
Këshilla për Biznesin e Vogël në Shqipëri

Informacione mbi Kompaninë
Detaje:  

Emri i plotë i kompanisë: Numri i Regjistrimit (NIPT): 

Adresa: 

Tel:  Fax: 

Email:  Website: 

Emri i Drejtorit: Përfaqësuesi ligjor i kompanisë: 

Gjinia e Drejtorit: Mosha e Drejtorit: 

Viti i Themelimit: Xhiro vjetore (EUR): 

TVSH/(nqs aplikohet):  

Punonjësit:  

Numri total i punonjësve: Numri i punonjëseve femra: 

Industria: 

Përshkrim i kompanisë (historiku, produkte, shërbime, klientë, volume dhe zhvillimet kryesore)

Historiku i krijimit të kompanisë (5-10 vitet e fundit):

Viti Nr. i 
punonjësve

Xhiro vjetore (EUR) Aspektet kryesore 
(privatizim, ristrukturim, zbatimi i standarteve të industrisë etj)

Aplikim për Projekt

Financuar nga Bashkimi Evropian, 
Italia, Luksemburgu, Suedia dhe 

Fondi Special i Aksionerëve të 
BERZH-it



Këshilla për Biznesin e Vogël në Shqipëri

Struktura e pronësisë (shpërndarja e aksioneve ose njësive në %): 

Aksionerë vendas     

Aksionerë të huaj     

Aksionerë private     

Aksionere femra     

Produkte ose shërbime dhe përqindja e tyre tek të ardhurat:     

    %  

    %  

    %  

    %  

Eksport     %  

Investime (ju lutem jepni informacion mbi kreditë e marra nga kompania): 

Viti Emri i Institucionit Kredidhënës Shuma (EUR) Norma vjetore 
e interesit

Statusi 
(aktive, e paguar, e 
kërkuar)

Përshkrim i projektit
Përshkrim i problemeve të biznesit (përcaktim i problem-it (eve) kryesore për t’u zgjidhur nga projekti):

Çfarë lloji konsulence kërkoni?

Cilat janë përfitimet e pritshme të projektit?

Financuar nga Bashkimi Evropian, 
Italia, Luksemburgu, Suedia dhe 

Fondi Special i Aksionerëve të 
BERZH-it



Këshilla për Biznesin e Vogël në Shqipëri

Këshilla për Bizneset e Vogla, Banka Europiane për Rindërtim  dhe Zhvillim
Apartamenti 102, Kati i 10, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Tirane, Shqipëri Tel: +355 4 225 9439 

 Email: knowhowalbania@ebrd.com W: ebrd.com/knowhow/albania

Konsulenti i propozuar
(nëse keni një konsulent për projektin, ju lutem vendosni emrin e kompanisë, detajet e kontaktit, emrin e personit përgjegjës):

Data e pritshme e fillimit të projektit:     

Punonjësi përgjegjës për projektin nga kompania juaj:    

Emri:    Pozicioni:   

Adresa:     

Tel:      

Email:      

Datë:    Firma:   

Firmosur nga:     

Si e morët informacionin për ne?

 Website  Konsulenti

 Klient i mëparshëm  Aktivitet promocional 

 Referim nga zyra përfaqësuese e BERZH në Shqipëri  Ekipi ynë

 Tjetër (ju lutem specifikoni)     

Keni marrë më parë konsulencë, nëse po, ju lutem specifikojeni: 

Kursi i këmbimit i përdorur për të llogaritur vlerat Euro në këtë formë: 1 EUR =   

Ju lutem vendosni dokumentacionin në vijim me aplikimin tuaj: 

 Formulari i Aplikimit për projekt

 Kopje e Çertifikatës së Rregjistrimit (NIPT) dhe Liçensës

 Vendimi i gjykatës dhe ekstrakti i QKR-së

 Kopje të Pasqyrave Financiare Vjetore për DY vitet e fundit (pasqyra e të ardhurave, fluksit të parave, bilancit) të vulosura nga kompania

App-ALB
-alb-Jul16

Shënim: Nëse dorëzoni informacione apo të dhëna (“Dokumentet tuaja”) si pjesë të këtij aplikimi, BERZH mban një kopje të tyre. 
BERZH do të mbajë informacionin tuaj si konfidencial dhe nuk do të japë këtë informacion palëve të treta, përveç nëse kërkohet nga ndonjë ligj i aplikueshëm.
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