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

J87730202A
02/05/1998

3. Emri i Subjektit

LAND & CO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

06/05/1996

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/05/1996
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga
Mine Peza, Pallati prane Shkolles Hasan Vogli, Apartamenti
13
29.525.758,00

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

1,00
Ndertim, Projektim, Supervizim dhe Kolaudim i punimeve
ne infrastrukturen rrugore, ura, ndertesa civile-industriale
dhe ujesjelles kanalizime. Studime dhe Sherbime per
procesin e regjistrimit dhe vleresimit te pasurive te
paluajteshme. Sisteme GIS, Sisteme Web-GIS. Studime dhe
sherbime ne planifikimin urban, gjeodezi, gjeologji,
gjeoteknike dhe gjeofizike . Tregtim, servis, kolaudim dhe
mirembajtje aparaturash matese, elektronike dhe topografike.
Instalim dhe Sherbim Rrjeti GPS RTK, CORS.
Perparim Ndoj
Nga: 20/10/2020

Deri: 20/10/2025

PerparimNdoj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 29.525.758,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

1

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

Emri Tregtar: LAND & CO
E-Mail: info@landcoal.com
Telefon: 0682035522
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-002745-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 08/05
/1996

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:14781, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit: 08-05-1996 Emri i Subjektit: "LAND&CO" Forma ligjore: Sh.p.k.
Data e Themelimit: 06-05-1996 Kohezgjatja: 20 vjet Selia: Lagja nr.6, Kukes. Kapitali:
100.000 leke Objekti: Projektim dhe ndertim te veprave industriale dhe bujqesore,
objekteve social kulturore, prodhimit te materialeve te ndertimit, import-eksport te
mallrave te ndryshem industrial, prodhim, transport perpunim e tregtim te lendes drusore,
transport mallrash e udhetaresh. Investim per blerje te pasurive te luajtshme dhe te
paluajtshme, kryerja e te gjitha operacioneve bankare, realizim te kontratave,
marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa apo forma te tjera te lejuara nga
legjislacioni shqipetar. Perfaqesuesi ligjor: Perparim Ndoi Ortaket: Perparim Ndoi
Lista e Dokumenteve:
R 21-Nr-6-kK-24-November-20070020.pdf

2. 29/12
/1999

Numri i Vendimit:14781/0, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise nr.1 date 28.12.1999 ne te cilin eshte
vendosur: Nderrimi i selise ne adresen e re, prane Institutit Kamez, Tirane.
Lista e Dokumenteve:
R 21-Nr-6-kK-24-November-20070020.pdf

26/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-125001-03-08
Telefon ishte
("")
u be
("0682035522")
Objekti ishte
("Projektim dhe ndertim te veprave industriale dhe bujqesore,
objekteve social kulturore, prodhimit te materialeve te ndertimit, import-eksport te
mallrave te ndryshem industrial, prodhim, transport perpunim e tregtim te lendes drusore,
transport mallrash e udhetaresh. Investim per blerje te pasurive te luajtshme dhe te
paluajtshme, kryerja e te gjitha operacioneve bankare, realizim te kontratave,
2

marreveshjeve, ortakerive, shoqerive te perbashketa etj.")
u be
("Topogjeodezi, Projektim, Zbatim Te objekteve te ndryshme etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Lagja
6, Kukes;
"
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
L. 6;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Perparim Ndoj")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Perparim Ndoi")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Perparim Ndoj")
"06/05/1996
Ne daten "06/05/2016
eshte larguar administratori:
("Perparim Ndoi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-178891-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

22/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-369345-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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29/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-371830-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 20.10.2015 per miratimin e statutit
te shoqerise me ndryshimet perkatese. Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me
Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 230
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"100.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("info@landcoal.com")
DurationEndDate ishte
"06/05/2016"
u be
""
Objekti ishte
("Topogjeodezi, Projektim, Zbatim Te objekteve te ndryshme etj.")
u be
("Studim, Projektim, Supervlzim dhe Kolaudim i punimeve ne
infrastrukturen rrugore, ura, ndertesa civile-industriale dhe ujesjelles kanalizime.
Studime dhe Sherbime per procesin e regjistrimit dhe vleresimit te pasurive te
paluajteshme. Sisteme GIS, Sisteme Web-GIS, Dixhitalizim te pasurive te
paluajteshme. Studime dhe sherbime ne planifikimin urban, gjeodezi, gjeologji dhe
gjeoteknike. Tregtim, servis dhe mirembajtje aparaturash matese ne ndertim.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Mine Peza, Pallati prane Shkolles Hasan Vogli,
Apartamenti 13;
"
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Lagja 6,
Kukes;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Perparim Ndoj")
ishte
("100,00")
u be
("1,00")

, Numri i aksioneve

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Perparim Ndoj")
Kohëzgjatja ishte
("06/05/2016")
u be
("20/10/2020")

,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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
26/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-376187-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
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
26/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-376281-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

26/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-376334-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Dokumenti i autorizimit
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)

26/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-376450-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

26/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-376535-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Mandati i Pageses
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
Dokumenti i autorizimit
27/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849147-07-16 (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)

20/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-934819-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.09.2016, ku eshte vendosur ,
caktimi i ekspertit kontabel znj. Angjelina Gjeta per vleresimin e zmadhimit te kapitalit
themeltar, vendimit date 13.09.2016 per miratimin e Raportit te Ekspertit dhe Raportit te
Ekspertit Kontabel date 12.09.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"29.525.758,00"
Vlera e Aksionit ishte
"100.000,00"
u be
"29.525.758,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Perparim Ndoj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("29.525.758,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-393692-07-17 (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)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
18/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-821524-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 14.06.2018 per
ndryshimin e objektit te veprimtarise
Objekti ishte
("Studim, Projektim, Supervlzim dhe Kolaudim i punimeve ne
infrastrukturen rrugore, ura, ndertesa civile-industriale dhe ujesjelles kanalizime. Studime
dhe Sherbime per procesin e regjistrimit dhe vleresimit te pasurive te paluajteshme.
Sisteme GIS, Sisteme Web-GIS, Dixhitalizim te pasurive te paluajteshme. Studime dhe
sherbime ne planifikimin urban, gjeodezi, gjeologji dhe gjeoteknike. Tregtim, servis dhe
mirembajtje aparaturash matese ne ndertim.")
u be
("Ndertim, Projektim,
Supervizim dhe Kolaudim i punimeve ne infrastrukturen rrugore, ura, ndertesa
civile-industriale dhe ujesjelles kanalizime. Studime dhe Sherbime per procesin e
regjistrimit dhe vleresimit te pasurive te paluajteshme. Sisteme GIS, Sisteme WebGIS. Studime dhe sherbime ne planifikimin urban, gjeodezi, gjeologji, gjeoteknike
dhe gjeofizike . Tregtim, servis, kolaudim dhe mirembajtje aparaturash matese,
elektronike dhe topografike. Instalim dhe Sherbim Rrjeti GPS RTK, CORS.")
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

26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-883732-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-246812-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
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Lista e Dokumenteve:
LAND CO Shenimet 18.pdf
LAND CO - Bilanci QKB 18.xlsx
LAND CO- PASH Natyres QKB 18.xlsx
LAND CO Bilanci 18.pdf
LAND CO Vendimi i Ortakut 18.pdf
29/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-569990-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2019.
Lista e Dokumenteve:
Raporte shtese Land & Co shpk.pdf
LAND&CO - SHENIMET.pdf
LAND&CO - PASH Natyres QKB 19.xlsx
Vendimi Ortakut Viti 2019. Shoqeria Land&CO.pdf
Gjobe.pdf
LAND&CO - Bilanci QKB 19.xlsx

26/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-607793-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.10.2020 per riemerim
administratori
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Perparim Ndoj")
Nga Data ishte
("06/05/1996")
u be
("20/10/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Perparim Ndoj")
Kohëzgjatja ishte
("20/10/2020")
u be
("20/10/2025")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Aplikim per garanci tjeter
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-748109-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
SHENIMET 2020.pdf
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Pasqyra e pozicionit financiar 2020 LAND CO.xlsx
Vendimi i Ortakut Land&Co.pdf
Pasqyra e performancës sipas natyres 2020 LAND CO.xlsx

Datë: 04/10/2021

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