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

K81321002M
21/01/2008

3. Emri i Subjektit

A V E CONSULTING

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/09/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/09/2006
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Tish
Daija, pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri)
10.000.000,00

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

2,00
Per punime dhe per vleresim, projektim, mbikqyrje,
kolaudim, per aktivitetet e poshte shenuara. Ndertime Civile
dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash
civile dhe industriale, veshjeve te fasadave, rrugeve,
autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro
hekurudhore me kavo dhe pista aeroportuale, punime
nentokesore, ure e vepra arti, diga dhe tunele hodroteknike,
ujesjellsa, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare
dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore,
sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per
prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nen/stacione,
kabinat e transformatoreve, linja TN te mesem dhe
shperndarjen e energjise, punime te inxhinierise se mjedisit,
hartimi i vleresimit te ndikimit ne mjedis, punime per
prishjen e ndertimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina,
lavanderi, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe
transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues),
punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture
me materiale me materiale druri, plastike, metalik dhe xhami
dhe rifinitur te natyres teknike ndertuese, impiante te
sinjalistikes ndriçuese te trafikut, sinjalistike jo ndriçuese,
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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

barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat beton
arme, struktura metalike dhe druri, punime strukturore
speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi
shina dhe traversa, Impiante teknologjike, termike dhe te
kondicionimit, impiante dhe linja telefonie, rrjete kabllore
me fibra optike per telekomunikacion, impiante te
brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV etj.
pastrimi i ujrave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i
impianteve te ujit te pijshem dhe te pastrimit te tij, ndertim i
impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane.
Punime topogjeodezike, sistemet kundra zhurmes per
infrastrukture, shpime gjeologjike-inxhinierike, puse e
shpime per uje, vleresim i pasurive te paluajtshme dhe
konsulence ne tregun e shit-blerjeve te pronave. Aktivitet ne
fushen e tregtise, tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve
te ndryshem industriale, materiale te ndertimit, artikuj te
perzier, artikuj ushqimor, elektrike dhe elektroshtepiake,
artikujve informatike dhe te telekomunikacionit, pajisje
zyrash, import - eksporti i tyre. Rinkonstruksione dhe
perforcime te objekteve monument kulture dhe objekteve te
rendesive te vecanta.
Arben Dervishaj
Nga: 19/05/2016

ErvinPaçi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 4.900.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

49,00

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

Deri: 29/10/2025

Natyre:

ArbenDervishaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.100.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

51,00

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: A V E CONSULTING
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E-Mail: ave_consulting@yahoo.com
Telefon: 0697000005 0684055663
Të Tjera: Drejtues teknik Arben Dervishaj
16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-112501-01-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 19/09
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:36378, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:19-09-2006 Emri I subjektit:"A V E CONSULTING" Forma
ligjore:Sh.p.k. Data e themelimit:14-09-2006. Kohezgjtja:Mbi 20 vjet. Selia:Rr:
Kavajes,Qendra Gurten,nr 120,tek wolsvageni. Kapitali:100.000 leke. Objekti:Veprimtari
ne ndertim,projektim,ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,ndertime
civile,mobilje,dizanj industrial,punime dheu,sistemime,tarracime,beton,impiante
elektrike,telefoni,citofoni,ndertim fusha aviacioni,punime karpentierie,shpime
pusesh,sillosa,veshej fasadash,lulishte,punime topogjeodezike,shumice e pakice mallra
industriale,ushqimore,bujqesore,blegtorale,veshmbathje,konfeksione,inerte,rere,zhavorr,bi
me medicinale,lende drusore,kozmetike,karburante dhe vajra lubrifikante,duralumin etj.
Perfaqesuesi ligjor:Arben Dervishaj. Ortaket:Arben Dervishaj,Vilson Goshi,Ervin Paçi.
Lista e Dokumenteve:
R39-Nr-44-RP-EH-18-12-20070014.pdf

26/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-128580-03-08
Objekti ishte
("Veprimtari ne ndertim,projektim,ndertime
civile,industriale,turistike,bujqesore,ndertime civile,mobilje,dizanj industrial,punime
dheu,sistemime,tarracime,beton,impiante elektrike,telefoni,citofoni,ndertim fusha
aviacioni,punime karpentierie,shpime pusesh,sillosa,veshej fasadash,lulishte,punime
topogjeodezike,shumice e pakice mallra
industriale,ushqimore,bujqesore,blegtorale,veshmbathje,konfeksione,inerte,rere,zhavorr,bi
me medicinale,lende drusore,kozmetike,karburante dhe vajra lubrifikante,dural")
u
be
("Aktivitet ne fushen e ndertimit, tregti, import, eksport, superzivion,
projektim, etj")
Koment ishte
("")
u be
("Drejtues teknik Arben Dervishaj")

3

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
09/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-560263-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së Ortakëve, datë
18.05.2011, për miratimin e statutit te ri të shoqerisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë,
përshtatur me ligjin tregtar Nr.9901, datë 14.04.2008.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Dervishaj")
Nga Data ishte
("14/09/2006")
u be
("18/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Dervishaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("18/05/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
26/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-202814-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 15.09.2013, ku eshte vendosur
miratim i shitjes se 33.3% te kuotave Vilson Goshi ne favor te Ervin Paçi dhe Arben
Dervishaj.Depozitim i Kontrate Shitje Kuotash Nr.6645 Rep., Nr.2909 Kol., date
17.09.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Vilson Goshi")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Paçi")
, Vlera e Kontributit ishte
("33.300,00")
u be
("49.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Paçi")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("33,30")
u be
("49,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Paçi")
, Numri i aksioneve ishte
("33,30")
u be
("49,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Dervishaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("33.400,00")
u be
("51.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Dervishaj")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("33,40")
u be
("51,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Dervishaj")
, Numri i aksioneve
ishte
("33,40")
u be
("51,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-496772-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise,
date 04.06.2014 ku eshte vendosur:Ndryshimi i adreses kryesore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Tish Daija, pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri);
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
e Kavajes, Qendra Gurten, Nr. 120 Tek Wolsvageni;
"
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

13/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-509504-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

03/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-847593-02-15 (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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-118702-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
13/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-745636-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 17.05.2016 per riemerimin e
administratorit Arben Dervishaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Dervishaj")
Nga Data ishte
("18/05/2011")
u be
("19/05/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Dervishaj")
Kohëzgjatja ishte
("18/05/2016")
u be
("19/05/2021")

,
,

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
13/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-814335-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare Viti 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832694-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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Bilanci Kontabël
10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-974914-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

06/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-360784-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 06.06.2017, ku eshte vendosur:
Shtimi i objektit te aktivitetit.
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("E Huaj (100%)")
Objekti ishte
("Aktivitet ne fushen e ndertimit, tregti, import, eksport, superzivion,
projektim, etj")
u be
("Per punime dhe per vleresim, projektim, mbikqyrje,
kolaudim, per aktivitetet e poshte shenuara. Ndertime Civile dhe industriale,
rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshjeve te fasadave,
rrugeve, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro hekurudhore
me kavo dhe pista aeroportuale, punime nentokesore, ure e vepra arti, diga dhe
tunele hodroteknike, ujesjellsa, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare
dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe
bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per
nen/stacione, kabinat e transformatoreve, linja TN te mesem dhe shperndarjen e
energjise, punime te inxhinierise se mjedisit, hartimi i vleresimit te ndikimit ne
mjedis, punime per prishjen e ndertimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina,
lavanderi, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle
levizese, transportues), punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture
me materiale me materiale druri, plastike, metalik dhe xhami dhe rifinitur te natyres
teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut, sinjalistike jo
ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat beton arme,
struktura metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura
speciale, punime mbi shina dhe traversa, Impiante teknologjike, termike dhe te
kondicionimit, impiante dhe linja telefonie, rrjete kabllore me fibra optike per
telekomunikacion, impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV etj.
pastrimi i ujrave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impianteve te ujit te pijshem
dhe te pastrimit te tij, ndertim i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve
urbane. Punime topogjeodezike, sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, shpime
gjeologjike-inxhinierike, puse e shpime per uje, vleresim i pasurive te paluajtshme
dhe konsulence ne tregun e shit-blerjeve te pronave. Aktivitet ne fushen e tregtise,
tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem industriale, materiale te
ndertimit, artikuj te perzier, artikuj ushqimor, elektrike dhe elektroshtepiake,
artikujve informatike dhe te telekomunikacionit, pajisje zyrash, import - eksporti i
tyre.")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-381602-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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

12/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-699834-03-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit te vitit 2017.
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)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

12/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-699905-03-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2017
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
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23/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-750015-04-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

03/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-152706-04-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-280637-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Ave Consulting Shenime te bilancit 2018.pdf
Vendim I Asamblese se Ortakeve per Bilanc 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

07/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-537714-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019.
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Lista e Dokumenteve:
Pozicioni Financiar.xlsx
Pasqyrat financiare VITI 2019 OK.pdf
Performanca sipas natyres.xlsx
Vendim Ortaku per miratim bilanci 2019 OK.pdf
26/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-579291-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 25.08.2020, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit. Deklarim i adresës së
emailit dhe numrit të kontaktit.
Telefon ishte
("")
u be
("0697000005")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0684055663")
E-Mail ishte
("")
u be
("ave_consulting@yahoo.com")
Ownership_Code ishte
("E Huaj (100%)")
u be
("Shqiptare (100%)")
Objekti ishte
("Per punime dhe per vleresim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, per
aktivitetet e poshte shenuara. Ndertime Civile dhe industriale, rikonstruksion dhe
mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshjeve te fasadave, rrugeve, autostrada,
ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro hekurudhore me kavo dhe pista
aeroportuale, punime nentokesore, ure e vepra arti, diga dhe tunele hodroteknike,
ujesjellsa, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje,
punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per
prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nen/stacione, kabinat e transformatoreve,
linja TN te mesem dhe shperndarjen e energjise, punime te inxhinierise se mjedisit, hartimi
i vleresimit te ndikimit ne mjedis, punime per prishjen e ndertimeve, impianteve
hidrosanitare, kuzhina, lavanderi, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues
(ashensore, shkalle levizese, transportues), punime rifiniture te muratures dhe te lidhura
me to, rifiniture me materiale me materiale druri, plastike, metalik dhe xhami dhe rifinitur
te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut, sinjalistike jo
ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat beton arme, struktura
metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime
mbi shina dhe traversa, Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe
linja telefonie, rrjete kabllore me fibra optike per telekomunikacion, impiante te
brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV etj. pastrimi i ujrave detar, liqenore dhe
lumore, ndertim i impianteve te ujit te pijshem dhe te pastrimit te tij, ndertim i impianteve
te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike, sistemet kundra
zhurmes per infrastrukture, shpime gjeologjike-inxhinierike, puse e shpime per uje,
vleresim i pasurive te paluajtshme dhe konsulence ne tregun e shit-blerjeve te pronave.
Aktivitet ne fushen e tregtise, tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem
industriale, materiale te ndertimit, artikuj te perzier, artikuj ushqimor, elektrike dhe
elektroshtepiake, artikujve informatike dhe te telekomunikacionit, pajisje zyrash, import eksporti i tyre.")
u be
("Per punime dhe per vleresim, projektim,
mbikqyrje, kolaudim, per aktivitetet e poshte shenuara. Ndertime Civile dhe
industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshjeve
te fasadave, rrugeve, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro
hekurudhore me kavo dhe pista aeroportuale, punime nentokesore, ure e vepra arti,
diga dhe tunele hodroteknike, ujesjellsa, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime
10

detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike
dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime
per nen/stacione, kabinat e transformatoreve, linja TN te mesem dhe shperndarjen e
energjise, punime te inxhinierise se mjedisit, hartimi i vleresimit te ndikimit ne
mjedis, punime per prishjen e ndertimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina,
lavanderi, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle
levizese, transportues), punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture
me materiale me materiale druri, plastike, metalik dhe xhami dhe rifinitur te natyres
teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut, sinjalistike jo
ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat beton arme,
struktura metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura
speciale, punime mbi shina dhe traversa, Impiante teknologjike, termike dhe te
kondicionimit, impiante dhe linja telefonie, rrjete kabllore me fibra optike per
telekomunikacion, impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV etj.
pastrimi i ujrave detar, liqenore dhe lumore, ndertim i impianteve te ujit te pijshem
dhe te pastrimit te tij, ndertim i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve
urbane. Punime topogjeodezike, sistemet kundra zhurmes per infrastrukture, shpime
gjeologjike-inxhinierike, puse e shpime per uje, vleresim i pasurive te paluajtshme
dhe konsulence ne tregun e shit-blerjeve te pronave. Aktivitet ne fushen e tregtise,
tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve te ndryshem industriale, materiale te
ndertimit, artikuj te perzier, artikuj ushqimor, elektrike dhe elektroshtepiake,
artikujve informatike dhe te telekomunikacionit, pajisje zyrash, import - eksporti i
tyre. Rinkonstruksione dhe perforcime te objekteve monument kulture dhe objekteve
te rendesive te vecanta.")
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)
02/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-611096-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 30.10. 2020 per riemerim
administratori
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arben Dervishaj")
Kohëzgjatja ishte
("19/05/2021")
u be
("29/10/2025")

,

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)
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02/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-668793-03-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Shenime shpjeguese.pdf
Vendimi i Ortakeve per miratim bilanci (1).pdf
Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
Pasqyra e performances.xlsx

22/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-690508-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 19.04.2021 ku është vendosur për
zmadhimin e kapitalit dhe emërimi i Flutura Luke, Eksperte Ligjore për hartimin e raportit
për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë. Depozitimi i Raportit për zmadhimin e kapitalit,
datë 20.04.2021.Depozitimi i vendimit, datë 21.04.2021 ku është vendosur: Miratimi i
raportit të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"10.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"5.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Paçi")
, Vlera e Kontributit ishte
("49.000,00")
u be
("4.900.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ervin Paçi")
, Numri i aksioneve ishte
("49,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Dervishaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("51.000,00")
u be
("5.100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Arben Dervishaj")
, Numri i aksioneve
ishte
("51,00")
u be
("1,00")
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
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

Datë: 08/09/2021

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