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

L31518001O
18/03/2013

3. Emri i Subjektit

TESLA VIZION

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

13/03/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/03/2013
Tirane Kamez KAMEZ Rruga Demokracia, Nr.Pasurie
209/73-N6, Zone Kadastrale 2066, Bathore 6
100.000,00

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

100,00
Ushtrimin e veprimtarise private ne fushen e projektimit,
mbikqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit te punimeve te
objekteve civile ekonomike, industsriale e turistike. Studime
gjeologjike, minerare, hidrogjeologjike e sizmike. Punime
dheu, sistemime, tarracime terrenesh, ndertim rruge, si dhe
rrugeve speciale autostrada, veshje me asfaltobeton te
rrugeve ndertim mbishtrese si dhe sistemim dhe asfaltim
sheshesh. Ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore.
Ndertim ujesjellesa e kanalizime. Ndertim vepra kullimi
ujitje toke e impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe
sistemime hidraulike. Rikonstruksione godina civile e
ekonomike, veshje fasadash etj. Restaurim i monumenteve te
kultures. Punime karpentjerie. Punime ne siperfaqet e
gjelberta, parqe, pyllparqe, mirembajtja, zhvilimi i dekorit ne
mjedise urbane. Projektim interiere, projektim peisazhi,
sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Shfrytezim
guroresh, lavatrice te inerteve, impiante per prodhim te
parafabrikateve betoneve, asfaltobetoneve per vete dhe te
tretet. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te
artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale,
ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, elektromjeksore,
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elektrosinjalizuese, hidrosanitare, kancelari, servis per
automjete, makineri per sektore te ndryshem ekonomike dhe
sociale, bimeve medicinale, materialeve te ndertimit dhe
inerteved. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te
tretet.
Defrim Celami

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 04/07/2018

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

MarjetaUjkashi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 80.000,00

12.2 Numri i pjesëve

80,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

80,00

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

Deri: 04/07/2023

Natyre:

DefrimCelami

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 20.000,00

13.2 Numri i pjesëve

20,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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: TESLA VIZION
E-Mail: jetadema@yahoo.it
Telefon: 0672041171

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-036467-03-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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14/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-548798-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

08/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-979337-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësimi i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-179110-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-831410-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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

14/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-376097-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-891120-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 04.07.2018 per riemerimin e
administratorit Defrim Celami.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Defrim Celami")
Nga Data ishte
("13/03/2013")
u be
("04/07/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Defrim Celami")
Kohëzgjatja ishte
("13/03/2018")
u be
("04/07/2023")

,
,

Lista e Dokumenteve:
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-897898-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2017
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

17/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-265222-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
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Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE TE PASQYRAVE 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
TESLA VENDIM ORTAKU QKB.PDF
15/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-518608-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2019.
Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
2019.xlsx
AKT MIRATIMI I BILANCIT QKB 2019.PDF

27/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-625146-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.01., datë 20.11.2020, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("jetadema@yahoo.it")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
KAMEZ;
Rruga Demokracia, Nr.Pasurie 209/73-N6, Zone Kadastrale 2066, Bathore 6;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Gjin Bue Shpata, Nr. 101;
"
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

15/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-743310-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
SHENIMET SHPJEGUESE.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (2).xlsx
vendimi i ortakut 2020 qkb.pdf
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Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx

Datë: 23/12/2021

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