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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L82016014E

2. Data e Regjistrimit 16/08/2018
3. Emri i Subjektit Casanova + Hernandez architects Dega Shqiptare
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 01/08/2018            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
Aktivitetet kryesore te shoqerise do te jene ne fushen e 
projektimit, zbatimit, konsulences, ndertimit dhe 
mbikeqyrjes se punimeve te ndryshme si me poshte: - 
Arkitekture (te brendshme dhe te jashtme) dhe studime; -
Dizajn dhe studime urbane; - Dizajn dhe studime territoriale; 
-Arkitekture dhe studime peisazhi dhe projeksione 
hidrogjeologjike dhe gjeologjike; - Strategjite e zhvillimit 
dhe te gjitha llojet e studimeve te fizibilitetit - Studime 
topologjike; - Projektim dhe ndertim objektesh civile, 
industriale, turistike dhe bujqesore; -Studime mjedisore dhe 
vleresim i ndikimit ne mjedis; - Rruge, Ura, Plazhe 
Artificiale dhe Projekte te tjera Infrastrukturore; - Projekte 
ne fushen e inxhinierise elektrike, hidromekanike, inxhinieri 
mekanike; - Projektim i ndertimeve te ndryshme dhe 
restaurimeve arkitektonike; - Ekzekutim i projekteve te 
ndryshme te ndertimit; - Mbikeqyrje punimesh;  -Menaxhimi 
dhe Kryerja e Projekteve te ndryshme; - Museografi; - 
Projekte kulturore dhe sociale; - Publikime; - Edukim; - 
Kerkime Hulumtime; - Koordinim i proceseve te projektimit 
dhe ndertimit; - Mbikeqyrje e projekteve ne kuptim te gjere 
(perfshire mbikeqyrjen e punimeve te ndertimit); - Sherbime 
te ndryshme konsulence lidhur me sa me siper.

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 
17, H3, Apt. 12, Tirane 

Jesus Hernandez Mayor8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  01/08/2018            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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Elena Casanova Garcia10. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
10.1  Afati i emërimit                Nga:  01/08/2018            Deri:  

11. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
13. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: Casanova + Hernandez architects Dega 

Shqiptare
Telefon: +355 42237199  

14. Statusi: Aktiv

15. Të dhënat e shoqërisë së huaj
16. Emri i shoqërisë Casanova + Hernandez Architecten
17. Forma ligjore partnership
18. Kapitali 104.107,00
19. Data e themelimit 01/10/2001
20. Selia
21. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
22. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
22.1  Afati i emërimit 

Jesus Hernandez Mayor

               Nga:  01/10/2001            Deri:  
23. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
24. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
24.1  Afati i emërimit 

Elena Casanova Garcia

               Nga:  01/10/2001            Deri:  
25. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Akti i emërimit të administratorit te deges ose zyres se perfaqesimit, nëse nuk përfshihet në 
vendimin e organit kompetent
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumenti i autorizimit
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi

Regjistrimi Fillestar: CN-907447-08-18

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=350C9BCA-3ABE-4607-B7C4-0AE8EFF0FB7C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E0C028A-15E5-4338-8331-1769A870F9E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=563AC5FE-3519-4A71-8FB1-5987D58DF314
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=563AC5FE-3519-4A71-8FB1-5987D58DF314
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFFAB9FB-A547-4D8F-9FA0-5C511795279E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DFFAB9FB-A547-4D8F-9FA0-5C511795279E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B947BD18-12D5-4464-A919-7AA6132E0449
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B947BD18-12D5-4464-A919-7AA6132E0449
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B89182AB-1175-464B-8CFE-82E3F0C10B13
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B89182AB-1175-464B-8CFE-82E3F0C10B13
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5FEF82E6-0FB0-4641-BB75-A9D3EB71EFBB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=44090BB4-9A11-4403-88B0-FEF314F4E565
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=44090BB4-9A11-4403-88B0-FEF314F4E565
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

27/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-559320-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2019

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses

Datë:18/03/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0A9B16A-0EEF-4F58-806C-538E130A4148
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB1D75FA-49A3-4072-B240-7BB7991744D5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4C3D627-E723-49B2-A48A-A1658C721F0F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46FF9172-3178-48F0-B8D7-ABC9D6A969B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46FF9172-3178-48F0-B8D7-ABC9D6A969B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1104654F-257A-4790-9993-B6E97E08D28C

