EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit J62904138T
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
30/07/1996
3. Emri i Subjektit

BUJARI

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

15/02/1995

6. Kohëzgjatja

Nga: 15/02/1995

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Lagjja " 4 Shtatori ",
rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe, zona kadastrale
nr.3682, me numer pasurie 2/723

8. Kapitali

3.600.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

3600000.0000

10. Numri i aksioneve:

1.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

3.600,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Import-eksport,shitje me shumice e pakice mallra e artikuj te
ndryshem lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e
tyre, sherbimeve te ndryshme, transport te mallrave e pasagjereve,
agjensi imobilare, turistike hoteleri turizem, shitje biletash.
Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice
karburante, prodhim materiale ndertimi, projektim, ndertim,
prodhimit te bojrave, llaqeve e tretesave te ndryshem.Media
elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim lende drusore etj.
Import - eksport dhe tregti me shumice dhe pakice te vajrave
lubrifikante.
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me një nivel

13. Sistemi i administrimit
14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
26.1 Afati i emërimit
27. Eksperti/ët
për
vlerësimin
e

me dy nivele

Bujar Hoxhaj
Nga : 22/09/2014

Deri : 13/01/2022

Olta Xhaferri
Anetar
Nga : 13/01/2019

Deri : 13/01/2022

Po
Jo

Gazmir Hoxhaj
Kryetar
Nga : 13/01/2019

Deri : 13/01/2022

Po
Jo

Bujar Hoxhaj
Anetar
Nga : 13/01/2019

Deri : 13/01/2022

Po
Jo

Dhimo Dundo
Nga : 23/05/2020
AS-Audit Services
Nga : 23/05/2020
Dhimo Dundo

Deri : 30/06/2020
Deri : 30/06/2020
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kontributit në natyrë (nëse ka)
27.1 Afati i emërimit
28. Aksionarët

Nga : 24/04/2020

Deri :

Bujar Hoxhaj
Me te drejte vote : 1000.0000
Pa te drejte vote :

28.1 Numri i Aksioneve

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes
29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

100,00
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Autoveture tip Mercedes
Benz me targe AA 462 FJ
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Lagjja " 4 Shtatori ",
rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe, zona kadastrale
nr.3682, me numer pasurie 2/721
Tirane Tirane TIRANE Furgon Mercedes Benz me targe TR
2861 P.
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Autoveture tip Mercedes
Benz me targe AA 408 YH
Tirane Tirane TIRANE Rruga " Gjergj Legisi ", pasuria me
nr. 12/299, zona kadastrale 8310, ish - NUB - ja , Laprake
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore CIKLOMOTOR tip
DAYANG me targe C AE 712
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Kamion tip Mercedes
Benz me targe AB 266 DC
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore ATP tip FIAT DOBLO
me targe AA 237 XC
Berat Ura Vajgurore Ura Vajgurore Mjeti ATP tip Opel me
targe TR 3618 T

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: BUJARI
E-Mail: chrolux@gmail.com
Telefon: 0692093523

31. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-038981-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 28/02
/1995

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:9433, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 28-02-1995 Emri i subjektit: "BUJARI" Forma ligjore: SH.P.K. Data e
themelimit: 15-02-1995 Kohezgjatja: MBI 10 VJET Selia: BERAT Kapitali: 100.000
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LEKE Objekti: Tregtimi i mallrave te ndryshem me shumice e pakice, import eksport
Perfaqesues ligjor:BUJAR HOXHA Ortaket: BUJAR HOXHA
Lista e Dokumenteve:
R16-Nr.5-EK-16-November-20070017.pdf
2. 24/05
/2006

Numri i Vendimit:9433/1, Gjykata:Tirane
Shtim objekti: import eksport, shitje me shumice e pakice te bojrave, llaqeve, tretesave te
ndryshem, lendeve te para, makinerive dhe paisjeve qe sherbejne per prodhimin e tyre, te
fikseve te zjarrit si dhe importimin e lendeve te para per to. Import eksport tregtim me
shumice e pakice te te gjtha llojeve te mallrave industriale, bujqesore, metale duralumin,
elektroshtepiake, artikuj farmaceutike, paisjesh mjekesore edhe te tjera ndertimore, servis,
parking, transport mallrash dhe pasagjeresh marrje dhe dhenie me qera te ambjenteve te
ndryshme, agjensi turistike dhe biletari, shit blerje pasurish te luajteshme dhe te
paluajteshme, hoteleri dhe turizem. Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te
makinerive dhe paisjeve te nevojshme per ndertimin dhe shfrytezimin e hidrocentraleve
dhe termocentraleve.Tregti me pakice karburantesh, produkte te naftes dhe gazit natyror,
perfshire edhe bitum special. Prodhimin e materialeve inerte ne pergjithesi, perpunimin
dhe shitjen e tyre.Projektim, ndertimin, ristrukturimin dhe modernizimin e objekteve
civile, industriale etj. Import eksport tre gti me shumice e pakice te: tuba e gypa metalike e
plastike te dimensioneve te ndryshme, kabllo elektrike dhe telefonik etj.
Lista e Dokumenteve:
R16-Nr.5-EK-16-November-20070017.pdf

3. 15/06
/2006

Numri i Vendimit:9433/2, Gjykata:Tirane
Shtim i objektit te veprimtarise ne fushen e prodhimit te bojrave, llaqeve e tretesave te
ndryshem. Saktesimin e pikes se objektit te veprimtarise" Media Elektronike" duke iu
shtuar fjala Lokale, pra "Media Eletronike lokale".
Lista e Dokumenteve:
R16-Nr.5-EK-16-November-20070017.pdf

07/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-150119-07-08
Telefon ishte
("")
u be
("0692093523")
Objekti ishte
("Imp-eks shitje me shumice e pakice mallra e artikuj te ndryshem
lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te ndryshme,
transportit te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri turizem, shitje
biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice karburante, prodhim
materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave, llaqeve e tretesave te
ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim lende drusore etj")
u
be
("Imp-eksshitje me shumice e pakice mallra e artikuj te ndryshem lende te
para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te ndryshme,
transportit te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri turizem,
shitje biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice
karburante, prodhim materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave,
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llaqeve e tretesave te ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim
lende drusore etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Lagja Tafil Skendo (Perballe Lulishtes);
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Lagja
Nr.4 Shtatori, (Tek Ish Parku), Ura Vagurore;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Bujar Hoxhaj")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Bujar Hoxha")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bujar Hoxhaj")
"15/02/1995"
eshte larguar administratori:
("Bujar Hoxha")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
27/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-167266-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

27/08/2009

Numri i ceshtjes: CN-284654-08-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga"Teodor Keko"godinë 2 katëshe,kati i parë pranë pompave te ujit.;
"
Lista e Dokumenteve:

08/01/2010

Numri i ceshtjes: CN-330687-01-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Rimorkio me Targe TR 5042 E.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamion SKANIA me targe TR 9920 I.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamion Mercedes Benz me targe TR 6780 M.;
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Furgon Mercedes Benz me targe TR 2861 P.;

Tirane;

;

TIRANE;

Tirane;
"
Tirane;
"

;

TIRANE;

;

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
06/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-375749-04-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Miranda Hoxhaj")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Bujar Hoxhaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Miranda Hoxhaj")
"06/04/2010"
Ne daten "06/04/2015"
eshte larguar administratori:
("Bujar Hoxhaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
09/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-473947-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
Kamion Mercedes Benz me Targr BR 4809 B.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
Kamion Mercedes Benz me Targe BR4612 B.;
"

BERAT;
BERAT;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
13/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-474543-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion Mercedes Benz me targe TR 6780 M.;
"

TIRANE;
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
31/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-849585-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Ortakut te Vetem, date 31/07/2012 per
miratimin e statutit te shoqerise. Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin
9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 230.
Objekti ishte
("Imp-eksshitje me shumice e pakice mallra e artikuj te ndryshem
lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te ndryshme,
transportit te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri turizem, shitje
biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice karburante, prodhim
materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave, llaqeve e tretesave te
ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim lende drusore etj")
u
be
("Import-eksport,shitje me shumice e pakice mallra e artikuj te ndryshem
lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te ndryshme,
transport te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri turizem,
shitje biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice
karburante, prodhim materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave,
llaqeve e tretesave te ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim
lende drusore etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Miranda Hoxhaj")
Nga Data ishte
("06/04/2010")
u be
("31/07/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Miranda Hoxhaj")
Kohëzgjatja ishte
("06/04/2015")
u be
("31/07/2017")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

20/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-962671-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date:
20.12.2012, per hapjen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
Autoveture tip Mercedes Benz me targe TR 0702 P.;
"

BERAT;

Lista e Dokumenteve:
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,
,

Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
18/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-039889-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 18.03.2013 per
ndryshimin e adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Lagjja
"Muzakaj",rruga "Antipatrea", godine dy kateshe, prane Ures se Gorices.;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
LAGJA 28
NENTORI;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/04/2013

Numri i ceshtjes: CN-079395-04-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratores se shoqerise, date:
22.04.2013, per mbylljen e dy adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga"Teodor Keko"godinë 2 katëshe,kati i parë pranë pompave te ujit.;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
URA
GORICES;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

14/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-254961-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 14.11.2013 te administratorit te
shoqerise ku eshte kerkuar hapja e nje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja Nr.14,Godinë një katëshe pranë ish-plastikës.;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
07/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-597279-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitimi i bilancit vjetor 2013
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
26/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-650337-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 22.09.2014, të ortakut të vetëm të
shoqërisë, ku është vendosur: 1.Miratimin e kërkesës për dhurim të 100 % të kuotave që
zotëron ortaku znj.Miranda Hoxhaj tek z.Bujar Hoxhaj. 2.Shkarkimi i znj.Miranda Hoxhaj,
nga detyra e administratorit të shoqërisë. Emërimi i Z.Bujar Hoxhaj, në detyrën e
administratorit të shoqërisë. Depozitimi i kontratës së dhurimit të kuotave Nr.2183 Rep,
Nr.983 Kol, datë 22.09.2014.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Bujar Hoxhaj")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Miranda Hoxhaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bujar Hoxhaj")
"22/09/2014"
Ne daten "22/09/2019"
eshte larguar administratori:
("Miranda Hoxhaj")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-756458-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 15.12.2014,të administratorit të
shoqërisë, 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;
;
Rimorkio me Targe TR 5042 E.;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
9

05/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-780147-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 01.01.2015, të administratorit të
shoqërisë, ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
Lagjja Nr.14,Godinë një katëshe pranë ish-plastikës.;
"

DURRES;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
07/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-781906-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 06.01.2015, ku
eshte vendosur ndryshimi i selise se shoqerise dhe mbyllja e dy adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja “ 4 Shtatori “, rruga “Mesi i Urave “, godine nje kateshe
nr.22, zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 122;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Lagja Nr.4
Shtatori, (Tek Ish Parku), Ura Vagurore;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
KUÇOVE;
Kucove;
;
KUCOVE;
Lagja Tafil Skendo (Perballe Lulishtes);
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Lagjja
"Muzakaj",rruga "Antipatrea", godine dy kateshe, prane Ures se Gorices.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

03/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-847313-02-15 (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

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-129393-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2011
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-184292-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2014
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

15/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-277130-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 14.09.2015, te administratorit te
shoqerise, ku eshte kerkuar: Hapja dhe mbyllja e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe,
zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/723;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe,
zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/721;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
URA
VAJGURORE;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-417055-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 16.11.2015, ku eshte kerkuar: Hapja
e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Yzberish, rruga nacionale Tirane - Yzberish, njesi sherbimi, zona kadastrale nr.3866,
11

me numer pasurie 215/202;

"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
10/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-590137-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetem, datë 09.03.2016 ku
është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit. Mbyllje adresa
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe,
zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/723;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja “ 4 Shtatori “, rruga “Mesi i Urave “, godine nje kateshe nr.22,
zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 122;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe, zona
kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/723;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Kamion SKANIA me targe TR 9920 I.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

31/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-619930-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 30.03.2016 ku
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Yzberish, rruga nacionale Tirane - Yzberish, njesi sherbimi, zona kadastrale nr.3866, me
numer pasurie 215/202;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-650333-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 14.04.2016, ku eshte kerkuar:
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Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe, zona
kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/721;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-770496-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 12 date 15.06.2016 per miratimin e
pasyqrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

31/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-858485-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorzim bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

16/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-881866-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit 2009

11/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-978974-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2008
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
17/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-987100-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 14.10.2016 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Lagjja " 4 Shtatori ", rruga " Mesi i Urave ", godine nje kateshe,
zona kadastrale nr.3682, me numer pasurie 2/721;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

24/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-170539-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 23.02.2017 per hapjen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
Vajgurore;
Mjeti ATP tip Opel me targe TR 3618 T;
"

;

Ura

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
31/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-221552-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 30.03.2017, ku eshte kerkuar: Hapja
e adreses dytesore. Mbyllja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Njesia Bashkiake nr.6, rruga " Tahir Dizdari ", godina nr.1;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
UNAZA E RE;
"

TIRANE;
"
TIRANE;
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-396403-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

25/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-881279-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

22/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-073378-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 05.01.2019 për
shtimin e objektit të veprimtarise. Rritjen e kapitalit nga fitimi nder vite me masen
3.500.000 leke. Pas rrijtes vlera e kapitalit shkon me 3.600.000 leke
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"3.600.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"36.000,00"
E-Mail ishte
("")
u be
("chrolux@gmail.com")
Objekti ishte
("Import-eksport,shitje me shumice e pakice mallra e artikuj te
ndryshem lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te
ndryshme, transport te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri
turizem, shitje biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice
karburante, prodhim materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave, llaqeve
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e tretesave te ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim lende drusore
etj")
u be
("Import-eksport,shitje me shumice e pakice mallra e artikuj te
ndryshem lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te
ndryshme, transport te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri
turizem, shitje biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice
karburante, prodhim materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave,
llaqeve e tretesave te ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim
lende drusore etj. Import - eksport te vajrave lubrifikante.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bujar Hoxhaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("3.600.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
23/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075210-01-19 (Shpallja I per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, të ortakut të vetëm, datë 11.01.2019,
ku është vendosur: Shndërrimi i shoqërisë, nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në
shoqëri aksionare.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë

23/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075421-01-19 (Shpallja II per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, të ortakut të vetëm, datë 11.01.2019,
ku është vendosur: Shndërrimi i shoqërisë, nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në
shoqeri aksionare.
Lista e Dokumenteve:
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit

24/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075652-01-19 (Miratimi i shnderrimit te shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, të ortakut të vetëm, datë 11.01.2019,
ku është vendosur: Shndërrimi i shoqërisë, nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në
shoqeri aksionare.Depozitimi i Raportit të administratorit, datë 11.01.2019, për
Shndërrimin e shoqërisë, nga shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në shoqeri aksionare.
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Depozitimi i Vendimit, të ortakut të vetëm, datë 13.01.2019, ku është vendosur:- Miratimi
i Raportit të Adminisratorit, për Shndërrimin e shoqërisë, nga shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar, në shoqeri aksionare.- Miratimi i shndërrimin. – Miratimin e statutit të shoqërisë,
pas miratimit të shndërrimit. Depozitimi i statutit të shoqërisë.
Subject_Type_Code ishte
("Limited-Liability Company")
u be
("JointStock Company")
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"36.000,00"
u be
"3.600,00"
Capital_Paid_Value ishte
""
u be
"3.600.000,00"
Objekti ishte
("Import-eksport,shitje me shumice e pakice mallra e artikuj te
ndryshem lende te para, makineri qe sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te
ndryshme, transport te mallrave e pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri
turizem, shitje biletash. Shfrytezim hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice
karburante, prodhim materiale ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave, llaqeve
e tretesave te ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim lende drusore
etj. Import - eksport te vajrave lubrifikante.")
u be
("Import-eksport,shitje
me shumice e pakice mallra e artikuj te ndryshem lende te para, makineri qe
sherbejne per prodhimin e tyre, sherbimeve te ndryshme, transport te mallrave e
pasagjereve, agjensi imobilare, turistike hoteleri turizem, shitje biletash. Shfrytezim
hidrocentrale e termocentrale, tregti me pakice karburante, prodhim materiale
ndertimi, projektim, ndertim, prodhimit te bojrave, llaqeve e tretesave te
ndryshem.Media elektronike lokale.Pyjore, shfytezim perpunim lende drusore etj.
Import - eksport dhe tregti me shumice dhe pakice te vajrave lubrifikante.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Bujar Hoxhaj")
Numri i aksioneve "1.000,00
Perqindja ne kapital "100,00"
Kontributi ne para "3.600.000,00
eshte larguar ortaku:
("Bujar Hoxhaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Bujar Hoxhaj")
"22/09/2014"
Ne daten "13/01/2022"
eshte larguar administratori:
("Bujar Hoxhaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Benard Hatia")
"13/01/2019"

Nga data

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:
("Bujar Hoxhaj")
Nga data "13/01/2019"
Ne daten "13/01/2022"
eshte shtuar anetari:
("Gazmir Hoxhaj")
Nga data "13/01/2019"
Ne daten "13/01/2022"
eshte shtuar anetari:
("Olta Xhaferri")
Nga data "13/01/2019"
Ne daten "13/01/2022"
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Lista e Dokumenteve:
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
Akti i themelimit te shoqerise pas shnderrimit
Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para)
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
01/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-087577-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.125 Regj., Nr. 21 Prot., datë
24.01.2019, protokolluar nga QKB me Nr.1649 Prot., datë 30.01.2019, lëshuar nga
përmbaruesi gjyqësor privat Valbona Qehajaj, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së
sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e palës debitore shoqëria “BUJARI” sh.a.,
pajisur me Nuis (Nipt)- J62904138T, dhe me administrator Z. Bujar Hoxhaj, me qëllim
mostjetërsimin e tyre. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë
të Përmbaruesit Gjyqësor.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

22/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-110193-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 125 Regj., Nr.45 Prot., datë
15.02.2019 , lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Valbona QEHAJAJ, ku është
urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros conservative vendosur ne emer te debitorit
shoqeria “BUJARI” sh.a., me Nuis (Nipt)- J62904138T, dhe me administrator Z. Bujar
Hoxhaj
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

15/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-132745-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, dt. 15.03.2019, per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
PICAR;
Lagjja Picar, rruga kryesore, godina me nr. pasurie 243/47, zona kadastrale 3974;
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
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20/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-233854-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i kërkesës, datë 19.06.2019 për mbyllje adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Mercedes Benz me Targr BR 4809 B.;
"

Kamion

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-246735-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
2.Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx
Shenime per pasqyrat financiare viti 2018.pdf
1.Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim per miratimin e Pasqyrave Financiare viti 2018.pdf
6.Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Raport i ecurise se veprimtarise.pdf
4.Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx

02/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-483879-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqqërisë, datë
01.04.2020, ku është kërkuar: Mbyllja e 1 (një) adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
PICAR;
Picar, rruga kryesore, godina me nr. pasurie 243/47, zona kadastrale 3974;

Lagjja
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
07/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-495171-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 27.04.2020 ku eshte vendosu:
Ndryshim adrese dytesore. Depozitimi i vendimit date 24.04.2020 ku eshte vendosur:
Emerim i Ekspertit Kontabel Dhimo Dundo.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Vajgurore;
Autoveture tip Mercedes Benz me targe AA 462 FJ;
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Vajgurore;
Autoveture tip Mercedes Benz me targe AA 408 YH;
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Vajgurore;
ATP tip FIAT DOBLO me targe AA 237 XC;
"
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Vajgurore;
CIKLOMOTOR tip DAYANG me targe C AE 712;
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Vajgurore;
Autoveture tip VW TOUAREG me targe AA 770 AH;
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
tip Mercedes Benz me targe TR 0702 P.;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Berat;
;
BERAT;
Mercedes Benz me Targe BR4612 B.;
"

Ura
"
Ura
"
Ura
Ura
"
Ura
"
Autoveture
Kamion

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te ekspertet e vleresimit:
eshte shtuar anetari:
("Dhimo Dundo")
Nga data "24/04/2020"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
18/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-524794-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 23.05.2020 ku është vendosur:
Emerimi i Audituesit Ligjor shoqëria “AS-Audit Services” SHPK dhe z.Dhimo Dundo për
auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2019.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Dhimo Dundo")
"23/05/2020"
Ne daten "30/06/2020"
eshte shtuar eksperti kontabel:
("AS-Audit Services")
"23/05/2020"
Ne daten "30/06/2020"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Benard Hatia")

Nga data
Nga data

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-528449-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2019
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Lista e Dokumenteve:
BUJARI SHA Pasqyrat Financiare viti 2019 se bashku me shenimet shpjeguese.pdf
1.Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
2.Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx
Vendim i ortakut per miratimin e Pasqyrave Financiare viti 2019.pdf
08/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-683708-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 07.04.2021 ku eshte vendosur:
Hapja e një adrese dytësore dhe mbyllja e dy adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga " Gjergj Legisi ", pasuria me nr. 12/299, zona kadastrale 8310, ish - NUB - ja ,
Laprake;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.6, rruga " Tahir Dizdari ", godina nr.1;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Ura
Vajgurore;
Autoveture tip VW TOUAREG me targe AA 770 AH;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

17/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-701046-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I kerkeses date 14.5.2021 per hapje adrese dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;
BERAT;
Ura Vajgurore;
;
Vajgurore;
Kamion tip Mercedes Benz me targe AB 266 DC;

Ura
"

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë

:27/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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