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

K91306035G
06/01/2009

3. Emri i Subjektit

JUPITER GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/01/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/01/2009
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 9, Rruga "Haxhi
Dalliu" Ndertesa 6, Hyrja 13, 1016.
27.700.000,00

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

100,00
Import-Eksport, prodhim, tregeti me shumice dhe pakice,
dhenie me qera, me leasing, e te gjitha produkteve te
fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme te integruara,
sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndricim
profesional, sisteme audio/video konferencash dhe
perkthimi, sisteme te rradhes, kancelerike dhe tonera,
mobilje dhe pajisje per zyra, elektrike dhe energjetike,
hidraulike dhe mekanike, materiale dhe pajisje
elektromjekesore, sisteme te energjise diellore, sisteme te
kondicionimit dhe ngohje ftohje e ajrit, ashensore, kaldaja,
gjeneratore, elektroshtepiake, hidrosanitare, produkte te
pastrimit, pjese te kembimit te makinave, materiale te
ndertimit, si dhe te artikujve te tjere te ndryshem. Sherbime
konsulence, suporti, implementimi, trajnimi dhe edukimi ne
te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim,
modelim, prodhim, implementim, shitje apo dhenie me qera,
te softwareve, websiteve, aplikacioneve, platformave ERP
dhe CRM etj , si edhe sherbime te adoptimit dhe pershtatjes
se tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain,
email, data transmitting WAN, LAN, FO,VOIP, IPTV.
Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te
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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

produkteve te fushes se promocionit dhe grafikes. Botime,
publikime, dhe tregtimin e librave, revistave, broshurave ne
formatin leter dhe ate elektronik. Monitorim te konsumit dhe
qarkullimit te karburantit me sistem GPS. Importi, tregtimi,
instalimi, operimi, mirembajtja dhe cdo veprim tjeter qe
lidhet me impanante dhe panele diellore fotovoltaike. Shitje,
Servis dhe Mirembajtje dhe pjese kembimi te ndryshme per
Printera, Fotokopje, Skanera, Videoprojektor, Barcode
Scaner, POS, Kompjuter,Laptop, Servera, Storage, Pajisje
rrjeti, Monitor, Ups, Bateri, Invertera, Rack, Sisteme Sigurie,
Sisteme aksesi, Sisteme Antizjarri, Home Automation etj.
Shitje dhe servis pjesesh konsumi per Printer Fotokopje
Skaner,(Drum,Toner,Gomina,Furre etj) Shitje Bateri per
UPS, Inverter, Sisteme Panelesh Diellore etj. Sherbime
recepsioni. Tregti me shumice dhe pakice e pajisjeve dhe
artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, mjekesore,
farmaceutike, import dhe eksport i tyre. Projektim, ndertim,
rikonstruksion, mirembajtje, mbikqyrje, kolaudim, te
veprave civile dhe industriale. Transport i mallrave dhe
pajisjeve per llogari te kompanise dhe per te trete, brenda
dhe jashte vendit. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e
mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i
ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.
Gjelbrim Hajdari
Nga: 05/01/2009

Deri: 05/01/2024

GjelbrimHajdari

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 27.700.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Golem GOLEM Godine 5 kateshe, 20 metra ne krah
te MAK Albania Tirane Tirane TIRANE Makina Mini
Kuper Peugeot Partner TR 1151 U Tirane Tirane TIRANE
Volkswagen Transporter AA 633 HP Tirane Tirane
TIRANE Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 6636 P
Tirane Tirane TIRANE Furgon Sprinter me targa TR 2026
T
Emri Tregtar: Jupiter Group Albania
Web site: www.jupiter.al www.shop-al.jupiter.al
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E-Mail: info@jupiter.al
Telefon: +355 68 20 20 767
Të Tjera: Me Cn-432197-08-10 e be depozitimi i vendimit te
ortakut te vetem date 17.08.2010 per caktimin e ekspertit
kontabel Zj. Brunilda Stefa me license 182 per zmadhimin e
kapitalit. Emrat tregtar janë: Jupiter Group Kosovo, Jupiter
Group Macedonia, Jupiter Computer Systems, Jupiter
Software Developer, Jupiter Office Suppliers, Jupiter Print &
Promotion, Jupiter Smart Systems, Jupiter Education &
Certification, Jupiter Travel & Tours, HG.
15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-202509-01-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
16/02/2009

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-218566-02-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Blv. Zogu i Pare, Ndertese 12 kateshe, Kati II-te (Ngjitur me Fakultetin e Shkencave
te Natyres);
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-232658-03-09
Objekti ishte
("Import- eksport, tregti me pakice e shumice i kompjuterave, pajisjeve
elektronike, aksesoreve te tyre, artikuj dhe mallrave te ndryshme, servis te pajisjeve
elektronike, sherbime ne fushen e telekomunikacioneve.")
u be
("Importeksport, tregti me pakice e shumice i kompjuterave, pajisjeve elektronike, aksesoreve
te tyre, artikuj dhe mallrave te ndryshme, servis te pajisjeve elektronike, sherbime ne
fushen e telekomunikacioneve, prodhim dhe asemblim te kompjuterave desktop.")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-363321-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
KAVAJE;
;
Golem;
Godine 5 kateshe, 20 metra ne krah te MAK Albania;
"

GOLEM;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
12/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-363637-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Furgon Sprinter me targa TR 2026 T;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
08/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-416198-07-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kompleksi Hawai, perballe Qendres Kristal, Selite;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/08/2010

Numri i ceshtjes: CN-432197-08-10
Koment ishte
("")
u be
("Me Cn-432197-08-10 e be depozitimi i
vendimit te ortakut te vetem date 17.08.2010 per caktimin e ekspertit kontabel Zj.
Brunilda Stefa me license 182 per zmadhimin e kapitalit.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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26/08/2010

Numri i ceshtjes: CN-434292-08-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Fabrika Qelqit, Pallati 57, Shkalla 2, Ap.7, kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Blv.
Zogu i Pare, Ndertese 12 kateshe, Kati II-te (Ngjitur me Fakultetin e Shkencave te
Natyres);
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

06/09/2010

Numri i ceshtjes: CN-437277-09-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 4, Rruga Skenderbej, Pasuria Nr.2/149-N4;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
27/09/2010

Numri i ceshtjes: CN-444840-09-10
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"

u be
u be

"3.401.807,00"
"34.018,07"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjelbrim Hajdari")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("3.401.807,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
23/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-525011-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 21-03-2011 per
hapjen e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
Dituria, Ndertese private perball Hotel Gjallica.;
"

KUKES;

Rruga
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
27/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-566357-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.1 dt.07.06.2011 te ortakut te vetem
per fillimin e procedurave ligjore per rritjen e kapitalit dhe emerimin e zj. Brunilda Stefa,
Ekspert Kontabel i Regjistruar me License nr. 182 date 15.10.2008, per pergatitjen e
raportit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Vendimit nr.2 dt.20.06.2011 te
ortakut te vetem per miratimin e raportit te Ekspertit dhe rritjen e kapitalit te shoqerise.
Depozitimi i Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar dt.17.06.2011.
Vlera e Kapitalit ishte
"3.401.807,00"
u be
"11.626.718,00"
Vlera e Aksionit ishte
"34.018,07"
u be
"116.267,18"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjelbrim Hajdari")
, Vlera e Kontributit
ishte
("3.401.807,00")
u be
("11.626.718,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

18/09/2012

Numri i ceshtjes: CN-884321-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 18.09.2012, per
hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, TEG ( Tirana East Gate ).;

FARKE;
"

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)
06/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-927583-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses dt.06.11.2012 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Rruga "Reshit Çollaku",pallati Shallvaret,shkalla 6;

"

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)
07/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-929297-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Asamblese se ortakeve te shoqerise,
date 07.10.2012 ku eshte vendosur: -Zmadhimi i kapitalit te shoqerise. -Emerimi i Brunilda
Stefa, Eksperte Kontabel e Regjistruar me Nr.License 182, date 15.10.2008 per hartimin e
raportit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Raportit per zmadhimin e
kapitalit, date 17.10.2012.Depozitimi i vendimit te Asamblese se ortakeve te shoqerise,
date 18.10.2012 ku eshte vendosur: Miratimi i raportit te ekspertit per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"11.626.718,00"
u be
"18.626.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"116.267,18"
u be
"186.260,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjelbrim Hajdari")
, Vlera e Kontributit
ishte
("11.626.718,00")
u be
("18.626.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-011079-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 12.02.2013, per hapjen e dy
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 1151 U;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Makina Mini Kuper Peugeot Partner TR 6636 P;
"

TIRANE;
TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
01/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-164533-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 02.07.2013 ku
eshte vendosur; Miratimi i llogarive financiare te vitit 2012.
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)

26/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-203693-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 26.09.2013, ne te
cilen eshte kerkuar: Hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Volkswagen Transporter AA 633 HP;
"

TIRANE;

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)
04/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-274900-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 04.12.2013 te administratorit te
shoqerise ku eshte kerkuar mbyllja e nje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Fabrika Qelqit, Pallati 57, Shkalla 2, Ap.7, kati 1;
"

TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
09/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-279112-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
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09.12.2013 ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
"Reshit Çollaku",pallati Shallvaret,shkalla 6;
"

TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-294930-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 24.12.2013, per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kompleksi Hawai, perballe Qendres Kristal, Selite;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
27/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-334182-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkese se administratorit te shpoqersie date
27.01.2014 ku eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore te ushtrimit te aktivitetit te
subjektit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Myslym Shyri, Nr. 1.;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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04/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-412560-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 03.04.2010, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur, riemërimi i administratorit të shoqërisë. Depozitimi i
kërkesës datë 28.03.2014, për mbylljen e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
Nacionale Tirane - Elbasan, TEG ( Tirana East Gate ).;
"

FARKE;

Rruga

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjelbrim Hajdari")
Kohëzgjatja ishte
("05/01/2014")
u be
("05/01/2019")

,

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-559551-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokurës së posaçme Nr.2877 Rep, Nr.739 Kol,
datë 29.05.2014, sipas së cilës z.Gjelbrim Hajdari në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të
shoqërisë, emëron znj.Xhulia Dyrmishi si përfaqësuese të posaçme, për të vepruar në emër
dhe për llogari të shoqërisë “JUPITER COMPUTER SYSTEMS” sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

30/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-776950-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim i bilancit viti 2012.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

07/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-779975-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.01 date 05.01.2015 te administratorit
10

te ortaku te vetem te shoqerise ku eshte vendosur ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit
si dhe ndryshimi i emrit tregtar.Ndryshimi i numrit te kontaktit si dhe ndryshimi i objektit
te aktivitetit.
Emri i subjektit ishte
("JUPITER COMPUTER SYSTEMS")
u be
("Jupiter Group")
Telefon ishte
("0692045535")
u be
("0682020767")
Objekti ishte
("Import- eksport, tregti me pakice e shumice i kompjuterave, pajisjeve
elektronike, aksesoreve te tyre, artikuj dhe mallrave te ndryshme, servis te pajisjeve
elektronike, sherbime ne fushen e telekomunikacioneve, prodhim dhe asemblim te
kompjuterave desktop.")
u be
("Import- eksport, prodhim, tregti me pakicë
e shumicë e të gjitha produkteve të fushave: IT-së dhe telekomunikacionit,
kancelerike dhe pajisje për zyra, elektrike dhe elektroshtëpiake, të sistemeve të
sigurisë dhe alarmit, aksesorëve të tyre, si dhe të artikujve industrial të tjerë të
ndryshëm. Shërbime konsulence, suporti, implementimi, trajnimi dhe edukimi në të
gjitha fushat e lartpërmendura. Brandim, konceptim, dizenjim, prodhim dhe shitje të
produkteve të fushës së promocionit, të grafikës dhe printimeve, si dhe të të gjitha
reklamave indoor dhe outdoor. Projektim, modelim, prodhim, implementim, shitje
apo dhënie me qera të softwareve dhe aplikacioneve, të platformave ERP dhe CRM.
Shërbime të adoptimit dhe përshtatjes së tyre. Shërbime në fushën e turizmit dhe
udhëtimeve, "Incoming & Outgoing Tour Operator", në bashkëpunim dhe me
kompani të tjera, të huaja dhe vendase. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e
mësipërme, si dhe çdo aktivitet tjetër tregtar që nuk është i ndaluar nga legjislacioni
shqiptar në fuqi.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga "Haxhi Dalliu", Ndertese Private Nr.6, Kati 1, Hyrja
13, Kodi Postar 1016;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Haxhi Dalliu, Bodrum, Godine 1 deri 9 kate, Pallati Nr.2;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-786064-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
11

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
07/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-786092-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

31/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-976105-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, Nr.10, datë
30.03.2015, ku është vendosur: Saktësimi i adresës kryesore (selisë). Saktësimi i adresës
dytësore. - Saktësimi i Kodit Ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 7, rruga Myslym Shyri, godine 3-kateshe nr 99;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 9, rruga Haxhi Dalliu, ndertese private nr 6, kati 1 dhe bodrum,
hyrja 13, kodi postar 1016;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Myslym Shyri, Nr. 1.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr.9, Rruga "Haxhi Dalliu", Ndertese Private Nr.6, Kati 1, Hyrja 13, Kodi
Postar 1016;
"
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

12/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-045414-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, nr.10, datë 11.05.3015, ku është
vendosur: Mbyllje adrese dytësore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Kukes;
Kukes;
Kukes;
;
KUKES;
Dituria, Ndertese private perball Hotel Gjallica.;
"

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-102100-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci 2011.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-174318-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
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)

10/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-212853-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.3 dt.18.08.2015 te ortakut te vetem
per fillimin e procedurave ligjore per rritjen e kapitalit dhe emerimin e zj. Mimoza Çibuku,
Ekspert Kontabel i Regjistruar me License nr. 180 date 15.10.2008, per pergatitjen e
raportit per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Depozitimi i Vendimit nr.4 dt.20.08.2015 te
ortakut te vetem per miratimin e raportit te Ekspertit dhe rritjen e kapitalit te shoqerise.
Depozitimi i Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar dt.20.08.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"18.626.000,00"
u be
"20.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"186.260,00"
u be
"200.000,00"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjelbrim Hajdari")
, Vlera e Kontributit
ishte
("18.626.000,00")
u be
("20.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-434252-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.11.2015, ku eshte vendosur,
ndryshimi i emrit te subjektit.
Emri i subjektit ishte
("Jupiter Group")
u be
(" JUPITER GROUP")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

23/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-566975-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.02.2016 ku
eshte vendosur: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
bashkiake nr 7, rruga Myslym Shyri, godine 3-kateshe nr 99;
"

Njesia

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)
07/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-617350-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 29.03.2016, te ortakut te vetem te
shoqerise, ku eshte vendosur: Mbyllja e adreses dytesore. Depozitim i i aktit "Shfuqizim
Prokure" ,Nr.1392 Rep, Nr.364/1 Kol, date 06.04.2016, sipas se ciles z.Gjelbrim Hajdari
ne cilesine e administratorit te shoqerise 'Jupiter Group" sh.p.k, shfuqizon prokuren e
posaçme, Nr.2877 Rep, Nr.739 Kol, date 29.05.2014 dhe perfaqesuesja me prokure
znj.Xhulia Dyrmishi qe nga data e nenshkrimit te ketij akti nuk ka te drejte te kryeje asnje
veprim ne emer dhe per llogari te shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja 4, Rruga Skenderbej, Pasuria Nr.2/149-N4;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-808858-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

26/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-842044-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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)

02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-862926-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc viti 2009.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)

18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-381812-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
15

FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
26/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-675404-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 19.02.2018 ku
eshte vendosur : Ndryshimin e adreses kryesore, ndryshimin e objektit te aktivitetit,
ndryshimin e emrit tregtar dhe ndryshimi i te dhenave te kontaktit.
Telefon ishte
("0682020767")
u be
("+355 68 20 20 767")
E-Mail ishte
("")
u be
("info@jupiter.al")
Website ishte
("")
u be
("www.jupiter.al www.shop-al.jupiter.al")
Objekti ishte
("Import- eksport, prodhim, tregti me pakicë e shumicë e të gjitha
produkteve të fushave: IT-së dhe telekomunikacionit, kancelerike dhe pajisje për zyra,
elektrike dhe elektroshtëpiake, të sistemeve të sigurisë dhe alarmit, aksesorëve të tyre, si
dhe të artikujve industrial të tjerë të ndryshëm. Shërbime konsulence, suporti,
implementimi, trajnimi dhe edukimi në të gjitha fushat e lartpërmendura. Brandim,
konceptim, dizenjim, prodhim dhe shitje të produkteve të fushës së promocionit, të grafikës
dhe printimeve, si dhe të të gjitha reklamave indoor dhe outdoor. Projektim, modelim,
prodhim, implementim, shitje apo dhënie me qera të softwareve dhe aplikacioneve, të
platformave ERP dhe CRM. Shërbime të adoptimit dhe përshtatjes së tyre. Shërbime në
fushën e turizmit dhe udhëtimeve, "Incoming & Outgoing Tour Operator", në bashkëpunim
dhe me kompani të tjera, të huaja dhe vendase. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e
mësipërme, si dhe çdo aktivitet tjetër tregtar që nuk është i ndaluar nga legjislacioni
shqiptar në fuqi.")
u be
("Import-Eksport, prodhim, tregëti me shumicë
dhe pakice, dhënie me qera, me leasing, e te gjitha produkteve te fushave: IT-se dhe
telekomunikacionit, sisteme te integruara, sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme
audio dhe ndriçim profesional, sisteme audio/video konferencash dhe perkthimi,
sisteme te rradhës, kancelerike dhe tonera, mobilje dhe pajisje per zyra, elektrike dhe
energjetike, hidraulike dhe mekanike, materiale dhe pajisje elektromjekesore,
sisteme të energjise diellore, sisteme te kondicionimit dhe ngohje ftohje e ajrit,
ashensorë, kaldaja, gjeneratore, elektroshtepiake, hidrosanitare, produkte te
pastrimit, pjesë te këmbimit te makinave, materiale te ndërtimit, si dhe te artikujve te
tjere te ndryshem. Shërbime konsulence, suporti, implementimi, trajnimi dhe
edukimi në te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim, prodhim,
implementim, shitje apo dhënie me qera, te softwarëve, websiteve, aplikacioneve,
platformave ERP dhe CRM etj , si edhe shërbime te adoptimit dhe përshtatjes se
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tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data transmitting WAN,
LAN, FO,VOIP, IPTV. Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te
produkteve te fushës se promocionit dhe grafikes. Botime, publikime, dhe tregtimin e
librave, revistave, broshurave në formatin letër dhe ate elektronik. Sherbime ne
fushën e turizmit dhe udhëtimeve, "Incoming & Outgoing Tour Operator".
Projektim, ndërtim, rikonstruksion, mirëmbajtje, mbikqyrje, kolaudim, te veprave
civile dhe industriale. Transport i mallrave dhe pajisjeve per te trete dhe per llogari
te kompanisë, brenda dhe jashtë vendit. Shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet e
mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni
shqiptar ne fuqi.")
Emri Tregtar ishte
("JUPITER COMPUTER SYSTEMS")
u be
("Jupiter Group Albania")
Koment ishte
("Me Cn-432197-08-10 e be depozitimi i vendimit te ortakut te vetem
date 17.08.2010 per caktimin e ekspertit kontabel Zj. Brunilda Stefa me license 182 per
zmadhimin e kapitalit.")
u be
("Me Cn-432197-08-10 e be depozitimi i
vendimit te ortakut te vetem date 17.08.2010 per caktimin e ekspertit kontabel Zj.
Brunilda Stefa me license 182 per zmadhimin e kapitalit. Emrat tregtar janë: Jupiter
Group Kosovo, Jupiter Group Macedonia, Jupiter Computer Systems, Jupiter
Software Developer, Jupiter Office Suppliers, Jupiter Print & Promotion, Jupiter
Smart Systems, Jupiter Education & Certification, Jupiter Travel & Tours, HG.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 9, Rruga "Haxhi Dalliu" Ndertesa 6, Hyrja 13, 1016.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
bashkiake nr 9, rruga Haxhi Dalliu, ndertese private nr 6, kati 1 dhe bodrum, hyrja 13,
kodi postar 1016;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Aplikim per garanci tjeter
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-861674-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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20/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-041811-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 08.12.2018 ku
eshte vendosur: - Zmadhimi i kapitalit. – Emerimin e ekspertit kontabel te regjistruar zj.
Mimoza Çibuku, me Nr. License 180, date 15.10.2008 per hartimin e raportit per
zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i Raportit per zmadhimin e kapitalit, date 17.12.2018.
Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 18.12.2018 ku eshte vendosur: Miratimi i
raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"20.000.000,00"
u be
"27.700.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"200.000,00"
u be
"277.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gjelbrim Hajdari")
, Vlera e Kontributit
ishte
("20.000.000,00")
u be
("27.700.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

30/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-179572-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem të shoqerise, date
26.04.2019, ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gjelbrim Hajdari")
Kohëzgjatja ishte
("05/01/2019")
u be
("05/01/2024")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-278166-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
VEndim per miratimin e pf 2018.pdf
Shenimet shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyrat financiare 2018.pdf
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06/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-572211-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 3144 Prot. date 27.07.2020, leshuar
nga zyra e permbarimit privat STRATI SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbia ktivet e regjistruara qe zoteron pala debitore: shoqeria JUPITER
GROUP SHPK (ish shoqeria Jupiter Computer Systems SHPK) me NUIS (NIPT)
K91306035G, me perfaqesues ligjor z. Gjelbrim Hajdari, per ekzekutimin e vendimit Nr.
275 Akti, date 22.01.2019 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe Nr. 274 Akti, date
06.02.20219 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-575605-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 89, date 12.08.2020, per ndryshim
objekti veprimtarie.
Objekti ishte
("Import-Eksport, prodhim, tregëti me shumicë dhe pakice, dhënie me
qera, me leasing, e te gjitha produkteve te fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme
te integruara, sisteme te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndriçim profesional,
sisteme audio/video konferencash dhe perkthimi, sisteme te rradhës, kancelerike dhe
tonera, mobilje dhe pajisje per zyra, elektrike dhe energjetike, hidraulike dhe mekanike,
materiale dhe pajisje elektromjekesore, sisteme të energjise diellore, sisteme te
kondicionimit dhe ngohje ftohje e ajrit, ashensorë, kaldaja, gjeneratore, elektroshtepiake,
hidrosanitare, produkte te pastrimit, pjesë te këmbimit te makinave, materiale te ndërtimit,
si dhe te artikujve te tjere te ndryshem. Shërbime konsulence, suporti, implementimi,
trajnimi dhe edukimi në te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim,
prodhim, implementim, shitje apo dhënie me qera, te softwarëve, websiteve, aplikacioneve,
platformave ERP dhe CRM etj , si edhe shërbime te adoptimit dhe përshtatjes se tyre.
Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data transmitting WAN, LAN,
FO,VOIP, IPTV. Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim dhe shitje te produkteve te
fushës se promocionit dhe grafikes. Botime, publikime, dhe tregtimin e librave, revistave,
broshurave në formatin letër dhe ate elektronik. Sherbime ne fushën e turizmit dhe
udhëtimeve, "Incoming & Outgoing Tour Operator". Projektim, ndërtim, rikonstruksion,
mirëmbajtje, mbikqyrje, kolaudim, te veprave civile dhe industriale. Transport i mallrave
dhe pajisjeve per te trete dhe per llogari te kompanisë, brenda dhe jashtë vendit. Shoqeria
do te kryeje te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk
eshte i ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.")
u be
("Import-Eksport,
prodhim, tregeti me shumice dhe pakice, dhenie me qera, me leasing, e te gjitha
produkteve te fushave: IT-se dhe telekomunikacionit, sisteme te integruara, sisteme
te sigurise dhe alarmit, sisteme audio dhe ndricim profesional, sisteme audio/video
konferencash dhe perkthimi, sisteme te rradhes, kancelerike dhe tonera, mobilje dhe
pajisje per zyra, elektrike dhe energjetike, hidraulike dhe mekanike, materiale dhe
pajisje elektromjekesore, sisteme te energjise diellore, sisteme te kondicionimit dhe
ngohje ftohje e ajrit, ashensore, kaldaja, gjeneratore, elektroshtepiake, hidrosanitare,
produkte te pastrimit, pjese te kembimit te makinave, materiale te ndertimit, si dhe te
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artikujve te tjere te ndryshem. Sherbime konsulence, suporti, implementimi, trajnimi
dhe edukimi ne te gjitha fushat e mesiperme. Konceptim, projektim, modelim,
prodhim, implementim, shitje apo dhenie me qera, te softwareve, websiteve,
aplikacioneve, platformave ERP dhe CRM etj , si edhe sherbime te adoptimit dhe
pershtatjes se tyre. Sherbimeve te internetit si webhosting, domain, email, data
transmitting WAN, LAN, FO,VOIP, IPTV. Konceptim, dizenjim, brandim, prodhim
dhe shitje te produkteve te fushes se promocionit dhe grafikes. Botime, publikime,
dhe tregtimin e librave, revistave, broshurave ne formatin leter dhe ate elektronik.
Monitorim te konsumit dhe qarkullimit te karburantit me sistem GPS. Importi,
tregtimi, instalimi, operimi, mirembajtja dhe cdo veprim tjeter qe lidhet me
impanante dhe panele diellore fotovoltaike. Shitje, Servis dhe Mirembajtje dhe pjese
kembimi te ndryshme per Printera, Fotokopje, Skanera, Videoprojektor, Barcode
Scaner, POS, Kompjuter,Laptop, Servera, Storage, Pajisje rrjeti, Monitor, Ups,
Bateri, Invertera, Rack, Sisteme Sigurie, Sisteme aksesi, Sisteme Antizjarri, Home
Automation etj. Shitje dhe servis pjesesh konsumi per Printer Fotokopje
Skaner,(Drum,Toner,Gomina,Furre etj) Shitje Bateri per UPS, Inverter, Sisteme
Panelesh Diellore etj. Sherbime recepsioni. Tregti me shumice dhe pakice e pajisjeve
dhe artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, mjekesore, farmaceutike, import
dhe eksport i tyre. Projektim, ndertim, rikonstruksion, mirembajtje, mbikqyrje,
kolaudim, te veprave civile dhe industriale. Transport i mallrave dhe pajisjeve per
llogari te kompanise dhe per te trete, brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te kryeje
te gjitha aktivitetet e mesiperme, si edhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe nuk eshte i
ndaluar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-585696-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.9339 Prot, Nr.173-20 Regj, datë
02.09.2020, "Urdhër për Vendosjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra
Përmbarimore "Astrea", protokolluar nga QKB me Nr.7899 Prot, datë 04.09.2020, ku është
urdhëruar: Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestron konservative mbi aktivet e
shoqërisë "Jupiter Group" shpk me NIPT K91306035, deri në një njoftim të dytë të
përmbaruesit Gjyqësor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-592654-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.9434 Prot, datë 17.09.2020, lëshuar
nga Zyra Përmbarimore "Astrea", ku është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Biznesit të
heqë sekuestron konservative mbi aktivet e shoqërisë "Jupiter Group" shpk me NIPT
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K91306035. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.9339 Prot, Nr.173-20 Regj, datë 02.09.2020.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
29/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-760647-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Mandati QKR Jupiter Group.pdf
Bilanci 2019 JG.pdf
Vendimi bilanci 2019 Jupiter Group .doc PDF - Copy (2).pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (4).xlsx

02/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-764769-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar (7).xlsx
Pasqyrat Financiare 2020 JG.pdf
Vendim Ortaku Jupiter Group Sh.p.k.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

14/10/2021

Numri i ceshtjes: CN-798621-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr. 12438 Prot, datë 06.10.2021
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se
detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror ku eshte kerkuar: Vendosja e masës së
sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “JUPITER GROUP ” pajisur me NUIS
(NIPT) K91306035G, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i
përkasin këtij subjekti.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 21/10/2021

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