
1

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) L78223801E

2. Data e Regjistrimit 23/08/2017
3. Emri i Subjektit K.M.K
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 17/08/2017
6. Kohëzgjatja                  Nga: 17/08/2017

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Fier Ballsh  BALLSH Ballsh-Mallakaster, Bulevardi Rrapo 
Hekali, Shkalla 1, Kati 1, Z.Kadastrale 1090, Nr.Pasurie 
7/9810/Ndertese 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te 

ndertimit dhe rikonstruksioneve, ne fushen minerare, 
vleresime te pasurive te paluajtshme, sipermarrje te 
ndryshme private dhe shteterore; investitor privat ne fushen e 
ndertimit te objekteve te ndryshme civile private dhe 
shteterore, social-kulturore, ndertim rruge, autostrada, 
mbikalime, aeroporteve, porte, hekurudha, tramvai, metro, 
objekteve sportive etj. Mirembajtje me performance te 
rrugeve. Ndertime ujesjellesa, kanale te ujerave te zeza dhe 
te bardha, gazesjellesa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe 
mbrojtje lumore sistemim hidraulike e bonifikime. Agjenci 
per shitblerjen e ndertesave; Prodhimin, tregtimin dhe 
transportimin e materialeve inerte, si: rera, zhavorre, gure, 
çakull, gelqere, granile, produkteve te ndryshme prej betoni, 
si dhe materialeve te ndryshem per ndertim. Tregtim te 
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materialeve prej duralumini dhe plastike etj. Shfrytezim, 
prodhim dhe tregtim ne karriera lumore, gurore, gureve etj.  
Hotel, bar-kafe, restorant, agjensi turistike; Administrimin e 
hoteleve,bareve,restoranteve e lokaleve te ndryshme, si dhe 
çdo aktivitet tjeter te lidhur me te; import-eksport, shitje me 
pakice dhe me shumice te mallrave te ndryshem ushqimore 
dhe industriale. Aktivitet ne fushen e edukimit parashkollor, 
privat, çerdhe, kopsht; aktivitet mesimdhenie ne fushen e 
arsimit te ciklit te ulet, 9-vjeçar, arsimit te mesem te 
profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit te larte; kurse 
kualifikimi ne gjuhe te huaj etj; sipas kerkeses dhe ofertes qe 
do te kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, 
juridike dhe shteterore; Sherbime spedicioni brenda dhe 
jashte Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me 
shumice e pakice, import-eksport me mjete te shoqerise. 
Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te 
ndryshem ushqimore industriale, bujqesore, elektro-
shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale te mishit 
dhe nenprodukteve te tij, sallameri e çdo nenprodukt te tij, 
shpendeve te gjalla e te therura; Grumbullim, pastrim i 
mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi. 
Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme publike 
dhe private dhe sistemim-gjelberim. Kryerje e seleksionim i 
mbetjeve te ndryshme. Prodhim, mirembajtje, riparim kazan 
mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. Sherbime 
lavanderie dhe dizinfektimi. Grumbullim, transportim, 
ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve 
të ndryshme. Tregtim, eksport-import me shumice dhe 
pakice te automjeteve, makinerive industriale dhe 
makinerive bujqesore, pjese te kembimit per keto makineri, 
autoservis i tyre, autoservis mjetesh te markave e tonazheve 
te ndryshme. Tregetim me pakice i llojeve te ndryshme, te 
karburantit dhe nenprodukteve te tij, hidrokarbure. Eksport - 
import dhe tregtim me shumice dhe pakice te makinerive 
industrial dhe pjeseve te kembimit, per keto makineri, linje 
transporti, linje prodhimi industrial e drusor, artikujve 
shkollor dhe kancelarise dhe mobileri zyre: letres per 
shtypshkrim, fotokopje etj, pajisje, kondicionimi dhe 
ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe 
çdo pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne perdorim 
zyre si dhe pjese kembimi per to si dhe te ofroje te gjitha 
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sherbimet qe kryhen me pajisjet e siperpermendura; 
sherbime riparimi te ketyre pajisjeve; Transport dhe tregtim 
me shumice dhe pakice, import-eksport te artikujve te 
ndryshem industrial si: lende te para, material ndertimi, 
makineri dhe pajisje, pjese kembimi per makineri e 
automjete etj;
Kelmend Caushaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/08/2017                Deri: 18/08/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KelmendCaushaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Jorgjia Truja", Godina 13, 
hyrja 2, Zona Kadastrale 8190, Nr.Pasurie 6/199+1-1, vol 6, 
fq.128 

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: K.M.K
E-Mail: kmk.shpk@gmail.com  
Telefon: 0696074475  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-434618-08-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-897836-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ABC96A2-FF96-4A4A-BAF9-629C259702AF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0B045F61-2D61-4A0E-90FC-8574993EE479
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA69E84B-B17E-4310-8A9D-8E281AC1518B
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

25/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-140417-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 19.03.2019 ku është 
vendosur:Hapja e adreses dytësore.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("kmk.shpk@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga "Jorgjia Truja", Godina 13, hyrja 2, Zona Kadastrale 8190, Nr.Pasurie 
6/199+1-1, vol 6, fq.128;         "

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

31/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-291035-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare  2018

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim Depozitimi K.M.K.pdf
Shenime K.M.K.pdf

28/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-559581-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 22.07.2020 për ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Aktivitet në fushën e projektimeve, zbatimit të veprave të ndërtimit 
dhe rikonstruksioneve, vleresime te pasurive te palujtshme, sipërmarrje të ndryshme 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E79FDAEA-5EE7-49FC-BD06-329FA9F50D67
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69A6EDFF-D127-4861-9C12-94D1F737B90B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A809FF3-8F83-40D4-A9E5-44C5492D56C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7AC9C22C-2787-490E-905B-7BC0F16FEF77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7AC9C22C-2787-490E-905B-7BC0F16FEF77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B35A8A21-0BBC-4112-9247-A26E6CCE358A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE20CD6F-3901-43BC-8FDE-768445D1E1FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F7CD4AE-F0F4-46EF-B927-10C74C771487
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA5143A5-D8D7-4119-8D5E-18E7BCB51B43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=709376AA-13C8-485D-8239-5EA22A8ACB99
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private dhe shtetërore; investitor privat në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme 
civile private dhe shtetërore, social-kulturore, ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, 
hekurudha, tramvai, metro etj. Ndërtime ujësjellësa, kanale të ujërave të zeza dhe të 
bardha, gazësjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim 
hidraulike e bonifikime dhe agjenci për shitblerjen e këtyre ndërtimeve. Tregtim i 
materialeve inerte, produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshme për 
ndërtim. Tregëtim I materialeve prej duralumini dhe plastike. Hotel, bar-kafe, restorant. 
Aktivitet në fushën e edukimit parashkollor, privat, çerdhe, kopsht; aktivitet mësimdhënie 
në fushën e arsimit të ciklit të ulët, 9-vjeçar, arsimit të mesëm të profilizuar dhe të 
përgjithshem dhe arsimit të lartë; kurse kualifikimi në gjuhë të huaj etj; sipas kërkesës dhe 
ofertës që do të ketë shoqëria nga subjekte të ndryshme private, juridike dhe shtetërore; 
Shërbime spedicioni brenda dhe jashtë Shqipërisë për transport mallrash të ndryshme me 
shumice e pakicë, import-eksport me mjete të shoqërisë. Import-eksport, tregtim me 
shumicë dhe pakice i mallrave të ndryshëm ushqimore industriale, bujqësore, elektro-
shtëpiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale të mishit dhe nënprodukteve të tij, 
sallameri e çdo nënprodukt të tij, shpendëve të gjalla e të therura. Tregëtim, eksport-
import me shumicë dhe pakicë të makinerive bujqësore, pjesë të këmbimit për këto 
makineri, autoservis i tyre, autoservis mjetesh të markave e tonazheve të ndryshme, 
tregëtim me pakicë i llojeve të ndryshme, të karburantit dhe nënprodukteve të tij, hoteleri, 
shërbim agjensi turisitike, projektime objektesh të ndryshme dhe hapje studiosh 
projektimesh, prodhim material ndërtimi dhe tregtimi i tyre• Eksport - import dhe tregtim 
me shumice dhe pakice të makinerive industriale dhe pjesëve të këmbimit, për këto 
makineri, linjë transporti, linjë prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe 
kancelarisë dhe mobileri zyre: letrës për shtypshkrim, fotokopje etj, pajisje, kondicionimi 
dhe ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe çdo pajisje elektronike apo 
elektrike që gjen në përdorim zyre si dhe pjesë këmbimi për to si dhe të ofrojë të gjitha 
shërbimet që kryhen me pajisjet e sipërpërmendura; shërbime riparimi të këtyre pajisjeve. 
Transport dhe tregtim me shumice e pakice të artikujve të ndryshëm industriale si: lëndë të 
para, material ndërtimi, makineri dhe pajisje, pjesë këmbimi për makineri e automjete 
etj.")          u be            ("Aktivitet ne fushen e projektimeve, zbatimit te veprave te 
ndertimit dhe rikonstruksioneve, ne fushen minerare, vleresime te pasurive te 
paluajtshme, sipermarrje te ndryshme private dhe shteterore; investitor privat ne 
fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile private dhe shteterore, social-
kulturore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, aeroporteve, porte, hekurudha, 
tramvai, metro, objekteve sportive etj. Mirembajtje me performance te rrugeve. 
Ndertime ujesjellesa, kanale te ujerave te zeza dhe te bardha, gazesjellesa, vepra 
kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike e bonifikime. 
Agjenci per shitblerjen e ndertesave; Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e 
materialeve inerte, si: rera, zhavorre, gure, çakull, gelqere, granile, produkteve te 
ndryshme prej betoni, si dhe materialeve te ndryshem per ndertim. Tregtim te 
materialeve prej duralumini dhe plastike etj. Shfrytezim, prodhim dhe tregtim ne 
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karriera lumore, gurore, gureve etj.  Hotel, bar-kafe, restorant, agjensi turistike; 
Administrimin e hoteleve,bareve,restoranteve e lokaleve te ndryshme, si dhe çdo 
aktivitet tjeter te lidhur me te; import-eksport, shitje me pakice dhe me shumice te 
mallrave te ndryshem ushqimore dhe industriale. Aktivitet ne fushen e edukimit 
parashkollor, privat, çerdhe, kopsht; aktivitet mesimdhenie ne fushen e arsimit te 
ciklit te ulet, 9-vjeçar, arsimit te mesem te profilizuar dhe te pergjithshem dhe arsimit 
te larte; kurse kualifikimi ne gjuhe te huaj etj; sipas kerkeses dhe ofertes qe do te 
kete shoqeria nga subjekte te ndryshme private, juridike dhe shteterore; Sherbime 
spedicioni brenda dhe jashte Shqiperise per transport mallrash te ndryshme me 
shumice e pakice, import-eksport me mjete te shoqerise. Import-eksport, tregtim me 
shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem ushqimore industriale, bujqesore, 
elektro-shtepiake, kancelari, pjese kompjuterike, blegtorale te mishit dhe 
nenprodukteve te tij, sallameri e çdo nenprodukt te tij, shpendeve te gjalla e te 
therura; Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje 
skrapi. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme publike dhe private dhe 
sistemim-gjelberim. Kryerje e seleksionim i mbetjeve te ndryshme. Prodhim, 
mirembajtje, riparim kazan mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. 
Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, 
përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme. Tregtim, eksport-import 
me shumice dhe pakice te automjeteve, makinerive industriale dhe makinerive 
bujqesore, pjese te kembimit per keto makineri, autoservis i tyre, autoservis mjetesh 
te markave e tonazheve te ndryshme. Tregetim me pakice i llojeve te ndryshme, te 
karburantit dhe nenprodukteve te tij, hidrokarbure. Eksport - import dhe tregtim me 
shumice dhe pakice te makinerive industrial dhe pjeseve te kembimit, per keto 
makineri, linje transporti, linje prodhimi industrial e drusor, artikujve shkollor dhe 
kancelarise dhe mobileri zyre: letres per shtypshkrim, fotokopje etj, pajisje, 
kondicionimi dhe ventilimi, pajisje kompjuterike, printimi, fotokopjimi si dhe çdo 
pajisje elektronike apo elektrike qe gjen ne perdorim zyre si dhe pjese kembimi per 
to si dhe te ofroje te gjitha sherbimet qe kryhen me pajisjet e siperpermendura; 
sherbime riparimi te ketyre pajisjeve; Transport dhe tregtim me shumice dhe pakice, 
import-eksport te artikujve te ndryshem industrial si: lende te para, material 
ndertimi, makineri dhe pajisje, pjese kembimi per makineri e automjete etj;")         

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

03/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-560153-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE6ED584-C73A-4934-9D06-CFD40A6C9AF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE6ED584-C73A-4934-9D06-CFD40A6C9AF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B64D5B87-9FC7-4BEF-BDC8-D52834C64E0B
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Shenime K.M.K.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim K.M.K.pdf

Datë: 07/12/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E89E9FB-71FD-4F7F-B905-03EDB9343D04
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5581448C-7F20-4D2B-83A1-7D414178D23E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=507407CD-007E-4BB0-AF9F-645E73684B69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A48E2DE-DE26-4609-B23E-9A50B62251F8

