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

K81511508A
11/03/2008

3. Emri i Subjektit

A.L-ASFALT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/03/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/03/2008
Durres Xhafzotaj SALLMONE Rruga Hoxheve, Zona
kadastrale 3852, Nr pasurie 19/36
350.000.000,00

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

2,00
Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile,
turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare,
sportive, industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe
infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime
bonifikimi, etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara,
asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen,
përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në
përgjithësi. Prodhimin e elementëve të betonit, betonarme të
zakonshme e prodhimin e materialeve të ndërtimit në
përgjithësi. Tregtimi i materialeve të ndërtimit të tullave e
tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termike,
pllakave, tubave, etj.. Prodhim Asfalto-Beton. Importeksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive,
artikujve industrial e të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i
strukturave të tilla si supermaketeve, bar, restorant, hoteleri,
ofiçinë, lavazh, servis automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

apo importim dhe eksportim të duraluminit lëndë e parë dhe
lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila dhe
aksesorët e tyre, etj. Për projektim: Projektim peisazhi,
sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim:
Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i
sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike
dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise urbane.
Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta
urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i
ambjenteve urbane, punime në varrezat publike dhe të
dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport të
produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë
e pakicë të këtyre produkteve. Prodhimi i produkteve
abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike.
Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve
inerte. Shërbimi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së
inxhinierisë civile.
Astrit Varaku
Nga: 20/10/2011

Deri: 20/10/2021

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët

Luan Mema
Nga: 20/10/2011

14.2 Numri i pjesëve

AstritVaraku
Para:
175.000.000,00
1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

14.1 Vlera e kapitalit

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët
15.1 Vlera e kapitalit

LuanMema
Para:
175.000.000,00

Deri: 20/10/2021

Natyre:

Natyre:
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15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Mjeti tip Kamion Iveco, me
targe AA 453 PL Tirane Rrogozhine RROGOZHINE
Mirëmbajtje me performancë Bishti Zhurit-Qendër
Rrogozhinë-Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e
Shkumbinit Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Mjet tip
kamion Volvo, me targë AA 064 HU Durres Xhafzotaj
XHAFZOTAJ Kamion Terheqes Man AA885AR Durres
Xhafzotaj XHAFZOTAJ Kamion Man AA096DK Durres
Shijak SHIJAK Rikualifikim i rrugës Ish-SMT deri te Shala
Group dhe ndërtimi i rrjetit KUZ në rrugën Xhelal Memoci
Tirane Kavaje KAVAJE Mirëmbajtje me performancë
Plepa-Golem-Mbik. hyrje Kavajë (rrugët paralele), Luz i
Vogël-Spille, Gosë-Vilë Bashtovë Shkoder Vau Dejes Vau
Dejes 4.
Furnizim montim tubacion DN200 dhe
saraçineska për magjistralin e shkarkimit të ujit teknik te
kagregatet në HEC Durres Durres DURRES Mirëmbajtje
me performancë Maminas-Rrashbull-Ura e Dajlanit, DurrësBishti i Pallës Tirane Kavaje KAVAJE Strukture banimi dhe
sherbimi 8-kat me 1- kat nentoke. Korce Vithkuq
VITHKUQ Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë . Fier
LIBOFSH LIBOFSHE Ndërtim i ujësjellësit në fshatin
Libofshë Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Mjet tip Kamion
VOLVO, me targe AA204KT Durres Xhafzotaj
XHAFZOTAJ Mjet Tip Kamion, Volvo, me targë AA 684
NH Durres Shijak SHIJAK Mirëmbajtje me performancë
Katër Rrugët-Pjezë, Xhaftzotaj-Fllakë-Katund i Ri, Katër
Rrugët-Shijak, Shijak-Maminas, Shijak-Gjepalaj Durres
Xhafzotaj XHAFZOTAJ Kamion Daf AA541GA
Emri Tregtar: AV CONSTRUCTION SH.P.K
E-Mail: alasfalt.financa@yahoo.com
Telefon: 0682080609 0684018777
Të Tjera: Ne ceshtjen me nr. cn-413780 behet
shenimi.Depozitim i vendimi dt. 17-06-2010 per caktimin e
ekspertit kontabel te rregjistruarme licence profesionale
nr.164 dt.19.07.2007 per vleresimin kontabel te kapitaleve te
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shoqerise.Depozitim i vendimit te ortakeve dt.18.06.2010 per
miratimin e raportit te ekspertit per zmadhimin e kapitalit.
18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-125783-03-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
08/07/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-413780-06-10
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"10.500.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"10.500,00"
Koment ishte
("")
u be
("Ne ceshtjen me nr. cn-413780 behet
shenimi.Depozitim i vendimi dt. 17-06-2010 per caktimin e ekspertit kontabel te
rregjistruarme licence profesionale nr.164 dt.19.07.2007 per vleresimin kontabel te
kapitaleve te shoqerise.Depozitim i vendimit te ortakeve dt.18.06.2010 per miratimin
e raportit te ekspertit per zmadhimin e kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("10.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("10.500,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

04/10/2010

Numri i ceshtjes: CN-447753-09-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Luan Mema")
Numri i aksioneve "5.250,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "5.250.000,00
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("10.500.000,00")
u be
("5.250.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("10.500,00")
u be
("5.250,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
07/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-485464-01-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti, hapje nipti sekondar
Objekti ishte
("Ndertimi,rikonstruksioni i objekteve civile,shendetsore,projektim i
objekteve,asistenc etj.")
u be
("Ndertimi,rikonstruksioni i objekteve
civile,shendetsore,projektim i objekteve,asistenc, prodhim asfalto betoni etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
4 Rrugët e Shijakut, Pranë ish-SMT Shijak;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
03/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-515699-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Vendimi Nr. 3 date 03.03.2011 per ndryshimin e
emrit te shoqerise dhe shtimin e Administratorit.
Emri i subjektit ishte
("AV CONSTRUCTION")
u be
("A.LASFALT")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("057122327")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Luan Mema")
"03/03/2011
Ne daten "03/03/2016

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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02/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-609750-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr. 1 dt.20.10.2011 te Asamblese se
ortakeve, per miratimin e statutit te shoqerise ne baze te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 "Per
tregtaret dhe shoqerite tregtare". Depozitimi i statutit te ri.
Objekti ishte
("Ndertimi,rikonstruksioni i objekteve civile,shendetsore,projektim i
objekteve,asistenc, prodhim asfalto betoni etj.")
u be
("Ndertimi,rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile, turistike, shendetsore,
shoqerore, kulturore, tregtare, sportive, industrial, veshje fasada, vepra kullimi dhe
infrastructure, sherbime komunale, rruge, ura, punime bonifikimi etj. Projektimi i
objekteve te sipercituara, asistence, mbikqyrje dhe ekspertize teknike. Nxjerrjen,
perpunimin e prodhimit te gurit, materialeve inerte ne pergjithesi. Prodhimin e
elementeve te betonit, betonarme te zakonshme, e prodhimin e materialeve te
ndertimit ne pergjithesi. Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te
tullave e tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termikes, pllakave, tubave
etj. Prodhim Asfalto-Beton. Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i
makinerive , artikujve industriale e te ndertimit. Çelja dhe ndertimi i strukturave te
tilla si supermaketeve, Bar, Restorant, Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh
etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe eksportim te duraluminit lende e apre
dhe lende e paperpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila, dhe aksesoret e tyre etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Mema")
, Nga
Data ishte
("03/03/2011")
u be
("20/10/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Mema")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/03/2016")
u be
("20/10/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Varaku")
,
Nga Data ishte
("10/03/2008")
u be
("20/10/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Varaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("20/10/2016")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-986275-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr 161 Regj Nr 161/8 Prot date
17.01.2013 leshuar nga shoqeria permbarimore "JUS" ku eshte urdheruar vendosja e
sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat qe rjedhin nga zoterimi i tyre per ortakun Z. Astrit
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Varaku .
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
02/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-053512-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakeve te shoqerise Nr.1 dat
28.03.2013 ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se subjektit.
Objekti ishte
("Ndertimi,rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile,
turistike, shendetsore, shoqerore, kulturore, tregtare, sportive, industrial, veshje fasada,
vepra kullimi dhe infrastructure, sherbime komunale, rruge, ura, punime bonifikimi etj.
Projektimi i objekteve te sipercituara, asistence, mbikqyrje dhe ekspertize teknike.
Nxjerrjen, perpunimin e prodhimit te gurit, materialeve inerte ne pergjithesi. Prodhimin e
elementeve te betonit, betonarme te zakonshme, e prodhimin e materialeve te ndertimit ne
pergjithesi. Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te tullave e tjegullave,
bojrave, materialeve hidraulike dhe termikes, pllakave, tubave etj. Prodhim Asfalto-Beton.
Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i makinerive , artikujve industriale e te
ndertimit. Çelja dhe ndertimi i strukturave te tilla si supermaketeve, Bar, Restorant,
Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe
eksportim te duraluminit lende e apre dhe lende e paperpunuar si dyer, dritare, vetrata,
grila, dhe aksesoret e tyre etj.")
u be
("Ndertimi,rikonstruksioni dhe
mirembajtja e objekteve civile, turistike, shendetsore, shoqerore, kulturore, tregtare,
sportive, industrial, veshje fasada, vepra kullimi dhe infrastructure, sherbime
komunale, rruge, ura, punime bonifikimi etj. Projektimi i objekteve te sipercituara,
asistence, mbikqyrje dhe ekspertize teknike. Nxjerrjen, perpunimin e prodhimit te
gurit, materialeve inerte ne pergjithesi. Prodhimin e elementeve te betonit, betonarme
te zakonshme, e prodhimin e materialeve te ndertimit ne pergjithesi. Tregtimi me
shumice e pakice i materialeve te ndertimit te tullave e tjegullave, bojrave,
materialeve hidraulike dhe termikes, pllakave, tubave etj. Prodhim Asfalto-Beton.
Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i makinerive , artikujve industriale
e te ndertimit. Çelja dhe ndertimi i strukturave te tilla si supermaketeve, Bar,
Restorant, Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh etj. Prodhim dhe tregtim
apo importim dhe eksportim te duraluminit lende e apre dhe lende e paperpunuar si
dyer, dritare, vetrata, grila, dhe aksesoret e tyre etj. Për projektim: Projektim
peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në
sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e
punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise
urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta urbane, parqe-pyll,
parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime në varrezat publike
dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-199775-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 10.09.2013, ne te cilin eshte
vendosur emerimi i Ekspertit Kontabel te Regjistruar per zmadhimin e kapitalit z.Luan
Gosnishti. -Depozitim i vendimit, date 10.09.2013, ne te cilin eshte vendosur miratimi i
Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per zmadhimin e kapitalit. -Depozitim i
Raportit te Ekspertit Kontabel per zmadhimin e kapitalit, date 10.09.2013. Depozitim i
shkreses Nr.161 Regj., Nr.161/42 Prot., date 25.10.2013, leshuar nga Shoqeria
Permbarimore "JUS", ne te cilen eshte lejuar kryerja e aplikimit nga ana e QKR-se, per
rritje kapitali.
Vlera e Kapitalit ishte
"10.500.000,00"
u be
"36.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"10.500,00"
u be
"36.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Vlera e Kontributit ishte
("5.250.000,00")
u be
("18.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Numri i aksioneve ishte
("5.250,00")
u be
("18.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("5.250.000,00")
u be
("18.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("5.250,00")
u be
("18.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

21/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-252536-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratoreve, date 10.11.2013 per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndertimi i rruges per tek kalata lindore ( Segmenti Rrugor Hyrja Nr.4, Kalata
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Lindore;

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-270320-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se administratoreve te shoqerise date
23.11.2013 per hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Kavaje;
;
KAVAJE;
Lagjja 3, Rruga Alltuneve,Godine Banimi dhe sherbimi 5 kate + 1 kat nen toke;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

09/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-275054-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i venidmit Nr.3, date 04.11.2013, ku eshte vendosur
shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.Depozitim i shkreses Nr.161/43 Prot., date
09.12.2013, leshuar nga shoqeria permbarimore "JUS" SH.P.K, per lejimin e regjistrimit te
vendimt date 04.11.2013 per shtimin e objektit te veprimtarise pa u bere heqja e sekuestros
konservative.
Objekti ishte
("Ndertimi,rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile,
turistike, shendetsore, shoqerore, kulturore, tregtare, sportive, industrial, veshje fasada,
vepra kullimi dhe infrastructure, sherbime komunale, rruge, ura, punime bonifikimi etj.
Projektimi i objekteve te sipercituara, asistence, mbikqyrje dhe ekspertize teknike.
Nxjerrjen, perpunimin e prodhimit te gurit, materialeve inerte ne pergjithesi. Prodhimin e
elementeve te betonit, betonarme te zakonshme, e prodhimin e materialeve te ndertimit ne
pergjithesi. Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te tullave e tjegullave,
bojrave, materialeve hidraulike dhe termikes, pllakave, tubave etj. Prodhim Asfalto-Beton.
Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i makinerive , artikujve industriale e te
ndertimit. Çelja dhe ndertimi i strukturave te tilla si supermaketeve, Bar, Restorant,
Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe
eksportim te duraluminit lende e apre dhe lende e paperpunuar si dyer, dritare, vetrata,
grila, dhe aksesoret e tyre etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të
gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe,
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pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve,
zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e
gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane,
punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban")
u be
("Ndertimi,rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile, turistike, shendetsore,
shoqerore, kulturore, tregtare, sportive, industrial, veshje fasada, vepra kullimi dhe
infrastructure, sherbime komunale, rruge, ura, punime bonifikimi etj. Projektimi i
objekteve te sipercituara, asistence, mbikqyrje dhe ekspertize teknike. Nxjerrjen,
perpunimin e prodhimit te gurit, materialeve inerte ne pergjithesi. Prodhimin e
elementeve te betonit, betonarme te zakonshme, e prodhimin e materialeve te
ndertimit ne pergjithesi. Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te
tullave e tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termikes, pllakave, tubave
etj. Prodhim Asfalto-Beton. Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i
makinerive , artikujve industriale e te ndertimit. Çelja dhe ndertimi i strukturave te
tilla si supermaketeve, Bar, Restorant, Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh
etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe eksportim te duraluminit lende e apre
dhe lende e paperpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila, dhe aksesoret e tyre etj. Për
projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për
zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve
urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e
dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta
urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime
në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport
te produkteve ushqimore, blegtorale dhe te shitjes me shumice e pakice te ketyre
produkteve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-581332-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
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
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
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13/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-601722-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se Administratoreve, date 5.8.2014, per
mbylljen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndertimi i rruges per tek kalata lindore ( Segmenti Rrugor Hyrja Nr.4, Kalata Lindore;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-895926-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit nr. 161/47 Prot., dhe nr. 161 Regj., datë
20.02.2015 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese
Gjyqësore “JUS” shpk drejtuar QKR-së, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative të vendosur në zbatim të shkresës Nr. 161 Regj., Nr 161/8 Prot., datë
17.01.2013, në emër të debitorit Z. Astrit Varaku.
Lista e Dokumenteve:

16/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-934798-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-948877-03-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2012
Lista e Dokumenteve:
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Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-119422-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

03/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-185216-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve, date
30.06.2015, ku eshte vendosur:1) miratimi i llogarive vjetore te vitit 2014;2) caktimi si
ekspert kontabel i zj. Lindita Muça me license Nr.324 leshuar nga IEKA, date 28.03.2014
per vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar, vendimit , date 15.07.2015 per miratimin
e Raportit te Ekspertit. Depozitim i Raportit te Ekspertit Kontabel date 11.07.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"36.000.000,00"
u be
"81.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"36.000,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"40.500.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Vlera e Kontributit ishte
("18.000.000,00")
u be
("40.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Numri i aksioneve ishte
("18.000,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("18.000.000,00")
u be
("40.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("18.000,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

08/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-490408-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date: 07.01.2016, ku eshte kerkuar:
12

Hapja e tre adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Mercedes Benz AA 601 FT;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Mercedes Benz AA 581 MD;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Volvo AA 238 FU;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-588052-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorëve, nr.85 Prot., datë
07.03.2016, ku është kërkuar: - Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rikonstruksion i rrugës Agim-Ndërnenas-Hasturkas;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-607404-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 21.03.2016 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Mjet tip Kamion, Mercedes Benz, me targë AA 652 GL;
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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"

25/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-613884-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
25.03.2016, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Mjet Tip Kamion, Volvo, me targë AA 684 NH;

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-620189-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 29.03.2016, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Mjet tip Kamion VOLVO, me targe AA204KT;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-779558-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit 2010
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-836077-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.

14

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
Numri i ceshtjes: CN-855766-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.06.2016, ku eshte vendosur ,
caktimi i ekspertit kontabel znj. Lindita Muca per vleresimin e zmadhimit te kapitalit
themeltar, vendimit date 20.07.2016 per miratimin e Raportit te Ekspertit dhe Raportit te
Ekspertit Kontabel date 18.07.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"81.000.000,00"
u be
"115.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"40.500.000,00"
u be
"57.500.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Vlera e Kontributit ishte
("40.500.000,00")
u be
("57.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("40.500.000,00")
u be
("57.500.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-876330-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2015.

18/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-884757-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 17.08.2016, ku eshte kerkuar:
Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Mjet tip kamion Volvo, me targë AA 064 HU;

"
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-903231-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2009

20/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-996314-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit per vitin 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

24/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-997729-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
20.10.2016 per zgjatjen e afatit te administratoreve z. Astrit Varaku dhe z. Luan Mema per
nje afat 5 vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Luan Mema")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/10/2016")
u be
("20/10/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Varaku")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/10/2016")
u be
("20/10/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

04/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-019735-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses se Administratorit dt. 03.11.2016 per
mbyllje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;

Rikonstruksion i
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rrugës Agim-Ndërnenas-Hasturkas;

"

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
23/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-078960-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 20.12.2016, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
LIBOFSH;
Rikonstruksion i ujësjellësit, Ndërnenas, Hasturkas;
"

HASTURKAS;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-325299-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkesave date 09.06.2017, per hapjen dhe
mbylljen e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rehabilitimi i
fasadave dhe rikonstruksion i rrugës Rauf Nallbani dhe rrjetëzimi i terminalit të
autobuzëve;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
LIBOFSH;
HASTURKAS;
Rikonstruksion i ujësjellësit, Ndërnenas, Hasturkas;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-408486-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
24/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-436275-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 24.07.2017, ku është vendosur: Të bëjë zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë
nga fitimi i realizuar gjatë vitit ushtrimor 2016. Caktimin e Zj.Lindita Muça Eksperte
Kontabël e autorizuar për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë. Depozitimi i
Raportit të Ekspertit Kontabël të Autorizuar, datë 25.07.2017, për zmadhimin e kapitalit të
shoqërisë. Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë 26.07.2017,
ku është vendosur: Miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit të
shoqërisë.
Vlera e Kapitalit ishte
"115.000.000,00"
u be
"299.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"57.500.000,00"
u be
"149.500.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("57.500.000,00")
u be
("149.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Vlera e Kontributit ishte
("57.500.000,00")
u be
("149.500.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

11/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-855910-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
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Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
19/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-010126-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 15.11.2018 ku
eshte kerkuar : Mbyllja e dy adresave dytesore dhe hapja e nje adrese dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("alasfalt.financa@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Gose;
GOSE E MADHE;
Rruga Qendër Gosë - Hekurudha - Gosë e Madhe;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Rehabilitimi i
fasadave dhe rikonstruksion i rrugës Rauf Nallbani dhe rrjetëzimi i terminalit të
autobuzëve;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Kavaje;
;
KAVAJE;
Lagjja 3, Rruga Alltuneve,Godine Banimi dhe sherbimi 5 kate + 1 kat nen toke;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

25/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-110817-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 21.02.2019 per hapjen e adresave
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Mjeti tip Kamion Iveco, me targe AA 453 PL;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Sukth;
;
SUKTH;
Rikonstruksion Rruga Koder Lore, Fshati Kulle, Katund i Ri, Rruga Vadardhe,
Fshati Vadardhe dhe Katund i Ri,Rruga Sejdar Alimadhi, Fshati Vadardhe, Rruga
Shen Prene, Fshati Vadardhe, Rruga Shefik Elezi, Fshati Kulle;
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
01/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-148167-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
28.03.2019, ku është vendosur: Shtimi i objektit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Ndertimi,rikonstruksioni dhe mirembajtja e objekteve civile,
turistike, shendetsore, shoqerore, kulturore, tregtare, sportive, industrial, veshje fasada,
vepra kullimi dhe infrastructure, sherbime komunale, rruge, ura, punime bonifikimi etj.
Projektimi i objekteve te sipercituara, asistence, mbikqyrje dhe ekspertize teknike.
Nxjerrjen, perpunimin e prodhimit te gurit, materialeve inerte ne pergjithesi. Prodhimin e
elementeve te betonit, betonarme te zakonshme, e prodhimin e materialeve te ndertimit ne
pergjithesi. Tregtimi me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te tullave e tjegullave,
bojrave, materialeve hidraulike dhe termikes, pllakave, tubave etj. Prodhim Asfalto-Beton.
Import-eksport dhe tregtimi me shumice e pakice i makinerive , artikujve industriale e te
ndertimit. Çelja dhe ndertimi i strukturave te tilla si supermaketeve, Bar, Restorant,
Hoteleri, Ofiçine, Lavazh, Servis automjetesh etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe
eksportim te duraluminit lende e apre dhe lende e paperpunuar si dyer, dritare, vetrata,
grila, dhe aksesoret e tyre etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të
gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe,
pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve,
zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e
gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane,
punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport
te produkteve ushqimore, blegtorale dhe te shitjes me shumice e pakice te ketyre
produkteve.")
u be
("Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e
objekteve civile, turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive,
industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale,
rrugë, ura, punime bonifikimi, etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë,
mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit,
materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e elementëve të betonit, betonarme të
zakonshme e prodhimin e materialeve të ndërtimit në përgjithësi. Tregtimi me
shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave, bojrave,
materialeve hidraulike dhe termike, pllakave, tubave, etj. Prodhim Asfalto-Beton.
Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industrial e
të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve, bar,
restorant, hoteleri, ofiçinë, lavazh, servis automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim apo
importim dhe eksportim të duraluminit lëndë e parë dhe lëndë e papërpunuar si
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dyer, dritare, vetrata, grila dhe aksesorët e tyre, etj. Për projektim: Projektim
peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në
sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e
punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise
urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta urbane, parqe-pyll,
parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime në varrezat publike
dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport të produkteve
ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre produkteve.
Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike.
Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve inerte.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-241318-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës, datë 25.06.2019, ku është vendosur:
Mbyllja e nje adrese dytesore. Hapja e 4 adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Mulliri Bullgarit dhe 4 Rruget e Shijakut.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Kavaje;
;
KAVAJE;
Strukture banimi dhe sherbimi 8-kat me 1- kat nentoke.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndetimi i korsise per biçikleta ne lokacionin Ura e Dajlanit ne kuader te projektit
Sumport.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
Ndertim i rrjetit te kanalizimeve te ujerave te zeza, lagjja Sallmone.;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Sukth;
;
SUKTH;
Rikonstruksion Rruga Koder Lore, Fshati Kulle, Katund i Ri, Rruga Vadardhe, Fshati
Vadardhe dhe Katund i Ri,Rruga Sejdar Alimadhi, Fshati Vadardhe, Rruga Shen Prene,
Fshati Vadardhe, Rruga Shefik Elezi, Fshati Kulle;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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06/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-296818-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx
Shenime Bilanc AL-Asfalt 2018 PDF_.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim i asamblese se ortakeve AL Asfalt 2018_compressed.pdf

04/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-324412-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 03.09.2019 ku
eshte kerkuar : Hapja e tre adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Ujesjellesi i rrjetit te kanalizimeve, Rruga Desaretet;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
BULQIZE;
Bulqize;
;
BULQIZE;
Sistemim, asfaltim Rruga Lagjja Gjeologu.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
VELIPOJE;
Rikonstruksioni i Rruges Velipoje, Plazh, Loti i I-re.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

08/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-396964-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 01.11.2019 ku
eshte kerkuar : Mbyllja e disa adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Ujesjellesi i rrjetit te kanalizimeve, Rruga Desaretet;
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
BULQIZE;
Bulqize;
;
BULQIZE;
Sistemim, asfaltim Rruga Lagjja Gjeologu.;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
;
Velipoje;
VELIPOJE;
Rikonstruksioni i Rruges Velipoje, Plazh, Loti i I-re.;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Mulliri Bullgarit dhe 4 Rruget e Shijakut.;
"
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eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Ndetimi i korsise per biçikleta ne lokacionin Ura e Dajlanit ne kuader te projektit
Sumport.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Gose;
GOSE E MADHE;
Rruga Qendër Gosë - Hekurudha - Gosë e Madhe;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-485403-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 13.04.2020 për ndryshim numri
kontakti.
Telefon 1 ishte
("057122327")
u be
("0684018777")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-488584-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes siguruese Nr. 691 Rep., Nr. 349
Kol., date 16.04.2020.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

20/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-508495-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
13.05.2020 per miratimin e shtimit te objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile,
turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada,
vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi, etj.
Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike.
Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e
elementëve të betonit, betonarme të zakonshme e prodhimin e materialeve të ndërtimit në
përgjithësi. Tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave,
bojrave, materialeve hidraulike dhe termike, pllakave, tubave, etj. Prodhim Asfalto-Beton.
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Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industrial e të
ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve, bar, restorant,
hoteleri, ofiçinë, lavazh, servis automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe
eksportim të duraluminit lëndë e parë dhe lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata,
grila dhe aksesorët e tyre, etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të
gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe,
pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve,
zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e
gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane,
punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport
të produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre
produkteve. Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike.
Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve inerte.")
u be
("Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike,
shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada,
vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime
bonifikimi, etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe
ekspertizë teknike. Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në
përgjithësi. Prodhimin e elementëve të betonit, betonarme të zakonshme e prodhimin
e materialeve të ndërtimit në përgjithësi. Tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve
të ndërtimit të tullave e tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termike,
pllakave, tubave, etj. Prodhim Asfalto-Beton. Import-eksport dhe tregtimi me
shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industrial e të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi
i strukturave të tilla si supermaketeve, bar, restorant, hoteleri, ofiçinë, lavazh, servis
automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe eksportim të duraluminit
lëndë e parë dhe lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila dhe aksesorët e
tyre, etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e
parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i
sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve,
zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet
e gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve
urbane, punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban.
Import-Eksport të produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e
pakicë të këtyre produkteve. Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera
minerale jo metalike. Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve
inerte. Shërbimi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-561427-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
09.07.2018, ku ?shtë vendosur;1. Miratimin e zmadhimit të kapitalit nga fitimi I realizuar
ne vitin 2017. 2.Caktimin e Znj. Lindita Muca eksperte kontabel e regjistruar per hartimin
e raportit per zmadhimin e kapitalit. Depozitim i raportit per zmadhim kapitalit, datë
10.07.2018. Depozitim i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë 10.07.2018, ku është
venmdosur miratimi I raportit per zamdhimin e kapitalit. Depoztimi i vendimit të
asamblesë 28.07.2020 ku është vendosur ndryshim i adresës kryesore të ushtrimit të
aktivitetit dhe i objektit të aktivitetit, hapje dhe mbyllje adrese dytësore.
Vlera e Kapitalit ishte
"299.000.000,00"
u be
"350.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"149.500.000,00"
u be
"175.000.000,00"
Objekti ishte
("Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile,
turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada,
vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi, etj.
Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike.
Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e
elementëve të betonit, betonarme të zakonshme e prodhimin e materialeve të ndërtimit në
përgjithësi. Tregtimi me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave,
bojrave, materialeve hidraulike dhe termike, pllakave, tubave, etj. Prodhim Asfalto-Beton.
Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industrial e të
ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve, bar, restorant,
hoteleri, ofiçinë, lavazh, servis automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe
eksportim të duraluminit lëndë e parë dhe lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata,
grila dhe aksesorët e tyre, etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të
gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe,
pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve,
zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e
gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane,
punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport
të produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre
produkteve. Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike.
Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve inerte. Shërbimi për
mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile.")
u be
("Ndërtimi,
rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike, shëndetësore,
shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe
infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi, etj. Projektimi i
objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen,
përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e
elementëve të betonit, betonarme të zakonshme e prodhimin e materialeve të
ndërtimit në përgjithësi. Tregtimi i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave,
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bojrave, materialeve hidraulike dhe termike, pllakave, tubave, etj.. Prodhim AsfaltoBeton. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve
industrial e të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve,
bar, restorant, hoteleri, ofiçinë, lavazh, servis automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim
apo importim dhe eksportim të duraluminit lëndë e parë dhe lëndë e papërpunuar si
dyer, dritare, vetrata, grila dhe aksesorët e tyre, etj. Për projektim: Projektim
peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në
sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e
punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise
urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta urbane, parqe-pyll,
parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime në varrezat publike
dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport të produkteve
ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre produkteve.
Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike.
Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve inerte. Shërbimi për
mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
;
Vithkuq;
VITHKUQ;
Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë .;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Ishem;
LALEZ;
Punime Shtresash Rrugore Kompleksi Rezidencial "RESORTI TURISTIK SANPIETRO;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Daf AA541GA;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Man AA096DK;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Vau Dejes;
;
Vau
Dejes;
4. Furnizim montim tubacion DN200 dhe saraçineska për magjistralin e
shkarkimit të ujit teknik te kagregatet në HEC;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Terheqes Man AA885AR;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
SALLMONE;
Rruga Hoxheve, Zona kadastrale 3852, Nr pasurie 19/36;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Mercedes Benz AA 601 FT;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Komuna Xhafzotaj,Prane Kryqezimit 4 Rruget.;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
Kamion Volvo AA 238 FU;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
XHAFZOTAJ;
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Kamion Mercedes Benz AA 581 MD;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
4 Rrugët e Shijakut, Pranë ish-SMT Shijak;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Xhafzotaj;
Mjet tip Kamion, Mercedes Benz, me targë AA 652 GL;
"

XHAFZOTAJ;
XHAFZOTAJ;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Varaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("149.500.000,00")
u be
("175.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Luan Mema")
, Vlera e Kontributit ishte
("149.500.000,00")
u be
("175.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
17/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-574623-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se ortakeve.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (1) 2019.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pagese QKB.pdf
Shenime Bilanc 2019.pdf

07/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-639727-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 07.01.2021 ku eshre vendosur:
Mbyllje e 2 ( dy) adresave dytesore dhe hapje te 6 (gjashte) adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Kavaje;
;
KAVAJE;
Mirëmbajtje me performancë Plepa-Golem-Mbik. hyrje Kavajë (rrugët paralele),
Luz i Vogël-Spille, Gosë-Vilë Bashtovë;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
LIBOFSH;
LIBOFSHE;
Ndërtim i ujësjellësit në fshatin Libofshë;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Rrogozhine;
;
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RROGOZHINE;
Mirëmbajtje me performancë Bishti Zhurit-Qendër
Rrogozhinë-Dalje Rrogozhinë, Qendër Rrogozhinë - Ura e Shkumbinit;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
Mirëmbajtje me performancë Katër Rrugët-Pjezë, Xhaftzotaj-Fllakë-Katund i Ri,
Katër Rrugët-Shijak, Shijak-Maminas, Shijak-Gjepalaj;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Mirëmbajtje me performancë Maminas-Rrashbull-Ura e Dajlanit, Durrës-Bishti i
Pallës;
"
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
Rikualifikim i rrugës Ish-SMT deri te Shala Group dhe ndërtimi i rrjetit KUZ në
rrugën Xhelal Memoci;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
;
Ishem;
LALEZ;
Punime Shtresash Rrugore Kompleksi Rezidencial "RESORTI TURISTIK SAN-PIETRO;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Shijak;
;
SHIJAK;
Ndertim i rrjetit te kanalizimeve te ujerave te zeza, lagjja Sallmone.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 24/02/2021

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