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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) J84015104A

2. Data e Regjistrimit 15/05/1998
3. Emri i Subjektit A.L.F.
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/06/1994
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/06/1994
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Korce  Pirg LEMINOT Ruga nacjonale Korçë Pogradec. 

4.000.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00

9. Objekti i aktivitetit Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant 
hotele , motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive 
turistike. Tregëti produktesh konsumu, industrial dhe 
ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe 
pakic eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në 
fushën e transportit të mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet 
në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha 
llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme 
dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.Import, mgazinim, 
perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice 
dhe pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te 
perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-restorant, hotel, dhenie 
me qira te automjeteve, ne fushen e bujqesise dhe 
blegtorise.Mbjellje fidane te ndryshme,fruta-perime,fruta te 
thata ,bime aromatike e mjeksore si dhe prodhimin e 
perpunimin e tyre .Import-eksport e pajisjeve bujqesore
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Alfred Cenkollari10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 11/08/2016                Deri: 11/08/2021

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AlfredCenkollari
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 2.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 50,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët ArianCenkollari

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 2.000.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 50,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

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

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Korce Korçe  KORCE Mjeti koke terheqese me targa AA 
877 CS, trajler me targa AAR 574. Korce Pogradec  
POGRADEC Kamion tip MAN me targa AA486SK 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: A.L.F.
E-Mail: fredicenkolari@gmail.com  
Telefon: 0692071671 0832223008 

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-045306-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 28/06 Numri i Vendimit:5153, Gjykata:Tirane
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/1994 Emri i subjektit ALF Forma lligjor-Sh.p.k Data e themelimit  20-06-1994 kohezgjatja 20-
06-1994 deri 20-06-2014 selia Leminot Korçe,nr.7,palati 6 kapitali  4.000.000 leke 
Objekti- Tregtimi me pakice dhwe shumice te karburanteve,lubrifikanteve,artikujve 
industriale e ushqimore,pjese kembimi per automjete e mjete bujqesore,import eksport si 
dhe sherbime servisi mekanik dhe lavazhe makinash. Perfaqesuesi ligjor Lulzim Ruka 
Ortaket; Lulzim Ruka,Arjan Cenkollari,Alfred Cenkollari.

Lista e Dokumenteve:
R11-NR.15-DN12-November-20070004.pdf

2. 23/04
/1998

Numri i Vendimit:5153/1, Gjykata:Tirane
Me vendim eshte vendosur; Largimi nga shoqeria e ortaku Lulzim Ruka.Shitjen e  
kuotavete kapitalit qe zoteron ortaku Lulzim Ruka prej 1/3 ne shumen 1.333.333leke 
ortakeve Arjan Cenkollari dhe Alfred Cenkollari.Me anen e shitjes se kuotave Lulzim 
Ruka zhvishet nga pronesia mbi kuoten e tij nuk ka ma asnje te drejte dhe detyrime.Ortau 
Arjan Cenkollari behet pronar i 50 % te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise me 
2.000.000 leke dhe Alfred Cenkollari me 50 % te kuotave me 2.000.000 leke.  Largimin 
nga detyra e administartorit te shoqerise z.Lulzim Ruka dhe emerimin e administratorit te 
ri Z.Alfred Cenkollari.

Lista e Dokumenteve:
R11-NR.15-DN12-November-20070004.pdf

05/01/2012 Numri i ceshtjes: CN-592029-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Ortakëve, datë 
19.08.2011, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë, 
përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Telefon ishte            ("")          u be            ("0692071671")         
DurationEndDate ishte            "20/06/2014"          u be            ""         
Objekti ishte            ("Tregtimi me pakice dhwe shumice te 
karburanteve,lubrifikanteve,artikujve industriale e ushqimore,pjese kembimi per automjete 
e mjete bujqesore,import eksport si dhe sherbime servisi mekanik dhe lavazhe makinash.")          
u be            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , motele 
dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic 
eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të 
mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të 
karburanteve të të gjitha llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme 
dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63B3DEB7-3364-47A3-A9AE-2C335F677BEA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63B3DEB7-3364-47A3-A9AE-2C335F677BEA
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eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         
Ruga nacjonale Korçë Pogradec.;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         
LEMINOT;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Alfred Cenkollari")                      Numri i aksioneve "50,00             
Perqindja ne kapital "50,00             Kontributi ne para "2.000.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Arian Cenkollari")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Alfred Cenkollari")                    
, Nga Data ishte                      ("23/04/1998")            u be              ("19/08/2011")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Alfred Cenkollari")                    
, Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("19/08/2016")           

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/04/2013 Numri i ceshtjes: CN-063186-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 3, date 08.04.2013 te asamblese se 
pergjithshme, ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , 
motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport 
import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të 
pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , 
me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.")          u be            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant 
hotele , motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti 
produktesh konsumu, industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me 
shumic dhe pakic eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e 
transportit të mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit 
të karburanteve të të gjitha llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të 
luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.Import, mgazinim, perpunim, 
amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe pakice i kafese kokerr te 
paperpunuar) dhe te perpunuar.")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=793C3035-7951-4081-A816-0C18589ACB80
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=436E1549-ECBA-4004-ABD1-E6FD18E6C46F
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/04/2013 Numri i ceshtjes: CN-083441-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.4, date 25.04.2013, ku eshte vendosur 
hapje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         
Mjeti Opel Kombo me targa KO 75 36 B.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

25/06/2013 Numri i ceshtjes: CN-133906-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date 25-06-
2013  per hapjen e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         
Mjeti Wolswagen Candy me Targa AA 057 GR;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/09/2013 Numri i ceshtjes: CN-194798-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.7, date 02.09.2013, ku eshte vendosur 
shtim i objektit dhe hapje adrese dytesore. Depozitim i vendimit Nr.8, date 02.09.2013, ku 
eshte vendosur mbyllje adrese dytesore.
Objekti ishte            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , 
motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport 
import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të 
pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , 
me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe 
pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.")          u be            ("Veprimtari 
Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , motele dhe aktivitete turistike 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8455CC8-CBE5-4C16-9694-295911E3D168
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2457525-CEE8-4122-B378-15C8FB4A0029
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03946498-1296-41C3-BB4B-9B4AD3F8625C
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nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, industrial dhe ushqimor 
, lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport import shitje 
materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të pasagjerve. 
Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , me 
pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice 
dhe pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         
Rruga Nacionale Korce-Pogradec, Km. i 18, Leminot.;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         Mjeti 
Opel Kombo me targa KO 75 36 B.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

13/01/2014 Numri i ceshtjes: CN-309117-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 08.01.2014, të asamblesë së 
përgjithshme të shoqërisë, ku është vendosur hapja e një adrese dytësore.
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("0832223008")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         POGRADEC;         ;         Bucimas;         BUCIMAS;         
Objekt Privat, Rruga e Volorekes, Km I, Prapa Ish Vileve;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/04/2014 Numri i ceshtjes: CN-423368-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit te shoqerise, Nr. 02, 
date; 04.04.2014, ne te cilin eshte vendosur: Hapja  e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;         LIBRAZHD;         ;         RRAJCE;         RRAJCE;         
Fshati Katjel,prane shkolles 9-vjeçare Ruhi Allko;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0BA8B34E-268E-4BD4-8CA9-039F00C86C6D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2470B5E-E15C-4D9B-AB9B-7DA07F11760E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1596D7B8-F050-41BE-B2EB-17E1A3836B37
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-558406-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

11/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-752176-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.2, datë 10.12.2014, të ortakëve të 
shoqërisë, ku është vendosur: Hapja e adresave dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         
Kamion tip MAN me targa AA 834 EF.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         
Mjeti koke terheqese me targa AA 877 CS, trajler me targa AAR 574.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-845949-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanc 2012

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

08/05/2015 Numri i ceshtjes: CN-040173-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2795731E-EEBB-4D98-AF57-EE4B5749E039
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5751F526-7C67-42B6-9447-073A53B7E915
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05D8746E-D2D7-43E7-BF0D-2C20A68D60E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF59DAB2-EC47-41E8-A53A-B0F3B8E803F1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D170405-B58D-4772-B028-E9393F306B80
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6ED9044-21DA-4DB1-AEB9-FBD33EC0568B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2D79586C-1363-490C-AFCE-17806733FD77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=437E9B58-DDAD-4BC0-B3E2-836B958207E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA0A99D8-C7B8-4315-A6A7-B71A2F187C88
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA0A99D8-C7B8-4315-A6A7-B71A2F187C88
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06.05.2015, ne te cilin eshte vendosur: Mbyllja e dy adresave dytesore. Saktesimi i kodit 
ekonomik (NVE).

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;         POGRADEC;         ;         Bucimas;         BUCIMAS;         
Objekt Privat, Rruga e Volorekes, Km I, Prapa Ish Vileve;         "
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;         LIBRAZHD;         ;         RRAJCE;         RRAJCE;         
Fshati Katjel,prane shkolles 9-vjeçare Ruhi Allko;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-132141-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

21/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-160079-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

18/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-601548-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit Nr.1, dt.15.03.2016 per mbyllje adrese 
dytesore. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6AF999F8-6610-4A33-8D91-790E3B368BC3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9771B351-E91A-4D76-9980-AE3089A50E97
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E1E5A88-5D06-4965-89BF-11DBB3C3AE04
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6E1E5A88-5D06-4965-89BF-11DBB3C3AE04
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75DC39A5-026E-4FAF-85C7-897B9B394EA9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B67D079B-8C22-4F35-BF34-ED20F73BF810
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=20720C70-153B-4AEF-8B5A-4C40EF26CE9A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD7431B5-207B-4423-BE7A-4EB7EAEB8000
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3DAEA12-0EA9-4E54-B9D3-5B76961A2AB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA8C79FE-DB7F-4063-A9E5-C24D4F87B09E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1894E8EA-26E4-4F5E-A03F-E1FD6A7589F0
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         Rruga 
Nacionale Korce-Pogradec, Km. i 18, Leminot.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-729153-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.06.2016, ku eshte vendosur, 
hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         POGRADEC;         ;         Bucimas;         BUCIMAS;         
Rruga e Volorekes, Km. 1, Objekt me nr. Pasurie 6/1/36, Zona Kadastrale 1298;         
"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-836051-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

19/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-886882-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 11.08.2016, ku eshte vendosur: 
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6CFEE48-29B5-49A0-8CC6-AD8B6E5BB931
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4964BDA-4E55-4896-847E-B10E6261984B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3700DB1-5EB1-4753-BCE3-541AEDC83298
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3A96B5E-EE9B-4511-A262-72BBC0C55DBC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD73F803-5353-41A6-A256-8BBA37C95F21
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97671D45-F457-4832-8EF1-98B56954DCB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33148794-B924-4B02-A4E2-AF6D95DE9C26
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=794050A0-5212-4161-A08B-D6B52F82750A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BC43C95-49C0-474B-A95D-D7222DF4A72F
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Alfred Cenkollari")                    
, Nga Data ishte                      ("19/08/2011")            u be              ("11/08/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Alfred Cenkollari")                    
, Kohëzgjatja ishte                      ("19/08/2016")            u be              ("11/08/2021")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-894914-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit date 23.08.2016, te administratorit te 
shoqerise, ku eshte kekruar: Mbyllja dhe hapja e adreses dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         POGRADEC;         ;         Bucimas;         REMAJ;         
Rruga nacionale Pogradec-Korce, Ambjenti nr.97/129, Zona kadastrale 3167;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         POGRADEC;         ;         Bucimas;         BUCIMAS;         
Rruga e Volorekes, Km. 1, Objekt me nr. Pasurie 6/1/36, Zona Kadastrale 1298;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-377121-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aplikimi refuzohet: Mungon vendimi për miratimin e 
pasqyrave financiare. 5

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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 rrjedhjes së parasë (cash flow)

04/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-488163-09-17

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBFC7599-0BD4-435B-9124-4C50A464BD64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C426C36-B54B-4E55-AA73-07E2BD9AFD3B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEA89DC7-AAEF-40A8-B4DF-0A1C5D8F47B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8735B79F-2E86-49AE-812E-043B91EAC2BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1B5E366-C9FD-4378-B534-049AD65FEE9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F1B5E366-C9FD-4378-B534-049AD65FEE9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB7EC952-1D4F-452B-8C44-45D96602AE20
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9261946B-9B7B-4290-B0E6-918459E15EEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00A7BD7E-D5B1-4C79-A3BD-DBA7F4F1EC22
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date 
28.09.2017, ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise dhe hapja e nje 
adrese dytesore.
Objekti ishte            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , 
motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport 
import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të 
pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , 
me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe 
pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant.")          u be            
("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , motele dhe 
aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic 
eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të 
mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të 
karburanteve të të gjitha llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme 
dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.Import, mgazinim, perpunim, 
amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe pakice i kafese kokerr te 
paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-restorant, hotel")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         POGRADEC;         Pogradec;         ;         
POGRADEC;         Rruga 10 Deshmoret e Pojskes, lagjja nr 1, godina nr 23;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-602076-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.856/3 Regj, datë 30.11.2017, "Urdhër 
për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Dionis 
Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.17304 Prot, datë 14.12.2017, ku është urdhëruar:  
Vendosjen e sekuestros në QKB mbi aksionet që zotëron debitori subjekti "ALF", pajisur 
me NUIS (NIPT) J84015104A deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-681937-02-18

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=220EFA45-97A6-4D47-B91F-40BB171C3A74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0106F16-EED0-4890-8EFA-6F770C916F69
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 856/3Regj, date  23.02.2018  , 
lëshuar nga  permbarues Z.Dionis Mekshaj  , ku është urdhëruar:  Heqja  e masës së 
sekuestros konservative vendosur mbi  shoqerine “A.L.F”shpk me  NIPT-J84015104A.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-891197-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017.

Lista e Dokumenteve:
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

06/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-899619-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 104-18  Regj, datë 30.07.2018, 
"Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor  
Gjyqësor “ASTREA” , protokolluar nga QKB me Nr. 8852 Prot, datë 30.07.2018, ku është 
urdhëruar:  Vendosjen e sekuestros në QKB mbi aktivet  që zotëron debitori subjekti 
"ALF", pajisur me NUIS (NIPT) J84015104A deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit 
Gjyqësor.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-921546-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 4261 Prot. Nr. 104 - 18 Regj., date 
27.08.2018, lëshuar nga Sherbimi Përmbarimor  “Astrea” shpk, ku është urdhëruar: “Heqja 
e masës së sekuestros konservative, te vendosur me ane te Urdherit Nr. 4023 Prot, Nr. 104-
18  Regj, datë 30.07.2018 mbi aktivet e debitorit,  shoqerise "ALF", pajisur me NUIS 
(NIPT) J84015104A”

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4ACC0E87-7FF8-43FE-858D-C7B5EA42C0BE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72467BFF-FD24-459B-9BB7-23EE91F2961D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBDDF2C9-E12D-44ED-81E3-2ED01F7A53FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE96AC41-8840-42C0-8AE8-66DFA98C7D60
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE96AC41-8840-42C0-8AE8-66DFA98C7D60
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBCB4E29-DDD8-46A1-9276-87E24D43AF5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55025D04-3E03-4721-938B-AA79484006BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=325AB45D-4DCF-4D3C-9551-D5C33294E7F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8B603D65-22E6-432E-9AC6-7072579FF566
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-086746-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 31.01.2019, per mbylljen e nje 
adrese dytesore.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("fredicenkolari@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;         POGRADEC;         Pogradec;         ;         POGRADEC;         
Rruga 10 Deshmoret e Pojskes, lagjja nr 1, godina nr 23;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-114748-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date 
26.02.2019 per mbylljen e nje adrese dytesore 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;         POGRADEC;         ;         Bucimas;         REMAJ;         
Rruga nacionale Pogradec-Korce, Ambjenti nr.97/129, Zona kadastrale 3167;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-291663-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.

Lista e Dokumenteve:
2-Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
1-Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
03-Shenimet Shpjeguese.pdf
04-Vendim Asambleje.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5B1E64CF-A2AE-4A59-A85F-8ED99C283C5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=287792FB-58F4-4C7B-BAFC-06F539173342
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E61F5F3C-1DD8-49FE-B4EA-65FC0793908E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=85888882-5A87-47BB-95C0-014E3E449E5A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=08F009FF-B8C1-43F8-9647-3F8C8FF43C8A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1F35222-E74D-4291-A324-D7B3D0CC6374
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E1ADF2A-82EC-4D08-85FE-5EB3CA7CF3AD
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28/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-386554-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 
25.10.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të shoqërisë.
Objekti ishte            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , 
motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport 
import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të 
pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , 
me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe 
pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-
restorant, hotel")          u be            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar 
restorant hotele , motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti 
produktesh konsumu, industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me 
shumic dhe pakic eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e 
transportit të mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit 
të karburanteve të të gjitha llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të 
luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.Import, mgazinim, perpunim, 
amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe pakice i kafese kokerr te 
paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-restorant, hotel, dhenie me 
qira te automjeteve")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-447980-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve  datë 
08.01.2020, ku është vendosur: Shtimi  i objektit të aktivitetit të shoqërisë.
Objekti ishte            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , 
motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport 
import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të 
pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , 
me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe 
pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-
restorant, hotel, dhenie me qira te automjeteve")          u be            ("Veprimtari 
Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , motele dhe aktivitete turistike 
nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, industrial dhe ushqimor 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AB83832-020C-4BF6-A5B1-085BF3BC366D
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, lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport import shitje 
materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të pasagjerve. 
Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , me 
pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice 
dhe pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. 
Bar-restorant, hotel, dhenie me qira te automjeteve, ne fushen e bujqesise dhe 
blegtorise.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-565597-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.

Lista e Dokumenteve:
03-Shenime.pdf
Vendim Asambleje Nr2 (1).pdf
02-Formati raportimit A.L.F.xlsx
01-Formati raportimit A.L.F.xlsx

29/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-611463-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve  datë 
27.10.2020 per miratimin e mbylljes së dy adresave dytësore dhe hapje të një adrese 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         POGRADEC;         Pogradec;         ;         
POGRADEC;         Kamion tip MAN me targa AA486SK;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         ;         Pirg;         LEMINOT;         Mjeti 
Wolswagen Candy me Targa AA 057 GR;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         KORÇE;         Korçe;         ;         KORCE;         Kamion 
tip MAN me targa AA 834 EF.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=979422C4-F576-48E2-8ABE-7E268750E2B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B54A4802-9846-4ABE-84A2-8FAA43C9554E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E293982F-C9C7-4E6B-A298-46B711F64C97
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10/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-642037-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 07.01.2021 per ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , 
motele dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic eksport 
import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të mallrave dhe të 
pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të karburanteve të të gjitha llojeve , 
me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e 
tyre.Import, mgazinim, perpunim, amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe 
pakice i kafese kokerr te paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-
restorant, hotel, dhenie me qira te automjeteve, ne fushen e bujqesise dhe blegtorise.")          
u be            ("Veprimtari Tregëtare në fushën e ushqimit bar restorant hotele , motele 
dhe aktivitete turistike nëpërmjet agjensive turistike. Tregëti produktesh konsumu, 
industrial dhe ushqimor , lëndësh të para makineri e paisje me shumic dhe pakic 
eksport import shitje materjale ndërtimi. Aktivitete në fushën e transportit të 
mallrave dhe të pasagjerve. Aktivitet në fushën e shitjes dhe tragëtimit të 
karburanteve të të gjitha llojeve , me pakic. Dhënje me qira të pasurive të luajtshme 
dhe të pa luajtshme dhe shit blerjen e tyre.Import, mgazinim, perpunim, 
amballazhim, etiketim dhe tregtim me shumice dhe pakice i kafese kokerr te 
paperpunuar) dhe te perpunuar.Bar-bufe, restorant. Bar-restorant, hotel, dhenie me 
qira te automjeteve, ne fushen e bujqesise dhe blegtorise.Mbjellje fidane te 
ndryshme,fruta-perime,fruta te thata ,bime aromatike e mjeksore si dhe prodhimin e 
perpunimin e tyre .Import-eksport e pajisjeve bujqesore")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 09/02/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)
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