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

L62130005H
30/09/2016

3. Emri i Subjektit

ONYX

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/09/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/09/2016
Tirane Farke FARKE Lagjja Sauk i Vjetër, Tokë truall,
Nr.Pasurie 22/4, Zonë Kadastrale 3266, Vol.10
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

1,00
Aktivitet në fushën e energjitikes, ndërtimit, transportit.
Ndërtim të impianteve per prodhimin e energjisë. Punime
elektrike në tension të ulët, te mesëm, të lartë. Projektim,
ndërtim, instalim te impianteve të ujit te pijshem dhe ujërave
të zeza, te rrjetit ujësjellës kanalizime, lavazhe, servise,
aktivitete ndihmëse. Mirëmbajtje të infrastrukturës ujësjellës
- kanalizime dhe energjitike. Transport te materialeve te
ndryshme dhe te mbetjeve (urbane të rrezikshme). Shit-blerje
dhe dhenie me qera te makinerive e pajisjeve të punës dhe
pasuri te paluajtshme. Aktivitet në hoteleri, turizëm e
agrobiznes. Import - Eksport, shitje me shumice e pakice,
materiale elektrike, ndertimi, industriale, hidroteknike,
kimikate, karburante e lende djegese, lubrifikante, pjese
këmbimi auto, pajisje teknologjike mjedisore, makineri e
pajisje të çdo lioji. Studim, projektim, konsulencë, raporte,
ndertim në fushat: energjitike, mjedis, ujesjelles kanalizime,
hidroteknike dhe sektore te tjere të industrise. Supervizime,
mbikqyrje punimesh. Shfrytezim i vendburimeve minerare te
ngurta e te lengeta, perpunim mineralesh, inertesh, hapje
puse uji.
Sahit Dollapi
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 29/09/2016

Deri: 29/09/2021

SahitDollapi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Rruga Elbasanit, Ndërtesa Park
Gate, Apartamenti 68/9, P15/16, D16 Tirane Tirane
TIRANE Mjeti me targë AA 241 RR Tirane Tirane
TIRANE Mjeti me targë AA 884 VE Tirane Tirane
TIRANE Mjeti me targë AA 369 PX Tirane Tirane
TIRANE Mjeti me targë AG MT 60 Tirane Tirane TIRANE
Mjeti me targë AA 989 RP Tirane Tirane TIRANE Mjeti me
targë AE MT 93 Tirane Tirane TIRANE Mjeti me targë AA
866 RM Tirane Tirane TIRANE Mjeti me targë AA 096 UC
Tirane Tirane TIRANE Mjeti me targë AA 478 UB Tirane
Tirane TIRANE Mjeti me targë AA 855 VE Tirane Tirane
TIRANE Mjeti me targë AA 097 UC Tirane Tirane
TIRANE Mjeti me targë AA 284 PX
Emri Tregtar: ONYX
Web site: www.onyx.al
E-Mail: info@onyx.al
Telefon: 0692072677

15. 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-955947-09-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
06/04/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-230980-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme
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nR.01.,datë 01.04.2017, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti", Pallati 14, Apartamenti 11E;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Donika Kastrioti", Pallati 14, Ap. 4E;
"
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
21/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-391169-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per viti 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 rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit

04/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-727494-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.01., datë 03.04.2018, të Asamblesë
së Përgjithshme ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit të Shoqërisë.
Objekti ishte
("Import - Eksport, shitje me shumice e pakice, materiale industriale,
ndertimi, elektrike, hidroteknike, kimikate, karburante e lende djegese, lubrifikante,
minerale, lende te pare per industrine, pjese kembimi auto, makineri e pajisje te cdo lloji;
Aktivitet ne fushen e ndertimit, transportit, energjitikes, infrastruktures energjitike,
ujesjelles kanalizime, rrugore, ndertim instalim te impianteve te trajtimit te ujrave te
pijshme dhe te zeza, pikave te karburantit, lavazhe, servise, aktivitete ndihmese,
mirembajtje dhe restaurime; Shitje - blerje, dhenie me qera te pasurive te paluajtshme,
aktivitet ne hoteleri, turizem e agrobiznes; Shfrytezim i vendburimeve minerare te ngurta e
te lengeta, perpunim mineralesh, intertesh, etj; Shpim - kerkime gjeologjike, kryerje
analizash laboratorike, gjeo minerale, e te llojeve te tjera; Konsulence, Studime, analiza
financiare dhe juridike, projektim, raporte ne fushat: gjeologji-miniera, hidrogjeologji,
mjedis, energjitike, hidroteknike, dhe sektore te tjere te industrise, supervizim e mbikqyrje
punimesh.")
u be
("Aktivitet ne fushen e ndertimit, transportit,
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energjitikes, ujesjelles kanalizime, ndertim, instalim te impianteve te ujrave te
pijshme dhe te zeza, pikave te karburantit, lavazhe, servise, aktivitete ndihmese,
mirembajtje dhe restaurime; Shit-blerje, dhenie me qera te pasurive te paluajtshme,
aktivitet ne hoteleri, turizem e agrobiznes. Import-Eksport, shitje me shumice e
pakice, materiale industriale, ndertimi, elektrike, hidroteknike, kimikate, karburante
e lende djegese, lubrifikante, minerale, lende te pare per industrine, pjese kembimi
auto, makineri e pajisje te çdo lloji. Shpim, kerkime gjeologjike, konsulence, studime,
analiza flnanciare dhe juridike, projektim, raporte ne fushat: mjedis, energjitike,
ujesjelles kanalizime, hidroteknike dhe sektore te tjere te industrise, supervizime e
mbikqyrje punimesh. Shfrytezim i vendburimeve minerare te ngurta e te lengeta,
perpunim mineralesh, inertesh, hapje puse uji.
")
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
31/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-801367-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 30.05.2018 ku
eshte vendosur : Ndryshimin e objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimit, transportit, energjitikes, ujesjelles
kanalizime, ndertim, instalim te impianteve te ujrave te pijshme dhe te zeza, pikave te
karburantit, lavazhe, servise, aktivitete ndihmese, mirembajtje dhe restaurime; Shit-blerje,
dhenie me qera te pasurive te paluajtshme, aktivitet ne hoteleri, turizem e agrobiznes.
Import-Eksport, shitje me shumice e pakice, materiale industriale, ndertimi, elektrike,
hidroteknike, kimikate, karburante e lende djegese, lubrifikante, minerale, lende te pare
per industrine, pjese kembimi auto, makineri e pajisje te çdo lloji. Shpim, kerkime
gjeologjike, konsulence, studime, analiza flnanciare dhe juridike, projektim, raporte ne
fushat: mjedis, energjitike, ujesjelles kanalizime, hidroteknike dhe sektore te tjere te
industrise, supervizime e mbikqyrje punimesh. Shfrytezim i vendburimeve minerare te
ngurta e te lengeta, perpunim mineralesh, inertesh, hapje puse uji.
")
u be
("Aktivitet ne fushen e energjitikes, ndertimit, transportit. Ndertimit te impianteve
per prodhimin e energjise, punime elektrike ne tension te ulet, te mesem, te larte.
Projektim-ndertim instalim te impianteve te ujrave te pijshme dhe te zeza, ujesjelles
kanalizime, pikave te karburantit, lavazhe, servise, aktivitete ndihmese, mirembajtje
dhe restaurime; Shit-blerje, dhenie me qera te pasurive te paluajtshme, aktivitet ne
hoteleri, turizem e agrobiznes; Import-Eksport, shitje me shumice e pakice, materiale
elektrike, ndertimi, industriale, hidroteknike, kimikate, karburante e lende djegese,
lubrifikante, pjese kembimi auto, pajisje teknologjike mjedisore, makineri e pajisje te
çdo lloji; Studim, projektim, konsulence dhe raporte ne fushat: energjitike, mjedis,
ujesjelles kanalizime, hidroteknike dhe sektore te tjere te industrise. Supervizime,
mbikqyrje punimesh. Shfrytezim i vendburimeve minerare te ngurta e te lengeta,
perpunim mineralesh, inertesh, hapje puse uji; ")
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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)
20/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-871349-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

16/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-163133-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 11.04.2019 për hapjen e adresave
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AA 097 UC;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AA 096 UC;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Petrele;
STERMAS;
Mullet, Autostrada Tirane-Elbasan Km.5, Tokë truall, Nr.Pasurie 88/33, Zone
Kadastrale Nr.3517, Vol.3;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
SAUK;
Lagjja Sauk i Vjetër, Tokë truall, Nr.Pasurie 22/4, Zonë Kadastrale 3266, Vol.10;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AA 866 RM;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AA 369 PX;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AA 989 RP;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AG MT 60;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Mjeti me targë AE MT 93;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
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Mjeti me targë AA 884 VE;
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
Mjeti me targë AA 241 RR;
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
Mjeti me targë AA 478 UB;
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
Mjeti me targë AA 284 PX;
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
Mjeti me targë AA 855 VE;

"
TIRANE;
"
TIRANE;
"
TIRANE;
"
TIRANE;
"

Tirane;

;

TIRANE;

Tirane;

;

TIRANE;

Tirane;

;

TIRANE;

Tirane;

;

TIRANE;

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)
27/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-286351-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenime_Shpjeguese_PF_2018.pdf
Vendim_Asamblese.pdf

25/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-473604-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
21.02.2020, në të cilën është vendosur ndryshim i adresës kryesore të ushtrimit të
aktivitetit, mbyllje e 1(një) adrese dytësore dhe hapje e një adrese dytësore. Depozitimi i
vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 21.02.2020, në të cilën është vendosur mbyllja
e 1(një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
FARKE;
Lagjja Sauk i Vjetër, Tokë truall, Nr.Pasurie 22/4, Zonë Kadastrale 3266, Vol.10;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Elbasanit, Ndërtesa Park Gate, Apartamenti 68/9, P15/16, D16;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Petrele;
STERMAS;
Mullet, Autostrada Tirane-Elbasan Km.5, Tokë truall, Nr.Pasurie 88/33, Zone Kadastrale
Nr.3517, Vol.3;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
SAUK;
Lagjja
Sauk i Vjetër, Tokë truall, Nr.Pasurie 22/4, Zonë Kadastrale 3266, Vol.10;
"
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti", Pallati 14, Apartamenti 11E;

TIRANE;

Njesia

"

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)
10/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-480736-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 09.03.2020 ku është
vendosur:Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e energjitikes, ndertimit, transportit. Ndertimit te
impianteve per prodhimin e energjise, punime elektrike ne tension te ulet, te mesem, te
larte. Projektim-ndertim instalim te impianteve te ujrave te pijshme dhe te zeza, ujesjelles
kanalizime, pikave te karburantit, lavazhe, servise, aktivitete ndihmese, mirembajtje dhe
restaurime; Shit-blerje, dhenie me qera te pasurive te paluajtshme, aktivitet ne hoteleri,
turizem e agrobiznes; Import-Eksport, shitje me shumice e pakice, materiale elektrike,
ndertimi, industriale, hidroteknike, kimikate, karburante e lende djegese, lubrifikante,
pjese kembimi auto, pajisje teknologjike mjedisore, makineri e pajisje te çdo lloji; Studim,
projektim, konsulence dhe raporte ne fushat: energjitike, mjedis, ujesjelles kanalizime,
hidroteknike dhe sektore te tjere te industrise. Supervizime, mbikqyrje punimesh.
Shfrytezim i vendburimeve minerare te ngurta e te lengeta, perpunim mineralesh, inertesh,
hapje puse uji; ")
u be
("Aktivitet në fushën e energjitikes, ndërtimit,
transportit. Ndërtim të impianteve per prodhimin e energjisë. Punime elektrike në
tension të ulët, te mesëm, të lartë. Projektim, ndërtim, instalim te impianteve të ujit te
pijshem dhe ujërave të zeza, te rrjetit ujësjellës kanalizime, lavazhe, servise, aktivitete
ndihmëse. Mirëmbajtje të infrastrukturës ujësjellës - kanalizime dhe energjitike.
Transport te materialeve te ndryshme dhe te mbetjeve (urbane të rrezikshme). Shitblerje dhe dhenie me qera te makinerive e pajisjeve të punës dhe pasuri te
paluajtshme. Aktivitet në hoteleri, turizëm e agrobiznes. Import - Eksport, shitje me
shumice e pakice, materiale elektrike, ndertimi, industriale, hidroteknike, kimikate,
karburante e lende djegese, lubrifikante, pjese këmbimi auto, pajisje teknologjike
mjedisore, makineri e pajisje të çdo lioji. Studim, projektim, konsulencë, raporte,
ndertim në fushat: energjitike, mjedis, ujesjelles kanalizime, hidroteknike dhe
sektore te tjere të industrise. Supervizime, mbikqyrje punimesh. Shfrytezim i
vendburimeve minerare te ngurta e te lengeta, perpunim mineralesh, inertesh, hapje
puse uji. ")
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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30/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-548187-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Vendimi_Ortakut_PF_2019.pdf
Shenime_Shpjeguese_2019.pdf.pdf

Datë: 26/06/2021

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