EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K32409020T
(NUIS)
2. Emri i subjektit

Kujtim Drizari

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

01/01/2003

5. Fusha e veprimtarisë

Botime, tipografi, redaktime, përkthime. Hapje dhe botim
Gazete,
Media Online, Studio Grafike-Dizajn, ideim,
konceptim, realizime dekorative. Printime, shtypshkrime,
broshura, katalogë, publikime. Stampime, dosje speciale,
libërlidhje, koleksione. Produkte promocionale, reklama,
sinjalistike. Kancelari, artikuj shkollor. Sisteme axes
Controlli, karta, aksesore, shirita printimi, barcode. Vula dhe
shirita bllokimi me Nr. serial të loguara. Brava me kod,
kasaforta te blinduara. Tonera, bojëra, solucione shtypi dhe
Paint. Pajisje për zyra, mobileri, elektrike, hidraulike,
hidrosanitare, detergjentë. Produkte dhe pajisje mjekësore.
Veshje dhe artikuj shqimorë. Inpute bujqësore dhe
blegtorale. Pemë dekorative, farëra, fidanë, lule, plehëra
kimike, pesticide. Instalim të Sisteme të Vëzhgimit me
camera sigurie, alarmi, radio transmetues, impiante audio
dhe ndriçim profesional. Shërbime konsulence dhe
implementimi të internetit. Konceptim web dizajn dhe
modelim website. Sisteme të integruara te IT-se dhe
telekomunikacionit. Materiale konvencionale, Sinjalistike
rrugore. Projektim, mbikqyrje, ndërtim, hidroizolim, lyerje,
rikonstruksion, mirëmbajtje, kolaudim të veprave civile dhe
industriale. Pjesë këmbimi të automjeteve, makinerive
industriale.
Furnizime
materialo-teknike
për
hidroenergjitikën, termocentralet, rrjetin e shpërndarjes të
energjise elektrike, industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të
hidrokarbureve dhe minerare. Eksport-import, prodhim dhe
tregti me shumicë e pakice të artikujve të ndryshëm.
Transport i mallrave dhe pajisjeve për të tretë.
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6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit

Tirane Dajt LINZE Rruga: Muhamet Deliu, Linze - Dajt.
Zona Kadastrale 2460. Objekti Nr. Pasurie 192/41/23 1040

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

Emri Tregtar: A.S.D-Studio
E-Mail: studio.promocion@gmail.com
asd_studio@yahoo.com
Telefon: 0698490504

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-070052-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 13/07
/2000

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:14992, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit:23-07-2000 Emri I subjektit:KUJTIM DRIZARI Forma Ligjore:Person
fizik. Selia:Tirane. Objekti:Tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me
shumice e pakice,industriale,konfeksione,tekstile,shtypshkrime te ndryshme,hapje botim
gazete.
Lista e Dokumenteve:
R.45 Nr-22-EK-eleni-26-12-20070195.pdf

15/01/2009

Numri i ceshtjes: CN-205305-01-09
Telefon ishte
("")
u be
("0682077680")
Objekti ishte
("Tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice e
pakice,industriale,konfeksione,tekstile,shtypshkrime te ndryshme,hapje botim gazete.")
u be
("Botime,Shtypshkrime të ndryshme, hapie botim gazete.Tregtimin e
artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë dhe pakicë.")
Emri Tregtar ishte
("KUJTIM DRIZARI")
u be
("A.S.D-Studio")
Lista e Dokumenteve:

05/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-853456-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit e veprimtarise, ndryshim adrese kryesore.
Objekti ishte
("Botime,Shtypshkrime të ndryshme, hapie botim gazete.Tregtimin e
artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë dhe pakicë.")
u be
("Botime, tipografi ,redaktime, perkthime, shtypshkrime, liberlidhje dhe koleksione,
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stampime. Hapje dhe Botim Gazete. Studio Grafike-Dizenjime, printime, ideim,
konceptim web desing dhe viziv. Produkte promocionale, reklama, dekoracion,
arredim, mirembajtje, restaurim.Kancelari, artikuj shkollor, materiale
konvencionale, produkte security, sherbim dhe konsulence. Tregtim te artikujve te
ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice, etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.1, rruga "Budi", pallati 67, shkalla 1, kati i pare.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
MUSTAFA LLESHI;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
11/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-926023-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarim i adreses se E-Mail-t.Deklarim i numrit te
telefonit.Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Telefon 2 ishte
("")
u be
("0698490504")
E-Mail ishte
("")
u be
("asd_studio@yahoo.com")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

11/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-331729-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative nr.1, rruga "Budi", pallati 67, nr.pasurie 4/891+1-N4, z.k 8160;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.1, rruga "Budi", pallati 67, shkalla 1, kati i pare.;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

05/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-518221-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i numrit te kontaktit Deklarim i seksionit D ( i
vetepunesuar i vetem).
Telefon ishte
("0682077680")
u be
("0698490504")
Telefon 2 ishte
("0698490504")
u be
("")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:
11/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-521661-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i objektit të veprimtarisë dhe adresës E-Mail.
E-Mail ishte
("asd_studio@yahoo.com")
u be
("studio.promocion@gmail.com")
Objekti ishte
("Botime, tipografi ,redaktime, perkthime, shtypshkrime, liberlidhje
dhe koleksione, stampime. Hapje dhe Botim Gazete. Studio Grafike-Dizenjime, printime,
ideim, konceptim web desing dhe viziv. Produkte promocionale, reklama, dekoracion,
arredim, mirembajtje, restaurim.Kancelari, artikuj shkollor, materiale konvencionale,
produkte security, sherbim dhe konsulence. Tregtim te artikujve te ndryshem te te gjitha
llojeve, me shumice dhe pakice, etj")
u be
("Botime, tipografi, redaktime,
përkthime. Hapje dhe botim Gazete, Media Online, Studio Grafike-Dizajn, ideim,
konceptim, realizime dekorative. Printime, shtypshkrime, broshura, katalogë,
publikime. Stampime, dosje speciale, libërlidhje, koleksione. Produkte promocionale,
reklama, sinjalistike. Kancelari, artikuj shkollor. Sisteme axes Controlli, karta,
aksesore, shirita printimi, barcode. Vula dhe shirita bllokimi me Nr. serial të loguara.
Brava me kod, kasaforta te blinduara. Tonera, bojëra, solucione shtypi dhe Paint.
Pajisje për zyra, mobileri, elektrike, hidraulike, hidrosanitare, detergjentë. Produkte
dhe pajisje mjekësore. Veshje dhe artikuj shqimorë. Inpute bujqësore dhe blegtorale.
Pemë dekorative, farëra, fidanë, lule, plehëra kimike, pesticide. Instalim të Sisteme të
Vëzhgimit me camera sigurie, alarmi, radio transmetues, impiante audio dhe
ndriçim profesional. Shërbime konsulence dhe implementimi të internetit. Konceptim
web dizajn dhe modelim website. Sisteme të integruara te IT-se dhe
telekomunikacionit. Materiale konvencionale, Sinjalistike rrugore. Projektim,
mbikqyrje, ndërtim, hidroizolim, lyerje, rikonstruksion, mirëmbajtje, kolaudim të
veprave civile dhe industriale. Pjesë këmbimi të automjeteve, makinerive industriale.
Furnizime materialo-teknike për hidroenergjitikën, termocentralet, rrjetin e
shpërndarjes të energjise elektrike, industrisë nxjerrëse dhe përpunuese të
hidrokarbureve dhe minerare. Eksport-import, prodhim dhe tregti me shumicë e
pakice të artikujve të ndryshëm. Transport i mallrave dhe pajisjeve për të tretë.")
Lista e Dokumenteve:

05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-562188-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
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(15).xlsx
vendim ortaki vetem KUJTIM.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (15).xlsx
Shenimet e pasqyres financiare KUJTIM.pdf
03/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-654338-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
LINZE;
Rruga: Muhamet Deliu, Linze - Dajt. Zona Kadastrale 2460. Objekti Nr. Pasurie
192/41/23;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative nr.1, rruga "Budi", pallati 67, nr.pasurie 4/891+1-N4, z.k 8160;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

26/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-753251-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Anisa
Memishaj (1).xlsx
Vendim per Llogaritjen Vjetore per Vitin 2020.pdf
Bilanci 2020 Kujtim Drizari K32409020T.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2020 (1).xlsx

Datë:19/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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