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

K21428005W
28/02/2002

3. Emri i Subjektit

MANXHAKU

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/01/2002

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/01/2002
Tirane Paskuqan BABRRU QENDER Babrru, Lagjja
Qender, rruga kryesore, ndertesa 1
100.000,00

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
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00
Shfrytezim, mbareshtrim dhe permiresim te pyjeve.Importeksport,tregtimin e artikujve te ndryshem.Tregtim dhe
perpunim
te
drurit,tregtim
te
artikujve
industriale,ushqimore,tregtim automjetesh te cdo lloji,marke
e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to.Tregtim karburantesh
me pakice,vajra lubrifikante,lende djegese te cdo lloji.Servis
automjetesh, punime duralumini e tregtimi i tyre etj.
Ali Maxhaku
Nga: 28/04/2020

Deri: 28/04/2025

AliMaxhaku

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
1

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Tirane Dajt LINZE Fshati Tufine, rruga Myslym Keta,
Objekt godine banimi dhe sherbimi 5kt+papafingo+1kt nen
toke
Emri Tregtar: MANXHAKU
E-Mail: lulikuburi@yahoo.com
Telefon: 0682061325
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-052508-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 31/01
/2002

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:27084, Gjykata:Tirane
1-Emri:"MANXHAKU" 2-Forma ligjore:Sh.p.k. 3-Data e themelimit:29.01.2002 4KOhezgjatja:Mbi 10 vjet 5-Kapitali themeltar:100.000 leke 6-Selia:Babrru,Tirane 7Objekti:Shfrytezim, mbareshtrim dhe permiresim te pyjeve.Import-eksport,tregtimin e
artikujve te ndryshem.Tregtim dhe perpunim te drurit,tregtim te artikujve
industriale,ushqimore,tregtim automjetesh te cdo lloji,marke e tonazhi, si dhe pjese
kembimi per to.Tregtim karburantesh me pakice,vajra lubrifikante,lende djegese te cdo
lloji.Servis automjetesh, punime duralumini e tregtimi i tyre etj. 8-Perfaqesuesi ligjor:Ali
Manxhaku 9-Ortaket:Ali Manxhaku 100%
Lista e Dokumenteve:
R 31-Nr-28-KK-denada-10-12-20070008.pdf

2. 20/05
/2003

Numri i Vendimit:27084/1, Gjykata:Tirane
1-Shtimin e objektit te veprimtarise se shoqerise edhe me:Studime e projektime te
punimeve pyjore,per hartimin e planeve te menaxhimit te pyjeve,flores spontane,gjuetise
sportive e turistike dhe te kullotave. -Hartimin e projekteve te pyllezimit,hartimin e
projekteve te trajtimit te pyjeve.Studimin e mbritshmerise dhe ndertimin e rrugeve
pyjore,studimin e menaxhimit e perdorimit te territorit etj. -Ndertimin e rrugeve
pyjore,mbrojtjen nga semundjet, demtuesit dhe zjarreve etj.
Lista e Dokumenteve:
R 31-Nr-28-KK-denada-10-12-20070008.pdf

11/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-171991-09-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
2

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
29/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-692965-10-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

30/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-693024-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 21.10.2014, per riemerimin e
administratorit te shoqerise. Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901
date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Telefon ishte
("")
u be
("0682061325")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Paskuqan;
BABRRU
QENDER;
Babrru, Lagjja Qender, rruga kryesore, ndertesa 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
BARU;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ali Maxhaku")
Kohëzgjatja ishte
("29/01/2005")
u be
("21/10/2019")

,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
26/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-965924-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 26.03.2015 ku
eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore, saktesim i kodit ekonomik.
3

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Dajt;
LINZE;
Fshati
Tufine, rruga Myslym Keta, Objekt godine banimi dhe sherbimi 5kt+papafingo+1kt
nen toke;
"
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)
01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-184019-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2014
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-840648-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

15/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-931452-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM BILANCI VITI 2009
Lista e Dokumenteve:
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
Bilanci Kontabël

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-403879-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-894138-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-263458-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (6).xlsx
MANXHAKU FLUKSI MONETAR 2018.pdf
MANXHAKU VENDIMI ORTAKUT 2018.pdf
MANXHAKU KAPITALI NETO 2018.pdf

20/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-494190-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1.Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
28.04.2020, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë Ali Maxhaku, për
një afat 5-vjeçar. 2.Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë 28.04.2020,
ku është kërkuar: Saktësimi i kodit NVE.
E-Mail ishte
("")
u be
("lulikuburi@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ali Maxhaku")
Nga Data ishte
("29/01/2002")
u be
("28/04/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ali Maxhaku")
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,
,

Kohëzgjatja ishte

("21/10/2019")

u be

("28/04/2025")

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
24/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-547152-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2019
Lista e Dokumenteve:
MANXHAKU BILANC 2019 PDF.pdf.pdf
MANXHAKU SHPK ,Pasqyra e performances natyra 2019.xlsx.xlsx
MANXHAKU shpk, sHENIME SPJEGUESE 2019.pdf.pdf
MANXHAKU VENDIMI ORTAKUT 2019.pdf.pdf
MANXHAKU SHPK ,Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx.xlsx

Datë: 09/11/2021

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