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

K48021210Q
07/03/2005

3. Emri i Subjektit

"DENOLT"

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

12/01/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/01/2005
Kukes Kukes KUKES Lagjja Nr.2, Rruga Dituria , Pallati 9Katesh, Shk.Nr.2, Kati 1.
100.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00
Zbatim te punimeve te ndertimit, Punime dheu sistemime
taracime, ndertime civile industriale turistike, etj
rikonstruksione, punime karpentiere. Tregtimi me shumice e
pakice import eksport mallra te ndryshem, shfrytezim e
perpunim tregtim lende drusore, hoteleri turizem, servis
automjetesh, transport mallra e udhetare brenda e jashte
vendit.
Kujdesi Todaj
Nga: 11/01/2017

Deri: 11/01/2022

KujdesiTodaj

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)
1

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: "DENOLT"
E-Mail: hebibshehu@hotmail.com
Telefon: 0682067905
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-066272-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 12/01
/2005

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:32699, Gjykata:Tirane
Date e regjistrimit-12.01.2005. Emri i subjektit-''DENOLT''. Forma ligjore-SHPK. Data e
themelimit-12.01.2005. Selia-Kukes,lagjja nr 6,ap.13. Kohezgjatja-Mbi 10 vjet. Kapitali100.000 leke. Objekti-Zbatim te punimeve te ndertimit.Punime dheu,sistemime,tarracime
terrenesh.Ndertime civile,industriale,turistike.Ndertim rruge kat V,VI,III,II,I dhe rruge
speciale(autostrada).Ndertim vepra arti te vogla deri ne 6m.Ndertime ujesjellsa dhe
kanalizime,kulla uji.Rikonstruksione godinash civile,ekonomike,veshje fasadash.Tregtim
me shumice e pakice,import-eksport mallra industriale,ushqimore,lende te
para,veshmbathje e konfeksione,hidrosanitare,elektrike,mobilje,materiale
ndertimi.Hoteleri,dyqane,bar restorant.Prodhime te lendes drusore,shfrytezim te
pyjeve.Tregtim te pjeseve te kembimit per makina dhe automjete,sherbime
autoshkolla.Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit.Transport te mallrave dhe te
pasagjereve brenda e jashte vendit. Perfaqesuesi ligjor-Kujdesi todaj. Ortaket-Kujdesi todaj
50%,Adrian Demnushaj 50%.
Lista e Dokumenteve:
R 37 Nr-11-EK-bona-14-12-20070012.pdf

25/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-159970-08-08
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0682067905")
Objekti ishte
("Zbatim te punimeve te ndertimit.Punime dheu,sistemime,tarracime
terrenesh.Ndertime civile,industriale,turistike.Ndertim rruge kat V,VI,III,II,I dhe rruge
speciale(autostrada).Ndertim vepra arti te vogla deri ne 6m.Ndertime ujesjellsa dhe
kanalizime,kulla uji.Rikonstruksione godinash civile,ekonomike,veshje fasadash.Tregtim
me shumice e pakice,import-eksport mallra industriale,ushqimore,lende te
para,veshmbathje e konfeksione,hidrosanitare,elektrike,mobilje,materiale
ndertimi.Hoteleri,dyqane,bar restorant.Prodhime te lendes drusore,shfrytezim te
pyjeve.Tregtim te pjeseve te kembimit per makina dhe automjete,sherbime
autoshkolla.Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit.Transport te mallrave dhe te
pasagjereve brenda e jashte vendit.")
u be
("Zbatim te punimeve te
ndertimit, Punime dheu sistemime taracime, ndertime civile industriale turistike, etj
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rikonstruksione, punime karpentiere. Tregtimi me shumice e pakice import eksport
mallra te ndryshem, shfrytezim e perpunim tregtim lende drusore, hoteleri turizem,
servis automjetesh, transport mallra e udhetare brenda e jashte vendit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Adrian Demnushaj")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Kujdesi Todaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Kujdesi Todaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Kujdesi Todaj")
, Numri i aksioneve
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Lista e Dokumenteve:
29/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-168316-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

27/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-233392-03-09 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

19/09/2011

Numri i ceshtjes: CN-591313-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 25.08.2011, për
miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me
Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujdesi Todaj")
Nga Data ishte
("12/01/2005")
u be
("24/08/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujdesi Todaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("24/08/2016")
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,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
09/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-309677-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 09.01.2014, ku
eshte vendosur ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
;
Surroj;
CINAMAK;
Komuna Surroj, Fshati Qinamak, Ndertese private prane Komunes.;
"
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
LAGJA 2;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-568483-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

09/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-789680-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

26/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-961207-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 25.3.2015, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit. Saktesimi i kodit ekonomik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Nr.2, Rruga Dituria , Pallati 9-Katesh, Shk.Nr.2, Kati 1.;
"
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
;
Surroj;
CINAMAK;

Lagjja
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Komuna Surroj, Fshati Qinamak, Ndertese private prane Komunes.;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-129697-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-179062-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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)

08/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-804877-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846867-07-16 (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)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
22/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-942880-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

13/01/2017

Numri i ceshtjes: CN-104803-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.01.2017, ku eshte vendosur,
riemerimi i administratorit te shoqerise dhe hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
Divjake;
;
DIVJAKE;
Lagjja Mertish , Rruga Pushim Shoferi , Zona Kadastrale Nr. 2663, Nr. Pasurie
57/21.;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujdesi Todaj")
Nga Data ishte
("24/08/2011")
u be
("11/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Kujdesi Todaj")
Kohëzgjatja ishte
("24/08/2016")
u be
("11/01/2022")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
15/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-333069-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
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19/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-746924-04-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

11/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-931386-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 10.09.2018 ku
eshte vendosur : Hapja dhe mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Kamion Man me targe AA 852 SP, RTV Franchin me targe AER 993.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
LUSHNJE;
Divjake;
;
DIVJAKE;
Lagjja Mertish , Rruga Pushim Shoferi , Zona Kadastrale Nr. 2663, Nr. Pasurie 57/21.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

01/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-149309-03-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

04/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-154401-04-19
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.04.2019, ku eshte vendosur:
Mbyllje adrese dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("hebibshehu@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Man me targe AA 852 SP, RTV Franchin me targe AER 993.;
"

Kamion

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-325323-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 04.09.2019 për
hapje të një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
Kamion Daimler Chrysler me targe AA 677 YM.;
"

KUKES;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-336693-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 16.09.2019 ku
eshte vendosur : Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Daimler Chrysler me targe AA 677 YM.;
"

Kamion

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
18/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-503477-05-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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Vendimi i Ortakut Denolt shpk 2019.pdf
1Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx
5Shenime te Tjera.pdf
18/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-507799-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.05.2020, ku eshte vendosur:
Hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Kamion Daimler CHRYSLER me targe AA 677 FY,Gjysem Rimorkio SCHMITZ me
targe ACR636.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-509015-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 19.05.2020 për hapjen dhe
mbylljen e adresës dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Terheqes Daimler CHRYSLER me targe AA 677 KE,Gjysem Rimorkio SCHMITZ
me targe ACR636.;
"
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Kamion
Daimler CHRYSLER me targe AA 677 FY,Gjysem Rimorkio SCHMITZ me targe ACR636.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-525051-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 16.06.2020 për
mbylljen e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Terheqes
Daimler CHRYSLER me targe AA 677 KE,Gjysem Rimorkio SCHMITZ me targe ACR636.;
"
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-678364-03-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
2Pasqyra e performancës pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve sipas funksionit.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Rraporte Stistika.PDF
Vendimi i Ortakut 2020.PDF

Datë: 22/07/2021

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