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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) M01316054J

2. Data e Regjistrimit 16/01/2020
3. Emri i Subjektit We Translate Albania
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 09/01/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 09/01/2020
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Vaso Pasha", Nr. 7, Tirane 

1.000.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit Veprimtari ne fushen e perkthimit dhe te interpretimit, nga 
gjuha shqipe drejt gjuheve te huaja dhe anasjelltas si dhe nga 
nje gjuhe e huaj ne nje tjeter gjuhe te huaj; ofrim sherbim 
perkthimi per te gjitha gjuhet simultan, interpretim 
konsekutiv. Konsulenca te ndryshme ne fushen e 
menaxhimit te proceseve te perkthimit dhe te lokalizimit; per 
njohjen, perdorimin e programeve kompjuterik te perkthimit, 
te bazave te te dhenave, te mirembajtjes dhe suportit, te 
lejeve dhe licencave te tyre. Redaktimi, printimi dhe 
sherbime gjuhesore te materialeve te shkruar; transkriptimi, 
titrimi, dublimi, incizimi, regjistrimi i materialeve me 
permbajtje audio dhe video. Organizimi i ceremonive, 
seminareve, konferencave, panaireve, ekspozitave ne 
bashkepunim dhe koordinim me sherbime mbeshtetese, si 
p.sh. hotele, qendra biznesi, sherbime kateringu, sherbime 
marketingu etj.; studio grafike dhe printimi, etj.; marrja dhe 
dhenia me qira e sistemeve dhe pajisjeve teknike per 
interpretim, audio dhe video; Kurse dhe trajnime te formimit 
profesional per perkthyes, redaktues, interpret dhe specialiste 
gjuhesore. Sherbim keshillimi tregtar, zhvillim biznesi ne 
vend, rajon dhe treg nderkombetar, keshillim ligjor, 
mediatore, ofrim konsulence ne studime fizibiliteti me 



2

kerkese sipas specifikave te fushes se aplikimit. Veprimtari 
ne fushen e marketingut, mesim-dhenie, dhenie cerfikatash 
per programe kompjuterike ne fushen e perkthimit." Pervec 
aktiviteteve te parashikuara me lart, ne veprimtarine e 
Shoqerise do te perfshihet çdo veprimtari qe lidhet me 
aktivitetin e Shoqerise dhe qe nuk ndalohet nga ligji.
Ilira Elbasani10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 09/01/2020                Deri: 09/01/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Dy administratoret e shoqerise (njekohesisht edhe ortake te 
shoqerise), znj. Ilira Elbasani dhe znj. Elda Bylyku, do te 
veprojne me kompetenca te plota te barabarta, duke e 
administruar shoqerine se bashku ose veç e veç, sipas rastit. 
Veprimet/Vendimet e ndermarra nga secili administrator ne 
menyre te pavarur nga tjetri do te konsiderohen te vlefshme 
dhe te ligjshme.
Elda Bylyku12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 09/01/2020                Deri: 09/01/2025

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Dy administratoret e shoqerise (njekohesisht edhe ortake te 
shoqerise), znj. Ilira Elbasani dhe znj. Elda Bylyku, do te 
veprojne me kompetenca te plota te barabarta, duke e 
administruar shoqerine se bashku ose veç e veç, sipas rastit. 
Veprimet/Vendimet e ndermarra nga secili administrator ne 
menyre te pavarur nga tjetri do te konsiderohen te vlefshme 
dhe te ligjshme.

14. Ortakët IliraElbasani
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 500.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët EldaBylyku

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 500.000,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
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16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: We Translate Albania
E-Mail: hello@wetranslatealbania.com  
Telefon: 0692072493  

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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)

Regjistrimi Fillestar: CN-451682-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

28/01/2020 Numri i ceshtjes: CN-458446-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, 
date 17.01.2020, ku është vendosur: Caktimi i kompetenecave të administratorëve të 
shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Elda Bylyku")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Dy administratoret e shoqerise 
(njekohesisht edhe ortake te shoqerise), znj. Ilira Elbasani dhe znj. Elda Bylyku, do te 
veprojne me kompetenca te plota te barabarta, duke e administruar shoqerine se bashku 
ose veç e veç, sipas rastit. Veprimet/Vendimet e ndermarra nga secili administrator ne 
menyre te pavarur nga tjetri do te konsiderohen te vlefshme dhe te ligjshme.")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Ilira Elbasani")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Dy administratoret e shoqerise 
(njekohesisht edhe ortake te shoqerise), znj. Ilira Elbasani dhe znj. Elda Bylyku, do te 
veprojne me kompetenca te plota te barabarta, duke e administruar shoqerine se bashku 
ose veç e veç, sipas rastit. Veprimet/Vendimet e ndermarra nga secili administrator ne 
menyre te pavarur nga tjetri do te konsiderohen te vlefshme dhe te ligjshme.")           

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

22/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-750433-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F908A935-B59D-401F-AD63-59DFE5FA7D73
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B46CAD39-49D9-498A-9E3A-A27A2FC6E876
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BEFF00F-C9F5-4CB5-952C-E0884E8D805D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BE77EF4-8FF0-436D-B427-13B808650224
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2BE77EF4-8FF0-436D-B427-13B808650224
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0A50642-DC9A-487C-BE54-A58BB656B59D
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci 2020_WTA.pdf
WTA SHPK Vendim Asambleje.pdf
pash2020wta.xlsx
bilanci2020wta.xlsx

Datë: 31/03/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F3FC77A-E069-4A76-967E-8E20C3B2EBB8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1256139F-FE57-46FA-B6A7-9EC5B6065D8C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9732FDEB-48D7-46EB-80A4-EA7DE7B84D51
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40564E0E-BAF9-41CF-8C9F-0C27D7433490

