EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K56321820T
(NUIS)
2. Emri i subjektit

ILIRIAN OSMANI

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

01/01/2005

5. Fusha e veprimtarisë

Tregtim i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore dhe
materiale ndertimi, magazinim çimento dhe materiale te tjera
ndertimi me shumice e pakice.Transport mallrash per nevojat
e veta per te tretet dhe me qera brenda dhe jashte vendit.
Elbasan Gramsh GRAMSH Lagjja"Holta"Ndertese private 2
kateshe,kati 1.Prane nenstacionit elektrik.Terheqes.Marka
Man.Tipi TGA 18-4 .Gr 1643 B. Gjysem riimorkio. Marka
"SLHMITZ" Gr 1626B.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Elbasan Gramsh GRAMSH Lagjja Cekin,Zona kadastrale nr
1362,ndertese private me nr pasurie 52/7 dhe 52/10.

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ILIRIAN OSMANI
E-Mail: iliriosmani@2015@gmail.com
Telefon: 0692071014
Të Tjera: Drejtues teknik eshte z.Engjell Xhelili me
certifikate nr.0187 dt:12/11/2010.

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-013477-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
1

1. 18/03
/2005

Numri i Vendimit:28, Gjykata:Gramsh
1-Data e regjistrimit:18.03.2005; 2-Emri i subjektit:Ilirian Osmani; 3-Forma ligjore:Person
fizik; 4-Fusha e veprimtarise:Tregtim artikujsh te ndryshem industrial dhe bujqesor; 5Vendi i ushtrimit te veprimtarise:Gramsh.
Lista e Dokumenteve:
EL.08.02.PF100- (455).pdf

22/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-353276-02-10
Emri i subjektit ishte
("Ilirian Osmani")
u be
("ILIRIAN OSMANI")
Telefon ishte
("")
u be
("0682071015")
Objekti ishte
("Tregtim i artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore.")
u
be
("Tregtim i artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore.Transport
mallrash per nevojat e veta.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
GRAMSH;
Gramsh;
;
Lagja Holta.Ndertese private 2 kateshe ,kati 1.Prane nenstacionit
elektrik.Terheqes.Marka Man.Tipi TGA 18-4 Gr.1643 B.;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
GRAMSH;
Gramsh;
;
LAGJA HOLTA;
"

GRAMSH;
GRAMSH;

Lista e Dokumenteve:
Certifikate vdekje (ose vendim gjykate i shpallur i vdekur)
10/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-773107-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti.
Objekti ishte
("Tregtim i artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore.Transport
mallrash per nevojat e veta.")
u be
("Tregtim i artikujve te ndryshem
industriale,ushqimore dhe materiale ndertimi.Transport mallrash per nevojat e
veta.")
Lista e Dokumenteve:

15/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-552212-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti.
Objekti ishte
("Tregtim i artikujve te ndryshem industriale,ushqimore dhe materiale
ndertimi.Transport mallrash per nevojat e veta.")
u be
("Tregtim i artikujve
te ndryshem industriale, ushqimore dhe materiale ndertimi.Transport mallrash per
nevojat e veta per te tretet dhe me qera brenda dhe jashte vendit.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
2

21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-561872-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

19/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-604452-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i adresës kryesore të ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
GRAMSH;
Gramsh;
;
GRAMSH;
Lagjja"Holta"Ndertese private 2 kateshe,kati 1.Prane nenstacionit
elektrik.Terheqes.Marka Man.Tipi TGA 18-4 .Gr 1643 B. Gjysem riimorkio. Marka
"SLHMITZ" Gr 1626B.;
"
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
GRAMSH;
Gramsh;
;
GRAMSH;
Lagja Holta.Ndertese private 2 kateshe ,kati 1.Prane nenstacionit
elektrik.Terheqes.Marka Man.Tipi TGA 18-4 Gr.1643 B.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

16/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-755946-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Tregtim i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore dhe materiale
ndertimi.Transport mallrash per nevojat e veta per te tretet dhe me qera brenda dhe jashte
vendit.")
u be
("Tregtim i artikujve te ndryshem industriale, ushqimore
dhe materiale ndertimi, magazinim çimento dhe materiale te tjera ndertimi me
shumice e pakice.Transport mallrash per nevojat e veta per te tretet dhe me qera
brenda dhe jashte vendit.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

14/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-802203-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
3

materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-181420-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

21/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-365810-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e adreses dytesore.
Telefon ishte
("0682071015")
u be
("0692071014")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
GRAMSH;
Gramsh;
;
GRAMSH;
Lagjja Cekin,Zona kadastrale nr 1362,ndertese private me nr pasurie 52/7 dhe
52/10.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-833099-07-16 (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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
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)
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24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-394309-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2016
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-881811-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
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

25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-283422-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2018
Lista e Dokumenteve:
sHENIME SPJEGUESE QKB 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar ILIRIAN OSMANI 2018.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) ILIRIAN OSMANI
2018 sipas natyres.xlsx
Vendim QKB 2018,.pdf

26/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-347884-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarim i Drejtuesit Teknik z.Engjell Xhelili me certifikate
nr.0187 dt:12/11/2010. Deklarim adrese e-maili.
E-Mail ishte
("")
u be
("iliriosmani@2015@gmail.com")
Koment ishte
("")
u be
("Drejtues teknik eshte z.Engjell Xhelili me
certifikate nr.0187 dt:12/11/2010.")
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
27/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-557615-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
VENDIMI ILIRIAN OSMANI 2019.pdf
f Pasqyra e pozicionit financiar ILIR OSMANI 2019.xlsx
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres ILIRJAN
OSMANI 2019.xlsx
SHENIME 1 ILIRIAN OSMANI 2019.pdf

28/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-756906-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
shenime spjeguese ilirian osmani 2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar ILIRIAN OSMANI 2020 (3).xlsx
Pasqyra e performancës ILIRIAN OSMANI 2020 (pasqyra e të ardhurave dhe të
shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
vendimi ilirjan osmani 2020.pdf

Datë:06/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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