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

L71416010E
16/02/2017

3. Emri i Subjektit

AlbaScan

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

14/02/2017

6. Kohëzgjatja

Nga: 14/02/2017
Tirane Tirane TIRANE Rruga Barrikada, Hyrja 1, perballe
gjimnazit "Sami Frasheri", Zona kadastrale 8360, Nr pasurie
5/351
45.000.000,00

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
Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport iprodukteve per
institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe
zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete data, Sisteme Survejimi dhe
Sigurie te te gjitha llojeve, Rrjete telefonike IP dhe analoge,
Sisteme Fonie te llojeve te ndryshme, Data Center
tepermasave te ndryshme duke perfshirepajisjet Hardware
dhe Softwaret e nevojshem. Punime Civile te nevojshme per
kryerjen e lidhjeve ne fushat e mesiperme. Te ofroje
mirembajtje tep'erhershme. Sherbim Konsulence, Keshillimi
dhe Trajnimiper Sistemet informatike dhe cdo gj'e tjet'er te
permendur me sipe'r. Te ofroje Sherbime lidhje Informatike
online. Materiale te ndryshme kancelarie. Ne funksion te
qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe
operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te
paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare.
Import- eksport te produkteve Rreze X, produkte te sigurise
se larte. Mirembajtje dhe riparime te produkteve Rreze X,
produkte te sigurise se larte.
Elton Jorgjis
Nga: 07/01/2019

Deri: 07/01/2024
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

EltonJorgjis

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 22.500.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Natyre:

ElisionJorgjis

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 22.500.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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: AlbaScan
E-Mail: ceo@albascan.com.al
Telefon: 0692470770

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-158744-02-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/03/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-219500-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 28.03.2017, per largim te njerit prej
administratoreve te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Sokol Cane")
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
10/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-848078-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 3.7.2018
per miratimin e largimit te administratorit te shoqerise Znj. Etmira Dashi dhe emerimin ne
detyren e administratorit te shoqerise Z. Sokol Cane; per mitatimin e shitjes se 50 % te
kuotave te Znj. Etmira Dashi ne favor te Z. Sokol Cane. Z. Sokol Cane behet zoterues
100% te kuotave.Depozitim Kontrate Shitje Kuotash, Nr. 5158 Rep, Nr. 1714 Kol, date
03.07.2018.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"100.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Etmira Dashi")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sokol Cane")
("50.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Sokol Cane")
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Sokol Cane")
Ne daten "03/07/2023
eshte larguar administratori:
("Etmira Dashi")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit

Nga data "03/07/2018

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-883227-07-18 (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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
18/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-928900-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.09.2018, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise dhe ndryshimi i numrit
te kontaktit.
Telefon ishte
("0697090909")
u be
("0696565085")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Barrikada, Hyrja 1, perballe gjimnazit "Sami Frasheri", Zona kadastrale
8360, Nr pasurie 5/351;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Todi Shkurti, Nr.8, Kati pare, Kodi Postar 1004;
"
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

09/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-055966-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes Nr.103 Rep., Nr.39 Kol., datë
07.01.2019 ku është vendosur: Miratimi i transferimit të 100% të kuotave të kapitalit nga
Sokol Cane në favor të Elton Jorgjis 50% të kuotave dhe 50% të kuotave Elision Jorgjis.
Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 07.01.2019 ku është vendosur: Largimi nga
detyra e administratorit Sokol Cane dhe emërimin në vend të tij të Elton Jorgjis. Deklarim i
postës elektronike(e-mail) Deklarim i numrit të kontaktit.
Numri i Aksioneve ishte
"1,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"100.000,00"
u be
"50.000,00"
Telefon ishte
("0696565085")
u be
("0692470770")
E-Mail ishte
("")
u be
("ceo@albascan.com.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Elton Jorgjis")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Elision Jorgjis")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
eshte larguar ortaku:
("Sokol Cane")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Elton Jorgjis")
Ne daten "07/01/2024
eshte larguar administratori:
("Sokol Cane")

Nga data "07/01/2019
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit
02/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-149859-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
01.04.2019 ku është vendosur: Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport iprodukteve per
institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete
data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie te te gjitha llojeve, Rrjete telefonike IP dhe analoge,
Sisteme Fonie te llojeve te ndryshme, Data Center tepermasave te ndryshme duke
perfshirepajisjet Hardware dhe Softwaret e nevojshem. Punime Civile te nevojshme per
kryerjen e lidhjeve ne fushat e mesiperme. Te ofroje mirembajtje tep'erhershme. Sherbim
Konsulence, Keshillimi dhe Trajnimiper Sistemet informatike dhe cdo gj'e tjet'er te
permendur me sipe'r. Te ofroje Sherbime lidhje Informatike online. Materiale te ndryshme
kancelarie. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe
operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose
pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare.")
u be
("Distribucion, Shitje,
Mirembajtje dhe Suport iprodukteve per institucione te sigurise se larte. Te ideoje,
planifikoje dhe zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie
te te gjitha llojeve, Rrjete telefonike IP dhe analoge, Sisteme Fonie te llojeve te
ndryshme, Data Center tepermasave te ndryshme duke perfshirepajisjet Hardware
dhe Softwaret e nevojshem. Punime Civile te nevojshme per kryerjen e lidhjeve ne
fushat e mesiperme. Te ofroje mirembajtje tep'erhershme. Sherbim Konsulence,
Keshillimi dhe Trajnimiper Sistemet informatike dhe cdo gj'e tjet'er te permendur
me sipe'r. Te ofroje Sherbime lidhje Informatike online. Materiale te ndryshme
kancelarie. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje
dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose
pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare. Import- eksport te produkteve Rreze X,
produkte te sigurise se larte")
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)

04/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-154501-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 03.04.2019 për shtim objekti.
Objekti ishte
("Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport iprodukteve per
institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete
data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie te te gjitha llojeve, Rrjete telefonike IP dhe analoge,
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Sisteme Fonie te llojeve te ndryshme, Data Center tepermasave te ndryshme duke
perfshirepajisjet Hardware dhe Softwaret e nevojshem. Punime Civile te nevojshme per
kryerjen e lidhjeve ne fushat e mesiperme. Te ofroje mirembajtje tep'erhershme. Sherbim
Konsulence, Keshillimi dhe Trajnimiper Sistemet informatike dhe cdo gj'e tjet'er te
permendur me sipe'r. Te ofroje Sherbime lidhje Informatike online. Materiale te ndryshme
kancelarie. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe
operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose
pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare. Import- eksport te produkteve Rreze X, produkte
te sigurise se larte")
u be
("Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport
iprodukteve per institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe zbatoje:
Rrjete elektrike, Rrjete data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie te te gjitha llojeve, Rrjete
telefonike IP dhe analoge, Sisteme Fonie te llojeve te ndryshme, Data Center
tepermasave te ndryshme duke perfshirepajisjet Hardware dhe Softwaret e
nevojshem. Punime Civile te nevojshme per kryerjen e lidhjeve ne fushat e
mesiperme. Te ofroje mirembajtje tep'erhershme. Sherbim Konsulence, Keshillimi
dhe Trajnimiper Sistemet informatike dhe cdo gj'e tjet'er te permendur me sipe'r. Te
ofroje Sherbime lidhje Informatike online. Materiale te ndryshme kancelarie. Ne
funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione
te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne
shoqeri te tjera tregtare. Import- eksport te produkteve Rreze X, produkte te sigurise
se larte. Mirembajtje dhe riparime te produkteve Rreze X, produkte te sigurise se
larte.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-275046-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Pasqyrave Financiare te Vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
VENDIM ORTAKU 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
SHENIME SHPEJGUSE.pdf

13/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-570997-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019

6

Lista e Dokumenteve:
SHENIME SHPJEGUESE ALBASCAN.pdf
PASQYRA E POZICIONT FINANCIAR.xlsx
PASYRA E PERFORMANCES FINANCIARE.xlsx
VENDIM ASAMBLEJE ALBASCAN.pdf
20/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-688820-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i dokumentacionit date 16.04.2021 per zmadhimin
e kapitalit te shoqerise .
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"45.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"22.500.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elision Jorgjis")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("22.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elton Jorgjis")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("22.500.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

26/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-752837-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE ALBASCAN.pdf
VENDIM ASAMBLEJE ALBASCAN.pdf

Datë: 23/11/2021

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