EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K32731239W
(NUIS)
2. Emri i subjektit

ARTAN LLOZANA

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

09/12/1999

5. Fusha e veprimtarisë

Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike,
kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit.
Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera,
aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te
internetit, sherbime veb hosting, sherbimeve te
telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave
dhe rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera
informatike. Hartim dhe implemetim projektesh ne fushen e
teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim
kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus
kartmonedhash dhe tabela elktronike. Servis per automjete
dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete.
Tregtim dhe instalim sofware. Tregtime dhe sherbime
pajisjesh laboratorike. Tregti me pakice dhe shumice te
materialeve dizinfektuese
Elbasan Elbasan ELBASAN L.A.PASHA RR.RINIA

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit
7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ARTAN LLOZANA
E-Mail: admin@eeh-al.com
Telefon: 0692030900

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
1

Regjistrimi Fillestar: CN-071334-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 09/12
/1999

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:4043, Gjykata:Elbasan
Z. Artan Llozana Selia: Elbasan Objekti: Veprimtari per tregtimin e paisjeve elektronike,
kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit.
Lista e Dokumenteve:
R.65.Nr-17-EK-MGJ-01-02-20080002.pdf

31/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-159494-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

08/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-329847-01-10
Telefon ishte
("")
u be

("0692030900")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia bashkiake nr 10. Rruga Bogdani,pallati 32;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
18/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-290208-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
bashkiake nr 10. Rruga Bogdani,pallati 32;
"

TIRANE;

Njesia

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-563310-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: “Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013”.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
27/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-830975-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

11/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-089545-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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)

06/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-135844-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

16/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-753180-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Pasqyrave Financiare te vitit 2015
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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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)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
08/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-274096-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:

19/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-336645-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

11/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-815410-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

26/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-834090-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te
ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit.")
u be
("Veprimtari private
per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e
kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore
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dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja
dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime veb hosting, sherbimeve te
telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe rrjeteve te
komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim
projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim
kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela
elktronike.")
Lista e Dokumenteve:
14/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-228123-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar (6).xlsx
vendim ortaku.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (6).xlsx
SHENIME SHPJEGUSE.pdf

26/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-347659-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarise.
E-Mail ishte
("")
u be
("admin@eeh-al.com")
Objekti ishte
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te
ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje,
printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime veb
hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe
rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim
projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim
kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela
elktronike.")
u be
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve
elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe
servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike,
asistence teknike, lidhje dhe mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e
faqeve te internetit, sherbime veb hosting, sherbimeve te telekomunikacionit,
mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe
sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim projektesh ne fushen e
teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim kondicioneresh. Mobilie
zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela elktronike. Servis per
automjete dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete.")
Lista e Dokumenteve:
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22/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-527843-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
VENDIM ORTAKU.pdf
SHENIME SHPJEGUSE.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (5).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (5).xlsx

17/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-546977-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit.
Objekti ishte
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te
ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje,
printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime veb
hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe
rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim
projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim
kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela elktronike.
Servis per automjete dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete.")
u be
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si
dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera,
kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime
veb hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i
kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike.
Hartim dhe implemetim projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit.
Montim, çmontim, riparim kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus
kartmonedhash dhe tabela elktronike. Servis per automjete dhe tregti me pakice e
pjeseve te kembimit per automjete. Tregtim dhe instalim sofware.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:

19/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-605750-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te
ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje,
printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime veb
6

hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe
rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim
projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim
kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela elktronike.
Servis per automjete dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete. Tregtim dhe
instalim sofware.")
u be
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve
elektronike, kancelari te ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe
servis, kancelari, fotokopje, printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike,
asistence teknike, lidhje dhe mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e
faqeve te internetit, sherbime veb hosting, sherbimeve te telekomunikacionit,
mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe
sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim projektesh ne fushen e
teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim kondicioneresh. Mobilie
zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela elktronike. Servis per
automjete dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete. Tregtim dhe
instalim sofware. Tregtime dhe sherbime pajisjesh laboratorike.")
Lista e Dokumenteve:
17/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-632722-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim I objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te
ndryshme si dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje,
printera, kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime veb
hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i kompjuterave dhe
rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike. Hartim dhe implemetim
projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit. Montim, çmontim, riparim
kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus kartmonedhash dhe tabela elktronike.
Servis per automjete dhe tregti me pakice e pjeseve te kembimit per automjete. Tregtim dhe
instalim sofware. Tregtime dhe sherbime pajisjesh laboratorike.")
u be
("Veprimtari private per tregtimin e paisjeve elektronike, kancelari te ndryshme si
dhe mesimdhenien e kompjuterit. Shitje dhe servis, kancelari, fotokopje, printera,
kompjutera, aksesore dhe pajisje elektronike, asistence teknike, lidhje dhe
mirembajtje rrjeti etj. Pergatitja dhe mirembajtja e faqeve te internetit, sherbime
veb hosting, sherbimeve te telekomunikacionit, mirembajtja dhe riparimi i
kompjuterave dhe rrjeteve te komunikimit si dhe sherbime te tjera informatike.
Hartim dhe implemetim projektesh ne fushen e teknologjise se informacionit.
Montim, çmontim, riparim kondicioneresh. Mobilie zyrash, kasaforta, numurus
kartmonedhash dhe tabela elktronike. Servis per automjete dhe tregti me pakice e
pjeseve te kembimit per automjete. Tregtim dhe instalim sofware. Tregtime dhe
sherbime pajisjesh laboratorike. Tregti me pakice dhe shumice te materialeve
dizinfektuese")
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Lista e Dokumenteve:
21/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-673599-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.470/2 Prot, date 08.03.2021, leshuar
nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.2855
Prot., datë 11.03.2021, ku eshte vendosur: Vendosja e mases se sekuestros konservative
mbi subjektin “ARTAN LLOZANA” PF me Nipt K32731239W.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-678937-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.546/3 Prot, date 23.03.2021, leshuar
nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Najada R. Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.3392
Prot., datë 25.03.2021, ku eshte vendosur: Heqja e mases se sekuestros konservative ne
aktivitetet e pales debitore subjekti “ARTAN LLOZANA” PF me Nipt K32731239W.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-718856-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar ARTAN LLOZANA.xlsx
vendim ortakesh llozana-04062021130806.pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres ARTAN
LLOZANA.xlsx
shenime shpjeguese artan llozana-11062021100358.pdf

Datë:02/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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