EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L61306088R
(NUIS)
2. Emri i subjektit

Marvin Kapllani

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

06/01/2016

5. Fusha e veprimtarisë

Import dhe eksport, instalim, mirembajtje, tregti me pakice
dhe shumice te paisjeve kompjuterike, kancelarike,
telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit,
elektrike, hidraulike etj. Sherbime informatike dhe
telefonike. Shperndarje interneti. Krijim dhe mirembajtje
faqesh interneti. Krijim dhe shperndarje programe
kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje
kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport,
instalim, mirembajtje dhe tregtim i sistemeve te fonise,
sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit
kundra zjarrit, sistemeve te kamerave te survejimit dhe
vezhgimit CCTV, sistemeve te akses kontrollit, sisteme
aparaturash mjekesore, sisteme UPS, stabilizatore,
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.
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga
''Komuna e Parisit'', Pallati në Zonën Kadastrale Nr.8260,
Nr.Pasurisë 6/366-N7, Vol.22, Fq.189, Hyrja 1, Ap.7

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: CNS
E-Mail: m.kapllani@hotmail.com m.kapllani@hotmail.com
Telefon: 0672052563
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9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-485788-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/07/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-406084-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016
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
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

26/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-884205-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
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)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

20/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-107429-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit dhe
kategorisë së sigurimeve shoqësore dhe deklarimi i adresës E-Mail.
E-Mail ishte
("")
u be
("m.kapllani@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Komuna e Parisit'', Pallati në Zonën Kadastrale
Nr.8260, Nr.Pasurisë 6/366-N7, Vol.22, Fq.189, Hyrja 1, Ap.7;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.7, Rruga Konferenca e Pezes, Pallati nr.136, shkalla nr.3, kati nr.1,
apartamenti .20;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar me punemarres"
eshte Hequr:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
30/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-297303-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018
Lista e Dokumenteve:
Venidm Marvin Kapllani 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Marvin Kapllani PF BILANC 2018(1).pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

Datë:14/01/2022
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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