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

L81603033H
03/04/2018

3. Emri i Subjektit

NOVA SERVICE ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

22/03/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 22/03/2018
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish
Daija, Kompleksi Kika, Kati 3, Ap.13
6.500.000,00

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

1,00
Sigurimi i sherbimeve per: studime, zyra, banka, objekte
publike, institucione industriale dhe paleve te treta te çdo
lloji dhe natyre dhe entitete ne veçanti ne lidhje me makineri
dhe pajisje elektronike dhe te ndryshme per zyra, orendi dhe
artikuj shkrimi per zyra ne pergjithesi; blerjen, shitjen,
marketingun ne te gjitha format e tij, qira, mirembajtje,
riparim dhe asistence per produktet e pershkruara me siper;
transportin per palet e treta dhe per vete; sherbime pastrimi
ne pergjithesi; instalimi dhe mirembajtja e impianteve ne
pergjithesi (elektrike, hidrauiike. transmetimi i te dhenave,
etj.); prodhimi dhe asistenca e programeve kompjuterike. Per
te arritur qellimin e shoqerise dhe pa e zgjeruar ate, mund te
kryeje te gjitha veprimet per pasuri te luajtshme dhe te
paluajtshme dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te
dobishem, ose dhenien me qira, kredise dhe financiare,
marrje ose dhenie me qira te pjeseve te shoqerise, objekti i te
cilave eshte i ngjashem ose i njejte.
Edmir Dano
Nga: 01/10/2020

Deri: 01/10/2025

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
1

11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

EdmirDano

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 6.500.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- 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: NOVA SERVICE ALBANIA
E-Mail: dkctaxandlegal@gmail.com
Telefon: 0698552654

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-725880-04-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/05/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-774784-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depoziyimi I vendimit , date 27.04.2018 per ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Kajo Karafili, Zone Kadastrale Nr.8380, Hyrja 2, Ap.4;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Tish Daija, Komuna e Parisit, Kompleksi KIKA 2, Shkalla 3, Hyrja 1, Ap.13, Kati 3;
"
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

11/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-778134-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.2, date 09.05.2018, ku eshte
2

vendosur: Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Luigi Casbarra")
"09/05/2018
Ne daten "09/05/2023
eshte larguar administratori:
("Ariana Nepravishta")

Nga data

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)
29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-289819-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
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

16/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-308120-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asmblesë së përgjithshme, datë
13.08.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i selisë së shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("dkctaxandlegal@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika, Kati 3, Ap.13;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Kajo Karafili, Zone Kadastrale Nr.8380, Hyrja 2, Ap.4;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

29/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-563819-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave Financiare te Vitit 2019
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
08/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-600829-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
01.10.2020 ku është vendosur: 1.Miratimin e shitjes së 100% të kapitalit të zotëruar nga
ortakët GIUSEPPE ANTONIO LORENZO CASBARRA, ROBERTO LUNERTI,
GIUSEPPE QUARTUCCIO, LUIGI CASBARRA tek ortaku I ri Edmir Dano. 2.Largimin
e administratorit Luigi Casbarra dhe emërimin e Edmir Dano. Depozitimi ii kontratës së
shitjes, datë 01.10.2020.
Numri i Aksioneve ishte
"4,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.625.000,00"
u be
"6.500.000,00"
Ownership_Code ishte
("E Huaj (100%)")
u be
("Shqiptare (100%)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Edmir Dano")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "6.500.000,00
eshte larguar ortaku:
("GIUSEPPE QUARTUCCIO")
eshte larguar ortaku:
("ROBERTO LUNERTI")
eshte larguar ortaku:
("GIUSEPPE ANTONIO LORENZO CASBARRA")
eshte larguar ortaku:
("LUIGI CASBARRA")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Edmir Dano")
Ne daten "01/10/2025
eshte larguar administratori:
("Luigi Casbarra")

Nga data "01/10/2020

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-758175-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2020.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
BILANC .....pdf
vendim nova04973120210727132409.pdf

Datë: 22/09/2022

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