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

J82816208R
08/05/1998

3. Emri i Subjektit

IMAG

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

27/04/1998

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/04/1998
Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi,
bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", kati 2, zyra
nr.201.
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
Ndertim te objekteve te ndryshme civile, punime restaurimi,
vepra te ndryshme ndertimi. Tregetim artikujsh ushqimor,
industrial, materiale ndertimi me shumice e pakice imp-eks.
Perpunim dhe tregetim te duraluminit, xhamit dhe drurit.
Ndertime objekteve industrial, bujqesore, turistike dhe
kompletime me instalime elektrike e hidraulike.
Agim Ago
Nga: 18/02/2010

Deri: 15/02/2025

AgimAgo

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

Emri Tregtar: IMAG
E-Mail: agim_ago@yhaoo.it
Telefon: 0684032988
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-042996-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 29/04
/1998

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:19355, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit 29.04.1998 Emri i Subjektit ''Imag'' Forma Ligjore Shpk Kohezgjatja
mbi 10 vjet Selia Elbasan, Lagja: 28 Nentori Kapitali 100 000 Leke Objekti ndertim te
objekteve te ndryshme civile, punime restaurimi, vepra te ndryshme ndertimi. Tregetim
artikujsh ushqimor, industrial, materiale ndertimi me shumice e pakice imp-eks.
Perfaqesiuesi Ligjor Agim Ago Ortaku Agim Ago
Lista e Dokumenteve:
R24-NR.8-EZ-01-December-20070007.pdf

2. 01/02
/2000

Numri i Vendimit:19355/1, Gjykata:Tirane
Shtohet objekti i veprimtarise me perpunim e tregetim duro-alumini, xhami8 dhe druri.
Lista e Dokumenteve:
R24-NR.8-EZ-01-December-20070007.pdf

29/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-167524-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

26/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-191486-11-08
Telefon ishte
("")
u be

("0684079623")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
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eshte shtuar ortaku:
("Mark Kuqja")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Agim Ago")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mark Kuqja")
Ne daten "19/11/2013
eshte larguar administratori:
("Agim Ago")

Nga data "19/11/2008

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
23/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-353814-02-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Agim Ago")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Mark Kuqja")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Agim Ago")
Ne daten "18/02/2015
eshte larguar administratori:
("Mark Kuqja")

Nga data "18/02/2010

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-568926-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.1 te dates 01.07.2011 per miratimin e
statutit te ri te shoqerise.Depozitimi i statutit ne pershtatje me ligjin 9901 date 14.04.2008
”Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare’’.Drejtuese teknike e shoqerise eshte znj.Mimoza
Shopi.Ekspert kontabel i miratuar i shoqerise eshte z.Hajrulla Hamati.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Gostime;
SHTERMEN;
Fshati Shtermen, ndertesa 500m prane tregut fshatar.;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
LAGJA 28 NENTORI;
"
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-935633-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem dhe njekohesisht
administratorit te shoqerise, date 14.11.2012, per mbylljen e nje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
Kavaje;
;
GOSE E MADHE;
"

KAVAJE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-581824-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

04/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-850669-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

06/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-854277-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2012.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

17/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-871335-02-15
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 16.02.2015 ku
eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise Agim Ago.
Telefon ishte
("0684079623")
u be
("0684032988")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agim Ago")
,
Kohëzgjatja ishte
("18/02/2015")
u be
("16/02/2020")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-942084-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 02.03.2015 ku
eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, hotel "SKAMPA", kati 4, zyra
nr.403.;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
;
Gostime;
SHTERMEN;
Fshati Shtermen, ndertesa 500m prane tregut fshatar.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-084122-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2011.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

08/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-139125-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-800498-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanc 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849230-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-897488-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)

04/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-965279-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare Viti 2008.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

06/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-362773-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
26/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-643526-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 25.01.2018 ku
eshte vendosur: - Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", kati 2, zyra
nr.201.;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, hotel "SKAMPA", kati 4, zyra nr.403.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-717514-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
27.03.2018, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Ndertim te objekteve te ndryshme civile, punime restaurimi, vepra te
ndryshme ndertimi. Tregetim artikujsh ushqimor, industrial, materiale ndertimi me
shumice e pakice imp-eks. Perpunim dhe tregetim te duraluminit, xhamit dhe drurit.")
u be
("Ndertim te objekteve te ndryshme civile, punime restaurimi, vepra te
ndryshme ndertimi. Tregetim artikujsh ushqimor, industrial, materiale ndertimi me
shumice e pakice imp-eks. Perpunim dhe tregetim te duraluminit, xhamit dhe drurit.
Ndertime objekteve industrial, bujqesore, turistike dhe kompletime me instalime
elektrike e hidraulike.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-864168-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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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)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
01/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-246591-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
5.Shenime shpjeguese .pdf
Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2018.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Viti
2018.xlsx
6.Vendimi i fitimit .PDF

03/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-477317-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 15.02.2020 për riemërimin e
administratorit Agim Ago.
E-Mail ishte
("")
u be
("agim_ago@yhaoo.it")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agim Ago")
,
Kohëzgjatja ishte
("16/02/2020")
u be
("15/02/2025")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-551696-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
Vendim fitimi viti 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2019.xlsx
Shenime shpjeguese viti 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Viti
2019.xlsx

12/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-739145-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2020
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2020.xlsx
Imag Vendimi i fitimit viti 2020.PDF
Shenime shpjeguese viti 2020 Imag.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Viti
2020.xlsx

Datë: 02/09/2021

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