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

J67902909I
06/02/1996

3. Emri i Subjektit

VLLAZNIA NDERTIM MARTIN PJETRI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

29/12/1995

6. Kohëzgjatja

Nga: 29/12/1995
Diber Burrel BURREL Lagjja Pjeter Budi,Rruga Formula e
Pagezimit,Ndertesa Nr.42 prane Muzeut Historik
73.525.957,00

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
Ndertim,montim e projektim te objekteve te karaktereve dhe
llojeve te ndryshme,import-eksport te materialeve te
ndryshme.Grumbullim,transportim,tregtim
te
mineraleve,materialeve te ndryshme,imobiliare.Vleresim i
pasurive te palujtshme
Martin Pjetri
Nga: 21/05/2021

Deri: 21/05/2026

MartinPjetri

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 73.525.957,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: VLLAZNIA NDERTIM Martin Pjetri
E-Mail: deakaziu@outlook.com
Telefon: 0692074128
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-099837-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 29/12
/1995

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:13240, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 29-12-1995 . Emri i subjektit: " Vllaznia Ndertimi " . Forma ligjore:
Sh.p.k. Data e themelimit: 29-12-1995 . Kohezgjatja: Mbi 10 vjet . Selia: Lagja " Pjeter
Budi " Kapitali: 100.000 leke . Objekti: Ndërtim montim e projektim të objekteve të
karaktereve dhe llojeve të ndryshme, import-eksport të lëndeve të para,materjaleve të
ndërtimit makineri e paisje të ndryshme, të trajtimit të punëtorëve, për tregtimin dhe
prodhimin e artikujve me bazë fibre, sintetike, xhami, hekuri, materile inerte ndërtimi,
artikuj industriale, bimëve medicionale ushqimore ,investim në fushën e turizmit, hapje e
lokaleve të tregtimit, ndërtime dyqanesh dhe sipermarrje të ndryshme, si dhe investime e
aktivitete në fushën e transportit.Perfaqesuesi ligjor: Martin Pjetri . Ortaket: Arben Çela,
Martin Pjetri .
Lista e Dokumenteve:
R19-Nr.26-RP-22-November-20070010.pdf

2. 28/05
/2007

Numri i Vendimit:13240/1, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te ortakeve ne te cilin shprehen per ndarjen e shoqerise ne dy
shoqeri te reja sipas modaliteteve te cakturara ne ket projekt: 1- Shoqeria "VLLAZNIA
NDERTIM" sh.p.k. do te quhet shoqeri kontribuese. 2-Shoqerite kane kapital te
pamjaftueshem per te krijuar per pasoje kapitalet e shoqrive te reja do te krijohen nga
zmadhimi i kapitalit me kontribute te tjera. 3- Shoqerite qe do te trashegojne trashegimine
ligjore dhe ekonomike te shoqerise"VLLAZNIMA NDERTIM"sh.p.k. do te quhen ne
vijim shoqerite perfituese te cilat do te dalin nga procesi i ndarjes nepermjet prishjes pa
likujdim te shoqerise ku do te jete dy te emertuara; 1) "Vllaznia Ndertim Martin
Pjetri"sh.p.k. me ortak te saj z.Martin Pjetri zoterues ne masen 100% te kapitalit.Selia
Burrel. 2 ) " Vllaznia Ndertim I.S" sh.p.k. me ortak te saj z.Arben Çela zoterues ne masen
100 % te kapitalit.Selia Burrel. Fillim procedure per zmadhimin e kapitalit dhe vendosjene
e ekspertit kontalel z.Bujar Rami.
Lista e Dokumenteve:
R19-Nr.26-RP-22-November-20070010.pdf
2

3. 08/06
/2007

Numri i Vendimit:13240/2, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve ku miratohet ndarja e shoqerise dhe raporti
i ndarjes se kapitalit ne : 1 - "Vllaznia Ndertim Martin Pjetri" sh.p.k. ne vleren e kapitalit
18.892.000 leke me administratorit dhe ortak te vetem z.Martin Pjetri. Me objekt:
Projektim,ndertim të objekteve socialo kulturore, ekonomike ,industriale, objekte
banimi.Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi. Prodhim inertesh. Import-eksport,tregtim
me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industrial, ushqimorë, artikuj bujqësor dhe
blegtoriale, pajisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione,
metrazhe, lëndë kimike. Grumbullim, përpunim, eksport dhe tregtim me shumicë e pakicë
të bimëve medicionale, produkteve dhe nënprodukteve bujqësore, blegtorale dhe pyjore.
Grumbullim, përpunim dhe tregtim të të gjitha llojeve të metaleve, lëndë të parë ndërtimi.
Mineraleve dhe të llojeve të metaleve me ngjyrë dhe pa ngjyrë.Prodhim dhe tregtim të
ndryshëm mobilerie, dyer, dritare, artikuj duroalumini, tregtim pajisje zyre, kancelari,
pajisje ventilimi dhe kondicionimi.Tregtim medikamente dhe barnash mjeksore, pajisje
diagnostikuese dhe aparatura të ndryshme mjeksore.Tregtim pajisje hidraulike,
hidrosanitare dhe aksesorë të tyre.Import dhe tregtim me shumicë e pakicë të makinerive
dhe pajisjeve të ndryshme industriale pjesë këmbimi për to. Import dhe tregtim me
shumicë e pakicë të automjeteve të llojeve dhe tonazheve të ndryshme dhe pjesëve të
këmbimit për to. Servis automjetesh. Tregtimi me pakicë të karburanteve dhe vajrave
lubrifikantë. Agjenci udhëtimesh turistike, Agjenci imobiliare. Agjenci shitje biletash të
transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar
mallrash dhe pasagjerësh për vete dhe të trete.2 - "Vllaznia Ndertim I.S" shp.k. ne vleren e
kapitalit 18.892.000 leke administrator dhe ortak te vetem z.Arben Çela. Me objekt:
Projektim,ndertim te objekteve socialo kulturore
,ekonomike,industriale,banimi,rumbullim,transportim,import-eksport,tregetim te
produkteve te ndryshme e lendeve te para, ushqimore,
ndertim,minelrale,kancelari,mobileri,duralumine,bimeve medicinale,paisje
mjeksore,hidraulike,servise automjetesh, agjensi udhetimi,imobiliare,transport mallra
udhetaresh,etj. Regjistrimin e dy shoqerive si persone juridik me pergjegjesi te kufizuara.
Lista e Dokumenteve:
R19-Nr.26-RP-22-November-20070010.pdf

25/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-156678-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

22/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-479315-12-10
Objekti ishte
("Projektim,ndertim të objekteve socialo kulturore, ekonomike
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,industriale, objekte banimi.Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi. Prodhim inertesh.
Import-eksport,tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industrial,
ushqimorë, artikuj bujqësor dhe blegtoriale, pajisje elektronike, elektrike, informatike,
elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lëndë kimike. Grumbullim, përpunim, eksport dhe
tregtim me shumicë e pakicë të bimëve medicionale, produkteve dhe nënprodukteve
bujqësore, blegtorale dhe pyjore. Grumbullim, përpunim dhe tregtim të të gjitha llojeve të
metaleve, lëndë të parë ndërtimi. Mineraleve dhe të llojeve të metaleve me ngjyrë dhe pa
ngjyrë.Prodhim dhe tregtim të ndryshëm mobilerie, dyer, dritare, artikuj duroalumini,
tregtim pajisje zyre, kancelari, pajisje ventilimi dhe kondicionimi.Tregtim medikamente
dhe barnash mjeksore, pajisje diagnostikuese dhe aparatura të ndryshme mjeksore.Tregtim
pajisje hidraulike, hidrosanitare dhe aksesorë të tyre.Import dhe tregtim me shumicë e
pakicë të makinerive dhe pajisjeve të ndryshme industriale pjesë këmbimi për to. Import
dhe tregtim me shumicë e pakicë të automjeteve të llojeve dhe tonazheve të ndryshme dhe
pjesëve të këmbimit për to. Servis automjetesh. Tregtimi me pakicë të karburanteve dhe
vajrave lubrifikantë. Agjenci udhëtimesh turistike, Agjenci imobiliare. Agjenci shitje
biletash të transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombëtar dhe
ndërkombëtar mallrash dhe pasagjerësh për vete dhe të trete.")
u be
("Veprimtari ne fushen:Grumbullim,transportim,import-eksport,tregetim te
produkteve te ndryshme dhe lendeve te para ,ushqimore,materiale
ndertim,minerale,kancelari,mobileri,duralumine,bimeve medicinale,paisje
mjeksore,hidraulike,servise automjetesh, agjensi udhetimi,imobiliare,transport
mallra udhetaresh,etj.Vleresim i pasurive te paluajtshme.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
21/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-552716-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.05.2011 per miratimin e statutit
te shoqerise ne pershtatje me ligjin Nr.9901 date 14.04.2008, Neni 230 "Per Tregtaret e
shoqerite Tregtare".Depozitimi i statutit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Pjetri")
Nga Data ishte
("29/05/2007")
u be
("18/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Pjetri")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("18/05/2016")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
30/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-339021-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
4

29.01.2014, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të aktivitetit. Ndryshimi i adresës
kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Veprimtari ne fushen:Grumbullim,transportim,importeksport,tregetim te produkteve te ndryshme dhe lendeve te para ,ushqimore,materiale
ndertim,minerale,kancelari,mobileri,duralumine,bimeve medicinale,paisje
mjeksore,hidraulike,servise automjetesh, agjensi udhetimi,imobiliare,transport mallra
udhetaresh,etj.Vleresim i pasurive te paluajtshme.")
u be
("Ndertim,montim
e projektim te objekteve te karaktereve dhe llojeve te ndryshme,import-eksport te
materialeve te ndryshme.Grumbullim,transportim,tregtim te mineraleve,materialeve
te ndryshme,imobiliare.Vleresim i pasurive te palujtshme")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
Lagjja
Pjeter Budi,Rruga Formula e Pagezimit,Ndertesa Nr.42 prane Muzeut Historik;
"
eshte Hequr Adresa: "Diber;
MAT;
Burrel;
;
BURREL;
REXHEP
PASH MATI;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
04/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-343796-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimi te ortakut te vetem date 17.01.2014 ku
eshte vendosur: Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nepermjet aktiveve.
Vlera e Kapitalit ishte
"18.892.000,00"
u be
"73.525.957,00"
Vlera e Aksionit ishte
"188.920,00"
u be
"735.259,57"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Martin Pjetri")
, Vlera e Kontributit
ishte
("18.892.000,00")
u be
("73.525.957,00")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-408595-03-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
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30/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-778908-12-14 (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

03/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-901423-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Martin Pjetri")
Ne daten "18/05/2016
eshte larguar administratori:
("Martin Pjetri")

Nga data "18/05/2011

Lista e Dokumenteve:
22/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-107448-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-160468-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2014.
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
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

11/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-247498-09-15
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 31.08.2015 te asamblese se
ortakeve te shoqerise ku eshte vendosur hapja e nje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Diber;
MAT;
;
Suc;
SUC;
ambjent magazinimi, Zona kadastrale 1326 me Nr. Pasurie 3/355;

Qender
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
26/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-718299-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-764916-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr. 292, date 17.05.2016, kuj eshte
vendosur: Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Pjetri")
Nga Data ishte
("18/05/2011")
u be
("18/05/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Pjetri")
Kohëzgjatja ishte
("18/05/2016")
u be
("19/05/2021")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-798458-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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,
,

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
22/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-943949-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanci 2009
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

31/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-220187-03-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

03/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-843158-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-149313-03-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
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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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
30/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-351031-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 27.09.2019 ku eshte vendosur:
Mbyllja e nje adrese dytesore.
Telefon ishte
("")
u be
("0692074128")
E-Mail ishte
("")
u be
("deakaziu@outlook.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Diber;
MAT;
;
Suc;
SUC;
magazinimi, Zona kadastrale 1326 me Nr. Pasurie 3/355;
"

Qender ambjent

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-482609-03-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.
Lista e Dokumenteve:
2.1-Vllaznia Ndertim Bilanc 2019 (perfomca. natyres).xlsx
Miratim bilanc2019.pdf
Vendim shpernd.fitimi2019.pdf
1-Vllaznia Ndertim Bilanc 2019 (pozicioni financiar).xlsx
b4.Vllaznizia Ndertim (Shenime shpjeguese 2019 ).pdf

24/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-705218-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 21.5.2021 per riemerim
administratori
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Pjetri")
Nga Data ishte
("18/05/2016")
u be
("21/05/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Martin Pjetri")
Kohëzgjatja ishte
("19/05/2021")
u be
("21/05/2026")
Lista e Dokumenteve:
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,
,

Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 01/12/2021

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

10

