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

L62405030K
05/12/2016

3. Emri i Subjektit

FINMAN

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

24/11/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 24/11/2016
Tirane Tirane TIRANE Sheshi Italia, Arena Center,
Seksioni D, Kati 5
89.000.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

4,00
Shoqeria e cila ka organizimin si nje shoqeri holding, do te
jete zoteruese e kuotave ne disa shoqeri te tjera dhe do te
ofroje asistence per shoqerite e zoteruara ne menyre te
drejtperdrejte ose te terthorte nga vete Shoqeria apo ortaket e
saj (ne vijim shoqerite e grupit), ka per objekt dhe qellim te
saj ushtrimin e aktiviteteve, qe do te perfshijne por nuk do te
kufizohen ne sa me poshte: Zoterimi dhe administrimi i
kuotave te shoqerive te kontrolluara ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi. Koordinimi teknik, administrativ,
financiar dhe organizativ te shoqerive te grupit. Dhenie e
garancive te te gjitha llojeve ne favor te shoqerive te grupit
dhe dhenia sherbimeve te analizes, koordinimit, studimeve te
tregut, marketingut, etj. Orientim ne vendosjen e objektivave
dhe strategjive, koordinimin e aktiviteteve te shoqerive te
grupit, te vendose objektivat financiare, te kontrolloje
sjelljen dhe efektivitetin financiar, dhe ne pergjithesi,
menaxhimin dhe kontrollin financiar si dhe mbeshtetjen ne
kete drejtim te shoqerive te grupit. Keshillim i vazhdueshem
per aktivitetet tregtare te shoqerive te grupit, qe do te
perfshije por nuk do te kufizohet ne studime dhe asistence
per themelimin dhe ushtrimin e aktiviteteve tregtare ne
1

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Shqiperi dhe jashte saj, ne perputhje me legjislacionin mbi
shoqerite tregtare ne Republiken e Shqiperise, asistence ne
hartimin e statuteve, mbajtjen e librave te shoqerive tregtare
dhe permbushjen e detyrimeve prane organeve perkatese,
asistence ne pergatitjen e planeve te biznesit, asistence ne
pergatitjen dhe zbatimin e programeve te ristrukturimit dhe
uljes se kostove, asistence ne planifikimin dhe zbatimin e
operacioneve ekonomike te jashtezakonshme te shoqerive
(ristrukturime, bashkime, ndarje, zmadhime kapitali, blerje
sipermarrjesh ose degesh te tyre; transformime, mbyllje dhe
likuidim te shoqerive). Keshillim financiar duke perfshire
por pa u kufizuar ne analizen financiare per strategjite e
zhvillimit, pergatitjen e planeve te financimit, keshillim dhe
asistence ne operacionet e kredise, studim dhe kerkim
burimesh financiare me kushte lehtesuese, asistence ne
operacionet e investimeve te paluajtshme, dhe fusha te tjera
qe lidhen me aktivitetin e shoqerive te grupit. Asistence ne
kerkimin, punesimin e personelit, dhe vendosja ne
dispozicion te shoqerive te grupit te personelit te kualifikuar
sipas nevojave. Studime dhe keshillim ne fushen e
inxhinierise, se projektimeve civile e industriale dhe
analizave te tregu si dhe keshillim ne cdo sektor dhe fushe qe
lidhet dhe mbeshtet ne menyre te drejtperdrejte ose te
terthorte ose indirekte veprimtarine ekonomike te shoqerive
te grupit. Me qellim realizimin e objektit te aktivitetit te saj,
Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari te nevojshme e te
dobishme, te lejuar nga ligji per realizimin e objektit te
aktivitetit te saj.
Fesbian Myftari
Nga: 02/03/2022

Deri: 02/03/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

AS-Audit Services

13. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
13.1 Afati i emërimit

ALB - AUDIT

14. Ortakët

RajmondaAgalliu

Nga: 17/06/2020
Nga: 17/06/2020

14.1 Vlera e kapitalit

Para:

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

14,50

Deri:
Deri:
Natyre:
12.905.000,00
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët

SadikIsmailaj

15.1 Vlera e kapitalit

Para:

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

9,00

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

Natyre:
8.010.000,00

JonuzIsmailaj

16.1 Vlera e kapitalit
16.2 Numri i pjesëve

1,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

19,50

Para:

Natyre:
17.355.000,00

Para:

Natyre:
50.730.000,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Ortakët
17.1 Vlera e kapitalit
17.2 Numri i pjesëve
17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

MOTUS

1,00
57,00

17.4 Komente (nëse ka)
18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
19. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: FINMAN
E-Mail: info@finman.al
Telefon: 35542280121

20. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-054159-12-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
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Data e
regjistrimit
31/07/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-409220-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

09/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-852505-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

28/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-241532-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim Asamb. FINMAN _Pasq.Financ.2018.pdf
Shenimet Shpjeguese_ 1.pdf

16/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-544929-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
17.06.2020 ku eshte vendosur: Emerimi I shoqerive audituese "AS-Audit Services" dhe
"ALB - AUDIT".
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("ALB - AUDIT")
"17/06/2020
eshte shtuar eksperti kontabel:
("AS-Audit Services")
"17/06/2020

Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
28/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-556926-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim Asambleje miratim PF 19.pdf
Shenime Shpjeguese.pdf

03/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-764810-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
1. Pasqyra e pozicionit financiar FINMAN 2020.xlsx
Docs1.pdf
Vendim miratimi i PF FINMAN 2020.pdf
3 -Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte FINMAN 2020.xlsx
FINMAN-1.pdf
Bilanc 2020 Finman.pdf
2-Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
Finman 2020.xlsx
4-Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta FINMAN 2020.xlsx

26/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-774258-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakëve Nr.13 Prot datë 20.08.2021
për ndryshimin e adresës kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
5

eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
bashkiake nr 2, bulevardi Deshmoret e Kombit, kullat binjake, kulla nr 2, kati 5;
"
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)
04/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-808613-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Akt Marrveshjes, nr.5985 rep., nr. 2006 kol., datë
01.11.2021 për pjestimin e kuotës së Qazime Ismailaj të fituar për shkak të regjimit
pasuror të bashkësis ligjore.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"4,00"
Vlera e Aksionit ishte
"45.000.000,00"
u be
"22.500.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Jonuz Ismailaj")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "6,25
Kontributi ne natyre "5.625.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Rajmonda Agalliu")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "6,25
Kontributi ne natyre "5.625.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Idajet Ismailaj")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("45.000.000,00")
u be
("50.625.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Idajet Ismailaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("50,00")
u be
("56,25")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sadik Ismailaj")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("45.000.000,00")
u be
("28.125.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sadik Ismailaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("50,00")
u be
("31,25")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-818347-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 16.11.2021 per ndryshimin e te
dhenave vullnetare .
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E-Mail ishte

("infotr@albstar.al")

u be

("info@finman.al")

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
23/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-821765-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 13.11.2021 ku është vendosur:
Largim administatorit Sadik Ismailaj. Riemërim administatorit Idajet Ismailaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Sadik Ismailaj")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Idajet Ismailaj")
Kohëzgjatja ishte
("24/11/2021")
u be
("25/11/2026")

,

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)
22/12/2021

Numri i ceshtjes: CN-834576-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
14.12.2021 ku eshte vendosur : Te miratojne zvogelimin e kapitalit .
Vlera e Kapitalit ishte
"90.000.000,00"
u be
"89.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"22.500.000,00"
u be
"22.250.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rajmonda Agalliu")
Contribution_Nature_Value ishte
("5.625.000,00")
("5.562.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Idajet Ismailaj")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("50.625.000,00")
("50.062.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sadik Ismailaj")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("28.125.000,00")
("27.812.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jonuz Ismailaj")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("5.625.000,00")
("5.562.500,00")

,
u be
u be
u be
u be
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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)
11/01/2022

Numri i ceshtjes: CN-844386-01-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve për transferim kapitali.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jonuz Ismailaj")
Contribution_Nature_Value ishte
("5.562.500,00")
("17.355.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Jonuz Ismailaj")
ishte
("6,25")
u be
("19,50")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sadik Ismailaj")
Contribution_Nature_Value ishte
("27.812.500,00")
("8.010.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sadik Ismailaj")
ishte
("31,25")
u be
("9,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rajmonda Agalliu")
Contribution_Nature_Value ishte
("5.562.500,00")
("12.905.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rajmonda Agalliu")
Kapitalit ishte
("6,25")
u be
("14,50")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Idajet Ismailaj")
Contribution_Nature_Value ishte
("50.062.500,00")
("50.730.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Idajet Ismailaj")
ishte
("56,25")
u be
("57,00")

,
u be
, Përqindja e Kapitalit
,
u be
, Përqindja e Kapitalit
,
u be
, Përqindja e
,
u be
, Përqindja e Kapitalit

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)
Transferim i kuotave te kapitalit
07/02/2022

Numri i ceshtjes: CN-858945-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates, date 02.02.2022 per transferimin e 57%
te kuotave te ortakut z.Idajet Ismailaj, ne favor te shoqerise MOTUS. Depozitimi i
vendimit, date 02.02.2022 per miratimin e transferimin te kuotave.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Idajet Ismailaj")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("MOTUS")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "57,00
Kontributi ne natyre "50.730.000,00
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)
Transferim i kuotave te kapitalit
03/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-871899-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.02.03.2022, ku vendosi :
Ndryshimin e administratorit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Fesbian Myftari")
"02/03/2022
Ne daten "02/03/2025
eshte larguar administratori:
("Idajet Ismailaj")

Nga data

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

Datë: 21/03/2022

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