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

L82112052A
12/09/2018

3. Emri i Subjektit

ABC HOME

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

06/09/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 06/09/2018
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga
Maliq Muço, Godina STAR, kati I.

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

100,00
1,00
Agjenci imobiliare. Zgjerim rrjeti Franchising. Studime tregu
per pasuri te paluajtshme. Komisioner dhe agjensi per te
tretet. Trajnim dhe konsulence ne trajtimin dhe shitjen e
pasurive te paluajtshme. Konsulence per shitje dhe blerje,
qiramarrje dhe qiradhenie, konsulence per dhenie marrje
kredie, dhenia marrje me qira pasuri te paluajtshme, shitje
dhe blerje pasuri te paluajtshme, ndermjetes per dhenie
marrje kredi per blerje shitje pasuri te paluajtshme, shitje
blerje biznesi, dhe çdo sherbim tjeter ne lidhje me tregun
imobiliar ne te gjithe nivelet e sherbimit, etj.
Elvana Deshati
Nga: 31/08/2020

Deri: 31/08/2025

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

ElvanaDeshati

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

Natyre:

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
100,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: ABC HOME
E-Mail: info@abchome.al
Telefon: 0698021540

15. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
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-929275-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/09/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-296804-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres (2).xlsx
ABC HOME pasqyrat financiare 2018 PDF.pdf
akti i miratimit te bilancit 2018 ABC HOME.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar ABC Home 2018.xlsx

22/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-442289-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 30.11.2019 per ndryshimin e
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adreses kryesore.
E-Mail ishte

("")

u be

("info@abchome.al")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative Nr.9, Rruga e Barrikadave, Nr.94.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative nr.9, Rruga Maliq Muço, Godina STAR, kati I;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
15/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-567408-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx
Akti i miratimit te bilancit viti 2019 ABC HOME.pdf
pasqyrat financiare ABC HOME shpk viti 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

28/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-580157-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së dhurimit të 51% të kuotave të
shoqërisë, datë 03.08.2020. Depozitimi i vendimit, datë 03.08.2020 ku është vendosur : dhurimi i 51% të kuotave të shoqërisë nga ortaku Bujar Tuku në favor të Elvana Deshati.
Numri i aksioneve ishte
"2,00"
u be
"1,00"
Vlera e aksionit ishte
"50,00"
u be
"100,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Bujar Tuku")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elvana Deshati")
ishte
("49,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elvana Deshati")
ishte
("49,00")
u be
("100,00")

, Kontributi në para
, Përqindja në kapital
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Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
01/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-581271-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 31.08.2020 për ndryshim
administratori. Largimi i Bujar Tuku dhe emërimi i Elvana Deshati. Ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Administrative nr.9, Rruga Maliq Muço, Godina STAR, kati I.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Administrative Nr.9, Rruga e Barrikadave, Nr.94.;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Elvana Deshati")
"31/08/2020
Ne daten "31/08/2025
eshte larguar administratori:
("Bujar Tuku")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
03/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-764617-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
shenimet shpjeguese ABC 2020.pdf
vendim asambleje viti 2020.pdf
pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve sipas natyres.xlsx
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Vulosur elektronikisht nga
Qendra Kombëtare e Biznesit
Date:2022/08/05 14:27:07 +02:00
L82112052A2022080514263390
3006
Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)

