
 

 

 

 

 

PYETËSOR PËR FAKTORING   
 

 

1. TË DHËNAT THEMELORE TË KOMPANISË   

 
Emri i kompanisë: 

Adresa: 

Numri amë: Numri tatimor 

Personi për kontaktim: Telefoni: e-mail: 

 

Viti i themelimit: Kapitali themelues: 

Numri i të punësuarve: 

2021:  2022: 2023: 

Veprimtaria (shifra dhe përshkrimi): 

Biografi e shkurtër e kompanisë: 

 

 

 

 

 

2. TË DHËNAT PËR BANKAT ME TË CILAT BASHKËPUNONI   

 
Banka Llogaria e 

transaksionit  

Shuma e 

kredisë 

Data e 

pagimit 

Data e 

maturimit 

Shuma e 

papaguar 

      

      

      

      

 

3. ÇFARË BENEFICIONI PRISNI NGA FAKTURINGU: 

 
 përmirësim të likuiditetit 

 zmadhim të sigurisë në punë 

 kursim në kohë 

 menaxhim më i mirë me kërkesat  

 tjetër:  

 

 

4. KU U INFORMUAT PËR SHËRBIMIN FAKTORING TË BZHMV-së   

 

 

 

 

 

 



5. TË DHËNA PËR MENAXHIMIN E KOMPANISË   

 

FUNKSIONI: DREJTOR 

DREJTORI 

KOMERCIAL/FINANCIAR 

EMRI DHE MBIEMRI:     

TELEFONI:     

 

 

6. STRUKTURA E PRONARËVE 

 

Pronarë Aksione/Pjesë (во%) 

   

  

  

 

 

7. AKSIONE/PJESË NË KOMPANI TË TJERA (në 000 mkd) 

 

Emri dhe adresa: Qarkullimi vjetor: (viti i fundit i punës) Fitimi: (viti i fundit i punës) 

      

      

      

 

 

8. OBLIGIME (në  000  mkd)    (Kredi të marra prej bankave dhe të tjera) 

 

Kreditori: 

Lloji i borxhit      (kredi, 

lizing, tjetër) Madhësia e borxhit Afati i shlyerjes 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Të dhëna financiare për kompaninë (në 000 mkd) 

 

 

 

  

3 vitet e fundit  

Vlerësimi për 

vitin aktual  

Plani për vitin e 

ardhshëm  

2020 2021 2022 2023 2024 

Qarkullimi vjetor:           

Pjesëmarrja 

procentuale e 

eksportit në 

qarkullimin vjetor           

Pjesëmarrja 

procentuale e tregut 

vendas në 

qarkullimin vjetor      

Fitimi:           

 

 

10. REALIZIMI I PLANIFIKUAR SIPAS SHTETEVE  

 

 

Vendi 

Numri i 

blerësve 

Afati mesatar 

i pagimit 

Shitja e 

planifikuar 

për 12 muajt 

e ardhshëm  2022 2021 2020 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Shuma e përgjithshme         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. STRUKTURA E TË HYRAVE DHE TË DALAVE NË PËRPUTHJE ME 

VALUTËN  

 

 

 

12. Të dhëna për furnizuesit më të mëdhenj (në  000  mkd) 

 

Furnizues 

Personi për 

kontaktim 

(emri, 

telefoni) Lloji i mallit 

Kushte për pagim 

   (I dakorduar)        (real)       

Dinamika e 

prokurimeve 

Obligime të 

hapura ndaj 

furnizuesve 

              

              

              

              

              

 

 

 

13. Të dhëna për blerësit më të mëdhenj  (në 000 mkd) 

 

Blerësi 

Personi për 

kontaktim 

(emri, 

telefoni) Lloji i mallit 

Kushte për pagim 

   (I dakorduar)        (real)       

Prokurimi 

mesatar në 

vit  

Kërkesa të 

hapura nga 

blerësit  

              

              

              

              

              

 

 

 

Të hyrat Të dalat 

Të hyra të realizuara nga 

shitja në vend   

Të dala të realizuara nga 

shitja në vend   

Të hyra të realizuara nga 

eksporti   

Të dala të realizuara nga 

eksporti   

    

Të dala në bazë të kredive 

me klauzolë valutore    



14. KËRKESA TË PAPAGUARA TË EKSPORTIT NË TRI VITET E FUNDIT 

 

Viti financiar 2022 2021 2020 

Emri i blerësit       

Vendi i blerësit       

Shuma bruto e humbjes        

Shuma kthyese       

Shuma e fshirë       

 

 

15. Kërkesa të maturuara të papaguara (blerës të cilët vonohen më shumë se 30 

ditë)  

 
Blerës: Shuma e borxhit: Data e maturimit (ka të 

bëjë me faturën me 

periudhën më të gjatë të 

vonimit)  

Aktivitete të 

ndërmarra për pagim: 

    

    

    

 

 

VËREJTJE 1: 

Ju lutemi plotësojeni shtojcën 2 (Aplikimin për faktoring) si pjesë përbërëse të 

Pyetësorit. 

 

VËREJTJE 2: 

Ju lutemi na dorëzoni Bilancin e gjendjes, Bilancin e suksesit, Listë 

përfundimtare, Gjendjen aktuale dhe specifikimet e kontove 120,121,220 и 221. 

 

Të gjitha të dhënat në këtë dokument janë sekret afarist. 

Duke e nënshkruar pohojmë se e kemi plotësuar me vetëdije pyetësorin, se të 

dhënat e vendosura janë të vërteta dhe të plota, se nuk kemi anashkaluar asnjë 

informacion relevant, i cili mund të ndikojë mbi vendimin për miratim të 

zbatimit të shërbimit faktoring.    

 

 

Vendi__________________,   Data______________________ 

 

Nënshkrimi______________________ 


