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

K31328043J
28/01/2003

3. Emri i Subjektit

NEW OFFICE ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/01/2003

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/01/2003

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Rruga e Barrikadave, Nr.1/5

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

13.100.000,00

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

131.000,00
Tregtim dhe import-eksport kompjuterash, kanceleri, paisje
zyrash,paisje elektrike, artikuj industriale, ushqimore,
kozmetike etj.
Albert Zabeli
Nga: 25/10/2018

AlbertZabeli

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 13.100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

131.000,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

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

Deri: 25/10/2023

Natyre:

Tirane Tirane TIRANE Makine me targe AA 138 LP
Emri Tregtar: NEW OFFICE ALBANIA
E-Mail: newofficealbania1@gmail.com
Telefon: 042233505
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15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-053423-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 14/01
/2003

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:28790, Gjykata:Tirane
Kohezgjatja:Mbi 10 vjet Selia:Rr. "Dibres" Tirane Kapitali:100000 leke Objekti:Tregtim
kompjuterash, import-eksport kanceleri, paisje elektrike. Artikuj industriale, ushqimore,
kozmetike. Perfaqesuesi ligjor:Maksim Likaj
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-11.12.07 (231).pdf

28/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-167664-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi

18/09/2008

Numri i ceshtjes: CN-169870-09-08
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"13.100.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"131.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"100,00"
Telefon ishte
("")
u be
("042233505")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maksim Likaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("13.100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Maksim Likaj")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("131.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
27/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-203056-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Ortakut te Vetem, date 27.09.2013 ku
eshte vendosur : - Miratimin e statutit te ri te shoqerise. - Ndryshimi i adreses kryesore.Mbylljen e nje adrese dytesore. Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin
Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 230.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Shaban Bardhoku, Kombinat;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
SHABAN BARDHOKU KOMBINAT;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
DIBRES;
"

TIRANE;
TIRANE;
TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Maksim Likaj")
Nga Data ishte
("10/01/2003")
u be
("25/09/2013")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Maksim Likaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("25/09/2018")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
10/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-546297-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses

29/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-839085-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165071-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit

24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-167185-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I PASQYRAVE FINANCIARE TE VITIT 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-605634-03-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

24/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-612615-03-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit
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06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797650-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I pasqyres financiare viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

06/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-966207-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.10.2016, te asamblese se
pergjithshme te shoqerise, ku eshte vendosur: Te miratoje shitjen e 100 % te kuotave te
zoteruara nga z.Maksim Likaj ne favor te z.Albert Zabeli. Depozitimi i kontrates se shitjes
se kuotave, date 05.10.2016.
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("E Huaj (100%)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Albert Zabeli")
Numri i aksioneve "131.000,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "13.100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Maksim Likaj")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

09/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-027152-11-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)

06/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-183708-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date:
01.03.2017, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Njesia Nr. 1, Bulevardi Bajram Curri, Ndertesa Nr. 230;
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
Shaban Bardhoku, Kombinat;
"

"
;

TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-895743-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

25/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-971806-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 23.10.2018 ku
eshte vendosur: Largimi nga detyra e administratorit Maksim Likaj dhe emerimin ne vend
te tij te Albert Zabeli. Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 25.10.2018 ku eshte
vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit. Deklarim i postes
elektronike (e-mail).
E-Mail ishte
("")
u be
("newofficealbania1@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Njësia Administrative Kashar, Rruga Nacionale Tiranë - Durrës, Km 7;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Nr. 1, Bulevardi Bajram Curri, Ndertesa Nr. 230;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Albert Zabeli")
Ne daten "25/10/2023
eshte larguar administratori:
("Maksim Likaj")

Nga data "25/10/2018

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075536-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 23.01.2019 për hapje/mbyllje
adresash dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga e Barrikadave, Nr.1/5;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Njësia Administrative Kashar, Rruga Nacionale Tiranë - Durrës, Km 7;
"
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

28/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-080855-01-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
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
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-291113-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor per Vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
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
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materialin tjetër shpjegues
19/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-471103-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 18.02.2020 për hapje adrese
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Makine me targe AA 138 LP;
"

TIRANE;

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)
30/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-567221-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

29/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-762201-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Datë: 24/11/2021

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