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

K91530017T
30/03/2009

3. Emri i Subjektit

INCOMED

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

28/03/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 28/03/2009
Tirane Vaqarr LALM Zona Kadstrale 2376, Nr. pasurie
103/17-ND dhe 103/17
100.000,00

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

10. Administratori/ët

100,00
Veprimtari marketingu, promovimi, studimi tregu ne fushën
mjeksore dhe farmaceutike. Import, eksport, tregëtim me
shumicë dhe pakice të barnave , barnave narkotike dhe
psikotrope, produkteve / artikujve dhe pajisjeve mjeksore
farmaceutike, laboratorike dhe dentare, produkteve
kozmetike, suplementeve ushqimore/bimore. Import, export,
tregetim te bimeve medicinale shendetesore, bimeve
aromatike, dhe te produkteve te gatshme bujqesore, ereza,
fruta te thata, vajra bimore etj, produkte organike bio.
Veprimtari publikuese dhe printime e shperndarje të
literatures dhe materialeve shkencore ne fushen e mjeksore e
farmaceutike si dhe konsulence në fushen farmaceutike,
rregjistrimin e barnave, analize tregu, studime klinike
mbështetur në legjislacionin në RSH, në funksion te
aktivitetit.
Gentian Kreka
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Nga: 20/06/2014

12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Sonila Zhupa

13. Ortakët

GentianKreka

Nga: 27/07/2015

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

13.2 Numri i pjesëve

100,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Deri: 20/06/2024

Deri:
Natyre:

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

Tirane Vaqarr LALM Automjet tip Caddy me targë
AA802GI Tirane Tirane TIRANE Automjeti tip Caddy me
targe: AA 489 HV
E-Mail: info@incomed.al
Telefon: 042434233

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-234602-03-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
26/06/2009

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-266610-06-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Artur Qirjako")
Numri i aksioneve "80,00
Perqindja ne kapital "80,00
Kontributi ne para "80.000,00
eshte larguar ortaku:
("Edi Grabocka")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gentian Kreka")
"20/06/2009
Ne daten "20/06/2014
eshte larguar administratori:
("Edi Grabocka")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
22/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-479056-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Artur Qirjako")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gentian Kreka")
, Vlera e Kontributit
ishte
("20.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gentian Kreka")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("20,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gentian Kreka")
, Numri i aksioneve
ishte
("20,00")
u be
("100,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit

27/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-204497-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 26.09.2013 ku
eshte vendosur:Emerimin e ekspertit kontabel te regjistruar Z.Arber Gjata me license
nr.245
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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19/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-509622-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.06.2014 te ortakut te vetem te
shoqerise ku eshte vendosur riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gentian Kreka")
Nga Data ishte
("20/06/2009")
u be
("20/06/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gentian Kreka")
Kohëzgjatja ishte
("20/06/2014")
u be
("20/06/2019")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
02/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-582370-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

05/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-780911-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

07/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-137711-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2014,.
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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)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-186244-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

18/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-292632-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 17.09.2015 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjeti tip Caddy me targe: AA 489 HV;
"

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
27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-771875-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2010
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-851753-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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

17/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-884439-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIMI I PASQYRAVE FINANCIARE PER VITIN
2009

17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-378773-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

25/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-432789-08-17
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
03.07.2017, ku është vendosur: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative Nr.10, Rruga Him Kolli, Nr.Pasurie 4/49+1-6, Z.Kadastrale
Nr.8380;
"
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
09/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-502712-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 06.10.2017, per ndryshim te te
dhenave vullnetare.
Telefon ishte
("0694078575")
u be
("0692087482")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("042434233")
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)

30/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-722283-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 10.03.2018 per emerimin e
ekspertit Lefter Kushta per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

10/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-854374-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 06.07.2018 ku
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eshte kerkuar : Ndryshimi i te dhenave te kontaktit.
Telefon ishte
("0692087482")
u be
("")
E-Mail ishte
("")
u be
("info@incomed.al")
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)
28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888854-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

21/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-043169-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 19.12.2018 për mbylljen e adresës
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative Nr.10, Rruga Him Kolli, Nr.Pasurie 4/49+1-6, Z.Kadastrale Nr.8380;
"
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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25/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-112723-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.02., datë 21.02.2019, të Ortakut të
Vetëm të Shoqërisë ku është vendosur: Hapja e 1 (një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
SAUK;
Njësia Administrative Nr. 2, Rruga "Memo Bejko", Nr. Pasurie 86/7;
"
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)

27/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-115635-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 26.02.2019 per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
Administrative Nr. 2, Rruga "Memo Bejko", Nr. Pasurie 86/7;

SAUK;

Njësia

"

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)
09/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-158129-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
04.04.2019, ku është vendosur: Hapja e 1(një) adrese dytësore. Depozitmi i vendimit të
asamblesë së përgjithshme, datë 10.03.2019, ku është vendosur: Emërimi i Audituesit
Ligjor Znj.Lefteri Kushta, me nr.Licence 58, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit
2018.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;

SAUK;

Sauk,
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Njesia Administrative Nr.2 , Rruga " Memo Bejko", Nr. Pasurie 86/7;

"

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
14/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-194563-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarise.
Objekti ishte
("Veprimtari marketingu, promovimi, studimi tregu ne fushen
mjeksore dhe farmaceutike. Import, eksport, tregetim me shumice dhe e pakice te
produkteve mjeksore e farmaceutike. Veprimtari publikuese dhe printime e shperndarje te
literatures dhe materialeve shkencore ne fushen e mjeksore e farmaceutike sidhe
konsulence ne fushen farmaceutike ne lidhje me legjislacionin, regjistrimin e barnave,
analize tregu, studime klinike.")
u be
("Veprimtari marketingu, promovimi,
studimi tregu ne fushen mjeksore dhe farmaceutike. Import, eksport, tregetim me
shumice dhe pakice te barnave , barnave narkotike dhe psikotrope, produkteve /
artikujve dhe pajisjeve mjeksore farmaceutike , laboratorike dhe dentare ,
suplementeve ushqimore / bimore dhe produkteve kozmetike . Veprimtari publikuese
dhe printime e shperndarje te literatures dhe materialeve shkencore ne fushen e
mjeksore e farmaceutike si dhe konsulence ne fushen farmaceutike ,rregjistrimin e
barnave, analize tregu, studime klinike mbeshtetur ne legjislacionin ne RSH , ne
funksion te aktivitetit.")
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

20/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-234931-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 16.06.2019 per riemerimin e
administratorit Gentian Kreka
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gentian Kreka")
Kohëzgjatja ishte
("20/06/2019")
u be
("20/06/2024")
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,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-291607-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar ok .xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte ok .xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
shenimet shpjeguese.pdf
shenimet shpjeguese.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta ok .xlsx
vendim ortaku per fitimin e vitit 2018.pdf

23/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-343641-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm Nr. 9 datë
16.09.2019 për ndryshimin e objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Veprimtari marketingu, promovimi, studimi tregu ne fushen
mjeksore dhe farmaceutike. Import, eksport, tregetim me shumice dhe pakice te barnave ,
barnave narkotike dhe psikotrope, produkteve / artikujve dhe pajisjeve mjeksore
farmaceutike , laboratorike dhe dentare , suplementeve ushqimore / bimore dhe produkteve
kozmetike . Veprimtari publikuese dhe printime e shperndarje te literatures dhe
materialeve shkencore ne fushen e mjeksore e farmaceutike si dhe konsulence ne fushen
farmaceutike ,rregjistrimin e barnave, analize tregu, studime klinike mbeshtetur ne
legjislacionin ne RSH , ne funksion te aktivitetit.")
u be
("Veprimtari
marketingu, promovimi, studimi tregu ne fushën mjeksore dhe farmaceutike. Import,
eksport, tregëtim me shumicë dhe pakice të barnave , barnave narkotike dhe
psikotrope, produkteve / artikujve dhe pajisjeve mjeksore farmaceutike, laboratorike
dhe dentare, produkteve kozmetike, suplementeve ushqimore/bimore. Import,
export, tregetim te bimeve medicinale shendetesore, bimeve aromatike, dhe te
produkteve te gatshme bujqesore, ereza, fruta te thata, vajra bimore etj, produkte
organike bio. Veprimtari publikuese dhe printime e shperndarje të literatures dhe
materialeve shkencore ne fushen e mjeksore e farmaceutike si dhe konsulence në
fushen farmaceutike, rregjistrimin e barnave, analize tregu, studime klinike
mbështetur në legjislacionin në RSH, në funksion te aktivitetit. ")
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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
19/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-427631-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.11.2019, ku eshte vendosur,
miratimi i largimit te z. Bardhyl Golemi nga pozicioni i Drejtuesit Teknik dhe miratimi i
emerimit te znj. Alvana Naçi si Drejtuese Teknike e Shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Alvana Naçi")
Nga data "25/11/2019
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

01/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-473087-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 27.07.2015, në
të cilin është vendosur emërimi i Znj. Sonila Zhupa si Drejtuese Teknike e shoqërisë, me
afat emërimi prej datës 27.07.2015 e në vazhdim.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Sonila Zhupa")
Nga data "27/07/2015
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

30/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-533007-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 08.06.2020, ku eshte vendosur,
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emerimi i audituesit ligjor znj. Lefteri Kushta, per auditimin e pasqyrave financiare te vitit
2019.
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)
04/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-563078-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
04 Incomed raporti i ecurise 2019.pdf
02 Incomed 19 Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres.xlsx
03 Incomed 19 Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
01 Incomed 19 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
04 Incomed 19 Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
02 Incomed pasqyrat financiare viti 2019.pdf
08 Incomed vendim asambleje per mitarimin e pasqyrave financiare viti 2019.pdf

23/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-592255-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 15.09.2020 për ndryshim adrese
kryesore dhe hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Margarita Tutulani, nr. 5, prane "Alpet", kati I-re.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
LALM;
Zona Kadstrale 2376, Nr. pasurie 103/17-ND dhe 103/17;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Margarita Tutulani, nr. 5, prane "Alpet", kati I-re.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
09/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-616801-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 01.11.2020 per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Margarita Tutulani, nr. 5, prane "Alpet", kati I-re.;
"

TIRANE;

Rruga

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
24/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-623322-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 2.11.2020 per mbyllje adrese
dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
SAUK;
Njesia Administrative Nr.2 , Rruga " Memo Bejko", Nr. Pasurie 86/7;
"

Sauk,

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)
25/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-623999-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 02.11.2020 per largimin e
drejtuesit teknik Alvana Naçi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:
("Alvana Naçi")
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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
11/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-642805-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 11.01.2021 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Vaqarr;
Automjet tip Caddy me targë AA802GI;
"

LALM;

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

Datë: 11/02/2021

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