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Me rreth 33,000 klientë, me asete më shumë se 13.72 miliardë lekë, me 549 
punonjës dhe 78 zyra në të gjithë Shqipërinë, Fondi BESA sot është një ndër 
institucionet më të rëndësishëm mikrofinanciar në vend. 

Fondi BESA është krijuar për t’i shërbyer individëve që zhvillojnë biznese të vegjël 
dhe të mesëm, biznese që zënë rreth 99,8 % të bizneseve aktive në vend. Ato janë 
kyçe për zhvillimin e ekonomisë dhe nxitës shumë të rëndësishëm të rritjes së 
punësimit jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë. Mbi 80 % e të punësuarve 
janë punësuar nga biznesi i vogël dhe i mesëm.

Aktualisht, Fondi BESA ofron një gamë të gjerë produktesh kredie për këtë treg 
dhe synon të plotësojë kërkesat e klientëve duke vazhduar të mbetet zgjedhja 
e tyre e parë. Ne besojmë se korrektësia, transparenca dhe dialogu aktiv janë 
thelbësorë për të ndërtuar marrëdhënie të besimit me klientët tanë.

Reputacioni i një institucioni financiar është njësoj i rëndësishëm sa edhe 
performanca e tij, ndaj ne të gjithë jemi të angazhuar për të vepruar me integritet 
dhe të sigurohemi të kemi struktura qeverisëse efektive, si dhe të vazhdojmë të 
veprojmë në përputhje me rregulloret dhe gjithë kuadrin ligjor përkatës. 

Fondi BESA ka përgjegjësi për punonjësit, klientët, aksionarët, donatorët dhe të 
gjithë palët me të cilët bashkëpunon. Për ne është thelbësore të krijojmë dhe të 
ruajmë marrëdhëniet e besimit më të gjithë aktorët. Sigurisht, kjo arrihet duke 
operuar bazuar në parimet dhe vlerat thelbësore të institucionit tonë si Integriteti, 
Transparenca, Respekti, Profesionalizmi dhe Qëndrueshmëria. 

Fondi Besa
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Të dashur Aksionarë, Klientë dhe Partnerë, 

Gjatë vitit 2018, përkundër shumë sfidave, Fondi 
BESA realizoi të gjithë objektivat e përcaktuara, 
duke bërë përparime të shkëlqyera dhe duke 
dëshmuar edhe një herë se ka ndërtuar themele 
shumë solide si bazë për rritje të sigurtë edhe në 
të ardhmen.

Ne jemi të kënaqur dhe e përmendim me krenari që 
gjatë këtij viti i kemi shërbyer rreth 33,000 klientëve 
në të gjithë Shqipërinë, duke i ofruar atyre një 
gamë të gjerë produktesh kredie dhe një shërbim 
të cilësor. Ne punojmë ditë pas dite për të fituar 
besimin e klientëve dhe të partnerëve tanë. 

Viti 2018 shënon një përmirësim të dukshëm të 
aktivitetit ekonomik në vend, ku ekonomia shqiptare 
u rrit me 4.3% gjatë nëntë muajve të parë të vitit. 

Mesazhi i 
Drejtorit Ekzekutiv

2018: Viti i rritjes dhe 
konsolidimit të aktivitetit
Teprica e kredisë u rrit me 35%, duke 
shënuar nivelin më të lartë ndër vite.
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Miqësisht

Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

Drejtor Ekzekutiv

Inflacioni vjetor rezultoi mesatarisht 2.0%, në nivel 
të njëjtë me vitin 2017. Në fund të vitit 2018, raporti 
i kredive me probleme në sistemin bankar zbriti në 
11.1%, nga 13.2% një vit më parë.

Në një mjedis sfidues, me praninë e një numri 
të konsiderueshëm bankash dhe institucionesh 
financiare, numri i të cilëve vijon të rritet, ne 
zgjodhëm të vazhdojmë të ndjekim një strategji 
rritjeje dhe zgjerimi të aktivitetit. Edhe këtë vit kemi 
ruajtur ritmin e rritjes falë edhe përpjekjeve të bëra 
ndër vite, duke arritur të gjejmë një ekuilibër midis 
rezultateve afatshkurtra dhe objektivave afatgjata. 

Gjatë vitit 2018, Fondi BESA bëri një progres 
të dukshëm për realizimin e objektivave të tij 
strategjikë në lidhje me rritjen e numrit të klientelës 
dhe të aktivitetit; rritjen e kapitalit; rritjen e fitimit; 
mbajtjen nën kontroll të riskut dhe forcimit të 
pozicionimit në treg si një partner i besueshëm dhe 
profesional për klientët dhe gjenerimit të fitimeve 
për aksionarët tanë në një periudhë afatgjatë. 

Fondi BESA vazhdon të ketë rrjetin më të gjerë të 
mikrofinancës në vend me 78 zyra dhe 549 punonjës.  

21,400 kredi të dhëna gjatë vitit 2018 dhe rritja e 
konsiderueshme e  portofolit të kredisë me 35%, 
duke arritur në 11.4 miliardë lekë, janë tregues 
të qartë të përpjekjeve për t’i shërbyer një numri 
gjithnjë e më të madh klientësh,  duke plotësuar 
nevojat e segmentit tonë të tregut për financim. 

Një vëmendje e shtuar i është kushtuar edhe 
përdorimit eficent të fondeve duke financuar ato 
aktivitete që janë produktive, rentabël, që gjenerojnë 
punësim dhe kanë potencial të lartë afatgjatë. 

Në Fondin BESA përgjegjësitë tona shkojnë përtej 
thjesht financimit të një biznesi, përtej objektivave 
tona financiare. Ne bashkëpunojmë me partnerë të 
ndryshëm për të realizuar një sërë projektesh, të 
cilët kanë një ndikim pozitiv ekonomik dhe social 
për klientët në fusha të tilla si përfshirja financiare 
dhe sociale, fuqizimi i shtresave vulnerabël, 
kryesisht grave dhe të rinjve, dhe edukimi financiar. 

Në vazhdimësi, ne synojmë të përmirësojmë dhe 
të rrisim gamën e produkteve të kredisë dhe ta 
zhvillojmë aktivitetin në përputhje me zhvillimin 
dhe rritjen e klientëve tanë.  Për më tepër, në 
Fondin BESA, ne përpiqemi të zhvillojmë biznesin 
në një mënyrë miqësore dhe të qëndrueshme me 
mjedisin. Ndaj, edhe gjatë vitit 2018 ne punuam për 
zhvillimin e një produkti të ri - Kredisë së Gjelbër, 
në bashkëpunim me BERZH, duke hartuar gjithë 
infrastrukturën e nevojshme për hedhjen e tij në 
treg në fillim të vitit 2019.  

Së fundmi, në emër të Këshillit Mbikëqyrës do të 
doja të falenderoja gjithë punonjësit, klientët që 
kanë besuar tek ne dhe partnerët për mbështetjen 
dhe bashkëpunimin, duke shpresuar dhe besuar 
fort që edhe viti 2019 do të jetë një vit i suksesshëm 
për Fondin BESA.
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Zhvillimi institucional

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. 

1994

1999

2008

2009

Në 
vazhdim
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MË SHUMË BIZNESE 
PËRFITUAN MBËSHTETJE 
FINANCIARE 

MË SHUMË KREDI PËR 
FEMRAT NË BIZNES

35% më shumë volum kredie i disbur-
suar në krahasim me një vit më parë. 

27% e portofolit të kredisë mena-
xhohet nga 10,527 kliente femra, 
fuqizimi ekonomik dhe social i të 
cilave vazhdon të mbetet në fokusin 
e Fondit BESA. 

MË SHUMË FEMRA NË 
MENXHAXHIMIN E FONDIT 
BESA
Në Fondin BESA femrat përbëjnë 
28.6% të Këshillin Mbikëqyrës; 
42% të menaxhimit të lartë; 
37% të menaxhimit të mesëm; 
47% të stafit total; dhe 

32% të klientëve.  

MË SHUMË PRODUKTE KREDIE 
PËR TREGUN E SYNUAR

AFËRSIA ME KLIENTELËN  

Përgjegjësia jonë sociale dhe 
mjedisore u konkretizuan këtë vit 
edhe në dizenjimin dhe përgatitjen 
e gjithë infrastrukturës së nevojshme 
për hedhjen në treg në vitin 2019 
të dy produkteve të reja si Kredia e 
Gjelbër dhe Kredia  e Rinisë.

78 Zyra, të vendosura pothuajse 
në të gjithë Shqipërinë, ofrojnë 
shërbime dhe produkte financiare 
për mbështetjen e mijëra iniciativave 
private. Hapja e disa arkave ka 
mundësuar lehtësimin e pagesave 
pa komision të klientëve.

Impakti ynë



Fondi BESA 
në shifra 2018

Asete 
Totale

13.72 miliardë Lekë

111.18 milion Euro

Kapital 
Total

25.48 milion Euro

3.14 miliardë Lekë

Shuma 
Kumulative

71.90 miliardë Lekë

582.60 milion Euro

Klientë 
Aktivë 32,575

19,989
Kredi të 
dhëna 
gjatë vitit 21,413

Portofoli 
i Kredisë

11.44 miliardë Lekë

92.70 milion Euro

Volumi i 
disbursuar 
në vit

9.86 miliardë Lekë

79.89 milion Euro

Kthimi 
mbi 
Asetet 2.96%

Kthimi 
mbi 
Kapital 12.46%
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Kursi i Këmbimit 
31. 12. 2018 US$/Lek: 107.82    EUR/LEK: 123.42
31. 12. 2017 US$/Lek: 111.10    EUR/Lek: 132.95
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28,462 

5,8378

2016

30,028

6,282

2017

29,895

7,002

30,590

8,473

2018

32,575

11,441

2014 2015

Nr. i Kredive Aktive

Portofoli i Kredisë 

('000,000 lekë)

2016 20182014 2015

18,113 

5,063 

19,549

5,486

19,275

6,082

21,413

9,860

2017

19,989

7,142

Nr.  Kredive të Disbursuara 

Volumi i Disbursuar 

('000,000 lekë)

2016 20172014 2015

127,753 

43,426

147,302

48,895

166,661

55,156

186,621

62,256

2018

208,034

71,903

Nr. Kumulativ i Kredive

Shuma Kumulative e 

Disbursuar  ('000,000 lekë)

Arritje 2018

71,
903

2014 2016 2017 20182015

208,034

Cumulative No. of Loans Cumulative Amount 
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Për hartimin e strategjisë për vitet në vazhdim, 

Fondi BESA bazohet kryesisht në objektivat 

afat-mesme dhe afat-gjata institucionale, po 

ashtu konsideron edhe situatën aktuale dhe 

parashikimet e zhvillimeve të ardhshme në 

ekonominë shqiptare. 

Objektivi Strategjik: Të kontribuojë në 

rritjen ekonomike dhe reduktimin e varfërisë 

së vendit në zonat urbane, gjysmë-urbane 

dhe me një aktivitet të shtuar në zonat rurale, 

duke nxitur sektorin e ndërmarrjeve mikro, 

të vogla dhe të mesme, si dhe të aktiviteteve 

bujqësore dhe blegtorale, nëpërmjet ofrimit 

të kredive të përshtatura sipas nevojave të 

tregut të synuar. 

Për të arritur këtë objektiv strategjik, Fondi 

BESA do të synojë realizimin e sa më 

poshtë:

• Dhënia rreth 34.47 miliardë lekë gjatë tre viteve të 

ardhshme. 

• Rritja e produktivitetit dhe eficencës së stafit në të 

gjitha nivelet.

• Ruajtja dhe përmirësimi i nivelit të vetë-

qëndrueshmërisë financiare. 

• Sigurimi i një aktiviteti të shëndetshëm që krijon 

besim tek klientët, partnerët dhe aksionarët.

• Forcimi i kontrollit të brendshëm dhe ruajtja e një 

cilësie të lartë portofoli.

• Rritja e kapaciteteve të stafit për t’ju përshtatur 

ritmeve të rritjes së institucionit.

• Kultivimi i një kulture institucionale ku mirëpriten ide 

inovative dhe zgjidhje kreative.

PRIORITETET DHE OBJEKTIVAT 2019



Në Fondin BESA, punonjësit janë kapitali më 

i rëndësishëm, ndaj dhe një nga objektivat 

tona kryesore është zhvillimi i kapitalit njerëzor. 

Sot, gjithçka është në lëvizje, në ndryshim të 

vazhdueshëm. Mënyra se si punojmë, ashtu edhe 

mjedisi në të cilin punojmë, bëhen gjithnjë e më 

komplekse. Por, ekipi i Fondit BESA është një 

ekip me punonjës profesionistë, të dedikuar dhe 

të trajnuar për të qenë të aftë dhe fleksibël për të 

reaguar dhe përshtatur më mjedisin ekonomik në 

ndryshim. 

Në Fondin BESA, ne mundohemi të  ndërtojmë 

një model të thjeshtë biznesi, të kemi një gamë 

produktesh lehtësisht të kuptueshëm për klientelën 

dhe një ekip të aftë për të komunikuar thjesht me ta. 

Ne besojmë se ky është një ndër avantazhet që 

kontribuon në rezultatet dhe performancën e Fondit 

BESA.  

Është shumë thelbësore që ne të kuptojmë se çfarë 

i motivon punonjësit, çfarë i bën ata të jenë të lidhur 

fort pas objektivave të institucionit, si e perceptojnë 

mjedisin e punës dhe t’i përgjigjemi duke krijuar 

mjedisin më të favorshëm që stimulon arritjen e 

rezultateve të larta. Nga ana tjetër, me qëllim që 

të ndërgjegjësohen për të arritur një performancë 

të lartë, punonjësit duhet të njihen me objektivat 

e institucionit, objektivat e tyre individuale, të dinë 

se çfarë pritet prej tyre dhe cilat janë standartet që 

kërkon institucioni në arritjen e objektivave. 
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Punonjësit tanë – 
Kapitali ynë

Burimet Njerëzore dhe Mjedisi i Punës



Çdo vit, departamenti i Burimeve Njerëzore harton 

pyetësorë për të matur nivelin e kënaqësisë së 

punonjësve, stimulon dialogun e hapur, diskutimin 

e çështjeve që shqetësojnë punonjësit, për të gjetur 

zgjidhjet më optimale. Është pikërisht ndërtimi 

i kësaj kulture institucionale ku secili mund të 

shprehë hapur mendimin dhe shqetësimin e tij që 

ka sjellë rezultatet e deritanishme.   

Në lidhje me ankesat dhe shqetësimet e punonjësve 

dhe klientëve, Fondi BESA, përveç dialogut të 

hapur, ka krijuar kanale të ndryshme komunikimi 

ku ata mund të raportojnë problematika që hasin 

gjatë ditës së punës, të cilat janë në kundërshtim 

me rregullat dhe politikat e 

institucionit. 

Trajnimi: Gjatë vitit 2018, Fondi 

BESA ka shtuar përpjekjet për 

krijimin e një ekipi, i cili do të 

dijë të përballojë sfidat dhe 

të arrijë objektivat. Me qëllim 

që të mbështesim punonjësit 

në përpjekjet e tyre për t’u 

zhvilluar më tej profesionalisht 

dhe të avancojnë në karrierë, 

dhe bazuar në planin e trajnimit 

sipas niveleve, janë zhvilluar 

54 aktivitete trajnimi, janë 

trajtuar 29 tematika dhe janë trajnuar në total 841 

pjesëmarrës, në nivele të ndryshme përfaqësimi. 

Çështjet kyçe në të cilat janë përqendruar trajnimet 

janë çështje të menaxhimit, njohja dhe zbatimi 

me rigorozitet i politikave dhe rregulloreve të 

kredidhënies, menaxhimi i riskut, komunikimi, 

marketingu etj. 

Veç trajnimeve, një mënyrë për të përmirësuar 

përvojën e punonjësve të të mësuarit janë edhe 

shpërndarja elektronike e materialeve për çështje 

që kanë të bëjnë me punën e përditshme, kryesisht 

të oficerëve të kredisë dhe menaxherëve të degëve. 
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Femrat: Gjatë 2018, Fondi BESA ka ruajtur 

fokusin e tij në rritjen e pjesëmarrjes së 

femrave në të gjithë nivelet e institucionit. 

Në fund të vitit 2018, femrat në Fondin BESA 

përbëjnë 28.6% të Këshillin Mbikëqyrës; 42% 

të menaxhimit të lartë; 37% të menaxhimit 

të mesëm; 47% të stafit total dhe 32% të 

klientëve. 

Edhe gjatë viteve në vijim, Fondi BESA do 

të vazhdojë të rrisë përfaqësimin e femrave 

në pozicione drejtuese, pasi tashmë është 

provuar se ekuilibri gjinor çon në rezultate 

më të mira.   

Mjedisi i punës: Fondi BESA vazhdon të jetë shumë 

i kujdesshëm përsa i përket krijimit të një mjedisi 

pune, i cili nxit përkushtimin për arritjen e rezultateve, 

respektimin e diversitetit të punonjësve pa dallim gjinie, 

rrace, orientimi seksual apo besimi. 

Fondi BESA ka përgjegjësi për punonjësit, klientët, 

aksionarët, donatorët dhe të gjithë palët me të cilët 

bashkëpunon. Për ne është thelbësore të krijojmë 

dhe të ruajmë marrëdhëniet e besimit me të gjithë 

aktorët. Sigurisht, kjo arrihet duke operuar bazuar 

në parimet dhe vlerat thelbësore të institucionit si 

Integriteti, Transparenca, Respekti, Profesionalizmi dhe 

Qëndrueshmëria. 

28.6%

42%

37%

47%

32% e klientëve
 janë femra.

e sta�t total 
janë femra

e Këshillin 
Mbikëqyrës janë 
femra

e pozicioneve të 
menaxhimit të 
mesëm janë femra

e pozicioneve të 
menaxhimit të 
lartë janë femra

Në fund të 
vitit 2018
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Zyrat e reja
Gjatë vitit 2018, Fondi BESA e zgjeroi aktivitetin e tij 

me 4 zyra të reja satelite duke synuar t’i përgjigjet 

në kohë reale kërkesave të klientëve si dhe për 

një organizim sa më të mirë të Degëve Rajonale. 

Gjithashtu, janë hapur zyra arke pranë disa degëve 

Rajonale si Pogradec, Tiranë, Elbasan, numri i të 

cilave pritet të rritet për vitin 2019. 

Një numër zyrash janë akomoduar në zyra të 

reja me qëllim sigurimin e kushteve optimale të 

punës dhe duke pasur në vëmendje afërsinë me 

klientelën. 
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Duke synuar që të pozicionohemi në mendjen e 
klientëve si një institucion financiar i besueshëm, ku 
klientët të gjejnë zgjidhje për nevojat e tyre financiare 
në kohën e duhur dhe me cilësi, një rëndësi të veçantë 
merr komponenti i marketingut.

Në Fondin BESA marketingu nënkupton një sistem, 
i cili bën të mundur arritjen e kënaqësisë maksimale 
të klientelës nëpërmjet produkteve të kredisë dhe të 
ofrimit të një shërbimi cilësor për grupin e synuar të 
klientelës, duke pasur në vëmendje maksimizimin e 
fitimit. 

Aktualisht, llojet e produkteve dhe të shërbimeve 
financiare në treg janë të ngjashme. Mund të themi 
se dallimet midis konkurrentëve nuk janë shumë të 
mëdha. Megjithëse marketingu nuk është një koncept 
i ri, mënyra se si ndërtohet dhe zbatohet mund të 
konsiderohet një mjet strategjik që mund të ndihmojë 
institucionin për të tejkaluar konkurrencën, në mënyrë 
që të fitojë më shumë pjesë të tregut. 

Fondi BESA është i ndërgjegjshëm se vetëm ruajtja 
e klientelës ekzistuese nuk mjafton. Zgjerimi i tregut 
në zona të reja dhe tërheqja e klientëve të rinj është 
një sfidë e rëndësishme, e cila i sjell institucionit 
shumë avantazhe konkurruese në krahasim me 
konkurrencën. 

Në këtë kuadër, gjatë vitit 2018 është punuar për 
identifikimin dhe analizimin e nevojave të  tregut për 
produkte apo shërbime të reja. Bazuar në nevojat, 
preferencat dhe kërkesat e tregut, është punuar 

për përmirësimin e produkteve ekzistuese dhe për 
zhvillimin produkteve të reja që t’i përgjigjen kërkesës.  

Është punuar për rritjen e kënaqësisë së klientelës 
duke i dhënë atyre vlerën e premtuar, në mënyrë që 
të kthehen përsëri, dhe duke i dhënë një arsye më 
tepër për të influencuar dhe për të sjellë klientë të 
tjerë. Studimet tregojnë se organizatat që kanë rritur 
kënaqësinë e klientelës, kanë rritur edhe nivelin e 
ruajtjes së klientelës dhe numrin e kredive për një 
klient.

Janë organizuar fushata marketingu pothuaj në 
të gjitha zonat ku ushtron aktivitetin Fondi BESA 
me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e 
tregut të synuar mbi produktet dhe shërbimet që 
ofron institucioni. Kjo ka kërkuar edhe zhvillimin 
e materialeve informuese si fletëpalosje, banera, 
postera, të cilët janë hartuar me një gjuhë të thjeshtë, 
të kuptueshme dhe transparente.  
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Marketingu



2018

 

232,366,699 

932,070,039

11,043,623,561

1,081,475,263

269,173,491

6,574,849

68,543,771

19,409,960

68,598,269

13,721,835,902

8,487,522,397

0

1,901,685,559

24,683,996

12,689,507

150,535,906

10,577,117,365

2,536,018,000

107,168,379

42,812,777

458,719,381

3,144,718,536

13,721,835,901

685,664,662

671,996,077

8,429,718,284

212,577,000

274,876,075

9,866,345

69,552,000

0

112,607,876

10,466,858,319

5,561,253,995

45,808,405

1,887,855,06

13,294,996

10,481,901

159,451,577

7,678,145,940

2,151,191,000

86,913,660

120,541,600

430,066,119

2,788,712,379

10,466,858,319

2017

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2018       US$/Lekë: 107.82    
                                                                     EUR/Lekë 123.42

Shifrat në lekë       

AKTIVET

Mjete monetare dhe ekuivalente

Depozitat bankare me afat 

Huatë për klientët

Aktive afatgjata materiale 

Inventari i aktiveve te riposeduara

Aktive të mbajtura për shitje

Investimet në pjesëmarrje

Tatimi I parapaguar

Aktive të tjera

Totali i Aktiveve

DETYRIMET

Huamarrje me kosto të amortizuar

Huamarrjet me vlere te drejte nepermjet fitim/humbjes

Borxhi i varur

Grantet

Të ardhurat dhe tatimet e tjera të pagueshme

Detyrime të tjera

Totali i Detyrimeve

KAPITALI

Kapitali Aksionar

Rezerva ligjore

Fitimi i akumuluar

Fitimi i vitit

Totali i Kapitalit

Totali i Detyrimeve dhe Kapitalit

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2017       US$/Lekë: 111.10    
                                                                     EUR/Lekë: 132.95
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Bilanci



Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2018       US$/Lekë: 107.82    
                                                                     EUR/Lekë 123.42

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2017       US$/Lekë: 111.10    
                                                                     EUR/Lekë: 132.95

2018

 2,576,181,115 

 (418,580,753)

 2,157,600,362 

 2,395,140 

 19,314,659 

 21,709,799 

 (368,489,832)

 (776,192,293)

 (417,020,080)

 (71,472,224)

 55,844,994 

 (1,577,329,435)

 601,980,726 

 (143,261,345)

 458,719,381 

  - 

 458,719,381 

2017

 1,973,961,725 

 (343,467,200)

 1,630,494,525 

 55,634,051 

 5,814,389 

 61,448,440 

 (76,240,425)

 (683,039,910)

 (368,804,496)

 (59,702,829)

 11,758,425 

 (1,176,029,235)

 515,913,730 

 (85,847,612)

 430,066,118 

  - 

 430,066,118 

Shifrat në lekë

Interesa

  Të ardhura nga Interesat

  Shpenzime për Interesat

Marzhi neto i interesit

Të Ardhura të Tjera

  Të ardhura nga Grantet

  Të ardhura të tjera, neto

Totali i të Ardhurave të Tjera

Shpenzime Operative

  Zhvlerësimi nga humbjet e huave për klientët

  Shpenzime personeli

  Shpenzime të tjera administrative

  Zhvlerësimi dhe Amortizimi

  Fitimi neto nga ndryshimi i kursit të këmbimit

Totali i Shpenzimeve Operative

Fitimi para Tatimit mbi të Ardhurat

  Shpenzimi i Tatimit mbi të ardhurat

Fitimi neto i vitit

  Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, neto të tatimit mbi tëardhurat

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse të vitit 
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Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve



2018

 601,980,726 

 71,472,224 

 (4,883,435)

 6,441,603 

 382,829,509 

 (2,395,140)

 - 

 39,020,377 

 23,905,788 

 9,708,228 

 (2,576,181,115)

 418,580,753 

  - 

 (2,972,770,921)

 (13,227,262)

 (6,708,065)

 (4,022,226,730)

 2,393,093,085 

 (411,179,189)

 (129,340,224)

 (2,169,653,058)

2017

 430,066,119 

 58,055,495 

  - 

 9,774,912 

 159,814,360 

 (55,634,051)

 1,570,450 

 132,836,125 

  - 

 11,648,000 

 (1,898,627,243)

 343,467,200 

 85,847,612 

 (1,668,554,294)

 (2,929,658)

 34,610,051 

 (2,358,054,922)

 1,844,115,739 

 (322,921,805)

 (105,097,644)

 (941,958,632)

Flukset e parasë nga veprimtaritë operative

Fitimi para tatimit

Rregullimet për:

Zhvlerësimin dhe Amortizimin

Asghjësimi i aktiveve

Humbja nga nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve 

Zhvlerësimi nga humbjet e huave për klientët

Amortizimi i granteve

Diferencat në kursin e këmbimit në rivlerësimin e granteve

Huatë e fshira

Zhvlerësimi për tarifat e përmbarimit

Ndikimi i metodës së kapitalit aksionar tek pjesëmarjet

Të ardhurat nga interesi

Shpenzimet nga interesi

Shpenzimet nga tatimi mbi të ardhurat

Ndryshime në:

Huatë për klientët

Aktive të tjera

Detyrime të tjera

Interesat e përfituara

Interesat e paguara

Tatimi i paguar mbi të ardhurat

Paraja neto nga aktivet operacionale

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2018       US$/Lekë: 107.82    
                                                                     EUR/Lekë 123.42

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2017       US$/Lekë: 111.10    
                                                                     EUR/Lekë: 132.95

Shifrat në lekë       
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Pasqyra e flukseve të parasë



2018

 (937,809,377)

  - 

 (260,073,962)

 (8,700,000)

 24,222,443 

 (1,182,360,896)

 

2,884,931,850 

 13,784,140 

 2,898,715,990 

 (453,297,964)

 685,664,662 

 232,366,698 

2017

 (87,953,678)

 (25,170,894)

 317,490,346 

 (20,300,000)

 14,390,083 

 198,455,857 

 

983,686,861 

 13,029,000 

 996,715,861 

 253,213,086 

 432,451,576 

 685,664,662 

Flukset e parasë nga aktivet investuese

Blerja e pajisjeve

Blerja e kolateraleve të riposeduar

Rritja e depozitave me afat

Blerja e investimeve

Të ardhurat nga shitja e aktiveve fikse

Flukset e parasë të përdorura në aktivetet investuese

Flukset e parasë në aktivetet financuese

(Pagesat)/të ardhurat nga huamarrjet dhe detyrimet 

e varura, neto

Të ardhurat nga grantet

Flukset e parasë nga aktivetet financuese

Rritja neto në mjetet monetare

Mjete monetare tyre në fillim të vitit

Mjete monetare në fund të vitit

Shifrat në lekë       

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2018       US$/Lekë: 107.82    
                                                                     EUR/Lekë 123.42

Kursi i Këmbimit :     31. 12. 2017       US$/Lekë: 111.10    
                                                                     EUR/Lekë: 132.95
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Raporti i auditorëve të pavarur
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PROJEKTE 
Projekti EaSI (Skema e garancisë për Punësim 

dhe Inovacion Social) është një  instrument 

financiar i mundësuar nga BE për të promovuar 

punësim të qëndrueshëm, për të garantuar 

mbrojtjen e duhur sociale, për të luftuar përjashtimin 

social dhe varfërinë dhe përmirësimin e kushteve 

të punës. Kjo skemë garancie mbulon një pjesë të 

riskut për dy produkte të veçanta për bujqësinë dhe 

rininë si dhe investime për ngritjen e kapaciteteve.

Në kuadër të këtij projekti ka vazhduar puna për 

arritjen e objektivave të parashikuara dhe u ngrit 

infrastruktura e nevojshme për hartimin e produktit, 

Kredi Rinie EaSI, si një instrument në mbështetje të 

vetë-punësimit të të rinjve të cilët synojnë të zhvillojnë 

biznesin e tyre apo hapin një biznes start-up. 

Projekti BERZH – AASF (Janar 2017 – Janar 

2020) është iniciuar nga Banka Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim në bashkëpunim me 

Qeverinë Shqiptare dhe ka si qëllim promovimin 

dhe rritjen e aksesit për financimin e agrobiznesit në 

Shqipëri. Në kuadër të këtij projekti, Fondi BESA ka 

nënshkruar me BERZH një Marrëveshje Kredie dhe 

Bashkëpunimi e cila përbëhet nga tre komponentë: 

Kredia, Asistenca Teknike dhe Skema e Grancisë e 

mbështetur në fondet “grant” që do të akordohen 

nga Qeveria Shqiptare.

Në bashkëpunim me zyrën e AASF, Fondi BESA 

ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh në funksion 

të rritjes së kapaciteteve të stafit, përmirësimit të 

infrastrukturës së brendshme duke synuar rritjen e 

ndërhyrjes së institucionit në këtë sektor.  
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Projekti GEFF – Green Energy Financing Facility, 

në kuadër të marrëveshjes së 

kredisë dhe bashkëpunimit ndërmjet Fondit 

BESA dhe Bankës Evropiane për Rindërtim 

dhe Zhvillim synon promovimin e investimeve në 

ekonominë e gjelbër në banesa në Shqipëri përmes 

financimit të një shume prej 3,000,000 Euro në këtë 

sektor për një periudhë 3-vjeçare. 

Kjo marrëveshje bashkëpunimi mbështetet 

gjithashtu me një shumë grant të financuar nga 

Fondi Evropian i Përbashkët i Ballkanit Perëndimor 

për aplikimin e skemës nxitëse për huamarrësit 

që kryejnë këto investime si dhe nga Qeveria 

Austriake dhe fondi në kuadër të Investimeve në 

Ballkanin Perëndimor për financimin e programit 

për Bashkëpunimin Teknik për këtë marrëveshje.

Në përputhje me specifikimet e marrëveshjes së 

bashkëpunimit ndërmjet Fondit BESA dhe BERZH 

u dizenjua produkti “Kredi e Gjelbër - GEFF”, që 

destinohet për individët të cilët dëshirojnë dhe kanë 

të drejtë ligjore të kryejnë investime në banesën e 

tyre që synojnë eficencën dhe kursimin e energjisë.

Për çdo investim të kryer nga klienti në përputhje 

me specifikimet dhe kërkesat e këtij projekti, klienti 

do të përfitojë në formë granti 15 – 20% të vlerës 

së investimit, nëse investimi është i barabartë me 

shumën e kredisë ose vlerës së kredisë në rast se 

investimi është më i madh. 

Përveç punës për ndërtimin e infrastrukturës për 

implementimin e këtij projekti dhe produktit specifik 

të kredisë, Departamenti i Marketingut është 

angazhuar në trajnimin e degëve të institucionit në 

lidhje me këtë produkt kredie dhe mënyrën se si do 

të funksionojë projekti. 



“Shqipëri, Udhëto në Mënyrën Tënde: Menaxhimi 

Multi-aktor i Integruar i Turizmit Rural dhe Kulturor 

në Qarqet Gjirokastër dhe Berat (TREC) në bashkitë 

Gjirokastër, Përmet, Berat e Skrapar. Në Tetor 2017, 

Fondi BESA nënshkroi marrëveshjen e bashkëpunimit 

me Fondacionin CESVI për implementimin e projektit. 

Objektivi i Projektit është të zhvillojë një sistem 

të integruar dhe të fuqizuar të pritjes turistike: kjo 

nënkupton krijimin e Partneriteteve Publike-Private për 

menaxhimin e produkteve dhe shërbimeve të njohura 

nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, Ministria e Turizmit 

dhe e Ambientit, rritjen e volumit të aktivitetit të SME-ve, 

rritjen e numrit të turistëve të regjistruar në nivel lokal.
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Projekti “Zana e Maleve”: Në vijim të një 

eksperience të suksesshme që Fondi BESA 

ka pasur ndër vite me VIS Albania, gjatë vitit 2018 

arriti të angazhohej në projekt të ri të financuar 

nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim 

(AICS).  Qëllimi i projekti të ri të quajtur “Zana e 

Maleve” është të kontribuojë në promovimin e një 

modeli ekonomik dhe social të qëndrueshëm dhe 

gjithëpërfshirës në veriun e Shqipërisë, përkatësisht 

në Malësinë e Madhe.  Projekti do të zgjasë për 

një periudhë 3-vjeçare dhe përfshin kreditimin 

e aktiviteteve bujqësore dhe atyre në sektorin e 

turizmit, bizneseve start-up, kreditimin e të rinjve 

dhe grave në biznes me kushte favorizuese.

Në kuadër të këtij projekti, janë organizuar trajnime 

të të rinjve të zonës së Malësisë së Madhe në lidhje 

me krijimin e bizneseve start-up.



Fondi BESA, është i kënaqur të shpallë se është 

vlerësuar nga Komisioni Evropian (KE) me 

Certifikatën e përputhshmërisë me European Code 

of Good Conduct for Microcredit Provision.

Përmbushja e kushteve të Kodit është parakusht për 

të përfituar nga Asistenca Teknike dhe Instrumentet 

Financiare EaSI.

European Code of Good Conduct for Microcredit 

Provision ofron një sërë standardesh në drejtim 

të menaxhimit, qeverisjes, menaxhimit të rrezikut, 

raportimit dhe marrëdhënieve me konsumatorët dhe 

investitorët, që janë të përbashkëta për sektorin e 

mikrokredisë në Bashkimin Evropian. Këto standarde 

janë në dobi të klientëve, investitorëve, financuesve, 

pronarëve, rregullatorëve dhe organizatave partnere.

Kodi është ndërtuar mbi praktikat më të mira në 

sektorin e mikrofinancës dhe është zhvilluar në 

konsultim të ngushtë me sektorin e mikrokredisë 

KOMISIONI EVROPIAN I AKORDON 
FONDIT BESA CERTIFIKATËN 

PËR PËRPUTHSHMËRI ME 
STANDARTET E “EUROPEAN 

CODE OF GOOD CONDUCT FOR 
MICROCREDIT PROVISION”

në BE dhe aktorët e saj. Zhvillimi i Kodit u bazua 

në faktin se duke pasur parasysh kuadrin e 

ndryshëm rregullator mbi të cilin operojnë ofruesit 

e mikrokredive në BE , ekzistonte nevoja për një 

paketë të unifikuar standartesh për sektorin.

Kjo Certifikatë konfirmon pozicionin e Fondit BESA 

si një ndër ofruesit më të mirë të mikrokredisë në 

vend, duke qenë një ndër të paktët institucione që 

është kualifikuar për të marrë këtë Certifikatë.
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Struktura Organizative

         

RRJETI  I  DEGEVE

 
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

KËSHILLI MBIKËQYRËS

DREJTORI EKZEKUTIV

KOMITETI I AUDITIMIT

KABINETI I DREJTORIT
 EKZEKUTIV

DEPARTAMENTI I 
AUDITIT TE 

BRENDSHEM

DEPARTAMENTI 
KREDIVE TE 
VOGLA & TE 

MESME

DEPARTAMENTI 
I KREDIVE

MLE

DEPARTAMENTI 
MARKETINGUT 

DHE ZHVILLIMIT

DEPARTAMENTI 
TEKNOLOGJISE 

INFORMACIONIT

SEKTORI 
HARDWARE

SEKTORI 
SOFTWARE

SEKTORI 
PRONAVE

SEKTORI 
JURIDIK

RAJONI 
TIRANE

RAJONI 
FIER

ARKA 
QENDRORE

DEPARTAMENTI I 
FINANCES

SEKTORI I  
THESARIT DHE 

MENAXHIMIT TE 
KREDIVE

SEKTORI 
KONTABILITETIT 

DHE RAPORTIMIT

SEKTORI 
BURIMEVE 

NJEREZORE  & 
TRAJNIMIT

SEKTORI I 
SHERBIMEVE

DEPARTAMENTI 
BURIMEVE 

NJEREZORE & 
SHERBIMEVE

DEPARTAMENTI 
JURIDIK

DEPARTAMENTI 
DEBT            

COLLECTION

DEPARTAMENTI 
MENAXHIMIT TE  

RISKUT
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Mirela tregon se përpara 5 vitesh vendosi të vinte 
bashkë me bashkëshortin në Tiranë nga qyteti i 
Elbasani. Të dy kishin eksperiencë në prodhimin e 
produkteve të brumit, ndaj kishim dëshirë të hapnim 
biznesin tonë të vogël.

Fillimisht po mundoheshin të  përshtateshin me 
mjedisin e Tiranës dhe të njihnin më mirë tregun, të 
kuptonin se çfarë preferonte tregu dhe cilat produkte 
ishin më të kërkuara. 

“Vendosëm të hapim një furrë buke. Kishim 
eksperiencën e nevojshme, vullnetin dhe dëshirën 
për të ngritur një biznes tonin, por kostot ishin të 
konsiderueshme dhe nuk mund t’ja dilnim mbanë me 

Histori suksesi fondet tona. Kjo na bëri të fillonim të interesoheshim 
se ku mund të merrnim një kredi. Disa nga miqtë na 
referuan disa banka për të marrë kredi. Kontaktuam 
disa banka, por nuk mundëm të marrim kredi. Ishim 
vërtetë shumë të pezmatuar dhe për një çast menduam 
se do të ishte e pamundur. Ishte një mikesha ime që 
na sugjeroi të interesoheshim pranë Fondit BESA që 
ofronte kredi për biznesin e vogël. 

Nuk humbëm kohë dhe kontaktuam me Fondin 
BESA. Kredinë e morëm brenda disa ditësh dhe 
ëndrra jonë filloi të bëhet realitet. Kredinë e parë e 
përdorëm për bjerrjen e makinerive dhe pajisjeve 
për furrën e bukës.

Sot në këtë furrë kemi të punësuar 13 punonjës të 
gjithë me kontrata të rregullta pune.”  

Por Mirela me bashkëshortin nuk u ndalën këtu. 
Duke parë që biznesi po ecte shumë mire dhe 

klientët ishin të kënaqur, menduan të zgjerojnë më 
tej aktivitetin. Nga vëzhgimet e bëra rezultoi se në atë 
zonë nuk kishte asnjë dyqan që tregtonte ëmbëlsira, 
ndaj vendosën që të shtojnë edhe prodhimin dhe 
shitjen  e ëmbëlsirave.

“Ishte përsëri Fondi BESA - thotë Mirela – që na u 
përgjigj menjëherë kur bëmë kërkesën për kredinë 
e dytë”.  Tashmë tregun e njihnim më mirë dhe ishte 
disi më lehtë ti përgjigjeshim klientëve me produktet 
që ata preferonin. Me këtë kredi hapëm biznesin tjetër  
që e konceptuam si  punishte buke dhe ëmbëlsirash 
si dhe dyqan për tregtimin e këtyre produkteve. 
Edhe këtu kemi 14 të punësuar. Tashmë biznesi 
është konsoliduar dhe ne po mendojmë përsëri për 
të zgjeruar aktivitetin. Tashmë e kemi gjetur edhe 
partnerin tone – Fondin BESA”. 



RAPORT VJETORR RAPORT VJETORRAPORT VJETORR RAPORT VJETOR 27

E pa veten të pafat nga momenti që u kthye 

nga emigracioni në vendin fqinjë Greqi.

Aureli pasi kishte punuar prej afro 10 vitesh 

në Greqi si shumë bashkatdhetarë dhe 

mendoi që të kthehej në Shqipëri. Tashme 

me një eksperiencë si ndërtues, mendoi të 

ushtronte të njëjtin profesion  edhe këtu. 

Filloi të vëzhgonte tregun, por vuri re që 

konkurrenca në këtë fushë ishte e madhe. 

Hapin e parë e bëri duke hapur një biznes 

për shitje me shumicë dhe pakicë të 

pajisjeve të ndërtimit. Kjo e ndihmoi të 

kuptonte më mirë se si funksiononte tregu 

në kushtet e ekonomisë së lirë. Shpejt 

kuptoi se kishte një boshllëk në treg përsa 

i përket prodhimit të gozhdëve.  

“Fillova ta mendoj si ide blerjen e një linje për 

prodhimin e gozhdëve – thotë Aureli - por fillimisht 

më dukej pak utopi pasi nuk e kisha mundësinë për 

të financuar gjithçka me kursimet e mia. Atëherë 

fillova të shikoj a mund të merrja një kredi në bankë, 

por këtë mundësi e gjeta pranë Fondit BESA. Bleva 

pajisjen dhe realizova hapjen e këtij biznes për 

përpunimin e gozhdëve.” 

Falë punës së tij këmbëngulëse dhe dëshirës për 

t’ja dalë mbanë, dhe me mbështetjen financiare të 

Fondit BESA, Aureli ka arritur të mbizotërojë rreth 

Histori suksesi 

70% të tregut të gozhdëve dhe rrjetave në gjithë 

Shqipërinë. Tashmë ai ka punësuar 10 punëtore 

me kontrata pune të rregullta. 

“….dhe sërish vazhdoj të mendoj se do ta zgjeroj 

këtë biznes, për ta bërë atë dhe më të larmishëm 

duke parë se Tirana dhe shumë qytete të tjera janë 

në zhvillim. Tashmë e kam edhe partnerin tim drejt 

suksesit – Fondin BESA – thotë Aureli, që ndjehet 

më i sigurtë dhe shumë profesional e krenar kur flet 

për suksesin e tij.” 
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