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

J98926001P
08/04/1999

3. Emri i Subjektit

AEK MUNELLA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/10/1997

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/10/1997
Lezhe Fan FAN Lagjja "Gjakez", ndertese me nr. pasurie
40, zona kadastrale 1717
200.000,00

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

100,00
Tregetim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit,
artikujve industriale, ushqimore, bar bufe,transport mallrash
te ndryshem, ndertim dhe projektim te objekteve te
ndryshme, pyllezime, mbareshtim pyjesh. Per te realizuar
objektin e saj, shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar,
operacione qe lidhen me blerje te pasurive te luajtshme dhe
te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe
administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira
ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose
pjesemarrje ne shoqeri, e ne konsuciume, te themeluara apo
ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem
me te veten apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve
te shoqerise. Me ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje cdo
aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e
qellimeve te shoqerise.Punime ndertimi, montimi, punime
restaurimi, ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje rutine e
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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

dimerore me performance e sherbime ne sektorin komunal e
shteteror ne rruge lokale nacionale superstrada dhe
autostrada. Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga
Ministria e Ndertimit.Tregti me pakice e shumice, importeksport ne mallra ushqimore, industriale, fruta perime te te
gjitha llojeve. Makineri e pajisje per shitje e nevoja
prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash
ushqimore te te gjitha llojeve . Prodhim material ndertimi te
te gjitha llojeve.Grumbullim, perpunim i prodhimeve
bujqesore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim te bimeve
medicinale.Tregtim karburanti, goma e vajra. Sherbime te
tjera te ndryshme. Si dhe çdo aktivitet tjeter qe veçmas ose
se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen
te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise.
Grumbullim, perpunim bime medicinale, hoteleri, turizem,
bouling.projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve ku
perfshihet ndertimi , venia ne pune, prodhimi, furnizimi,
transmetim. Shitje dhe blerje te automjeteve te perdorura.
Zef Kaza
Nga: 28/03/2017

Deri: 28/03/2022

DavaKaza

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 200.000,00

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

Lezhe Rreshen RRESHEN Pallati Sportit "Ariana Arapi",
zona kadastrale 3224 Lezhe Rubik VAU SHKEZE Fshati
"Vau Shkejze", shesh parkimi dhe magazinimi , përballë
Karburant "TOMA" Lezhe Fan KLOS Fshati Klos, shesh
parkimi dhe magazinimi në zonën kadastrale 2162
Emri Tregtar: AEK MUNELLA
E-Mail: aek_shpk1@yahoo.it
Telefon: 0694067333 0694071263
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Kutia Postare: 245/1 Tiranë 245/1 Tiranë
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-008440-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 27/09
/2001

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:18080, Gjykata:Tirane
Te dhenat e regjstrimit fillestar : Emri i subjektit: : “AEK” Forma juridike: shpk; Data e
regjistrimit: 06.11.1997; Data e themelimit :20.10.1997; Kapitali: 200 000 leke; Ortak:
Preng Kaza; Selia eshte : Rreshen, Mirdite; Kohezgjatja: mbi 10 vjet; Administrator:
Preng Kaza; Objekti i veprimtarise: Tregtimi me shumice dhe pakice te materialeve te
ndryshme te ndertimit, servis, transportimin e mallrave te ndryshem dhe te pasagjereve,
ndertim e projektim te objekteve te llojit te ndryshem, pyllezime, permisim, ndertim
rrugesh pyjore.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-28.11.2007 (11).pdf

2. 27/09
/2001

Numri i Vendimit:18080/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin Nr.1 date 20.09.2001 te Ortakut te Vetem te shoqerise "A E K" shpk eshte
vendosur shitja e kuotave te kapitalit nga ortaku Preng Kaza ne masen 100% tek ortaku Zef
Kasa.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-28.11.2007 (11).pdf

12/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-162413-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Raporte administrimi (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
07/09/2010

Numri i ceshtjes: CN-436908-09-10
Emri i subjektit ishte
("AEK")
Telefon ishte
("")
u be
Telefon 1 ishte
("")
u be
Emri Tregtar ishte
("AEK")

u be
("AEK MUNELLA")
("0694067333")
("0694071263")
u be
("AEK MUNELLA")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Dava Kaza")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "200.000,00
eshte larguar ortaku:
("Zef Kaza")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Dava Kaza")
Ne daten "23/08/2015
eshte larguar administratori:
("Zef Kaza")

Nga data "23/08/2010

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
13/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-551857-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Ortakut te Vetem, date 16.05.2011
per miratimin e statutit te ndryshuar. Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me
Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 230.
Objekti ishte
("Tregetim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit,
artikujve industriale, ushqimore, bar bufe,transport mallrash te ndryshem, ndertim dhe
projektim te objekteve te ndryshme, pyllezime, mbareshtrim pyjesh")
u be
("Tregetim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit, artikujve industriale,
ushqimore, bar bufe,transport mallrash te ndryshem, ndertim dhe projektim te
objekteve te ndryshme, pyllezime, mbareshtim pyjesh. Per te realizuar objektin e saj,
shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me blerje te
pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe
administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege
ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, e ne konsuciume, te
themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te
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veten apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi,
shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per
realizimin e qellimeve te shoqerise.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
29/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-728890-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakes se vetme date 29.03.2012, ku
eshte vendosur ndryshimi i administratorit te shoqerise si dhe ndryshimi i adreses kryesore
te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.
Ownership_Code ishte
("E Huaj (100%)")
u be
("Shqiptare (100%)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
;
Fan;
GJAKEZ;
Fshati Gjakza, Godine dy kateshe prane Autostrades se Kombit, Kati I, Komuna
Fan, Mirdite;
"
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
Rreshen;
;
RRESHEN;
"

;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Zef Kaza")
Nga data "29/03/2012
Ne daten "28/03/2017
eshte larguar administratori:
("Dava Kaza")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-556828-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit te vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
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Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
17/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-874867-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

06/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-915970-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarimi i postes elektronike, saktesim i kodit ekonomik.
E-Mail ishte
("")
u be
("aek_shpk1@yahoo.it")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

25/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-114441-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

07/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-137960-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

21/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-761070-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-811827-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2010
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

09/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-923668-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim Bilanci Viti 2009.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

06/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-970352-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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20/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-249704-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve Nr. 2 date
19.04.2017 per shtyrjen e afatit te administratorit z. Zef Kaza nga data 28.03.2017 deri me
28.03.2022.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Zef Kaza")
Nga data "28/03/2017
Ne daten "28/03/2022
eshte larguar administratori:
("Zef Kaza")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-399974-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

13/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-819319-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
22/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-824330-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.06.2018, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit dhe ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te
shoqerise.
Objekti ishte
("Tregetim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit,
artikujve industriale, ushqimore, bar bufe,transport mallrash te ndryshem, ndertim dhe
projektim te objekteve te ndryshme, pyllezime, mbareshtim pyjesh. Per te realizuar objektin
e saj, shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me blerje te
pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe
administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh,
si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, e ne konsuciume, te themeluara apo ne
themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te veten apo gjithsesi
funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi, shoqeria mund te kryeje
cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.")
u be
("Tregetim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit, artikujve
industriale, ushqimore, bar bufe,transport mallrash te ndryshem, ndertim dhe
projektim te objekteve te ndryshme, pyllezime, mbareshtim pyjesh. Per te realizuar
objektin e saj, shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen
me blerje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu
si dhe administrimi, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege
ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, e ne konsuciume, te
themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te
veten apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Me ne pergjithesi,
shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per
realizimin e qellimeve te shoqerise.Punime ndertimi, montimi, punime restaurimi,
ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje rutine e dimerore me performance e sherbime ne
sektorin komunal e shteteror ne rruge lokale nacionale superstrada dhe autostrada.
Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga Ministria e Ndertimit.Tregti me pakice
e shumice, import-eksport ne mallra ushqimore, industriale, fruta perime te te gjitha
llojeve. Makineri e pajisje per shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri.
Prodhim mallrash ushqimore te te gjitha llojeve . Prodhim material ndertimi te te
gjitha llojeve.Grumbullim, perpunim i prodhimeve bujqesore e blegtorale.
Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale.Tregtim karburanti, goma e vajra.
Sherbime te tjera te ndryshme. Si dhe çdo aktivitet tjeter qe veçmas ose se bashku me
ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe
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zhvillimin e shoqerise. Grumbullim, perpunim bime medicinale, hoteleri, turizem,
bouling.projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve ku perfshihet ndertimi , venia ne
pune, prodhimi, furnizimi, transmetim. Shitje dhe blerje te automjeteve te
perdorura.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
;
Fan;
FAN;
Lagjja
"Gjakez", ndertese me nr. pasurie 40, zona kadastrale 1717;
"
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
;
Fan;
GJAKEZ;
Fshati
Gjakza, Godine dy kateshe prane Autostrades se Kombit, Kati I, Komuna Fan, Mirdite;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-993952-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
31.10.2018 per per hapje te 3 (tre) adresave dytesore dhe ndryshimi i te dhenave
vullnetare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
Rubik;
;
VAU SHKEZE;
Fshati "Vau Shkejze", shesh parkimi dhe magazinimi , përballë Karburant
"TOMA";
"
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
;
Fan;
KLOS;
Fshati
Klos, shesh parkimi dhe magazinimi në zonën kadastrale 2162;
"
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
Rreshen;
;
RRESHEN;
Pallati Sportit "Ariana Arapi", zona kadastrale 3224;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 17/12/2018

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