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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) K97006004D

2. Data e Regjistrimit 06/08/2009
3. Emri i Subjektit HTM
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/08/2009
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/08/2009

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Shkoder Shkoder  SHKODER Lagja Perash, Rruga Rrojej, 
Nr 44 
65.100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Import, eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. 

Tregtim të artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli sipas 
standardit EN ISO/IEC 17024, për sigurimin teknik në 
fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi 
dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të impianteve të 
energjisë së rinovueshme, çentraleve në bazë të burimeve të 
ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, 
rrezatimi diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. 
Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve 
fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në 
përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, 
objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo 
publike. Projektim në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, 
urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe 
veprave të artit. Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione 
dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. Ndërtimin 
dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, 
hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e 
ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë 
të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, 
ftohje-ngrohje (kondicionimit), furnizimit me gas, i 
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impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë 
lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve 
të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte civile dhe industriale, 
impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve 
elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e tensionit të 
lartë e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, 
automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe industriale, 
impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të 
veprimtarisë së shoqërisë. Tregtim, riparim i pajisjeve 
elektrike, mekanike, elektronike për përdorim industrial për 
vinça, elektrovinça portual, etj. Çertifikim personeli elektrik 
që punojnë në tensione të ulta, të mesme dhe të larta. 
Inspektime impianteve elektrike. Ndërtim parqesh, 
lulishtesh, ferma bujqësore dhe blegtorale, sistem ujitjesh, 
impiante vaditëse, etj.
Ilir Tabaku10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/09/2020                Deri: 07/09/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët IlirTabaku
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 65.100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 100,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Durres Durres  DURRES Lagjja 1, Rruga Tregtare, pranë 
ambienteve të Autoritetit Portual Durrës Durres Durres  
DURRES Lagjja nr.15, Spitalle, Rruga Miqesia, Perballe 
Kampusit te UAMD, pasuria nr.106/6, zona kadastrale 8517 
Tirane Tirane  TIRANE Rindertimi i 3 (tre) godinave 
Rezidenciale Studentore Universitare, (Godina tip nr.18), ne 
Qytetin Studenti 

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: HTM
E-Mail: htm.cert@gmail.com  
Telefon: 0672040118 052221874 
Të Tjera: Tregeti makineri e paisje, artikuj konsumi, 
detergjente, elektroshtepiake, materiale ndertimi. Prodhim, 
botim dhe tregetim shtypshkrimesh. Tregetim dhe prerje 
xhamash. Hapje dyqane e lokale per restorante e bar bufe, 
Hoteleri. Hapje agjensish imobilare, detare, spedicionere, 
turistike, transport brenda dhe jashte vendit (detar, tokesor 
dhe udhetaresh). Hapje pika servis dhe lavazh. Punime ne 
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fushen e ndertimeve.

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

Regjistrimi Fillestar: CN-278543-08-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

24/03/2011 Numri i ceshtjes: CN-526178-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim vendimi, date 28.02.2011, ne te cilin eshte vendosur 
shitje kuotash dhe riemrim administratori. Depozitim i kontrate shitje kuotash nr.685 Rep 
dhe nr.284 Kol, date 01.03.2011.
Telefon 1 ishte            ("")          u be            ("052221874")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Plator Mehmeti")                      Numri i aksioneve "90,00             
Perqindja ne kapital "90,00             Kontributi ne para "90.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("100.000,00")            u be              ("10.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("100,00")            u be              ("10,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("100,00")            u be              ("10,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

21/03/2012 Numri i ceshtjes: CN-720017-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates Nr.600 Rep, Nr.292/3 Kol, date 
15.03.2012, per transferimin nepermjet shitjes te 90% te kuotave te kapitalit themeltar te 
shoqerise.  Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 15.03.2012, per miratimin 
e transferimit nepermjet shitjes te 90% te kuotave te kapitalit themeltar . 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Plator Mehmeti")         
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("10.000,00")            u be              ("100.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Përqindja e Kapitalit 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E7729CC1-51DB-4553-8C79-732162445713
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D0FB08B-A721-4E4D-BC1D-BA357A192BFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D269B5BD-6822-417D-BDCD-81A15CC7132D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AFD5AEC-FC53-4F6F-8D3B-9F67C9DB6D99
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ishte                      ("10,00")            u be              ("100,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("10,00")            u be              ("100,00")           

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-346870-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date  31.01.2014 ku eshte vendosur: 
Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 31.01.2014.
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-791731-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

04/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-983614-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 01.04.2015, ku 
është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë. - Saktësimi i Kodit Ekonomik 
(NVE). 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Ilir Tabaku")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("03/08/2014")            u be              ("01/04/2020")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-121961-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BILANCI VITI 2011

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9C0ED9BB-DF10-4189-BDAE-1D20A7FE483F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09A5D115-FDB6-46CD-A915-BD4D1CA619F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F52076A3-E5A2-4463-A632-98CBBC51EB27
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=585C2D68-AB92-4A44-86D2-6D4861832352
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A3A4901-2083-4117-8981-D80D519121D6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F83A0BA-62BF-4A99-BB01-48E34AE4B8F6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EEC5136-D6B3-404C-8380-43DBC01BE80F
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Bilanci Kontabël

07/09/2015 Numri i ceshtjes: CN-244492-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë 
03.09.2015, ku është kërkuar: Aktivizim i aktivitetit. 
Statusit ishte            ("Pezulluar")          u be            ("Aktiv")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkesa per heqje nga statusi i " pezulluar"

01/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-322813-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 07.09.2015, ku është vendosur: - 
Shtim i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Import eksport, projektimedhe zbatime ne fushen elektrike. Tregetim 
me pakice te karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit te lengshem. tregeti me 
shumice e me pakice te artikujve industrial, ushqimore, bujqesore dhe blegtoral. Prodhim 
dhe tregetim lule e peme dekorative. Prodhim konfeksione me lende te pare dhe material 
porosites dhe tregetimi i tyre. prodhim mobiljesh te te gjitha llojeve me material porosites 
ose lende te pare dhe tregetimin e tyre.")          u be            ("Import eksport, 
projektimedhe zbatime ne fushen elektrike. Tregetim me pakice te karburanteve, 
lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit te lengshem. tregeti me shumice e me pakice te 
artikujve industrial, ushqimore, bujqesore dhe blegtoral. Prodhim dhe tregetim lule e 
peme dekorative. Prodhim konfeksione me lende te pare dhe material porosites dhe 
tregetimi i tyre. prodhim mobiljesh te te gjitha llojeve me material porosites ose lende 
te pare dhe tregetimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 17024 
: 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

12/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-348779-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vedimit te ortakut te vetem te shoqerise, date: 
09.09.2015, ne te cilin eshte vendosur: Hapja e nje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja nr.15, Spitalle, Rruga Miqesia, Perballe Kampusit te UAMD, pasuria nr.106/6, 
zona kadastrale 8517;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=258BA32C-7F39-4714-B733-76DE3AD4BD34
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDBFCA32-F1CD-4943-97FA-A7BDA8A5C21F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4788E299-27B0-4A7C-B6B9-B369278AF53E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=285FCFF5-71CC-49E5-9396-DBEB423F334E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=21F74D99-22B4-44DD-91CB-8A4981501E4F
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06/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-795585-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasyrave Financiare te vitit 2010.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-857637-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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 rrjedhjes së parasë (cash flow)

16/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-882589-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

20/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-187419-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.02.2017, ku eshte vendosur: Per 
auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin financiar qe perfundon me 
31.12.2016, caktohet shoqeria audituese "FICADEX ALBANIA" Shpk, e perfaqesuar nga 
nga znj. Marije Dushi - partner, administrator.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

17/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-203492-03-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2013

Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7508EE9E-487C-44B7-8D06-0672D81E4520
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F554EAF-BC29-49FE-A048-C4BDF74D7B39
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1AFF13E0-E158-4651-B883-E062A891624D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=389C8AC4-D2BC-4776-91AC-20CD26B2CB20
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8561A13C-3F07-4C43-BDAD-2CC96B8C846A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=33A790E1-3E24-46E4-BFE9-9B4284A03A7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9CD12CA2-EEA6-46CB-B659-9E3A25ABCE38
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EDECDB71-1AF5-47AD-8C4B-CBB43CF211CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6135E797-84B4-4A2D-BECC-DCF21E9CED45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6135E797-84B4-4A2D-BECC-DCF21E9CED45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DBC4A01-3769-402F-880E-E9159AF4675E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A1CB8279-BA22-49DA-AE3D-202EF7AAC7DC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E4F08F7E-FF29-4DCE-96E7-1EDA7D8336CD
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Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

17/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-203519-03-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2014

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-404974-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

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

22/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-433263-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 
01.08.2017, ku është vendosur: Shtimi i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Import eksport, projektimedhe zbatime ne fushen elektrike. Tregetim 
me pakice te karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit te lengshem. tregeti me 
shumice e me pakice te artikujve industrial, ushqimore, bujqesore dhe blegtoral. Prodhim 
dhe tregetim lule e peme dekorative. Prodhim konfeksione me lende te pare dhe material 
porosites dhe tregetimi i tyre. prodhim mobiljesh te te gjitha llojeve me material porosites 
ose lende te pare dhe tregetimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 
17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike")          u be            
("Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim me pakicë të 
karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me shumicë e me 
pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim dhe 
tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material 
porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material 
porosityës ose lëndë të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0FEAD5EE-929B-42A3-A6CB-6330BEB37502
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72D89CBB-1A5B-429B-9462-6710F3CFFE84
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F79E9E0F-B658-4309-ACD8-D61B476BE435
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7D3B2C7-13A0-4B84-B5CB-529A9F5F01F8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E1B4B96-F555-4150-88D1-7B8E1081AA05
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=71B2F2DF-D34B-4741-BD61-B26841A2AE51
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AE327F1-DD0F-4C03-8C68-B8EF12D391E8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C43FE22B-9FE0-4CA9-9CDB-2EA3DDD589C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C43FE22B-9FE0-4CA9-9CDB-2EA3DDD589C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A39B8326-508E-4775-9850-33232307D8B7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=575B1CD9-D387-4646-8F53-7E9596B26CE0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA4CC3A3-596F-4ACB-B2C5-85BF8B27A34E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1D1B7BA9-AD8F-4C32-8889-A0B3112E7527
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87F39A03-336E-4C32-ABB7-CCB14711FC5D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A6FB381E-5E00-496E-9F18-F84778E907B4
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EN ISO/IEC 17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. 
Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të 
impianteve të energjisë së rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të 
ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime 
potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të 
moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim , 
me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga 
subjekte private apo publike.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-890054-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave  Financiare për Vitin Ushtrimor 2017

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

10/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-928853-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.08.2018 per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim 
me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me 
shumicë e me pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim 
dhe tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material 
porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës 
ose lëndë të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 
17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, 
operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së 
rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, 
uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, 
prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse 
të tyre. Marrje në përdorim , me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo 
vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike.")          u be            ("Import,eksport, 
projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim me pakicë të karburanteve, 
lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me shumicë e me pakicë të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C1153CC0-ECDB-4CCA-93B9-B9CC08D18351
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A06AD613-087A-4830-A951-0C221E6068B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5D62114-6DF9-4570-8A04-4DE66921E5AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=05722D99-A944-4A42-86E4-78855610B019
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B1FE8113-9EF0-49F1-A52A-D42242AED449
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=188D01ED-FA12-4EAF-B093-E45ACB163760
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=188D01ED-FA12-4EAF-B093-E45ACB163760
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6FE7056A-76F7-4188-B2F0-E63FEA6317C9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89CF71C8-DE8B-4A17-B548-E9A842C59CEA
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artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim dhe tregtim lule e 
pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material porosityës dhe 
tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës ose lëndë 
të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 17024 
: 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, 
operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së 
rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si 
era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. 
Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe 
konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim , me qera, koncensione apo 
forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo 
publike.Projektim ne fushen e ndertimit, infrastruktures, urbanistikes, mekanikes, 
ujesjellesave, gazsjellesave, dhe veprave te artit.")         

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

27/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-143092-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.12.03.2019, ku vendosi : 
Ndryshimin e objektit të veprimtarisë. 
E-Mail ishte            ("")          u be            ("htm.cert@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim 
me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me 
shumicë e me pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim 
dhe tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material 
porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës 
ose lëndë të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 
17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, 
operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së 
rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, 
uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, 
prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse 
të tyre. Marrje në përdorim , me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo 
vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike.Projektim ne fushen e ndertimit, 
infrastruktures, urbanistikes, mekanikes, ujesjellesave, gazsjellesave, dhe veprave te 
artit.")          u be            ("Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën 
elektrike. Tregtim me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të 
lëngshëm. Tregti me shumicë e me pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, 
bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim dhe tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim 
konfeksione me lëndë të parë dhe material porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim 
mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës ose lëndë të parë dhe tregtimin e 
tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 17024 : 2012, për sigurimin 
teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, 
për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së rinovueshme, centraleve në bazë 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D8AF132C-7E9E-4CCB-B1EB-5BDBFAC6DF6B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6C5A5453-AEEA-4CAA-8235-DC7F1734C31F
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të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi 
diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe 
mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje 
në përdorim , me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të 
ndryshme nga subjekte private apo publike.Projektim ne fushen e ndertimit, 
infrastruktures, urbanistikes, mekanikes, ujesjellesave, gazsjellesave, dhe veprave te 
artit. Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile 
dhe industriale. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, 
mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e 
ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë të impianteve 
teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohjes (kondicionimit), 
furnizimit me gaz, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë 
lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit 
në objekte civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, 
nënstacioneve elektrike, kabinat  e transformatorëve, linja TN e të mesëm dhe 
shpërndarje të energjisë elektrike, automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe 
industriale, impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë 
së shoqërisë.")         

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

03/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-215222-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 31.05.2019 për hapje të një adrese 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;         DURRES;         Durres;         ;         DURRES;         
Lagjja 1, Rruga Tregtare, pranë ambienteve të Autoritetit Portual Durrës;         "

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

25/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-282234-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblese dt.15.07.2019, ku vendosi : 
Ndryshimin e objektit te veprimtarise. 
Objekti ishte            ("Import,eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim 
me pakicë të karburanteve, lubrifikanteve, vajgurit dhe gazit të lëngshëm. Tregti me 
shumicë e me pakicë të artikujve industrial, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoral. Prodhim 
dhe tregtim lule e pemë dekorative. Prodhim konfeksione me lëndë të parë dhe material 
porosityës dhe tregtimi i tyre. Prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porosityës 
ose lëndë të parë dhe tregtimin e tyre. Çertifikim personeli sipas standartit EN ISO/IEC 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE5F98D2-C75F-4112-B295-26AA170CDCBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C761A0F7-B54C-4926-ACA2-7D70C5099318
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=298CECE1-1A33-4504-A6D0-5EA30086FE4E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D13EA8B8-5385-4C51-895C-975883361DBB
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17024 : 2012, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi,zhvillimi, ndërtimi, 
operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretë të impianteve të energjisë së 
rinovueshme, centraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, 
uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burime potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, 
prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse 
të tyre. Marrje në përdorim , me qera, koncensione apo forma të tjera, toka, objekte apo 
vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike.Projektim ne fushen e ndertimit, 
infrastruktures, urbanistikes, mekanikes, ujesjellesave, gazsjellesave, dhe veprave te artit. 
Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe 
industriale. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, 
hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. 
Instalim, shërbime dhe konsulencë të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të 
ventilimit, ftohje-ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritëse dhe 
transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të 
sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte civile dhe industriale, impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike, kabinat  e transformatorëve, linja 
TN e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, automatizim/informatizim i 
proçeseve civile dhe industriale, impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit 
të veprimtarisë së shoqërisë.")          u be            ("Import, eksport, projektime dhe 
zbatime në fushën elektrike. Tregtim të artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli 
sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për sigurimin teknik në fushën elektrike. 
Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të 
impianteve të energjisë së rinovueshme, çentraleve në bazë të burimeve të 
ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burimet 
potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të 
moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim, 
me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga 
subjekte private apo publike. Projektim në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, 
urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe veprave të artit. Punime 
gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. 
Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e 
tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, 
shërbime dhe konsulencë të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, 
ftohje-ngrohje (kondicionimit), furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe 
transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të 
sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte civile dhe industriale, impianteve të 
prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike, kabinat e transformatorëve, 
linjat e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, 
automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe industriale, impiante CCTV. 
Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

19/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-291537-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E7C433E-8A71-49FC-9A90-89D276B22720
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
raporti ecurise.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta..xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar(1).xlsx
Pasqyrat financiare HTM 2018.pdf
VENDIM ASAMBLEJE 2018 HTM.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 
htm.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx

21/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-307347-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit, datë 24.07.2019 ku është vendosur: 
Zmadhim Kapitali. Emërimi i Audituesit Ligjor Marie Dushi, ortake e shoqërisë “Ficadex 
Albania” SHPK për realizimin e proçedurës së zmadhimit të kapitalit. Depozitmi i 
vendimit, datë 09.08.2019 ku është vendosur: Miratimi i zmadhimit të kapitalit dhe 
miratimi i raportit për zmadhimin e kapitalit. Depozitmi i Raportit të ekspertit, datë 
08.08.2019.
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "65.100.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "651.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Ilir Tabaku")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("100.000,00")            u be              ("65.100.000,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

13/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-564534-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e levizjeve ne kapitalin neto 19 htm.xlsx
Pasqyra e flukseve te MM htm.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar 19 htm.xlsx
Pasqyra e Performamnces 19 htm.xlsx
raporti ecurise.pdf
VENDIMI ASAMBLESE_2019.pdf
SHENIME SHPJEGUESE.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F642ADFB-A6E4-42F1-86C6-53037A60FF35
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE47AA00-2EDE-43AF-AB6A-B104C5381AC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5200F97B-5D80-4495-AA6F-B87FD7CD0094
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0B80213A-2C50-47F8-82CF-09352167D974
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AD2F9434-1CE2-43DF-ABE6-439F87646BB8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=627DB14E-37C8-440D-BABC-BCB1C674A936
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=627DB14E-37C8-440D-BABC-BCB1C674A936
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F533198-7B6E-4453-A5A3-9A9A46A7AB40
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=760A7D67-2E7B-427D-947F-8C87E4F67B3D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5253849D-3654-4189-8BF0-65D35793E8B1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBE7636B-C695-412E-B9E0-721CE16A83E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C471C603-3971-46CD-92A9-CB05ACDB9D9B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E79F611-2B6F-450E-AAF9-2CC8D89843A2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0371360D-D1CB-4399-BF3A-484C37AB3DC7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=133E3E0C-10FB-428A-AD4F-7AD57648C123
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=09C5687E-6A58-48B5-B4F6-F10A3E0AA2A6
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01/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-598200-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të ortakut të vetëm, datë 07.09.2020 ku 
është vendosur emërim i Z. Ilir Tabaku në detyrën e administratorit, për një afat 5(pesë) 
vjeçar.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Ilir Tabaku")                    , Nga 
Data ishte                      ("03/08/2009")            u be              ("07/09/2020")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Ilir Tabaku")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("01/04/2020")            u be              ("07/09/2025")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/12/2020 Numri i ceshtjes: CN-637156-12-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem, date 07.12.2020 ku 
eshte vendosur: Shtimi I objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Import, eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim 
të artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për 
sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe 
mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të impianteve të energjisë së rinovueshme, 
çentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, 
rrezatimi diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim 
dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në 
përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme 
nga subjekte private apo publike. Projektim në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, 
urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe veprave të artit. Punime gërmimi, 
ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. Ndërtimin dhe 
rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e 
pistave aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë 
të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohje (kondicionimit), 
furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, 
transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte 
civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve 
elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarje 
të energjisë elektrike, automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe industriale, 
impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë.")          
u be            ("Import, eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim të 
artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për 
sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe 
mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të impianteve të energjisë së rinovueshme, 
çentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, 
biomasa, rrezatimi diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, 
prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet 
mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A160C35C-1643-4941-9F1B-8111B8728D7C
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objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike. Projektim në 
fushën e ndërtimit, infrastrukturës, urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, 
gazsjellësave dhe veprave të artit. Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe 
mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e 
rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave 
aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë të 
impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohje 
(kondicionimit), furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe transportuese 
(ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të 
mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të 
energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e 
tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, 
automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe industriale, impiante CCTV. 
Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë. Tregtim, 
riparim i pajisjeve elektrike, mekanike, elektronike për përdorim industrial për 
vinça, elektrovinça portual, etj. Çertifikim personeli elektrik që punojnë në tensione 
të ulta, të mesme dhe të larta. Inspektime impianteve elektrike.")         

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

28/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-728218-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
vendimi asamblese.pdf
shenimet e pasqyrave.pdf
raporti ecurise.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx

15/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-742421-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
14.07.2021 ku nështë vendosur: Hapja e një adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rindertimi i 3 (tre) godinave Rezidenciale Studentore Universitare, (Godina tip 
nr.18), ne Qytetin Studenti;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28027236-AA2B-4252-A8A1-047AA815F4CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEF8845C-4D00-4C56-A1F5-55D5E4B414D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=727366A3-ED02-479D-AEB9-38E9C6E489BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=64EF24E2-8787-4113-BD1C-B97C551A3291
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C8F64FC-E76D-4B4D-B976-BF3BF4F837A2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6A90715-0F93-4542-9544-9AD0400C7A38
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63CE19CE-3B79-4641-ACA4-7E5B6F1C951C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3CCB6156-BFBD-458D-830F-4A5BBFDD8B5F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=831529B8-8C83-49A6-85BD-F3BFF6DC8885
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

27/04/2022 Numri i ceshtjes: CN-900448-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të Shoqërisë datë 
20.04.2022, ku është vendosur: Emërimi i znj. Ilda Kadrimi audituese ligjore me liçensë 
profesionale Nr.457, datë 23.04.2020, me NUIS (NIPT)- L52202531D, si eksperte 
kontabël për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin ushtrimor 2021. 2- 
Depozitimi i vendimit Nr.06., datë 22.04.2022, të asamblesë së ortakëve, ku është 
vendosur: Shtimi  i objektit të aktivitetit të shoqërisë. 
Objekti ishte            ("Import, eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim 
të artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për 
sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe 
mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të impianteve të energjisë së rinovueshme, 
çentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, 
rrezatimi diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim 
dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në 
përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme 
nga subjekte private apo publike. Projektim në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, 
urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe veprave të artit. Punime gërmimi, 
ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. Ndërtimin dhe 
rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e 
pistave aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë 
të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohje (kondicionimit), 
furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, 
transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte 
civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve 
elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarje 
të energjisë elektrike, automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe industriale, 
impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë. 
Tregtim, riparim i pajisjeve elektrike, mekanike, elektronike për përdorim industrial për 
vinça, elektrovinça portual, etj. Çertifikim personeli elektrik që punojnë në tensione të ulta, 
të mesme dhe të larta. Inspektime impianteve elektrike.")          u be            ("Import, 
eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim të artikujve të 
ndryshëm. Çertifikim personeli sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për sigurimin 
teknik në fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, 
për vete dhe për të tretët të impianteve të energjisë së rinovueshme, çentraleve në 
bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi 
diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe 
mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje 
në përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të 
ndryshme nga subjekte private apo publike. Projektim në fushën e ndërtimit, 
infrastrukturës, urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe veprave të 
artit. Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=114CA06E-153D-45B4-88AC-A7367A243945
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=955BC898-69A3-460D-BD2E-B1DDEBB30B21
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dhe industriale. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, 
mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e 
ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë të impianteve 
teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohje (kondicionimit), 
furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë 
lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit 
në objekte civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, 
nënstacioneve elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e tensionit të lartë e të 
mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, automatizim/informatizim i proçeseve 
civile dhe industriale, impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të 
veprimtarisë së shoqërisë. Tregtim, riparim i pajisjeve elektrike, mekanike, 
elektronike për përdorim industrial për vinça, elektrovinça portual, etj. Çertifikim 
personeli elektrik që punojnë në tensione të ulta, të mesme dhe të larta. Inspektime 
impianteve elektrike. Ndërtim parqesh, lulishtesh, ferma bujqësore dhe blegtorale, 
sistem ujitjesh, impiante vaditëse, etj.")         

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

Datë: 19/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F322F7C-CDBE-4DD0-9796-2DDBDE19F242
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E648DFD3-4836-4E3E-B419-A48C45E43762

