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

K72113010E
13/09/2007

3. Emri i Subjektit

A & E ENGINEERING sh.p.k

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/09/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/09/2007
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.10, Rruga
Islam Alla, pallati IVEA 3/5
120.000,00

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

100,00
Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim,
ristrukturim etj, objekteve sociale, kulturore, ekonomike,
industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale
ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta
te shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare.
Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te
ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe
riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit
rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale,
aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime,
gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje punimesh te
inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,
riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime mbi
dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te siperfaqeve te
gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve
te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit.
Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes
teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime,
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe
perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence
teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per 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

cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime
ne planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi,
sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim
dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele
rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra
hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe
hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te
medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha,
i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te
impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise,
studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime,
mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te
mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi
masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji.
Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena.
Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis (
Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit ne mjedis ).
Sherbime konsulence ligjore dhe perfaqesim ne gjykate te
subjekteve ne fushen e ndertimit. Shërbimet e Avokatisë
Entela Çano
Nga: 21/10/2020

Deri: 21/10/2025

EntelaÇano

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 120.000,00

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

E-Mail: aandee2000@gmail.com
Telefon: 0692079981

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
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Regjistrimi Fillestar: CN-000249-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/09/2007

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-100832-09-07
Data e Themelimit ishte
"13/09/2007"
u be
"02/09/2007"
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, mbikqyrje per me shume shih nenin 4 te aktit
themelimit")
u be
("Ndertim, projektim, mbikqyrje, prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi")
Lista e Dokumenteve:

22/05/2008

Numri i ceshtjes: CN-141014-05-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Alert Metaj")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Entela Çano")
, Vlera e Kontributit ishte
("40.000,00")
u be
("60.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Entela Çano")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("33,33")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Entela Çano")
, Numri i aksioneve ishte
("33,33")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arian Shtëmbari")
, Vlera e Kontributit
ishte
("40.000,00")
u be
("60.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arian Shtëmbari")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("33,33")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arian Shtëmbari")
, Numri i aksioneve
ishte
("33,33")
u be
("50,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

01/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-566394-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.3 dt.27.06.2011 te Asamblese se
ortakeve, per miratimin e statutit te ri te shoqerise. Depozitimi i statutit te ri.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, mbikqyrje, prodhim dhe tregtim materiale
ndertimi")
u be
("Ndertim, projektim,zbatim,
mbikqyrje,kolaudim,ristrukturim etj,objekteve sociale,kulturore,ekonomike,
industrial,objekte banimi. prodhim dhe tregtim materiale ndertimi.inertesh.Ndertim
godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe kredi
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bankare.Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si
dhe restaurime.Ndertime,projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe
autostradash,punime te sinjalizimit rrogor etj.Ndertime vepra te medha
hidroteknike,portuale,aeroportuale e te
kantiereve,detare,puse,çpime,gjeologoinxhinjerike,çpime per uje.Kryerje punimesh
te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,riparim dhe mirmbajtje te
veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te
siperfaqeve te gjelbera si pyje,parqe.Administrim i guroreve,impjanteve te betonit,te
konglomerateve bituminoze dhe te copezimit.Sherbime te natyres se
projektimeve,drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te
kualifikuar,rilevime,topografike,punime topogjodezike,qendrueshmeri dhe perforcim
themelesh,ndertim dige te larte.Asistence teknike, juridike etj.Sherbime te natyrave
te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Entela Çano")
Data ishte
("02/09/2007")
u be
("27/06/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Entela Çano")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("27/06/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
19/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-076021-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Asamblese se ortakeve, date
09.04.2013 ku eshte vendosur: Miratimin e shitjes se 50 % te kuotave te zoteruara nga Z.
Arian Shtembari ne favor te Znj. Entela Çano. Depozitimi i Kontrates se Shitjes se 50 % te
kuotave, date 09.04.2013, Nr. 1908 Rep, Nr.623 Kol.
Telefon ishte
("0682086986")
u be
("0692079981")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Arian Shtëmbari")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Entela Çano")
("60.000,00")
u be
("120.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Entela Çano")
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Entela Çano")
("50,00")
u be
("100,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
22/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-564796-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

13/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-797702-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

04/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-907664-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i kodit ekonomik
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

12/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-092704-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-176094-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
21/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-295425-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
29.08.2015 per shtimin e objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim,zbatim, mbikqyrje,kolaudim,ristrukturim
etj,objekteve sociale,kulturore,ekonomike, industrial,objekte banimi. prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi.inertesh.Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu
dhe me fonde publike dhe kredi bankare.Ndertime me karakter social kulturor dhe te
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime.Ndertime,projektime dhe riasfaltime rrugesh
dhe autostradash,punime te sinjalizimit rrogor etj.Ndertime vepra te medha
hidroteknike,portuale,aeroportuale e te
kantiereve,detare,puse,çpime,gjeologoinxhinjerike,çpime per uje.Kryerje punimesh te
inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,riparim dhe mirmbajtje te veprave
egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera
si pyje,parqe.Administrim i guroreve,impjanteve te betonit,te konglomerateve bituminoze
dhe te copezimit.Sherbime te natyres se projektimeve,drejtimit dhe ndihmes teknike te
punimeve me personel te kualifikuar,rilevime,topografike,punime
topogjodezike,qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,ndertim dige te larte.Asistence
teknike, juridike etj.Sherbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me
licencat perkatese.")
u be
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje,
kolaudim, ristrukturim etj, objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial,
objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina
banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare.
Ndertime me karakter social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe
restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime
te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale,
aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime per uje.
Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim
dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat
siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve,
impjanteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te
natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te
kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe
perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime
te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese.
Sherbime ne planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe
te gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte,
hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike.
Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per
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objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te
medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres
se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes
se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te
ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. ")
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
05/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-395388-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Statutit Datë 21.10.2015, në përshtatje me Ligjin
9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare. Depozitimi i Prokures së
Posacme Nr. 9656 Rep, Nr.2086 Kol, Date 29.10.2015, ku Znj. Entela Çano, ne cilesine e
administratrit te shoqeris “ A & E ENGINEERING ” sh.p.k, emëron si përfaqesues të
posacëm Znj. Sabina Bollano , te cilit i jepen tagrat e përfaqesimit të përcaktuara në këtë
akt.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Entela Çano")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/06/2016")
u be
("21/10/2020")
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

16/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-454163-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.12.2015, ku eshte vendosur,
hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.7, rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr.1 mbi shtepine Botuese
Dituria, Kati.3;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
21/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-514180-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
20.01.2016, ne te cilin eshte kerkuar: Mbyllja e nje adres dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.7, rruga Muhamet Gjollesha, Pallati nr.1 mbi shtepine Botuese Dituria,
Kati.3;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-810454-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-851957-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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

12/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-878912-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2009

05/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-913561-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
01.09.2016 te miratoje ndryshimin e adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Besim Alla, pallati IVEA 3/5;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Frederik Shiroka, kulla nr.1, te ish fusha e zeze;
"

TIRANE;
"
TIRANE;

Rruga

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)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
07/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-916892-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.09.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Bashkiake nr.10, Rruga Besim Alla, pallati IVEA 3/5;
"

TIRANE;
"
TIRANE;

Njesia

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
08/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-922494-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM BILANCI VITI 2009
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

09/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-922701-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
05.09.2016 per shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim
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materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu
dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh
dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike,
portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime
per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,
riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat
siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve
te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se
projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar,
rilevime, topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per
te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne planifikim urban.
Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore.
Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe
hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte,
bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe
shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime,
mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. ")
u
be
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe
tregtim materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te
shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter
social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime,
projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor
etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve,
detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje punimesh te
inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirmbajtje te
veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te
siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve te betonit,
te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve,
drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime,
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne
planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra
lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele
rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe
vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per
objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te
buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve,
mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise,
studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit
dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e
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projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i
akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
23/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-943042-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Aktit "Revokim Prokure", Nr. 6723 Rep, Nr.6140
Kol, date 21.09.2016, sipas së cilës revokohet prokura Nr. 9656 Rep, Nr.2086 Kol, Date
29.10.2015. Depozitim i vendimit date 22.09.2016, ku është vendosur: Të miratojë
Revokimin e Prokurës së Posacme Nr. 9656 Rep, Nr.2086 Kol, Date 29.10.2015.
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)

03/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-398144-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
07.07.2017 per miratimin e shtimit te objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu
dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh
dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike,
portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime
per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,
riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat
siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve
te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se
projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar,
rilevime, topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per
te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne planifikim urban.
Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore.
Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe
hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte,
bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
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Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe
shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime,
mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe
pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji.
Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. ")
u be
("Ndertim,
projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, objekteve sociale,
kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale
ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe
me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime
rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te
medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime,
gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te
gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime
mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe.
Administrim i guroreve, impjanteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te
copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te
punimeve me personel te kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike,
qendrueshmeri dhe perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike,
juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me
licencat perkatese. Sherbime ne planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi,
sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte,
helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra
hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te
trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me
ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te
prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike,
studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te
mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga
zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e
rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe
vlerësim i ndikimit ne mjedis )")
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
27/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-402681-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
19/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-467960-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 18.09.2017, ku
eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu
dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh
dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike,
portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime
per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,
riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat
siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve
te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se
projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar,
rilevime, topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per
te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne planifikim urban.
Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore.
Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe
hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte,
bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe
shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime,
mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe
pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji.
Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur
me ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit ne mjedis )")
u be
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, objekteve
sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise
ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor
dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe
riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime
vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse,
çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te
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te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese
izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje,
parqe. Administrim i guroreve, impjanteve te betonit, te konglomerateve bituminoze
dhe te copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike
te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike,
qendrueshmeri dhe perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike,
juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me
licencat perkatese. Sherbime ne planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi,
sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte,
helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra
hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te
trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me
ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te
prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike,
studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te
mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga
zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e
rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe
vlerësim i ndikimit ne mjedis ). Sherbime konsulence ligjore dhe perfaqesim ne
gjykate te subjekteve ne fushen e ndertimit.")
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
10/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-549198-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 30.10.2017 per
shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim
materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu
dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social kulturor dhe te
kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh
dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike,
portuale, aeroportuale e te kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime
per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,
riparim dhe mirmbajtje te veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat
siperfaeqsore te siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve
te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se
projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar,
rilevime, topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per
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te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne planifikim urban.
Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore.
Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe
hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te medha, porte e aeroporte,
bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet.
Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe
shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime,
mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe
pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji.
Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur
me ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit ne mjedis ). Sherbime
konsulence ligjore dhe perfaqesim ne gjykate te subjekteve ne fushen e ndertimit.")
u
be
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe
tregtim materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te
shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter
social kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime,
projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor
etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve,
detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime per uje. Kryerje punimesh te
inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirmbajtje te
veprave egzistuese izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaeqsore te
siperfaqeve te gjelbera si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve te betonit,
te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve,
drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime,
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Sherbime ne
planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra
lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele
rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe
vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per
objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te
buta dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve,
mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise,
studime te sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit
dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e
projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i
akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me
ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit ne mjedis ). Sherbime
konsulence ligjore dhe perfaqesim ne gjykate te subjekteve ne fushen e ndertimit.
Shërbimet e Avokatisë")
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-878221-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
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

23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-276924-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
shenimet spjeguese.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
shenimet spjeguese.pdf
VENDIM.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx

30/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-564641-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
bilanc 2019_compressed.pdf
vendimm ortaku.pdf

18/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-621129-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.02., datë 17.11.2020, të asamblesë së
16

ortakut të vetëm, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("aandee2000@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Entela Çano")
, Nga
Data ishte
("27/06/2011")
u be
("21/10/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Entela Çano")
,
Kohëzgjatja ishte
("21/10/2020")
u be
("21/10/2025")
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

Datë: 19/07/2021

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