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

K71606006A
02/05/2006

3. Emri i Subjektit

INSTITUTI DEKLIADA - ALB

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/04/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/04/2006
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, rruga "Milto
Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6, 1019
35.000.000,00

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

100,00
Studime, projektime, trajnime, konsulencë per: Projekte
urbanistike, projekte arkitektonike, projekte konstruktive,
projekte instalator, projekte per vepra hidraulike, projekte
rrugesh – hekurudha, projekte urash dhe vepra arti, projekte
gjeodet,
studim
gjeologo-inxhinierik–hidrogjeologjik,
projekte te impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së
energjisë elektrike, projekte të sinjalizimit rrugor, studime të
sizmologjisë inxhinierike studime e projektime të ndërtimit
dhe mbylljes së vend-depozitimeve të mbetjeve të ngurta
(urbane), studime e projektime të ndërtimit të impianteve të
trajtimit të ujërave të zeza. Sherbim ekspertize ne vleresimin
e ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor. Sherbim
ekspertize ne mbrojtjen kunder zjarrit dhe shpetimin.
Sherbime ekspertize dhe profesionale lidhur me burimet
energjetike. Sherbim ekspertize ne vleresim te pasurive te
paluajteshme. Auditimi i eficenses energjitike ne ndertesa
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

dhe industr. Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur
me burimet mjedisore baze (sherbime te ekspertizes dhe/ose
profesionale lidhur me pyje dhe/ ose kullota). Vleresimi i
objekteve industriale te cdo lloji. Hartimi i planeve te
evakuimit. Mbikeqyrja (supervizimi) dhe kolaudimi i
punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite e punimeve.
Furnizim vendosje e linjave elektrike të TN, TM, TU mbi
tokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji
elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacionet elektrike
TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike).
Furnizim vendosje e makineri pajsije per centralet energjitik
te cdo lloji, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale.
Realizimin e impianteve të telekomunikacionit. Mirëmbajtje,
remont profilaktik të mesëm e capital të transformatorëve
elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve
elektrike.
Import-eksport
të
matrialeve
elektrike,
telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, sistemeve kundra
zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit,
tregtimin e mallrave të gatshëm si dhe cdo malli tjeter qe
parashikon ligji. Testimi dhe certifikimi i pajisjeve te
ndryshme. Ofrimi i cdo lloji konsulence dhe sherbimi
inxhinierik per te gjitha fushat e percaktuara ne kete objekt
dhe ato qe parashikon ligji. Prodhimi i energjise elektrike
nga hidrocentralet dhe burimet e tjera te rinovueshme.
Hartimi i Planit te biznesit (analizes ekonomike) per cdo lloj
veprimtarie. Menaxhimi i kontratave te ndryshme.
Devis Hasalami
Nga: 16/12/2013

Deri: 25/01/2026

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

Agim Hasalami

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

a)
duke mos patur asnje te drejte tjeter per te kryer
veprime te administrimit te veprimtarise tregtare te
shoqerise, b) duke mos patur asnje te drejte per te kryer
veprime financiare, bankare, c)duke mos patur asnje te drejte
per te kryer veprime te tjera, te mbarevajtjes se shoqerise,

Nga: 25/01/2021

Deri: 25/01/2026
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sipas statutit te saj, pervec rolit te sipercituar. Administrator i
shoqerise ne ceshtjet mjedisore, si ekspert mjedisi per
vleresimin e ndikimit ne mjedis, auditim dhe ekspertize
mjedisore, si dhe ne fushen e mbikeqyrjes se punimeve te
zbatimit si perfaqesues teknik dhe ligjor
MehmetHasalami

14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit

Para: 35.000.000,00

14.2 Numri i pjesëve

100,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: INSTITUTI DEKLIADA - ALB
E-Mail: dekliadaalb.shpk@gmail.com
Telefon: 0692078555
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-018915-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 02/05
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:35659, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit - 02.05.2006 Emri i subjektit - INSTITUTI DEKLIADA - ALB Forma
ligjore - SHPK Data e themelimit - 2006-04-03 Kohezgjatja - mbi 25 vjet Selia - Rr. Dora
Distria, Tirane Kapitali - 100 000 leke Objekti - Studimi, projektimi, trajnimet,
konsulencat dhe vleresimet ekonomike, industriale, hidroteknike dhe gjeo-ambientit. Ortak
- Mehmet Hasalami Perfaqsues ligjor - Mehmet Hasalami
Lista e Dokumenteve:
R 39 Nr-16-KK-erjoni-18-12-20070017.pdf

05/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-160699-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
28/10/2009

Numri i ceshtjes: CN-306417-10-09
Telefon ishte
("")
u be

("0682066366")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
DIBER;
;
Lure;
Peshkopi;
"

LURE;

Lure

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-358263-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Diber;
DIBER;
;
Lure;
LURE;
Peshkopi;
"

Lure

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
31/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-556033-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 30.05.2011 per
miratimin e statutit te ri te shoqerise. Depozitimi i statutit te pershtatur me ligjin tregtar
Nr.9901 date 14.04.2008.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mehmet Hasalami")
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, Nga Data ishte
("03/04/2006")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
, Kohëzgjatja ishte
("")
u be

u be
("30/05/2011")
("Mehmet Hasalami")
("30/05/2016")

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-294227-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 16.12.2013, ku
eshte vendosur per ndryshim administratori. Shkarkimi i Mehmet Hasalami dhe emerim i
Devis Hasalami.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Devis Hasalami")
"16/12/2013
Ne daten "16/12/2018
eshte larguar administratori:
("Mehmet Hasalami")

Nga data

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
26/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-374352-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të ortakut të vetëm datë 24.02.2014, ku
është vendosur ndryshim i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Studimi, projektimi, trajnimet, konsulencat dhe vleresimet
ekonomike, industriale, hidroteknike dhe gjeo-ambientit.")
u be
("Studimi,
projektimi, trajnimet, konsulencat , vleresimet e ndikimit ne mjedis, vlersimet
ekonomike, industriale, hidroteknike e gjeologjike, si dhe mbikqyrje dhe kolaudim
punimesh zbatimi etj.")
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)
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24/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-571855-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Fianciar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

09/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-859350-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi bilancit 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

06/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-135164-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-182496-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2014.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-765882-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci i vitit 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

31/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-909297-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

25/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-003370-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2008.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

28/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-029030-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
26.12.2018, per riemerim administratori, ndryshim numri kontakti dhe ndryshim adrese
kryesore
Telefon ishte
("0682066366")
u be
("0692078555")
E-Mail ishte
("")
u be
("dekliadaalb.shpk@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja 10, apartamenti 6,
1019;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
DORA
DISTRIA;
"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Devis Hasalami")
Kohëzgjatja ishte
("16/12/2018")
u be
("26/12/2023")

,

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-048548-12-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

27/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-048588-12-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

27/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-048616-12-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
14/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-194404-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 13.05.2019 për ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Studimi, projektimi, trajnimet, konsulencat , vleresimet e ndikimit ne
mjedis, vlersimet ekonomike, industriale, hidroteknike e gjeologjike, si dhe mbikqyrje dhe
kolaudim punimesh zbatimi etj.")
u be
("Studime, projektime, trajnime,
konsulencë per: Projekte urbanistike, projekte arkitektonike, projekte konstruktive,
projekte instalator, projekte per vepra hidraulike, projekte rrugesh – hekurudha,
projekte urash dhe vepra arti, projekte gjeodet, studim gjeologo-inxhinierik–
hidrogjeologjik, projekte te impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë
elektrike, projekte të sinjalizimit rrugor, studime të sizmologjisë inxhinierike studime
e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-depozitimeve të mbetjeve të ngurta
(urbane), studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të
zeza. Sherbim ekspertize ne vleresimin e ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor.
Sherbim ekspertize ne mbrojtjen kunder zjarrit dhe shpetimin. Sherbime ekspertize
dhe profesionale lidhur me burimet energjetike. Sherbim ekspertize ne vleresim te
pasurive te paluajteshme. Auditimi i eficenses energjitike ne ndertesa dhe industr.
Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze
(sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ ose kullota).
Vleresimi i objekteve industriale te cdo lloji. Hartimi i planeve te evakuimit.
Mbikeqyrja (supervizimi) dhe kolaudimi i punimeve te zbatimit per te gjitha
kategorite e punimeve. Furnizim vendosje e linjave elektrike të TN, TM, TU mbi
tokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe
telekomunikacioni, nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU
(kabina elektrike). Furnizim vendosje e makineri pajsije per centralet energjitik te
cdo lloji, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale. Realizimin e impianteve të
telekomunikacionit. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e capital të
transformatorëve elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike.
Import-eksport të matrialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit,
sistemeve kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e
mallrave të gatshëm si dhe cdo malli tjeter qe parashikon ligji. Testimi dhe
certifikimi i pajisjeve te ndryshme. Ofrimi i cdo lloji konsulence dhe sherbimi
inxhinierik per te gjitha fushat e percaktuara ne kete objekt dhe ato qe parashikon
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ligji. Prodhimi i energjise elektrike nga hidrocentralet dhe burimet e tjera te
rinovueshme. Hartimi i Planit te biznesit (analizes ekonomike) per cdo lloj
veprimtarie. Menaxhimi i kontratave te ndryshme.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-575556-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Vendim dekliada 2018..pdf
Pasqyrat financiare DEKLIADA-ALB shpk 2018..pdf
Shenime DEKLIADA-ALB shpk 2018.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (1).xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
PAGESE 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

25/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-578496-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (1).xlsx
Shenimet Dekliada 2019..pdf
Vendim i ortakut 2019.pdf
mandat pagesa 2019.pdf
Raporti i ecurise Deklaiada 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (3) - 2019.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
10

02/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-597819-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem, date 25.09.2020 ku
eshte vendosur: Emerimi I ekspertit kontabel Flamur Lalo per hartimin e raportit per rritjen
e kapitalit. Depozitimi I raportit te ekspertit, date 27.09.2020 . Depozitimi I vendimit te
ortakut te vetem, date 29.09.2020 ku eshte vendosur: Miratimi I raportit te ekspertit per
rritjen e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"35.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"350.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Mehmet Hasalami")
Kontributit ishte
("100.000,00")
u be

, Vlera e
("35.000.000,00")

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)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
26/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-650059-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 25.01.2021 per riemerimin e
administratorit Devis Hasalami dhe emerimin e adminstratorit te dyte Agim Hasalami me
tagra perfaqesimi sipas ketij vendimi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Agim Hasalami")
Nga data
"25/01/2021
Ne daten "25/01/2026
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Devis Hasalami")
Kohëzgjatja ishte
("26/12/2023")
u be
("25/01/2026")

,

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
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Datë: 02/04/2021

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