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

L61411012R
11/02/2016

3. Emri i Subjektit

Intelligent Building Solution (I.B.S.)

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/02/2016
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr. 5, Rruga
"Medar Shtylla", Ndertesa Nr.43, Hyrja 26, Ap.1, 1019
100.000,00

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

2,00
Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat. 1/eplanvendosje e objekteve te ve9anta, kat. 2/a, projektime dhe
ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Deri ne
dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme per to,
b- projektime dhe ndertime civile industriale, turistike,
bujqesore etj. Dhe kompletimin e instalimeve te nevojshme
per to; d- Projektim peizazhi (sistemime, lulishte, vepra arti,
dekori etj.) e- projektim interieri, mobile, pajisjes, dizajn
industrial.Ne fushen e ndertimit per zbatim: punime dheu,
sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara
betoni e betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e
nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike,
bujqesore etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme
per to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike,
telefoni, citofoni, dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, kat.
V, VI ndertime rruge kat. Ill, II, I, ndertim fusha aviacioni,
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veshje asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe
sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore dhe
hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa,
kulla, kulla uji. Pre betonarmeje dhe metalike, punime
karpentjerie
metalike,
shpime
pusesh
gjeologjike
inxhinjerike dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash
civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike,
punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe
ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime
topogjeodezike, punime siperfaqe te gjelberia parqe, lulishte,
instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensore
etj.) instalimi i impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i
impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion,
restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi
i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra
arkeologjike, ndertime gazsjellese, naftesjellese, ndertime
diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemimit hidraulik9imentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentiere
druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nenpresion,
instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve.
Prodhim, import-export beton, beton armeje dhe cdo
nenproduktit te tij, interte etj.Organizimi i transportit te
udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit
ajror, tokesor dhe detar, çelja e zyrave te agjencive turistike
dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte
vendit me te gjitha llojet e mjeteve, organizimin e
sherbimeve, ndihme juridike, kurse profesionale per gjuhe te
huaja, kompjuter dhe sekretari, shitje kancelari. Ne fushen e
tregtise import-eksporti, me shumice dhe pakice, te mallrave
industriale,
ushqimore,
bujqesor
dhe
blegtorale,
veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve
te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive,
pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike,
lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara, e bimeve
medicinale, te lendeve drusore, plastike, duraluminit, tregtim
me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante.Ne fusha
te tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te servisit,
parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik,
moteleve si dhe agjencive per shitblerje, dhenie me qira te
pasurive te tundshme dhe te patundshem, agjencive per
shitblerje, agjenci komisioneve, agjenci transporti, transport
2

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

te udhetareve dhe te mallrave si brenda vendit ashtu dhe
jashte tij.
Ilija Dimo
Nga: 08/02/2019

Deri: 08/02/2024

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Fatime Alliu

13. Ortakët

IlijaDimo

Nga: 08/02/2016

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 36.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

36,00

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

Deri:
Natyre:

LatifDrenofci

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 64.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

64,00

Natyre:

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

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Rruga e Dibres, brenda Qendres
Spitalore Universitare Nënë Tereza, ngjitur me spitalin
Infektiv.
Emri Tregtar: Intelligent Building Solution (I.B.S.)
E-Mail: ibsshpk@gmail.com
Telefon: 0674880901

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
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Regjistrimi Fillestar: CN-547033-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
31/07/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-408516-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

18/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-429910-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 16.08.2017, 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 Medar Shtylla, Pallati Kika, Kati 1, Shk. 5, Ap. 5,
prane ish Universitetit New York;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake Nr.7, Rruga ''Muhamet Gjollesha'', Pallati Nr.64/2, Shkalla 1, Kati 5, Ap.13;
"
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

12/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-587871-12-17
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 11.12.2017, ku eshte vendosur
ndryshimi i selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative Nr. 5, Rruga "Medar Shtylla", Ndertesa Nr.43, Hyrja 26, Ap.1,
1019;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 5, Rruga Medar Shtylla, Pallati Kika, Kati 1, Shk. 5, Ap. 5, prane ish
Universitetit New York;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-889281-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

07/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-094842-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.04., datë 29.01.2019, të Asamblesë
së Ortakëve, ku është vendosur: Riemërimi i Administratorit të Shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("idimo.ibs@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ilija Dimo")
Data ishte
("08/02/2016")
u be
("08/02/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ilija Dimo")

, Nga
,
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Kohëzgjatja ishte

("08/02/2019")

u be

("08/02/2024")

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
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-282889-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres
QKB.xlsx
Vendim i Asamblese se Ortakeve.pdf
IBS -PF shenimet shpjeguese 2018 -_compressed.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar QKB.xlsx

31/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-392807-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.07., datë 28.10.2019, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: 1- Hapja e 1 (një) adrese dytësore. 2- Ndryshimi i numrit të
kontaktit. 3- Ndryshimi i adresës së E-Mail.
Telefon ishte
("0699672808")
u be
("0674880901")
E-Mail ishte
("idimo.ibs@gmail.com")
u be
("ibsshpk@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga e Dibres, brenda Qendres Spitalore Universitare Nënë Tereza, ngjitur me
spitalin Infektiv.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

16/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-589167-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Performanca Ibs.xlsx
Vendim bilanci per fitimin IBS 2019.pdf
2019PF- IBS_compressed.pdf
Pozicioni Ibs.xlsx

Datë: 05/03/2021

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