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

K91803020F
03/06/2009

3. Emri i Subjektit

FREDI ELECTRONIC

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

30/05/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 30/05/200930/05/2034

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajes,pallati 207,shk.2.

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

9. Objekti i aktivitetit

100,00
Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,
fonise, kamerave te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe
materjaleve elektrike, ndriçime artistike, montimi dhe servisi
i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i
artikujve te ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve
drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit,
konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale, kulturore,
tregtare, etj. Projektime dhe tregtim te sistemeve
parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje
parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te
gjithe modeleve te brendshme dhe te jashtme si dhe traflk.
Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin
nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne
kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te
gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware dhe paisjeve te
integruara elektronike, aparaturave logjistike. Hedhje dhe
ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj
programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente
publike.Kancelari dhe mirmbajtje zyre.Shtypshkrime,
shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe
praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e
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praktikave ne keto fusha te grupeve studentore. Menaxhim
projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje vegla muzikore
dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese
kembimi per vegla muzikore, telekomunikacioni dhe
pajisjeve ushtarake.Tregetim, projektim, riparim, mirmbajtje,
qeradhenie, si dhe pJese kembimi te sistemeve dhe
impianteve
ne
sektoret:
Elektrike,
elektronike,
elektromekanik, termike, hidraulike, makineri, ndertime,
energjitike, menaxhim teknologjik, komunikim,broadcast ,
automatizim, kontroll, telekontroll, sigurise, si dhe ashensore
,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe aspirimi ,pajisjeve
mjeksore
dhe
spitalore,mjete
pune
dhe
pajisje
buqesore,rrufepritese tokezim, mbrojtje nga faktore te
ndryshem ,axhusteri ,avolzhim , per llogariper veten si dhe
per ti sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te tretet.
Projektim,Tregtim montim, qeradhenje, mirmbajtje, riparime
,sistemet e konferencave dne video konferencave, Audio Video dhe skena per te gjitha llojet evenimenteve Publike
dhe sociale .Materiale didaktike mesimore, artikuj sportive
dhe gjimnastikore, dhe prodhime me porosi si: Certifikata,
diploma, kupa, medalje etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata te
ndryshme,
lodra,
fishekziarre,
paketime
postera,reklama,stampime ne bluza, etj. Tregetim sisteme
ngrohje soba ngrohje , chiller, pellet dhe Jumizimin me lende
te pare te tyre etj.Tregetim rroba pune , uniforma te
ndryshme, Veshje te buta dhe mjeteve mbrojtese te sigurise
ne pune .Tregtim materiale ndertimi, hidrosanitare, bojra,
llak dhe solucione te ndryshme, detergjente dhe material
pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime tregtim
duralumini,punime
druri
dhe
plastike,
punime
etalbont,fasada xhami, tabelash sinjalistike rrugore.
Restaurime te ndryshme.Punime saldimi, matje e kalibrimi.
Punime gjelberimi dhe sistemim lulishte, ndertim parqesh,
prerje e sisitemim pemesh. Zbatime dhe projektime
industriale, turistike, bujqesore, ekonomike, punime dheu,
sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara,
betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e
nevojshme per to. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme
,sistemim e asfaltim sheshi, pastrim te superfaqes urbane,
sinjalistike rrugore, tabela rrugore dhe vijezime. Ndertim
vepra arti rrugore e hekurudhore, punime metalike, punime
karperterie, veshje fasadash, pastrim te superfaqeve urbane.
Tregetim me shumice dhe pakice artikuj mobilerie, perde,
zyre, dyer, paisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te
ndertimit. Ndertim barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertim
urash.Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e
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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

vaditje.Ndertim
per
N/stacionet
dhe
kabinat
e
transfomatoreve.Punime germimi.Punime per prishjen e
ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime
topogjeodezike, matje dhe konsulence per hapesirat
publike.Struktura kunder zhurmes, punime gipsi, shtrim
pllakash, lyerje, hidroizolime etj.Arredime zyrash, perde dhe
aksesore arredimi. Tregetim dhe riparim I automjeteve te
transportit dhe pjese kembimi te tyre si dhe sherbim
lavazhi.Sherbime pastrimi te ambienteve te brendshme dhe
te jashtme dhe sherbime DDD (Dizinfektim, Dizinsektim,
Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Sisteme te
menaxhmit te rradhes. Shoqeria do te kryeje te gjitha
aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe
nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.Tabelë
sinjalistike vertikale dhe horizontale. Veprimtari në fushën e
ndërtimit, projektim, zbatim dhe tregëtim i të gjithave
materialeve inerte. Projektim, montim, tregëtim, mirëmbajtje
dhe riparime të sistemeve laboratorike dhe paisjeve të tyre në
c’do fushë. Tregëtim i materialeve dhe punimeve në parqe,
lulishte dhe ambjenteve publike dhe dekore të tyre.
Organizim dhe aredim për festa dhe evente të ndryshëm.
Shërbim internet dhe telefoni. Arredim zyrash dhe
institucionesh. Instalime për nënstatcione kabina,
transformator, linja TN.TM, instalim I linjave e gabinave
elektrike të TU, linja për telefona dhe internet.
Alfred Kasmi
Nga: 09/08/2017

Deri: 09/08/2022

AlfredKasmi

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

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga
Sabaudin Gabrani, ish Fabrika e Shkrepses në Misto Mame,
Zona Kadastrale 8240
Emri Tregtar: FREDI ELECTRONIC
E-Mail: fredielectronics@gmail.com
Telefon: 0672043002 0672043003 0696752032
Të Tjera: Me CN-426617 behet depozitim i vendimit Nr 1.
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dt.30.03.2010 mbi 1.Miratimin e llogarive vjetore te
ushtrimit te vitit 2009 te paraqitura nga kontabilisti i miratuar
Ferit Karaj me Nipt K915060180A. 2.Humbja e vitit
ushtrimor 2009 me vlere praj 619892 leke te mbartet per te
mbuluar fitimet e ardhshme te Shoqerise.
15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-259541-06-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/07/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-415093-07-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Plazhi Apollonia Durres, perballe Supermarket Emi.;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-426617-07-10
Koment ishte
("")
u be
("Me CN-426617 behet depozitim i vendimit
Nr 1. dt.30.03.2010 mbi 1.Miratimin e llogarive vjetore te ushtrimit te vitit 2009 te
paraqitura nga kontabilisti i miratuar Ferit Karaj me Nipt K915060180A. 2.Humbja
e vitit ushtrimor 2009 me vlere praj 619892 leke te mbartet per te mbuluar fitimet e
ardhshme te Shoqerise.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

06/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-547591-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses administratorit te shoqerise date
06.05.2011 per hapje adrese dytesore.
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
17/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-550566-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses se Administratorit te shoqerise date
15.05.2011 per hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Furgon tip Mercedes Benz, AA 864 AI;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga e Durresit perballe Pallatit te Sportit, Kati 1;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
31/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-555458-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 12.05.2011, per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
AA 876 AI;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-565613-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, Nr.1,
date 15.06.2011, per ndryshim te adreses dytesore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 13, Plazh Apollonia prane rrotes se kuqe;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Plazhi Apollonia Durres, perballe Supermarket Emi.;
"

DURRES;
DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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02/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-627070-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses dt.30.11.2011 per hapje te adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Ndre Mjeda",te ish parku i autobuzave,prane nyjes se betonit.Magazine.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

10/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-855610-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit, date 09.08.2012, per
riemerimin e administratrorit, si dhe per hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
e Durresit perballe Pallatit te Sportit, Kati 1;
"

TIRANE;

Rruga

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Kasmi")
Nga Data ishte
("30/05/2009")
u be
("09/08/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Kasmi")
Kohëzgjatja ishte
("30/05/2012")
u be
("09/08/2017")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-208769-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se administratorit te shoqerise date
01.10.2013 per mbylljen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 13, Plazh Apollonia prane rrotes se kuqe;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-342580-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dhe kerkeses, date 12.01.2014 per shtim
objekti dhe hapje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave
te surveimit,paisjeve elektro-shtepiake,dhe materjaleve elektrike,ndriçime artistike,montimi
dhe servisi i tyre.Import-eksport,tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme
industrial,makineri e paisje,lendeve drusore,mobiljeve,linjave te
prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.")
u be
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave te
surveimit,paisjeve elektro-shtepiake,dhe materjaleve elektrike,ndriçime
artistike,montimi dhe servisi i tyre.Import-eksport,tregtim me shumice dhe pakice i
artikujve te ndryshme industrial,makineri e paisje,lendeve drusore,mobiljeve,linjave
te prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.Import dhe
tregtim rroba te perdorura.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Mercedes Benz Vito, me targe AA 842 IC;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-405332-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se administratorit te shoqerise, date
24.03.2014 per hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga e Kavajes, pallati Nr.207, kati i pare dhe i dyte. (ekspozite per reklamim
malli);
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
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28/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-487806-05-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

09/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-789134-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm Nr.01, datë
08.01.2015, ku është vendosur: - Shtimi i objektit të veprimtarisë. Depozitimi i kërkesës së
administratorit të shoqërisë, Nr. 03 Prot., datë 08.01.2015, ku është kërkuar: Hapja e një
adrese dytësore.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave
te surveimit,paisjeve elektro-shtepiake,dhe materjaleve elektrike,ndriçime artistike,montimi
dhe servisi i tyre.Import-eksport,tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme
industrial,makineri e paisje,lendeve drusore,mobiljeve,linjave te
prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.Import dhe tregtim
rroba te perdorura.")
u be
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve
elektronike,fonise,kamerave te surveimit,paisjeve elektro-shtepiake,dhe materjaleve
elektrike,ndriçime artistike,montimi dhe servisi i tyre.Import-eksport,tregtim me
shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme industrial,makineri e paisje,lendeve
drusore,mobiljeve,linjave te
prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.Import dhe
tregtim rroba te perdorura.Sherbim call center.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.7, rruga e Kavajes, godina 207, shkalla nr.2, kati i dyte.;

"

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)
12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-795589-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2012.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
16/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-093809-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 15.05.2015 per mbyllje dhe hapje
adresash dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani, ish Fabrika e Shkrepses në Misto
Mame (Magazinë Mallrash);
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Ndre Mjeda",te ish parku i autobuzave,prane nyjes se betonit.Magazine.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

19/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-105186-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

16/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-156027-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

15/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-278285-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Kerkeses date 28.5.2015, ku eshte kerkuar: Hapja
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e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Magazine mallrash, Pallati Nr.205 tek ish
Nderrmarrja 21 Dhjetori;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-758302-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-782517-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

30/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-782822-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

21/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-941455-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
15/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-057836-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 05.12.2016 per ndryshim objekti
dhe mbyllje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave
te surveimit,paisjeve elektro-shtepiake,dhe materjaleve elektrike,ndriçime artistike,montimi
dhe servisi i tyre.Import-eksport,tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme
industrial,makineri e paisje,lendeve drusore,mobiljeve,linjave te
prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.Import dhe tregtim
rroba te perdorura.Sherbim call center.")
u be
("Importi dhe tregtimi i te
gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave te surveimit,paisjeve elektroshtepiake,dhe materjaleve elektrike,ndriçime artistike,montimi dhe servisi i
tyre.Import-eksport,tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme
industrial,makineri e paisje,lendeve drusore,mobiljeve,linjave te
prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.Import dhe
tregtim rroba te perdorura.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bashkiake nr.7, rruga e Kavajes, godina 207, shkalla nr.2, kati i dyte.;
"

Njesia

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
23/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-083559-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
06.12.2016, ne te cilin eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore dhe ndryshimi i numrit
te kontaktit.
Telefon ishte
("0682151219")
u be
("0672043002")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0672043003")
Telefon 2 ishte
("")
u be
("0696752032")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Furgon tip Mercedes Benz, AA 864 AI;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-090967-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.12.2016, ku eshte vendosur,
mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
e Kavajes, pallati Nr.207, kati i pare dhe i dyte. (ekspozite per reklamim malli);

Rruga
"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
27/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-346727-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

17/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-428047-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 14.08.2017 ku
eshte vendosur : Riemermin e administratorit te shoqerise Alfred Kasmi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Kasmi")
Nga Data ishte
("09/08/2012")
u be
("09/08/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alfred Kasmi")
Kohëzgjatja ishte
("09/08/2017")
u be
("09/08/2022")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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06/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-571897-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.12.2017, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,fonise,kamerave
te surveimit,paisjeve elektro-shtepiake,dhe materjaleve elektrike,ndriçime artistike,montimi
dhe servisi i tyre.Import-eksport,tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme
industrial,makineri e paisje,lendeve drusore,mobiljeve,linjave te
prodhimit,perpunimit,konfeksioneve,parfumerise,Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale,kulturore,tregtare,etj.Import dhe tregtim
rroba te perdorura.")
u be
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve
elektronike, fonise, kamerave te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve
elektrike, ndriçime artistike, montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me
shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve
drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit, konfeksioneve, parfumerise.
Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per interiere banesa e lokale sociale,
kulturore, tregtare, etj. Import dhe tregtim rroba te perdorura. Projektime dhe
tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje
parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te
brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e
mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne
kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT,
Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike, aparaturave
logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj
programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike. Kancelari dhe
mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime
dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto
fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-600950-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.12.2017, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave
te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike,
montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te
ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit,
perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per
interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Import dhe tregtim rroba te
perdorura. Projektime dhe tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe
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cdo paisje parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te
brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe
shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne kete fushe.
Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware
dhe paisjeve te integruara elektronike, aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te
dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj programi. Rikonstruksione godinash
dhe ambjente publike. Kancelari dhe mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe
tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe
zhvillimin e praktikave ne keto fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne
sherbim te komunitetit.")
u be
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve
elektronike, fonise, kamerave te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve
elektrike, ndriçime artistike, montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me
shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve
drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit, konfeksioneve, parfumerise.
Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per interiere banesa e lokale sociale,
kulturore, tregtare, etj. Import dhe tregtim rroba te perdorura. Projektime dhe
tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje
parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te
brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e
mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne
kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT,
Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike, aparaturave
logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj
programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike. Kancelari dhe
mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime
dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto
fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje
vegla muzikore dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese kembimi per
vegla muzikore, telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
19/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-705487-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.02.2018 ku
eshte vendosur : Ndryshim objekti aktiviteti dhe mbyllja e nje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave
te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike,
montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te
ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit,
perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per
interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Import dhe tregtim rroba te
perdorura. Projektime dhe tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe
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cdo paisje parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te
brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe
shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne kete fushe.
Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware
dhe paisjeve te integruara elektronike, aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te
dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj programi. Rikonstruksione godinash
dhe ambjente publike. Kancelari dhe mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe
tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe
zhvillimin e praktikave ne keto fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne
sherbim te komunitetit. Shitje vegla muzikore dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve
ushtarake. Pjese kembimi per vegla muzikore, telekomunikacioni dhe pajisjeve
ushtarake.")
u be
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike,
fonise, kamerave te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike,
ndriçime artistike, montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice
dhe pakice i artikujve te ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore,
mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi
dhe tregtimi i te gjitha materialeve per interiere banesa e lokale sociale, kulturore,
tregtare, etj. Projektime dhe tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit,
vjedhjes, dhe cdo paisje parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te
gjithe modeleve te brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes
ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve
mbeshtetese ne kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha
paisjeve IT, Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike,
aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website
dhe cdo lloj programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike. Kancelari
dhe mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe.
Trajnime dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave
ne keto fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te
komunitetit. Shitje vegla muzikore dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.
Pjese kembimi per vegla muzikore, telekomunikacioni dhe pajisjeve
ushtarake.Tregetim, projektim, riparim, mirmbajtje, qeradhenie, si dhe pJese
kembimi te sistemeve dhe impianteve ne sektoret: Elektrike, elektronike,
elektromekanik, termike, hidraulike, makineri, ndertime, energjitike, menaxhim
teknologjik, komunikim,broadcast , automatizim, kontroll, telekontroll, sigurise, si
dhe ashensore ,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe aspirimi ,pajisjeve mjeksore
dhe spitalore,mjete pune dhe pajisje buqesore,rrufepritese tokezim, mbrojtje nga
faktore te ndryshem ,axhusteri ,avolzhim , per llogariper veten si dhe per ti
sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te tretet. Projektim,Tregtim montim,
qeradhenje, mirmbajtje, riparime ,sistemet e konferencave dne video konferencave,
Audio - Video dhe skena per te gjitha llojet evenimenteve Publike dhe sociale
.Materiale didaktike mesimore, artikuj sportive dhe gjimnastikore, dhe prodhime
me porosi si: Certifikata, diploma, kupa, medalje etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata
te ndryshme, lodra, fishekziarre, paketime postera,reklama,stampime ne bluza,
etj. Tregetim sisteme ngrohje soba ngrohje , chiller, pellet dhe Jumizimin me lende
te pare te tyre etj.Tregetim rroba pune , uniforma te ndryshme, Veshje te buta
dhe mjeteve mbrojtese te sigurise ne pune .Tregtim materiale ndertimi,
15

hidrosanitare, bojra, llak dhe solucione te ndryshme, detergjente dhe material
pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime tregtim duralumini,punime druri
dhe plastike, punime etalbont,fasada xhami, tabelash sinjalistike rrugore.
Restaurime te ndryshme. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
876 AI;
"

TIRANE;

AA

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-863587-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
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

19/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-233404-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.1, date 18.06.2019 ku eshte
vendosur: Ndryshim objekti i aktivitetit.
E-Mail ishte
("")
u be
("fredielectronics@gmail.com")
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave
te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike,
montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te
ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit,
perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per
interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Projektime dhe tregtim te
sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje parandaluese kriminale si
dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te brendshme dhe te jashtme si dhe traflk.
Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te
gjitha paisjeve mbeshtetese ne kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te
gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike,
aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe
cdo lloj programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike. Kancelari dhe
mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe
praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto fusha te
grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje vegla muzikore
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dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese kembimi per vegla muzikore,
telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.Tregetim, projektim, riparim, mirmbajtje,
qeradhenie, si dhe pJese kembimi te sistemeve dhe impianteve ne sektoret: Elektrike,
elektronike, elektromekanik, termike, hidraulike, makineri, ndertime,
energjitike, menaxhim teknologjik, komunikim,broadcast , automatizim, kontroll,
telekontroll, sigurise, si dhe ashensore ,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe aspirimi
,pajisjeve mjeksore dhe spitalore,mjete pune dhe pajisje buqesore,rrufepritese tokezim,
mbrojtje nga faktore te ndryshem ,axhusteri ,avolzhim , per llogariper veten si dhe per ti
sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te tretet. Projektim,Tregtim montim, qeradhenje,
mirmbajtje, riparime ,sistemet e konferencave dne video konferencave, Audio - Video dhe
skena per te gjitha llojet evenimenteve Publike dhe sociale .Materiale didaktike
mesimore, artikuj sportive dhe gjimnastikore, dhe prodhime me porosi si: Certifikata,
diploma, kupa, medalje etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata te ndryshme, lodra,
fishekziarre, paketime postera,reklama,stampime ne bluza, etj. Tregetim sisteme ngrohje
soba ngrohje , chiller, pellet dhe Jumizimin me lende te pare te tyre etj.Tregetim rroba
pune , uniforma te ndryshme, Veshje te buta dhe mjeteve mbrojtese te sigurise ne pune
.Tregtim materiale ndertimi, hidrosanitare, bojra, llak dhe solucione te ndryshme,
detergjente dhe material pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime tregtim
duralumini,punime druri dhe plastike, punime etalbont,fasada xhami, tabelash
sinjalistike rrugore. Restaurime te ndryshme. ")
u be
("Importi dhe tregtimi i
te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave te surveimit, paisjeve elektroshtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike, montimi dhe servisi i tyre.
Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshme industrial,
makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit, perpunimit,
konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per
interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Projektime dhe tregtim te
sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje parandaluese
kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te brendshme dhe te
jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin
nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne kete fushe. Projektime,
mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware dhe
paisjeve te integruara elektronike, aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te
dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj programi. Rikonstruksione
godinash dhe ambjente publike. Kancelari dhe mirmbajtje zyre. Shtypshkrime,
shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe praktike per nxitjen e
punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto fusha te grupeve studentore.
Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje vegla muzikore dhe
telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese kembimi per vegla muzikore,
telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.Tregetim, projektim, riparim,
mirmbajtje, qeradhenie, si dhe pJese kembimi te sistemeve dhe impianteve ne
sektoret: Elektrike, elektronike, elektromekanik, termike, hidraulike, makineri,
ndertime, energjitike, menaxhim teknologjik, komunikim,broadcast , automatizim,
kontroll, telekontroll, sigurise, si dhe ashensore ,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe
aspirimi ,pajisjeve mjeksore dhe spitalore,mjete pune dhe pajisje
buqesore,rrufepritese tokezim, mbrojtje nga faktore te ndryshem ,axhusteri
,avolzhim , per llogariper veten si dhe per ti sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te
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tretet. Projektim,Tregtim montim, qeradhenje, mirmbajtje, riparime ,sistemet e
konferencave dne video konferencave, Audio - Video dhe skena per te gjitha
llojet evenimenteve Publike dhe sociale .Materiale didaktike mesimore, artikuj
sportive dhe gjimnastikore, dhe prodhime me porosi si: Certifikata, diploma, kupa,
medalje etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata te ndryshme, lodra, fishekziarre,
paketime postera,reklama,stampime ne bluza, etj. Tregetim sisteme ngrohje soba
ngrohje , chiller, pellet dhe Jumizimin me lende te pare te tyre etj.Tregetim rroba
pune , uniforma te ndryshme, Veshje te buta dhe mjeteve mbrojtese te sigurise ne
pune .Tregtim materiale ndertimi, hidrosanitare, bojra, llak dhe solucione te
ndryshme, detergjente dhe material pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime
tregtim duralumini,punime druri dhe plastike, punime etalbont,fasada xhami,
tabelash sinjalistike rrugore. Restaurime te ndryshme.Punime saldimi, matje e
kalibrimi. Punime gjelberimi dhe sistemim lulishte, ndertim parqesh, prerje e
sisitemim pemesh. Zbatime dhe projektime industriale, turistike, bujqesore,
ekonomike, punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te
parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per
to. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme ,sistemim e asfaltim sheshi, pastrim te
superfaqes urbane, sinjalistike rrugore, tabela rrugore dhe vijezime. Ndertim vepra
arti rrugore e hekurudhore, punime metalike, punime karperterie, veshje fasadash,
pastrim te superfaqeve urbane. Tregetim me shumice dhe pakice artikuj mobilerie,
perde, zyre, dyer, paisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertim
barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertim urash. Sisteme hidraulike dhe bonifikime,
vepra kullimi e vaditje. Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve.
Punime germimi. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se
mjedisit. Punime topogjeodezike, matje dhe konsulence per hapesirat publike.
Struktura kunder zhurmes, punime gipsi, shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj.
Arredime zyrash, perde dhe aksesore arredimi. Tregetim dhe riparim I automjeteve
te transportit dhe pjese kembimi te tyre si dhe sherbim lavazhi.Sherbime pastrimi te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sherbime DDD (Dizinfektim,
Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Sisteme te menaxhmit
te rradhes. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo
aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi. ")
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)
01/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-245148-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
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Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra plotesuese te tjera.pdf
Vendimi i Ortakut 2018.pdf
Shenime shpjeguese.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
18/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-397127-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 01.11.2019 ku
eshte vendosur: Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave
te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike,
montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve te
ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te prodhimit,
perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha materialeve per
interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Projektime dhe tregtim te
sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje parandaluese kriminale si
dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te brendshme dhe te jashtme si dhe traflk.
Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te
gjitha paisjeve mbeshtetese ne kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te
gjitha paisjeve IT, Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike,
aparaturave logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe
cdo lloj programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike. Kancelari dhe
mirmbajtje zyre. Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime dhe
praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto fusha te
grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje vegla muzikore
dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese kembimi per vegla muzikore,
telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.Tregetim, projektim, riparim, mirmbajtje,
qeradhenie, si dhe pJese kembimi te sistemeve dhe impianteve ne sektoret: Elektrike,
elektronike, elektromekanik, termike, hidraulike, makineri, ndertime,
energjitike, menaxhim teknologjik, komunikim,broadcast , automatizim, kontroll,
telekontroll, sigurise, si dhe ashensore ,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe aspirimi
,pajisjeve mjeksore dhe spitalore,mjete pune dhe pajisje buqesore,rrufepritese tokezim,
mbrojtje nga faktore te ndryshem ,axhusteri ,avolzhim , per llogariper veten si dhe per ti
sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te tretet. Projektim,Tregtim montim, qeradhenje,
mirmbajtje, riparime ,sistemet e konferencave dne video konferencave, Audio - Video dhe
skena per te gjitha llojet evenimenteve Publike dhe sociale .Materiale didaktike
mesimore, artikuj sportive dhe gjimnastikore, dhe prodhime me porosi si: Certifikata,
diploma, kupa, medalje etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata te ndryshme, lodra,
fishekziarre, paketime postera,reklama,stampime ne bluza, etj. Tregetim sisteme ngrohje
soba ngrohje , chiller, pellet dhe Jumizimin me lende te pare te tyre etj.Tregetim rroba
pune , uniforma te ndryshme, Veshje te buta dhe mjeteve mbrojtese te sigurise ne pune
.Tregtim materiale ndertimi, hidrosanitare, bojra, llak dhe solucione te ndryshme,
detergjente dhe material pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime tregtim
duralumini,punime druri dhe plastike, punime etalbont,fasada xhami, tabelash
sinjalistike rrugore. Restaurime te ndryshme.Punime saldimi, matje e kalibrimi. Punime
gjelberimi dhe sistemim lulishte, ndertim parqesh, prerje e sisitemim pemesh. Zbatime dhe
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projektime industriale, turistike, bujqesore, ekonomike, punime dheu, sistemin taracime,
prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e beton arme dhe kompletimi me instalimet
e nevojshme per to. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme ,sistemim e asfaltim sheshi,
pastrim te superfaqes urbane, sinjalistike rrugore, tabela rrugore dhe vijezime. Ndertim
vepra arti rrugore e hekurudhore, punime metalike, punime karperterie, veshje fasadash,
pastrim te superfaqeve urbane. Tregetim me shumice dhe pakice artikuj mobilerie, perde,
zyre, dyer, paisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertim barriera dhe
mbrojtje rrugore, ndertim urash. Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e
vaditje. Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve. Punime germimi. Punime
per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime topogjeodezike,
matje dhe konsulence per hapesirat publike. Struktura kunder zhurmes, punime gipsi,
shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj. Arredime zyrash, perde dhe aksesore arredimi.
Tregetim dhe riparim I automjeteve te transportit dhe pjese kembimi te tyre si dhe sherbim
lavazhi.Sherbime pastrimi te ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sherbime DDD
(Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Sisteme te
menaxhmit te rradhes. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo
aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi. ")
u
be
("- Importi dhe tregtimi i te gjitha paisjeve elektronike, fonise, kamerave
te surveimit, paisjeve elektro-shtepiake dhe materjaleve elektrike, ndriçime artistike,
montimi dhe servisi i tyre. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i artikujve
te ndryshme industrial, makineri e paisje, lendeve drusore, mobiljeve, linjave te
prodhimit, perpunimit, konfeksioneve, parfumerise. Arredimi dhe tregtimi i te gjitha
materialeve per interiere banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare, etj. Projektime
dhe tregtim te sistemeve parandaluese kundra zjarrit, vjedhjes, dhe cdo paisje
parandaluese kriminale si dhe shenjat konvencionale te te gjithe modeleve te
brendshme dhe te jashtme si dhe traflk. Ekspert privat zjarrfikes ne fushen e
mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri dhe tregtimin e te gjitha paisjeve mbeshtetese ne
kete fushe. Projektime, mirmbajtje, riparim dhe tregtim te gjitha paisjeve IT,
Software dhe Hardware dhe paisjeve te integruara elektronike, aparaturave
logjistike. Hedhje dhe ruajtje te dhenash, mirmbajtje, zhvillues website dhe cdo lloj
programi. Rikonstruksione godinash dhe ambjente publike.Kancelari dhe
mirmbajtje zyre.Shtypshkrime, shumfishime dhe tregtime ne cdo fushe. Trajnime
dhe praktike per nxitjen e punesimit gjithashtu dhe zhvillimin e praktikave ne keto
fusha te grupeve studentore. Menaxhim projektesh ne sherbim te komunitetit. Shitje
vegla muzikore dhe telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake. Pjese kembimi per
vegla muzikore, telekomunikacioni dhe pajisjeve ushtarake.Tregetim, projektim,
riparim, mirmbajtje, qeradhenie, si dhe pJese kembimi te sistemeve dhe impianteve
ne sektoret: Elektrike, elektronike, elektromekanik, termike, hidraulike, makineri,
ndertime, energjitike, menaxhim teknologjik, komunikim,broadcast , automatizim,
kontroll, telekontroll, sigurise, si dhe ashensore ,gjenerator ,sisteme kondisionimi dhe
aspirimi ,pajisjeve mjeksore dhe spitalore,mjete pune dhe pajisje
buqesore,rrufepritese tokezim, mbrojtje nga faktore te ndryshem ,axhusteri
,avolzhim , per llogariper veten si dhe per ti sherbyer aktivitetit te saj ne lidhje me te
tretet. Projektim,Tregtim montim, qeradhenje, mirmbajtje, riparime ,sistemet e
konferencave dne video konferencave, Audio - Video dhe skena per te gjitha llojet
evenimenteve Publike dhe sociale .Materiale didaktike mesimore, artikuj sportive dhe
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gjimnastikore, dhe prodhime me porosi si: Certifikata, diploma, kupa, medalje
etj.Tregtim dhe Jumizim dhurata te ndryshme, lodra, fishekziarre, paketime
postera,reklama,stampime ne bluza, etj. Tregetim sisteme ngrohje soba ngrohje ,
chiller, pellet dhe Jumizimin me lende te pare te tyre etj.Tregetim rroba pune ,
uniforma te ndryshme, Veshje te buta dhe mjeteve mbrojtese te sigurise ne pune
.Tregtim materiale ndertimi, hidrosanitare, bojra, llak dhe solucione te ndryshme,
detergjente dhe material pastrimi, kancelari tonera,paisje zyrash punime tregtim
duralumini,punime druri dhe plastike, punime etalbont,fasada xhami, tabelash
sinjalistike rrugore. Restaurime te ndryshme.Punime saldimi, matje e kalibrimi.
Punime gjelberimi dhe sistemim lulishte, ndertim parqesh, prerje e sisitemim
pemesh. Zbatime dhe projektime industriale, turistike, bujqesore, ekonomike,
punime dheu, sistemin taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e
beton arme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to. Ndertim rruge te
kategorive te ndryshme ,sistemim e asfaltim sheshi, pastrim te superfaqes urbane,
sinjalistike rrugore, tabela rrugore dhe vijezime. Ndertim vepra arti rrugore e
hekurudhore, punime metalike, punime karperterie, veshje fasadash, pastrim te
superfaqeve urbane. Tregetim me shumice dhe pakice artikuj mobilerie, perde, zyre,
dyer, paisje ventilimi etj. Tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertim barriera dhe
mbrojtje rrugore, ndertim urash.Sisteme hidraulike dhe bonifikime, vepra kullimi e
vaditje.Ndertim per N/stacionet dhe kabinat e transfomatoreve.Punime
germimi.Punime per prishjen e ndertimeve. Punime te inxhinierise se mjedisit.
Punime topogjeodezike, matje dhe konsulence per hapesirat publike.Struktura
kunder zhurmes, punime gipsi, shtrim pllakash, lyerje, hidroizolime etj.Arredime
zyrash, perde dhe aksesore arredimi. Tregetim dhe riparim I automjeteve te
transportit dhe pjese kembimi te tyre si dhe sherbim lavazhi.Sherbime pastrimi te
ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sherbime DDD (Dizinfektim,
Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Sisteme te menaxhmit te
rradhes. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet
tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.Tabelë
sinjalistike vertikale dhe horizontale. Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektim,
zbatim dhe tregëtim i të gjithave materialeve inerte. Projektim, montim, tregëtim,
mirëmbajtje dhe riparime të sistemeve laboratorike dhe paisjeve të tyre në c’do
fushë. Tregëtim i materialeve dhe punimeve në parqe, lulishte dhe ambjenteve
publike dhe dekore të tyre. Organizim dhe aredim për festa dhe evente të ndryshëm.
Shërbim internet dhe telefoni. Arredim zyrash dhe institucionesh. Instalime për
nënstatcione kabina, transformator, linja TN.TM, instalim I linjave e gabinave
elektrike të TU, linja për telefona dhe internet.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
17/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-482429-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 11.03.2020 per mbyllje dhe hapje
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adresash dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Magazine mallrash, Pallati Nr.205 tek ish
Nderrmarrja 21 Dhjetori, kati 0;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani, ish Fabrika e Shkrepses në Misto
Mame, Zona Kadastrale 8240;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake Nr.6, Rruga Sabaudin Gabrani, ish Fabrika e Shkrepses në Misto Mame
(Magazinë Mallrash);
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Magazine mallrash, Pallati Nr.205 tek ish Nderrmarrja
21 Dhjetori;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
20/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-549589-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2019.
Lista e Dokumenteve:
Fredi Electronic-Shenimet shpjeguese.pdf
Fredi Electronic-Pasqyra e Performancës.xlsx
Fredi Electronic-Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
Fredi Electronic-Vendimi i Asambles Ortakeve.pdf

24/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-675631-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 19.03.2021, per mbyllje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Magazine mallrash, Pallati Nr.205 tek ish Nderrmarrja
21 Dhjetori, kati 0;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
07/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-714839-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i i kerkeses date 04.06.2021 per mbyllje adrese
dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Mercedes Benz Vito, me targe AA 842 IC;
"

TIRANE;

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

Datë: 16/07/2021

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