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

J77411203S
18/09/1997

3. Emri i Subjektit

"DUKA"

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

18/09/1997

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/09/199731/12/2025
Vlore Vlore VLORE Lagjja Pavaresia, Rruga Mato Robi,
Kulla Ferati nr.2, kati 1
532.512.803,00

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

1.000,00
Prodhim te materialeve te ndertimit, ndertime e shtrime
rrugesh, punime dhe germime me makina te renda , pune
rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit, servis makinash,
pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh Sherbime
komunale te te gjitha llojeve. tregtim me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, etj.Diferencim,
riciklim i mbeturinave urbane. Vleresim i ndikimit dhe
impakti ne mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim,
projektim dhe zbatim te projekteve mjedisore.
Adhurim Duka
Nga: 18/05/2016

Deri: 22/01/2026

AdhurimDuka

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 15.975.384,09

12.2 Numri i pjesëve

30,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

3,00

Natyre:

1

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

13.2 Numri i pjesëve

VeisDuka
Para:
516.537.418,91
970,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

97,00

13.1 Vlera e kapitalit

Natyre:

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

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

16. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Vlore Vlore VLORE Lagjja Pavaresia, Objekt ndertimi
pallat pas Shkolles Industriale Vlore Vlore VLORE Lagjja
Uji i Ftohte, Rruga Murat Terbaçi, Objekt ndertimi pallat
prane Ktheses te 7 Pallatet
Emri Tregtar: DUKA
E-Mail: dukashpk@gmail.com
Telefon: 0682035670
Të Tjera: Eshte caktuar me dt.24.10.2008 Namik Veipi
eskpert kontabel me licence nr.60 per vitin 2008. Pasqyrimi
ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit
sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te
dt.30.12.2009 dhe vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te
tjera te dt.30.01.2010 per perfundimin e procesit te bashkimit
me perthithje te shoqerise "DUKA" SHPK me NUIS (NIPT
J77411203S) (shoqeria perthithese) dhe shoqerise "D1-ALB"
SHPK me NUIS (NIPT K86623203P) (shoqeria e
perthithur). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise
"D1-ALB" SHPK kalojne ne favor te shoqerise perthithese
"DUKA" SHPK. Shoqeria qe perthithet "D1-ALB" SHPK
vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin
"Çregjistruar".
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-044659-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 18/09
/1997

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:17741, Gjykata:Tirane
Data e rregjistrimit:18.09.1997 Emri i Subjektit:"DUKAJ" Forma ligjore:sh.p.k Data e
themelimit:1997-09-17 Selia:Lagjja "Hajro Cakeri", Rruga Kusbaba me Nr. 45
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Kohezgjatja:Mbi 10 vjet Kapitali:100 000 leke Objekti:Punime dhe germime me makina te
renda, punime rrugesh dhe digash, shtrimesh, ndertimesh,servis makinash,pjese kembimi
çdo lloj tjeter punimi objektesh. Perfaqesuesi ligjor:Veis Duka Ortaket:Veis Duka 100 %
Lista e Dokumenteve:
R23-NR-43-EZ-29-November-20070010.pdf
2. 28/10
/2005

Numri i Vendimit:17741/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin e dates 25.10.2005 te ortakut te vetem eshte vendosur: 1. Te pasqyrohet rritja
e kapitalit te shoqerise "DUKAJ" sh.p.k 2. Caktimi i ekspertit Z. Namik Veipi per
vleresimin me rritjes se kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
R23-NR-43-EZ-29-November-20070010.pdf

3. 01/12
/2005

Numri i Vendimit:17741/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin Nr. 2 te ortakut te vetem te shoqerise, legalizuar ne date 10.11.2005 me
Nr.1779 repertori e Nr. 1561 koleksioni, eshte vendosur: Kapitali themeltar eshte 100.000
leke. Sipas raportit te ekspertit eshte rritur me 44502.22 leke . Keshtu kapitali i shoqerise
do ndryshoje ne 44.602.422. Te ndryshoje emrin e shoqerise nga "DUKAJ" sh.p.k ne
"DUKA" sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
R23-NR-43-EZ-29-November-20070010.pdf

28/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-156657-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

24/10/2008

Numri i ceshtjes: CN-184452-10-08
Data e Themelimit ishte
"17/09/1997"
u be
"18/09/1997"
Telefon ishte
("")
u be
("0682035670")
Data e Themelimit ishte
"17/09/1997"
u be
"18/09/1997"
Objekti ishte
("Sherbime komunale te te gjitha llojeve, ndertime e shtrime rrugesh,
punime dhe germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit,
servis makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh.")
u be
("Sherbime komunale te te gjitha llojeve, ndertime e shtrime rrugesh, punime dhe
germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit, servis
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makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh")
Koment ishte
("")
u be
("Eshte caktuar me dt.24.10.2008 Namik
Veipi eskpert kontabel me licence nr.60 per vitin 2008")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Veis Duka")
Data ishte
("17/09/1997")
u be
("18/09/1997")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Veis Duka")
Kohëzgjatja ishte
("17/09/2000")
u be
("")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
02/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-388775-05-10
Vlera e Kapitalit ishte
"44.602.422,00"
u be
"46.102.422,00"
Vlera e Aksionit ishte
"44.602,42"
u be
"46.102,42"
Objekti ishte
("Sherbime komunale te te gjitha llojeve, ndertime e shtrime rrugesh,
punime dhe germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit,
servis makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh")
u be
("Prodhim te materialeve te ndertimit, ndertime e shtrime rrugesh, punime dhe
germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit, servis
makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh Sherbime komunale te
te gjitha llojeve. tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial,
ushqimore, etj.")
Koment ishte
("Eshte caktuar me dt.24.10.2008 Namik Veipi eskpert kontabel me
licence nr.60 per vitin 2008")
u be
("Eshte caktuar me dt.24.10.2008 Namik
Veipi eskpert kontabel me licence nr.60 per vitin 2008. Pasqyrimi ne historikun e
veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se
regjistrimeve te tjera te dt.30.12.2009 dhe vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te
tjera te dt.30.01.2010 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te
shoqerise "DUKA" SHPK me NUIS (NIPT J77411203S) (shoqeria perthithese) dhe
shoqerise "D1-ALB" SHPK me NUIS (NIPT K86623203P) (shoqeria e perthithur).
Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise "D1-ALB" SHPK kalojne ne favor te
shoqerise perthithese "DUKA" SHPK. Shoqeria qe perthithet "D1-ALB" SHPK
vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin "Çregjistruar".")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Adhurim Duka")
Numri i aksioneve "30,00
Perqindja ne kapital "3,00
Kontributi ne para "1.383.072,66
Kane ndryshuar te dhenat per
("Veis Duka")
, Vlera e Kontributit ishte
("44.602.422,00")
u be
("44.719.349,34")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Veis Duka")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("100,00")
u be
("97,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Veis Duka")
, Numri i aksioneve ishte
("1.000,00")
u be
("970,00")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Adhurim Duka")
"22/12/2009
Ne daten "21/12/2014
eshte larguar administratori:
("Veis Duka")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/05/2010

Numri i ceshtjes: CN-400339-05-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Impiant prodhim betoni tek Ish Fabrika e Çimentos;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
;
Shushice;
SHUSHICE;
Fshati Llakatund, Impiant prodhim inertesh;
"
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
Pavaresia, Objekt ndertimi pallat pas Shkolles Industriale;
"
Lista e Dokumenteve:

08/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-554831-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 19.05.2011 per miratimin e statutit
te ndryshuar te shoqerise .
DurationEndDate ishte
""
u be
"31/12/2025"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Hajro Çakerri, Rruga Kuzum Baba, Nr.45;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
L.H.CAKERRI;
"

Lagjja

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adhurim Duka")
Nga Data ishte
("22/12/2009")
u be
("19/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adhurim Duka")
Kohëzgjatja ishte
("21/12/2014")
u be
("18/05/2016")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
13/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-607052-10-11
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se shoqerise date
12.10.2011 per shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Prodhim te materialeve te ndertimit, ndertime e shtrime rrugesh,
punime dhe germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit,
servis makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh Sherbime komunale te
te gjitha llojeve. tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial,
ushqimore, etj.")
u be
("Prodhim te materialeve te ndertimit, ndertime e
shtrime rrugesh, punime dhe germime me makina te renda , pune rrugesh dhe
digash, shtrimesh , ndertimit, servis makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter
punimi objektesh Sherbime komunale te te gjitha llojeve. tregtim me shumice e
pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, etj.Diferencim, riciklim i
mbeturinave urbane")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
12/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-792460-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 30.05.2012 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
Uji i Ftohte, Rruga Murat Terbaçi, Objekt ndertimi pallat prane Ktheses te 7
Pallatet;
"
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

13/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-462649-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 05.05.2014, ku është
vendosur:Ndryshimi i adresës kryesore të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
Pavaresia, Rruga Laze Malo, Godine 8-kateshe Nr.6, Kati 1 prane Shkolles
Industriale;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
Hajro Çakerri, Rruga Kuzum Baba, Nr.45;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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08/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-541751-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

17/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-678331-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr. 1521 Prot, Nr.357 Dosje, datë,
14.10.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service”
sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha
aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “DUKA"” sh.p.k, me NIPT J77411203S.
Lista e Dokumenteve:

28/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-691272-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.357 Dosje, Nr.1521 Prot, datë
14.10.2014, "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore
Private "Vako & Partners Bailiff Service", ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "DUKA"
SHPK, me NIPT J77411203S.
Lista e Dokumenteve:

04/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-700437-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1624 ProT., Nr.357 Dosje datë
29.10.2014, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k.,
ku është urdhëruar: Çbllokimin e aksioneve apo kredive te shoqerise “DUKA” me Nipt:
J77411203S , te bllokuara me ane te shkreses Nr.1522 Prot, me date 14.10.2014 te
Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.
Lista e Dokumenteve:

12/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-715995-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1624 ProT., Nr.357 Dosje datë
29.10.2014, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k.,
ku është urdhëruar: Çbllokimin e aksioneve apo kredive te shoqerise “DUKA” me Nipt:
J77411203S , te bllokuara me ane te shkreses Nr.1522 Prot, me date 14.10.2014 te
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Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.
Lista e Dokumenteve:
12/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-867266-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
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
Raport Auditimi

10/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-145544-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165452-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

23/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-368437-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
01.10.2015, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
Pavaresia, Rruga Mato Robi, Kulla Ferati nr.2, kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Lagjja
Pavaresia, Rruga Laze Malo, Godine 8-kateshe Nr.6, Kati 1 prane Shkolles Industriale;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
24/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-711187-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 18.05.2016, ku eshte vendosur:
Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adhurim Duka")
Nga Data ishte
("19/05/2011")
u be
("18/05/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adhurim Duka")
Kohëzgjatja ishte
("18/05/2016")
u be
("17/05/2021")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-794398-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-812517-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare viti 2010.
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,
,

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
13/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-925970-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-973867-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanc 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-405647-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

19/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-468545-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 16.09.2017, ku eshte vendosur:
Emerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise. Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Prodhim te materialeve te ndertimit, ndertime e shtrime rrugesh,
punime dhe germime me makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit,
servis makinash, pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh Sherbime komunale te
te gjitha llojeve. tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial,
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ushqimore, etj.Diferencim, riciklim i mbeturinave urbane")
u be
("Prodhim te
materialeve te ndertimit, ndertime e shtrime rrugesh, punime dhe germime me
makina te renda , pune rrugesh dhe digash, shtrimesh , ndertimit, servis makinash,
pjese kembimi dhe cdo lloj tjeter punimi objektesh Sherbime komunale te te gjitha
llojeve. tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore,
etj.Diferencim, riciklim i mbeturinave urbane. Vleresim i ndikimit dhe impakti ne
mjedis, auditim dhe ekspertize mjedisore, studim, projektim dhe zbatim te projekteve
mjedisore.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Majola Qatja")
"16/09/2017
Ne daten "16/09/2018

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
18/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-869667-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-921171-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.08.2018, ku eshte vendosur,
zmadhimi i kapitalit te shoqerise. Depozitimi i raportit te ekspertit date 25.08.2018.
Vlera e Kapitalit ishte
"46.102.422,00"
u be
"532.512.803,00"
Vlera e Aksionit ishte
"46.102,42"
u be
"532.512,80"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Veis Duka")
, Vlera e Kontributit ishte
("44.719.349,34")
u be
("516.537.418,91")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adhurim Duka")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.383.072,66")
u be
("15.975.384,09")
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Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-274758-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i pasqyrave financiare të vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i Asamlese se ortakeve per miratimin e pasqyrave financiare viti 2018 (1).pdf
shenimet shpjeguese duka me vule (1).pdf
DUKA Pasqyra e performancës qkr (1).xlsx
DUKA Pasqyra e pozicionit financiar qkr (1).xlsx

24/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-529633-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.637 Prot., Nr.1963/1 Dosje, date
19.06.2020 leshuar nga Zyra Permbarimore "TDR Group" shpk, protokolluar nga QKB
Nr.5421 Prot., date 22.06.2020 ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros
konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "DUKA" shpk, me Nuis
(NIPT) J77411203S.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

26/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-530470-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.653 Prot, Nr.1963/1 Dosje, datë
23.06.2020, "Vendim për pushimin e Ekzekutimit", lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor
TDR GROUP" ku është vendosur: Qendra Kombëtare e Biznesit të zhbllokojë nga masa e
sekuestros konservative menjëherë aksionet e zotëruara nga shoqëria "DUKA" shpk me
NUIS (NIPT) J77411203S, bllokuar me shkresën Nr. 637 Prot, datë 16.06.2020, të
shoqërisë Përmbarimore Private "TDR GROUP".
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-561774-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
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DUKA Pasqyra e performancës qkr (1).xlsx
DUKA shenime shpjeguese (1).pdf
DUKA Pasqyra e pozicionit financiar qkr (1).xlsx
DUKA VENDIM ASAMBLEJE (1).pdf
24/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-634323-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve date 18.12.2020, ku eshte vendosur,
mbyllja e dy adresave dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("dukashpk@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
Vlore;
;
VLORE;
Impiant
prodhim betoni tek Ish Fabrika e Çimentos;
"
eshte Hequr Adresa: "Vlore;
VLORE;
;
Shushice;
SHUSHICE;
Fshati Llakatund, Impiant prodhim inertesh;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/01/2021

Numri i ceshtjes: CN-649266-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 22.01.2021 për riemërimin e
administratorit Adhurim Duka. Depozitimi i vendimit, datë 22.01.2021 për largimin e
administratorit Majola Qatja.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Majola Qatja")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adhurim Duka")
Kohëzgjatja ishte
("17/05/2021")
u be
("22/01/2026")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 23/06/2021

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