projektit 
është rritja social-ekonomike  çka synon përmirësimin 
e cilësisë së jetës së popullsisë në zonat rurale të rrethit 
Shkodër, Malësi e Madhe dhe Përmet. Në 31 Dhjetor 
2016 rezultojnë të financuara me kredi 534 aktivitete 
bujqësore, në shumën 151,680,000 lekë.

Gjatë vitit 2016, Fondi BESA ka marrë pjesë në panaire 
të ndryshme përfshirë edhe panairet e karrierës të 
organizuara nga Universiteti Evropian i Tiranës dhe 
Universiteti Bujqësor. Fondi BESA ofron mundësinë e 
praktikave mësimore për studentët dhe i mbështet ata 
për të fituar njohuri mbi aktivitetin dhe funksionimin e 
Fondit BESA. 

2016
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Struktura Organizative

Dega
Tirana 2

Dega
Tirana 1

Dega
Tirana 3

Dega
Tirana 4

Dega
Tirana 5

Dega
Tirana 6

Dega
Durrës 1

Dega
Durrës 2

Dega 
F. Krujë

Dega
Lezhë

Dega
Shkodër 1

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 Rr.
Elbasanit

Zyra Kom.
e Parisit

Zyra 
Vorë

Zyra Shk.
e Baletit

Zyra
Kamëz

Zyra
Sauk

Zyra  Rr.
e Durrësit

Zyra  Rr.
e Durrësit

Zyra
Selvia

Zyra 
Kombinat

Zyra
Unaza e Re

Dega
Tirana 7

Zyra Rr. 
e Kavajës

Zyra 
Satelite

Zyra
Shijak

Zyra 
Kavajë

Zyra 
Shkozet

Zyra 
Krujë

Zyra
Mamurras

Zyra 
Laç

Zyra
Rrëshen

Zyra
Koplik

Dega
Shkodër 2

Zyra
Bushat

Zyra
Has

Zyra 
Maqellarë

Zyra 
Peqin

Zyra
Belsh

Zyrë
Satelite

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
Fier 2

Zyra
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Zyra
Vlorë 1

Zyra
Vlorë 2

Zyra 
Tepelenë

Zyra
Përmet

Zyra 
Ksamil

Zyra
Himarë

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

KËSHILLI MBIKËQYRËS

DREJTORI EKZEKUTIV

Departamenti
i Marketingut

Departamenti
i Kredisë Departamenti I.T. Departamenti

i Burimeve Njerëzore
Departamenti

i Menaxhimit të Riskut

Sektori
Debt Collection

Departamenti
i Financës

Departamenti
Ligjor

Departamenti i 
Kontroll. të Brend.

KOMITETI I AUDITIMIT



Sapo mbaroi shkollën e mesme, filloi një kurs parukerie. Pas 
mbarimit të kursit, Natasha filloi punë në një sallon shumë të 
mirë në qendër të Tiranës. 

Eksperienca 7 vjeçare në këtë sallon më ndihmoi shumë 
– thotë ajo.

Kur fillimisht i lindi ideja të hapte sallonin e saj të parukerisë, 
Natasha filloi të mendojë se ku do ti gjente të ardhurat për 
të blerë pajisjet e nevojshme. Megjithëse mund ti huazonte 
nga familja, ajo vendosi të marrë një kredi.

Doja t’i thoja vetes dhe familjes se isha e aftë të menaxhoja 
biznesin tim. Në fakt fillimi nuk ishte aspak i lehtë. E kisha 
të vështirë të merrja vendim mbi vendndodhjen e biznesit. 
Tirana është e mbushur me parukeri dhe, megjithëse unë 
kisha vërtetë një eksperiencë dhe emër të mirë, isha e 
ndërgjegjshme për vështirësitë e fillimit. Më duhej të bëja 
një kërkim tregu për të kuptuar ku ishte kërkesa, çka më 
drejtoi në periferi të Tiranës, në një zonë të urbanizuar vitet 
e fundit. Mendova se do të përfitoja si një nga bizneset e 
parë profesionalë në këtë treg. 
Kisha vetëm 900 Euro që i kisha kursyer nga puna 

ime. Kjo shumë nuk mund të më ndihmonte të pajisja 
parukerinë me pajisjet e nevojshme. Kisha nevojë për 
para të blija karrige profesionale. Këtu ishte edhe kontakti 
im i parë me Fondin BESA, që iu përgjigj kërkesës time 
në kohë dhe pa vonesa. Fillova biznesin dhe fatmirësisht, 
gjithçka shkoi mirë. Punoja shumë, shpesh me orë të 
zgjatura, ndaj e pashë të nevojshme të punësoj edhe një 
vajzë tjetër. Gjatë verës, që është edhe sezon dasmash 
në Shqipëri, punësoj 3 – 4 vajza që më ndihmojnë në 
biznesin tim. 

Megjithëse Natasha ishte e suksesshme, ajo nuk u ndal 
aty, por mendonte për më tej. Shpejt e kuptoi se shumë 
prej vajzave që do të organizonin ceremoninë e martesës, 
kërkonin edhe fustanet e tyre të nusërisë dhe kjo i dha idenë e 
parë të zgjerimit të biznesit për të ofruar edhe fustane nusërie. 

Kjo ide më shtyu të kërkoj edhe kredinë e dytë.  
Kontaktova përsëri me Fondin BESA, të cilin e falenderoj 
për mbështetjen e mrekullueshme dhe kontributin që më 
ka dhënë për zhvillimin e biznesit. Unë i dedikoj Fondit 
BESA një pjesë të suksesit. E mora kredinë në kohën kur 
më duhej dhe tashmë salloni im është i kompletuar. 
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GENTJAN LLUKA 

“Pa fat” mendoi për veten duke u kthyer i detyruar nga 
emigracioni. E vështirë të gjente një punë pa leje punësimi 
dhe akoma më e vështirë të pranonte se ëndrra e tij për të  
punuar dhe jetuar në Zvicër nuk mundi të realizohej. 

Unë nuk i trembem punës, thotë Gentiani. Kam punuar 
që i ri, kam filluar si kamarier në një bar-kafe, më pas si 
banakier, por kurrë nuk kisha ëndërruar se një ditë do të 
kisha një biznes timin. Më duhej të gjeja një mënyrë për 
të mbështetur veten dhe prindërit, të cilët ishin të papunë. 
Ideja e hapjes së një restoranti të vogël me prodhime 
zgare më goditi kur pashë se restorante të tilla ishin të 
mbushur plot me klientë. 

Ai u përpoq të krijonte kontakte me pronarin e Zgara 
Korçare – një rrjet restorantesh me prodhime zgare në të 
gjithë Shqipërinë. Ideja ishte të hynte në partneritet me ta. 

Fatmirësisht ata ranë dakort dhe ky ishte suksesi im i 
parë. Ishte një ëndërr që filloi të realizohej me një sasi 
të vogël frangash që kisha kursye nga emigracioni. Më 
duhej një kredi që ta bëja restorantin gati për punë. 

Në këtë kohë dëgjova se Fondi BESA jepte kredi për 

fillimin e një biznesi të vogël. Mora kredinë e parë dhe 
fillova punën. Por sigurisht fillimi ishte pak i vështirë, 
sepse përreth ka një numër restorantesh të ngjashëm. 
Isha i ndërgjegjshëm se restoranti im duhej të bënte 
diferencën, me qëllim që t’i mbijetonte konkurrencës. Kjo 
është arsyeja pse ne kemi një gamë të shumëllojshme 
gatimesh, birrën e njohur të Korçës, gatime të shpejta 
dhe shërbim të shkëlqyer. Shumë shpejt ky u bë restoranti 
më i njohur në të gjithë zonën. Por jeta jo gjithnjë është e 
thjeshtë. Kur gjithçka dukej se po shkonte mirë dhe unë 
pothuajse kisha shlyer pjesën më të madhe të kredisë, 
një pjesë e konsiderueshme e restorantit u dogj. Për një 
moment mendova se jam i humbur. Kisha dy zgjedhje- 
ose të dorëzohesha, të shisja çfarë më kishte mbetur nga 

biznesi dhe me të të paguaja pjesën e mbetur të 
kredisë, ose të aplikoja për një kredi tjetër dhe të 
vazhdoja punën përsëri. E diskutova situatën me 
oficeren e kredisë, e cila monitoronte biznesin tim. 
Ajo pa me kujdes planin tim për të dalë nga kjo 
situatë e vështirë dhe vendosi të aprovojë dhënien 
e një kredie të dytë. Ishin para të dhëna në kohën 
e duhur që nuk më ndihmuan vetëm financiarisht, 
por që më dhanë besim në vetvete se unë mund 
t’ia dilja. Që nga ajo kohë, unë kam marrë edhe 
4 kredi të tjera, falë të cilave tani kam edhe një 
restorant tjetër dhe kam punësuar një numër të 
konsiderueshëm të rinjsh.
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Banka e Detit të Zi
 për Tregti dhe Zhvillim

Banka Evropiane
për Zhvillim dhe Ndërtim

Bashkimi Evropian

Banka Botërore

Qeveria Shqiptare

Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit ndërkombëtar

Fondacioni Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë
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