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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

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

Population  2,815,000

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

GDP Nominal Growth  2.4%
GDP Real Growth 0.7 % 
Inflation at the end of 2013 1.9 % 
Unemployement Rate  15.6 % 
GDP per capita in 2013 4,597 USD

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.

Popullsia  2,815,000

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

Rritja nominale e PPB-së  2.4 % 
Rritja reale e PBB-së  0.7 % 
Inflacioni fund viti  1.9 % 
Niveli i papunësisë  15.6 % 
PBB për frymë në 2013   4,597 USD

3
(Burimi: Ministria e Financave. Treguesit kryesorë makroekonomikë)
 (Source: Ministry of Finances. Main macroeconomic indicators)



Edhe viti 2013 u karakterizua si një vit i vështirë për institucionet financiare. Megjithë 
vështirësitë e shumta, Fondi Besa sh.a arriti t’i realizojë dhe t’i tejkalojë objektivat e 

planifikuara. Kërkesa për kredi për vitin 2013 shënoi një rritje të kënaqshme krahasuar 
me vitin 2012. 

Fondi Besa sh.a synon të ofrojë produkte dhe shërbime financiare të cilat krijojnë vlerë për 
klientët dhe përmirësojnë jetën e tyre.  Një fokus i rëndësishëm në vitet e ardhshme do të jetë 

kuptimi më mirë i nevojave dhe kërkesave të klientëve, kryesisht të atyre që janë në bazën e 
piramidës ekonomike. Mbi këtë bazë, ne do të punojmë për të hartuar produkte inovative, të 

cilat do të ndikojnë në rritjen e nivelit të kënaqësisë së klientelës ekzistuese dhe në zgjerimin e 
bazës së klientelës.   

Gjatë vitit 2013, Fondi Besa sh.a disbursoi 16,549 kredi, ose 13.2% më shumë se në vitin 2012, me 
vlerë totale prej 4,7 Miliardë Lekë, ose 8,5% më shumë se në vitin 2012.

Në fund të vitit 2013, Fondi Besa rezulton me 25,970 klientë aktivë dhe tepricë kredie prej 5,4 Miliardë 
Lekë, çka shënon një rritje përkatësisht 13.43% dhe 8.14% krahasuar me vitin 2012.

Kapitali aksionar u rrit me 15.34%, duke arritur vlerën prej rreth 1,105 Milion Lekë.  Punësuam 89 
punonjës dhe hapëm 10 zyra të reja, duke u bërë gjithnjë e më shumë prezent në zonat urbane dhe gjysmë 

urbane. 

Fondi Besa sh.a, tashmë me një staf prej 355 punonjës, nga të cilët 246 oficerë kredie, ka përcaktuar emrin e tij 
në tregun mikrofinanciar shqiptar si institucion lider në të gjithë treguesit, si ato të performacës operacionale 

edhe ato financiare, përmes kontributit agregat të gjithë punonjësve.

Si Drejtor Ekzekutiv i Fondit Besa sh.a, dua të theksoj se jam krenar që punoj me një ekip, i cili ka në themel të 
punës së tij parime të tilla si profesionalizmi,  korrektësia,  transparenca dhe integriteti.  

Fondi Besa sh.a do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen financiare të sipërmarrjes së vogël 
dhe të mesme private në Shqipëri, si dhe në rritjen e punësimit, duke qenë një faktor i qenësishëm në zbutjen e 

varfërisë dhe në zhvillimin ekonomik në Shqipëri.

  

           miqësisht, 

         Prof. Asoc. Dr. Bajram Muçaj

      Drejtor Ekzekutiv

      MESAZH NGA 
   DREJTORI 
EKZEKUTIV
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Year 2013 was also a difficult year for financial institutions. Besa Fund jsc tried its best to maintain its good results and 
managed to achieve and exceed the objectives.  Demand for loans during 2013 recorded a satisfactory increase compared 
with 2012.

Besa Fund jsc aims to provide financial products and services that create value for customers and improve their lives.  
An important focus in the coming years will be a better understanding of the customers’ needs and demands, mainly of 
those that are at the base of the economic pyramid. On this basis, we will work to develop innovative products, which 
will result in an increased level of customer satisfaction and expand existing customer base.

During 2013, Besa Fund jsc disbursed 16.549 loans or 13.2 % more than in 2012, with a total amount of 4.7 billion 
all, or 8.5 % more than in 2012. At the end of 2013, Besa Fund jsc results with 25.970 active clients with a loan 
outstanding of 5.4 billion all, marking an increase of respectively 13.43 % and 8.14% compared with 2012.

Share capital increased by 15.34 %, reaching a value of about 1,105 million all. We hired 89 new employees and 
opened 10 new offices, becoming more present in urban and semi-urban areas.

Besa Fund jsc with a staff of 355 employees, of whom 246 loan officers, is one of the main leading microfinance 
institutions in Albanian considering its distinguished financial and operating performance through the aggregate 
contribution of all its employees.

As the Executive Director of Besa Fund jsc, I want to emphasize that I am proud to work with a team that base its 
activity on such principles as professionalism, fairness, transparency and integrity.

Besa Fund jsc will continue to play an important role in the financial support of small and medium enterprises and 
in job creation in Albania, being a substantial factor in poverty alleviation and economic development of its target 
market.

Sincerely,

A/Prof. Dr. Bajram Muçaj

Executive Director

Message from the 
ExEcUTIVE DIREcTOR
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Objektivat Afat - mesme

Mid- term  Objectives

Our main strategic objective for the next three years is to 
strengthen our core activity - lending to micro, small and 
medium enterprises, thus creating long – term value for 
the shareholders and customers.  We will continue to be a 
reliable provider of high-quality financial products for our 
customers, further extending our activity in new areas.  
Our objectives will be achieved through a strong focus 
on customer and by extending the range of products and 
services to better suit the requirements and “evolution “of 
the market.
Key medium-term objectives are as follows: disbursement 
of about 17.25 billion all over the next three years and 

Objektivi ynë kryesor i aktivitetit për tre vitet e ardhshme do 
të vazhdojë të jetë forcimi i aktivitetit bazë të institucionit - 
dhënia e kredive për bizneset mikro, të vogla dhe të mesme, 
duke krijuar vlerë afat gjatë për aksionerët dhe klientët 
tanë.  Ne do të vazhdojmë të jemi një sigurues i besueshëm 
i produkteve cilësorë financiarë për klientët duke e zgjeruar 
aktivitetin në zona të reja. Fondi Besa sh.a do ti përmbushë 
objektivat duke u fokusuar tek klientët e duke zgjeruar 
gamën e produkteve dhe shërbimeve për t’iu përshtatur sa 
më mire kërkesave dhe “evoluimit” të tregut. 
Objektivat kryesore afat-mesme janë si më poshtë: Dhënia 
rreth 17.25 miliardë lekë gjatë tre viteve të ardhshme dhe 
mbajtja e portofolit në rreth 7.2 miliardë lekë në fund të 

vitit 201�.  Objektivat do të arrihen nëpërmjet:
• Rritjes dhe përmirësimit të efiçencës dhe produktivitetit.
• Hedhjes në treg të produkteve të reja për plotësimin e 

nevojave të klientelës me një gamë më të gjerë produktesh. 
• Ruajtja dhe përmirësimi i treguesve financiarë dhe i vetë-

qëndrueshmërisë financiare të institucionit.
• Ruajtja e një cilësie të lartë të portofolit të kredisë.
• Rritja e kapaciteteve të stafit për t’ju përgjigjur ritmeve të 

rritjes së institucionit.
• Zgjerimi dhe konsolidimi i vazhdueshëm i aktivitetit 

huadhënës në mbështetje të biznesit të vogël dhe të mesëm 
në tregjet ekzistuese dhe ato të reja. 

keeping the portfolio level to about 7.2 billion all at the end of 
year 2016. The targets will be achieved through: 
•  Increasing and improving efficiency and productivity.
•  Launching new products to meet clients’ needs. 
•  Maintaining and improving financial indicators and 

financial self - sustainability of the institution.
•  Maintaining a high quality loan portfolio.
•  Increasing the capacity of staff to respond to the institution 

growth.
•  Continued expansion and consolidation of lending activities 

in existing and new markets.
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Ekipi prej 355 punonjësish i ka siguruar institucionit suksesin e 
deritanishëm. Në Fondin Besa sh.a, i kushtohet një vëmendje e veçantë 

harmonizimit të interesave të institucionit dhe nevojave të punonjësve.   
Tashmë, Fondi Besa sh.a. ka diversitet të stafit në të gjitha nivelet, me ambicie 
dhe qëllime të ndryshme.  Institucioni bën përpjekje për krijimin e një ambienti 

dinamik dhe promovues, duke pasur vëmendjen dhe përkujdesjen maksimale 
për ti dhënë secilit punonjës  pozicionin e përshtatshëm për aftësitë që ka dhe vlerën 

për kontributin e tij në organizatë.  Duke punuar në një mjedis që evoluon vazhdimisht, 
punonjësit tanë mbështeten me trajnime, seminare, apo materiale të ndryshme informative për 

tju përgjigjur këtij zhvillimi.  Gjatë vitit 2013 , Fondi Besa sh.a, ka punuar intensivisht në zhvillimin 
e mëtejshëm të stafit. Fushat kyçe të zhvillimit përfshijnë kualifikimin e mëtejshëm të menaxherëve, 

oficerëve të kredisë dhe specialistëve të niveleve të ndryshme, si dhe përmirësimin e cilësisë së planeve 
individuale të zhvillimit.

The team of 355 employees has ensured the success of the institution.  At Besa Fund jsc, a special attention is given to 
harmonizing the interests of the institution and the needs of employees. Actually, Besa Fund jsc has a diverse staff at all levels, 
staff with different ambitions and goals.
The institution makes significant efforts to create a dynamic and promoting environment having maximum attention and care 
to give each employee an appropriate position according to the skills and the right value for the contribution in the organization. 
Working in a constantly evolving environment, our employees are supported with training, seminars, or informational materials 
to enable them respond to the target market development. During 2013, Besa Fund jsc worked intensively on the further 
development of staff. Key areas included the further qualification of managers, loan officers and different level specialists, and 
an improvement in the quality of individual development plans.

Human 
Resources: 
Key to Success!

355
64

291
22
23

246
150
205
62

328
58

270
19
19

231
129
199
54

31.12.2012 31.12.2013
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31.12.2013 

AKTIVE

Mjete monetare dhe ekuivalente   

Depozita me afat me bankat  

Hua dhënë klientëve  

Aktive të qëndrueshme të trupëzuara  

Investime në aktive të qëndrueshme  

Tatim fitimi i parapaguar  

Asete të tjera  

Totali i Aktiveve 

DETYRIMET DHE KAPITALI 

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

Total Kapital

Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit

ASSETS

Cash and cash equivalents

Term deposits with banks

Loans to customers

Property and equipment

Investment property

Prepaid income tax

Other assets

Total assets

LIABILITIES AND EQUITY

Leabilities

Loans and borrowings

Subordinated loan

Grants

Income tax payable

Other liabilities

Total Liabilities

Equity  

Share capital

Legal reserve

Retained earnings

Total Equity

Total Liabilities and Capital

188,138,845

1,108,065,365

5,180,446,599

98,801,621

189,550,396

31,816,750

6,796,819,577

3,359,226,646

1,966,995,887

5,630,855

6,935,048

115,103,440

5,453,892,669

1,104,969,000

31,847,701

206,110,207

1,342,926,908

6,796,819,577

31.12.2012 

98,119,171 

1,121,088,397 

4,787,442,411 

82,521,585 

112,939,112 

2,474,048

6,204,584,724

3,071,477,168

1,826,685,559

67,445,213

4,024,069

98,136,014

5,067,768,023

958,017,000

24,112,588

154,687,113

1,136,816,701

6,204,584,724

Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2013 US$/Lek: 101.86
 EURO/Lek: 140.20

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 
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Interesa

Të ardhura nga Interesat

Shpenzime për interesat 

Të ardhura neto nga Interesat

Të ardhurave jo nga interesi

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

Interest

Interest income

Interest expense

Net interest margin

Non-interest income

Grant income

Other income, net

Total non-interest income

Operating expenses

Impairment losses on loans to customers

Personnel expenses

Other administrative costs

Depreciation

Net loss from movements in foreign exchange rates 

Total operating expenses

Profit before income tax

Income tax expense

Net profit for the year

Total comprehensive income for the year fully 

attributable to the equity holders of the Company

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

31.12. 2013

1,255,720,835

(293,250,134)

962,470,701

9,845,265

115,434,371

125,279,636

(173,393,549)

(453,046,146)

(245,672,516)

(38,958,529)

  (3,867,033)

(914,937,773)

172,812,564

(18,125,451)

154,687,113

154,687,113

31.12. 2012Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2013 US$/Lek: 101.86
 EURO/Lek: 140.20

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 
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31.12. 2013 31.12. 2012Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2013 US$/Lek: 101.86
 EURO/Lek: 140.20

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 

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:  

Amortizimi

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 

Cash flow from operating activities

Net profit for the year

Adjustments to reconcile change in net assets 

to net cash provided by operating activities:

   Depreciation 

   Gain from disposal of fixed assets

   

Impairment losses on loans to customers

   Loans written off directly

   Grant income

   Foreign exchange differences on revaluation of grants

   Interest income

   Interest expense

Income tax expense

   Loan disbursement fees amortized

Changes in operating assets and liabilities:

   Increase in loans to customers

   Increase in other assets

   Increase in other liabilities

 Interest received

   Interest paid

Income tax paid 

   Loan disbursement fees received

Cash flows (used in)/from operating activities

206,110,207

41,733,551

(3,801,815)

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)

154,687,113

38,958,529

(2,745,282)

173,393,549

5,759,752

(9,845,265)

154,123

(1,255,720,835)

293,250,134

18,125,451

(92,817,517)

(644,028,950)

(840,222)

20,401,292

1,265,860,258

(289,351,751)

(5,538,055)

97,589,095

(232,708,581)
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31.12. 2013Shifrat në lekë Figures in ALL

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2013 US$/Lek: 101.86
 EURO/Lek: 140.20

Kursi i Këmbimit / Exchange rate       31.12.2012 US$/Lek: 105.85
 EURO/Lek: 139.59 

Cash flows from investing activities

Increase in term deposits with banks

Acquisition of investment property

Acquisition of property and equipment

Proceeds from sale of fixed assets

Cash flows used in investing activities

Cash flows from financing activities

Increase/(decrease) in borrowed funds and 

subordinated liabilities

Proceeds from grants

Cash flows from/(used in) financing activities

Net decrease in cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents at the

 beginning of the year

Cash and cash equivalents at the end of the year

Flukset e arkës nga aktivitete investuese

Rritje në depozitat me afat në banka

Përvetësimi i investimeve në aktiveve të qëndrueshme

Blerje e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara

Arkëtime nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara

Flukset e arkës përdorur në aktivitete investuese

Flukset e arkës nga aktivitete financuese

Rritje / (ulje) në fondet e marra hua dhe borxhin e varur 

Të ardhurat nga grantet

Flukset e arkës gjeneruar nga/(përdorur në) 

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

31.12. 2012

(226,884,806)

(96,273,523) 

(44,601,905) 

6,353,768

(361,406,466)

506,601,870

32,359,641

538,961,511

(55,153,536)

153,272,707

98,119,171
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Arritjet 2013 

Achievements 
2013
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Përgjegjësia Sociale

Angazhimi i Fondit Besa sh.a në aktivitete me 
përgjegjësi sociale reflekton orientimin e institucionit 
drejt ruajtjes së një balance midis objektivave socialë 
dhe atyre financiarë. 

Misioni social i Fondit Besa sh.a është të kontribuojë 
në nxitjen e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të 
cilat ndikojnë në uljen e varfërisë dhe në përmirësimin 
e jetesës së klientëve dhe fuqizimin e tyre, integrimin 
më denjësisht në shoqëri, vetëpunësimin dhe hapjen 
e vendeve të reja të punës, mbështetjen e të rinjve 
me kredi për tu punësuar, duke kufizuar në mënyrë 
modeste tendencën e kësaj shtrese për emigrim. Në 
këtë kuadër, Fondi Besa sh.a ka hartuar një produkt 
të veçantë “Kredia për rininë”, duke ndihmuar dhe 
ndikuar në vetëpunësimin e tyre si një problem evident 
i shoqërisë shqiptare. Gjithashtu, gjate vitit 2013 ne jemi 
angazhuar në disa projekte: 

• Sistemimi i Familjeve Rome, Ngritja e Qendrës 
Tranzitore të Emergjencave

Fondi Besa sh.a, në bashkëpunim me Fondacionin ABC, 
nën  objektivin e mbështetjes të grupeve në nevojë ka 

financuar sistemimin e një numri familjesh rome, që ishin 
të pastrehë dhe jetonin në kushte diskriminuese. Falë këtij 
financimi, u rikonstruktuan disa mjedise banimi, duke u 
krijuar atyre kushte shumë më të mira se më parë. Tashmë 
çdo familje ka mjedisin e saj të pajisur me infrastrukturën 
e domosdoshme.

• Ngritja e këndit të lodrave për fëmijë, Çorovodë.
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Besa Fund jsc social responsibility commitment reflects the 
institution orientation towards keeping the balance between 
social and financial objectives. Besa Fund j.s.c social mission is 
to contribute in promoting micro, small and medium businesses, 
which have their impact in poverty reduction and improvement of 
clients living conditions as well as their empowerment, integration 
with dignity into society, self-employment and the creation of new 
jobs, supporting young people with loans to self-employ, limiting 
modestly the tendency for migration of this segment of population. 
In this context, Besa Fund jsc has developed a special product 
“Youth Loan” with subsidize lending interest for all those young 
people, mainly in Tirana, seeking to start a business, supporting 
them to self-employment as an evident problem of Albanian society.  
During 2013, Besa Fund jsc is engaged in several projects: 

• accommodating Roma Families, establish the 
Emergency Transitory Centre

Besa Fund jsc, in collaboration with ABC Foundation, in compliance 

Social Responsibility
with its social mission to support vulnerable groups has 
funded the accommodation of several Roma families living 
in discriminatory and difficult conditions. This funding was 
used to reconstruct some premises, enabling accommodation of 
Roma families in much better conditions than the existing ones. 
Every family has its own space with the necessary amenities. 

• Building a Playground for Children of Çorovoda

Besa Fund jsc and ABC Foundation financed the setting up 
of an outdoor playground in the town centre. The playground 
was set up in collaboration with the Municipality of Çorovoda, 
which arranged the location and the preservation of its 
environment.

• Reconstruction of the outdoor environment of 
Police Headquarter  - Tirana

• Reconstruction of the ex-political prosecuted people 
offices, Tirana

Fondi BESA sh.a dhe Fondacioni ABC financuan ngritjen 
e këndit të lodrave për fëmijë në qendër të qytetit. Këndi 
u ngrit në bashkëpunim me Bashkinë e Çorovodës, e cila 
morri përsipër sistemimin e hapësirës dhe mirëmbajtjen 
e saj.

• Rikonstruksioni i mjediseve të jashtëm të 
Drejtorisë së Policisë, Tiranë.

• Rikonstruksioni i zyrave të përndjekurve 
politikë, Tiranë.
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Gjatë viteve të fundit, Fondi Besa sh.a ka zgjeruar 
aktivitetin e tij dhe aktualisht operon me �5 zyra në 
të gjithë Shqipërinë. Vetëm gjatë vitit 2013 ne hapëm 
edhe 10 zyra të reja, duke u afruar gjithnjë e më shumë 
me klientët dhe bizneset e tyre. Qëllimi ynë është të 
shkojmë atje ku është klienti dhe zhvillimi, duke e 
rritur aktivitetin si në gjerësi ashtu edhe thellësi. Për 
këtë, Fondi Besa sh.a studion me kujdes se cilat janë 
mundësitë e zgjerimit dhe cila është kërkesa në tregjet 
e reja.

LAÇ

Shtrirja e aktivitetit

Extension of activity 

During the recent years, Besa Fund jsc has expanded its activity and 
currently operates with 65 offices across the country. Only during 2013, 
we opened 10 new offices aiming at being closer to the clients and their 
businesses. Our goal is to be where the customers are by increasing the 
activity in width as well as depth. This is the reason why Besa Fund jsc 
carefully studies what are the possibilities of expansion and what is the 
demand in emerging markets.
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Në vitin 200� vendosëm të dy të krijonim kompaninë “A.Stillo”që operon ne 
fushën e prodhimit, mbarështimit  dhe tregtimit të produkteve blegtorale.  
Gjithashtu, ne furnizojmë me këto produkte edhe institucione  të ndryshme 
shtetërore  si Shtëpia e Fëmijës, Qendra Polivalente  etj.   Kredinë e parë e 
morëm në vitin 2008  me të cilën ndërtuam  një  stallë për mbarështim kafshësh. 

Marrja e kësaj kredie  na ndihmoi të zgjerojmë aktivitetin dhe të krijojmë një 
eksperiencë cilësore në prodhimin dhe tregtimin e produkteve. Kjo ndikoi  në 

rritjen  e të ardhurave. Cilësia e produkteve  ka rezultuar me rritje të klientelës jo 
vetëm ne Sarandë por edhe në Delvinë.

Me kursimet tona dhe kredinë e dytë që morëm përsëri nga Fondi Besa ndërtuam një 
thertore bashkëkohore dhe blemë një dhomë frigoriferike  me kapacitet më të madh  se ajo ekzistuese.   
Me këtë investim ne synojmë  të rrisim më 
shumë shitjet  dhe parashikojmë rritjen e 
fitimit të kompanisë  me mbi 15 %  për vitin 
2014.

In 2006 we decided to create the company “A.Stillo 
“ that operates in the field of raising livestock, 
producing and marketing livestock products. We 
also provide these products to various institutions 
such as the Children Orphanage, Polyvalent 
Center, etc.  With our savings and the first 
loan we got from Besa Fund in 2008, we built 
a stable for livestock.  The loan helped us extend 
the activity and to create a quality experience in 
the production and marketing of products, which 
contributed to revenue growth. The high quality 
of products helped increasing the clientele not 
only in Saranda but in Delvina as well.  
The second loan was complementary to our own capital to build a modern slaughterhouse and to buy a refrigerated 
room with a greater capacity than the existing one.  With this investment, we intend to increase sales and we 
foresee a profit growth of over 15 % for 2014.

DhIMITRAQ STILLo & ThANAS  STILLo  
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Është hera e parë që marr kredi tek Fondi Besa sh.a.  Prej shumë vitesh kam punuar me bashkëshorten 
në Greqi në një furrë buke. Menduam që të ktheheshim në vendin tonë për të investuar kursimet 
dhe eksperiencën tonë në hapjen e një biznesi prodhime brumi. Për këtë na ndihmoi dhe kredia prej 
500,000 lekë që morëm pranë Fondit Besa sh.a me të cilën blemë disa nga pajisjet e domosdoshme 
dhe filluam punën. Në këtë aktivitet tani punojnë të gjithë pjesëtarët e familjes time. Jemi të kënaqur 

dhe aktiviteti po ecën shumë mirë, çka na lejon ta shlyejmë kredinë pa vështirësi.

It is the first time I get a loan from Besa Fund jsc. I worked for many years with my wife in Greece, in a bakery. We 
thought to come back to our country to invest our savings and experience in opening a bakery.  In order to achieve our 

objective, we needed more money than the savings we had, so we decided to get a loan to the amount of 500,000 ALL. We 
used it to buy some of the necessary equipment and started work. All the members of my family are working in this small business. 
We are pleased and activity is progressing very well, what allows us to repay the loan without difficulty.

ILIR DoDA 

Kliente e financuar për herë të dytë 
nga Fondi Besa.
Kredia e parë: �00.000 lekë 

Kredia e dytë:  2.000.000 lekë

Që nga viti 2007,  bashkëshorti im 
menaxhonte një aktivitet të licencuar me 

veprimtari Shërbim Ruajtje të Sigurisë Fizike. 
Fatkeqësisht, bashkëshorti u nda nga jeta dhe mu desh të 

marr në dorë drejtimin e biznesit. 
Aktualisht, biznesi jo vetëm ka vazhduar, por ka shënuar 
rritje duke shtuar kontratat me subjekte të ndryshme. Me 
qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj klientëve, 
ishte e nevojshme për të blerë dy  autovetura të tipit furgon 
për transportin e grupit të gatshëm të sigurisë. Shpejtësia në 
biznesin tonë është element shumë i rëndësishëm. Kjo Prandaj 
kam zgjedhur përsëri Fondin Besa për të marrë kredi – sepse 
këtu gjej shpejtësi në marrjen e kredisë, lehtësi në procedura 
dhe gatishmëri e korrektësi të stafit.   

SoNILA RExhEPI
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Customers funded for the second time by Besa Fund jsc. 
First loan : 600.000 ALL 
Second loan:  2,000,000 ALL. 

Since 2007, my husband managed a licensed business 
dealing with Physical Security Escrow Service. 
Unfortunately, my husband passed away and I had to run 
the business myself. 
Currently, the business has not only continued, but 
is growing by increasing the number of contracts with 
various entities. In order to improve the quality of service 
to customers, it was required to purchase two vehicles for 
the transport of the security group. Speed in our business 
is a very important element. This is also a reason why 
I chose again to get a loans from Besa Fund –speed in 
obtaining credit, ease of procedures and staff readiness are 
willingness are what I really appreciate.
.

KLIENTET TANË OUR CLIENTs
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