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

L61510014I
10/03/2016

3. Emri i Subjektit

Technical Planning&Development

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

04/03/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 04/03/2016
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga
"Sami Frasheri", Pallati 24/1, Kati 4, Ap. 1
1.000.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

2,00
Fushat kryesore te veprimtarise se shoqerise jane: Hartim i
studimeve masterplaneve te zhvillimit te rajoneve dhe atyre
kombetare; Hartim te planeve urbanistike te Bashkive, ne
konformitet me Ligjin e Planifikimit te Territorit; Hartimi i
Planeve te detajuara, ne konformitet me Ligjin e Planifikimit
te Territorit; Hartimi i projekteve arkitektonike per zona
rezidenciale banimi, hoteleri, ndertesa administrative,
aktivitetet tregtare, rihabilitim zonave industriale dhe
trashegimise kulturore, objekteve indstriale dhe sherbimi;
Hartimin e studimeve mjedisore stretegjike dhe ndikimit ne
mjedis; Supervizion te punimeve te ndertimit te objeketeve
rezidenciale dhe objekteve te tjera publike dhe industriale.
Mirlinda Rusi
Nga: 05/04/2018

Deri: 05/04/2023

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit

Athanasios Pagonis
Nga: 04/03/2016

Deri: 05/04/2023

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
1

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Administratori/ët
14.1 Afati i emërimit

Erjon Çobani

15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Te mos nenshkruaje kontrata dhe te marre detyrime
financiare ne emer te shoqerise pa miratimin e te pakten nje
prej ortakeve. Te mos kete te drejte te kryeje veprime
bankare ne emer te kompanise pa miratimin e te pakten nje
prej ortakeve.
MirlindaRusi

Nga: 14/09/2020

16. Ortakët
16.1 Vlera e kapitalit

Para: 510.000,00

16.2 Numri i pjesëve

1,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

51,00

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

Deri: 14/09/2021

Natyre:

AthanasiosPagonis

17.1 Vlera e kapitalit

Para: 490.000,00

17.2 Numri i pjesëve

1,00

17.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

49,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
18. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
19. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: TP&Development
E-Mail: rusilinda@hotmail.com
Telefon: 0674067630

20. 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-584751-03-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
2

13/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-733326-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Posacme Nr.1217 Rep., Nr. 674/1
Kol., date 02.06.2016, me ane te se ciles shoqeria "Technical Planning&Development "
sh.p.k me administrator Z.Athanasios Pagonis caktojne si perfaqauese Znj. Mirlinda Goja
qe te veproje ne baze te tagrave qe i lejon kjo prokure.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

10/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-733679-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 05.04.2018 per riemerimin e
adrministratorit Athanasios Pagonis, dhe emerimin e administrators se re Mirlinda Rusi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mirlinda Rusi")
Nga data
"05/04/2018
Ne daten "05/04/2023
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Athanasios Pagonis")
, Kohëzgjatja ishte
("04/03/2021")
u be
("05/04/2023")
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

30/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-290817-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Bilanci 2018 TP per dorezimin ne QKB, date 25.07.2019.xlsx
Shenimet Shpjeguese.pdf
Vendimi i Asamblese se Pergjitheshme te Ortakeve TP.pdf
Bilanci 2018 TP per dorezimin ne QKB, date 25.07.2019.xlsx

03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-565282-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
3

Vendimi per miratimin e pasqyrave financiare vitit 2019, TP.pdf
Pasqyra e performancës viti 2019(pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
TP.xlsx
Shenimet shpjeguese per vitin 2019, TP, Mirlinda Rusi.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar basho viti 2019 TP.xlsx
15/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-588394-09-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2017
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

24/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-593314-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.09.2020, per emërim
administratori. Ky administrator ka kompetence te kufizuar: Te mos nenshkruaje kontrata
dhe te marre detyrime financiare ne emer te shoqerise pa miratimin e te pakten nje prej
ortakeve. Te mos kete te drejte te kryeje veprime bankare ne emer te kompanise pa
miratimin e te pakten nje prej ortakeve.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Erjon Çobani")
"14/09/2020
Ne daten "14/09/2021

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
14/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-718897-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 11.06.2021 ku është vendosur:
Përditësim i të dhënave të z.Athanasios Pagonis
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Athanasios Pagonis")

Numri i aksioneve "1,00
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Perqindja ne kapital "49,00
Kontributi ne para "490.000,00
eshte larguar ortaku:
("Athanasios Pagonis")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Athanasios Pagonis")
"04/03/2016
Ne daten "05/04/2023
eshte larguar administratori:
("Athanasios Pagonis")

Nga data

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
29/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-758798-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
TECHNICAL PLANNING & DEVELOPMENT.pdf
Pasqyra e performancës viti 2020(pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
TP.xlsx
Shenimet shpjeguese per vitin 2020, TP, Mirlinda Rusi.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar viti 2020 TP.xlsx

Datë: 28/10/2021

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

5

