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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) L82312505B

2. Data e Regjistrimit 12/11/2018
3. Emri i Subjektit TISCO GROUP
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/11/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/11/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Durres Durres  DURRES Porto Romano, 500 metra linear në 
veri të Hidrovorit, Nr.Pasurie 66/14, Zona Kadastrale 3184 
1.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Import-eksport, tregti me pakicë e shumicë, të materialeve të 

ndërtimit, pjesë makinerish të ndryshme. Ndërtim objektesh, 
etjer. Dhënie me qera të makinerive e pajisjeve. Ndërtim, 
montim dhe rikonstruksion i objekteve dhe veprave të 
çfarëdo llojshme, industriale, turistike, civile. Projektime, 
ndërtime dhe rikonstruksione të impianteve të depozitimit 
dhe përpunimit të hidrokarbureve, nënprodukteve të tyre si 
dhe materialeve të ngjashme me to teknologjike. Prodhim i 
materialeve të ndërtimit, si dhe transport i tyre, asfaltim 
rrugësh, punime bonifikimi. Projektime, ndërtime dhe 
rikonstruksione të objekteve dhe veprave inxhinierike dhe 
hidrogjeologjike të çdo lloji, import-eksport i të gjithë llojeve 
të makinerive të ndërtimit. Vlerësime të pasurive të 
paluajtshme si dhe shërbime imobiliare. Në fushën e 
ndërtimit shoqëria do të kryejë gjithashtu: Studimin, 
projektimin, konsulencën, sipërmarrjen  zbatuese  dhe/ose 
investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike 
dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose 
administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e 
ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, 
mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve 
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hekurudhore dhe të gjitha veprave të tjera madhore, 
ujësjellësve, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për 
energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe 
rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, 
objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, 
portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet 
në përgjithësi, montimet e konstruksioneve metalike si dhe 
çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të 
paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të 
trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me 
tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e 
transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, 
konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, 
sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose 
jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përbërëse të 
saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe 
mallrave nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, 
ujor, teleferik etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, 
industriale, turistike. Import-eksport karburantesh dhe 
transport i tyre. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, 
rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve 
inxhinierike. Në fushën energjetike: Projektim, zbatim, 
mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e 
automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme 
të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si: Sisteme, 
impiante, linja të trajtimit të mbetjeve, sistemime, impiante, 
linja komandimi për HEC-e, centrale, nënstacione TN, TM, 
TU; sistemime, impiante, linja në mjete të rënda transporti, 
pajisje ulëse - ngritëse si ashensorë, vinça mobil portual dhe 
civil, vinça elektrikë portual dhe civil; sisteme, impiante, 
linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, 
kapanone të lidhura me prodhimin, sisteme, impiante, linja të 
ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit). Ndërtimi, marrja me 
qera e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, 
depozitave, etjer. Për rafinerimin, prodhimin, përpunimin, 
depozitimin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e 
derivateve të tyre. Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike të 
objekteve publike e private në pronësi ose në përdorim të 
personave fizik e juridik që ushtrojnë veprimtarinë në 
Republikën e Shqipërisë, sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe 
shëndetit të personave fizik, shtetas shqiptarë ose të huaj. 
Tregtimi i naftës dhe i benzinës me pakicë. Tregti gazi të 
lëngshëm për djegie (GLN), i hidrokarbureve të çdo lloji dhe 
vajra lubrifikantë. Tregti bombolash gazi të lëngshëm për 
djegie Standarti EU dhe i aksesorëve të ndryshëm të tyre, 
riparimi dhe kolaudimi i bombolavë të gazit të lëngshëm për 
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djegie Standarti EU. Tregtimi dhe shpërndarja e naftës, 
benzinës, gazit dhe nënprodukteve e derivateve të tyre. 
Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve e 
derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, 
tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, 
pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etjer. Agjenci detare 
dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokësore, 
kombëtar dhe ndërkombëtar, gjithashtu dhe agjenci 
doganore. Veprime e operacione të tjera financiare, juridike, 
tregtare e civile që i shërbejnë objektit të shënuar më lart dhe 
në funksion të zhvillimit e rritjes së shoqërisë. Operacione 
tregtare dhe financiare që lidhen drejtpërdrejtë ose tërthorazi 
me objektin e saj. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të 
pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Në përputhje 
me legjislacionin shqiptar, me qëllim arritjen e objektivave të 
mësipërme, Shoqëria mund të  kryejë çdo transaksion në 
lidhje me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe 
çdo aktivitet tregtar, financiar, të japë dhe të marrë me qera, 
të vendosë pengje ose barrë  hipotekore, aktivitete këto të 
konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur 
qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet 
kryesore të cituara më sipër. Për me tepër shoqëria mund të 
kryejë çdo aktivitetet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji 
në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me 
objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria zbaton të gjitha 
ligjet dhe aktet e duhura nënligjore. Ajo zbaton standardet 
më të larta të etikës.
Piro Bare10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/11/2018                Deri: 05/11/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët PiroBare
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 1.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: TISCO GROUP
E-Mail: office@tscgroup.al  
Telefon: 0692081051  
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15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-998831-11-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-294019-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2018. 

Lista e Dokumenteve:
Vendim Ortaku 1 Fitimi.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenime shpjeguese.pdf
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx

23/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-550628-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2019

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar - Copy.xlsx
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit ose individit tregetar.pdf
Shënimet e pasqyrave financiare.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres - 
Copy.xlsx

24/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-663498-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.02.2021, per emerimin e 
shoqerise "MAZARZ", per auditimin e pasqyrave financiare 2020.

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

26/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-735126-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9783C666-D523-4C00-8F9D-431BF6DCE562
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE619D96-7FF4-4E6C-AEDA-965A6CF43315
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D5470510-F5FF-43B7-B567-3A6E043027A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F167DCC-428C-45F6-A856-626C0D9CFE7A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84BE2108-530C-423D-99AA-604EE032F54F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52F6A562-0D80-496E-9494-133A32E6D9D8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B9DA8DFA-AB47-48EF-8D7B-41212E47CF7B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC45EF96-73E0-4982-BA94-30A9D1A404BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=98297191-E362-4D5C-BFAE-891EFE06DAD2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AE2789E-431D-44CA-8F3A-10CB5D0BA359
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AE2789E-431D-44CA-8F3A-10CB5D0BA359
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52722DFE-B3B8-4659-902B-2D3441BC0FFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7CE9042-2BCE-4001-8196-C22405D6843D
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2020

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Vendimi i ortakut per miratimin e pasqyrave 2020.pdf
SHENIMET SHPJEGUESE 2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx

01/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-870048-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.02.2022, ku eshte vendosur, 
miratimi i ndryshimit te audituesit per auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor, 
duke caktuar shoqerine I.L.D.-99 Audit SHPK me NUIS K31516110I, per auditimin e 
pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2021.

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

23/06/2022 Numri i ceshtjes: CN-928301-06-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc viti 2021

Lista e Dokumenteve:
Shenimet shpjeguese te pasqyrave financiare 2021.pdf
VENDIMI I ORTAKUT PER PASQYRAT TISCO 2021.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar 2021.xlsx
Pasqyra e performancës 2021(pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas 
natyres.xlsx

Datë: 16/12/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F4F2A877-A110-4C3C-8F80-A0B9F32F3BD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E2EF147-4896-40D2-9F4E-CC9AC8996BBD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2AEFA28A-AEC4-4464-BB02-7797F2C1CFC7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A6A8C8B-4862-4644-8FC8-CEC6C700AFE8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30B19403-C1AA-4ADF-BA66-3A28436B34A4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0FCB1F48-569D-4612-B1D1-3B50F3003579
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6337BC0B-D24C-4DFE-893A-DB0F492D308B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9FC3CA07-61AE-41A8-978C-B92A9486449F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52771E07-6355-40E2-9901-C1B60524E02B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=38C2683D-C5EE-4181-BC6F-85CADF680D57
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=38C2683D-C5EE-4181-BC6F-85CADF680D57

