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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) L51406504H

2. Data e Regjistrimit 06/02/2015
3. Emri i Subjektit KST ADVERTISING
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/02/2015
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/02/2015

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, 
Nr.i Pasurie 9/185, Zona Kadastrale Nr.8516, Shkozet 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 

tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se 
materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe te te gjithe 
artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha 
lendeve, materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per 
produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne fushata 
publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne 
lidhje me te gjitha fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka 
lidhje me objektet e mesiperme te veprimtarise.Shoqeria 
mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e 
ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per 
permbushjen e objektit kryesore, duke perfshire importin-
eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e 
sherbimeve te tjera. Servis për automjete të çdo lloji dhe të 
çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të automjeteve dhe 
pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, 
aluminin, llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. 
Importin dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara 
dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për 
ushtrimin e këtij aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo 
aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto proçese. 
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Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. 
Projektim, ndertim  dhe zbatim i objekteve civile, 
ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. 
Ndertimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - 
restorant, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksion te 
objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. 
Tregtim me pakicë në fushën e hidrokarbureve nëpërmjet 
stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. Veprimtari 
ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. 
Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin 
e paisjeve te sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance te 
automjeteve me ane te sistemit GPS.Importin e paisjeve per 
monitorim karburanti dhe import dhe implementim te 
paisjeve IoT.  Veprimtari ne fushen e ofrimit te puneve dhe 
sherbimeve per mirembajtjen e depozitave, tankerave dhe 
cisternave te medha. perfshire por pa u kufizuar ne pastrimin, 
lyerjen, goditjen me skorje te tyre etj.
Dervish Dina10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 17/10/2017                Deri: 17/10/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

KASTRATI GROUP
               Para: 100.000,00                Natyre: 
1,00

12. Ortakët 
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
12.4 Komente (nëse ka)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Kukes  Bicaj NANGE Rruga Nacionale Bicaj-Kukes, Zona 
Kadastrale 2762, Ndertese 1-kateshe me nr. pasurie 5/4 
Durres Durres  DURRES Autonjet Mercedes-Benz me targe 
AA 034 NS Tirane  Kashar KATUNDI I RI Autostrada 
Tirane -Durres, Km 7, Numeri i pasurise 148/39 zone 
kadastrale nr 2119 

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: esmeralda.dida14@outlook.com  
Telefon: 0699192698  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C6745F8E-DF84-411C-BD09-0A7CEF5AB315
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10EA2936-86BC-4916-88BD-0BE65FFAAE5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D06B95F1-EC85-4C80-834C-563BCAFC1A54
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=95705E9F-F51A-47B2-9C58-A28A1D9C34F0
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Regjistrimi Fillestar: CN-855287-02-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

07/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-195237-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqëris  Datë. 
04.08.2015, për hapjen e një adrese dytësore.
Objekti ishte            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese 
si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete 
ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes 
qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke 
perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te 
tjera.")          u be            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin 
dhe tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve 
reklamuese si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te 
gjitha lendeve, materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e 
mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne 
te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka 
lidhje me objektet e mesiperme te veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu 
çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem 
per permbushjen e objektit kryesore, duke perfshire importin-eksportin dhe 
tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të 
çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve 
të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe 
të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara 
dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti 
ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, Servis automjetesh, Reparti Nr.2, Zona Kadastrale 
8518, Nr.Pasurie 9/31, Shkozet;         "

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97BF77C2-D1E3-42B2-B4B9-11202673CEA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92AB1788-7021-458E-B6F2-26176C9A71E6
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23/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-304891-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 22.9.2015, ku eshte kerkuar: Hapja 
e adreses dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Lagjja e Xhabrahimeve, Rruga Sulo Klosi, Nr.15, Kati i parë, Zona Kadastrale 3266, 
Nr.Pasurie 3/106, Sauk i Vjetër;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-444305-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 
01.12.2015 ku eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore. Depozitimi i kerkeses se 
administratorit, date 01.12.2015 ku eshte vendosur : Mbyllja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, Ndërtesë 2 katëshe dhe kapanon me Nr.Pasurie 9/31, 
Zona Kadastrale 8518, Shkozet;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Lagjja 
e Xhabrahimeve, Rruga Sulo Klosi, Nr.15, Kati i parë, Zona Kadastrale 3266, Nr.Pasurie 
3/106, Sauk i Vjetër;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja Nr.13, Rruga Haziz Shkupi, Kapononi me Nr.Pasurie 9/31, Zona Kadastrale 
Nr.8518, Plazh;         "

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

15/01/2016 Numri i ceshtjes: CN-506301-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 12.1.2016, ku eshte kerkuar: Hapja 
e adreses dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, Servis automjetesh, Reparti Nr.2, Zona Kadastrale 8518, 
Nr.Pasurie 9/31, Shkozet;         "

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6755EDC9-1B21-4A2A-846C-D5C707B2E810
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1772460D-F994-4053-A311-18DC4502B8BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D10CC0A0-2538-4250-8830-4CA5C2CE52F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=449442A3-C5B6-4FFE-9966-DCC48BEA4C9B
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Vendim i asamblese se pergjithshme

23/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-766311-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Dt.22.06.2016, ku eshte vendosur hapje 
adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Autonjet Mercedes-Benz me targe AA 034 NS;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-778035-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

24/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-393237-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

05/09/2017 Numri i ceshtjes: CN-449361-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.09.2017, ku eshte vendosur, 
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=74319E5D-E9FB-4778-939E-4FB46D5DA774
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5703A4F-D3D4-4C75-A357-EA4BE8DC6577
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AABAE0E-DE23-4D52-A6C6-4E98362A7A01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8660D58-AFCC-4EFF-B089-7B5711687CAD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=915535BD-B4B3-4D58-B329-8D1B36C33338
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36CDF95C-BF9B-44DF-ABD9-9E46F5152EAB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36CDF95C-BF9B-44DF-ABD9-9E46F5152EAB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA88143A-A681-41AE-9B37-9F050FB81299
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83667099-7EB8-40C1-BCDE-E9B68046D13F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21B9DC19-18AB-4DC0-99F1-02FA33C66D42
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62D0A2BA-D4A4-406B-9D63-51A47F65A5E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=41BF6C53-AC83-4090-9C72-C30E1BFA9621
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E685FAD-5822-4E20-9D2B-EB38B3765BAA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=283B6E6A-9870-4C5D-A9F2-F2CA3D94318B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=283B6E6A-9870-4C5D-A9F2-F2CA3D94318B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=539071E1-631D-43CA-915B-F961825FE12F
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si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete 
ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes 
qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke 
perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. 
Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të 
automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, 
llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para 
dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij 
aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese.")          u be            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin 
dhe tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve 
reklamuese si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te 
gjitha lendeve, materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e 
mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne 
te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka 
lidhje me objektet e mesiperme te veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu 
çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem 
per permbushjen e objektit kryesore, duke perfshire importin-eksportin dhe 
tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të 
çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve 
të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe 
të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara 
dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti 
ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, 
ndertim  dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe 
private. Ndertimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - restorant, parking, 
komplekse turistike etj. Rikonstruksion te objekteve te ndryshme. Ndertim dhe 
asfaltim rrugesh.")         

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

18/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-519866-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të 
Ortakëve datë 17.10.2017, ku është vendosur:: 1- Miratimi i Shitjes së 20% të kuotave të 
ortakut Z. Dervish Dina që zotëron në shoqërinë  “KST ADVERTISING " sh.p.k.  2- 
Ndryshimi i Administratorit të Shoqërisë. Depozitimi i Kontratës së Shitjes së Kuotave 
Nr.5775 Rep.,Nr.2057/2 Kol., datë 17.10.2017 ndërmjet palës  shitëse Z. Dervish Dina dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3CDD74A-8368-4ABA-B4C1-772257777516
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5543B52D-8406-4DA9-876D-A0709F8DF028
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5543B52D-8406-4DA9-876D-A0709F8DF028
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B46F8B98-ACE3-43B4-944D-FA8B8508D00F
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palës blerëse Z. Musa Kastrati.
Numri i Aksioneve ishte            "2,00"          u be            "1,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "50.000,00"          u be            "100.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Dervish Dina")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Musa Kastrati")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("80.000,00")            u be              ("100.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Musa Kastrati")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("80,00")            u be              ("100,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Dervish Dina")                      Nga data "17/10/2017             
Ne daten "17/10/2022
eshte larguar administratori:            ("Musa Kastrati")         

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)

26/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-755316-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 19.4.2018  per 
ndryshimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese 
si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete 
ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes 
qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke 
perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. 
Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të 
automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, 
llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para 
dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij 
aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe 
zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e 
çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. 
Rikonstruksion te objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh.")          u be            
("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe tregtimin me shumice 
e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe te te gjithe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D88AA78-0251-406A-B8E6-09F0D7030FAF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7AD62122-58A8-4DE0-A719-A061D1592282
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C2C5659-E7B2-427C-892C-AE2F8FA39E71
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C2C5659-E7B2-427C-892C-AE2F8FA39E71
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artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, materialeve 
dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne 
fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te 
gjitha fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e 
ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit 
kryesore, duke perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen 
e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, 
eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme 
mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin 
dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së 
materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo 
aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto proçese. Veprimtari ne fushen e 
ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe zbatim i objekteve civile, 
ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendra 
biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksion te 
objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë në fushën e 
hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve.")         

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

30/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-761381-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 26.04.2018 per hapjen e adreses 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;         Kukes;         ;         Bicaj;         NANGE;         Rruga 
Nacionale Bicaj-Kukes, Zona Kadastrale 2762, Ndertese 1-kateshe me nr. pasurie 5/4;         
"

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

10/05/2018 Numri i ceshtjes: CN-775847-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt.08.05.2018, ku vendosi 
: Ndryshimin e objektit te veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese 
si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete 
ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=432C5FBC-9D5E-44EE-9E72-7562767E73FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71243312-F9B8-472D-93CC-9D93DFEA985D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=824F2159-7A85-4EF2-962F-DD98F2BA0D01
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veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes 
qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke 
perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. 
Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të 
automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, 
llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para 
dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij 
aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe 
zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e 
çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. 
Rikonstruksion te objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë 
në fushën e hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve.")          
u be            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe tregtimin 
me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe 
te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe 
aktivitete ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne 
lidhje me te gjitha fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e 
mesiperme te veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter 
plotesues e ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e 
objektit kryesore, duke perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe 
kryerjen e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. 
Import, eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të 
ndryshme mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. 
Importin dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së 
materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo 
aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto proçese. Veprimtari ne fushen e 
ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe zbatim i objekteve civile, 
ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendra 
biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksion te 
objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë në fushën e 
hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance te automjeteve me ane te sistemit GPS.")         

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)

22/06/2018 Numri i ceshtjes: CN-823266-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 14.06.2018 ku 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A5E47BD-5728-4BA3-B4CD-1FFC4881F77F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F36BBB3-E55C-45EC-8848-4750966D355B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFAD0FED-1B1C-40EE-BC66-D7800BA63D77
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFAD0FED-1B1C-40EE-BC66-D7800BA63D77
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eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise. Depozitimi i kerkeses se 
administratorit date 14.06.2018 ku eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.
Objekti ishte            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese 
si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete 
ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes 
qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke 
perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. 
Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të 
automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, 
llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para 
dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij 
aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe 
zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e 
çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. 
Rikonstruksion te objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë 
në fushën e hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, 
projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te sistemit GPS, si dhe monitorimin ne 
distance te automjeteve me ane te sistemit GPS.")          u be            ("Dizenjimin, 
projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe tregtimin me shumice e pakice te te 
gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe te te gjithe artikujve 
promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, materialeve dhe pajisjeve 
te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne fushata 
publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e 
ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit 
kryesore, duke perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen 
e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, 
eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme 
mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin 
dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së 
materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo 
aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto proçese. Veprimtari ne fushen e 
ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe zbatim i objekteve civile, 
ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendra 
biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksion te 
objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë në fushën e 
hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te sistemit GPS, si dhe 
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monitorimin ne distance te automjeteve me ane te sistemit GPS.Importin e paisjeve 
per monitorim karburanti dhe import dhe implementim te paisjeve IoT.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         KATUNDI I RI;         
Autostrada Tirane -Durres, Km 7, Numeri i pasurise 148/39 zone kadastrale nr 2119;         
"

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

25/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-879206-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.07.2018 ku 
eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, Nr.i Pasurie 9/185, Zona Kadastrale Nr.8516, 
Shkozet;         "
eshte Hequr Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 14, Rruga Haziz Shkupi, Ndërtesë 2 katëshe dhe kapanon me Nr.Pasurie 9/31, Zona 
Kadastrale 8518, Shkozet;         "

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

17/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-940217-09-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2017

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=369A2815-FF55-4C68-AA3F-104E4258FE08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=369A2815-FF55-4C68-AA3F-104E4258FE08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=231DA273-6071-41B9-9AA9-595C5D6FD64C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=23322D3D-915E-409E-956A-9E86BCDB6F01
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=654A1621-64E5-481D-8704-1EF56E183423
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=654A1621-64E5-481D-8704-1EF56E183423
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF3B8926-673E-45CB-B3B5-4234938D30A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=282928C6-8820-4C38-A4C7-4FABBAC0F89C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8D709A4-0EFE-45BB-BB46-7A62660B2367
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7CE747C-7C6A-4D6F-8782-A15F0022DCF3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=756EAA7A-270F-4FFF-A429-AE707116E12B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15F58F59-BFB5-4DF7-87FC-B7C27D31BA99
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15F58F59-BFB5-4DF7-87FC-B7C27D31BA99
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B09F367A-338B-4893-895D-E4EF708AEF60
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Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-980753-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Asamblese dt.18.10.2018, ku vendosi : 
Ndryshimin e statutit te shoqerise.Depozitimi Statutit te ndryshuar dt.18.10.2018. 
E-Mail ishte            ("")          u be            ("esmeralda.dida14@outlook.com")         

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

14/05/2019 Numri i ceshtjes: CN-193587-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 10.05.2019 për ndryshim objekti. 
Objekti ishte            ("Dizenjimin, projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe 
tregtimin me shumice e pakice te te gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese 
si dhe te te gjithe artikujve promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, 
materialeve dhe pajisjeve te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete 
ne fushata publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e ndihmes 
qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit kryesore, duke 
perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e sherbimeve te tjera. 
Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, eksport dhe tregtim të 
automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme mbi hekurin, aluminin, 
llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin dhe eksportin e lëndëve të para 
dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij 
aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto 
proçese. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe 
zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e 
çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. 
Rikonstruksion te objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë 
në fushën e hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, 
projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te sistemit GPS, si dhe monitorimin ne 
distance te automjeteve me ane te sistemit GPS.Importin e paisjeve per monitorim 
karburanti dhe import dhe implementim te paisjeve IoT.")          u be            ("Dizenjimin, 
projektimin, prodhimin, punimin, montimin dhe tregtimin me shumice e pakice te te 
gjithe games se materialeve dhe pajisjeve reklamuese si dhe te te gjithe artikujve 
promocionale.Importimin dhe eksportin e te gjitha lendeve, materialeve dhe pajisjeve 
te nevojshme per produktet e mesiperme.Sherbime dhe aktivitete ne fushata 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AF8F50E-61B2-456A-BCA1-F1A815853F95
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ADD2C225-4634-40A5-84E6-FA8F1E43E151
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B81A0C59-E744-4B23-9F63-FD40C1FE62D0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=767293DB-5C9E-48A4-A50B-3A8E980CD838
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=767293DB-5C9E-48A4-A50B-3A8E980CD838
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31DD271B-AB10-4846-89BF-5D8F3C0EDD04
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17009A03-4563-4EFE-9D44-69ACEB9E484C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26469003-68F9-42F3-AD30-81B83DE20ED9
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publiciteti, reklamash, marketingu ne te gjitha format dhe ne lidhje me te gjitha 
fushat.Çdo veprimtari tjeter ligjore qe ka lidhje me objektet e mesiperme te 
veprimtarise.Shoqeria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjeter plotesues e 
ndihmes qe rezulton i dobishem dhe/ose i nevojshem per permbushjen e objektit 
kryesore, duke perfshire importin-eksportin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen 
e sherbimeve te tjera. Servis për automjete të çdo lloji dhe të çdo tonazhi. Import, 
eksport dhe tregtim të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit. Punime të ndryshme 
mbi hekurin, aluminin, llamarinën, profilet si dhe të çdo materiali tjetër. Importin 
dhe eksportin e lëndëve të para dhe të përpunuara dhe të të gjithë gamës së 
materialeve që nevojiten për ushtrimin e këtij aktiviteti ashtu si dhe zhvillimi i çdo 
aktiviteti tjetër të lidhur dhe të nevojshëm për këto proçese. Veprimtari ne fushen e 
ndertimit. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim  dhe zbatim i objekteve civile, 
ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendra 
biznesi, hotele, bar - restorant, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksion te 
objekteve te ndryshme. Ndertim dhe asfaltim rrugesh. Tregtim me pakicë në fushën e 
hidrokarbureve nëpërmjet stacioneve të tregtimit me pakicë të karburanteve. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve te sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance te automjeteve me ane te sistemit GPS.Importin e paisjeve 
per monitorim karburanti dhe import dhe implementim te paisjeve IoT.  Veprimtari 
ne fushen e ofrimit te puneve dhe sherbimeve per mirembajtjen e depozitave, 
tankerave dhe cisternave te medha. perfshire por pa u kufizuar ne pastrimin, lyerjen, 
goditjen me skorje te tyre etj.")         

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)

26/09/2019 Numri i ceshtjes: CN-287730-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare te vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i miratimit te Bilancit.pdf
Shenimet e Pasqyrave Financiare Viti 2018_compressed.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2018.xlsx

27/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-483398-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 26.03.2020 ku 
eshte vendosur: -  Shitjen e 100 % te kuotave te zoteruara nga Musa Kastrati ne favor te  
Dervish Dina.  - Depozitimi i Kontrates se Shitjes se 100 % te kuotave, date 26.03.2020. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F0CDD428-754E-428E-8EF6-64402431995C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DACE10C7-1E89-4EEC-A410-BC29C5BF8A33
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2D151B5-F59C-40E1-8E15-E572215D10CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C2D151B5-F59C-40E1-8E15-E572215D10CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BBAC545-513F-4519-83D4-AD18B341143B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9DDCFD62-A92E-470D-B410-C6EAE03B0574
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65E1B741-C548-4ACD-BA6F-1FDAD0C9BC0A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8F7EED4F-A070-42E5-B318-4E9DD85F785A
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Dervish Dina")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Musa Kastrati")         

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
Transferim i kuotave te kapitalit

09/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-547898-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (2) (1).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx
MIRATIMI I BILANCIT (1)-compressed.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (1) (1).xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2) 
(1).xlsx
raporti i ecurise (1)-compressed.pdf
gjoba e paguar.pdf
shenimet shpjeguese (2)-compressed.pdf

17/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-670618-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit  nr. 39/8 Prot, date 08.03.2021, lëshuar 
nga  shoqeria Përmbarimore “Zyra e Permbarimit Privat Enforcement Group” SHPK, ku 
është urdhëruar QKB per: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha 
kuotat/akisonet e zotëruara nga pala debitore shoqeria  “KST ADVERTISING” shpk me 
Nipt L51406504H.  

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

25/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-675083-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit, Nr.39/11 Prot., datë 12.03.2021, lëshuar 
nga Shoqëria  “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 2994 
Prot., datë 12.03.2021, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative në 
kuotat e shoqërisë  “KST ADVERTISING” SHPK, me NUIS(NIPT) – L51406504H.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6641DC6A-DAA9-41A8-836E-08DD24C9DB0B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6641DC6A-DAA9-41A8-836E-08DD24C9DB0B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A6943AF-674E-4233-A993-22C6C6FE5D86
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CC06EE0-EA57-457E-946A-7DE2E89F749B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2F8DEC0C-D66E-4EC2-B905-8BE6E33E7BE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CACAEA8-A673-4369-A5B6-A4F3E9D1D875
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A1A3107F-7FE1-4945-8572-59DA6DEDE579
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D817D0FE-D58E-48E5-8220-F119B53101F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F539C4AF-B8B1-4F5E-8659-05C3A6644B47
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=596F6EC0-7154-429A-9EB9-73773D1C4BA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=596F6EC0-7154-429A-9EB9-73773D1C4BA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC7B44D9-A27B-4AA4-A37D-F916B14E3412
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB81508D-8747-453B-A1A6-D7E34754BC92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=43B36390-EEF0-42F1-959B-05BA5359914D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92B9F321-0275-4A2D-9836-89CEE9F79593
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Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-681405-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates Nr.1637 Rep., Nr.506 Kol., date 
30.03.2021 per transferimin e 100% të kuotave nepermjet dhurimit nga Dervish Dina ne 
favor te shoqerise “KASTRATI GROUP” sha.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Dervish Dina")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("KASTRATI GROUP")                      Numri i aksioneve 
"1,00             Perqindja ne kapital "100,00             Kontributi ne para "100.000,00

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

07/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-795439-10-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.   

Lista e Dokumenteve:
GJOBA.pdf
raporti i ecurise.pdf
Miratimi i bilancit.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3).xlsx
kst shenime Shpjeguese 2020.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (1).xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte  A.xlsx
1 Pasqyra e pozicionit financiar A OK.xlsx

Datë: 15/02/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67751DFD-5F77-46B1-B8C7-03BC36171934
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1FE456F1-108F-4FAC-8FCB-6A2CF6D065E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BAF5572-EA97-48B8-92E8-D68450C11DE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E83DE71A-0DBD-4FD2-A778-F98820D66D4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E83DE71A-0DBD-4FD2-A778-F98820D66D4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7A9B8FAF-2F43-4968-833D-E154B68E90E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7928AA35-B1D9-4A9F-A7DC-B0DE2A1A7B34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F289D92-81F0-47E3-AB81-BE3882DD9735
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C778614-4230-4405-AE27-ECA11A6B5F47
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BF73788-6D35-47EE-8778-A77CEFA3A015
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7668DB03-B572-491A-B352-742564B66085
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1C5C386-4A2D-422F-9C4E-75B57F65F176
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F6E4247F-632A-404E-B849-FA53A11A6332
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