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)
2. Data e Regjistrimit

K42013001W
12/08/2004

3. Emri i Subjektit

KADRIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

09/01/2002

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/01/2002
Tirane Berxull Berxull Rruga e Malokeve, Nr Pasurie
211/17, Vol 8, Faqe 180
36.740.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00
Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem.Hapje e aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e
serviseve. Transport i mallrave dhe i udhetareve. Ne fushen e
ndertimit. Punime karpentiere. Punime montimi te
impianteve te ndryshem, etj. Ndertime civile dhe industriale,
ndertim rruge dhe kanalizime etj. Shitje-blerje mjetesh te te
gjitha llojeve.Punime sistemim e mirembajtje lulishte.
Selim Kadria
Nga: 12/06/2017

Deri: 12/06/2022

BesnikHalilaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.511.000,00

12.2 Numri i pjesëve

15,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

Natyre:

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

ArtanSako

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.511.000,00

13.2 Numri i pjesëve

15,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

15,00

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

Natyre:

SelimKadria

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.718.000,00

14.2 Numri i pjesëve

70,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

70,00

Natyre:

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

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Tirane Kashar KASHAR Rruga Teodor Keko, Unaza e re
Tirane Vore MARIKAJ Pasuri me nr. pasuria 154/50, vol
19, faqe 95, zone kadastrale nr. 2596.
Emri Tregtar: KADRIA
E-Mail: kadriashpk@gmail.com
Telefon: 0682054456
Të Tjera: U depozitua vendimi i i ortakut te vetem dates
02.11.2009 per caktimin e EKA Z. Luan Kamberi per
zmadhimin e kapitalit.
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-087940-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 25/01
/2001

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:27047, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 25.01.2001 Emri I subjektit – Kadria Forma ligjore – shpk Data e
themelimit – 09.01.2002 Kohezgjatja – 20 vjet Selia – Lushnje Kapitali – 100 000 Objekti
– Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem.Hapje e
aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave dhe i udhetareve.
Ne fushen e ndertimit. Prodhim dhe tregetim te materialeve te ndertimit. Punime
karpentiere. Punime montimi te impianteve te ndryshem, etj. Perfaqsuesi ligjor – Selim
Kadria Ortak - Selim Kadria
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Lista e Dokumenteve:
R31-Nr-26-RP-EH-10-12-20070003.pdf
23/11/2009

Numri i ceshtjes: CN-315646-11-09
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"27.000.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"270.000,00"
Telefon ishte
("")
u be
("0682054456")
Koment ishte
("")
u be
("U depozitua vendimi i i ortakut te vetem
dates 02.11.2009 per caktimin e EKA Z. Luan Kamberi per zmadhimin e kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Selim Kadria")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("27.000.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit

11/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-519625-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.1 dt 22.02.2011 per caktimin e
ekspertit. Depozitim i vendimit nr.3 dt 05.03.2011 per miratimin e raportit te ekspertit.
Vlera e Kapitalit ishte
"27.000.000,00"
u be
"36.740.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"270.000,00"
u be
"367.400,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Selim Kadria")
, Vlera e Kontributit
ishte
("27.000.000,00")
u be
("36.740.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

16/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-770279-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date30.04.2012 per miratimin e
ndryshimit te Statutit dhe shtimin e objektit te aktivitetit .Depozitimi Statutit te shoqerise
ne pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
DurationEndDate ishte
"09/01/2022"
u be
""
Objekti ishte
("Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem.Hapje e aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave
dhe i udhetareve. Ne fushen e ndertimit. Prodhim dhe tregetim te materialeve te ndertimit.
Punime karpentiere. Punime montimi te impianteve te ndryshem, etj.")
u be
("Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem.Hapje e
aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave dhe i
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udhetareve. Ne fushen e ndertimit. Punime karpentiere. Punime montimi te
impianteve te ndryshem, etj. Ndertime civile dhe industriale, ndertim rruge dhe
kanalizime etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Selim Kadria")
Nga Data ishte
("09/01/2002")
u be
("30/04/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Selim Kadria")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("29/04/2017")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/09/2013

Numri i ceshtjes: CN-203755-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës së administratorit të shoqërisë,datë
26.09.2013 ku është vendosur: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Rruga Teodor Keko, Unaza e re;
"

KASHAR;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-562047-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses

21/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-607802-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 20.08.2014 te administratorit te
shoqerise ku eshte kerkuar hapja e e nje adrese sekondare.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake nr.11, Lagjja Laprakë, Rruga Dritan Hoxha, ndërtim godine
brenda territorit të Universitetit ZKM, Nr.1;
"
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)
29/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-838930-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-161492-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

23/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-371477-10-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2009.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
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18/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-419230-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 17.10.2015, ku
është kërkuar: - Mbyllje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake nr.11, Lagjja Laprakë, Rruga Dritan Hoxha, ndërtim godine brenda territorit të
Universitetit ZKM, Nr.1;
"
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

03/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-581089-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit te administratorit, date 02.03.2016 ku eshte
kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Berxull;
Berxull;
Fshati "Berxull", Rruga "Malokve", Are, Zone Kadastrale Nr.1167, Numer Pasurie
211/17, Vol.8, Faqe 180;
"
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

21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-832456-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
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21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-835092-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per vitin 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-901827-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanc 2009

13/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-195262-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
22.02.2017 per miratimin e ekspertit kontabel Shoqeria I.L.D-99 Audit shpk per auditimin
e pasqyrave financiare te vitit 2016.
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

13/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-327006-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
12.06.2017, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë, Z.Selim Kadria
edhe për një periudhë 5 vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Selim Kadria")
Nga Data ishte
("30/04/2012")
u be
("12/06/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Selim Kadria")
Kohëzgjatja ishte
("29/04/2017")
u be
("12/06/2022")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-364753-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 05.07.2017, ku
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eshte vendosur kalimi i 30% te kuotave nga z.Selim Kadria, perkatesisht 15% te kuotave
ne favor te z.Besnik Halilaj dhe 15% te kuotave ne favor te z.Artan Sako.Depozitim i
kontrates se shitjes se kuotave date 05.07.2017, per kalimin e 15% te kuotave ne favor te
z.Besnik Halilaj dhe 15% te kuotave ne favor te z.Artan Sako
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Artan Sako")
Numri i aksioneve "15,00
Perqindja ne kapital "15,00
Kontributi ne para "5.511.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Besnik Halilaj")
Numri i aksioneve "15,00
Perqindja ne kapital "15,00
Kontributi ne para "5.511.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Selim Kadria")
, Vlera e Kontributit
ishte
("36.740.000,00")
u be
("25.718.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Selim Kadria")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("70,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Selim Kadria")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("70,00")
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
Transferim i kuotave te kapitalit
19/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-383444-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

09/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-697221-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 08.03.2018 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Berxull;

Berxull;
8

Toke Are, Zona Kadastrale 1167, Nr Pasurie 1587063, Vol 13, Faqe 32;

"

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
05/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-728105-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 03.04.2018 per ndryshimin e
adreses kryesore dhe mbylljen e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Berxull;
Berxull;
Rruga e Malokeve, Nr Pasurie 211/17, Vol 8, Faqe 180;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
SELITE;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Berxull;
Berxull;
Fshati
"Berxull", Rruga "Malokve", Are, Zone Kadastrale Nr.1167, Numer Pasurie 211/17, Vol.8,
Faqe 180;
"
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

09/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-774471-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 07.05.2018 per shtim objekti.
Objekti ishte
("Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem.Hapje e aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave
dhe i udhetareve. Ne fushen e ndertimit. Punime karpentiere. Punime montimi te
impianteve te ndryshem, etj. Ndertime civile dhe industriale, ndertim rruge dhe kanalizime
etj.")
u be
("Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem.Hapje e aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i
mallrave dhe i udhetareve. Ne fushen e ndertimit. Punime karpentiere. Punime
montimi te impianteve te ndryshem, etj. Ndertime civile dhe industriale, ndertim
rruge dhe kanalizime etj. Shitje-blerje mjetesh te te gjitha llojeve.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Dokumenti i autorizimit
27/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-886725-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi

15/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-165619-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 593 Prot., Nr. 1826/1 Dosje, datë
11.04.2019, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “TDR GROUP” sh.p.k., protokolluar nga
QKB, me Nr. 5448 Prot., datë 11.04.2019 ku është urdhëruar: Vendosja e masës së
sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga: Shoqëria “KADRIA”
sh.p.k., me NUIS(NIPT) K42013001W.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

23/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-174056-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 629 Prot, Nr. 1826/1 Dosje, date
17.04.2019, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “TDR Group” shpk ku është urdhëruar:
“Heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “KADRIA ”
SHPK, me NIPT K42013001W, bllokuar me shkresen Nr. 593 Prot., datë 11.04.2019 te
shoqërise Përmbarimore “TDR GROUP” sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-263574-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
2.Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
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(1).xlsx
Vendimi Kadria shpk 2018.pdf
Shenimet shpjeguese.pdf
1.Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
29/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-459975-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 28.01.2020, ku eshte kerkuar: Hapje
adrese dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("kadriashpk@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
MARIKAJ;
Pasuri me nr. pasuria 154/50, vol 19, faqe 95, zone kadastrale nr. 2596.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

06/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-550784-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2019
Lista e Dokumenteve:
Kadria raport i veprimtarise.pdf
4.Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
1.Pasqyra e pozicionit financiar (2).xlsx
2.Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(4).xlsx
Vendim Asambleje Kadria shpk 2019.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Shenimet shpjeguese.pdf

03/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-582982-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i deklarates per rregullim se raportit fitim/humbje
midis ortakeve Nr. 2607 Rep dhe 796/2 kol date 31.05.2017.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Transferim i kuotave te kapitalit

02/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-613411-10-20
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
30.10.2020, ku është vendosur: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Berxull;
Are, Zona Kadastrale 1167, Nr Pasurie 1587063, Vol 13, Faqe 32;

Berxull;
"

Toke

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
19/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-741613-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020
Lista e Dokumenteve:
4.Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta (2).xlsx
2.Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(8).xlsx
Shenimet shpjguese.pdf
20_Vendimi Kadria shpk.pdf
3.1Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte (6).xlsx
Raport veprimtarie Kadria shpk.pdf
1.Pasqyra e pozicionit financiar (5).xlsx

08/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-780723-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 07.09.2021 për ndryshim objekti
veprimtarie.
Objekti ishte
("Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te artikujve te
ndryshem.Hapje e aktiviteteve ne fushen e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave
dhe i udhetareve. Ne fushen e ndertimit. Punime karpentiere. Punime montimi te
impianteve te ndryshem, etj. Ndertime civile dhe industriale, ndertim rruge dhe kanalizime
etj. Shitje-blerje mjetesh te te gjitha llojeve.")
u be
("Import-eksport,
tregetim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem.Hapje e aktiviteteve ne fushen
e turizmit. Hapje e serviseve. Transport i mallrave dhe i udhetareve. Ne fushen e
ndertimit. Punime karpentiere. Punime montimi te impianteve te ndryshem, etj.
Ndertime civile dhe industriale, ndertim rruge dhe kanalizime etj. Shitje-blerje
mjetesh te te gjitha llojeve.Punime sistemim e mirembajtje lulishte.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 05/05/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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