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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) M06503001Q

2. Data e Regjistrimit 03/03/2020
3. Emri i Subjektit AYNIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 02/03/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 02/03/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Vlore Orikum  ORIKUM Orikum, Vlore, Apartament i tipit 
1+1, Zona Kadastrale 2832, Pasuria nr.68/18+1-9 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Galeri arti per ekspozim dhe shitje, vleresim vepra arti dhe 

artifakte, sherbime konsulence per projekte. Sherbime 
financiare per artin dhe artizanatin. Berja e veprave me 
porosi ne vendndodhjen e galerise. Shitje/blerje e veprave te 
artit, artizanat, korniza , materiale per pikture skulpture 
audiovizuale, sherbime editoriale, publikime, botime , 
prodhim distribucion materialesh audiovizuale dhe 
promocionale, interior design, skenografi, evente, 
trajnime.Shitje te veprave te artit jashte territorit te 
Republikes se Shqiperise.  Organizime eventesh te ndryshme 
kulturore dhe promocionale ne Shqiperi dhe jashte saj. 
Promocione produktesh te ndryshme ne Shqiperi dhe jashte 
saj. Shoqëria mund të aplikojë ndaj cdo forme të financimit 
dhe / ose kontributeve nga karakteri kombëtar dhe 
nderkombetare. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe 
operacional dhe hulumtimit të tregut; kerkimi dhe 
zhvillimi.Me qëllim arritjen e objektit të saj, shoqëria me 
vendim të organit kompetent, mund të zotëroje në mënyre të 
drejtpërdrejte apo të tërthortë pjesëmarrje në shoqëri apo 
ndërmarrje të tjera, shqiptare apo të huaja, të cilat kanë 
objekt të njëjtë, të ngjashëm apo ndihmës me të. Pjesmarrja 
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në shoqëri që për llojin e tyre nuk ofrojne përgjegjësi të 
kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.  
Matthias Brandes10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 03/02/2020                Deri: 03/02/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët MatthiasBrandes
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: AYNIA
E-Mail: admin@expertaconsult.com  
Telefon: 0693363309  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-477110-03-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

30/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-763727-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2020

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D70427E7-2F03-435D-AACF-3539ED86B462
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B830852-852A-4DF1-A06D-6E888D51161D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2C8ABFA-F5CB-41FC-8B31-A4EB6D9D4786
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=618E1452-2464-4EBF-8A62-379F922AA239
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5025A442-7A1B-4F49-8110-6848F5FB071C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5FB67A1-B0BD-4F37-8AB5-7DA756F1D2FB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=171A7E0B-F287-4B5F-B1E0-8AD54ED1CB22
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=002F98ED-902A-4CAE-8F7C-A43DBA469C3C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BCDA06ED-AC36-4864-AA86-B65FE5C87093
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22/02/2022 Numri i ceshtjes: CN-866287-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.18.02.2022 per ndryshimin e adreses 
kryesore te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Vlore;         VLORE;         Orikum;         ;         ORIKUM;         
Orikum, Vlore, Apartament i tipit 1+1, Zona Kadastrale 2832, Pasuria nr.68/18+1-9;         
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         SHKODER;         
Rr. At Gjergj Fishta, N37/H17, 4001;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 05/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1CA3891B-E04C-4DB6-9FE6-554BCF1CF375

