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

J61827062E
05/09/1993

3. Emri i Subjektit

BIOMETRIC ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

12/08/1993

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/08/1993
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen
Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

100.000.000,00
1,00
Import - eksport, tregtim me shumice-pakice e mallrave,
materialeve dhe pajisjeve elektromjeksore, barnave, artikujve
te ndryshem industriale, etj. Veprimtari dhe sherbime te tjera
te lejuara nga ligji.
Artur Kadareja
Nga: 18/05/2011

Deri: 22/02/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Linda Matua

13. Ortakët

ArturKadareja

13.1 Vlera e kapitalit

Nga: 15/02/2017
Para: 100.000.000,00

Deri:
Natyre:
1

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
100,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

16. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Tirane Tirane TIRANE Rruga "Myslym Keta", magazina e
ish Rezervave te Shtetit, Tufine.
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Vllazën Huta", pallati i ri,
Vila Park, kati përdhe
Emri Tregtar: BIOMETRIC ALBANIA
E-Mail: gfc_al@yahoo.com
Telefon: 042232406
Të Tjera: U dorezua bilanci vjetor 2007 date
24.06.2008.Depozitim i vendimit te ortakut te vetem Nr.7
date 25-06-2008 per caktimin si ekspert kontabel te
autorizuar Z.Bujar Osmani liçence nr.70 per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-032123-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 12/08
/1993

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:6050, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit 12.08.1993 Emri i Subjektit ''Biometric'' Forma Ligjore Shpk Data e
Themelimit 28.06.1993 Kohezgjatja 20 vjet Selia Tirane, Rruga: Myslym Shyri, pall.23,
Shk.2, ap.10 Kapitali 2.000.000 Leke Objekti Import-eksport te mallrave industrial,
elektroshtepiake e te medikamenteve, shitjen e tyre me shumice, prodhimin e ketyre
mallrave ne Shqiperi, hapja e laburatoreve biologjike dhe administrimi i veprimtarise se
tyre. Perfaqsuesi Ligjor Artur Kadare Ortaket Artur Kadare 50% dhe Fotis Sarantopulos
50%
Lista e Dokumenteve:
R6-Nr.3-RP-05-November-20070001.pdf
2

2. 13/03
/2002

Numri i Vendimit:6050/1, Gjykata:Tirane
Me vendim te asamblese se ortakeve eshte vendosur te shtohet objekti i veprimtarise me
imp-eks reagente e kite diagnostikues, materiale mjekimi, filma rontgeni dhe materiale
ndihmese. Instalime e mirembajtje aparaturash dhe konsulence teknike.
Lista e Dokumenteve:
R6-Nr.3-RP-05-November-20070001.pdf

3. 05/03
/2004

Numri i Vendimit:6050/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin nr.2 data 26.12.2003 te asamblese se ortakeve eshte vendosur ndryshimi i
selise e cila do te jete ne adresen e re Rruga:''Nikolla Tupe'', P.124/1, Shk.2, Tirane.
Lista e Dokumenteve:
R6-Nr.3-RP-05-November-20070001.pdf

4. 12/12
/2005

Numri i Vendimit:6050/3, Gjykata:Tirane
Me vendimin nr.1 date 16.06.2005 te asamblese se ortakeve eshte vendosur rritja e kapitalit
themeltar dhe caktimi i ekspertit kontabel Bujar Osmani.
Lista e Dokumenteve:
R6-Nr.3-RP-05-November-20070001.pdf

5. 27/12
/2005

Numri i Vendimit:6050/4, Gjykata:Tirane
Me vendim te asamblese se ortakeve eshte vendosur miratimi i raportit te ekspertit
kontabel per zmadhimin e kapitalit themeltar ne masen 34.000.000 Leke i cili pas
zmadhimit behet ne masen 36.000.000 Leke.
Lista e Dokumenteve:
R6-Nr.3-RP-05-November-20070001.pdf

24/04/2008

Numri i ceshtjes: CN-132716-04-08
Numri i aksioneve ishte
"100,00"
u be
"36.000,00"
Data e themelimit ishte
"28/06/1993"
u be
"12/08/1993"
Vlera e aksionit ishte
"360.000,00"
u be
"1.000,00"
Pronësia ishte
("E Përbashkët (shqiptare - e huaj)")
u be
("Shqiptare
(100%)")
Data deri ishte
"28/06/2013"
u be
""
Data nga ishte
"28/06/1993"
u be
"12/08/1993"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Artur Kadareja")
Numri i aksioneve
"36.000,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "36.000.000,00
eshte larguar ortaku:
("ARTUR KADARE")
eshte larguar ortaku:
("Fotis Sarantopulos")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Artur Kadareja")
"12/08/1993
eshte larguar administratori:
("ARTUR KADARE")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
24/06/2008

Numri i ceshtjes: CN-147324-06-08
Telefon_1 ishte
("")
u be
Koment ishte
("")
u be
24.06.2008.")

("042232406")
("U dorezua bilanci vjetor 2007 date

Lista e Dokumenteve:
Bilanci vjetor
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
21/10/2008

Numri i ceshtjes: CN-182594-10-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Vllazen Huta, Pallali i Ri Vila Park, Kati 6;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
NIKOLLA LENA PLL 124/1 SHK 2;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
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Dokumenti i autorizimit
08/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-269863-07-09 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

21/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-274123-07-09
Vlera e kapitalit ishte
"36.000.000,00"
u be
"150.000.000,00"
Numri i aksioneve ishte
"36.000,00"
u be
"150.000,00"
Koment ishte
("U dorezua bilanci vjetor 2007 date 24.06.2008.")
u be
("U dorezua bilanci vjetor 2007 date 24.06.2008.Depozitim i vendimit te ortakut te
vetem Nr.7 date 25-06-2008 per caktimin si ekspert kontabel te autorizuar Z.Bujar
Osmani liçence nr.70 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Kontributi në para
ishte
("36.000.000,00")
u be
("150.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Numri i aksioneve
ishte
("36.000,00")
u be
("150.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

14/08/2009

Numri i ceshtjes: CN-281691-08-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga e Dibres, nr.418, tek OAN sh.a;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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29/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-567137-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 18.05.2011, për
miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me
Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Objekti ishte
("Import-eksport te mallrave industrial, elektroshtepiake e te
medikamenteve, shitjen e tyre me shumice, prodhimin e ketyre mallrave ne Shqiperi, hapja
e laburatoreve biologjike dhe administrimi i veprimtarise se tyre.")
u be
("Import - eksport i mallrave, materialeve dhe pajisjeve elektromjeksore, barnave,
artikujve te ndryshme industriale, etj. Veprimtari dhe sherbime te tjera te lejuara
nga ligji.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Kadareja")
,
Kohëzgjatja nga ishte
("12/08/1993")
u be
("18/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Kadareja")
,
Kohëzgjatja deri ishte
("")
u be
("18/05/2016")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-652886-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 1 date 11.01.2012,per mbyllje dhe
hapje te adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Myslym Keta", magazina e ish Rezervave te Shtetit, Tufine.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
e Dibres, nr.418, tek OAN sh.a;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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24/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-917874-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr.1, date
22.10.2012 per hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga "Vllazën Huta", pallati i ri, Vila Park, kati përdhe;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-531943-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor kontabel per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-735969-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
13.11.2014, ku është vendosur: Të fillojë procedurat për zvogëlimin e kapitalit të
shoqërisë. Të caktojë Z.Bujar Osmani, Ekspert Kontabël i Regjistruar, për hartimin e
raportit për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Raportit të Ekspertit Kontabël
të Regjistruar, datë 21.11.2014. Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë,
datë 26.11.2014, ku është vendosur: Miratimi i Raportit të Ekspertit Kontabël të
Regjistruar për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.
Vlera e kapitalit ishte
"150.000.000,00"
u be
"10.000.000,00"
Numri i aksioneve ishte
"150.000,00"
u be
"10.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")

, Kontributi në para
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ishte
("150.000.000,00")
u be
("10.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Numri i aksioneve
ishte
("150.000,00")
u be
("10.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-754177-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 09.12.2014, të asamblesë së ortakut
të vetëm të shoqërisë, ku është vendosur:1.Të zvogëlojë rezervat ligjore në shumën 14 000
000 lekë duke arritur rezervat ligjore nga 15 000 000 lekë në shumën 1 000 000 lekë.
2.Shpërndarja e shumës së përfituar nga zvogëlimi i rezervës ligjore në shumën 14 000 000
lekë si divident ortakut të vetëm të shoqërisë, mbasi nga e cila të jetë zbritur tatimi mbi
dividentin, e cila brënda muajit dhjetor të jetë derdhur në llogaritë e buxhetit të shtetit.
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

02/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-842701-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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

05/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-915931-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i adreses kryesore te aktivitetit dhe i kodit
ekonomik.
Objekti ishte
("Import - eksport i mallrave, materialeve dhe pajisjeve
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elektromjeksore, barnave, artikujve te ndryshme industriale, etj. Veprimtari dhe sherbime
te tjera te lejuara nga ligji.")
u be
("Import - eksport, tregtim me shumicepakice e mallrave, materialeve dhe pajisjeve elektromjeksore, barnave, artikujve te
ndryshem industriale, etj. Veprimtari dhe sherbime te tjera te lejuara nga ligji.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Vllazen Huta, Pallali i Ri Vila Park, Kati 6;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-101401-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-161453-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

04/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-188411-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.07.2015, ku eshte vendosur,
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caktimi i ekspertit kontabel z. Bujar Osmani per vleresimin e zmadhimit te kapitalit
themeltar, vendimit date 17.07.2015 per miratimin e Raportit te Ekspertit dhe Raportit te
Ekspertit Kontabel date 13.07.2015.
Vlera e kapitalit ishte
"10.000.000,00"
u be
"130.000.000,00"
Numri i aksioneve ishte
"10.000,00"
u be
"1,00"
Vlera e aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"130.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Kontributi në para
ishte
("10.000.000,00")
u be
("130.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Numri i aksioneve
ishte
("10.000,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-666875-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.04.2016 ku eshte
vendosur:Riemerimin e administratorit te shoqerise Z.Artur Kadareja, per nje afat 5 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Kadareja")
,
Kohëzgjatja deri ishte
("18/05/2016")
u be
("23/04/2021")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-769665-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-840895-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-845510-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 2 date 02.07.2016 per filimin e
procedurave per rritjen e kapitalit ne vleren 120.000.000 leke nga fitimi i pa shperndare i
fundvitit 2015. Emerimi i ekspertit z.Bujar Osmani me nr. 70 licence per hartimin e
raportit per rritjen e kapitalit.Depozitimi i vendimit Nr. 03 date 12.07.2016 per miratimin e
raportit te ekspertit per rritjen e kapitalit nga 130.00.000 leke qe ishte ne shumen
250.000.000 leke. Kapitali prej 250.000.000 lekesh eshte ne zoterim te ortakut z.Artur
Kadareja. Depozitimi i raportit te ekspertit date 08.07.2016.
Vlera e kapitalit ishte
"130.000.000,00"
u be
"250.000.000,00"
Vlera e aksionit ishte
"130.000.000,00"
u be
"250.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Kontributi në para
ishte
("130.000.000,00")
u be
("250.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-884829-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

22/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-166538-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 15.02.2017, per caktimin e
drejtuesit teknik Znj.Linda Matua
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
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eshte shtuar anetari:

("Linda Matua")

Nga data "15/02/2017

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
05/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-360087-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

04/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-847795-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

28/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-208170-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
10.05.2019, ku është vendosur: 1. Të fillojë procedurat për zvogëlimin e kapitalit të
shoqërisë. 2. Të caktojë Z.Bujar Osmani, audites ligjor, për hartimin e raportit për
zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Raportit të Ekspertit, datë 16.05.2019.
Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 20.05.2019, ku është
vendosur: Miratimi i Raportit të auditesit ligjor për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.
Vlera e kapitalit ishte
"250.000.000,00"
u be
"50.000.000,00"
Vlera e aksionit ishte
"250.000.000,00"
u be
"50.000.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("gfc_al@yahoo.com")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Kontributi në para
ishte
("250.000.000,00")
u be
("50.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
18/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-270392-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Raporti Auditi 2018 BIOMETRIKALBANIA shpk.pdf
Pasqyra e performancës (PASH) sipas natyres 2018, Biom.Albania.xlsx
Vendimi Asambl per bilancin 2018 BiometrikAlbania.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte Biom.Albania 2018.xlsx
Shenimet bilanci 2018 Biom.Albania.pdf
Pasqyra e levizjeve Kapitalit Biom.Albania 2018.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Biom.Albania 2018.xlsx

15/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-521672-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
Biometric Albania Bilanci 2019.pdf
BiometricVendimi ortaku Fitimi 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar Biom.Albania 2019.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte Biom.Albania 2019.xlsx
Pasqyra e levizjeve Kapitalit Biom.Albania 2019.xlsx
Biometric Albania Bilanci 2019.pdf
Pasqyra e performancës (PASH) sipas natyres 2019, Biom.Albania.xlsx

05/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-598555-10-20
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i vendimit Nr.02., datë 14.09.2020, të asamblesë
së ortakut të vetëm, ku është vendosur: 1- Miratimi i zmadhimit të kapitalit të shoqërisë. 2Miratimi i emërimit të z. Bujar Osmani si ekspert kontabël për përgatitjen e Raportit mbi
zmadhimin e kapitalit. 2- Depozitimi i raportit të ekspertit kontabël z. Bujar Osmani datë
18.09.2020. 3- Depozitimi i vendimit Nr.03., datë 21.09.2020, të asamblesë së ortakut të
vetëm, ku është vendosur: Miratimi i raportit të ekspertes kontabël.
Vlera e kapitalit ishte
"50.000.000,00"
u be
"100.000.000,00"
Vlera e aksionit ishte
"50.000.000,00"
u be
"100.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artur Kadareja")
, Kontributi në para
ishte
("50.000.000,00")
u be
("100.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Bilanci vjetor
26/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-664704-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 22.2.2021 per riemerim
administratori
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Kadareja")
,
Kohëzgjatja deri ishte
("23/04/2021")
u be
("22/02/2026")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-734113-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Biometric Vendim fitimi bilanci 2020 total.pdf
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