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

J61911003I
05/01/1996

3. Emri i Subjektit

EDIL - AL - IT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/07/1994

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/07/1994
Tirane Tirane TIRANE Rruga Perlat Rexhepi,Ndertesa
1,Hyrja 14,Ap 7,Njesia Bashkiake nr 5,Kodi Postar 1019.
4.065.134.000,00

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

4.065.134,00
Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave
civile, industriale, monumentale, kompletim të impianteve
dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi; ndërtim të asfaltit; të
aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të
digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore,
punime hidraulike; ujësjellësi; gazsjellsi; vajgursjellsin,
mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime
detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të
ujit të pijshëm, realizimit të impianteve të trajtimit të
plehrave; realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale
për ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin
e impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë;
zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve dhe
shpim pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në
parcela dhe të urbanizimit në përgjithësi, projektimit,
llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si
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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. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

koordinuese teknike dhe administrative me sipërmarrje të
tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë detale të
çfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e
pajisjeve dhe atrecaturave për kantiere, të kryejë blerjen,
shitjen, ndërtimin, administrimin dhe shkëmbimin e pasurisë
së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha
veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme
dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse është e nevojshme
dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të
shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri
të luajtshme edhe të paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të
paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme, si troje,
banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë
“Edil Al-It” Shpk, ose në pronësi të shoqërive të tjera ose në
pronësi të personave fizikë apo juridikë të tjerë të cilët
autorizojnë shoqërinë “Edil Al-It” Shpk për blerje-shitje.
Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri,
turizëm, shitje materiale ndertimi. Rehabilitim dhe
rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion civil
sherbimesh dhe/ose banimi si dhe industrial, dhe monumente
arkitekture te kategorive te ndryshme. "Prodhimin dhe
Tregtimin e Farave te fidaneve, mbjellje shkurresh, drure
dekorativ, frutor, krijim zonash te gjelbra dhe çdo lloj
aktiviteti tjeter agro-bujqesor dhe blegtoral".
Nikolla Seferaj
Nga: 04/12/2017

Deri: 04/12/2022

Z.Nikolla Seferaj do te ushtroje te drejten e tij si
administrator i shoqerise vetem per programe, plane
mjedisore per permiresimin e funksionimit te instalimeve te
ndryshme dhe per cdo procedure per marrjen e masave per
mbrojtjen e mjedisit, ne objektet ku shoqeria
operon.Z.Nikolla Seferaj nuk ka kompetence te nenshkruaje
ose te ndermarre asnje akt apo veprim tjeter te ndryshem nga
pika 3 me lart, qe ka lidhje me aktivitetin tregtar te shoqerise
Artur Zhebo
Nga: 22/11/2011

Deri: 30/06/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
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13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

c)Administratori i Shoqerise nenshkruan/autorizon gdo
transaksion bankar deri ne shumen prej Euro 30'000(tridhjete
mije) ose kundervleren ne leke ose gdo valute tjeter ne gdo
banke te nivelit te dyte se bashku me Drejtorin e Finances se
Shoqerise, ne nje limit mujor per transaksione agregat me
perfitues te ndryshem prej Euro 90.000 (nentedhjete mije).
Ne rast te tejkalimit te shumes per nje transaksion te vetem
ose te limitit mujore te percaktuar ne kete paragraf
operacioni/et perkates do te miratohet nga Administratori
dhe kunder firme te Z.Adrian Dulaku ose Z. Artan Dulaku
ose cdo personi qe mund te autorizohet posagerisht per nje
transaksion specifik ose pergjithesisht per gdo transaksion qe
perfshihet ne kete paragraf, sipas nje vendtmi te Ortakut te
Vetem. d) Me perjashtim te nje vendimi te ndryshem te
Ortakut te vetem, Administratori i Shoqerise do te
nenshkruaje bashkerisht me Z. Adrian Dulaku ose Z. Artan
Dulaku gdo akti ligjor, kontrate, marreveshje, deklarate te
gdo lloji qe do te kete lidhje me shitblerjen ose transferimin e
te drejtave mbi asetet e prekshme dhe te paprekshme te
shoqerise duke perfshirepasuri te luajtshem dhe
tepaluajtshme. Kufizimet e mesiperme nuk jane te
aplikueshme per gdo transaksion qe ka per qellim pagesat e
detyrueshme te lidhura me administrimin e zakonshem te
aktivitetit te Shoqerise duke perfshire por pa u kufizuar ne
pagesen e taksave, tarifave dhe kontributeve te sigurimeve
shoqerore dhe shendetesore, pagat e punemarresve,
detyrimet per furnitoret e energjise elektrike dhe ujit, gjobat
dhe penalitetet qe lidhen me to, te cilat Administratori mund
t 'i autorizoje dhe kryeje i vetem ".
INER
Para:
Natyre:
4.065.134.000,00
4.065.134,00
100,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Durres Ishem ISHEM Kompleksi Turistik "San Pietro",
objekt i miratuar për t'u ndertuar sipas Vendimit Nr.7 date
05.05.2015 te KKT Tirane Tirane TIRANE Kamion FORD,
Tipi FL, Ngjyra e Bardhe, TR 9445 L Tirane Tirane
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16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

TIRANE Njesia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, (ish
Filanto), objekt ndertimi, godine banimi dhe sherbime 10
kat, me 1 kat parkimi nentoke Tirane Tirane TIRANE
Kamioncine BENZ, Tipi 602, Ngjyra Portokalli, TR 8427 I
Tirane Tirane TIRANE AA 862 ND-autobus Tirane Tirane
TIRANE Godina e Xhamise se Namasgjase ne kryqezimin e
rruges "George W.Bush" dhe bulevardit "Zhan D'Ark"
Durres Ishem ISHEM Kompleksi Turistik San Pietro (Lot 2)
Tirane Tirane TIRANE AA 235 SP-kamion Tirane Tirane
TIRANE Rruga Don Bosko, ( ish-Filanto), 2 Godina banimi
dhe shërbimi 10 kate me 1 kat parkimi nëntokë. Tirane
Kashar KASHAR Objekti "Mall of Tirana", per objektin e
ndertimit te miratuar per tu ndertuar sipas vendimit nr. 07,
date 22.02.2017 nga KKT, te objektit "Struktura Sherbimi
me Funksion Magazinimi dhe Tregtimi 1-2 kate" Durres
Ishem ISHEM Kompleksi Turistik San Pietro (Lot 3) Tirane
Tirane TIRANE TR 8951 T-ATP Tirane Tirane TIRANE
A.T.P Ford Rnger, Tipi 036, Ngjyre Gri, TR 6273 M Tirane
Tirane TIRANE Kamion FIAT, Tipi 18024B, Ngjyra e
Bardhe, TR 2674 L
Emri Tregtar: EDIL - AL - IT
E-Mail: info@edilal.com
Telefon: 271885
Të Tjera: U depozitua vendimi i ortakut te vetem date
17.12.2009 per caktimin e EKA Zj. Tatjana Filto (Kotepano)
me license Nr. 67 per zmadhimin e kapitalit.Depozitim i
vendimit dt.26-01-2010 mbi riemërimin e Administratorit
dhe Lirimin nga Hipoteka të një pjese të pasurisë të
paluajtshme të vendosura në. favor të Bankës së
Tiranës.Depozitim i vendimit dt 30-06-2010 per caktimin e
Ekspertit kontabel,Zj.Tatiana Filto (Kotepano).
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-035475-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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regjistrimit
1. 12/04
/1999

Numri i Vendimit:5319, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit 06.07.1994. Emri I Subjektit '' EDIL AL.IT. ''. Forma Ligjore Shpk.
Data e Themelimit 05.07.1994. Kohezgjatja deri me 31.12.2030. Selia Tirane, Rruga:
Qemal Stafa, P.188/1, Ap. 3. Kapitali 100.000 Leke. Objekti punime dheu, murature,
betoni, punime shembjesh. Ndertime civile, industriale, turistike dhe kompletimi me
instalimet e nevojshme per to. Punime restaurimi, vepra beton arme te vecanta, punime te
shtresave te rrugeve, porteve, aeroporteve etj. Kanalizime, impiante vaditese, galeri,
punime karpienterie metalike, themele te vecanta. Perfaqesues Ligjor Genc Dulaku;
Franco Frigo; Mateo Scalco; Alberto Vielmo. Ortak A.G.D 30%; Leonardo Cetera 3%;
Franco Frigo 10%; Alberto Vielmo 10%; ''ZANON Construzioni'' S.p.a 47%
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-10.11.07 (13).pdf

2. 28/05
/1999

Numri i Vendimit:5319/1, Gjykata:Tirane
Me vendim te asamblese se ortakeve eshte vendosur shitja e kuotave te ortakeve Leonardo
Cetera dhe Shoqeria ''Silac Constructioni'' srl ne favor te shoqerise ''A.G.D'' Shpk. Ortak te
shoqeris ''Edil Al It'' shpk mbeten: Shoqeria ''A.G.D'' e cila zoteron 90% te kuotave dhe
Franco Frigo 10% te kuotave te kapitalit themeltar. Administrator i shoqerise do te jete
Genci Dulaku.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-10.11.07 (13).pdf

3. 25/09
/2001

Numri i Vendimit:5319/2, Gjykata:Tirane
Largohet nga shoqeria ortaku Franco Frigo duke ja shitur kuotat e tij ne masen 10% tek
ortaku tjeter Artan Dulaku. Ortak te shoqerise ngelen shoqeria ''A.G.D'' ME 90% dhe Artan
Dulaku me 10% te kuotave te kapitalit te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-10.11.07 (13).pdf

4. 22/04
/2003

Numri i Vendimit:5319/3, Gjykata:Tirane
Fillimi i procedures per rritjen e kapitalit themeltar me kontribute ne natyre ne masen
221.100.000 Leke si rikapitalizim i fitimeve nder vite.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-10.11.07 (13).pdf
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5. 25/04
/2003

Numri i Vendimit:5319/4, Gjykata:Tirane
Miratimi i aktit te ekspertimit te kryer nga Tatjana Filto eksperte kontabel per rritjen e
kapitalit themeltar me kontribute ne natyre si rikapitalizim i fitimit te akumuluar nder vite.
Perfundimisht kuotat e kapitalit themeltar te shoqerise jane si me poshte: Shoqeria ''A.G.D''
Shpk 90% kuota kapitali. Artan Dulaku 10% kuota kapitali. Shtohet objekti i veprimtarise
se shoqerise me dhenie ambientesh e objektesh me qera, si pasuri te luajtshme e te
paluajshme. Blerje-shitje pasurish te luajtshme e te paluajtshme. Veprimtari tregetare ne
fushen e ushqimit social, hoteleri, turizem, prodhim e shitje te materialeve te ndertimit.
Ndryshon selia e shoqerise ne adresen e re Rr.Perlat Rexhepi, pran Kalsbergut Pall.14Kat,
Kati 2, Tirane.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-10.11.07 (13).pdf

6. 31/05
/2004

Numri i Vendimit:5319/5, Gjykata:Tirane
Me vendim te asamblese se ortakeve eshte vendosur miratimi i transferimit te kuotave te
kapitalit themeltar me ane te shitjes se kuotave perkatesisht shoqeria ''A.G.D'' 90% dhe
ortaku Artan Dulaku 10% gjithsej ne masen 100% tek ortaku i ri shoqeria ''INER'' Shpk
kundrejt vleres nominale te shitjes prej 1 USD per kuote. Pas shitjes se kuotave ortak i
vetem i shoqeris behet shoqeria ''INER'' Shpk me 100% te kuotave te kapitalit themeltar.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EM-10.11.07 (13).pdf

29/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-155227-07-08
Emri i subjektit ishte
("Edil Al It")
Emri Tregtar ishte
("''Iner'' shpk")

u be
u be

("EDIL - AL - IT")
("EDIL - AL - IT")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Godine banimi shumekateshe ne zonen kadastrale 8220, nr pasurie 2/324, vol 15, f.59;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
04/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-160272-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
19/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-164187-08-08
Telefon ishte
("")
u be

("271885")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion FIAT, Tipi 691N, Ngjyra e Kuqe, TR 0638 D;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion FIAT, Tipi 18024B, Ngjyra e Bardhe, TR 2674 L;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamioncine BENZ, Tipi 602, Ngjyra Portokalli, TR 8427 I;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Pompe Betoni ASTRA, Tipi HD88445, Ngjyre e Bardhe, TR 6371 P;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion FORD, Tipi FL, Ngjyra e Bardhe, TR 9445 L;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
A.T.P Ford Rnger, Tipi 036, Ngjyre Gri, TR 6273 M;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion IVECO FIAT, Tipi 19042, Ngjyra Blu, TR 1638 M;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion FIAT, Tipi 50F10, Ngjyra e Bardhe, TR 5232 B;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Koke Terheqese VOLVO, Tipi F1220, Ngjyrae Bardhe, TR 1772 B;
"
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
27/01/2009

Numri i ceshtjes: CN-210021-01-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Artur Zhebo")

Nga data "22/01/2009
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Ne daten "22/01/2010
eshte larguar administratori:

("Genc Dulaku")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-239269-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
BOSKO- KULLA NR.7;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
CURRI (prane;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
FRANG BARDHI - GODINA B;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
ELBASANIT PR. AMB. AMERIKAN;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
;
Golem;
KRYEMEDHENJ KOMPL.TURISTIK NR1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
MJEDA;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
BOSKO;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
ZHAN D'ARK perb gjykates;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
HIMA (prane stadiumit;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
;
Golem;
SHKEMBI I KAVAJES;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
FRANG BARDHI - GODINA A;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
FRANG BARDHI - GODINA C;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
BOSKO(pr shkolle don bosko;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
;
Golem;
KRYEMEDHENJ KOMPL.TURISTIK NR2;
"

TIRANE;
;

DON

BUL.BAJRAM

TIRANE;
TIRANE;
GOLEM;
TIRANE;

NDRE

TIRANE;

DON

TIRANE;

BUL

;

DERVISH

GOLEM;
TIRANE;
TIRANE;
TIRANE;

DON

GOLEM;
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-241920-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
FARKE;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
PRUSH;
PRUSH - TIRANE;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Pompe Betoni ASTRA, Tipi HD88445, Ngjyre e Bardhe, TR 6371 P;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

10/06/2009

Numri i ceshtjes: CN-261389-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
PERLAT REXHEPI(prapa karlsberg;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-329792-01-10
Koment ishte
("")
u be
("U depozitua vendimi i ortakut te vetem
date 17.12.2009 per caktimin e EKA Zj. Tatjana Filto (Kotepano) me license Nr. 67
per zmadhimin e kapitalit.")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
12/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-331685-01-10
Vlera e Kapitalit ishte
"221.100.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"221.100,00"

u be
u be

"2.759.046.000,00"
"2.759.046,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("221.100.000,00")
u be
("2.759.046.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
("221.100,00")
u be
("2.759.046,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
19/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-335444-01-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KATUNDI I RI;
Ekspozite 2 dhe 3 kate, kapanon 1 kat + bodrum pjesore, Komuna Kashar;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit

01/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-342239-01-10
Koment ishte
("U depozitua vendimi i ortakut te vetem date 17.12.2009 per
caktimin e EKA Zj. Tatjana Filto (Kotepano) me license Nr. 67 per zmadhimin e
kapitalit.")
u be
("U depozitua vendimi i ortakut te vetem date 17.12.2009
per caktimin e EKA Zj. Tatjana Filto (Kotepano) me license Nr. 67 per zmadhimin e
kapitalit.Depozitim i vendimit dt.26-01-2010 mbi riemërimin e Administratorit dhe
Lirimin nga Hipoteka të një pjese të pasurisë të paluajtshme të vendosura në. favor të
Bankës së Tiranës.")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
, Nga
Data ishte
("22/01/2009")
u be
("26/01/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/01/2010")
u be
("26/01/2012")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/08/2010

Numri i ceshtjes: CN-428493-08-10
Koment ishte
("U depozitua vendimi i ortakut te vetem date 17.12.2009 per
caktimin e EKA Zj. Tatjana Filto (Kotepano) me license Nr. 67 per zmadhimin e
kapitalit.Depozitim i vendimit dt.26-01-2010 mbi riemërimin e Administratorit dhe
Lirimin nga Hipoteka të një pjese të pasurisë të paluajtshme të vendosura në. favor të
Bankës së Tiranës.")
u be
("U depozitua vendimi i ortakut te vetem date
17.12.2009 per caktimin e EKA Zj. Tatjana Filto (Kotepano) me license Nr. 67 per
zmadhimin e kapitalit.Depozitim i vendimit dt.26-01-2010 mbi riemërimin e
Administratorit dhe Lirimin nga Hipoteka të një pjese të pasurisë të paluajtshme të
vendosura në. favor të Bankës së Tiranës.Depozitim i vendimit dt 30-06-2010 per
caktimin e Ekspertit kontabel,Zj.Tatiana Filto (Kotepano).")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/09/2010

Numri i ceshtjes: CN-437810-09-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga 5 Maji, ish tregu industrial;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
26/11/2010

Numri i ceshtjes: CN-469388-11-10
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Vlera e Kapitalit ishte
Numri i Aksioneve ishte

"2.759.046.000,00"
"2.759.046,00"

u be
u be

"2.977.762.000,00"
"2.977.762,00"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("2.759.046.000,00")
u be
("2.977.762.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
("2.759.046,00")
u be
("2.977.762,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-484467-01-11
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
Fshati Marqinet, Bashkia Vore;
"

MARQINET;

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
07/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-533673-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses dt.07.04.2011 per hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
"Rreth rrotullimi", zona kadastrale 8518, lagjja Nr.13, Plazh."Banese 2-3-6-8-10 kate
mbi toke dhe 1 kat nen toke",;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

28/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-577826-07-11
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 30.06.2011 ku
eshte vendosur miratimi i deklaratave financiare te shoqerise per vitin 2010 dhe sistemimin
e rezultateve te vitit 2010.Fillimi proçedures per zmadhimin e kapitalit themeltar te
shoqerise me fitimin e vitit 2010 dhe caktimi i ekspertes kontabel te autorizuar znj.Tatiana
Filto (Kotepano) me liçense Nr.67, per vleresimin e gjendjes kontabel te shoqerise dhe
hartimin aktit te ekspertit i cili do te evidentoje zmadhimin e kapitalit themeltar te
shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
24/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-624372-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise
date 22.11.2011 per miratimin e statutit te ndryshuar te shoqerise si dhe riemerimin e z.
Artur Zhebo ne detyren e administratorit per nje periudhe 2-vjecare.
Objekti ishte
("Shitblerjen e pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Veprimtari ne
fushen e prodhimit dhe te tregtimit te materialeve te ndertimit. Ndertime civile,
industriale.")
u be
("Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të
banesave civile, industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të
tyre; vepra restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të
galerive; të urave, të digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore,
punime hidraulike; ujësjellësi; gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime
hidraulike, agrare, pyjore, punime detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të
pastrimit të ujit të pijshëm, realizimit të impianteve të trajtimit të plehrave;
realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale për ndërtimin, realizimin e
karpenterisë metalike; realizimin e impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e
energjisë; zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve dhe shpim
pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në
përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si
koordinuese teknike dhe administrative me sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të
prodhojë me shumicë detale të çfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin;
sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave për kantiere, të kryejë blerjen, shitjen,
ndërtimin, administrimin dhe shkëmbimin e pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të
kryejë përveç të gjitha veprimeve tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme dhe
të patundshme, edhe qiramarrjen nëse është e nevojshme dhe e mundshme për
vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me
qira, si pasuri të luajtshme edhe të paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e
të luajtshme, (prona të ndryshme, si troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në
pronësi të shoqërisë “Edil Al-It” Shpk, ose në pronësi të shoqërive të tjera ose në
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pronësi të personave fizikë apo juridikë të tjerë të cilët autorizojnë shoqërinë “Edil
Al-It” Shpk për blerje-shitje. Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social,
hoteleri, turizëm, shitje materiale ndertimi.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Perlat Rexhepi,Ndertesa 1,Hyrja 14,Ap 7,Njesia Bashkiake nr 5,Kodi Postar
1019.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
PERLAT REXHEPI, P.14-KAT-KAT2;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
, Nga
Data ishte
("26/01/2010")
u be
("22/11/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Kohëzgjatja ishte
("26/01/2012")
u be
("22/11/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Competence ishte
("")
u be
("Administratori per cdo
transaksion bankar deri ne shumen prej 10.000 Euro per cdo muaj kalendarik,do te
veproj duke nenshkruaj se bashku me drejtorin e finances se shoqerise mbi kete shume
cdo transaksion do te shqyrtohet dhe miratohet me kunderfirmen e zonjes Ridvana
Dulaku e autorizuar nga ortaku i vetem.")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-717257-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise "EDIL
AL-IT"shpk me date 05.03.2012 ku u vendos miratimi i raportit per zmadhimin e kapitalit
themeltar te shoqerise te hartuar nga ekspertja kontabel e autorizuar e shoqerise zj. Tatiana
Filto .Depozitimi i Raportit te Ekspertit Kontabel me date 05.03.2012.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.977.762.000,00"
u be
"3.231.889.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.977.762,00"
u be
"3.231.889,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("2.977.762.000,00")
u be
("3.231.889.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
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("2.977.762,00")

u be

("3.231.889,00")

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
10/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-728116-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.34, te asamblese se ortakeve, date
15.03.2012, ne te cilin eshte vendosur: Te emeroje si perfaqesues te Posaçem te Shoqerise
“EDIL - AL - IT “, Z. Artan Dulaku, me te drejten e nenshkrimit , te kryej hapje llogarish
rrjedhese, terheqje shumash ne çfaredolloj limiti derdhje shumash, transferta bankare apo
letra Krediti, si dhe te kryej çdo lloj transaksioni ne emer dhe per llogari te shoqerise
“EDIL - AL – IT”. Depozitimi i vendimit nr.35, te asamblese se ortakeve, date
15.03.2012, ne te cilin eshte vendosur: Te emeroje si perfaqesues te Posaçem te Shoqerise
“EDIL - AL - IT “ Z. Ridvana Dulaku, me te drejten e nenshkrimit , te kryej hapje
llogarish rrjedhese, terheqje shumash ne çfaredolloj limiti derdhje shumash, transferta
bankare apo letra Krediti, si dhe te kryej çdo lloj transaksioni ne emer dhe per llogari te
shoqerise “EDIL - AL – IT”. Depozitimi i vendimit nr.36, te asamblese se ortakeve, date
15.03.2012, ne te cilin eshte vendosur: Te emeroje si perfaqesues te Posaçem te Shoqerise
“EDIL - AL - IT “ Z. Adrian Dulaku, me te drejten e nenshkrimit , te kryej hapje llogarish
rrjedhese, terheqje shumash ne çfaredolloj limiti derdhje shumash, transferta bankare apo
letra Krediti, si dhe te kryej çdo lloj transaksioni ne emer dhe per llogari te shoqerise
“EDIL - AL – IT”.
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-818046-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 22/06/2012 per mbylljen e dy
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KATUNDI I RI;
Ekspozite 2 dhe 3 kate, kapanon 1 kat + bodrum pjesore, Komuna Kashar;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
MARQINET;
15

Fshati Marqinet, Bashkia Vore;

"

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-847830-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.06.2012 te Asamblese se
Ortakut te Vetem te shoqerise, ku eshte vendodur : 1- Miratimi i deklaratave financiare te
shoqerise per vitin 2011dhe sistemin e rezultateve. 2- Fillimi i proçedures se zmadhimit te
kapitalit te shoqerise, me fitimin e vitit ushtrimor 2011, rritje e cila do te çoje kapitalin e
shoqerise, deri ne shumen prej 3.375.395.000 Leke. 3- Ngarkimi i Ekspertit Kontabel te
Autorizuar te shoqerise Zj. Tatiana Filto (Kotepano), per vleresimin e gjendjes kontabel te
shoqerise dhe hartimin e aktit te ekspertimit, i cili do te evidentoje zmadhimin e kapitalit te
shoqerise "Edil Al-It" sh.p.k.
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

07/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-928622-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses nr.303 Prot., date 06.11.2012, per hapje
adresash dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 4 Shkozet,objekt ndertimi;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga "Bedri Karapici",objekt ndertimi;
"

DURRES;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-967922-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit dt.24.12.2012 te ortakut te vetem per
miratimin e raportit date 20 Shtator 2012 "Raport per zmadhim kapitali" hartuar nga studio
"Filto Auditing" sh.p.k. me eksperte Kontabel zj.Tatiana Filto (Kotepano), e cila ka
evidentuar zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise, miratimin e zmadhimit te kapitalit
te shoqerise. Depozitimi i Raportit per zmadhim kapitali date 20 Shtator 2012.
Vlera e Kapitalit ishte
"3.231.889.000,00"
u be
"3.375.395.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"3.231.889,00"
u be
"3.375.395,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("3.231.889.000,00")
u be
("3.375.395.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
("3.231.889,00")
u be
("3.375.395,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

25/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-045316-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, Nr. 57, date:
25.02.2013, me te cilin eshte vendosur: Miratimi i emerimit te Studios se Auditimit "Filto
Auditing" Shpk, per auditimin e shoqerise "Edil Al- It" Shpk, per nje periudhe 4(kater)
vjeçare.
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

26/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-083200-04-13
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 25.04.2013, per hapjen e tre
adresave dytesore.Depozitim i kerkeses date 25.04.2013, per mbylljen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagja 1 Maji,
Objekt ndertimi i miratuar me vendim te KRRT-se nr. 3;
"
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;
GJIROKASTER;
Gjirokaster;
;
GJIROKASTER;
Zona e Ish Xhemaliut, objekt ndertimi miratuar me vendim te
KRRT-se Nr. 3;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
15 Tetori, Objekt ndertimi i miratuar me vendim te KRRT-se Nr. 2/480;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
FARKE (LIQENI I THATE);
"
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
11/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-146412-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise,Nr.49,
date 28.06.2013 ku eshte vendosur:Miratimi i deklaratave financiare te shoqerise per vitin
2012 dhe sistemimin e rezultateve si me poshte: Miratohet shuma prej 123.905.133 leke si
rezultat i vitit ushtrimor 2012 nga te cialt:- shuma prej 6.195.257 leke te kaloje ne fondin
rezerve ligjore e vitit 2012. –Shuma prej 117.710.000 e rezultatit financiar te vitit 2012 te
kaloja per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise. –Shuma prej 862 leke,nga rezultati
financiar i vitit 2012 te kaloje ne rezerva te tjera. Te filloje procedure e zmadhimit te
kapitalit themeltar te shoqerise me fitimin e vitit ushtrimor 2012, rritje e cila do te coje
kapitalin themeltar te shoqerise deri ne Shumen prej 3.493.105.000 leke. Te caktoje
studion e audtimit “Filto Auditing”shpk per vleresimin e gjendjes kontabel te shoqerise
dhe hartimin e aktit te ekspertimit, i cili do te evidentoje zmadhimin e kapitalit themeltar te
shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/07/2013

Numri i ceshtjes: CN-161669-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi kerkeses date 29.07.2013, per mbylljen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion IVECO FIAT, Tipi 19042, Ngjyra Blu, TR 1638 M;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
15/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-252727-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vednimit te ortakut te vetem Nr.71 Dat
01.11.2013 ku eshte vendosur Rritja e kapitalit te shoqerise . Depoziitmi i raportit te rritjes
se kapitalit date 23.10.2013 .
Vlera e Kapitalit ishte
"3.375.395.000,00"
u be
"3.493.105.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"3.375.395,00"
u be
"3.493.105,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("3.375.395.000,00")
u be
("3.493.105.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
("3.375.395,00")
u be
("3.493.105,00")
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)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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02/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-271737-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
22.11.2013, ku është vendosur: Të riemërojë Z.Artur Zhebo, në detyrën e administratorit të
shoqërisë, për një periudhë kohore 2 (dy) vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/11/2013")
u be
("22/11/2015")
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)

12/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-466284-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 09.05.2014, per mbylljen e disa
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Terheqese VOLVO, Tipi F1220, Ngjyrae Bardhe, TR 1772 B;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion FIAT, Tipi 691N, Ngjyra e Kuqe, TR 0638 D;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
KINOSTUDIO PRANE I.F.B.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
KOPSHTI BOTANIK KOMUNA FARKE;
"

Koke

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-546636-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 28.06.2014, ku eshte
vendosur:1) miratimi i deklaratave financiare te shoqerise per vitin 2013 dhe sistemimin e
rezultateve;2) te filloje procedura e zmadhimit te kapitalit me fitimin e vitit ushtrimor
2013, rritje qe do te coje kapitalin deri ne shumen 3.593.240.000 leke;3) ngarkimi i studios
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te auditimit "Filto Auditing" per vleresimin e gjendjes kontabel dhe hartimin e aktit te
ekspertit.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-551151-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2013
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi

12/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-600200-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kërkesës dt.31.07.2014 për mbyllje adrese
sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
"Bedri Karapici",objekt ndertimi;
"

TIRANE;

Rruga

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
Dokumenti i autorizimit
17/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-719738-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.9, date 22.10.2014, ku eshte
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vendosur, te miratoje raportin e dates 21.10.2014, "Raport per zmadhim kapitali" hartuar
nga studion "Filto Auditing"shpk, me Eksperte Kontabel e Autorizuar Zj. Tatjana Filto
(Kotepano). Te miratoje zmadhimin e kapitalit te shoqerise, me vlere 100 135 000 leke.
Depoztimi i raportit te zmadhimit te kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"3.493.105.000,00"
u be
"3.593.240.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"3.493.105,00"
u be
"3.593.240,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("3.493.105.000,00")
u be
("3.593.240.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
("3.493.105,00")
u be
("3.593.240,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)
Dokumenti i autorizimit
04/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-848897-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

10/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-858916-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kërkesës se administratorit te shoqerise date
07.02.2015, për mbylljen e kater adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Lagjja 4 Shkozet,objekt ndertimi;
"
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;
GJIROKASTER;
Gjirokaster;
;
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GJIROKASTER;
Zona e Ish Xhemaliut, objekt ndertimi miratuar me vendim te KRRTse Nr. 3;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja 15
Tetori, Objekt ndertimi i miratuar me vendim te KRRT-se Nr. 2/480;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Lagja 1 Maji,
Objekt ndertimi i miratuar me vendim te KRRT-se nr. 3;
"
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
19/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-105207-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

07/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-133280-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 03.07.2015 per riemerimin e
administratorit Z.Artur Zhebo.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Kohëzgjatja ishte
("22/11/2015")
u be
("03/07/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Competence ishte
("Administratori per cdo transaksion bankar deri ne
shumen prej 10.000 Euro per cdo muaj kalendarik,do te veproj duke nenshkruaj se
bashku me drejtorin e finances se shoqerise mbi kete shume cdo transaksion do te
shqyrtohet dhe miratohet me kunderfirmen e zonjes Ridvana Dulaku e autorizuar nga
ortaku i vetem.")
u be
("Kufizimet e mesiperme nuk jane te aplikueshme
per gdo transaksion qe ka per qellim pagesat e detyrueshme te lidhura me administrimin
e zakonshem te aktivitetit te Shoqerise duke perfshire por pa u kufizuar ne pagesen e
taksave, tarifave dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, pagat e
punemarresve, detyrimet per furnitoret e energjise elektrike dhe ujit, gjobat dhe
penalitetet qe lidhen me to, te cilat Administratori mund t 'i autorizoje dhe kryeje i vetem
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". ")
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
09/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-142024-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Bilanci Kontabël

10/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-144730-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 29.06.2015 ku
eshte vendosur: Emerimi i shoqerise audituese "Filto Auditing"shpk per hartimin e raportit
per rritjen 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)

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-175354-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
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Lista e Dokumenteve:
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)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
08/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-253840-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 02.09.2015 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Godina e Xhamise se Namasgjase ne kryqezimin e rruges "George W.Bush" dhe
bulevardit "Zhan D'Ark";
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-343072-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 06.10.2015, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 7,kryqezim i ndermjet Rr. Ndre Mjeda dhe Rr. Artan Lenja,
Sheshi me sip.totale 11.076m2, ZK 8220, nr.pasurie 2/360.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
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30/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-613494-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 24.03.2016, per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
"Rreth rrotullimi", zona kadastrale 8518, lagjja Nr.13, Plazh."Banese 2-3-6-8-10 kate mbi
toke dhe 1 kat nen toke",;
"
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

20/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-658092-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 18.04.2016 ku
eshte kerkuar : Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion FIAT, Tipi 50F10, Ngjyra e Bardhe, TR 5232 B;
"

TIRANE;

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
29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-781642-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
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26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-843727-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

05/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-851904-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.7, date 30.06.2016, ku eshte
vendosur: 1) fillimi i procedures se zmadhimit te kapitalit te shoqerise me rezultatet e
mbartura te viteve paraardhese dhe fitmin e vitit ushtrimor 2015, rritje e cila do ta coje
kapitalin derin ne shumen 3.714.537.000 leke;2) ngarkohet shoqeria e auditimit "Filto
Auditing" sh.p.k me Nipt-K81401002H per vleresimin e gjendjes kontabel dhe hartimin e
aktit te ekspertimit.
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)

24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-897082-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2009

26/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-944532-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.09.2016, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile,
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industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra
restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të
digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi;
gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime
detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm, realizimit të
impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale për
ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin e impianteve për prodhimin dhe
shpërndarjen e energjisë; zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve dhe
shpim pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në
përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese
teknike dhe administrative me sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë
detale të çfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve dhe
atrecaturave për kantiere, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin, administrimin dhe
shkëmbimin e pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha veprimeve
tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse
është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të
shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të
paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme, si
troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë “Edil Al-It” Shpk, ose
në pronësi të shoqërive të tjera ose në pronësi të personave fizikë apo juridikë të tjerë të
cilët autorizojnë shoqërinë “Edil Al-It” Shpk për blerje-shitje. Veprimtari tregtare në
fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale ndertimi.")
u be
("Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile, industriale,
monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi;
ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të digave,
vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi;
gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime
detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm,
realizimit të impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike
dhe speciale për ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin e
impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; zbulime; eksplorime të
nëntruallit, rregullim të terreneve dhe shpim pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për
ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike,
drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese teknike dhe administrative me
sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë detale të çfarëdo lloj
materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave për
kantiere, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin, administrimin dhe shkëmbimin e
pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha veprimeve tregtare,
financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse
është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të
shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të
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paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme,
si troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë “Edil Al-It”
Shpk, ose në pronësi të shoqërive të tjera ose në pronësi të personave fizikë apo
juridikë të tjerë të cilët autorizojnë shoqërinë “Edil Al-It” Shpk për blerje-shitje.
Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale
ndertimi. Rehabilitim dhe rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion civil
sherbimesh dhe/ose banimi si dhe industrial, dhe monumente arkitekture te
kategorive te ndryshme.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-077897-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 19.12.2016, ku eshte kerkuar:
Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Dora D'Istria, Qender Arti Skena e re, ish Laboratori i
Hidroteknikes.;
"
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

18/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-111151-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 16.01.2017, per mbyllje adresash
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Godine banimi shumekateshe ne zonen kadastrale 8220, nr pasurie 2/324, vol 15, f.59;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
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5 Maji, ish tregu industrial;

"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-175197-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
27.02.2017, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Don Bosko, ( ish-Filanto), 2 Godina banimi dhe shërbimi 10 kate me 1 kat
parkimi nëntokë.;
"
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)

28/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-178288-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses dt. 27.02.2017 per mbyllje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
FABRIKA E QELQIT-OFIC.MEKANIKE;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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03/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-180742-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date
01.03.2017, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Vau Dejes;
;
Vau
Dejes;
Hidrocentrali i Vau i Dejes, Koman, Rikonstruksioni i ndertesave te
centralit te HEC-it te Koman-it;
"
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

15/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-281157-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
10.05.2017, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Ishem;
ISHEM;
Kompleksi Turistik "San Pietro", objekt i miratuar për t'u ndertuar sipas Vendimit
Nr.7 date 05.05.2015 te KKT;
"
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)

20/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-386485-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
31

Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-397855-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 30.06.2017 per emerimin e studio
Auditimit “Filto Auditing” sh.p.k per vleresim e gjendjes kontabel dhe hartimin e aktit te
ekspertimit I cili do te evidentoje zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
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

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-406718-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 28.07.2017, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Objekti "Mall of Tirana", per objektin e ndertimit te miratuar per tu ndertuar sipas
vendimit nr. 07, date 22.02.2017 nga KKT, te objektit "Struktura Sherbimi me
Funksion Magazinimi dhe Tregtimi 1-2 kate";
"
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

06/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-580967-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 04.12.2017, ku vendosi
: Ndryshimin e objektit te veprimtarise, emërimin e Z. Nikolla Seferaj si administrator te
shoqerise dhe caktimin e kompetencave te tij.
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Objekti ishte
("Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile,
industriale, monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra
restaurimi; ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të
digave, vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi;
gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime
detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm, realizimit të
impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike dhe speciale për
ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin e impianteve për prodhimin dhe
shpërndarjen e energjisë; zbulime; eksplorime të nëntruallit, rregullim të terreneve dhe
shpim pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në
përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike, drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese
teknike dhe administrative me sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë
detale të çfarëdo lloj materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve dhe
atrecaturave për kantiere, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin, administrimin dhe
shkëmbimin e pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha veprimeve
tregtare, financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse
është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të
shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të
paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme, si
troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë “Edil Al-It” Shpk, ose
në pronësi të shoqërive të tjera ose në pronësi të personave fizikë apo juridikë të tjerë të
cilët autorizojnë shoqërinë “Edil Al-It” Shpk për blerje-shitje. Veprimtari tregtare në
fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale ndertimi. Rehabilitim dhe
rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion civil sherbimesh dhe/ose banimi si dhe
industrial, dhe monumente arkitekture te kategorive te ndryshme.")
u be
("Punime të tokës dhe ndërtime muresh; ndërtim të banesave civile, industriale,
monumentale, kompletim të impianteve dhe përfundim të tyre; vepra restaurimi;
ndërtim të asfaltit; të aeroporteve dhe hekurudhave; të galerive; të urave, të digave,
vepra speciale të betonuara, punime hekurudhore, punime hidraulike; ujësjellësi;
gazsjellsi; vajgursjellsin, mbrojtjeje dhe sistemime hidraulike, agrare, pyjore, punime
detare dhe të portit, impiante të mbarështrimit, të pastrimit të ujit të pijshëm,
realizimit të impianteve të trajtimit të plehrave; realizimit të impianteve teknologjike
dhe speciale për ndërtimin, realizimin e karpenterisë metalike; realizimin e
impianteve për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë; zbulime; eksplorime të
nëntruallit, rregullim të terreneve dhe shpim pusesh.Shoqëria do të kryejë punë për
ndarjen në parcela dhe të urbanizimit në përgjithësi, projektimit, llogaritjeve statike,
drejtim punësh si dhe të veprojë si koordinuese teknike dhe administrative me
sipërmarrje të tjera; të tregtojë dhe të prodhojë me shumicë detale të çfarëdo lloj
materiali në përgjithësi për ndërtimin; sjelljen e pajisjeve dhe atrecaturave për
kantiere, të kryejë blerjen, shitjen, ndërtimin, administrimin dhe shkëmbimin e
pasurisë së palëvizshme.Ajo mund të kryejë përveç të gjitha veprimeve tregtare,
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financiare dhe kreditore, të tundshme dhe të patundshme, edhe qiramarrjen nëse
është e nevojshme dhe e mundshme për vazhdimin dhe realizimin e qëllimit të
shoqërisë.Dhënie ambientesh e objektesh me qira, si pasuri të luajtshme edhe të
paluajtshme.Blerje-shitje pasuri të paluajtshme e të luajtshme, (prona të ndryshme,
si troje, banesa, apartamente, etj.), pasuri këto në pronësi të shoqërisë “Edil Al-It”
Shpk, ose në pronësi të shoqërive të tjera ose në pronësi të personave fizikë apo
juridikë të tjerë të cilët autorizojnë shoqërinë “Edil Al-It” Shpk për blerje-shitje.
Veprimtari tregtare në fushën e ushqimit social, hoteleri, turizëm, shitje materiale
ndertimi. Rehabilitim dhe rikonstruksion objektesh te ndryshme me funksion civil
sherbimesh dhe/ose banimi si dhe industrial, dhe monumente arkitekture te
kategorive te ndryshme. "Prodhimin dhe Tregtimin e Farave te fidaneve, mbjellje
shkurresh, drure dekorativ, frutor, krijim zonash te gjelbra dhe çdo lloj aktiviteti
tjeter agro-bujqesor dhe blegtoral".")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Nikolla Seferaj")
"04/12/2017
Ne daten "04/12/2022

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
28/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-606883-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 27.12.2017 per hapje te 3 (tre)
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Ishem;
ISHEM;
Kompleksi Turistik San Pietro (Lot 3);
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, (ish Filanto), objekt ndertimi, godine
banimi dhe sherbime 10 kat, me 1 kat parkimi nentoke;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Ishem;
ISHEM;
Kompleksi Turistik San Pietro (Lot 2);
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
07/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-787486-05-18 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Projektmarrëveshjes së bashkimit me përthithje,
datë 14.05.2018, për bashkimin me përthithje të shoqërisë "EDIL - AL - IT" si shoqëri
përthithëse dhe shoqërisë "A.B.C. CONSTRUCTION COMP" si shoqëri e përthithur.
Lista e Dokumenteve:
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit
Raport i ekspertëve
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Projektmarreveshja e bashkimit

18/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-823308-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë, datë
18.06.2018, ku është kërkuar: Mbyllja e 2 (dy) adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Vau Dejes;
;
Vau Dejes;
Hidrocentrali i Vau i Dejes, Koman, Rikonstruksioni i ndertesave te centralit te HEC-it te
Koman-it;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
BUL.
B.CURRI -ETC-ADMINISTRIMI;
"
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

06/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-838252-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 27.06.2018 ku
eshte kerkuar : Hapja e tre adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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TR 8951 T-ATP;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
AA 862 ND-autobus;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
AA 235 SP-kamion;
"

TIRANE;

Tirane;

;

TIRANE;

TIRANE;

Tirane;

;

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-855813-07-18 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Marrëveshjes së bashkimit me përthithje, datë
18.06.2018, për bashkimin me përthithje të shoqërisë "EDIL - AL - IT" si shoqëri
përthithëse dhe shoqërisë "A.B.C. CONSTRUCTION COMP" si shoqëri e
përthithur.Depozitimi Vendimeve te shoqërisë "EDIL - AL - IT" si shoqëri përthithëse dt.
18.06.2018 dhe shoqërisë "A.B.C. CONSTRUCTION COMP" si shoqëri e përthithur dt.
18.06.2018, per miratimin e Marrëveshjes së bashkimit me përthithje, datë 18.06.2018 dhe
finalizimin e procedurave së bashkimit me përthithje. Depozitimi Proces verbalit së
bashkimit me përthithje te dy shoqerive dt. 18.06.2018.
Vlera e Kapitalit ishte
"3.593.240.000,00"
u be
"4.065.134.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"3.593.240,00"
u be
"4.065.134,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Vlera e Kontributit ishte
("3.593.240.000,00")
u be
("4.065.134.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("INER")
, Numri i aksioneve ishte
("3.593.240,00")
u be
("4.065.134,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme
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16/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-860981-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
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

19/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-868694-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e vendimit, date 30.06.2018 per: 1.Miratimin e
deklaratave financiare te shoqerise per vitin 2017 dhe sistemimin e rezultateve.
2.Miratohet shuma prej 234499898 si rezultat I vitit ushtrimor 2017. 3. Shuma prej
459360000 leke e mbartur nga rezultatet financiare te viteve paraardhese dhe si rezultat I
vitit ushtrimor 2017 te kaloje per zmadhimin e kapitalit te shoqerise “Edil Al-It”sh.p.k. 4.
Shuma prej 316 leke e mbartur nga rezultatet financiare te viteve paraardhese dhe si
rezultat I vitit ushtrimor 2017, te kaloje ne rezerva te tjera. 5. Te filloje procedure e
zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise “Edil Al-It”sh.p.k. 6.Te ngarkoje studion e
auditimit “Filto Auditing” sh.p.k per vleresimin e gjendjes kontabel te shoqerise. Dhe
hartimin e aktit te ekspertimit.
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)

19/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-039480-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 17.12.2018 ku
eshte kerkuar : Mbyllja e nje adrese dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@edilal.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;

Njesia
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Bashkiake Nr.5, Rruga Dora D'Istria, Qender Arti Skena e re, ish Laboratori i
Hidroteknikes.;
"
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)
12/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-163742-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 11.04.2019 per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 7,kryqezim i ndermjet Rr. Ndre Mjeda dhe Rr. Artan Lenja, Sheshi me
sip.totale 11.076m2, ZK 8220, nr.pasurie 2/360.;
"
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

14/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-228039-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.05.2019, ku eshte vendosur,
emerimi i ekspertit kontabel, Studio e Auditimit "Filto Auditing" Shpk, me numer NUIS - i
(NIPT - i) K81401002H, per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2018.
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)

15/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-257320-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Raport Ecuri Aktiviteti Edil Al 2018.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Raport per pagesat e kryera ndaj institucioneve publike.pdf
Pasqyra Financiare+Shenime Shpjeguese+Tabela Shoqeruese.pdf
Vendim Asambleje Edil Al It Viti 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
17/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-546500-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 30.06.2020 ku eshte vendosur:
riemerimi i administratorit Artur Zhebo.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Artur Zhebo")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/07/2020")
u be
("30/06/2025")
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

05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-563602-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Vendim Asambleje Edil Al-It Rezultati 2019.pdf
Edil Al It-Shenimet e pasqyrave financiare 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
RaportEcuriVeprimtariEdil Al 2019.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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Deklarate per pagesat e kryera ndaj institucioneve publike.pdf

Datë: 05/01/2021

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