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

L82112038K
12/09/2018

3. Emri i Subjektit

ELPLAST - AL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/09/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/09/2018
Tirane Kashar YRSHEK Yrshek, Zona Kadastrale 3865
,Numri i Pasurisë 288/65, Kati i Përdhe.

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

1.000,00
1,00
Prodhim, import, eksport te dyer, dritare, vetrata te
prodhuara me materiale alumini, plas tike dhe xhami.Tregti
me pakice te produkteve te profileve te aluminit dhe te
plastikave.Aktivitete ne fushen e tregtimit me shumice e
pakice, import-eksport te artikujve te ndryshem industriale,
ushqimore, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit,
import-eksport te te gjitha produkteve te ndertimit.Sherbime
si specialist ne fushen e ndertimit si: Murator, suvatime,
karpentier armaturash. shtrim pllakash, hekurkthyes. lyerje,
riparime te ndryshme, instalime hidraulike, elektrike,
montim e cmontim skelash etj. Punime Gipsi, punime
hidraulike, elektrike, punime karpenterie, punime druri
,punime metalike, punime plastike, punime xhami etj.
Ndertime civile ,industriale, turistike, bujqesore mbi 5 kate.
Rikonstruksione. Ndertim banese me skelet mbi 8 kate.
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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

Punime bojatisje hidroizolime, termoizolime, akustike
kundra zjarrit. Ndertim objektesh te permasave te ndryshme,
shtepi,vila. ndertesa shumkateshe ose komplekse pallatesh,
punime mirembajtje sherbime e fasada. Ndertim ambiente
dhe sistemim gielberimi, parqe e lulishte. Ndertim pika
karburanti dhe tregtim me pakice te nenprodukteve te naftes.
Tregtimin e karburanteve te ndryshme me pakice, si dhe
vajra lubrifikante, te gazit te iengshem per ngrohje si dhe per
makinat me impiant gazi. pajisje ngrohese gazi si dhe
mbushjen e bomblave te gazit dhe tregtimin e tyre me
pakice. Tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport
pajisjesh
elektro-shtepiake,
elektronike,
elektrike.
kompjuterike. higjeno-sanitare dhe hidraulike, prodhime
qeramike. artizanati. pajisje zyrash etj. Tregtimin dhe
prodhimin e materialeve te ndertimit e lendes se pare per
ndertim, druri. mobilie, dyer, dritare. etj.
Edmond Luli
Nga: 05/09/2018

Deri: 05/09/2023

EdmondLuli

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000,00

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: ELPLAST - AL
Telefon: 0682014448

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
2

Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-928809-09-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
25/07/2019

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-283428-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Vendim i ortakut.pdf
shenimet shpjeguese elplast.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres .xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx

27/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-558170-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci i vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
vendim ortaku el plast 2019.pdf
shenimet shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres .xlsx

27/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-756352-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
Shenimet shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres .xlsx
vendim ortaku 2020 El Plast.pdf
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Vulosur elektronikisht nga
Qendra Kombëtare e Biznesit
Date:2022/08/05 15:43:59 +02:00
L82112038K2022080515432621
3006
Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)

