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

L81528006R
28/03/2018

3. Emri i Subjektit

ARLA CLEANING SERVICES

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

21/03/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/03/201830/12/2055
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga
''Don Bosko'', Nr.112, Tiranë
100.000,00

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

1,00
Pastrim industrial, familjar, kimik, jokimik, tapicerie,
lavazhe makinash. Imp-eks tregtim me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem industrial ,ushqimor. Hapje pika
servisi, lavazhoje. Transport mallrash. Hapje dhe shfrytezim
hotelesh, motelesh, bar-restoranti, diskoteka, qendra pushimi
kurative. Sherbime ne fushen e sistemeve te aluminit.
Sherbime mirembajtje, sherbime kopshtarie. Sherbim
Catering. Sherbim postar. Administrim Pallatesh.Ne lidhje
me objektin e shoqerise, kjo e fundit mund te kryej te gjitha
operacionet tregtare, financiare qe nuk jane te ndaluara me
ligj, mbi pasurite e luajtshme dhe e te paluajtshme te
nevojshme ose te dobishme per arritjen e objektit te
shoqerise. Shoqeria mund te kryej edhe çdo lloj aktiviteti
tjeter ndihmes dhe te nevojshem qe ka lidhje te mjaftueshme
me kete objekt aktiviteti dhe qe nuk bie ndesh me ligjet
shqiptare ne fuqi. Ajo gjithashtu mund te jape mbeshtetje
apo garanci personale (fideiussione) e cdo garanci tjeter edhe
reale, dhe ne favor te paleve te treta dhe gjithashtu mund te
marre pjese, drejtperdrejt ose ne menyre indirekte ne fitimet
e nje ndermarrje tjeter (interessenze) dhe te marre gjithashtu
pjese ne shoqeri apo ndermarrje te tjera me objekt analog, te
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afert ose te lidhur me objektin e saj.
Eleana Basho

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 30/09/2019

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

Deri: 30/09/2024

EleanaBasho

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

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: ARLA CLEANING SERVICES
E-Mail: info@arlacleaningservices.com
Telefon: 0694002356

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-714257-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/09/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-930329-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
31.08.2018 per miratimin e kontrates se dhurimit date 31.08.2018 per kalimin e nje kuote
qe perfaqeson 10% te kapitalit nepermjet dhurimit nga znj. Eleana Basho tek z.
Konstantinos Vellis.Shoqeria do te jete me nje ortake z. Konstantinos Vellis zoterues i
100% te kuotave te shoqerise.Miratimin e largimit te administratores znj. Eleana
Basho.Administrator i vetem i shoqerise do te jete vetem z. Konstantinos Vellis.Kontrate e
dhurimit te kuotave date 31.08.2018.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"100.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Eleana Basho")
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Kane ndryshuar te dhenat per
("Konstantinos Vellis")
, Vlera e
Kontributit ishte
("90.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Konstantinos Vellis")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("90,00")
u be
("100,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Eleana Basho")
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
15/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-008629-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.11.2018, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@arlacleaningservices.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Njësia Administrative Kashar, Autostrada Tiranë – Durrës, Ambienti në Zonën
Kadastrale Nr.2119, Nr.Pasurie 148/44, Vol.10, Faqe 118.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake Nr.11, Rruga ''Don Bosko'', Nr.112, Tiranë;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

28/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-245398-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

26/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-313799-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 22.08.2019 per ndryshimin e
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adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia Bashkiake Nr.11, Rruga ''Don Bosko'', Nr.112, Tiranë;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Njësia Administrative Kashar, Autostrada Tiranë – Durrës, Ambienti në Zonën Kadastrale
Nr.2119, Nr.Pasurie 148/44, Vol.10, Faqe 118.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
14/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-540778-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per transferim kuotash, dhe ndryshim
administratori.
Ownership_Code ishte
("E Përbashkët (shqiptare - e huaj)")
u be
("Shqiptare (100%)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Eleana Basho")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Konstantinos Vellis")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eleana Basho")
"30/09/2019
Ne daten "30/09/2024
eshte larguar administratori:
("Konstantinos Vellis")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
04/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-569516-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokures së Posaçme, datë 28.07.2020, nërmjet së
cilës Znj. Elana Basho në cilësinë e administrators së shoqërisë “ARLA CLEANING
SERVICES” me NIPT L81528006R, emëron si përfaqësues të posaçëm, Z. Anastasios
Karasavvidis.
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
19/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-746192-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2020.
Lista e Dokumenteve:
Financial Statements_ACS_2020.pdf
Vendimi 2020.pdf
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR 2020.xlsx
PASH 2020.xlsx

29/09/2021

Numri i ceshtjes: CN-791372-09-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës nr. 11681 Prot., datë 22.09.2021 për
Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e
Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror) , ku është kërkuar: Të mos lejohet
tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ARLA CLEANING
SERVICES” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- L81528006R, deri ne shlyerjen e
detyrimeve tatimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

14/07/2022

Numri i ceshtjes: CN-950416-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2021.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi FS 2021.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2021.xlsx
Financial Statements_ACS_2021.pdf
PASH-sipas natyres 2021.xlsx

Datë: 22/09/2022

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
5

6

