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

L01717030C
17/05/2010

3. Emri i Subjektit

NOVATECH STUDIO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

06/05/2010

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/05/2010
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi
Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona kadastrale 8370,
hyrja 1, ap 18
25.277.000,00

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
Projektim, supervizion, kolaudim ndertime te te gjitha
llojeve. Punime topografike dhe vleresim te pasurive te
paluajtshme etj. Konsulence per certifikimin me standart ISO
si dhe ilustrime grafike te te gjitha llojeve. Produksion
filmash me metrazh te shkurter.Studime projektime-punime
e vleresime hidrogjeologjike inxhinierike.
Emil Nova
Nga: 10/07/2018

Deri: 10/07/2023

RikardaNova

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.110.800,00

12.2 Numri i pjesëve

40,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
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13. Ortakët

EmilNova

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 15.166.200,00

13.2 Numri i pjesëve

60,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

60,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: NOVATECH STUDIO
E-Mail: novatechstudio@gmail.com
Telefon: 0682065950

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-392993-05-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
27/08/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-864391-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, Nr.40 Prot
date 23.08.2012 per ndryshimin e adreses kryesore (selise) te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Bardhyl,pallati nr 11/b,shkalla 4,apartamenti 14;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Ferit Xhajko, nr. 413.;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-583841-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
26/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-827492-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

20/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-014535-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozititmi i vendimit te ortakeve te shoqerise, nr.01, date:
17.04.2015, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore dhe saktesimi i Kodit
Ekonomik (NPV).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Pallati Edil - Al-it, Kati i dyte, Zona
Kadastrale 8160, Pasuria Nr. 4/225;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Bardhyl,pallati nr 11/b,shkalla 4,apartamenti 14;
"
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)

05/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-079114-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 03.06.2015, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë edhe për një
periudhë 3 vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emil Nova")
, Nga
Data ishte
("10/05/2010")
u be
("03/06/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emil Nova")
,
Kohëzgjatja ishte
("10/05/2015")
u be
("03/06/2018")
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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)
02/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-187848-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

30/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-384829-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 27.10.2015 per ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 8, rruga Shenasi Dishnica, nr pasurie 10/221+1-18, zona
kadastrale 8370, hyrja 1, ap 18;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Pallati Edil - Al-it, Kati i dyte, Zona Kadastrale 8160,
Pasuria Nr. 4/225;
"
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)

20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832889-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

12/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-858049-07-18
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
10.07.2018 ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emil Nova")
, Nga
Data ishte
("03/06/2015")
u be
("10/07/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Emil Nova")
,
Kohëzgjatja ishte
("03/06/2018")
u be
("10/07/2023")
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)
09/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-905373-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Ortakëve datë
06.08.2018, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit të Shoqërisë.
Objekti ishte
("Projektim, supervizion, kolaudim ndertime te te gjitha llojeve.
Punime topografike dhe vleresim te pasurive te paluajtshme etj. Konsulence per
certifikimin me standart ISO si dhe ilustrime grafike te te gjitha llojeve. Produksion
filmash me metrazh te shkurter.")
u be
("Projektim, supervizion, kolaudim
ndertime te te gjitha llojeve. Punime topografike dhe vleresim te pasurive te
paluajtshme etj. Konsulence per certifikimin me standart ISO si dhe ilustrime grafike
te te gjitha llojeve. Produksion filmash me metrazh te shkurter.Studime projektimepunime e vleresime hidrogjeologjike inxhinierike. ")
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
paguar)

24/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075885-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, date
27.12.2018 ku eshte vendosur: Emërimi i shoqërisë audituese “Jaupaj” për hartimin e
raportit për rritjen e kapitalit. Depozitimi i raportit të ekspertit, datë 28.12.2018.
Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë 29.12.2018 ku është vendosur:
Miratimi i raportit të ekspertit për rritjen e kapitalit. Deklarim i postës elektronike (e-mail).
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"17.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"170.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("novatechstudio@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Rikarda Nova")
, Vlera e Kontributit
ishte
("40.000,00")
u be
("6.800.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Emil Nova")
, Vlera e Kontributit ishte
("60.000,00")
u be
("10.200.000,00")
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
29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-288455-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i pasqyrave financiare të vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenimet Shpjeguese.pdf
Novatech Vendimi i ortakeve per bilancin 2018.pdf

10/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-288529-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Novatech - Shenimet shpjeguese te bilancit 2019 pjesa 1.pdf
Novatech - Shenimet shpjeguese te bilancit 2019 pjesa 2.pdf
Novatech -vendimi i ortakeve per miratimin e bilancit 2019.pdf
Novatech - Pozicioni financiar dt. 3.12.2019.xlsx
Novatech - Pasqyra e performances viti 2019.xlsx

26/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-312508-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, date
27.07.2019 ku eshte vendosur:Zmadhimi i kapitalit te shoqerise. Emërimi i shoqërisë
audituese “Jaupaj-G” për hartimin e raportit për rritjen e kapitalit. Depozitimi i raportit të
ekspertit, datë 28.07.2019. Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
29.07.2019 ku është vendosur: Miratimi i raportit të ekspertit për rritjen e kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"17.000.000,00"
u be
"20.277.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"170.000,00"
u be
"202.770,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rikarda Nova")

, Vlera e Kontributit
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ishte
("6.800.000,00")
u be
("8.110.800,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Emil Nova")
, Vlera e Kontributit ishte
("10.200.000,00")
u be
("12.166.200,00")
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
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
29/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-459841-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.01.2020, per zgjatjen e afatit të
shoqërisë.
DurationEndDate ishte
"06/05/2020"
u be
""
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

30/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-638153-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per zmadhim kapitali.
Vlera e Kapitalit ishte
"20.277.000,00"
u be
"25.277.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"202.770,00"
u be
"252.770,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Emil Nova")
, Vlera e Kontributit ishte
("12.166.200,00")
u be
("15.166.200,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Rikarda Nova")
, Vlera e Kontributit
ishte
("8.110.800,00")
u be
("10.110.800,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-762523-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
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Lista e Dokumenteve:
Novatech -vendimi i ortakeve per miratimin e bilancit 2020.pdf
Novatech - Pasqyra e performances viti 2020.xlsx
Novatech - Shenimet shpjeguese te bilancit 2020.pdf
Novatech - Pozicioni financiar dt. 31.12.2020.xlsx

Datë: 23/08/2021

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