EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E
PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L91426009G
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
26/02/2019
3. Emri i Subjektit
EUROVIA shpknj
4. Forma ligjore
Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja
Nga: 20/12/2018
Deri:
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e Shoqeri me ndertimtari, tregeti dhe sherbime. Import dhe
përcaktuar)
eksport, instalim, mirmbajtje, tregti me pakice dhe shumice
te paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike,
elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike,
hidraulike, impjanteve e paisjeve termosanitare, paisje
kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e aksesore te tjere te
lidhura me to. Import, eskport i te gjitha llojeve te
materialeve te ndertimit, brenda dhe jashte vendit, per llogari
te vete shoqerise apo te treteve, ku perfshihen dhe materialet
termosanitare si dhe cdo material tjeter qe perdoret per
qellime ndertimi. Prodhimi, perpunimi, montimi i impianteve
termosanitare, instalimi e mirembajtja e tyre. Import,
eksport, tregtim me shumice e pakice i paisjeve industriale,
elektrike, elektroshtepiake, artikujve te mobilerise etj.
Import, eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura,
kamione mjete bujqesore, e pjese kembimi te tyre. Hartimi i
studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre. Konsulence
teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike.
Sherbim Printimi. Tregtim, import dhe eksport, instalim,
mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te Ionise, sistemeve te
alarmit, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te
kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te
akses kontrollit,sistemeve te biletarive elektronike, sisteme
aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizator,
gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike etj.
Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore,
kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe
telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme,
Projektim dhe zbatim te Hec-ve, Projektim, zbatim dhe
supervizim i rrjeteve LAN, WAN, MAN, sistemeve te
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ashensoreve te ndryshem.Tregetim te pajisjeve laboratorike
per profile mjekesore,bujqesore,blegtorale,
universitare,mjedisore kerkimore etj.Import eksport
reagente,kimikate kite materiale konsumi spitalore e
laboratorike. Shitje dhe blerje te materialeve,pajisjeve te
fermave, stallave impianteve prodhuese dhe ndertimeve te
kabineteve te ndryshem laboratorik per te gjitha
profilet.Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshëm te
gjitha llojeve, me shumicë e pakicë si: Uniforma per ushtrinë
dhe policinë, pajisje ndihmëse për policinë dhe ushtrinë,
sisteme alarmi. Import eksport te mallrave industriale e
ushqimore, prodhime bujqesore e blegtorale, prodhim e
shitje pije alkoolike, tregtimin e tyre me shumice e pakice.
7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së Tirane Tirane TIRANE Rruga Abdyl Frasheri, Shkalla 1,
Përfaqësimit në Shqipëri.
Apartamenti 18, Zona Kadastrale 8270
8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së Emir Shefiti
përfaqësimit
8.1 Afati i emërimit
Nga: 01/02/2019
Deri: 31/01/2024
9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të
aktivitetit:
11. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
Emri Tregëtar: EUROVIA shpknj
E-Mail: euroviashpknj@gmail.com
Telefon: 0694571495
12. Statusi:

Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë

EUROVIA SHPKNJ

15. Forma ligjore
16. Kapitali
17. Data e themelimit
18. Selia
19. Kohëzgjatja

Srl
10.000,00
24/08/2010
Nga: 2010

Deri:

20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së Elmedin Ademi
huaj
20.1 Afati i emërimit
Nga: 24/08/2010
Deri:
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
Lista e Dokumenteve:
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në
vendimin e organit kompetent
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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Dokumenti i autorizimit
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi
apo falimentimi
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te
ngjashme)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne
Shqiperi
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-095645-02-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
21/06/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-236330-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokures se Posacme Nr.300Rep., Nr.82/2Kol.,
date 07.03.2019, leshuar nga e perfaqesuara “EUROVIA shpknj” Dege e shoqërisë së huaj
perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor Z.Emir Shefiti, me ane te se ciles, emeron si
perfaqesues te posacem Z.Sebastjan Skenderi te kryeje veprime sipas tagrave te dhena ne
kete prokure.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

07/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-359425-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr. 1 date 03.10.2019, per ndryshim te
adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Abdyl Frasheri, Shkalla 1, Apartamenti 18, Zona Kadastrale 8270;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Farke;
SAUK;
Rruga
"Peti", Ndërtesa 27, Hyrja 1, Apartamenti 4;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
20/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-460213-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, date 11.02.2020, ku është vendosur:
Shtimi i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Shoqeri me ndertimtari, tregeti dhe sherbime.")
u be
("Shoqeri me ndertimtari, tregeti dhe sherbime. Import dhe eksport, instalim,
mirmbajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike,
telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike,
impjanteve e paisjeve termosanitare, paisje kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e
aksesore te tjere te lidhura me to. Import, eskport i te gjitha llojeve te materialeve te
ndertimit, brenda dhe jashte vendit, per llogari te vete shoqerise apo te treteve, ku
perfshihen dhe materialet termosanitare si dhe cdo material tjeter qe perdoret per
qellime ndertimi. Prodhimi, perpunimi, montimi i impianteve termosanitare,
instalimi e mirembajtja e tyre. Import, eksport, tregtim me shumice e pakice i
paisjeve industriale, elektrike, elektroshtepiake, artikujve te mobilerise etj. Import,
eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura, kamione mjete bujqesore, e pjese
kembimi te tyre. Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre. Konsulence
teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Sherbim Printimi.
Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te Ionise,
sistemeve te alarmit, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te
survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit,sistemeve te biletarive
elektronike, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizator, gjeneratore,
radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike etj. Ndertim linjash elektrike
mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe
telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme, Projektim dhe zbatim te
Hec-ve, Projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve LAN, WAN, MAN, sistemeve te
ashensoreve te ndryshem.Tregetim te pajisjeve laboratorike per profile
mjekesore,bujqesore,blegtorale, universitare,mjedisore kerkimore etj.Import eksport
reagente,kimikate kite materiale konsumi spitalore e laboratorike. Shitje dhe blerje
te materialeve,pajisjeve te fermave, stallave impianteve prodhuese dhe ndertimeve te
kabineteve te ndryshem laboratorik per te gjitha profilet.Import-eksport, tregtimin e
artikujve te ndryshëm te gjitha llojeve, me shumicë e pakicë si: Uniforma per
ushtrinë dhe policinë, pajisje ndihmëse për policinë dhe ushtrinë, sisteme alarmi")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Dokumenti i autorizimit

19/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-482822-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.1 date 17.03.2020, per ndryshim te
objektit te veprimtarisë.
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Objekti ishte
("Shoqeri me ndertimtari, tregeti dhe sherbime. Import dhe eksport,
instalim, mirmbajtje, tregti me pakice dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike,
telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, impjanteve e
paisjeve termosanitare, paisje kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e aksesore te tjere te
lidhura me to. Import, eskport i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit, brenda dhe
jashte vendit, per llogari te vete shoqerise apo te treteve, ku perfshihen dhe materialet
termosanitare si dhe cdo material tjeter qe perdoret per qellime ndertimi. Prodhimi,
perpunimi, montimi i impianteve termosanitare, instalimi e mirembajtja e tyre. Import,
eksport, tregtim me shumice e pakice i paisjeve industriale, elektrike, elektroshtepiake,
artikujve te mobilerise etj. Import, eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura,
kamione mjete bujqesore, e pjese kembimi te tyre. Hartimi i studimeve, projekteve dhe
zbatimi i tyre. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike.
Sherbim Printimi. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i
sistemeve te Ionise, sistemeve te alarmit, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, sistemeve te
kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit,sistemeve te
biletarive elektronike, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizator,
gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike etj. Ndertim linjash elektrike
mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine elektrike, linja fuqie dhe
telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te mesme, Projektim dhe zbatim te Hecve, Projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve LAN, WAN, MAN, sistemeve te ashensoreve
te ndryshem.Tregetim te pajisjeve laboratorike per profile mjekesore,bujqesore,blegtorale,
universitare,mjedisore kerkimore etj.Import eksport reagente,kimikate kite materiale
konsumi spitalore e laboratorike. Shitje dhe blerje te materialeve,pajisjeve te fermave,
stallave impianteve prodhuese dhe ndertimeve te kabineteve te ndryshem laboratorik per te
gjitha profilet.Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshëm te gjitha llojeve, me
shumicë e pakicë si: Uniforma per ushtrinë dhe policinë, pajisje ndihmëse për policinë dhe
ushtrinë, sisteme alarmi")
u be
("Shoqeri me ndertimtari, tregeti dhe
sherbime. Import dhe eksport, instalim, mirmbajtje, tregti me pakice dhe shumice te
paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te
telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, impjanteve e paisjeve termosanitare, paisje
kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e aksesore te tjere te lidhura me to. Import, eskport
i te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit, brenda dhe jashte vendit, per llogari te
vete shoqerise apo te treteve, ku perfshihen dhe materialet termosanitare si dhe cdo
material tjeter qe perdoret per qellime ndertimi. Prodhimi, perpunimi, montimi i
impianteve termosanitare, instalimi e mirembajtja e tyre. Import, eksport, tregtim
me shumice e pakice i paisjeve industriale, elektrike, elektroshtepiake, artikujve te
mobilerise etj. Import, eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura, kamione
mjete bujqesore, e pjese kembimi te tyre. Hartimi i studimeve, projekteve dhe
zbatimi i tyre. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike.
Sherbim Printimi. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirembajtje dhe tregtim i
sistemeve te Ionise, sistemeve te alarmit, sistemeve te alarmit kundra zjarrit,
sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit CCTV, sistemeve te akses
kontrollit,sistemeve te biletarive elektronike, sisteme aparaturash mjekesore, sisteme
UPS, stabilizator, gjeneratore, radio nderlidhje, sistemeve me fiber optike etj.
Ndertim linjash elektrike mbitokesore, ajrore, nentokesore, kabllore per energjine
elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nenstacione elektrike te larta e te
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mesme, Projektim dhe zbatim te Hec-ve, Projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve
LAN, WAN, MAN, sistemeve te ashensoreve te ndryshem.Tregetim te pajisjeve
laboratorike per profile mjekesore,bujqesore,blegtorale, universitare,mjedisore
kerkimore etj.Import eksport reagente,kimikate kite materiale konsumi spitalore e
laboratorike. Shitje dhe blerje te materialeve,pajisjeve te fermave, stallave
impianteve prodhuese dhe ndertimeve te kabineteve te ndryshem laboratorik per te
gjitha profilet.Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshëm te gjitha llojeve, me
shumicë e pakicë si: Uniforma per ushtrinë dhe policinë, pajisje ndihmëse për
policinë dhe ushtrinë, sisteme alarmi. Import eksport te mallrave industriale e
ushqimore, prodhime bujqesore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkoolike,
tregtimin e tyre me shumice e pakice.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-486815-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkeses date 17.04.2020, per deklarim ne te
dhenat vullnetare.
Telefon ishte
("0699101824")
u be
("0694571495")
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se
perfaqesimit ne Shqiperi
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

23/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-554393-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

26/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-754633-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci per vitin 2020
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Datë:05/01/2022
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
( i nëpunësit të sportelit)
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