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

L42203032I
03/10/2014

3. Emri i Subjektit

NOA Development

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

27/09/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/09/2014
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 5, rruga Nikolla
Tupe, ndertesa nr 4, kati 1
100.000,00

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

100,00
Aktivitete ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale.
Ndertimin dhe shitjen e ndertesave industriale, banesave,
lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe
shitblerjen dhe drejtimin ekonomik te terreneve e pasurive te
paluejtshme, si dhe cdo aktivitet qe lidhet me sa me siper.
Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve te ndryshem.
Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te
hidrokarbureve ne blloqet e miratuara ne marreveshjet
hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe
pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi i
puseve te kerkimit, zhvillim konturimit dhe shfrytezimit.
Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi i naftes
se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e
aktivitetit ne fushen e biletarise interurbane. Kryerja e
aktivitetit koncesionar ne fusha dhe objekte te ndryshme si
porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin dhe
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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

menaxhimin e ketyre industrive. Kryerja e aktivitetit te
projektimit, ndertimit, supervizionimit, kolaudimit per te
gjitha llojet e objekteve dhe cdo lloj aktiviteti ne fushen e
ndertimit. Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e vleresimit te
pasurive te paluajtshme. Kryerja e aktivitetit te studim projektim, planifikime urbane, arredime. Ndermjeiesim dhe
konsulence per biznesin e huaj, dhenia e konsultimeve dhe
vleresimeve te projekteve per fizibilitetin e investimeve ne
fusha te ndryshme te ekonomise dhe ndertimeve civile e
industriale, sherbime fiskale dhe kontabiliteti. Konsuience
financiare, analize fiskale, analize te strukturave financiare,
bilancit dhe kapitalit e shpenzimeve. Konsulence fiskale,
asistence ne pergatitjen e dokumentacionit per krijimin dhe
pergatitjen e planeve te biznesit te huaj, analize e projektit
dhe strukturave administrative e juridike per te permbushur
te gjitha procedurat per zhvillimin e biznesit.
Erjona Dyrmyshi
Nga: 03/03/2016

Deri: 03/03/2021

Znj. Erjona Dyrmyshi autorizohet te nenshkruaje bashkërisht
te gjitha dokumentet e shoqerise me natyre financiare per
çdo transaksion qe do te kryeje shoqeria me Znj.Edlira Sulaj.
GentianSula

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: NOA Development
Telefon: 0699932100

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-661330-10-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
29/01/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-833178-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 28.01.2015, ku
eshte vendosur emerimi si administratore i zj.Fitnete Sulaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Fitnete Sulaj")
Ne daten "28/01/2020
eshte larguar administratori:
("Gentian Sula")

Nga data "28/01/2015

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
15/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-002187-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 09.04.2015 ku
eshte vendosur shtimin e objektit si dhe Saktesimi i kodit ekonomit (NVE).
Objekti ishte
("- Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. - Ndërtimin
dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave,
garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik të terreneve e pasurive të
paluejtshme, si dhe cdo aktivitet që lidhet me sa më sipër. Eksportimi, importimi, tregtimi i
artikujve të ndryshëm.")
u be
("- Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile
dhe industriale. - Ndërtimin dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve,
dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik
të terreneve e pasurive të paluejtshme, si dhe cdo aktivitet që lidhet me sa më sipër.
Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve të ndryshëm.Kryerja e operacioneve te
kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve ne blloqet e miratuara ne mareveshjet
hidrokarbure.Ndertimi dhe montimi I te gjitha mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne
keto operacione si dhe shpimi I puseve te kerkimit, zhvillim konturimit dhe
shfytezimit .Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi I naftes se nxjerre
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ne vendburimet qe do te zbulohen.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
22/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-060990-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetem, Nr. 03, datë
21.05.2015 ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("- Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. - Ndërtimin
dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave,
garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik të terreneve e pasurive të
paluejtshme, si dhe cdo aktivitet që lidhet me sa më sipër. Eksportimi, importimi, tregtimi i
artikujve të ndryshëm.Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve
ne blloqet e miratuara ne mareveshjet hidrokarbure.Ndertimi dhe montimi I te gjitha
mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi I puseve te kerkimit,
zhvillim konturimit dhe shfytezimit .Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi I
naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen.")
u be
(" Aktivitete në
fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. -Ndërtimin dhe shitjen e ndërtesave
industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe
shitblerjen dhe drejtimin ekonomik të terreneve e pasurive të paluejtshme, si dhe
cdo aktivitet që lidhet me sa më sipër. Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve të
ndryshëm.Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve ne
blloqet e miratuara ne mareveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi I te gjitha
mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi I puseve te
kerkimit, zhvillim konturimit dhe shfytezimit . Perdorimi, shitja, shkembimi,
eksporti dhe posedimi I naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja
e aktivitetit ne fushen e biletarise interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne
fusha dhe objekte te ndryshme si porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin
dhe menaxhimin e ketyre industrive. Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit,
supervizionimit, kolaudimit per te gjitha llojet e objekteve dhe çdo lloj aktiyiviteti ne
fushen e ndertimit.")
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
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25/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-195747-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
02.08.2015, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Ap.39, Tirane;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
"Ismail Qemali", pallati "Samos Tower", apartamenti 42.;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
09/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-345174-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
06.10.2015, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
(" Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. -Ndërtimin
dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave,
garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik të terreneve e pasurive të
paluejtshme, si dhe cdo aktivitet që lidhet me sa më sipër. Eksportimi, importimi, tregtimi i
artikujve të ndryshëm.Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve
ne blloqet e miratuara ne mareveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi I te gjitha
mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi I puseve te kerkimit,
zhvillim konturimit dhe shfytezimit . Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi I
naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e aktivitetit ne fushen e
biletarise interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne fusha dhe objekte te ndryshme
si porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin dhe menaxhimin e ketyre industrive.
Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit, supervizionimit, kolaudimit per te gjitha llojet
e objekteve dhe çdo lloj aktiyiviteti ne fushen e ndertimit.")
u be
("Aktivitete
ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale. Ndertimin dhe shitjen e ndertesave
industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe
shitblerjen dhe drejtimin ekonomik te terreneve e pasurive te paluejtshme, si dhe cdo
aktivitet qe lidhet me sa me siper. Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve te
ndryshem. Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve ne
blloqet e miratuara ne marreveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi i te gjitha
mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi i puseve te
kerkimit, zhvillim konturimit dhe shfrytezimit. Perdorimi, shitja, shkembimi,
eksporti dhe posedimi i naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e
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aktivitetit ne fushen e biletarise interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne
fusha dhe objekte te ndryshme si porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin
dhe menaxhimin e ketyre industrive. Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit,
supervizionimit, kolaudimit per te gjitha llojet e objekteve dhe cdo lloj aktiviteti ne
fushen e ndertimit. Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e vleresimit te pasurive te
paluajtshme.")
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)
16/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-412564-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 12.11.2015 per ndryshim objekti
dhe ndryshim adrese kryesore.
Objekti ishte
("Aktivitete ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale. Ndertimin
dhe shitjen e ndertesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave,
garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik te terreneve e pasurive te
paluejtshme, si dhe cdo aktivitet qe lidhet me sa me siper. Eksportimi, importimi, tregtimi i
artikujve te ndryshem. Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve
ne blloqet e miratuara ne marreveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi i te gjitha
mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi i puseve te kerkimit,
zhvillim konturimit dhe shfrytezimit. Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi i
naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e aktivitetit ne fushen e
biletarise interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne fusha dhe objekte te ndryshme
si porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin dhe menaxhimin e ketyre industrive.
Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit, supervizionimit, kolaudimit per te gjitha llojet
e objekteve dhe cdo lloj aktiviteti ne fushen e ndertimit. Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e
vleresimit te pasurive te paluajtshme.")
u be
("Aktivitete ne fushen e
ndertimeve civile dhe industriale. Ndertimin dhe shitjen e ndertesave industriale,
banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe
drejtimin ekonomik te terreneve e pasurive te paluejtshme, si dhe cdo aktivitet qe
lidhet me sa me siper. Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve te ndryshem.
Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve ne blloqet e
miratuara ne marreveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve
dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi i puseve te kerkimit,
zhvillim konturimit dhe shfrytezimit. Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe
posedimi i naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e aktivitetit
ne fushen e biletarise interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne fusha dhe
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objekte te ndryshme si porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin dhe
menaxhimin e ketyre industrive. Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit,
supervizionimit, kolaudimit per te gjitha llojet e objekteve dhe cdo lloj aktiviteti ne
fushen e ndertimit. Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e vleresimit te pasurive te
paluajtshme. Kryerja e aktivitetit te studim - projektim, planifikime urbane,
arredime")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower Nr. 41;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Ismail Qemali, Samos Tower, Ap.39, Tirane;
"
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
10/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-588494-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asambles se ortakeve Nr.7, datë
29.01.2015, ku është vendosur: Largimi nga detyra e administratorit te shoqerise, Z.Fitnete
Sulaj dhe emerimin si administrator te shoqerise Znj. Erjona Dyrmyshi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Erjona Dyrmyshi")
"03/03/2016
Ne daten "03/03/2021
eshte larguar administratori:
("Fitnete Sulaj")

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
04/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-606018-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.8, date 11.03.2016, ku eshte vendosur
qe zj.Erjona Dyrmyshi autorizohet te nenshkruaje bashkërisht te gjitha dokumentet e
shoqerise me natyre financiare per çdo transaksion qe do te kryeje shoqeria me zj.Edlira
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Sulaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Erjona Dyrmyshi")
Competence ishte
("")
u be
("Znj. Erjona Dyrmyshi
autorizohet te nenshkruaje bashkërisht te gjitha dokumentet e shoqerise me natyre
financiare per çdo transaksion qe do te kryeje shoqeria me Znj.Edlira Sulaj.")

,

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
14/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-646573-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
12.04.2016 per ndryshimin e adreses kryesore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower Nr.38;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower Nr. 41;
"
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)

08/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-800767-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 07.07.2016 per ndryshimin e
adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 5, rruga Nikolla Tupe, ndertesa nr 4, kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Nr. 5, Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower Nr.38;
"
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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)
01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-860435-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

17/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-201407-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.03.2017 per ndryshimin e
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Aktivitete ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale. Ndertimin
dhe shitjen e ndertesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave,
garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik te terreneve e pasurive te
paluejtshme, si dhe cdo aktivitet qe lidhet me sa me siper. Eksportimi, importimi, tregtimi i
artikujve te ndryshem. Kryerja e operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve
ne blloqet e miratuara ne marreveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi i te gjitha
mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi i puseve te kerkimit,
zhvillim konturimit dhe shfrytezimit. Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi i
naftes se nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e aktivitetit ne fushen e
biletarise interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne fusha dhe objekte te ndryshme
si porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin dhe menaxhimin e ketyre industrive.
Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit, supervizionimit, kolaudimit per te gjitha llojet
e objekteve dhe cdo lloj aktiviteti ne fushen e ndertimit. Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e
vleresimit te pasurive te paluajtshme. Kryerja e aktivitetit te studim - projektim,
planifikime urbane, arredime")
u be
("Aktivitete ne fushen e ndertimeve
civile dhe industriale. Ndertimin dhe shitjen e ndertesave industriale, banesave,
lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin
ekonomik te terreneve e pasurive te paluejtshme, si dhe cdo aktivitet qe lidhet me sa
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me siper. Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve te ndryshem. Kryerja e
operacioneve te kerkimit dhe zhvillimit te hidrokarbureve ne blloqet e miratuara ne
marreveshjet hidrokarbure. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe pajisjeve te
kerkuara ne keto operacione si dhe shpimi i puseve te kerkimit, zhvillim konturimit
dhe shfrytezimit. Perdorimi, shitja, shkembimi, eksporti dhe posedimi i naftes se
nxjerre ne vendburimet qe do te zbulohen. Kryerja e aktivitetit ne fushen e biletarise
interurbane. Kryerja e aktivitetit koncesionar ne fusha dhe objekte te ndryshme si
porte, rruge, hidrocentrale, etj., si dhe ndertimin dhe menaxhimin e ketyre
industrive. Kryerja e aktivitetit te projektimit, ndertimit, supervizionimit, kolaudimit
per te gjitha llojet e objekteve dhe cdo lloj aktiviteti ne fushen e ndertimit. Ushtrimi i
veprimtarise ne fushen e vleresimit te pasurive te paluajtshme. Kryerja e aktivitetit te
studim - projektim, planifikime urbane, arredime. Ndermjeiesim dhe konsulence per
biznesin e huaj, dhenia e konsultimeve dhe vleresimeve te projekteve per fizibilitetin e
investimeve ne fusha te ndryshme te ekonomise dhe ndertimeve civile e industriale,
sherbime fiskale dhe kontabiliteti. Konsuience financiare, analize fiskale, analize te
strukturave financiare, bilancit dhe kapitalit e shpenzimeve. Konsulence fiskale,
asistence ne pergatitjen e dokumentacionit per krijimin dhe pergatitjen e planeve te
biznesit te huaj, analize e projektit dhe strukturave administrative e juridike per te
permbushur te gjitha procedurat per zhvillimin e biznesit.")
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)
31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-407625-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
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28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-887791-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2017
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

Datë: 13/12/2018

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