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

K37509982G
01/01/2001

3. Emri i Subjektit

"RUÇI"

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/01/2000

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/01/2000
Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani, Sheshi
Demokracia, Zona kadastrale nr.1326, Nr. i pasurise 3/6/ND
100.000,00

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

100,00
Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te
gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes
drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import
eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime
ndertimi dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh,
etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe servis.Grumbullim, trajtim
dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim
mallrash dhe inertesh dhe perpunim i tyre.Tregtim me pakice
te artikujve te ndryshem kancelarie, tregtim te kompjuterave,
fotokopjeve, printerave, bojrave, shtypshkrime, brandim,
konceptim, dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të
fushës së promocionit, të grafikës dhe printimeve, si dhe të të
gjitha reklamave indoor dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre.
Tregtim i materjaleve elektrike, punime elektrike, linja
TL,TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni , dhe
mirëmbajtja e tyre. Tregtim vegla pune. Punime ndertimi,
rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si
dhe instalimet e nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje
tokash dhe impjante vaditese.Ndertime, Punime dheu ,
sistemime, taracime terrenesh , prodhim material inertesh,
rere ,çakull, gure, mermer , blloqe betoni , elemente betoni,
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shtylla betoni, etj. Ndertime civile , industriale , turistike,
bujqesore deri 5 kate dhe kompletimi i tyre me instalimet e
nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIII-VV.Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa
dhe kanalizime. Ndertim vepra kullimi, ujitje toke dhe
impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik.
Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash
etj,prodhim , perpunimin e lendeve te para ,per materiale
inerte , si dhe eksport-importin e tyre ,import eksportin dhe
tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale,
bujqesore,ushqimore , materialeve te ndertimit,artikujve
shtepiake, elektrike, hidrosanitare, pllakave te te gjitha
llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive e mjeteve
te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, artikujeve
shtepiake,
elektrike,hidrosanitareve,
duraluminit
e
nenprodukteve te tij , automjeteve e pjeseve te kembimit,
ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj
kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre .
Import eksport me shumice dhe pakice ,artikuj te ndryshem
industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike,
aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat,
konfeksione te buta , veshmbathje ,rroba pune ,perparse ,
carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje, import eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F.
kompesate , dru zjarri . Blerje libra shkollor dhe shkencor
dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne institucione ne
ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime
bojatisje, hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit
si dhe tregtim i materialeve te tyre. Perforcime themeli e
punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat,
impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topogjeodezike. Themele te vecanta. Punime karpenterie druri e
metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike,
plastike, xhami etj. Punime me alokoband ne fasada
objektesh civile e industriale, turistike, etj. Projekton,
realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur,
ne ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim
dhe tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra.
Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe
rehabilitimi per te gjitha moshat. Ne fushen e sherbimeve
shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te
dhenave ne sisteme e programe kompjuterike, sic jane hedhja
e formulareve te 6 vizitave mjekesore ne sistem, si dhe
sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe
industrise. Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione
te ndryshme, te korrierit, te shperndarjes, sherbime te
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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

ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme me
keto veprimtari. Realizon sherbimin e pastrimit te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme.Ndertim
ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne
fushen e turizmit ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e
hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime
restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter
industrial dhe punime te tjera shtrimi me asfaltesi ne favor
te enteve rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e
zbatimin e themeleve te veçante, germime edhe ato
arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne pergjithesi, auto
transport malli per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim
materiale per riciklim leter, karton, plastike ,hekur, baker etj,
si dhe transport i tyre ne fabrikat e perpunimit . Si edhe cdo
veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj
shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Tregtim te
gazit dhe nenprodukteve te tij. Mbushje gazi dhe GLN.
Tregtim te materialeve piroteknike (fishekzjarre) per qellim
eventesh. Tregtim te sobave per ngrohje. Evente, festa ,
zbukurime, dekorime te ndryshme.
Asllan Ruçi
Nga: 18/05/2021

Deri: 18/05/2026

AsllanRuçi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

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

Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani, Sheshi
Demokracia, Autobot tip Volvo MT 3238 A Diber Burrel
BURREL Lagjja Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit,
Eskavator tip HITAÇI EX 225 Diber Burrel BURREL
Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Kamion tip Benz me
targe AA 220 HP Diber Burrel BURREL Lagjja Partizani,
Sheshi Demokracia, Eskavator tip HITAÇI EX 135 Diber
Burrel BURREL Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia,
Fuoristrade tip Benz me targe AA 388 AJ Diber Burrel
BURREL Lagjja Partizani, Sheshi Demokracia, Kamion tip
MAN-Wolsvagen me targe AA 221 HP
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14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: "RUÇI"
E-Mail: ruci.asllan@yahoo.com
Telefon: 0682062614
Të Tjera: Drejtuese teknike e shoqerise do te jete
Ing.Mimoza Duka me nr.liçense Z.3087/2
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-043292-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 25/11
/2000

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:22741, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 25.01.2000 Emri I subjektit – Ruçi Forma ligjore – shpk Data e
themelimit – 20.01.2000 Kohezgjatja – mbi 10 vjet Selia – Lgj. "Pjeter Budi", Burrel
Kapitali – 100 000 Objekti – Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te
gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e
tregetim mineralesh, import eksport karburante e lubrifikante, punime ndertimi dhe
elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj. Perfaqsuesi ligjor – Asllan Ruçi Ortak Asllan Ruçi
Lista e Dokumenteve:
R28-Nr.03-YC-XHP-04-December-20070026.pdf

27/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-167415-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)

17/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-552100-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 17.05.2011 te ortakut te vetem per
miratimin e statutit te ri. Depozitim i statutit te pershtatur me ligjin tregtar Nr.9901 date
14.04.2008.
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
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mineralesh, import eksport karburante e lubrifikante, punime ndertimi dhe elektrike,
transport mallrash e pasagjeresh, etj.")
u be
("Tregetimi me shumice e
pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i
lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport ,tregti me
pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe elektrike, transport mallrash
e pasagjeresh, etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Asllan Ruçi")
Data ishte
("20/02/2000")
u be
("17/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Asllan Ruçi")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("17/05/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-442188-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të ortakut të vetëm date 21.04..2014 Ku
është vendosur: Emrimin e drejtuesit teknik të shoqërise Zj. Mimoza Duka.
Koment ishte
("")
u be
("Drejtuese teknike e shoqerise do te jete
Ing.Mimoza Duka me nr.liçense Z.3087/2")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-580210-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit vjetor te vitit financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

13/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-933926-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
25/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-955934-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 23.03.2015 per shtim objekti.
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi
dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.")
u be
("Tregetimi me
shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe
tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport
,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe elektrike,
transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe servis.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

12/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-092316-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

08/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-259274-09-15 (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)
Bilanci Kontabël

18/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-291458-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se ortakeve, date:
24.08.2015, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi
dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe servis.")
u be
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
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llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e
tregetim mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante ,
punime ndertimi dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim,
gjelberim, lavazh dhe servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve
spitalore.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-481131-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 30.12.2015, ku
eshte vendosur hapja e disa adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Eskavator tip HITAÇI EX 135;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Autobot tip Volvo MT 3238 A;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Kamion tip MAN-Wolsvagen me targe AA 221 HP;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Kamion tip Benz me targe AA 220 HP;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Rruga Kuvendi i Dukagjinit, Eskavator tip HITAÇI EX 225;
"
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Fuoristrade tip Benz me targe AA 388 AJ;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-605932-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.50917-0115-16 Prot, datë 16.03.2016,
protokolluar nga QKR me Nr.2683 datë 17.03.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore
Private “Kodra Bailiff Service” drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e masës së
sekuestros konservative në kuotat e subjektit “RUÇI" ”, me NIPT K37509982G, si dhe mbi
të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave dukendaluar tjetërsimin dhe/ose
disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të
dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri nën jë urdhër të
dytë. Vendosjen e masës së sekuestros konservative në të tjera aksione/kuota të cilat
zotërohen nga pala debitore “RUÇI”, me NIPT K37509982G, në shoqëri të tjera të
regjistruara pranë regjistrit tregtar
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
11/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-637994-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 08.04.2016 ku
eshte vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Partizani, Sheshi Demokracia, Zona kadastrale nr.1326, Nr. i pasurise 3/6/ND;
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
SHESHI
DEMOKRACIA;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

22/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-761390-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
21.06.2016, ne te cilin eshte vendosur: Rimerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Asllan Ruçi")
, Nga
Data ishte
("17/05/2011")
u be
("17/05/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Asllan Ruçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("17/05/2016")
u be
("17/05/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-768117-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-852985-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorzim bilanci 2010.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
23/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-892977-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2009

15/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-929839-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.509/11-115-16 Prot, datë 13.09.2016,
protokolluar nga QKB me Nr.7054 datë 13.09.2016, lëshuar nga “Kodra Bailiff Service” ,
ku ështe urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit
“RUÇI" ” sh.p.k, me NIPT K37509982G.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

12/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-326737-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2016.
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

31/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-801207-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 30.05.2018 per shtim objekti.
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi
dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe
servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore.")
u be
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim,
perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh,
import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe
elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe
servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim
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mallrash dhe inertesh dhe perpunim i tyre.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-829121-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

09/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-255509-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE RUCI SHPK.pdf
vendimi i ortakut ruci shpk.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx

06/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-464726-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të Shoqërisë datë
05.02.2020, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit të shoqërisë.
Telefon ishte
("")
u be
("0682062614")
E-Mail ishte
("")
u be
("ruci.asllan@yahoo.com")
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi
dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe
servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim mallrash
dhe inertesh dhe perpunim i tyre.")
u be
("Tregetimi me shumice e pakice i
mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes
drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport ,tregti me pakice
karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe elektrike, transport mallrash e
pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe servis.Grumbullim, trajtim dhe
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pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim mallrash dhe inertesh dhe
perpunim i tyre.Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, tregtim te
kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave, shtypshkrime, brandim, konceptim,
dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës dhe
printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre.
Tregtim i materjaleve elektrike, punime elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike,
telefoni, citofoni , dhe mirëmbajtja e tyre. Tregtim vegla pune. Punime ndertimi,
rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e
nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese.Ndertime,
Punime dheu , sistemime, taracime terrenesh , prodhim material inertesh, rere
,çakull, gure, mermer , blloqe betoni , elemente betoni, shtylla betoni, etj. Ndertime
civile , industriale , turistike, bujqesore deri 5 kate dhe kompletimi i tyre me
instalimet e nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIII-V-V.Ndertim vepra arti
te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim vepra kullimi, ujitje
toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik.
Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim ,
perpunimin e lendeve te para ,per materiale inerte , si dhe eksport-importin e tyre
,import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale,
bujqesore,ushqimore , materialeve te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike,
hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive
e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, artikujeve shtepiake,
elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te tij , automjeteve e pjeseve
te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj kancelarie,
kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice dhe
pakice ,artikuj te ndryshem industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike,
aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta ,
veshmbathje ,rroba pune ,perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje,
import -eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F. kompesate , dru
zjarri . Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne
institucione ne ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje,
hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim i materialeve te
tyre. Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga
ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topo-gjeodezike. Themele te
vecanta. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri,
metalike, plastike, xhami etj. Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e
industriale, turistike, etj. Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash per
femije e te rritur, ne ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe
tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra. Realizon dhe administron qendra
relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. Ne fushen e sherbimeve
shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave ne sisteme e
programe kompjuterike, sic jane hedhja e formulareve te 6 vizitave mjekesore ne
sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industrise.
Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te
shperndarjes, sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme
me keto veprimtari. Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe
te jashtme.Ndertim ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen
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e turizmit ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e
bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me
karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi me asfaltesi ne favor te enteve
rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime
edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne pergjithesi, auto transport malli
per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim materiale per riciklim leter, karton,
plastike ,hekur, baker etj, si dhe transport i tyre ne fabrikat e perpunimit . Si edhe
cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne
perputhje me legjislacionin shqiptar.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-507834-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.05.2020 ku eshte vendosur:
Shtim objketi.
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi
dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe
servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim mallrash
dhe inertesh dhe perpunim i tyre.Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie,
tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave, shtypshkrime, brandim,
konceptim, dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës
dhe printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre.
Tregtim i materjaleve elektrike, punime elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike, telefoni,
citofoni , dhe mirëmbajtja e tyre. Tregtim vegla pune. Punime ndertimi, rikonstruksione,
ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e nevojshme per to, vepra
kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese.Ndertime, Punime dheu , sistemime, taracime
terrenesh , prodhim material inertesh, rere ,çakull, gure, mermer , blloqe betoni ,
elemente betoni, shtylla betoni, etj. Ndertime civile , industriale , turistike, bujqesore deri 5
kate dhe kompletimi i tyre me instalimet e nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIIIV-V.Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim
vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik.
Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim , perpunimin e
lendeve te para ,per materiale inerte , si dhe eksport-importin e tyre ,import eksportin dhe
tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore,ushqimore , materialeve
te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike, hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve
sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e
ndertimit, artikujeve shtepiake, elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te
tij , automjeteve e pjeseve te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj
kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice
dhe pakice ,artikuj te ndryshem industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike,
aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta ,
veshmbathje ,rroba pune ,perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje, import
12

-eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F. kompesate , dru zjarri . Blerje
libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne institucione ne
ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje, hidroizolimi,
termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim i materialeve te tyre. Perforcime
themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, impiante të
pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topo-gjeodezike. Themele te vecanta. Punime
karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami
etj. Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e industriale, turistike, etj. Projekton,
realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur, ne ambiente te brendshme
dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra.
Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat.
Ne fushen e sherbimeve shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave
ne sisteme e programe kompjuterike, sic jane hedhja e formulareve te 6 vizitave mjekesore
ne sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industrise.
Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te shperndarjes,
sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme me keto veprimtari.
Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme.Ndertim
ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit ushtrimin e
aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime
restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime te
tjera shtrimi me asfaltesi ne favor te enteve rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e
zbatimin e themeleve te veçante, germime edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes
ne pergjithesi, auto transport malli per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim materiale
per riciklim leter, karton, plastike ,hekur, baker etj, si dhe transport i tyre ne fabrikat e
perpunimit . Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj
shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar.")
u be
("Tregetimi me
shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe
tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport
,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe elektrike,
transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe
servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim
mallrash dhe inertesh dhe perpunim i tyre.Tregtim me pakice te artikujve te
ndryshem kancelarie, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave,
shtypshkrime, brandim, konceptim, dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të
fushës së promocionit, të grafikës dhe printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor
dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre. Tregtim i materjaleve elektrike, punime
elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni , dhe mirëmbajtja e tyre.
Tregtim vegla pune. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje
objektesh si dhe instalimet e nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje tokash dhe
impjante vaditese.Ndertime, Punime dheu , sistemime, taracime terrenesh , prodhim
material inertesh, rere ,çakull, gure, mermer , blloqe betoni , elemente betoni, shtylla
betoni, etj. Ndertime civile , industriale , turistike, bujqesore deri 5 kate dhe
kompletimi i tyre me instalimet e nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIII-VV.Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim
vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi
hidraulik. Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim ,
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perpunimin e lendeve te para ,per materiale inerte , si dhe eksport-importin e tyre
,import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale,
bujqesore,ushqimore , materialeve te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike,
hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive
e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, artikujeve shtepiake,
elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te tij , automjeteve e pjeseve
te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj kancelarie,
kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice dhe
pakice ,artikuj te ndryshem industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike,
aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta ,
veshmbathje ,rroba pune ,perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje,
import -eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F. kompesate , dru
zjarri . Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne
institucione ne ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje,
hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim i materialeve te
tyre. Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga
ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topo-gjeodezike. Themele te
vecanta. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri,
metalike, plastike, xhami etj. Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e
industriale, turistike, etj. Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash per
femije e te rritur, ne ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe
tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra. Realizon dhe administron qendra
relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. Ne fushen e sherbimeve
shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave ne sisteme e
programe kompjuterike, sic jane hedhja e formulareve te 6 vizitave mjekesore ne
sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industrise.
Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te
shperndarjes, sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme
me keto veprimtari. Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe
te jashtme.Ndertim ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen
e turizmit ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e
bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me
karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi me asfaltesi ne favor te enteve
rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime
edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne pergjithesi, auto transport malli
per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim materiale per riciklim leter, karton,
plastike ,hekur, baker etj, si dhe transport i tyre ne fabrikat e perpunimit . Si edhe
cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne
perputhje me legjislacionin shqiptar. Tregtim te gazit dhe nenprodukteve te tij.
Mbushje gazi dhe GLN.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-546209-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres
2019.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE RUCI SHPK.pdf
VENDIMI RUCI SHPK.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx
21/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-633616-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 18.12.2020 per ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha
llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim
mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante e lubrifikante , punime ndertimi
dhe elektrike, transport mallrash e pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe
servis.Grumbullim, trajtim dhe pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim mallrash
dhe inertesh dhe perpunim i tyre.Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie,
tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave, shtypshkrime, brandim,
konceptim, dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës
dhe printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre.
Tregtim i materjaleve elektrike, punime elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike, telefoni,
citofoni , dhe mirëmbajtja e tyre. Tregtim vegla pune. Punime ndertimi, rikonstruksione,
ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e nevojshme per to, vepra
kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese.Ndertime, Punime dheu , sistemime, taracime
terrenesh , prodhim material inertesh, rere ,çakull, gure, mermer , blloqe betoni ,
elemente betoni, shtylla betoni, etj. Ndertime civile , industriale , turistike, bujqesore deri 5
kate dhe kompletimi i tyre me instalimet e nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIIIV-V.Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim
vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik.
Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim , perpunimin e
lendeve te para ,per materiale inerte , si dhe eksport-importin e tyre ,import eksportin dhe
tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore,ushqimore , materialeve
te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike, hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve
sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e
ndertimit, artikujeve shtepiake, elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te
tij , automjeteve e pjeseve te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj
kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice
dhe pakice ,artikuj te ndryshem industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike,
aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta ,
veshmbathje ,rroba pune ,perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje, import
-eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F. kompesate , dru zjarri . Blerje
libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne institucione ne
ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje, hidroizolimi,
termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim i materialeve te tyre. Perforcime
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themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, impiante të
pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topo-gjeodezike. Themele te vecanta. Punime
karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami
etj. Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e industriale, turistike, etj. Projekton,
realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur, ne ambiente te brendshme
dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra.
Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat.
Ne fushen e sherbimeve shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave
ne sisteme e programe kompjuterike, sic jane hedhja e formulareve te 6 vizitave mjekesore
ne sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industrise.
Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te shperndarjes,
sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme me keto veprimtari.
Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme.Ndertim
ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit ushtrimin e
aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime
restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime te
tjera shtrimi me asfaltesi ne favor te enteve rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e
zbatimin e themeleve te veçante, germime edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes
ne pergjithesi, auto transport malli per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim materiale
per riciklim leter, karton, plastike ,hekur, baker etj, si dhe transport i tyre ne fabrikat e
perpunimit . Si edhe cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj
shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Tregtim te gazit dhe nenprodukteve te tij.
Mbushje gazi dhe GLN.")
u be
("Tregetimi me shumice e pakice i mallrave
te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore,
kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport ,tregti me pakice
karburante e lubrifikante , punime ndertimi dhe elektrike, transport mallrash e
pasagjeresh, etj.Pastrim, gjelberim, lavazh dhe servis.Grumbullim, trajtim dhe
pastrim te mbetjeve spitalore. Ngarkim shkarkim mallrash dhe inertesh dhe
perpunim i tyre.Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, tregtim te
kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave, shtypshkrime, brandim, konceptim,
dizajn, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës dhe
printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor,si dhe sherbimet e tyre.
Tregtim i materjaleve elektrike, punime elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike,
telefoni, citofoni , dhe mirëmbajtja e tyre. Tregtim vegla pune. Punime ndertimi,
rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e
nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese.Ndertime,
Punime dheu , sistemime, taracime terrenesh , prodhim material inertesh, rere
,çakull, gure, mermer , blloqe betoni , elemente betoni, shtylla betoni, etj. Ndertime
civile , industriale , turistike, bujqesore deri 5 kate dhe kompletimi i tyre me
instalimet e nevojshme per to .Ndertime rruge kategoria IIII-V-V.Ndertim vepra arti
te vogla deri 8 m. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime. Ndertim vepra kullimi, ujitje
toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik.
Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim ,
perpunimin e lendeve te para ,per materiale inerte , si dhe eksport-importin e tyre
,import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale,
bujqesore,ushqimore , materialeve te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike,
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hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive
e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, artikujeve shtepiake,
elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te tij , automjeteve e pjeseve
te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj kancelarie,
kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice dhe
pakice ,artikuj te ndryshem industriale, bujqesore, ushqimor, material elektrike,
aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta ,
veshmbathje ,rroba pune ,perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje,
import -eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami. M.D.F. kompesate , dru
zjarri . Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne
institucione ne ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje,
hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim i materialeve te
tyre. Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga
ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topo-gjeodezike. Themele te
vecanta. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri,
metalike, plastike, xhami etj. Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e
industriale, turistike, etj. Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash per
femije e te rritur, ne ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe
tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra. Realizon dhe administron qendra
relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. Ne fushen e sherbimeve
shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave ne sisteme e
programe kompjuterike, sic jane hedhja e formulareve te 6 vizitave mjekesore ne
sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industrise.
Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te
shperndarjes, sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit etj, te ngjashme
me keto veprimtari. Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe
te jashtme.Ndertim ambientesh dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen
e turizmit ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e
bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me
karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi me asfaltesi ne favor te enteve
rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime
edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne pergjithesi, auto transport malli
per llogarite te vete dhe te treteve, depozitim materiale per riciklim leter, karton,
plastike ,hekur, baker etj, si dhe transport i tyre ne fabrikat e perpunimit . Si edhe
cdo veprimtari tjeter qe i sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne
perputhje me legjislacionin shqiptar. Tregtim te gazit dhe nenprodukteve te tij.
Mbushje gazi dhe GLN. Tregtim te materialeve piroteknike (fishekzjarre) per qellim
eventesh. Tregtim te sobave per ngrohje. Evente, festa , zbukurime, dekorime te
ndryshme.")
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