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

J69405109K
11/08/1994

3. Emri i Subjektit

SINANI&LICI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/01/1993

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/01/1993

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Elbasan Elbasan Digaj, Çingelaj - Peqin

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

22.300.000,00

9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1.000,00
Ne fushen e ndertimeve, ne fushen e tregetimit te
materialeve te ndertimit, tregetimit te materialeve te
ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugesh. shfrytezimme
punime siperfaqsore te mineraleve. Perpunim linja thyerje
fraksionimi i mineraleve. Tregetim i mineraleve dhe
materialeve inerte. Ambalazhim, etiketim, grumbullim,
transport, trajtim dhe asgjesim te mbetjeve spitalore.
Ndertime/rikonstruksione:
ujesjellesa,
gazsjellesa,
vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.
Fadil Sinani
Nga: 06/09/2012

Deri: 05/09/2022

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

Islam Liçi
Nga: 05/09/2017

Deri: 05/09/2022

FadilSinani
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14.1 Vlera e kapitalit

Para: 11.150.000,00

14.2 Numri i pjesëve

500,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Natyre:

IslamLici

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 11.150.000,00

15.2 Numri i pjesëve

500,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

18. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: SINANI & LICI
Telefon: 0672065072 0672065068
Të Tjera: Depozitimin e vendimit te asamblese per caktimin
e ekspertit kontabel Z,Lavdim Musaj me license nr.60
dt.02.02.05 per rritjen e kapitalit Depozitimi i vendimit dt
18.03.2010 per emerimin e ekspertit kontabel z.Agim Qenani
me nr license 53 per auditimin e pasqyrave financiare te vitit
ushtrimor 2009. Ne ceshtjen me nr.Cn-424498-07-10 behet
shenimi: Sipas vendimit dt 01.07.2010 emerohet eksperti
kontabel z.Agim Qenani me nr license 53 per te kryer
procedurat e zmadhimit te kapitalit.
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-000982-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 05/08
/1994

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:5786, Gjykata:Tirane
Kohezgjatja - mbi 10 vjet Selia Digaj, Çingelaj, Peqin Kapitali - 100 000 Ortak dhe
amdinistrator - Fadil Sinani Objekti - Ne fushen e ndertimeve, ne fushen e tregetimit te
materialeve te ndertimit, tregetimit te materialeve te ndryshme, etj.
Lista e Dokumenteve:
R11-Nr.27-EKK-10-November-20070004.pdf
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2. 07/06
/2000

Numri i Vendimit:5786/1, Gjykata:Tirane
Shtim objekti me shfrytezim me punime siperfaqsore i mineraleve. Perpunim ne linja
thyerje-fraksionimi i mineraleve. Tregetim i mineraleve dhe materialeve inerte.
Lista e Dokumenteve:
R11-Nr.27-EKK-10-November-20070004.pdf

3. 21/06
/2005

Numri i Vendimit:5786/2, Gjykata:Tirane
Shitje e 50% e kuotave, shtimi i nje ortaku te ri te shoqerise z. Islam Lici. Shtimi i objektit
me prodhim betoni e asfaltim rrugesh. Ndryshimi i emrit te shoqerise nga SINANI ne
SINANI&LICI shpk.
Lista e Dokumenteve:
R11-Nr.27-EKK-10-November-20070004.pdf

09/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-160898-08-08
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0682065068")
Emri Tregtar ishte
("SINANI&LICI")
u be
("SINANI &amp;LICI")
Koment ishte
("")
u be
("Depozitimin e vendimit te asamblese per
caktimin e ekspertit kontabel Z,Lavdim Musaj me license nr.60 dt.02.02.05 per
rritjen e kapitalit")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Islam Lici")
Numri i aksioneve "50,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
eshte larguar ortaku:
("Islam Lici")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

15/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-163573-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)

11/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-171755-09-08
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"

u be

"5.543.194,00"
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Vlera e Aksionit ishte

"1.000,00"

u be

"55.431,94"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Islam Lici")
("50.000,00")
u be
("2.771.597,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fadil Sinani")
("50.000,00")
u be
("2.771.597,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Vlera e Kontributit ishte

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
09/02/2010

Numri i ceshtjes: CN-346520-02-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
PEQIN;
Peqin;
;
PAULESH-PAJOVE;
"

PEQIN;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-372138-03-10
Emri Tregtar ishte
("SINANI &amp;LICI")
u be
("SINANI & LICI")
Koment ishte
("Depozitimin e vendimit te asamblese per caktimin e ekspertit
kontabel Z,Lavdim Musaj me license nr.60 dt.02.02.05 per rritjen e kapitalit")
u be
("Depozitimin e vendimit te asamblese per caktimin e ekspertit kontabel Z,Lavdim
Musaj me license nr.60 dt.02.02.05 per rritjen e kapitalit Depozitimi i vendimit dt
18.03.2010 per emerimin e ekspertit kontabel z.Agim Qenani me nr license 53 per
auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2009.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/08/2010

Numri i ceshtjes: CN-424498-07-10
Vlera e Kapitalit ishte
"5.543.194,00"
u be
"14.090.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"55.431,94"
u be
"14.090,00"
Koment ishte
("Depozitimin e vendimit te asamblese per caktimin e ekspertit
kontabel Z,Lavdim Musaj me license nr.60 dt.02.02.05 per rritjen e kapitalit Depozitimi i
vendimit dt 18.03.2010 per emerimin e ekspertit kontabel z.Agim Qenani me nr license 53
per auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2009.")
u be
("Depozitimin e vendimit te asamblese per caktimin e ekspertit kontabel Z,Lavdim
4

Musaj me license nr.60 dt.02.02.05 per rritjen e kapitalit Depozitimi i vendimit dt
18.03.2010 per emerimin e ekspertit kontabel z.Agim Qenani me nr license 53 per
auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2009. Ne ceshtjen me nr.Cn424498-07-10 behet shenimi: Sipas vendimit dt 01.07.2010 emerohet eksperti
kontabel z.Agim Qenani me nr license 53 per te kryer procedurat e zmadhimit te
kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Islam Lici")
("2.771.597,00")
u be
("7.045.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Islam Lici")
("50,00")
u be
("500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fadil Sinani")
("2.771.597,00")
u be
("7.045.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fadil Sinani")
("50,00")
u be
("500,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte
, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
02/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-499340-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.02.02.2011 per hapje adrese
sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
PEQIN;
;
Pajove;
Fshati Pajove, ne qender te fshatit, prane godines se komunes.;

PAJOVE;
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
20/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-839545-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
04.07.2012, per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2011, si dhe per emerimin e Agim
Qenani ne funksionin e ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i vendimit
te asamblese se ortakeve, date 10.07.2012, per miratimin e raportit te ekspertit kontabel,
per zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i raportit te ekspertit kontabel, per zmadhimin e
kapitalit.
Vlera e Kapitalit ishte
"14.090.000,00"
u be
"22.300.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"14.090,00"
u be
"22.300,00"
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Fadil Sinani")
("7.045.000,00")
u be
("11.150.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Islam Lici")
("7.045.000,00")
u be
("11.150.000,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Vlera e Kontributit ishte

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
01/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-882421-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.06.09.2012 te ortakut te vetem per
miratimin e statutit dhe aktit te themelimit te shoqerise ne pershtatje te ligjin nr.9901
dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", caktimin administrator te shoqerise
z.Fadil Sinani per nje afat kohor 5 vjeçar. Depozitimi i Aktit te themelimit dhe statutit te
ndryshuar.
Telefon ishte
("")
u be
("0672065072")
Telefon 1 ishte
("0682065068")
u be
("0672065068")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Fadil Sinani")
Data ishte
("23/01/1993")
u be
("06/09/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Fadil Sinani")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("06/09/2017")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-561607-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Bilancit Vjetor 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
6

28/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-691344-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procesverbalit date 28.10.2014 te asambelse se
ortakeve ku eshte vendosur shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimeve, ne fushen e tregetimit te materialeve te
ndertimit, tregetimit te materialeve te ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugesh.
shfrytezimme punime siperfaqsore te mineraleve. Perpunim linja thyerje fraksionimi i
mineraleve. Tregetim i mineraleve dhe materialeve inerte.")
u be
("Ne fushen
e ndertimeve, ne fushen e tregetimit te materialeve te ndertimit, tregetimit te
materialeve te ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugesh. shfrytezimme punime
siperfaqsore te mineraleve. Perpunim linja thyerje fraksionimi i mineraleve.
Tregetim i mineraleve dhe materialeve inerte. Ambalazhim, etiketim, grumbullim,
transport, trajtim dhe asgjesim te mbetjeve spitalore.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-841424-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
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

22/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-017128-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.04.2015 te asamblese se
ortakeve ku eshte vendosur shtimin e objektit te aktivitetit. Saktesimi i kodit ekonomit
(NVE).
Objekti ishte
("Ne fushen e ndertimeve, ne fushen e tregetimit te materialeve te
ndertimit, tregetimit te materialeve te ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugesh.
shfrytezimme punime siperfaqsore te mineraleve. Perpunim linja thyerje fraksionimi i
mineraleve. Tregetim i mineraleve dhe materialeve inerte. Ambalazhim, etiketim,
grumbullim, transport, trajtim dhe asgjesim te mbetjeve spitalore.")
u be
("Ne
fushen e ndertimeve, ne fushen e tregetimit te materialeve te ndertimit, tregetimit te
materialeve te ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugesh. shfrytezimme punime
siperfaqsore te mineraleve. Perpunim linja thyerje fraksionimi i mineraleve.
Tregetim i mineraleve dhe materialeve inerte. Ambalazhim, etiketim, grumbullim,
transport, trajtim dhe asgjesim te mbetjeve spitalore. Ndertime/rikonstruksione:
ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje.")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-116162-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

07/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-137626-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-563293-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
19.02.2016 ku eshte vendosur: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Elbasan;
PEQIN;
;
Pajove;
Fshati Pajove, ne qender te fshatit, prane godines se komunes.;

PAJOVE;
"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-719060-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit te vitit 2015.
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Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
10/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-743324-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.763 Prot, Nr.286, datë 06.06.2016,
lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “AFA-2010", sh.p.k, drejtuar QKB, ku ështe
urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në 100% të kuotave e kapitalit në
emër të debitorit shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k, me NIPT J69405109K si dhe
vendosjen e masës së sekuestros në kuotat/aksionet që zotëron debitori shoqëria
“SINANI&LICI” sh.p.k në çdo subjekt tjetër të regjistruar pranë QKB. Vendosjen e masës
së sekuestros konservative në kuotat e kapitalit që zotëron debitori Fadil Nexhip Sinani në
shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k me NIPT J69405109K në masën që zotëron në këtë
shoqëri. Vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e kapitalit që zotëron
debitori Isamil Aqif Lici në shoqërinë “SINANI&LICI” sh.p.k me NIPT J69405109K në
masën që zotëron në këtë shoqëri. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të
kësaj Shoqërie Përmbarimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-775129-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-895289-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanc 2009
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12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-982052-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-342500-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

08/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-451855-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procesverbalit date 05.09.2017 ku eshte
vendosur:Te riemeroje administrator te shoqerise Z.Fadil Sinani.Te emeroje administrator
te shoqerise Z.Islam Liçi.Afati i emerimit eshte 5 vjet.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Islam Liçi")
Nga data "05/09/2017
Ne daten "05/09/2022
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Fadil Sinani")
,
Kohëzgjatja ishte
("06/09/2017")
u be
("05/09/2022")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-550246-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.6648 Prot, datë 03.11.2017,
protokolluar nga QKB me Nr. 15535 Prot., date 03.11.2017 "Për Vënien e Sekuestros
Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, ku është
urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e debitorit shoqeria
"Sinani & Lici" shpk me NIPT J69405109K.
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
26/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-644436-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdherit Nr.286 Regj., Nr.111 Prot., datë
24.01.2018, protokolluar nga QKB me Nr.865 Prot., date 24.01.2018, lëshuar nga Shoqeria
Përmbarimore “AFA-2010" sh.p.k., ku ështe urdhëruar: Heqjen vetem te masës së
sekuestros konservative te vendosur me shkresen Nr. 763 Prot., date 06.06.2016 me Urdher
te Shoqerise Përmbarimore “AFA-2010" sh.p.k., në masen 100% të kuotave e kapitalit në
emër të debitorit z. Fadil Sinani dhe z. Islam Lici ne shoqërine “SINANI&LICI” sh.p.k.,
me Nuis (Nipt)- J69405109K.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-800302-05-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-841452-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.7084/3 Prot., datë 28.05.2018, lëshuar
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se
sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “SINANI&LICI”sh.p.k me
NUIS(NIPT)- J69405109K ,pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-893969-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.4009 Prot., Nr.100-18 Regj., date
26.07.2018, protokolluar nga QKB me Nr.8712 Prot., date 26.07.2018, , lëshuar nga
Sherbimi Permbarimor “Astrea” shpk ku eshte urdheruar: Vendosjen e mases se sekuestros
konservative mbi aktivet duke bllokuar çdo veprim per shoqerine “Sinani & Lici” shpk, me
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NIPT J69405109K.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 16/11/2021

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