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

L02302032C
02/11/2010

3. Emri i Subjektit

Integrated Technology Services

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

02/11/2010

6. Kohëzgjatja

Nga: 02/11/2010

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Sky Tower, Kati 13, Zyra 132

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

9. Objekti i aktivitetit

100,00
Ndertime te llojeve te ndryshme. Ndertime impiantesh
teknologjike, impiante te prodhimit te energjise se
rinovueshme, landfillesh per perpunimin e mbetjeve urbane
dhe te rrezikshme, ndertime te impianteve te trajtimit
mbetjeve me djegie (incenerator). Ndertim te rrjeteve
hidraulike, ujesjellesash, kanalizimesh, elektrike si dhe
impiante te ndryshme qe kane lidhje me to. Ndertim
impiantesh per pastrimin dhe mbrojtjen ujore dhe lumore.
Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport i mbetjeve.
Ngritje dhe instalim i rrjeteve me fije pa fije per uje, energji
elektrike, kabllovik dhe wireless etj, ngritje e sistemeve te
network-u per matjen e utiliteteve. Realizimin e
laboratoreve, softwareve, mirembajtjen e sistemeve te
realizuar prej saj dhe te trete. Ndertim stacionesh dhe
nenstacionesh elektrike. Ndertim dhe rikonstruksion i
objekteve te rendesise se vecante si dhe objekteve te tjera.
Ndertim rrugesh dhe strukturash te ndryshme. Import,
eksport i materialeve, te mallrave qe kane te bejne me
objektin e aktivitetit. Transporte te ndryshme. Projektime,
sherbime konsulence, studime mjedisore e studime te
ndryshme. Import, eksport, shitje, blerje te makinerive te
ndryshme. Bonifikim dhe trajtime terrenesh te ndotura.
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Klodian Zoto

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Nga: 02/11/2010

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

Deri: 01/10/2020

KlodianZoto

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

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

Elbasan Elbasan ELBASAN Kantieri i impiantit te
perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret
Emri Tregtar: Integrated Technology Services
Telefon: 0694036399

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-460480-11-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
10/12/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-474547-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Kryengritja, Rr.Nuredin Aliu, ish N.N.I.;
"

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-044793-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 15.03.2013, ku eshte vendosur
shtim i objektit te veprimtarise, ndryshim i adreses kryesore dhe hapja e dy adresave
dytesore.
Objekti ishte
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime
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metrologjike, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te
trete, sherbime informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me
objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi,
tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje.")
u be
("Shërbime
kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime metrologjike, realizimin e
softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te trete, sherbime
informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e
veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete
komisionimi, tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje
terminalesh,pagesa e shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me
fije per uje, energji elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje,
ndertime dhe punime civile te ndryshme.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
POGRADEC;
Pogradec;
;
POGRADEC;
Rruga Reshit Çollaku, Lagjja 2, Qendra Kapri, Shk. 1, Kati 9,
Ap.1;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Sky Tower, Kati 13, Zyra 132;
"
eshte Shtuar Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rruga Midhi Kostani, Lagjja 9, Kati 2, City Center;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"GEORGE W BUSH";
"
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
27/03/2014

Numri i ceshtjes: CN-408211-03-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem, Nr. 1, date:
25.03.2014, me te cilin eshte vendosur: Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Kryengritja, Rr.Nuredin Aliu, ish N.N.I.;
"

Lagjja

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
28/10/2014

Numri i ceshtjes: CN-691951-10-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Bilancit vjetor për vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

30/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-840957-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci vjetori 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

05/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-983486-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit NVE.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-127417-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci i vitit 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses

28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-172187-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
05/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-331410-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 01.10.2015, te asamblese se
ortakeve te shoqerise, ku eshte vendosur: Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Elbasan;
ELBASAN;
Elbasan;
;
ELBASAN;
Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, FusheMbret;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-385426-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.10.2015, ku eshte vendosur,
riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Klodian Zoto")
Kohëzgjatja ishte
("01/11/2015")
u be
("01/10/2020")

,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
11/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-591857-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 18.02.2016 ku
eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime
metrologjike, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te
trete, sherbime informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me
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objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi,
tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje, ndertime dhe punime civile te
ndryshme.")
u be
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje
laboratoresh,investimin,sherbime metrologjike, realizimin e softwereve,
mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te trete, sherbime informatike,
Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.
Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale
te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi, tregti te
pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje, ndertime dhe punime
civile te ndryshme. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport te mbetjeve.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-603522-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.9, Datë. 29.02.2016, të asambles së
ortakëve për hapjen e ( 2 ) dy adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Korce;
POGRADEC;
Pogradec;
;
POGRADEC;
Rruga Reshit Çollaku, Lagjja 2, Qendra Kapri, Shk. 1, Kati 9, Ap.1;
"
eshte Hequr Adresa: "Korce;
KORÇE;
Korçe;
;
KORCE;
Rruga
Midhi Kostani, Lagjja 9, Kati 2, City Center;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

25/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-612506-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 03.01.2016 per ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime
metrologjike, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te
trete, sherbime informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me
objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi,
tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
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shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje, ndertime dhe punime civile te
ndryshme. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport te mbetjeve.")
u be
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime metrologjike,
realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te trete,
sherbime informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me
objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave
te ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete
komisionimi, tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje
terminalesh,pagesa e shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me
fije per uje, energji elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje,
ndertime dhe punime civile te ndryshme. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe
transport te mbetjeve. Ndertimi dhe menaxhimi i stallave dhe impianteve per rritjen
intensive te te gjitha kafsheve, zhvillimi i teknologjive te reja ne fushen e rritjes,
perpunimit, therjes dhe tregtimit te mishit te te gjitha kafsheve, mish i cili tregtohet
ne tregun vendas e te huaj. Import eksport te ketyre produkteve, si psh mish vici,
derri, lope etj. Import- eksport i produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e
kafsheve. Import-eksport i makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per stallat,
impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te te gjitha kafsheve. Importimi i
desinfektanteve ushqimore, vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve, dhe te
gjitha produktet e tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te rritjes
se kafsheve te ndryshme dhe shpendeve.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-773262-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-837471-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-846686-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese dt. 26.07.2016 per
ndryshimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime
metrologjike, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te
trete, sherbime informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me
objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi,
tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje, ndertime dhe punime civile te
ndryshme. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport te mbetjeve. Ndertimi dhe
menaxhimi i stallave dhe impianteve per rritjen intensive te te gjitha kafsheve, zhvillimi i
teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te mishit te te
gjitha kafsheve, mish i cili tregtohet ne tregun vendas e te huaj. Import eksport te ketyre
produkteve, si psh mish vici, derri, lope etj. Import- eksport i produkteve me te cilat
ushqehen te gjitha llojet e kafsheve. Import-eksport i makinerive dhe mjeteve qe sherbejne
per stallat, impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te te gjitha kafsheve.
Importimi i desinfektanteve ushqimore, vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve, dhe
te gjitha produktet e tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te rritjes se
kafsheve te ndryshme dhe shpendeve.")
u be
("Shërbime kalibrimi si dhe
ngritje laboratoresh,investimin,sherbime metrologjike, realizimin e softwereve,
mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te trete, sherbime informatike,
Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.
Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale
te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi, tregti te
pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje, ndertime dhe punime
civile te ndryshme. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport te mbetjeve.
Ndertimi dhe menaxhimi i stallave dhe impianteve per rritjen intensive te te gjitha
kafsheve, zhvillimi i teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe
tregtimit te mishit te te gjitha kafsheve, mish i cili tregtohet ne tregun vendas e te
huaj. Import eksport te ketyre produkteve, si psh mish vici, derri, lope etj. Importeksport i produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e kafsheve. Import-eksport i
makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per stallat, impiantet e rritjes, perpunimit,
therjes dhe tregtimit te te gjitha kafsheve. Importimi i desinfektanteve ushqimore,
vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve, dhe te gjitha produktet e tjera
medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te rritjes se kafsheve te ndryshme
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dhe shpendeve. Ndertim i impianteve te trajtimit te mbetjeve me djegie (Incenerator)
dhe landfille per perpunimin e mbetjeve urbane dhe te rrezikshme.")
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)
17/03/2017

Numri i ceshtjes: CN-200919-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 15.03.2017, ku eshte vendosur:
Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Shërbime kalibrimi si dhe ngritje laboratoresh,investimin,sherbime
metrologjike, realizimin e softwereve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te
trete, sherbime informatike, Import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me
objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te
ndryshem industriale te perdorimit te gjere, telekomunikacion, aktivitete komisionimi,
tregti te pergjithshme,sherbime konsulence,instalime dhe ngritje terminalesh,pagesa e
shebimeve me terminale te larget, ngritje rrjetesh pa fije dhe me fije per uje, energji
elektrike etj, fibra optike, rrjete shtyllash dhe shperndarje, ndertime dhe punime civile te
ndryshme. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport te mbetjeve. Ndertimi dhe
menaxhimi i stallave dhe impianteve per rritjen intensive te te gjitha kafsheve, zhvillimi i
teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te mishit te te
gjitha kafsheve, mish i cili tregtohet ne tregun vendas e te huaj. Import eksport te ketyre
produkteve, si psh mish vici, derri, lope etj. Import- eksport i produkteve me te cilat
ushqehen te gjitha llojet e kafsheve. Import-eksport i makinerive dhe mjeteve qe sherbejne
per stallat, impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te te gjitha kafsheve.
Importimi i desinfektanteve ushqimore, vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve, dhe
te gjitha produktet e tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te rritjes se
kafsheve te ndryshme dhe shpendeve. Ndertim i impianteve te trajtimit te mbetjeve me
djegie (Incenerator) dhe landfille per perpunimin e mbetjeve urbane dhe te rrezikshme.")
u be
("Ndertime te llojeve te ndryshme. Ndertime impiantesh teknologjike,
impiante te prodhimit te energjise se rinovueshme, landfillesh per perpunimin e
mbetjeve urbane dhe te rrezikshme, ndertime te impianteve te trajtimit mbetjeve me
djegie (incenerator). Ndertim te rrjeteve hidraulike, ujesjellesash, kanalizimesh,
elektrike si dhe impiante te ndryshme qe kane lidhje me to. Ndertim impiantesh per
pastrimin dhe mbrojtjen ujore dhe lumore. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe
transport i mbetjeve. Ngritje dhe instalim i rrjeteve me fije pa fije per uje, energji
elektrike, kabllovik dhe wireless etj, ngritje e sistemeve te network-u per matjen e
utiliteteve. Realizimin e laboratoreve, softwareve, mirembajtjen e sistemeve te
realizuar prej saj dhe te trete. Ndertim stacionesh dhe nenstacionesh elektrike.
Ndertim dhe rikonstruksion i objekteve te rendesise se vecante si dhe objekteve te
tjera. Ndertim rrugesh dhe strukturash te ndryshme. Import, eksport i materialeve,
te mallrave qe kane te bejne me objektin e aktivitetit. Transporte te ndryshme.
Projektime, sherbime konsulence, studime mjedisore e studime te ndryshme. Import,
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eksport, shitje, blerje te makinerive te ndryshme. Bonifikim dhe trajtime terrenesh te
ndotura.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
02/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-315713-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
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

Datë: 28/08/2017

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