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

K51813002H
01/06/2005

3. Emri i Subjektit

KLODIODA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/05/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/05/2005
Tirane Tirane TIRANE Rruga e Barrikadave, Nr.118, kati 3,
Zyra Nr.2
49.000.000,00

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

100,00
Studim, projektim, supervizion, kolaudim te objekteve ne
fushen e ndertimit dhe infrastruktures si dhe punime
gjeodezie, konsulence juridike & teknike per investitore ose
sipermarres te huaj ose vendas. Investim, ndertim dhe
administrim ne fushen e hotelerise, turizmit dhe ndertimit.
Investim dhe aktivitet tregtar ne bare, restorante dhe njesi
tregtare te cdo lloj artikulli. Import - eksport te artikujve te te
gjitha llojeve. Dhenie ose marrje objektesh, aktivitetesh,
trojesh, tokash bujqesore, pyje, kullota, me qira ose ne
administrim.
Ylli Karapici
Nga: 10/08/2016

Deri: 10/08/2021

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

Kreston Albania

13. Ortakët

YlliKarapici

13.1 Vlera e kapitalit

Nga: 11/03/2015
Para: 49.000.000,00

Deri:
Natyre:
1

13.2 Numri i pjesëve

100,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

16. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: KLODIODA shpk
E-Mail: klodioda@gmail.com
Telefon: 0694043470
Të Tjera: Ne CN-411090-06-10, depozitohet vendimi nr. 1,
date 22.06.2010 per shperndarjen e fitimit.
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-006289-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 01/06
/2005

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:33596, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 2005-06-01 Emri I subjektit – KLODIODA Forma ligjore – shpk Data
e themelimit – 23.05.2005 Kohezgjatja – mbi 10 vjet Selia – Rruga e Barrikadave, nr. 118,
Tirane. Kapitali – 100 000 Objekti – Studim, projektim, supervizim, kolaudim te objekteve
ne fushen e ndertimit dhe infrastruktures si dhe punime gjeodezike. Konsulence juridike
dhe teknike per investitore apo kontraktore te ndryshem. Perfaqsuesi ligjor – Ylli Karapici
Ortak - Ylli Karapici
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-15.12.2007 (235).pdf

23/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-411090-06-10
Telefon ishte
("")
u be
("0694043470")
Koment ishte
("")
u be
("Ne CN-411090-06-10, depozitohet vendimi
nr. 1, date 22.06.2010 per shperndarjen e fitimit.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

31/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-552094-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem Nr. 1, date,
18.05.2011 ku eshte vendosur miratimi i statutit te ri te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr.
2

9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare". Depozitim i statutit te
ndryshuar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga e Barrikadave, Nr.118, kati 3, Zyra Nr.2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
RR.BARIKADAVE;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ylli Karapici")
Ne daten "18/05/2016
eshte larguar administratori:
("Ylli Karapici")

TIRANE;
TIRANE;

Nga data "18/05/2011

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-520986-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
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)
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-771687-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.3, date 23.12.2014, ku eshte
vendosur, shperndarja e fitimin e realizuar gjate vitit 2013.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
3

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-794919-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2008.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

14/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-802091-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-930657-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.03.2015, ku eshte vendosur,
emerimi i shoqerise "Net-SFS" sh.p.k, me parter auditimi z. Rezar Llukaçej, per auditimin
e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2014. Saktesim i kodit NVE.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Kreston Albania")
"11/03/2015

Nga data

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)
23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-109190-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
27/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-169239-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi

15/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-482061-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.2, datë 10.12.2015, ku është
vendosur:-Zmadhimi i kapitalit të shoqërisë. – Caktimi i ekspertit kontabel " Net - SFS",
përfaqësuar Z.Rezar Llukacej, per hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit. Depozitimi
i Raportit të Zmadhimit të Kapitalit të shoqërisë, datë 22.12.2015. Depozitimi i vendimit,
nr.3, datë 24.12.2015, ku është vendosur: Miratimi i raportit të zmadhimit të kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"49.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"490.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ylli Karapici")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("49.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Bilanci vjetor
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

06/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-632060-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date:
07.03.2016, ne te cilin eshte vendosur: Emerimi i shoqerise “ Net-SFS Kreston”shpk, me
NUIS L42007012I, me partner auditimi z. Rezar Llukaçej, ekspert kontabel i regjistruar,
per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitet 2015-2017.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
5

paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-766178-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2010
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

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846608-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi

27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846805-07-16 (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)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

15/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-877504-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 10.08.2016 ku eshte
vendosur:Riemerimin e administratorit te shoqerise Z.Ylli Karapici per nje afat 5 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ylli Karapici")
,
Nga Data ishte
("18/05/2011")
u be
("10/08/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ylli Karapici")
,
Kohëzgjatja ishte
("18/05/2016")
u be
("10/08/2021")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-883622-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit per vitin 2009

12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-978922-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem Nr. 3 date
10.10.2016 per shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Studim, projektim, supervizion, kolaudim te objekteve ne fushen e
ndertimit dhe infrastruktures si dhe punime gjeodezie, konsulence juridike & teknike per
investitore ose sipermarres te huaj ose vendas,")
u be
("Studim, projektim,
supervizion, kolaudim te objekteve ne fushen e ndertimit dhe infrastruktures si dhe
punime gjeodezie, konsulence juridike & teknike per investitore ose sipermarres te
huaj ose vendas. Investim, ndertim dhe administrim ne fushen e hotelerise, turizmit
dhe ndertimit. Investim dhe aktivitet tregtar ne bare, restorante dhe njesi tregtare te
cdo lloj artikulli. Import - eksport te artikujve te te gjitha llojeve. Dhenie ose marrje
objektesh, aktivitetesh, trojesh, tokash bujqesore, pyje, kullota, me qira ose ne
administrim. ")
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

03/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-355150-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Subjekti ka depozituar pasqyrat financiare te vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

18/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-869709-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
26/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-178788-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.04.2019, ku eshte vendosur:
Miratimi i emerimit te Mimoza Cara (Memoçi) si Ekspert Kontabel per auditimin e
pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2018.
E-Mail ishte
("")
u be
("klodioda@gmail.com")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-268897-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
shenime_shpjeguese.pdf
vendimi_asamblese_2018.pdf.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-559733-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
Vendim_1_pasqyrat_fin_2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
shenime_shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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Datë: 26/07/2021

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