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

L31617003F
17/04/2013

3. Emri i Subjektit

A.SH. Engineering

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/04/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/04/2013
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr 7, Rruga
"Vllazen Manastirlliu", Pallati 11, Kati 2, Apartamenti 5
200.000,00

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

200,00
"Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim,
ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, ekonomike,
industriale, objekte banimi. Prodhimi dhe tregtitn materiale
ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta
te shoqerise ashtu dhe me fondet publike dhe kredi bankare.
Ndertime me karakter social- kulturor dhe te kulteve te
ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe
riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit
rrugore etj. Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale,
aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime
gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te
inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit,
riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese. Izolime mbi
dhe nentoke nga ujrat. Administrimi i guroreve, impianteve
te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copetimit.
Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes
teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe
perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence
teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per te
cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Kryerje
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te
ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te
gjeoteknikes dhe gjeologjise, vetite fiziko kimike te ujrave,
dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Studimprojektim ne planifikim urban. Projektime interiere dhe
pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim
dhe
mbikqyrje
aeroporte,
helioporte,
hekurudha,tunele
rrugore-hekurudhore.
Projektim
e
mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime gjeologo
inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte
civile, per objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me
ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe shpateve me
qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve,
mbikqyrje, kolaudim te impianteve te prodhimit dhe
shperndarjes se energjise, studime te sizmiologjise
inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe
mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi
dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri
dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes
teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me
ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor dhe vleresim i
ndikimit ne mjedis"). Sherbime te Auditimit te Energjise per
Godina sherbimi, Godina Industriale, energjise se
rinovueshme, etj.
Arian Shtëmbari
Nga: 16/04/2013

Deri: 16/04/2023

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

Edmond Sheshi

13. Ortakët

ArianShtëmbari

Nga: 21/04/2021

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 200.000,00

13.2 Numri i pjesëve

200,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Deri:
Natyre:

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

Emri Tregtar: A.SH. Engineering
E-Mail: ashengineer2000@gmail.com
Telefon: 0692080982
Të Tjera: Drejtues teknik eshte Z.Aleksander Rukaj.
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16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-071957-04-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/12/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-299578-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
30.12.2013, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivtetit. Caktimi i Z.Aleksandër Rukaj
si drejtues teknik i shoqërisë.
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
te objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, prodhimi dhe
tregtim materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise
ashtu dhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social-kulturor dhe
te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime
rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. Ndertime vepra te medha
hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime
gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha
llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese, izolime mbi dhe
nentokesore nga ujrat siperfaqesore te siperfaqeve te gjelberta si pyje, parqe. Administrimi
i guroreve, impianteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. Sherbime
te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te
kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim
themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese")
u be
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve
sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, prodhimi dhe tregtim
materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise
ashtu dhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime
dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj.
Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare,
puse, cpime gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise
civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave
egzistuese, izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaqesore te siperfaqeve te
gjelberta si pyje, parqe. Administrimi i guroreve, impianteve te betonit, te
konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. Sherbime te natyres se projektimeve,
drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime
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topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese.Kryerje testesh dhe
provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave
ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe
testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis.")
Koment ishte
("")
u be
("Drejtues teknik eshte Z.Aleksander
Rukaj.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-873686-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.02.2015, te asamblese se
pergjithshme, ku eshte vendosur, ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te
shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Vllazen Manastirlliu, Pallati 11, Kati 2, Apartamenti 6;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Ish
- Frigoriferi, Pallati i Firmes " Lorena" Shpk, Seksioni A, Shkalla 2, Kati i 5, Apartamenti
4.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

20/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-877604-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.2, date 20.2.2015, ku eshte vendosur
ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr 7, Rruga "Vllazen Manastirlliu", Pallati 11, Kati 2, Apartamenti
5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.7, Rruga Vllazen Manastirlliu, Pallati 11, Kati 2, Apartamenti 6;
"
Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-162983-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-838909-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

12/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-371387-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

05/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-799110-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.05.2018 ku eshte
vendosur:Ndryshimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.Riemerimin e administratorit te
shoqerise Z.Arian Shtëmbari per nje afat 5 vjecar nga data 16.04.2018 deri me date
16.04.2023.Ndryshimin e numrit te telefonit.
Telefon ishte
("0684079982")
u be
("0692080982")
Objekti ishte
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
te objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, prodhimi dhe
tregtim materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise
ashtu dhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social-kulturor dhe
te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime
rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. Ndertime vepra te medha
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hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime
gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha
llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese, izolime mbi dhe
nentokesore nga ujrat siperfaqesore te siperfaqeve te gjelberta si pyje, parqe. Administrimi
i guroreve, impianteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. Sherbime
te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te
kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim
themelesh, ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese.Kryerje testesh dhe
provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne
ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime
per vleresimin e ndikimeve ne mjedis.")
u be
(""Ndertim, projektim, zbatim,
mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, ekonomike,
industriale, objekte banimi. Prodhimi dhe tregtitn materiale ndertimi, inertesh.
Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fondet publike
dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social- kulturor dhe te kulteve te
ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe
autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. Ndertime vepra te medha
hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime
gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te
gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese.
Izolime mbi dhe nentoke nga ujrat. Administrimi i guroreve, impianteve te betonit, te
konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. Sherbime te natyres se projektimeve,
drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Kryerje testesh dhe
provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave
ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeologjise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe
testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Studim-projektim ne planifikim urban.
Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugorehekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime
gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te
medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe
shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje,
kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te
sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes
se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi
masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te
ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne
mjedis ( Auditim mjedisor dhe vleresim i ndikimit ne mjedis") ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Arian Shtëmbari")
Kohëzgjatja ishte
("16/04/2018")
u be
("16/04/2023")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Aplikim per garanci tjeter
01/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-805469-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

18/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-865511-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-268315-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
bilanc ashe 2018.pdf
Vendimi Nr 1 per bilancin 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
ashe.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar ASHE.xlsx

29/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-494273-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses te administratorit te shoqerise, date
28.04.2020 per ndryshimin e kodit ekonomik NVE.
E-Mail ishte
("")
u be
("ashengineer2000@gmail.com")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-558406-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar ASHE.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
ashe.xlsx
vendim miratim bilanci 2019 ashe.pdf
bilanc 2019 ashe.pdf

06/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-690138-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 21.04.2021 për shtim objekti
veprimtarie dhe emërim Drejtuesi Teknik.
Objekti ishte
(""Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj,
te objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. Prodhimi dhe
tregtitn materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise
ashtu dhe me fondet publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social- kulturor dhe
te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime
rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. Ndertime vepra te medha
hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime
gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha
llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese. Izolime mbi dhe
nentoke nga ujrat. Administrimi i guroreve, impianteve te betonit, te konglomerateve
bituminoze dhe te copetimit. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes
teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime topografike, punime
topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh, ndertim dige te larte. Asistence
teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset
me licencat perkatese. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te
ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeologjise,
vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Studimprojektim ne planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te
gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte,
hekurudha,tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime
dhe vleresime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per
objekte te medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta
dhe shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje,
kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te
sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes se
venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e
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mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per
zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis ( Auditim mjedisor
dhe vleresim i ndikimit ne mjedis") ")
u be
(""Ndertim, projektim, zbatim,
mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, ekonomike,
industriale, objekte banimi. Prodhimi dhe tregtitn materiale ndertimi, inertesh.
Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fondet publike
dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social- kulturor dhe te kulteve te
ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe
autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. Ndertime vepra te medha
hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime
gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te
gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese.
Izolime mbi dhe nentoke nga ujrat. Administrimi i guroreve, impianteve te betonit, te
konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. Sherbime te natyres se projektimeve,
drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime
topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh,
ndertim dige te larte. Asistence teknike, juridike etj. Sherbime te natyrave te
ngjashme per te cilat shoqeria do te pajiset me licencat perkatese. Kryerje testesh dhe
provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave
ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeologjise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe
testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Studim-projektim ne planifikim urban.
Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbra lulishte dhe parqe,
Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha,tunele rrugorehekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vleresime
gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike te trojeve per objekte civile, per objekte te
medha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa te medha, i trojeve te buta dhe
shpateve me qendrueshmeri te ulet. Sherbime te natyres se projektimeve, mbikqyrje,
kolaudim te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, studime te
sizmiologjise inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje te ndertimit dhe mbylljes
se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi
masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te
ekspertizes teknike per zjarret e rena. Sherbimet e Ekspertizes lidhur me ndikimin ne
mjedis ( Auditim mjedisor dhe vleresim i ndikimit ne mjedis"). Sherbime te
Auditimit te Energjise per Godina sherbimi, Godina Industriale, energjise se
rinovueshme, etj. ")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Edmond Sheshi")
Nga data "21/04/2021
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-747764-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci A.SH. Engineering 2020.pdf
Dividenti 2021 A.SH. Engineering.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
ashe.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar ASHE.xlsx

Datë: 17/11/2021

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