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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L21627015I

2. Data e Regjistrimit 27/04/2012

3. Emri i Subjektit AFT

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 25/04/2012

6. Kohëzgjatja                  Nga: 25/04/2012      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ymer Kurti, Pallati Tekno 
Projekt nr.9, Njesia Bashkiake nr.5, ZP 1019 

8. Kapitali 3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 3500000.0000

3.500,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin 
e hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto 
aktivitete.Tregtimi i pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e 
shërbimeve.Marrja me qira, menaxhim i pikave të tregtimit të 
karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti 
të lejuar nga legjislacioni për shoqëritë tregtare.Aktivitet Tregtar 
Bar-Kafe dhe Menze Punetoresh. Konsulencë dhe/ose ralizim 
projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit në fushën e naftës 
dhe gazit; në fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e 
shumë të thellë me prerje terigjene, me presion anormal të lartë, me 
konfirguracion horizontal të trungut; realizim projektesh rilevimi 
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dhe përgjithësime gjeologjike të rajoneve me prespektiv nafte dhe 
gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së naftës dhe 
nënprodukteve të tjera me qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis 
në zonat ku bëhet nxjerrja dhe transporti; kryerja e aktiviteteve të 
raporteve të ndryshme në bashkëpunim edhe me subjekte të 
tjera.Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe 
sistemimit të zonave ku ka pasur aktivitet të nxjerrjes së naftës dhe 
nënprodukteve të saj, duke përfshirë nxjerrjen dhe transportin e 
mbetjeve të naftës dhe nënprodukteve; pastrimin dhe sistemimin e 
zonave të tilla; rebilitimin e zonave të tilla dhe mbjelljen e bimëve 
dhe pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti tjetër me qëllim pastrimin 
dhe sistemimin e zonave të tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i 
projekteve të rehabilitimit të zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje 
nafte dhe nënprodukteve të saj, që përfshin por pa u kufizuar në : 
pastrim dhe sistemim territori, transport mbetjesh dhe materialeve 
të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; organizimi i fushatave 
informuese për publikun dhe banorët; dhe përpilim raportesh të 
ndryshme.Trajtimi i zonave dhe menaxhimi i landfilleve të 
shllamrave dhe mbetjeve të tjera të procesit të nxjerrjes dhe shpimit 
– përvetësimit. Kryerja e analizave laboratorike në lidhje me 
ndikimin në tokë dhe në ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, 
transportit dhe përpunimit të naftës dhe nënprodukteve dhe të gazit. 
Realizim projektesh të shfrytëzim rezervash të gazit dhe naftës, 
transport dhe rezervim, duke kryer edhe shërbimet shmbështetëse si 
cimentim, shpim, transport, trajtim të zonave përkatëse etj. 
Prodhim, tregtim, import-eksport i artikujve te ndryshem 
industriale, bujqesore, blegtorale, fruta-perime. Grumbullim, tharje, 
perpunim dhe tregtim te bersise se ullirit dhe te degeve nga krasitjet 
e ullirit, ne forme granulash, peletash dhe briketash.  

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Daut Laçka14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  21/12/2015 Deri : 02/11/2024
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Eni Shemaj

Anetar

16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2019 Deri : 15/04/2022

Po
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.
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Romina Ylli

Anetar

19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2019 Deri : 15/04/2022

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Lindita Shemaj

Anetar

22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit 
(plotësohet nëse është Sh.a me një 
nivel)

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga : 15/04/2019 Deri : 15/04/2022

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore.

Stoli Laze25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 25/04/2012 Deri : 25/04/2018

Romina Ylli
Me te drejte vote : 3500.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Fier  Golem GOLEM Rimorkio me targe TR 8128 R. 
Durres Durres  DURRES Dogana Porto Romano 
Fier Lushnje  LUSHNJE Kamion Man me targe AA 503 DN 
Korce Bilisht  BILISHT Dogana Kapshtice 
Fier  Golem GOLEM I MADH Golem i Madh,Autostrada 
Lushnje-Tirane,km 2 
Fier Lushnje  LUSHNJE Renault me targe AA 221 DT. 
Fier Fier  FIER Autobot Scania me targe AA 937 GS. 
Fier Lushnje  LUSHNJE Gjysem Rimorkio Hendricks me 
targe ACR 233. 
Vlore Vlore  VLORE Pia-Petrolifera Italo-Albanese 

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: AFT
E-Mail: info@aft.al  
Telefon: +355 68 90 7 1991  
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29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-759425-04-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

22/05/2012 Numri i ceshtjes: CN-782322-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses, date 21.05.2012 per hapje adresash 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Golem;         GOLEM I 
MADH;         Golem i Madh,Autostrada Lushnje-Tirane,km 2;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Vaqarr;         VAQARR;         
Rruga Nacionale Tirane-Durres,Km 3;         "

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

01/06/2012 Numri i ceshtjes: CN-794223-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 31.05.2012 per hapjen e adresave 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Gosa me targe AAR 161;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Srema me targe ABR 032;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Rimorkio autobot me targe ABR 098;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Srema me targe ABR 033;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE8B2C68-38F7-4AA8-9958-09F0304D1EDF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=22395C6F-30E1-4A33-9F0C-48354A63437F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=798099AF-62B1-4F62-B134-572068577BAC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18DE51B4-2F9F-42BA-A76E-93BEFE67B068
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3DA08AB7-0ACB-4553-992C-DC61F46271FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9E484AB-9517-43D8-89F9-560AEEAFD9FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60EEF88A-1D8C-483E-AB3C-8C1C2D921C44
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5A8308B-661D-4490-A6BE-FFB9C345B87B
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Gjysem rimorkio OMT me targe ABR 069;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 521 DF;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Renault me targe AA 221 DT.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 522 DF;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 503 DN;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Volvo me targe AA 175 DT;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

07/03/2013 Numri i ceshtjes: CN-027800-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit te aksionarit te vetem, date 25.02.2013, 
per hapjen e dy adresave dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Vlore;         ;         VLORE;         Pia-
Petrolifera Italo-Albanese;         "
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Porto Romano;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/05/2013 Numri i ceshtjes: CN-099795-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.05.2013 te asamblese se 
pergjithshme, ku eshte vendosur hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         DEVOLL;         Bilisht;         ;         BILISHT;         
Rruga Bilisht-Dogana Kapshtice,prane Agjensise Eurotrans.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

24/06/2013 Numri i ceshtjes: CN-132380-06-13

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7463CA16-702C-4476-8A4C-AD259AF6FE08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3383CF6A-0AD0-42E9-B8BB-E4AD40741C70
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69FDEAB9-482B-4AF4-91AA-62BD57FE4EB4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A826551B-A3CB-4E35-B1C7-9CA1CF6A209D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26EC7B7C-033C-4917-B0F1-CB4FB3E681E7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BFC22DD-EC52-4C51-8D5F-EE4D7BD463C2
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se administratorit te shoqerise, date 
21.06.2013 ku eshte vendosur: Hapja e adreses dytesore te aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Autobot 
Scania me targe AA 937 GS.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/07/2013 Numri i ceshtjes: CN-136049-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionarit te vetem 
Nr.28 dat 03.07.2013 ku eshte vendsour: Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te 
aktivitetit te subjektit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Ismail Qemali 12, Apartamenti 13.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Pjeter Bogdani pallati 8/1.;         "

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

05/12/2013 Numri i ceshtjes: CN-273933-12-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date: 
04.12.2013, me te cilen eshte kerkuar: Hapja e dy adresave dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem Rimorkio Hendricks me targe ACR 233.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes-Benz me targe AA 627 IC.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

27/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-376251-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 26.02.2014, të asamblesë së 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=79DDF76D-8B85-46A2-BFD0-86E13232B129
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24BCD15C-DDD9-48D6-AF26-74F3610E4854
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6CF1E7D6-2A02-4C0D-BE35-76157C602345
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7DAA220-4CBC-4E4A-9E38-E9B07EF59D4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7DAA220-4CBC-4E4A-9E38-E9B07EF59D4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4A995D9-C3B0-4E87-B003-01C2DAFB319F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF6FE00D-BE41-4802-8372-A85E96C68321
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përgjithshme, ku është vendosur, miratimi i statutit të ndryshuar të shoqërisë.
Objekti ishte            ("Tregetimin,transportimin dhe eksportimin e hidrokarbureve, si dhe 
çdo aktivitet tjeter qe lidhet me keto aktivitete;Çdo lloj aktiviteti tjeter te lejuar ne 
Republiken e Shqiperise perfshire, por pa u kufizuar ne:eksport-import mallrash, 
sherbime,tregti me pakice dhe shumice te mallrave;pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive te 
tjera etj.Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter plotesues dhe ndihmes qe ka si qellim 
ofrimin e çdo sherbimi tjeter dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te 
dobishme dhe ose te nevojshme per permbushjen e objektit kryesor.Shoqeria mund te 
marre pjese ne menyre te drejtperdrejte ose terthorte ne çdo shoqeri qe ka objekt te 
ngjashem apo qe lidhet me objektin e Shoqerise.Per kete qellim,shoqeria mund te 
bashkepunoje me ose ne çdo menyre tjeter te drejtperdrejte ose terthorte,te marre pjese ne 
shoqeri te tjera qe kane objekt te ngjashem ose qe kane lidhje me objektin e shoqerise ose 
ndihmes per realizimin e objektit te shoqerise.Shoqeria per te garantuar detyrimet e veta 
dhe ato te paleve te treta mund te vendose garanci si peng ose barre hipotekore, perfshire 
aktivitetin e saj.Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet ekonomik,financiar,veprime me 
pasurine e luajtshme dhe te paluajtshme,pjeserisht ose plotesisht,çdo tregti ose aktivitet 
tregtar dhe te zhvilloje çdo tregti ose aktivitet tjeter fitimprurese i cili mund te jete 
dobiprures ne lidhje me aktivitetet tregtare te shoqerise.Shoqeria mund te angazhohet 
gjithashtu ne çfaredo lloj aktiviteti tjeter qe nuk ndalohet me ligj.")          u be            
("Konsulence dhe/ose ralizim projektesh ne fushen e gjeologjise se kerkimit ne fushen 
e naftes dhe gazit; ne fushen e teknologjise se shpimit te puseve te thelle e shume te 
thelle me prerje terigjene, me presion anormal te larte, me konfirguracion horizontal 
te trungut; -realizim projektesh rilevimi dhe pergjithesime gjeologjike te rajoneve me 
prespektiv nafte dhe gazi. -Monitorimin e aktiviteteve te nxjerrjes se naftes dhe 
nenprodukteve te tjera me qellim monitorimin e ndikimit ne mjedis ne zonat ku behet 
nxjerrja dhe transporti; kryerja e aktiviteteve te raporteve te ndryshme ne 
bashkepunim edhe me subjekte te tjera. -Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te 
pastrimit dhe sistemimit te zonave ku ka pasur aktivitet te nxjerrjes se naftes dhe 
nenprodukteve te saj, duke perfshire nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve te naftes 
dhe nenprodukteve; pastrimin dhe sistemimin e zonave te tilla; rebilitimin e zonave te 
tilla dhe mbjelljen e bimeve dhe pemeve; kryerjen e cdo aktiviteti tjeter me qellim 
pastrimin dhe sistemimin e zonave te tilla. -Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve te 
rehabilitimit te zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje nafte dhe nenprodukteve te saj, 
qe perfshin por pa u kufizuar ne : pastrim dhe sistemim territori, transport mbetjesh 
dhe materialeve te tjera; mbjellje bimesh dhe peme; organizimi i fushatave 
informuese per publikun dhe banoret; dhe perpilim raportesh te ndryshme. -Trajtimi 
i zonave dhe menaxhimi i landfilleve te shllamrave dhe mbetjeve te tjera te procesit te 
nxjerrjes dhe shpimit - pervetesimit. - Kryerja e analizave laboratorike ne lidhje me 
ndikimin ne toke dhe ne ajer i aktiviteteve te shpimit, trajtimit, transportit dhe 
perpunimit te naftes dhe nenprodukteve dhe te gazit. -Realizim projektesh te 
shfrytezim rezervash te gazit dhe naftes, transport dhe rezervim, duke kryer edhe 
sherbimet mbeshtetese si cimentim, shpim, transport, trajtim te zonave perkatese etj. 
-Transport i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj, transport i gazit dhe produkteve 
te tjera te ngjashme. -Tregtimi me pakice i karburanteve, lubrifikanteve etj; blerja 
dhe shitja ne perputhje me legjislacionin standarteve teknike, -Tregtimi i pjeseve te 
kembimit te makinave dhe keryeja e sherbimeve. -Marrja me qira, menaxhim i 
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pikave te tregtimit te karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar, -Kryerja e cdo 
aktiviteti te lejuar nga legjislacioni per shoqerite tregtare. Gjithashtu, Shoqeria mund 
te kryeje cdo aktivitet tjeter piotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e cdo 
sherbimi tjeter dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te dobishme 
dhe/ose te nevojshme per permbushjen e objektit kryesor. Shoqeria mund te marre 
pjese ne menyre te drejtperdrejte ose terthorte ne cdo shoqeri qe ka te objekt te 
ngjashem apo qe lidhet me objektin e Shoqerise. Per kete qellim, shoqeria mund te 
bashkepunoje me, ose ne cdo menyre tjeter, te drejtperdrejte ose terthorte, te marre 
pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekt te ngjashem ose qe kane lidhje me objektin e 
shoqerise ose ndihmes per realizimin e objektit te shoqerise. Shoqeria per te 
garantuar detyrimet e veta dhe ato te paleve te treta mund te vendose garanci, si peng 
ose barre hipotekore, perfshire aktivitetin e saj. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te 
kryeje cdo aktivitet ekonomik, financiar, veprime me pasurine e luajtshme dhe te 
paluajtshme, pjeserisht ose plotesisht, cdo tregti ose aktivitet tregtar dhe te zhvilloje 
cdo tregti ose aktivitet tjeter fitimprurese i cili mund te jete mund te jete dobiprures 
ne lidhje me aktivitetet tregtare te shoqerise dhe e lejuar nga ligji. ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Ismail Qemali 18, Ap 13;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Ismail Qemali 12, Apartamenti 13.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

18/04/2014 Numri i ceshtjes: CN-435514-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Keshillit te Administrimit te 
shoqerise, date 15.04.2014, ku eshte vendosur:Riemerimi i administratorit te shoqerise deri 
me daten 15.04.2016. Depozitimi i Vendimit te aksionerit te vetem te shoqerise date 
15.04.2014, ku eshte vendosur: Riemerimi i anetareve te Keshillit te Administrimit te 
shoqerise deri me daten 15.04.2016. Te miratoje statutin  e ri te shoqerise. Depozitimi i 
statutit te shoqerise"AFT" sha, date 15.04.2014.
Objekti ishte            ("Konsulence dhe/ose ralizim projektesh ne fushen e gjeologjise se 
kerkimit ne fushen e naftes dhe gazit; ne fushen e teknologjise se shpimit te puseve te thelle 
e shume te thelle me prerje terigjene, me presion anormal te larte, me konfirguracion 
horizontal te trungut; -realizim projektesh rilevimi dhe pergjithesime gjeologjike te 
rajoneve me prespektiv nafte dhe gazi. -Monitorimin e aktiviteteve te nxjerrjes se naftes 
dhe nenprodukteve te tjera me qellim monitorimin e ndikimit ne mjedis ne zonat ku behet 
nxjerrja dhe transporti; kryerja e aktiviteteve te raporteve te ndryshme ne bashkepunim 
edhe me subjekte te tjera. -Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe 
sistemimit te zonave ku ka pasur aktivitet te nxjerrjes se naftes dhe nenprodukteve te saj, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEE30E23-8597-413A-AE1D-0A3858033D9A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=650D5F02-4C88-4304-8231-25CF9A401453
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CC69A3F-8D77-4AA3-BE13-2AF2D8E09F0B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E797090-A776-4B37-9A39-D1CA3287E121
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duke perfshire nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve te naftes dhe nenprodukteve; pastrimin 
dhe sistemimin e zonave te tilla; rebilitimin e zonave te tilla dhe mbjelljen e bimeve dhe 
pemeve; kryerjen e cdo aktiviteti tjeter me qellim pastrimin dhe sistemimin e zonave te 
tilla. -Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve te rehabilitimit te zonave ku ka pasur aktivitet 
nxjerrje nafte dhe nenprodukteve te saj, qe perfshin por pa u kufizuar ne : pastrim dhe 
sistemim territori, transport mbetjesh dhe materialeve te tjera; mbjellje bimesh dhe peme; 
organizimi i fushatave informuese per publikun dhe banoret; dhe perpilim raportesh te 
ndryshme. -Trajtimi i zonave dhe menaxhimi i landfilleve te shllamrave dhe mbetjeve te 
tjera te procesit te nxjerrjes dhe shpimit - pervetesimit. - Kryerja e analizave laboratorike 
ne lidhje me ndikimin ne toke dhe ne ajer i aktiviteteve te shpimit, trajtimit, transportit dhe 
perpunimit te naftes dhe nenprodukteve dhe te gazit. -Realizim projektesh te shfrytezim 
rezervash te gazit dhe naftes, transport dhe rezervim, duke kryer edhe sherbimet 
mbeshtetese si cimentim, shpim, transport, trajtim te zonave perkatese etj. -Transport i 
naftes bruto dhe nenprodukteve te saj, transport i gazit dhe produkteve te tjera te 
ngjashme. -Tregtimi me pakice i karburanteve, lubrifikanteve etj; blerja dhe shitja ne 
perputhje me legjislacionin standarteve teknike, -Tregtimi i pjeseve te kembimit te 
makinave dhe keryeja e sherbimeve. -Marrja me qira, menaxhim i pikave te tregtimit te 
karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar, -Kryerja e cdo aktiviteti te lejuar nga 
legjislacioni per shoqerite tregtare. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter 
piotesues dhe ndihmes qe ka si qellim ofrimin e cdo sherbimi tjeter dhe kryerjen e cdo 
aktiviteti tjeter, ne rast se rezultojne te dobishme dhe/ose te nevojshme per permbushjen e 
objektit kryesor. Shoqeria mund te marre pjese ne menyre te drejtperdrejte ose terthorte ne 
cdo shoqeri qe ka te objekt te ngjashem apo qe lidhet me objektin e Shoqerise. Per kete 
qellim, shoqeria mund te bashkepunoje me, ose ne cdo menyre tjeter, te drejtperdrejte ose 
terthorte, te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekt te ngjashem ose qe kane lidhje 
me objektin e shoqerise ose ndihmes per realizimin e objektit te shoqerise. Shoqeria per te 
garantuar detyrimet e veta dhe ato te paleve te treta mund te vendose garanci, si peng ose 
barre hipotekore, perfshire aktivitetin e saj. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo 
aktivitet ekonomik, financiar, veprime me pasurine e luajtshme dhe te paluajtshme, 
pjeserisht ose plotesisht, cdo tregti ose aktivitet tregtar dhe te zhvilloje cdo tregti ose 
aktivitet tjeter fitimprurese i cili mund te jete mund te jete dobiprures ne lidhje me 
aktivitetet tregtare te shoqerise dhe e lejuar nga ligji. ")          u be            ("Tregetimin 
me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e hidrokarbureve, si dhe çdo 
aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i pjesëve të këmbimit të 
makinave dhe kryerja e shërbimeve.Marrja me qira, menaxhim i pikave të tregtimit 
të karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti të lejuar nga 
legjislacioni për shoqëritë tregtare.Aktivitet Tregtar Bar-Kafe dhe Menze 
Punetoresh.Konsulencë dhe/ose ralizim projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit 
në fushën e naftës dhe gazit; në fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e 
shumë të thellë me prerje terigjene, me presion anormal të lartë, me konfirguracion 
horizontal të trungut; realizim projektesh rilevimi dhe përgjithësime gjeologjike të 
rajoneve me prespektiv nafte dhe gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së 
naftës dhe nënprodukteve të tjera me qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis në 
zonat ku bëhet nxjerrja dhe transporti; kryerja e aktiviteteve të raporteve të 
ndryshme në bashkëpunim edhe me subjekte të tjera.Trajtim mjedisor, zbatimin e 
projekteve te pastrimit dhe sistemimit të zonave ku ka pasur aktivitet të nxjerrjes së 
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naftës dhe nënprodukteve të saj, duke përfshirë nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve 
të naftës dhe nënprodukteve; pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla; rebilitimin e 
zonave të tilla dhe mbjelljen e bimëve dhe pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti tjetër me 
qëllim pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve 
të rehabilitimit të zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje nafte dhe nënprodukteve të 
saj, që përfshin por pa u kufizuar në : pastrim dhe sistemim territori, transport 
mbetjesh dhe materialeve të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; organizimi i fushatave 
informuese për publikun dhe banorët; dhe përpilim raportesh të ndryshme.Trajtimi i 
zonave dhe menaxhimi i landfilleve të shllamrave dhe mbetjeve të tjera të procesit të 
nxjerrjes dhe shpimit – përvetësimit.Kryerja e analizave laboratorike në lidhje me 
ndikimin në tokë dhe në ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, transportit dhe 
përpunimit të naftës dhe nënprodukteve dhe të gazit.Realizim projektesh të 
shfrytëzim rezervash të gazit dhe naftës, transport dhe rezervim, duke kryer edhe 
shërbimet shmbështetëse si cimentim, shpim, transport, trajtim të zonave përkatëse 
etj.  ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Altion Buhali")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("25/04/2015")            u be              ("15/04/2016")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Romina Ylli")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("25/04/2015")            u be              ("15/04/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Luan Shehu")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("25/04/2015")            u be              ("15/04/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Floresha Haxhiu")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("25/04/2015")            u be              ("15/04/2016")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

23/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-568753-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2013.

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9021EF4-9385-4FDF-BB5C-43509E8056E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43765C38-07D8-4190-B636-6998D1732A64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD30F1E3-D2B0-435D-93B8-8B9F4E277732
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA98C219-C887-4496-827A-96AAB8AC26D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA98C219-C887-4496-827A-96AAB8AC26D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=701875AD-F171-44B8-B354-0411406794DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F59D4ECC-8919-4BA1-AF02-6FB6288510E4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=072BC131-6CB2-4873-AFB1-82077622827E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=072BC131-6CB2-4873-AFB1-82077622827E
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

24/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-571905-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

16/10/2014 Numri i ceshtjes: CN-674145-10-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 13.10.2014, të administratorit të 
shoqërisë, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         MALLAKASTER;         ;         Qender - 
MALLAKASTER;         QENDER;         Rruga Nacionale Fier-Ballsh km 6, PAD-i 
pusit te çpimit TOG 1-10;         "

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

30/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-776622-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 29.12.2014 per mbylljen e nje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         MALLAKASTER;         ;         Qender - MALLAKASTER;         
QENDER;         Rruga Nacionale Fier-Ballsh km 6, PAD-i pusit te çpimit TOG 1-10;         
"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4B97F2B-2696-4015-8542-D34E5D4F8090
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33CE0E4A-FB57-44F3-A2C5-E508B734931A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B609F420-DE43-4C25-A584-F7BC49E9E837
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B05F80F1-D1F8-410D-AF94-297933E5667C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DB3C8CFD-EEED-453F-BC77-29C2C1136FCE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83BFAC06-CB71-4469-9255-7C0FBC87E21A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4A7992EA-9952-4050-B785-7CB7ED8BF9B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4546DBB2-E3CB-48EE-B296-B2F43234CD60
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA757B94-8A68-4CBC-9965-0AF75D05C2F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA757B94-8A68-4CBC-9965-0AF75D05C2F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3292AAA0-FF2D-4C05-94EE-3B98A57280E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BDABC19-C54C-45F4-A90C-B70FB9E4981D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64F26465-3BB0-4A97-A0BD-3F6726094F3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64F26465-3BB0-4A97-A0BD-3F6726094F3F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A40D850A-9DC8-4EC6-AD6E-6E5B4C1E1C6C
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

30/12/2014 Numri i ceshtjes: CN-778449-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr. 4, date 30.12.2014 te Ortakut te 
Vetem te shoqerise ku eshte vendosur shperndarja e fitimit te 2012, ne forme dividenti. 

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

08/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-787760-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: dorezim bilanci viti 2012

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël

18/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-874989-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë 
17.02.2015, ku është kërkuar: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Gosa me targe AAR 161;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-939707-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit, date 16.03.2015 ku 
eshte vendosur : Hapja e nje adrese dytesore. Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE). 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         ;         Golem;         GOLEM;         
Rimorkio me targe TR 8128 R.;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B1429751-2D68-48BA-BC55-80311D5EA128
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=509B38CE-0498-4F70-A3D1-8C9AEB1C379A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09E655AA-AEC7-4AE5-BC8E-3F45AA782442
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B0B7789-CCEF-4776-AE7B-6DD49361F9B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4BD5CC6-84AF-4F27-835E-AC1D37A10C19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4BD5CC6-84AF-4F27-835E-AC1D37A10C19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=596D783E-EEDE-4368-81D7-517EAEB94567
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DF0B8E94-18FB-43C8-9763-72D52515279E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=809AE21C-8E23-4C5A-88F4-C47479666FF6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7E9CAAF0-EC6C-4252-90C0-B123C1CE293C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=788F4C4C-AAB3-492D-B29F-BD3F0EB711EF
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

04/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-245287-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqëris Datë. 
03.09.2015, për hapjen e dy adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Porto Romano;         "
eshte Hequr Adresa: "Korce;         DEVOLL;         Bilisht;         ;         BILISHT;         
Rruga Bilisht-Dogana Kapshtice,prane Agjensise Eurotrans.;         "

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)

14/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-273519-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 11.09.2015, per hapjen e dy 
adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Dogana Porto Romano;         "
eshte Shtuar Adresa: "Korce;         DEVOLL;         Bilisht;         ;         BILISHT;         
Dogana Kapshtice;         "

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)

24/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-470992-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te Keshillit te Administrimit date 
21.12.2015 ku eshte vendosur:Te liroje nga detyra administratorin e shoqerise Z.Altion 
Buhali dhe te emeroje ne detyren e administratorit te shoqerise Z.Daut Laçka me afat 3 
vjecar.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Daut Laçka")                      Nga data "21/12/2015"                        

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26465CEA-239A-466D-BD6B-6A1DEF40BA01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61746364-D932-41CA-B940-C2BF78F9BD4B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F09A38EE-5FAA-4937-9194-A62BAD67053E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AAD8015A-131C-440D-A8AE-AE3190FCD5A0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8E87924-20A1-414E-BA12-DEEA3EBA34D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8E87924-20A1-414E-BA12-DEEA3EBA34D2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EE76479E-2989-4D5D-AF46-1F2E26D01EEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=75BA78CC-7E2F-46F2-AF60-754DF5687C05
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC0B6AAB-F0F5-46F4-9F48-90BFE24CC3FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC0B6AAB-F0F5-46F4-9F48-90BFE24CC3FB
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Ne daten "21/12/2018"           
eshte larguar administratori:            ("Altion Buhali")         

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

30/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-479788-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 
15.12.2015, ne te cilin eshte vendosur: Derdhja e pjeses se papaguar te kapitalit nga ortaku 
per Shumen 2,560.000 leke, duke shlyer totalisht shumen e kapitalit te nenshkruar.
Capital_Paid_Value ishte            "940.000,00"          u be            "3.500.000,00"         

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

27/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-523463-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Prokures se Posacme Nr.05Rep., Nr.05Kol., date 
06.01.2016, leshuar nga i perfaqesuari Daut Laçka, me cilesine e perfaqesuesit ligjor te 
shoqerise "AFT" sh.a, me ane te se ciles, jane caktuar dhe vendosur perfaqesues te 
posacem znj.Romina Shemaj,Z.Altion Buhali,Z.Luan Shehu, duke i dhene te drejte qe te 
tre sebashku ose vec e vec te kryejne veprime sipas tagrave te dhena ne kete prokure.

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

23/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-669551-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 15.04.2016 
ku eshte vendosur : Riemerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres Romina Shemaj, 
Floresha Haxhiu dhe Luan Shehu.  Riemerimin e ekspertit kontabel Stoli Laze. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Floresha Haxhiu")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("15/04/2016")            u be              ("15/04/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Romina Ylli")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("15/04/2016")            u be              ("15/04/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Luan Shehu")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("15/04/2016")            u be              ("15/04/2019")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C38FDF50-4630-4B2B-A225-2124DC753684
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF731A6A-21FD-443D-91BB-AC45C626F6E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF731A6A-21FD-443D-91BB-AC45C626F6E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DC8FBBCB-DF5E-4AA5-90D1-CE754DAF22D9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7F07359-EDD3-4C16-814D-2D5E6A5E2850
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6FC3940-5665-4CD4-A349-6D874F60E684
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6FC3940-5665-4CD4-A349-6D874F60E684
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF8AB4AC-F788-4653-A571-A4FBE57B87BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71A4DCB9-2A18-4058-8D33-722CD48E3D66
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:            ("Stoli Laze")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("25/04/2015")            u be              ("25/04/2018")           

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

20/05/2016 Numri i ceshtjes: CN-708739-05-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN 
FINANCIAR 2014

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

21/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-832912-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi

09/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-020082-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit të Asamblesë dt. 01.11.2016 për 
ndryshimin e adresës kryesore të shoqërisë. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia bashkiake nr 5, rruga Ismail Qemali, pallati nr 18, ap 14;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
Ismail Qemali 18, Ap 13;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E95431F8-41C4-45FB-8513-940F706CF594
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E95431F8-41C4-45FB-8513-940F706CF594
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D17A1800-F5DE-43FC-9EE2-966729BA7D66
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CFF275D9-8297-4ECF-B1E0-A4DF4CE04ADE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AD9C987C-00D9-4B86-8E20-3F6C94DA565C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCC1E6FB-FD5E-4E83-9A97-4BD9607F55F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30938059-3DB1-4EBD-9EBF-699868FD93BE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF6F341D-ABE9-4662-919F-69EB75E0876E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=404267AA-BA78-4DE5-8CBC-B3D4B65FCBE3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD3790BF-FC04-4C98-A756-EEF26EAA8598
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1483F285-2F68-4479-AF35-F95AED27BF24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9831995-B88C-4056-A1C8-2C8EDEC6A62B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93ACC869-CDF7-469F-A95B-CDAC0DC7A71F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0E868C9-7639-429A-B491-EB64540464AC
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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)

16/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-101295-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise date: 
13.01.2017, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         ;         Xhafzotaj;         
XHAFZOTAJ;         Rruga dytesore Durres-Shijak km 7,Ndertese private 1 kt, Zona 
Kadastrale nr.2574 , numri ipasurise 160/50.;         "

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

25/01/2017 Numri i ceshtjes: CN-123920-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 24.01.2017 ku 
eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes-Benz me targe AA 013 OZ;         "

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)

09/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-144391-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.02.2017, ku eshte vendosur, 
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise. Depozitimi i statutit te ndryshuar te shoqerise.
Objekti ishte            ("Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e 
hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i pjesëve të 
këmbimit të makinave dhe kryerja e shërbimeve.Marrja me qira, menaxhim i pikave të 
tregtimit të karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti të lejuar 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=145853B9-9EFC-48B1-82A2-273EC2F80E5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B9D5B69B-7BA6-4FAE-8375-92AB0972AF50
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43B7A788-50B2-415C-8945-E5DB959E4484
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43B7A788-50B2-415C-8945-E5DB959E4484
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F5FC6FC-754C-45B5-9AF9-13A187D49E22
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCC111E9-D474-4338-93C9-21E45C902E1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCC111E9-D474-4338-93C9-21E45C902E1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DA9C7E40-5B9C-4308-BD2F-A2AAB1D5A009
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76C481D3-75A8-408A-B7DC-6D159943DD67
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BCF767E0-EFFB-43FB-85E2-E9D5436DC09F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05697B26-A5F2-4072-AC2B-FAC2C7468CBF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05697B26-A5F2-4072-AC2B-FAC2C7468CBF


17

nga legjislacioni për shoqëritë tregtare.Aktivitet Tregtar Bar-Kafe dhe Menze 
Punetoresh.Konsulencë dhe/ose ralizim projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit në 
fushën e naftës dhe gazit; në fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e shumë të 
thellë me prerje terigjene, me presion anormal të lartë, me konfirguracion horizontal të 
trungut; realizim projektesh rilevimi dhe përgjithësime gjeologjike të rajoneve me 
prespektiv nafte dhe gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së naftës dhe 
nënprodukteve të tjera me qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis në zonat ku bëhet 
nxjerrja dhe transporti; kryerja e aktiviteteve të raporteve të ndryshme në bashkëpunim 
edhe me subjekte të tjera.Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe 
sistemimit të zonave ku ka pasur aktivitet të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të saj, 
duke përfshirë nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve të naftës dhe nënprodukteve; pastrimin 
dhe sistemimin e zonave të tilla; rebilitimin e zonave të tilla dhe mbjelljen e bimëve dhe 
pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti tjetër me qëllim pastrimin dhe sistemimin e zonave të 
tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve të rehabilitimit të zonave ku ka pasur aktivitet 
nxjerrje nafte dhe nënprodukteve të saj, që përfshin por pa u kufizuar në : pastrim dhe 
sistemim territori, transport mbetjesh dhe materialeve të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; 
organizimi i fushatave informuese për publikun dhe banorët; dhe përpilim raportesh të 
ndryshme.Trajtimi i zonave dhe menaxhimi i landfilleve të shllamrave dhe mbetjeve të tjera 
të procesit të nxjerrjes dhe shpimit – përvetësimit.Kryerja e analizave laboratorike në 
lidhje me ndikimin në tokë dhe në ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, transportit dhe 
përpunimit të naftës dhe nënprodukteve dhe të gazit.Realizim projektesh të shfrytëzim 
rezervash të gazit dhe naftës, transport dhe rezervim, duke kryer edhe shërbimet 
shmbështetëse si cimentim, shpim, transport, trajtim të zonave përkatëse etj.  ")          u be            
("Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e 
hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i 
pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e shërbimeve.Marrja me qira, 
menaxhim i pikave të tregtimit të karburanteve dhe kryerja e aktivitetit 
tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti të lejuar nga legjislacioni për shoqëritë 
tregtare.Aktivitet Tregtar Bar-Kafe dhe Menze Punetoresh. Konsulencë dhe/ose 
ralizim projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit në fushën e naftës dhe gazit; në 
fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë me prerje 
terigjene, me presion anormal të lartë, me konfirguracion horizontal të trungut; 
realizim projektesh rilevimi dhe përgjithësime gjeologjike të rajoneve me prespektiv 
nafte dhe gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të 
tjera me qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis në zonat ku bëhet nxjerrja dhe 
transporti; kryerja e aktiviteteve të raporteve të ndryshme në bashkëpunim edhe me 
subjekte të tjera.Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe sistemimit 
të zonave ku ka pasur aktivitet të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të saj, duke 
përfshirë nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve të naftës dhe nënprodukteve; 
pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla; rebilitimin e zonave të tilla dhe mbjelljen e 
bimëve dhe pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti tjetër me qëllim pastrimin dhe 
sistemimin e zonave të tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve të rehabilitimit të 
zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje nafte dhe nënprodukteve të saj, që përfshin por 
pa u kufizuar në : pastrim dhe sistemim territori, transport mbetjesh dhe materialeve 
të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; organizimi i fushatave informuese për publikun 
dhe banorët; dhe përpilim raportesh të ndryshme.Trajtimi i zonave dhe menaxhimi i 



18

landfilleve të shllamrave dhe mbetjeve të tjera të procesit të nxjerrjes dhe shpimit – 
përvetësimit. Kryerja e analizave laboratorike në lidhje me ndikimin në tokë dhe në 
ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, transportit dhe përpunimit të naftës dhe 
nënprodukteve dhe të gazit. Realizim projektesh të shfrytëzim rezervash të gazit dhe 
naftës, transport dhe rezervim, duke kryer edhe shërbimet shmbështetëse si 
cimentim, shpim, transport, trajtim të zonave përkatëse etj. Prodhim, tregtim, 
import-eksport i artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale, fruta-
perime.  ")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte larguar anetari:            ("Floresha Haxhiu")         
eshte larguar anetari:            ("Romina Ylli")         
eshte larguar anetari:            ("Luan Shehu")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Romina Ylli")                      Nga data "25/04/2012"                        
Ne daten "15/04/2019"           
eshte shtuar anetari:            ("Floresha Haxhiu")                      Nga data "25/04/2012"                        
Ne daten "15/04/2019"           
eshte shtuar anetari:            ("Luan Shehu")                      Nga data "25/04/2012"                        
Ne daten "15/04/2019"           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

28/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-263168-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë 
27.04.2017, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem Rimorkio marka MENCI me targe ACR 875.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-363570-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 21.06.2017 per mbyllje te adresave 
dytesore.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD07C6F0-0BE5-42D0-9620-35B493B0DDDE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A693FBE-E58E-4FDE-8CAC-5A6CFA59C189
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8A693FBE-E58E-4FDE-8CAC-5A6CFA59C189
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40133E78-C9EE-474F-8C0A-80FD0B436299
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=661CE340-4EEE-4FEA-89CB-C558AA0C8B95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0B799A3A-AE6C-4C48-BB11-46FFFF436A9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=432A9C1B-3540-462F-8DBE-63A138924E00
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Srema me targe ABR 032;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio Srema me targe ABR 033;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Volvo me targe AA 175 DT;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-390263-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses se Administratorit dt.20.07.2017, per te 
mbyllur nje adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         ;         Xhafzotaj;         XHAFZOTAJ;         
Rruga dytesore Durres-Shijak km 7,Ndertese private 1 kt, Zona Kadastrale nr.2574 , 
numri ipasurise 160/50.;         "

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

31/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-409325-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2016

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

21/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-565665-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 20.11.2017, per hapjen e disa 
adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8ECDBBB1-E478-4FAF-B484-C2E78B521B06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5052F1A2-6048-437C-953C-CCEDFE77C2E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D427F31-92E7-4EC9-994B-5027237BBDED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DD5228B-87DC-4A8D-861D-764F16EADAEA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D68943B-2501-4EE7-BC8F-805703C99A1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D68943B-2501-4EE7-BC8F-805703C99A1B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBCE6823-FF2D-497B-B955-876F1B5A398F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D54DD18-B1AB-4FA6-9C15-3BDBF12936B8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFA01CFC-13D3-40F8-89F5-ABA1459E4FB5
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Rimorkjo CARDI me targe AB R 045.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Kamion VOLVO me targe AA 978 SC.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rimorkjo FELDBINDER me targe AE R 406.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 318 SG.;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-818352-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date 
12.6.2018 per hapjen e nje adrese dytesore dhe mbylljen e dy adresave dytesore

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Mjeti Gjysem Rimorkio, Piacenza, Targa AER 290.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Rimorkio autobot me targe ABR 098;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem rimorkio OMT me targe ABR 069;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

24/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-874632-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

08/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-002087-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.11.2018  te Keshillit te 
Administrimit per riemerimin e administratorit te shoqerise per nje periudhe 3 vjecare.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@aft.al")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8315D53-2E87-4CA4-A831-BCA6C554AF79
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3ECCEA5F-4EC4-4B6D-A2C9-CF47B9F2851C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E15043EB-B648-4C27-9CC8-85C1F991C101
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=635C7402-8693-47AA-9CB3-D8877D28DDF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B3B3B06-B752-4189-9741-41B250491113
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0C3C4D1-3766-4592-B348-7D1ADF17FC16
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAEBEC64-E9AF-45FC-AEEF-86695148A1F7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CA78B24-6294-4E0B-A539-C2E36E6489DB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=66B6ABC4-4CEF-4C69-B9C2-D16B354CCAEA
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Daut Laçka")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("21/12/2018")            u be              ("06/11/2021")           

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

25/01/2019 Numri i ceshtjes: CN-078293-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 24.01.2019 për mbylljen e një 
adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rimorkjo CARDI me targe AB R 045.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

12/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-221594-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1.Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 
07.06.2019, ku është vendosur: Largimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit Luan 
Shehu dhe Floresha Haxhiu. Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit të Administrimit Eni 
Shemaj dhe Lindita Shemaj, nga data 15.04.2019 deri më 15.04.2022. Riemërimi i anëtarit 
të Këshillit të Administrimit Romina Ylli, nga data 15.04.2019 deri më 15.04.2022. 
2.Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë 07.06.2019, ku është kërkuar: 
Ndryshimi i numrit të kontaktit. 
Telefon ishte            ("0682069636")          u be            ("+355 68 90 7 1991")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Eni Shemaj")                      Nga data "15/04/2019"                        
Ne daten "15/04/2022"           
eshte shtuar anetari:            ("Lindita Shemaj")                      Nga data "15/04/2019"                        
Ne daten "15/04/2022"           
eshte larguar anetari:            ("Floresha Haxhiu")         
eshte larguar anetari:            ("Luan Shehu")         
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Romina Ylli")                    , Nga Data 
ishte                      ("25/04/2012")            u be              ("15/04/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Romina Ylli")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("15/04/2019")            u be              ("15/04/2022")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1BB2EA7-B103-4BD8-9ADB-1F79DE1F5A7F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F4C6CF5-AC74-4C07-868F-D98B83702AFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F4C6CF5-AC74-4C07-868F-D98B83702AFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B054078-7334-4E48-B96C-F68B92109610
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5DA1CBB5-0AF9-417E-BC2D-3DF30AF11D0A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8305375A-8EBD-48F2-A117-593237557C4C
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

01/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-297074-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018

Lista e Dokumenteve:
Shenime Bilanci AFT 2018.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta AFT 2018.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte AFT 2018.xlsx
Vendim Ortaku AFT 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar AFT 2018.xlsx
Shenime Bilanci AFT 2018.pdf
Pasqyra e performancës AFT 2018.xlsx

24/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-384034-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt. 23.10.2019, ku vendosi 
: Ndryshimin e objektit të veprimtarisë. 
Objekti ishte            ("Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e 
hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i pjesëve të 
këmbimit të makinave dhe kryerja e shërbimeve.Marrja me qira, menaxhim i pikave të 
tregtimit të karburanteve dhe kryerja e aktivitetit tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti të lejuar 
nga legjislacioni për shoqëritë tregtare.Aktivitet Tregtar Bar-Kafe dhe Menze Punetoresh. 
Konsulencë dhe/ose ralizim projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit në fushën e 
naftës dhe gazit; në fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë me 
prerje terigjene, me presion anormal të lartë, me konfirguracion horizontal të trungut; 
realizim projektesh rilevimi dhe përgjithësime gjeologjike të rajoneve me prespektiv nafte 
dhe gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të tjera me 
qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis në zonat ku bëhet nxjerrja dhe transporti; kryerja 
e aktiviteteve të raporteve të ndryshme në bashkëpunim edhe me subjekte të tjera.Trajtim 
mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe sistemimit të zonave ku ka pasur aktivitet 
të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të saj, duke përfshirë nxjerrjen dhe transportin e 
mbetjeve të naftës dhe nënprodukteve; pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla; 
rebilitimin e zonave të tilla dhe mbjelljen e bimëve dhe pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti 
tjetër me qëllim pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i 
projekteve të rehabilitimit të zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje nafte dhe nënprodukteve 
të saj, që përfshin por pa u kufizuar në : pastrim dhe sistemim territori, transport mbetjesh 
dhe materialeve të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; organizimi i fushatave informuese për 
publikun dhe banorët; dhe përpilim raportesh të ndryshme.Trajtimi i zonave dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6436D823-D335-4735-96B0-105214CC613B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6436D823-D335-4735-96B0-105214CC613B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4AC8E3B0-EF2B-4566-8D76-A6A0A3549986
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=82D4D32E-17B7-43A9-A9A4-C66746A04130
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97D65011-19F2-4200-897C-FA1322C5054E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E0ED75B-1057-462D-9538-698CDC9FAB9F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D74398C8-4D93-4EAF-A7D6-AB9A5CD2D93D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBFE40CE-232A-4AA2-B417-358CBD828AFD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88F40E46-9FD4-49F3-A4DD-14450855060C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D26C164-71E0-4F0A-9971-5685148BC972
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED79AC90-5E84-4C5F-B2DD-7A59BB2A529B
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menaxhimi i landfilleve të shllamrave dhe mbetjeve të tjera të procesit të nxjerrjes dhe 
shpimit – përvetësimit. Kryerja e analizave laboratorike në lidhje me ndikimin në tokë dhe 
në ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, transportit dhe përpunimit të naftës dhe 
nënprodukteve dhe të gazit. Realizim projektesh të shfrytëzim rezervash të gazit dhe naftës, 
transport dhe rezervim, duke kryer edhe shërbimet shmbështetëse si cimentim, shpim, 
transport, trajtim të zonave përkatëse etj. Prodhim, tregtim, import-eksport i artikujve te 
ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale, fruta-perime.  ")          u be            
("Tregetimin me shumice, transportimin, importimin dhe eksportimin e 
hidrokarbureve, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me këto aktivitete.Tregtimi i 
pjesëve të këmbimit të makinave dhe kryerja e shërbimeve.Marrja me qira, 
menaxhim i pikave të tregtimit të karburanteve dhe kryerja e aktivitetit 
tregtar.Kryerja e cdo aktiviteti të lejuar nga legjislacioni për shoqëritë 
tregtare.Aktivitet Tregtar Bar-Kafe dhe Menze Punetoresh. Konsulencë dhe/ose 
ralizim projektesh në fushën e gjeologjisë së kërkimit në fushën e naftës dhe gazit; në 
fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë me prerje 
terigjene, me presion anormal të lartë, me konfirguracion horizontal të trungut; 
realizim projektesh rilevimi dhe përgjithësime gjeologjike të rajoneve me prespektiv 
nafte dhe gazi.Monitorimin e aktiviteteve të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të 
tjera me qëllim monitorimin e ndikimit në mjedis në zonat ku bëhet nxjerrja dhe 
transporti; kryerja e aktiviteteve të raporteve të ndryshme në bashkëpunim edhe me 
subjekte të tjera.Trajtim mjedisor, zbatimin e projekteve te pastrimit dhe sistemimit 
të zonave ku ka pasur aktivitet të nxjerrjes së naftës dhe nënprodukteve të saj, duke 
përfshirë nxjerrjen dhe transportin e mbetjeve të naftës dhe nënprodukteve; 
pastrimin dhe sistemimin e zonave të tilla; rebilitimin e zonave të tilla dhe mbjelljen e 
bimëve dhe pemëve; kryerjen e cdo aktiviteti tjetër me qëllim pastrimin dhe 
sistemimin e zonave të tilla. Menaxhimi dhe zbatimi i projekteve të rehabilitimit të 
zonave ku ka pasur aktivitet nxjerrje nafte dhe nënprodukteve të saj, që përfshin por 
pa u kufizuar në : pastrim dhe sistemim territori, transport mbetjesh dhe materialeve 
të tjera; mbjellje bimësh dhe pemë; organizimi i fushatave informuese për publikun 
dhe banorët; dhe përpilim raportesh të ndryshme.Trajtimi i zonave dhe menaxhimi i 
landfilleve të shllamrave dhe mbetjeve të tjera të procesit të nxjerrjes dhe shpimit – 
përvetësimit. Kryerja e analizave laboratorike në lidhje me ndikimin në tokë dhe në 
ajër i aktiviteteve të shpimit, trajtimit, transportit dhe përpunimit të naftës dhe 
nënprodukteve dhe të gazit. Realizim projektesh të shfrytëzim rezervash të gazit dhe 
naftës, transport dhe rezervim, duke kryer edhe shërbimet shmbështetëse si 
cimentim, shpim, transport, trajtim të zonave përkatëse etj. Prodhim, tregtim, 
import-eksport i artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale, fruta-
perime. Grumbullim, tharje, perpunim dhe tregtim te bersise se ullirit dhe te degeve 
nga krasitjet e ullirit, ne forme granulash, peletash dhe briketash.  ")         

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=29DBC9BB-03DF-489A-8D5D-3F70B88E9B2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5B44A3A-9944-4C79-8F1B-89FB56189B60
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5B44A3A-9944-4C79-8F1B-89FB56189B60
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88C4871A-EA0F-4B0A-928D-C98EE76E73B1
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23/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-456887-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë 
21.01.2020, ku është kërkuar: Ndryshimi i kodit NVE. 

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

03/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-516209-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 02.06.2020, per mbylljen e dy 
adresave dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 522 DF;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Man me targe AA 521 DF;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-570352-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar AFT 2019.xlsx
Pasqyra e performancës AFT 2019.xlsx
Shenime bilanci AFT sha.pdf
Vendim ortaku AFT sha 2019.pdf

07/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-628724-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
07.12.2020 ku është  vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga Ymer Kurti, Pallati Tekno Projekt nr.9, Njesia Bashkiake nr.5, ZP 1019;         
"

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E573D4D-BF82-40D2-B7F1-18B3246D67B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBBC5B54-D3FE-4FDE-9ECB-39FCED4BCE28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FBBC5B54-D3FE-4FDE-9ECB-39FCED4BCE28
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47C33930-3760-4429-ABF0-C716B7AACF5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD938690-0F09-4304-B9D6-2FE3840CB7F2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8DA74AF9-4247-4DF9-86AC-7EA38DDC955F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76306F5A-8748-4004-A41E-9AF0950150FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B921EE6-78AA-471A-8F85-CBE163CFD7B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4170872B-85D0-4EED-AAD0-42AE7E636BF5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=394C02DE-52B1-41AC-BE19-7AEA6B0ED937
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
bashkiake nr 5, rruga Ismail Qemali, pallati nr 18, ap 14;         "

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

29/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-637314-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 27.12.2020 për mbyllje adrese 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Kamion Mercedes-Benz me targe AA 627 IC.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

31/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-638411-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses se administratorit, date 30.12.2020 ku 
eshte kerkuar; Mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Vaqarr;         VAQARR;         
Rruga Nacionale Tirane-Durres,Km 3;         "

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

02/08/2021 Numri i ceshtjes: CN-764496-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Raporti ecurise  AFT  V.2020.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28AF0073-4E8F-4327-ACAE-9298CBCD78F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28AF0073-4E8F-4327-ACAE-9298CBCD78F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91C8A526-CBD4-472E-A9C6-EA363C123169
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE33916D-28F8-422D-BF0E-F11D16DBF299
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D521B37-2EF9-4CF1-81BE-6ACDDFF961B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF7C42FB-0F47-44F1-9E35-7ABCB84B533F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA3F5712-8310-40E5-8245-02B12026AE0E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7458240-DBD2-4A1D-AE35-1FC5759AF13A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7458240-DBD2-4A1D-AE35-1FC5759AF13A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D62009E7-5151-4A7A-9F58-992B0F9DC116
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4289A89D-1C69-4526-BACF-F5490132CF2F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C6948126-9446-43F0-9100-B8DF693C40E1
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Pasqyra e performancës AFT SHA  2020.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar AFT 2020.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta AFT 2020.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte  AFT 2020.xlsx
Vendim miratim bilanci AFT.pdf
Shenimet shpjeguese AFT sha v.2020.pdf

11/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-795211-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vullnetar i vendimit dt.04.10.2021 per transferimin 
e aseteve te shoqerise.

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

04/11/2021 Numri i ceshtjes: CN-808934-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 02.11.2021 ku është vendosur: 
Riemërim administratori.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Daut Laçka")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/11/2021")            u be              ("02/11/2024")           

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

29/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-838618-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kërkesës datë 28.12.2021 për mbyllje adresash 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Kamion MERCEDES BENZ me targe AA 318 SG.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Gjysem Rimorkio marka MENCI me targe ACR 875.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Mjeti 
Gjysem Rimorkio, Piacenza, Targa AER 290.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Kamion VOLVO me targe AA 978 SC.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05306622-C63F-42EC-91FC-B0A8CCACCEE4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=303044DC-E075-4769-B470-6976A2CF2812
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E924FC4-093D-4A7D-9657-3EC8DF04FEE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AFBAAE2-C37F-4A75-932C-001E30AE5F71
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10391EFD-43C4-48F9-A1C6-2172DB663AF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A73B7AF-9AD8-4C88-8B66-9EDB17C2A6AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C22EB2CD-864F-4125-A1C2-6510DC1C8B07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C22EB2CD-864F-4125-A1C2-6510DC1C8B07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0F6FB89-A1F0-4298-8E90-A15C6DC6613C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97CE7B5E-4E19-4D82-AD29-0600EDB3C1E9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D470E41E-6E95-4B58-9942-6E2BD7AA3DC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D470E41E-6E95-4B58-9942-6E2BD7AA3DC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=819E360A-92E7-4D58-83A1-9E627F8E4642
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Kamion Mercedes-Benz me targe AA 013 OZ;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

30/12/2021 Numri i ceshtjes: CN-839350-12-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 28.12.2021 për mbyllje të një 
adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rimorkjo FELDBINDER me targe AE R 406.;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë           :17/01/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=989FF9FF-8206-40B4-AF5D-23549475FC97
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=617E3C36-D2C5-4335-BBA9-B22C2A0355EC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91B78E4C-1FC8-4997-B2C1-78B222710C59
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F1ABFB6-76C3-4589-AE0F-B947402E710D

