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

K36306784K
16/07/2003

3. Emri i Subjektit

ERALD-G

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/06/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/06/200610/06/2026
Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna Maqellarë.
122.100.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1,00
Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve
dhe vleresim te pasurive te paluajtshme.Veprimtari
ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditim
mjedisor.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e
mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve
te ekspertizes per zjarret e rena.Sherbime te planifikimt
urban.
Gezim Islami
Nga: 01/10/2019

Deri: 30/09/2024

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

Eraldo Islami
Nga: 05/01/2021

Deri: 04/01/2026
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13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët

14.2 Numri i pjesëve

GezimIslami
Para:
122.100.000,00
1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

14.1 Vlera e kapitalit

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: ERALD-G
E-Mail: gislami68@yahoo.com
Telefon: +355 42 357 970 068 2090392 068 2090392
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-009575-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 23/06
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:36012, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 23-06-2006 Emri i subjektit: "ERALD-G" Forma ligjore: Sh.p.k. Data e
themelimit: 10-06-2006 Kohezgjatja: 20 vjet Selia: Hotel "Veri", kati II, Diber. Kapitali:
100.000 leke Objekti: Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe
vleresim te pasurive te paluajtshme. Perfaqesuesi ligjor: Gezim Islami Ortaket: Gezim
Islami
Lista e Dokumenteve:
R39-Nr-44-RP-EH-18-12-20070034.pdf

09/01/2009

Numri i ceshtjes: CN-203857-01-09
Telefon ishte
("")
u be
Telefon 2 ishte
("")
u be

("0682095939")
("0682309977")
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Emri Tregtar ishte

("GEZIM ISLAMI")

u be

("ERALD-G")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-241423-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TR 9393 M;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-357230-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Koli Bano, Pallati 26/1, Apartamenti 4;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-398560-05-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Koli Bano, Pallati 26/1, Apartamenti 4;
"

TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/08/2011

Numri i ceshtjes: CN-580016-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 28.07.2011, për
miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me
Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
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Telefon ishte
Telefon 1 ishte
Telefon 2 ishte
E-Mail ishte

("0682095939")
("")
u be
("0682309977")
("")
u be

u be
("+355 42 357 970")
("068 2090392")
u be
("068 2070094")
("gislami68@yahoo.com")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
DIBER;
Peshkopi;
;
Hotel "VERI" , kati i II-të;
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
DIBER;
Peshkopi;
;
DIBER;
"

PESHKOPI;
DIBER;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Islami")
Nga Data ishte
("10/06/2006")
u be
("25/07/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Islami")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("25/07/2014")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
27/03/2012

Numri i ceshtjes: CN-722807-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses se Administratorit,date 26.03.2012,per
hapje nipti sekondar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
"Qesarak", Linze, pallat i ri 5-katesh, ap.15, prane TV 2000.;

LINZE;
"

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-295659-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 24.12.2013 te ortakut te vetem te
shoqerise ku eshte vendosur ndryshimi I adreses kryesore te aktivitetit si dhe ndryshimi I
numrit te kontaktit.
Telefon 2 ishte
("068 2070094")
u be
("068 2090392")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
DIBER;
;
Maqellare;
HERBEL;
Zyra në katin e parë, banesa 2-katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna
Maqellarë.;
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
DIBER;
Peshkopi;
;
PESHKOPI;
Hotel "VERI" , kati i II-të;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
05/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-345622-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
04.01.2014, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit. Mbyllja e adresës dytësore të
ushtrimit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe
vleresim te pasurive te paluajtshme.")
u be
("Projektim, mbikqyrje dhe
kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme.Veprimtari
ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditim mjedisor.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
9393 M;
"

TIRANE;

TR

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-576991-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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18/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-637081-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, date 15.9.2014 per: Riemerimin e
Administratorit te shoqerise dhe Fshirjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
"Qesarak", Linze, pallat i ri 5-katesh, ap.15, prane TV 2000.;

LINZE;
"

Lagjja

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Islami")
Nga Data ishte
("25/07/2011")
u be
("15/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Islami")
Kohëzgjatja ishte
("25/07/2014")
u be
("15/09/2019")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-855225-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM BILANCI 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)

30/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-020041-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Ortakut të Vetëm të shoqërisë, datë
22.04.2015, ku është vendosur: Shtim i objektit të aktivitetit. Saktësim i Kodit ekonomik
(NVE).
Objekti ishte
("Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe
vleresim te pasurive te paluajtshme.Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis
dhe auditim mjedisor.")
u be
("Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne
fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme.Veprimtari ekspertize
lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditim mjedisor.Studim dhe pergatitja e
projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i
akteve te ekspertizes per zjarret e rena.")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
12/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-201919-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 12.08.2015 ku
eshte vendsour: Shtimi i objektit te vepritmarise,
Objekti ishte
("Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe
vleresim te pasurive te paluajtshme.Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis
dhe auditim mjedisor.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri
te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena.")
u be
("Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te
pasurive te paluajtshme.Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin në mjedis dhe
auditim mjedisor.Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga
zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e
rena.Sherbime te planifikimt urban.")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-224052-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797048-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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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)
11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-805146-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-399305-07-17 (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)
Bilanci Kontabël

27/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-715907-03-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I paqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-266244-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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VENDIMI ERALD-G per QKR.pdf
Pasqyrat financiare 2018-Erald-G.pdf
30/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-291088-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Asamblese se ortakut te vetem te
shoqerise, date 13.07.2019 ku eshte vendosur: -Zmadhimi i kapitalit. -Emerimi i Bujar
Rami, Auditues ligjor me Nr.License 90, per hartimin e raportit per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise.Depozitimi i Raportit per zmadhimin e kapitalit, date
18.07.2019.Depozitimi i vendimit te Asamblese se ortakut te vetem te shoqerise, date
22.07.2019 ku eshte vendosur: Miratimi i raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"122.100.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"122.100.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gezim Islami")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("122.100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gezim Islami")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("1,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

02/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-355244-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 30.09.2019 ku
eshte vendosur: Riemerimi i administratorit Gezim Islami.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Islami")
Nga Data ishte
("15/09/2014")
u be
("01/10/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gezim Islami")
Kohëzgjatja ishte
("15/09/2019")
u be
("30/09/2024")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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,
,

Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
13/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-541546-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
QKB Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
QKBPasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres.xlsx
VENDIMI ERALD-G per QKB.pdf
RELACIONI ERALD G.pdf

07/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-635830-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.01., datë 05.01.2021, të ortakut të
vetëm të shoqërisë ku është vendosur: Emërimi i z. Eraldo Islami në pozicionin e
administratorit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eraldo Islami")
"05/01/2021
Ne daten "04/01/2026

Nga data

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

Datë: 06/04/2021

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