EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

K12023001A
23/08/2001

3. Emri i Subjektit

KRIJON

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/01/2000

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/01/2000

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Farke FARKE Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

210.000.000,00

9. Objekti i aktivitetit

2,00
Tregti me shumicë e pakicë pajisjesh laboratorike,
kimikateve
e reagenteve laboratorike, mjekesore e
veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e
tyre. Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale,
lendeve te para, artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem
industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike,
konsulence inxhinjerike dhe ekonomike ne fushen e
teknologjise dhe ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe
sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim
materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe
veprimtari komisionere, hapje laborator per analiza
mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit dhe te
metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore te
industrise ushqimore te ambjentit dhe te metrologjise,
tregetim i mallrave me perdorim te dyfishte. Mirembajtje,
servise, kalibrime te pajisjeve laboratorike, te pajisjeve
matese te pajisjeve mjekesore, te pajisjeve monitoruese te
ajrit dhe ujit dhe te pajisjeve te mbrojtjes ne pune. Tregtim i
artikujve te ndryshem per zyra, per ambjente laboratorike,
kancelari, mobilje laboratori, pajisje kompjuterike, pajisje
dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike,
elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike,
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

pajisje rrjeti, pajisje industriale per prodhim te kimikateve ,
medikamenteve dhe industrine ushqimore, pajisje didaktike
dhe shkollore. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.
Piro Zoga
Nga: 08/01/2020

FotionZoga

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 63.000.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

30,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

Natyre:

PiroZoga

13.2 Numri i pjesëve

Para:
147.000.000,00
1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

70,00

13.1 Vlera e kapitalit

Deri: 08/01/2025

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: KRIJON
E-Mail: info@krijon.al
Telefon: 042347713
Të Tjera: Në datë 17.06.2008 u dorëzua bilanci i vitit 2007
së bashku me raportin vlerësuas të ekspertit kontabël.
Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit
te aplikimit sipas Vertetimit te Kryerjes se Rregjistrimeve te
tjera date 02.05.2008 dhe Vertetimit te Kryerjes se
Regjistrimeve te tjera date 28.07.2008, per perfundimin e
procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise " KRIJON"
sh.p.k (shoqeria perthithese), me Nipt K12023001A dhe
shoqerise "AL-BIO MED" sh.p.k (shoqeria e perthithur), me
Nipt J61819030T. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e
shoqerise ""AL-BIO MED" sh.p.k, kalojne ne favor te
shoqerise "KRIJON" Sh.p.k. Shoqeria qe perthithet "AL-BIO
MED" sh.p.k, vleresohet e prishur pa likujdim, duke kaluar
ne stausin e " Çregjistruar".Depozitim i vendimit dt 15-112010 per:Emerimin e Z.Qani Kajo si ekspert kontabel per
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hartimin e raportit per zmadhimin e kapitalit
16. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-049207-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 31/01
/2000

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:22809, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit- 31.01.2000 Emri i Subjektit- KRIJON Forma Ligjore- SH.P.K. Data e
Themelimit-30.01.2000 Kohezgjatja- Deri ne vititn 2012 Selia- Rruga "Todi Shkurti",
Nr.5, Tirane Kapitali- 100 000 leke Objekti- Konsulence inxhinierike dhe ekonomike ne
fushen e teknologjise dhe ambjentit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, importeksport, tregti me shumice dhe pakice te makinerive, pajisjeve industriale e laboratorike,
kimikateve e reagenteve te ndryshem, aparaturave mjekesore e veterinare, materialeve te
konsumit laboratorik, mjekesor e veterinar, medikamenteve dhe lendeve te para per
prodhimin e tyre, te lendeve te para, artikujve te gatshem e gjysem te gatshem industriale,
ushqimore, bujqesore, blegtorale, pije alkoolike etj, ndertime publike, industriale,
prodhime materialesh inerte, ne fushen e transportit urban e interurban, investime ne fusha
te ndryshme, konsulence dhe aktivitet imobiliar, perfaqesi firmash shqiptare dhe te huaja,
sipermarrje dhe veprimtari komisionere. Shoqeria mund te marre pjese ne tendera te çdo
lloji dhe te konkuroje per pjesemarrje ne tendera lidhur me sherbimet publike apo private.
Te gjitha operacionet financiare te luajtshme e te paluajtshme te konsideruar te nevojshem
dhe te dobishem per realizimin e objekteve publike e sociale, perfshire dhe nenpronesine.
Shoqeria mund te ndermarre persiper dhe pjesemarrjen qofte aksionare ne shoqeri te tjera,
ndermarrje, ente te themeluara apo ne themelimin e siper qofte ne Shqiperi apo jashte saj
qe ushtojne aktivitet te ngjashem dhe te lidhur me ate te shoqerise. Perfaqesuesi Ligjor- Ira
Gjika (Zoga) Ortaket- Piro Zoga- 60 %, Ira Gjika (Zoga)-40 %
Lista e Dokumenteve:
R28-Nr.05-YC-EH-04-December-20070035.pdf

2. 22/11
/2005

Numri i Vendimit:22809/1, Gjykata:Tirane
Caktimi i Ekspertes Kontabel te Autorizuar Violeta Haloci per shtesen e kapitalit te kesaj
shoqerie.
Lista e Dokumenteve:
R28-Nr.05-YC-EH-04-December-20070035.pdf

3. 14/12
/2005

Numri i Vendimit:22809/2, Gjykata:Tirane
Miratimi i aktit te ekspertimit te ekspertes kontabel te autorizuar znj. Violeta Haloci per
shtesen e kapitalit te nenshkruar te shoqerise e cila nga 100 000 leke behet 6 800 000 leke.
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Lista e Dokumenteve:
R28-Nr.05-YC-EH-04-December-20070035.pdf
4. 19/12
/2006

Numri i Vendimit:22809/3, Gjykata:Tirane
Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nga 6 800 000 leke ne 11 000 000 leke. Zmadhimi i
kapitalit eshte bere me kontribute ne para, duke depozituar ne banke shumen prej 4 200
000 leke.
Lista e Dokumenteve:
R28-Nr.05-YC-EH-04-December-20070035.pdf

20/06/2008

Numri i ceshtjes: CN-145996-06-08
Telefon ishte
("")
u be
("042347713")
Koment ishte
("")
u be
("Në datë 17.06.2008 u dorëzua bilanci i vitit
2007 së bashku me raportin vlerësuas të ekspertit kontabël")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Bilanci vjetor

01/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-388736-05-10
Vlera e Kapitalit ishte
"11.000.000,00"
u be
"70.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"11.000,00"
u be
"70.000,00"
Objekti ishte
("Konsulence inxhinierike dhe ekonomike ne fushen e teknologjise dhe
ambjentit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, import-eksport, tregti me shumice
dhe pakice te makinerive, pajisjeve industriale e laboratorike, kimikateve e reagenteve te
ndryshem, aparaturave mjekesore e veterinare, materialeve te konsumit laboratorik,
mjekesor e veterinar, medikamenteve dhe lendeve te para per prodhimin e tyre, te lendeve
te para, artikujve te gatshem e gjysem te gatshem, etj.")
u be
("Tregti me
shumicë e pakicë pajisjesh laboratorike, kimikate e reagenteve laboratorike,
mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre.
Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para, artikujve te
gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve
alkolike, konsulence inxhinjerike dhe ekonomike ne fushen e teknologjise dhe
ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe
industriale, prodhim materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe
veprimtari komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te industrise
ushqimore, te ambientit dhe te metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore
te industrise ushqimore dhe asaj ambientale.")
Koment ishte
("Në datë 17.06.2008 u dorëzua bilanci i vitit 2007 së bashku me
raportin vlerësuas të ekspertit kontabël")
u be
("Në datë 17.06.2008 u
dorëzua bilanci i vitit 2007 së bashku me raportin vlerësuas të ekspertit kontabël.
Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas
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Vertetimit te Kryerjes se Rregjistrimeve te tjera date 02.05.2008 dhe Vertetimit te
Kryerjes se Regjistrimeve te tjera date 28.07.2008, per perfundimin e procesit te
bashkimit me perthithje te shoqerise " KRIJON" sh.p.k (shoqeria perthithese), me
Nipt K12023001A dhe shoqerise "AL-BIO MED" sh.p.k (shoqeria e perthithur), me
Nipt J61819030T. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise ""AL-BIO MED"
sh.p.k, kalojne ne favor te shoqerise "KRIJON" Sh.p.k. Shoqeria qe perthithet "ALBIO MED" sh.p.k, vleresohet e prishur pa likujdim, duke kaluar ne stausin e "
Çregjistruar".")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("4.400.000,00")
u be
("28.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("4.400,00")
u be
("28.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("6.600.000,00")
u be
("42.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("6.600,00")
u be
("42.000,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ira Zoga")
Data ishte
("30/01/2000")
u be
("28/04/2008")

, Nga

Lista e Dokumenteve:
Aktet e bashkimit dhe ndarjes
Bilanci vjetor
Aplikim per garanci tjeter
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Aktet e prishjes se shoqerise
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
24/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-411854-06-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
25/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-468548-11-10
Vlera e Kapitalit ishte
"70.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"70.000,00"

u be
u be

"100.000.000,00"
"100,00"
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Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"1.000.000,00"
Koment ishte
("Në datë 17.06.2008 u dorëzua bilanci i vitit 2007 së bashku me
raportin vlerësuas të ekspertit kontabël. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te
miratimit te aplikimit sipas Vertetimit te Kryerjes se Rregjistrimeve te tjera date
02.05.2008 dhe Vertetimit te Kryerjes se Regjistrimeve te tjera date 28.07.2008, per
perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise " KRIJON" sh.p.k (shoqeria
perthithese), me Nipt K12023001A dhe shoqerise "AL-BIO MED" sh.p.k (shoqeria e
perthithur), me Nipt J61819030T. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise ""AL-BIO
MED" sh.p.k, kalojne ne favor te shoqerise "KRIJON" Sh.p.k. Shoqeria qe perthithet "ALBIO MED" sh.p.k, vleresohet e prishur pa likujdim, duke kaluar ne stausin e "
Çregjistruar".")
u be
("Në datë 17.06.2008 u dorëzua bilanci i vitit 2007 së
bashku me raportin vlerësuas të ekspertit kontabël. Pasqyrimi ne historikun e
veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas Vertetimit te Kryerjes se
Rregjistrimeve te tjera date 02.05.2008 dhe Vertetimit te Kryerjes se Regjistrimeve te
tjera date 28.07.2008, per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te
shoqerise " KRIJON" sh.p.k (shoqeria perthithese), me Nipt K12023001A dhe
shoqerise "AL-BIO MED" sh.p.k (shoqeria e perthithur), me Nipt J61819030T. Te
gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise ""AL-BIO MED" sh.p.k, kalojne ne favor
te shoqerise "KRIJON" Sh.p.k. Shoqeria qe perthithet "AL-BIO MED" sh.p.k,
vleresohet e prishur pa likujdim, duke kaluar ne stausin e " Çregjistruar".Depozitim
i vendimit dt 15-11-2010 per:Emerimin e Z.Qani Kajo si ekspert kontabel per
hartimin e raportit per zmadhimin e kapitalit")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("42.000.000,00")
u be
("60.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("42.000,00")
u be
("60,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("28.000.000,00")
u be
("40.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("28.000,00")
u be
("40,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-579021-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 19.05.2011 ku eshte vendosur
miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". Depozitim i statutit te ndryshuar.
DurationEndDate ishte
"31/12/2012"
u be
""
Objekti ishte
("Tregti me shumicë e pakicë pajisjesh laboratorike, kimikate e
reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per
prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para,
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artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale,
pijeve alkolike, konsulence inxhinjerike dhe ekonomike ne fushen e teknologjise dhe
ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale,
prodhim materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari
komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit
dhe te metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore te industrise ushqimore dhe
asaj ambientale.")
u be
("Tregti me shumicë e pakicë pajisjesh
laboratorike, kimikateve e reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare,
medikamenteve e lendeve te para per prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive ,
pajisjeve industriale, lendeve te para, artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem
industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, pijeve alkolike, konsulence inxhinjerike
dhe ekonomike ne fushen e teknologjise dhe ambientit, ne menaxhimin e prodhimit
dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, ndertimi,
aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari komisionere, hapje laborator per
analiza mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit dhe te metrologjise. Hapje
laborator per analiza mjekesore te industrise ushqimore te ambjentit dhe te
metrologjise, tregetim i mallrave me perdorim te dyfishte.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ira Zoga")
Data ishte
("28/04/2008")
u be
("19/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ira Zoga")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("19/05/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-928537-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve Nr. 12106 date
22.10.2012 ku eshte vendosur ndryshimi i adrese kryesore , mbyllja dhe hapja e nje adrese
dytesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Sali Nivica, godine banimi dhe sherbimi, Kati nentoke;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
SHKURTI;
"

TIRANE;
TIRANE;
"
TIRANE;
Rruga
TIRANE;

TODI

Lista e Dokumenteve:
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-572722-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

15/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-666596-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 06.10.2014, te asamblese se
pergjithshme, ku eshte vendosur caktimi i ekspertit kontabel z. Qani Kajo per vleresimin e
zmadhimit te kapitalit themeltar dhe pranimin e z. Fotion Zoga si ortak te ri te shoqerise.
Depozitimi i vendimit date 08.10.2014, te asamblese se pergjithshme, ku eshte vendosur :
1- Miratimi i statutit te ri te shoqerise dhe kontrates se dhurimit te kuotave. 2- Miratimi i
raportit te ekspertit per zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i kontrates se transferimit te
kuotave date 08.10.2014. Miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise. Depozitimi i raportit
te ekspertit date 07.10.2014.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000.000,00"
u be
"150.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000.000,00"
u be
"1.500.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Fotion Zoga")
Numri i aksioneve "10,00
Perqindja ne kapital "10,00
Kontributi ne para "15.000.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("60.000.000,00")
u be
("82.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("60,00")
u be
("55,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("60,00")
u be
("55,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("40.000.000,00")
u be
("52.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("40,00")
u be
("35,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ira Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("40,00")
u be
("35,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("19/05/2016")

("Ira Zoga")
,
u be
("08/10/2018")

Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
15/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-094846-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2011.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-182815-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-496370-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asambles së Ortakut të Shoqërisë
nr.1, datë 06.01.2016, ku është vendosur: Te pranoj kerkesen e Znj. Ira Zoga per largimin
nga shoqeria. Miratimi i dhurimit së 20% të kuotave të kapitalit nga Znj. Ira Zoga në favor
të Z. Fotion Zoga, i cili do te zoteroi 30% të kuotave të kapitalit.Miratimi i dhurimit së
15% të kuotave të kapitalit nga Znj. Ira Zoga në favor të Z. Piro Zoga, i cili do te zoteroi
70% të kuotave të kapitalit. Depozitimi i Kontratës së Dhurimit Nr.1, date 06.01.2016.
Depozitimi i Kontratës së Dhurimit Nr.2, date 08.01.2016. Depozitimi i Vendimit të
Asambles së Ortakut të Shoqërisë nr.2, datë 08.01.2016, ku është vendosur: Largimi nga
detyra e administratorit të shoqërise Znj Ira Zoga dhe emerimin në vend të tij Z. Piro
Zoga.
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Numri i Aksioneve ishte
Vlera e Aksionit ishte

"100,00"
"1.500.000,00"

u be
u be

"2,00"
"75.000.000,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Ira Zoga")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("82.500.000,00")
u be
("105.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("55,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("55,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fotion Zoga")
, Vlera e Kontributit
ishte
("15.000.000,00")
u be
("45.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fotion Zoga")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("10,00")
u be
("30,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fotion Zoga")
, Numri i aksioneve ishte
("10,00")
u be
("1,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Piro Zoga")
Ne daten "08/01/2020
eshte larguar administratori:
("Ira Zoga")

Nga data "08/01/2016

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-841756-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorzim bilanci 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-842113-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
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Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
19/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-936083-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2009.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-987241-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

27/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-401217-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-890442-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

27/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-020535-11-18
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
22.11.2018 për shtimin e objektit të veprimtarisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@krijon.al")
Objekti ishte
("Tregti me shumicë e pakicë pajisjesh laboratorike, kimikateve e
reagenteve laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per
prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para,
artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale,
pijeve alkolike, konsulence inxhinjerike dhe ekonomike ne fushen e teknologjise dhe
ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime civile dhe industriale,
prodhim materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar, sipermarrje dhe veprimtari
komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te industrise ushqimore, te ambientit
dhe te metrologjise. Hapje laborator per analiza mjekesore te industrise ushqimore te
ambjentit dhe te metrologjise, tregetim i mallrave me perdorim te dyfishte.")
u be
("Tregti me shumicë e pakicë pajisjesh laboratorike, kimikateve e reagenteve
laboratorike, mjekesore e veterinare, medikamenteve e lendeve te para per
prodhimin e tyre. Import eksport i makinerive , pajisjeve industriale, lendeve te para,
artikujve te gatshem dhe gjysem te gatshem industriale, ushqimore, bujqesore,
blegtorale, pijeve alkolike, konsulence inxhinjerike dhe ekonomike ne fushen e
teknologjise dhe ambientit, ne menaxhimin e prodhimit dhe sherbimeve, ndertime
civile dhe industriale, prodhim materiale inerte, ndertimi, aktivitet imobiliar,
sipermarrje dhe veprimtari komisionere, hapje laborator per analiza mjekesore, te
industrise ushqimore, te ambientit dhe te metrologjise. Hapje laborator per analiza
mjekesore te industrise ushqimore te ambjentit dhe te metrologjise, tregetim i
mallrave me perdorim te dyfishte. Mirembajtje, servise, kalibrime te pajisjeve
laboratorike, te pajisjeve matese te pajisjeve mjekesore, te pajisjeve monitoruese te
ajrit dhe ujit dhe te pajisjeve te mbrojtjes ne pune. Tregtim i artikujve te ndryshem
per zyra, per ambjente laboratorike, kancelari, mobilje laboratori, pajisje
kompjuterike, pajisje dhe materiale elektrike, hidraulike, elektromekanike,
elektroshtepiake, materiale ambalazhimi, pajisje motorike, pajisje rrjeti, pajisje
industriale per prodhim te kimikateve , medikamenteve dhe industrine ushqimore,
pajisje didaktike dhe shkollore. Dhenie me qera e pajisjeve laboratorike.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-278117-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2018
Lista e Dokumenteve:
Shenimet shpjeguese 18.pdf
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Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Vendim i Asamblese nr. 1904 dt. 20.06.2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte.xlsx
Shenimet shpjeguese 18.pdf
27/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-350195-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
05.09.2019 ku eshte vendosur : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
FARKE E
VOGEL;
Rruga e Elbasanit, Nr.Pasurie 292/31, Zone Kadastrale 1605;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
26/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-435501-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 16.12.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Mbyllja e dy adresave dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
FARKE;
Rruga e Elbasanit, Zona Kadastrale 1605, Pasuria Nr. 292/31;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Todi Shkurti, Pallati 5/1, Shk.1, Ap.2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
FARKE E VOGEL;
Rruga e Elbasanit, Nr.Pasurie 292/31, Zone Kadastrale 1605;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Sali Nivica, godine banimi dhe sherbimi, Kati nentoke;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

30/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-441839-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i vendimit Nr.1907., datë 26.12.2019, të
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ortakëve të shoqërisë, ku është vendosur: 1- Miratimi i zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.
2- Miratimi i emërimit të z. Admir Kajo si ekspert kontabël për përgatitjen e raportit mbi
zmadhimin e kapitalit. 2- Depozitimi i raportit të ekspertit kontabël z. Admir Kajo datë
26.12.2019. 3- Depozitimi i vendimit Nr.1908., datë 27.12.2019, të ortakëve të shoqërisë,
ku është vendosur: Miratimi i raportit të ekspertit kontabël.
Vlera e Kapitalit ishte
"150.000.000,00"
u be
"210.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"75.000.000,00"
u be
"105.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Zoga")
, Vlera e Kontributit ishte
("105.000.000,00")
u be
("147.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fotion Zoga")
, Vlera e Kontributit
ishte
("45.000.000,00")
u be
("63.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
31/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-460887-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asasmblesë së përgjithshme, datë
08.01.2020, ku është vendosur: Ndryshimi i selisë së shoqërisë. Riemërimi i administratorit
të shoqërisë Piro Zoga, për një afat 5-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
Rruga e Elbasanit, nr.57, Çollak, 1044;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
Elbasanit, Zona Kadastrale 1605, Pasuria Nr. 292/31;
"

FARKE;
FARKE;

Rruga e

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Piro Zoga")
, Nga
Data ishte
("08/01/2016")
u be
("08/01/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Piro Zoga")
,
Kohëzgjatja ishte
("08/01/2020")
u be
("08/01/2025")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-566585-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyrat financiare 2019r.pdf
1. PAsqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendimi i Asamblese nr. 2003 date 22.06.2020 (1).pdf
2. Pasqyra e performances.xlsx

Datë: 10/06/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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