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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) L41419011B

2. Data e Regjistrimit 19/02/2014
3. Emri i Subjektit HTT - High Tech Tests
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/02/2014
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/02/201415/02/2024

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Perlat 
Rexhepi, pallati nr.6, kati 11, kodi postar 1019 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Verifikimi dhe Inspektimi i: Matesave elektromekanike dhe 

statik te energjise elektrike aktive dhe reaktive; 
Transformatoreve te rrymes; Pajisjeve te tjera elektrike te 
Tensionit te Mesem dhe te Ulet (Transformatore Fuqie, Qela 
Elektrike te ndryshme, Kabllo Elektrike, Impiante 
shperndarese etj); Sistemeve te" Tokezimit; Kabinave 
Transformuese Elektrike, Paneleve Diellore, Stacioneve te 
Karikimit te Makinave Elektrike, Matesave mekanike dhe 
elektronike te ujit te pijshem, Aparateve mates te gazit, etj. 
Kalibrimin e te gjithe llojeve te matesave te energjise 
elektrike, kalibrimin e instrumentave etalon standard te 
energjise elektrike, kalibrimin e te gjithe instrumentave dhe 
aparateve mates qe perdoren ne fushen e sektorin e energjise 
elektike. Testimi i pajisjeve elektrike me instrument etalon. 
Ekspertize ne fushen e matjes se energjise elektrike. 
Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te ulet, mesem 
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dhe te larte. Livrimi dhe instalimi i pajisjeve dhe materialeve 
elektrike te tensionit te ulet, mesem dhe te larte, livrimi i 
pajisjeve dhe elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve 
matese dhe regjistruese, depozitave te ndryshme, 
konteniereve te transports etj. Auditimi i instalimeve 
elektrike per abonentet familjare, private dhe industrial. 
Projektim, Prodhim, Furnizim, Instalim, Sherbim, 
Mirembajtje, Import Eksport, tregtim dhe livrim te pajisje 
elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe 
lende te para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem, 
panele diellore, stacione te karikimit te makinave elektrike, 
makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te pergjithshem, 
dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit te matjes 
dhe/ose sherbime te leximit te matesve te energjise elektrike, 
matesave te ujit dhe matesave te gazit ne sistemet e tyre 
perkates. Implementimin e sistemeve mates inteligjente te 
energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit 
ne studimin, projektimin, supervizionit dhe ndertimit te 
linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si dhe nentokesore 
(kabllore) te energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, 
linjat e nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M 
si dhe te tensionit te mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), 
centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e punimeve te 
nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te 
tensionit te mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine 
transformuese TM/TU, panele te tensionit te ulet, panele te 
matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa 
inteligjent) , module te komunikimit (SCADA) etj. Testimi 
fillestar dhe periodik i mjeteve dhe instrumentave mbrojtese 
personate si doreza dielektrike, galloshe gome dielektrike, 
mbeshteteset izoluese dhe tapet gome dielektrike; shtange 
Izoluese portative, treguesit e tensionit dhe indikatoret; 
shkalle izoluese; vegla pune izoluese etj, qe perdoren ne 
instalimet dhe impiantet elektrike me tension te ulet, te 
mesem dhe te larte. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro 
energjitikes. Aktivitete konsulence dhe projektimi 
inxhinierik dhe cdo aktivitet tjeter qe perputhet me 
legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga 
shoqeria me perfitim dhe i dobishem per arritjen e 
objektivave te saj kryesore.
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Genci Gjergjani10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/02/2014                Deri: 15/02/2024

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

12. Ortakët EmirjonAllajbeu
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 30.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 30,00

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

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 70.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 70,00

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

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Fier Fier  FIER Lagjja 15 Tetori, Rruga Mico Papuçiu, 
Pallati Firma Beton EG 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: HTT - High Tech Tests
E-Mail: info@htt-al.com  
Telefon: 0689088456  

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-366202-02-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97D0061D-1EEC-4917-B3F5-6453F3E26707
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CEB15BA1-31F3-4BFA-83E4-89F9CD6A6C4C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31C5013A-EC5D-4BA3-9B0D-A55B654B39EE


4

regjistrimit
19/03/2014 Numri i ceshtjes: CN-399526-03-14

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 18.03.2014 per 
hapjen e dy adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 15 
Tetori, Rruga Mico Papuçiu, Pallati Firma Beton EG;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 15 
Tetori, Rruga Mico Papuçiu, Pallati Firma Beton EG, furgon Mercedes Benz AA 833 
AX;         "

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)

18/06/2014 Numri i ceshtjes: CN-514486-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, Nr.1, 
datë 17.06.2014, ku është vendosur: Transferimi nëpërmjet dhurimit të 100% të kuotave që 
zotëron në shoqëri ortaku Andrea Papathimiu në favor të Z. Anil Gjegjani Laro. 
Depozitimi i Kontratës së Dhurimit të kuotave Nr. 384 Rep, Nr.785 Kol, datë 17.06.2014. 
Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, Nr.1, datë 17.06.2014, ku është 
vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Perlat Rexhepi, pallati nr.6, kati 11, kodi postar 1019;         
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
bashkiake nr 11, rruga Gjergj Legisi, ndertesa nr 35/6, kodi postar 1026, Laprake;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Anil Gjergjani Laro")                      Numri i aksioneve 
"100,00             Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Andrea Papathimiu")         

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8766141F-2C38-4080-8CAE-3FC7595B21F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F53F7354-3B44-4FF6-B1C4-A1BA3CE01410
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA2D3EC0-0231-43DD-B95F-E4E590FF40DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA2D3EC0-0231-43DD-B95F-E4E590FF40DA
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

11/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-864120-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 06.02.2015, te asamblese se 
pergjithshme te ortakut te vetem te shoqerise, ku eshte vendosur: Miratimi i ndryshimit dhe 
zgjerimit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Verifikimi i te gjithe llojeve te matesave elektromekanike dhe 
elektronike te energjise" elektrike aktive dhe reaktive. Verifikimi i matesave mekanike dhe 
elektronike te ujit te pijshem. Verifikimi i aparateve mates te gazit. Testimi i paisjeve 
elektrike me instrumenta etalon. Ekspertize teknike ne fushen e matjes se energjise 
elektrike. Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte. 
Livrimi i paisjeve dhe elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve matese dhe 
rregjistruese, depozitave te ndryshme, konteniereve te transportimit etj. Auditimi i 
instalimeve elektrike per abonentet familjare, private dhe industrial. Sherbimi i 
konsulences ne fushen e elektro energjitikes.")          u be            ("Verifikimi i te gjithe 
llojeve te matesave elektromekanike dhe elektronike te energjise" elektrike aktive 
dhe reaktive. Verifikimi i matesave mekanike dhe elektronike te ujit te pijshem. 
Verifikimi i aparateve mates te gazit. Testimi i paisjeve elektrike me instrumenta 
etalon. Ekspertize teknike ne fushen e matjes se energjise elektrike. Projektimi dhe 
instalimet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte. Livrimi i paisjeve dhe 
elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve matese dhe rregjistruese, depozitave 
te ndryshme, konteniereve te transportimit etj. Auditimi i instalimeve elektrike per 
abonentet familjare, private dhe industrial. Import eksport, tregtim te pajisje 
elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende te para te perdorimit 
industrial dhe te pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te 
pergjithshem, dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit te matjes dhe/ose 
sherbime te leximit te matesve te energjise elektrike, matesave te ujit dhe matesave te 
gazit ne sistemet e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates inteligjente te 
energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne studimin, projektimin, 
supervizionit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si ahe 
nentokesore (kabllore) te energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, linjat e 
nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te mesem 
T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e 
punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit te 
mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele te tensionit 
te ulet, panele te matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent), 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0301DEFB-8527-4E72-9799-4680FE07F512
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0301DEFB-8527-4E72-9799-4680FE07F512
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B66C5229-C5A7-4EA8-BBF9-520DE331555F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=349FD42C-7347-4FC8-8D56-70A8DF1AB671
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C82A770F-A738-4D05-B7DD-791BA6DA705F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FAEDE60B-885F-4F37-A4D4-957CD7D3CDD6
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module te komunikimit (SCADA) etj. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro 
energjitikes. Aktivitete konsulence dhe projektimi inxhinijerik dhe cdo aktivitet tjeter 
qe perputhet me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me 
perfitim dhe i dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.")         

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

11/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-926321-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 25.02.2015, ku eshte vendosur 
miratimi i ndryshimit te kuotave te kapitalit ne nje kuote. Saktesim i kodit ekonomik.
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "1,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "100.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Anil Gjergjani Laro")                    , Numri i 
aksioneve ishte                      ("100,00")            u be              ("1,00")           

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

03/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-130492-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
12.03.2015, ku është vendosur: Caktimi i ekspertes kontabël, Zj.Vullnetare Çela (Hoxha), 
për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014. Depozitimi i Vendimit të ortakut të 
vetëm të shoqërisë, datë 01.07.2015, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit të 
shoqërisë.
Objekti ishte            ("Verifikimi i te gjithe llojeve te matesave elektromekanike dhe 
elektronike te energjise" elektrike aktive dhe reaktive. Verifikimi i matesave mekanike dhe 
elektronike te ujit te pijshem. Verifikimi i aparateve mates te gazit. Testimi i paisjeve 
elektrike me instrumenta etalon. Ekspertize teknike ne fushen e matjes se energjise 
elektrike. Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte. 
Livrimi i paisjeve dhe elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve matese dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16EBC5E9-3CE8-477F-BB07-54377AAE6ED7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16EBC5E9-3CE8-477F-BB07-54377AAE6ED7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F08C88F9-F29F-45C8-8A27-8EBBB3DB8846
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BE5E84B0-24F6-4947-8891-BB55A7A7DAFD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0616AC64-1978-4338-BAD0-72B30AD44803
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0616AC64-1978-4338-BAD0-72B30AD44803
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D7A3ED6-AE4B-4F39-A0C9-8950A7FEF2F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62F9BE4C-CA90-479A-9357-BE26E37C57A3
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rregjistruese, depozitave te ndryshme, konteniereve te transportimit etj. Auditimi i 
instalimeve elektrike per abonentet familjare, private dhe industrial. Import eksport, 
tregtim te pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende te para te 
perdorimit industrial dhe te pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te 
pergjithshem, dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit te matjes dhe/ose sherbime te 
leximit te matesve te energjise elektrike, matesave te ujit dhe matesave te gazit ne sistemet 
e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates inteligjente te energjise elektrike, te ujit 
dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne studimin, projektimin, supervizionit dhe ndertimit te 
linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si ahe nentokesore (kabllore) te energjise elektrike si 
dhe telekomunikacionit, linjat e nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si 
dhe te tensionit te mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. 
Kryerjen e punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit 
te mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele te tensionit te 
ulet, panele te matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent), module 
te komunikimit (SCADA) etj. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro energjitikes. 
Aktivitete konsulence dhe projektimi inxhinijerik dhe cdo aktivitet tjeter qe perputhet me 
legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i 
dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.")          u be            ("Verifikimi i te 
gjithe llojeve te matesave elektromekanike dhe elektronike te energjise" elektrike 
aktive dhe reaktive. Verifikimi i matesave mekanike dhe elektronike te ujit te 
pijshem. Verifikimi i aparateve mates te gazit.Kalibrimin e te gjithe llojeve te 
matesave te energjise elektrike, kalibrimin e instrumentave etalon standard te 
energjise elektrike, kalibrimin e te gjithe instrumentave dhe aparateve mates qe 
perdoren ne fushen e sektorin e energjise elektike."Testimi i paisjeve elektrike me 
instrumenta etalon. Ekspertize teknike ne fushen e matjes se energjise elektrike. 
Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte. Livrimi 
i paisjeve dhe elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve matese dhe 
rregjistruese, depozitave te ndryshme, konteniereve te transportimit etj. Auditimi i 
instalimeve elektrike per abonentet familjare, private dhe industrial. Import eksport, 
tregtim te pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende te 
para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim 
industrial dhe te pergjithshem, dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit te 
matjes dhe/ose sherbime te leximit te matesve te energjise elektrike, matesave te ujit 
dhe matesave te gazit ne sistemet e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates 
inteligjente te energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne 
studimin, projektimin, supervizionit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore 
(ajrore) si ahe nentokesore (kabllore) te energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, 
linjat e nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te 
mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e 
punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit te 
mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele te tensionit 
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te ulet, panele te matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent), 
module te komunikimit (SCADA) etj. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro 
energjitikes. Aktivitete konsulence dhe projektimi inxhinijerik dhe cdo aktivitet tjeter 
qe perputhet me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me 
perfitim dhe i dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.")         

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)

01/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-182854-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2014. 

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

12/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-348076-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 
08.10.2015 ku eshte vendosur: Shtimi i objektit te vepritmarise.
Objekti ishte            ("Verifikimi i te gjithe llojeve te matesave elektromekanike dhe 
elektronike te energjise" elektrike aktive dhe reaktive. Verifikimi i matesave mekanike dhe 
elektronike te ujit te pijshem. Verifikimi i aparateve mates te gazit.Kalibrimin e te gjithe 
llojeve te matesave te energjise elektrike, kalibrimin e instrumentave etalon standard te 
energjise elektrike, kalibrimin e te gjithe instrumentave dhe aparateve mates qe perdoren 
ne fushen e sektorin e energjise elektike."Testimi i paisjeve elektrike me instrumenta 
etalon. Ekspertize teknike ne fushen e matjes se energjise elektrike. Projektimi dhe 
instalimet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te larte. Livrimi i paisjeve dhe 
elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve matese dhe rregjistruese, depozitave te 
ndryshme, konteniereve te transportimit etj. Auditimi i instalimeve elektrike per abonentet 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3279FCEA-42A3-4C3A-84FC-383954E51AD2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8E191C8-9720-4549-8281-BB0EB5D9841C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C38ED0B2-36F7-4915-B7AC-E088B0E72FB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C38ED0B2-36F7-4915-B7AC-E088B0E72FB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34CEC3EF-58D5-481A-898C-16B42E678BA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA942F65-7F67-45F9-9C7C-46F390067A63
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87E848A2-48E1-46DF-9877-6C05E4974D66
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56ECBEBF-738B-4598-A5A4-8D9CC85E386A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=859621BE-C395-4251-B886-A1258DBBAD2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A57AEE4-0239-41DB-BD47-E30F56590B77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A57AEE4-0239-41DB-BD47-E30F56590B77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D229FB75-DC56-4411-A006-F9F350299419
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familjare, private dhe industrial. Import eksport, tregtim te pajisje elektrike dhe aparatura 
elektronike, produkte, mallra dhe lende te para te perdorimit industrial dhe te 
pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te pergjithshem, dhe mjete 
informatike. Kryerjen e funksionit te matjes dhe/ose sherbime te leximit te matesve te 
energjise elektrike, matesave te ujit dhe matesave te gazit ne sistemet e tyre perkates. 
Implementimin e sistemeve mates inteligjente te energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. 
Ofrimin e sherbimit ne studimin, projektimin, supervizionit dhe ndertimit te linjave 
elektrike mbitokesore (ajrore) si ahe nentokesore (kabllore) te energjise elektrike si dhe 
telekomunikacionit, linjat e nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te 
tensionit te mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. 
Kryerjen e punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit 
te mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele te tensionit te 
ulet, panele te matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent), module 
te komunikimit (SCADA) etj. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro energjitikes. 
Aktivitete konsulence dhe projektimi inxhinijerik dhe cdo aktivitet tjeter qe perputhet me 
legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i 
dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.")          u be            ("Verifikimi i të 
gjithë llojeve të matësave elektromekanik dhe statikë të energjisë elektrike aktive dhe 
reaktive. Verifikimi i matësave mekanike dhe elektronike të ujit të pijshëm. 
Kalibrimin e të gjithë llojeve të matësave të energjisë elektrike,  kalibrimin e 
instrumentave referues standard të energjisë elektrike, kalibrimin e të gjithë 
instrumentave dhe aparateve matës që përdoren në sektorin e prodhimit, 
transmetimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektike. Kalibrimin e instrumentave 
matës që përdoren për inspektimin, kontrollin dhe testimin e pajisjeve dhe sistemeve 
elektrike. Kalibrimin e aparateve matës të temperaturës dhe lagështisë relative. 
Inspektimin dhe testimin e matësave të energjisë elektrike dhe sistemeve të matjes së 
energjisë, inspektimin e transformatorëve matës të rrymës, inspektimin e 
transformatorëve matës të tensionit; inspektimin e paneleve të matjes së energjisë 
elektrike, inspektimin e rregullshmërisë së lidhjes së instalimeve elektrike  për 
sistemin e matjes së energjisë elektrike; inspektimin e rregullshmërisë së lidhjes së 
instalimeve elektrike të çdo lloj. Ekspertizë teknike në fushën e matjes së energjisë 
elektrike. Projektimi dhe instalimi i pajisjeve dhe sistemeve elektrike të tensionit të 
ulët, të tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë. Furnizimi dhe instalimi i aparateve 
matës të energjisë elektrike, vulave të sigurisë për vulosjen e aparateve matëse dhe 
rregjistruese të çdo lloj, furnizimin e të gjitha llojeve të pajisjeve dhe aparaturave 
elektrike që përdoren në sektorin e energjisë elektrike. Auditimi i instalimeve 
elektrike për abonentët familjarë, privatë dhe industrial. Import eksport, tregtim të 
pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lëndë të para të 
përdorimit industrial dhe të përgjithshëm, makineri, pajisje për përdorim industrial 
dhe të përgjithshem, dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit të matjes dhe/ose 
shërbime të leximit të matësave të energjisë elektrike, matësave të ujit dhe matësave 
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të gazit në sistemet e tyre përkatëse. Implementimin e sistemeve matës inteligjente të 
energjisë elektrike, të ujit dhe të gazit. Ofrimin e shërbimit në studimin, projektimin, 
supervizionit dhe ndërtimit të linjave elektrike mbitokësore (ajrore) si dhe 
nëntokësore (kabllore) të energjise elektrike, si dhe telekomunikacionit, linjat e 
nënstacioneve elektrike të tensionit të lartë T.L / T.M si dhe të tensionit të mesëm 
T.M / T.U, projektimin, furnizimin, ndërtimin, kolaudimin, testimin dhe vënien në 
punë të  kabinave elektrike të transformimit të energjisë elektrike për çdo shkallë 
tensioni; ndërtimin, kolaudimin, inspektimin dhe testimet në burimet e prodhimit të 
energjisë dhe rrjetin e transmetimit. Kryerjen e punimeve të nevojshme për lidhjen e 
përdoruesve në rrjetin elektrik të tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët (linjë 
elektrike, kabinë transformuese TM/TU, panele të tensionit të ulët, panele të matjes 
së energjisë, matësa mekanik, statike dhe matësa inteligjent), module të komunikimit 
(SCADA) etj. Shërbimi i konsulencës në fushën e elektroenergjitikës. Aktivitete 
konsulence dhe projektimi inxhinierik dhe çdo aktivitet tjetër që përputhet me 
legjislacionin shqiptar në fuqi dhe që konsiderohet nga shoqëria me përfitim dhe i 
dobishëm për arritjen e objektivave të saj kryesore.")         

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

16/11/2015 Numri i ceshtjes: CN-413379-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 10, Datë. 11.11.2015, të ortakut të 
vetëm të shoqërisë për hapjen e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 6, Kati i pare (Laborator). 
Kodi Postar 1019;         "

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)

13/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-492684-01-16

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6843E6ED-7BDA-4234-9727-0B2E28EC284D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4369C4A9-C746-4467-990F-19EDF40C0CEE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4369C4A9-C746-4467-990F-19EDF40C0CEE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9CE5993-8C9F-433B-B396-C5B971D681C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7019469F-3AB4-44E9-BAD4-1C8FE236C47D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02AABC47-BA47-4CFA-A678-41352A4B126A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A92D582-7132-4F6A-8724-B214F03FB733
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A92D582-7132-4F6A-8724-B214F03FB733
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.01.2016, ku eshte vendosur, 
mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake Nr. 5, Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 6, Kati i pare (Laborator). Kodi Postar 
1019;         "

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

23/03/2016 Numri i ceshtjes: CN-607442-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 18.03.2016 per emerimin e 
ekspertit kontabel Vullnetare Cela ( Hoxha) per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 
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

01/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-859137-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2015.

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B5F4A44-A6B2-4922-8C14-45C57456CAD0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B5F4A44-A6B2-4922-8C14-45C57456CAD0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCD5D6A3-26FD-4C1E-8242-504BB8CEE186
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DE03AFD-E7E8-484B-8D62-80B6ED5EB1F9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=956E6256-8F67-4E74-A349-D3E5268008C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F15FFBB2-F5A9-4437-8C9F-4C1B6A161FE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B6F2E41-4F65-4D12-B067-BE94087F9DED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B6F2E41-4F65-4D12-B067-BE94087F9DED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46A4DB10-9A98-4443-BBB3-FC17435C7FF1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56848221-3F71-42CA-83B3-101A4FBD1A16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=56848221-3F71-42CA-83B3-101A4FBD1A16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B804D4D-A3B3-416A-A0C8-2A843AEB2345
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=03609BC8-E311-4CAF-BD81-424BA080F2A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=27A14A79-530D-4115-9DE7-7067DD189EAB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9564812A-5AA9-4AC4-A356-A16C468F9493
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3E02366-1B8D-4361-BC81-ECA1F9E346F2
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi

10/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-233766-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimeve date 10.03.2017, per ndryshim te 
objektit te veprimtarise, Hapje adresash dytesore dhe Caktimin e ekspertit kontabel per 
auditim te pasqyrave financiare 2016 Znj.Vullnetare Çela (Hoxha).
Objekti ishte            ("Verifikimi i të gjithë llojeve të matësave elektromekanik dhe statikë 
të energjisë elektrike aktive dhe reaktive. Verifikimi i matësave mekanike dhe elektronike të 
ujit të pijshëm. Kalibrimin e të gjithë llojeve të matësave të energjisë elektrike,  kalibrimin 
e instrumentave referues standard të energjisë elektrike, kalibrimin e të gjithë 
instrumentave dhe aparateve matës që përdoren në sektorin e prodhimit, transmetimit dhe 
të shpërndarjes së energjisë elektike. Kalibrimin e instrumentave matës që përdoren për 
inspektimin, kontrollin dhe testimin e pajisjeve dhe sistemeve elektrike. Kalibrimin e 
aparateve matës të temperaturës dhe lagështisë relative. Inspektimin dhe testimin e 
matësave të energjisë elektrike dhe sistemeve të matjes së energjisë, inspektimin e 
transformatorëve matës të rrymës, inspektimin e transformatorëve matës të tensionit; 
inspektimin e paneleve të matjes së energjisë elektrike, inspektimin e rregullshmërisë së 
lidhjes së instalimeve elektrike  për sistemin e matjes së energjisë elektrike; inspektimin e 
rregullshmërisë së lidhjes së instalimeve elektrike të çdo lloj. Ekspertizë teknike në fushën 
e matjes së energjisë elektrike. Projektimi dhe instalimi i pajisjeve dhe sistemeve elektrike 
të tensionit të ulët, të tensionit të mesëm dhe tensionit të lartë. Furnizimi dhe instalimi i 
aparateve matës të energjisë elektrike, vulave të sigurisë për vulosjen e aparateve matëse 
dhe rregjistruese të çdo lloj, furnizimin e të gjitha llojeve të pajisjeve dhe aparaturave 
elektrike që përdoren në sektorin e energjisë elektrike. Auditimi i instalimeve elektrike për 
abonentët familjarë, privatë dhe industrial. Import eksport, tregtim të pajisje elektrike dhe 
aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lëndë të para të përdorimit industrial dhe të 
përgjithshëm, makineri, pajisje për përdorim industrial dhe të përgjithshem, dhe mjete 
informatike. Kryerjen e funksionit të matjes dhe/ose shërbime të leximit të matësave të 
energjisë elektrike, matësave të ujit dhe matësave të gazit në sistemet e tyre përkatëse. 
Implementimin e sistemeve matës inteligjente të energjisë elektrike, të ujit dhe të gazit. 
Ofrimin e shërbimit në studimin, projektimin, supervizionit dhe ndërtimit të linjave 
elektrike mbitokësore (ajrore) si dhe nëntokësore (kabllore) të energjise elektrike, si dhe 
telekomunikacionit, linjat e nënstacioneve elektrike të tensionit të lartë T.L / T.M si dhe të 
tensionit të mesëm T.M / T.U, projektimin, furnizimin, ndërtimin, kolaudimin, testimin dhe 
vënien në punë të  kabinave elektrike të transformimit të energjisë elektrike për çdo shkallë 
tensioni; ndërtimin, kolaudimin, inspektimin dhe testimet në burimet e prodhimit të 
energjisë dhe rrjetin e transmetimit. Kryerjen e punimeve të nevojshme për lidhjen e 
përdoruesve në rrjetin elektrik të tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët (linjë elektrike, 
kabinë transformuese TM/TU, panele të tensionit të ulët, panele të matjes së energjisë, 
matësa mekanik, statike dhe matësa inteligjent), module të komunikimit (SCADA) etj. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F58B8B2B-7386-42DF-A92A-F35641524113
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=96F7657A-666C-4E3A-B615-FF03F1D16958
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Shërbimi i konsulencës në fushën e elektroenergjitikës. Aktivitete konsulence dhe 
projektimi inxhinierik dhe çdo aktivitet tjetër që përputhet me legjislacionin shqiptar në 
fuqi dhe që konsiderohet nga shoqëria me përfitim dhe i dobishëm për arritjen e 
objektivave të saj kryesore.")          u be            (""Verifikimi.Testimi i te gjithe llojeve te 
matesave elektromekanik dhe statike te energjise elektrike aktive dhe reaktive. 
Kalibrimin e te gjithe llojeve te matesave te energjise elektrike, kalibrimin e 
instrumentave referues standard te energjise elektrike, kalibrimin e te gjithe 
instrumentave dhe aparateve mates qe perdoren per inspektimin, kontrollin dhe 
testimin e pajisjeve dhe sistemeve elektrike. Inspektimin dhe testimin e matesave te 
energjise elektrike dhe sistemeve te matjes se energjise. Projektimi dhe instalimi i 
pajisjeve dhe sistemeve elektrike te tensionit te ulet, te tensionit te mesem dhe 
tensionit te larte, duke perjashtuar matesat elektrik. Furnizimi i vulave te sigurise 
per vulosjen e aparateve matese dhe rregjistruese te cdo lloj. Auditimi i instalimeve 
elektrike per abonentet familjare, private dhe industrial. Import-eksport, tregtim te 
pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende te para te 
perdorimit industrial dhe te pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim industrial 
dhe te pergjithshem, dhe mjete informatike, duke perjashtuar matesat e energjise 
elektrike. Kryerjen e funksionit te matjes dhe/ose sherbime te leximit te matesave te 
energjise elektrike, matesave te ujit dhe matesave te gazit ne sistemet e tyre 
perkatese. Implementimin e sistemeve mates inteligjente te energjise elektrike, te ujit 
dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne studimin, projektimin, supervizionit dhe 
ndertimit te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si dhe nentokesore (kabllore) te 
energjise elektrike, si dhe telekomunikacionit, linjat e nenstacioneve elektrike te 
tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te mesem T.M / T.U, projektimin, 
furnizimin, ndertimin, kolaudimin, testimin dhe venien ne pune te kabinave elektrike 
te transformimit te energjise elektrike per cdo shkalle tensioni; ndertimin, 
kolaudimin, inspektimin dhe testimet ne burimet e prodhimit te energjise dhe rrjetin 
e transmetimit. Kryerjen e punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne 
rrjetin elektrik te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine 
transformuese TM/TU, panele te tensionit te ulet, panele te matjes se energjise, 
matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent), module te komunikimit(SCADA) 
ETJ .Sherbimi I konsulences ne fushen e elektroenergjitikes. Aktivitete konsulence 
dhe projektimi inxhinierik dhe gdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin 
shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem per 
arritjen e objektivave te saj kryesore."")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         KAVAJE;         Kavaje;         ;         KAVAJE;         
Fshati Princess, prane kompleksit Mak Albania, Qerret, Zone kadastrale nr 3101;         
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Preze;         FUSHE PREZE;         
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Rruga Vore - Fushe Kruje, km 5;         "

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)

24/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-253654-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se shoqerise, date: 
07.04.2017, ne te cilin eshte vendosur: Dhurimi i 100% te kuotave te zoteruara nga ortaku 
z. Anil Gjegjani Laro  ne favor te z. Lumturi Gjergjani Laro. Depozitimi i kontrates se 
dhurimit  se kuotave, nr. 1575 Rep., dhe Nr. 551 Kol., date: 20.04.2017.    

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Lumturi Gjergjani Laro")                      Numri i aksioneve 
"1,00             Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Anil Gjergjani Laro")         

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

22/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-342297-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr. 18 date 
16.06.2017 per ndryshimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            (""Verifikimi.Testimi i te gjithe llojeve te matesave elektromekanik dhe 
statike te energjise elektrike aktive dhe reaktive. Kalibrimin e te gjithe llojeve te matesave 
te energjise elektrike, kalibrimin e instrumentave referues standard te energjise elektrike, 
kalibrimin e te gjithe instrumentave dhe aparateve mates qe perdoren per inspektimin, 
kontrollin dhe testimin e pajisjeve dhe sistemeve elektrike. Inspektimin dhe testimin e 
matesave te energjise elektrike dhe sistemeve te matjes se energjise. Projektimi dhe 
instalimi i pajisjeve dhe sistemeve elektrike te tensionit te ulet, te tensionit te mesem dhe 
tensionit te larte, duke perjashtuar matesat elektrik. Furnizimi i vulave te sigurise per 
vulosjen e aparateve matese dhe rregjistruese te cdo lloj. Auditimi i instalimeve elektrike 
per abonentet familjare, private dhe industrial. Import-eksport, tregtim te pajisje elektrike 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=653B36F6-91E3-4282-A12C-02EA14476CCF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C660A870-4EC1-420E-82F6-28F5ED7FE9D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C978D8FB-FCB7-452D-990A-CCB1E82B4771
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C978D8FB-FCB7-452D-990A-CCB1E82B4771
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F66B1515-BF30-4146-9531-52525BB67E2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC7ABE3B-CDCB-4EB6-980F-714A5F61E96C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15E1874B-41B6-4389-8E3F-964617D59CD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15E1874B-41B6-4389-8E3F-964617D59CD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=59BBE9C8-B490-4461-B295-F87BB2398C49
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dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende te para te perdorimit industrial dhe 
te pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te pergjithshem, dhe mjete 
informatike, duke perjashtuar matesat e energjise elektrike. Kryerjen e funksionit te matjes 
dhe/ose sherbime te leximit te matesave te energjise elektrike, matesave te ujit dhe 
matesave te gazit ne sistemet e tyre perkatese. Implementimin e sistemeve mates 
inteligjente te energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne studimin, 
projektimin, supervizionit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si dhe 
nentokesore (kabllore) te energjise elektrike, si dhe telekomunikacionit, linjat e 
nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te mesem T.M / 
T.U, projektimin, furnizimin, ndertimin, kolaudimin, testimin dhe venien ne pune te 
kabinave elektrike te transformimit te energjise elektrike per cdo shkalle tensioni; 
ndertimin, kolaudimin, inspektimin dhe testimet ne burimet e prodhimit te energjise dhe 
rrjetin e transmetimit. Kryerjen e punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne 
rrjetin elektrik te tensionit te larte, te mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine 
transformuese TM/TU, panele te tensionit te ulet, panele te matjes se energjise, matesa 
mekanik, statike dhe matesa inteligjent), module te komunikimit(SCADA) ETJ .Sherbimi I 
konsulences ne fushen e elektroenergjitikes. Aktivitete konsulence dhe projektimi 
inxhinierik dhe gdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe 
konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem per arritjen e objektivave te saj 
kryesore."")          u be            ("Verifikimi i matesave te energjise elektromekanike dhe 
statik te energjise elektrike aktive dhe reaktive, verifikimi i matesave mekanike dhe 
elektronike te ujit te pijshem dhe Verifikimi i aparateve mate's te gazit. Kalibrimin e 
te gjithe' llojeve te matesave te energjise elektrike, kalibrimin e instrumentave etalon 
standard te energjise elektrike, kalibrimin e te gjithe instrumentave dhe aparateve 
mates qe perdoren ne fushen e sektorin e energjise elektike. Testimi i pajisjeve 
elektrike e instrument etalon. Ekspertize ne fushen e matjes se energjise elektrike. 
Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te ulet, mesvm dhe te larte. Livrimi 
dhe instalimi i pajisjeve dhe materialeve elektrike te tensionit te ulet, mesem dhe te 
larte, livrimi i pajisjeve dhe elementeve te sigurise per vulosjen e aparateve matese 
dhe rregjisutuese, depozitave te ndryshme, konteniereve te transportit etj. Auditimi i 
instalimeve elektrike per abonentet familjare, private dhe industrial. Import eksport, 
tregtim te pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende te 
para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem, makineri, pajisje per perdorim 
industrial dhe te pergjithshem, dhe mjete informatike.  Kryerjen e funksionit te 
matjes dhe/ose sherbime te leximit te matesve te energjise elektrike. matesave te ujit 
dhe matesave te gazit ne sistemet e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates 
inteligjente te energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne 
studimin, projektimin, supervizionit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore 
(ajrore) si dhe nentokesore (kabllore) te energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, 
linjat e nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te 
mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e 
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punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit te 
mesem dhe te ulet ( linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele te tensionit 
te ulet, panele te matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent) , 
module te komunikimit (SCADA)etj. "Testimi fillestar dhe periodik i mjeteve dhe 
instrumentave mbrojtese personale si doreza dielektrike, galloshe gome dielektrike, 
mbeshteteset izoluese dhe tapet gome dielektrike; shtange Izoluese portative, 
treguesit e tensionit dhe indikatoret; shkalle izoluese; vegla pune izoluese etj, qe 
perdoren ne instalimet dhe impiantet elektrike me tension te ulet, te mesem dhe te 
larte. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro energjitikes. Aktivitete konsulence 
dhe projektimi inxhinijerik dhe cdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin 
shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem per 
arritjen e objektivave te saj kryesore.")         

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)

31/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-408442-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi

11/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-855793-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses, date 04.07.2018 per mbyllje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Preze;         FUSHE PREZE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB73140A-2074-49AD-8070-0A1F58A2AF72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=531C0B68-73FF-43D0-947A-248063BB7836
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA27B5CE-6796-424B-9DF2-FAC45FCAF4E8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA27B5CE-6796-424B-9DF2-FAC45FCAF4E8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=78375E5C-344A-427F-B3A5-186601D19C07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D84DF1F-861A-4E66-B888-22A37E9D2B26
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D472A723-44F7-4766-84D7-275E44CE1B3C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2FB2884-46E9-424D-9A30-4B1FBE9B95A4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=305E122B-9393-418D-867D-74BE9838B79A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A936BF9B-C0C8-4A3C-84B6-9B71D1146927
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A936BF9B-C0C8-4A3C-84B6-9B71D1146927
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAD5A22F-8B6C-4D67-9BB3-A40AA3385A59
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Rruga Vore - Fushe Kruje, km 5;         "

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

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-891906-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

02/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-994834-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 03.10.2018 per mbyllje adrese 
dytesore.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@htt-al.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 15 Tetori, 
Rruga Mico Papuçiu, Pallati Firma Beton EG, furgon Mercedes Benz AA 833 AX;         "

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E2D9AC2-9C4C-48E8-874E-674E0FDFCE34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22F54EE3-1C07-4479-9AED-B4252B3FFF4D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22F54EE3-1C07-4479-9AED-B4252B3FFF4D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB9D0318-460F-4050-ADFF-F23706341FBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72669E5D-7BAD-40FC-A6E2-0BEC90337E12
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E97350FF-915D-4A9E-81D9-0DA551A28B81
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AF0ED18-D336-4CB5-9150-2F1DBBE4C05D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=402575CA-7910-4D2D-BCA4-30A3AAD61D6D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ADDDCBB7-6A33-4502-9985-46E0CC8EBF06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6EB3943-21A0-4A58-880D-490CAA6443BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=527E2BA3-3EF2-4AAF-8438-607771148C47
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=527E2BA3-3EF2-4AAF-8438-607771148C47
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EF4183C-4730-48E9-9B4A-89CFBA74BAAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05E9B768-FDBD-4994-BBFD-A531C7A516CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05E9B768-FDBD-4994-BBFD-A531C7A516CB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8568C18-D271-40CC-B1CC-AF15275D4BF7
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11/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-096665-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.02.2019 ku eshte 
vendosur:Riemerimin e Z.Genci Gjergjani ne pozicionin e administratorit te 
shoqerise.Afati i emerimit eshte per periudhen 5 vjecare deri me 15.02.2024.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Genci Gjergjani")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("15/02/2019")            u be              ("15/02/2024")           

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

13/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-225755-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.24 Prot., datë 07.06.2019 ku është 
vendosur: Ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Verifikimi i matesave te energjise elektromekanike dhe statik te 
energjise elektrike aktive dhe reaktive, verifikimi i matesave mekanike dhe elektronike te 
ujit te pijshem dhe Verifikimi i aparateve mate's te gazit. Kalibrimin e te gjithe' llojeve te 
matesave te energjise elektrike, kalibrimin e instrumentave etalon standard te energjise 
elektrike, kalibrimin e te gjithe instrumentave dhe aparateve mates qe perdoren ne fushen 
e sektorin e energjise elektike. Testimi i pajisjeve elektrike e instrument etalon. Ekspertize 
ne fushen e matjes se energjise elektrike. Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te 
ulet, mesvm dhe te larte. Livrimi dhe instalimi i pajisjeve dhe materialeve elektrike te 
tensionit te ulet, mesem dhe te larte, livrimi i pajisjeve dhe elementeve te sigurise per 
vulosjen e aparateve matese dhe rregjisutuese, depozitave te ndryshme, konteniereve te 
transportit etj. Auditimi i instalimeve elektrike per abonentet familjare, private dhe 
industrial. Import eksport, tregtim te pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, 
mallra dhe lende te para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem, makineri, pajisje per 
perdorim industrial dhe te pergjithshem, dhe mjete informatike.  Kryerjen e funksionit te 
matjes dhe/ose sherbime te leximit te matesve te energjise elektrike. matesave te ujit dhe 
matesave te gazit ne sistemet e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates inteligjente 
te energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne studimin, projektimin, 
supervizionit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si dhe nentokesore 
(kabllore) te energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, linjat e nenstacioneve elektrike 
te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), 
centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e punimeve te nevojshme per lidhjen e 
perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit te mesem dhe te ulet ( linje elektrike, kabine 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3CCF484-F0D4-45FB-B252-13674BBA3E6D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3CCF484-F0D4-45FB-B252-13674BBA3E6D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24EA7875-DF75-49A5-8389-8DA199286C23
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF5AE5C5-13C9-4B05-B19C-DF2F9EAFAAE4
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transformuese TM/TU, panele te tensionit te ulet, panele te matjes se energjise (matesa 
mekanik, statike dhe matesa inteligjent) , module te komunikimit (SCADA)etj. "Testimi 
fillestar dhe periodik i mjeteve dhe instrumentave mbrojtese personale si doreza 
dielektrike, galloshe gome dielektrike, mbeshteteset izoluese dhe tapet gome dielektrike; 
shtange Izoluese portative, treguesit e tensionit dhe indikatoret; shkalle izoluese; vegla 
pune izoluese etj, qe perdoren ne instalimet dhe impiantet elektrike me tension te ulet, te 
mesem dhe te larte. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro energjitikes. Aktivitete 
konsulence dhe projektimi inxhinijerik dhe cdo aktivitet tjeter qe perputhet me 
legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i 
dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.")          u be            ("Verifikimi dhe 
Inspektimi i: Matesave elektromekanike dhe statik te energjise elektrike aktive dhe 
reaktive; Transformatoreve te rrymes; Pajisjeve te tjera elektrike te Tensionit te 
Mesem dhe te Ulet (Transformatore Fuqie, Qela Elektrike te ndryshme, Kabllo 
Elektrike, Impiante shperndarese etj); Sistemeve te" Tokezimit; Kabinave 
Transformuese Elektrike, Paneleve Diellore, Stacioneve te Karikimit te Makinave 
Elektrike, Matesave mekanike dhe elektronike te ujit te pijshem, Aparateve mates te 
gazit, etj. Kalibrimin e te gjithe llojeve te matesave te energjise elektrike, kalibrimin e 
instrumentave etalon standard te energjise elektrike, kalibrimin e te gjithe 
instrumentave dhe aparateve mates qe perdoren ne fushen e sektorin e energjise 
elektike. Testimi i pajisjeve elektrike me instrument etalon. Ekspertize ne fushen e 
matjes se energjise elektrike. Projektimi dhe instalimet elektrike te tensionit te ulet, 
mesem dhe te larte. Livrimi dhe instalimi i pajisjeve dhe materialeve elektrike te 
tensionit te ulet, mesem dhe te larte, livrimi i pajisjeve dhe elementeve te sigurise per 
vulosjen e aparateve matese dhe regjistruese, depozitave te ndryshme, konteniereve 
te transports etj. Auditimi i instalimeve elektrike per abonentet familjare, private dhe 
industrial. Projektim, Prodhim, Furnizim, Instalim, Sherbim, Mirembajtje, Import 
Eksport, tregtim dhe livrim te pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, 
mallra dhe lende te para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem, panele diellore, 
stacione te karikimit te makinave elektrike, makineri, pajisje per perdorim industrial 
dhe te pergjithshem, dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit te matjes dhe/ose 
sherbime te leximit te matesve te energjise elektrike, matesave te ujit dhe matesave te 
gazit ne sistemet e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates inteligjente te 
energjise elektrike, te ujit dhe te gazit. Ofrimin e sherbimit ne studimin, projektimin, 
supervizionit dhe ndertimit te linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si dhe 
nentokesore (kabllore) te energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, linjat e 
nenstacioneve elektrike te tensionit te larte T.L / T.M si dhe te tensionit te mesem 
T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e 
punimeve te nevojshme per lidhjen e perdoruesve ne rrjetin elektrik te tensionit te 
mesem dhe te ulet (linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele te tensionit 
te ulet, panele te matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent) , 
module te komunikimit (SCADA) etj. Testimi fillestar dhe periodik i mjeteve dhe 
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instrumentave mbrojtese personate si doreza dielektrike, galloshe gome dielektrike, 
mbeshteteset izoluese dhe tapet gome dielektrike; shtange Izoluese portative, 
treguesit e tensionit dhe indikatoret; shkalle izoluese; vegla pune izoluese etj, qe 
perdoren ne instalimet dhe impiantet elektrike me tension te ulet, te mesem dhe te 
larte. Sherbimi i konsulences ne fushen elektro energjitikes. Aktivitete konsulence 
dhe projektimi inxhinierik dhe cdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin 
shqiptar ne fuqi dhe qe konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem per 
arritjen e objektivave te saj kryesore.")         

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)

31/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-282652-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare  2018

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e Pozicionit financiar HTT shpk.xlsx
6_Vendimi Nr.25_Shperndarje Fitimi Viti 2018.pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres HTT 
shpk.xlsx
2_Shenime 2018_HTT-High_Tech_Tests.pdf
2_Shenime 2018_HTT-High_Tech_Tests.pdf

10/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-324345-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 02.09.2019 te asamblese se 
pergjithshme dhe kontrates noteriale Nr. 4203 Rep. Nr. 1525 Kol. date 02.09.2019, per 
transferim te kuotave te kapitalit me ane te dhurimit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Dea Gjergjani")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Lumturi Gjergjani Laro")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FAC4FB3-FF22-4F4C-9FBE-16326F3D61B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D4C1EF1-0EE8-45EB-9CA7-A879354A1AC3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F262159-1D37-4E82-85E8-BACB994E136D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F262159-1D37-4E82-85E8-BACB994E136D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BC537C4-222B-4E0D-B1C6-76D52734E3D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62ECEF31-21F8-4C49-AD5F-BD2803DC379F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A332BE77-B97C-42D3-886A-490A7AD6C461
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2F5172F-C666-4CB3-AD9E-4C0EE12EC2C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5179BA45-E247-495C-B708-9445436F1AB3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5179BA45-E247-495C-B708-9445436F1AB3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75C70FEA-AA05-4556-B48A-2D1DC13AD4E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7184F425-C112-4580-B887-260D4A05A8B9
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-350494-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 
19.09.2019, ku është vendosur: Mbyllja e 1(një) adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         KAVAJE;         Kavaje;         ;         KAVAJE;         
Fshati Princess, prane kompleksit Mak Albania, Qerret, Zone kadastrale nr 3101;         "

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

17/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-481654-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë  02.03.2020  për emërimin e  
audituesit ligjor Vullnetare Çela për auditimin e pasqyrave financiare të 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)

06/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-566584-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=017A2AA0-9DBE-4440-9A8E-03875F480EA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83CBF67C-655D-422A-8035-354B81472070
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83CBF67C-655D-422A-8035-354B81472070
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BC5B261-E592-43A2-BB00-6B7D14DEDF48
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21303DD8-D726-4C8D-A63F-E12DE04CCB7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D300AC5-C379-4BFC-8D8D-113D97821326
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9D300AC5-C379-4BFC-8D8D-113D97821326
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5EE8519C-AE00-4AB6-AB6C-1CA563C051B6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6690C8F5-609F-477F-925C-3579688F3639
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=021D4485-44F1-4009-A314-061D303A55E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AEEC7BE-8C31-4DD3-92E9-BAAE86CFE403
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7F4A03A-75D6-48E8-AF13-E4D91C5C8D3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7F4A03A-75D6-48E8-AF13-E4D91C5C8D3A
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6_Vendimi Nr.30_Shperndarje Fitimi Viti 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar_HTT.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Shenime te Pasqyrave Financiare.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta..xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
1_Bilanci HTT Viti 2019.pdf

01/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-581331-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
27.08.2020, ku është vendosur: Transferimi nëpërmjet dhurimit të 100% të kuotave që 
zotëron në shoqëri ortaku Dea Kuqi në favor të Z.Emirjon Allajbeu. Depozitimi i Kontratës 
së dhurimit të kuotave, Nr.2763 Rep, Nr.1024 Kol, datë 27.08.2020.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Emirjon Allajbeu")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Dea Gjergjani")         

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)
Transferim i kuotave te kapitalit

29/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-637040-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem, date 21.12.2020 ku 
eshte vendosur: Miratimi I transferimit nepermjet dhurimit te 70% te kuotave nga Emirjon 
Allajbeu ne favor te Dea Gjergjani. Depozitimi I kontrates se dhurimit Nr.4651 Rep., 
Nr.1647 Kol., date , date 21.12.2020.
Numri i Aksioneve ishte            "1,00"          u be            "2,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "100.000,00"          u be            "50.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Dea Gjergjani")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "70,00             Kontributi ne para "70.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Emirjon Allajbeu")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("100.000,00")            u be              ("30.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Emirjon Allajbeu")                    , Përqindja e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D2F44A93-1ABA-48C3-A474-3CCFC41E199B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BC8B074F-36CC-49F3-9C18-450D996368A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB4850FD-D21A-4C28-9D9A-94DBF99FE4D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D618A1F-5C10-494F-81D7-CB2EF7372903
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F48C4574-CB8F-4724-8ADB-1A894FCA5617
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61593CE3-DB79-4895-A07E-230229D79788
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D871CB5-2CB7-4CDF-AC0B-35C53A708113
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72D1CDFE-E918-43F7-82AD-644BDC54ACC7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C899D753-4DEE-4537-A9A8-8F1B5AE97657
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98B98A94-41F0-42CD-995E-A0F3FBD89AD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98B98A94-41F0-42CD-995E-A0F3FBD89AD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=838ECA2A-D50D-4567-A1EA-F2A9DC1DEA73
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Kapitalit ishte                      ("100,00")            u be              ("30,00")           

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
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: 01/03/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7044754E-5EF7-4034-AEF6-55AE5CDD9F0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F455B2F6-0CE8-4AA2-8BC0-BEB7E751DB5A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F455B2F6-0CE8-4AA2-8BC0-BEB7E751DB5A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A1676FEC-A1AA-4CA8-B60A-C0A350FE05A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0CEABA92-A365-425A-97FD-E0C6780376AD

