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

L51607019M
07/04/2015

3. Emri i Subjektit

DUFE

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

03/04/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 03/04/2015
Tirane Tirane TIRANE Bulevardi "Bajram Curri", godina
ETC, kati Perdhe, Njesia Bashkiake Nr.2
4.703.000,00

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

10. Administratori/ët

2,00
Aktivitet ne fushen e tregtimit, importimit dhe eksportimit,
me shumice ose me pakice, te artikujve dhe mallrave te
ndryshme, si konfeksione, tekstile, veshmbathje te te gjitha
llojeve dhe te te gjitha markave kudo ku ndodhen. Aktivitet
ne fushen e tregtimit me shumice ose me pakice, importexport te artikujve dhe mallrave te ndryshme te kozmetikes,
parfumerise dhe te aksesoreve te ndryshem, te te gjitha
llojeve dhe te te gjitha markave kudo ku ndodhen.Aktivitet
ne fushen e magazinimit dhe te shperndarjes se artikujve dhe
mallrave te ndryshme, sipas objektit te aktivitetit te
shoqerise. Veprimtari te marketingut, publiciteteve dhe te
fushatave promovuese, te artikujve dhe te mallrave sipas
objektit te aktivitetit te shoqerise, ne zhvillim te kerkesave te
tregut. Kontraktim me persona fizike dhe juridike, vendas
ose te huaj, per gjetjen e tregjeve te shitjes per artikujt dhe
punet e shoqerise, per keshillimin dhe konsultimin per
aktivitetet e percaktuara ne pikat e mesiperme, si dhe gdo
tregtim apo sherbim, i cili lidhet drejtepersedrejti ose
terthorazi me ushtrimin e aktivitetit te objektit te shoqerise.
Si dhe te tjera aktivitete te pergjithshme biznesi.
Eraldi Bego
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10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

Nga: 01/11/2016

MarcoFermi

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 3.292.100,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

70,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

Deri: 01/11/2021

Natyre:

AdrianDulaku

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.410.900,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

30,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr.5, Rruga Frank
Bardhi, Qendra Kristal Center, Kati përdhe, dyqani 21.
Emri Tregtar: DUFE
Telefon: 0692093009

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-992831-04-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
29/05/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-069986-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Prokurës së Përgjithshme, Nr.580 Rep, Nr.362
Kol, datë 19.05.2015, ku shoqëria "Dufe" me administrator Z.Adrian Dulaku emëron
përfaqësues të përgjithshmën, Zj. Melina Dulaku për të kryer të gjitha veprimet e
përmendura në këtë prokurë.
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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
11/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-268408-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 02.09.2015 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr.5, Rruga Frank Bardhi, Qendra Kristal Center, Kati përdhe,
dyqani 21.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-847271-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.06.2016 ku eshte
vendosur:Riemerimin e administratorit te shoqerise Z.Adrian Dulaku, per nje afat kohor 1
vjecar.Te filloje proceduren e zmadhimit te kapitalit te shoqerise me fitimin e vitit
ushtrimor 2015. Te ngarkoje studion e auditimit "Filto Auditing" per vleresimin e gjendjes
kontabel te shoqerise dhe hartimin e aktit te ekspertimit i cili do te evidentoje zmadhimin e
kapitalit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adrian Dulaku")
Nga Data ishte
("03/04/2015")
u be
("30/06/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adrian Dulaku")
Kohëzgjatja ishte
("03/04/2016")
u be
("30/06/2017")

,
,

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
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-856610-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
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Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
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)
03/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-957560-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Raportit te ekspertes kontabel te autorizuar, per
zmadhimin e kapitalit, date 02.09.2016. Depozitimi i vendimit te shoqerise, date
02.09.2016. ku eshte vendosur: Miratimi i raportit te ekspertes kontabel te autorizuar per
zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"4.703.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"2.351.500,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Marco Fermi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("70.000,00")
u be
("3.292.100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adrian Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("30.000,00")
u be
("1.410.900,00")
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

07/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-021454-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dat 01.11.2016, ku eshte vendosur,
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eraldi Bego")
Ne daten "01/11/2021
eshte larguar administratori:
("Adrian Dulaku")

Nga data "01/11/2016

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
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24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-393952-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-397734-07-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithshme date
30.06.2017 ku eshte caktuar studio e auditimit “Filto Auditing”shpk per hartimin e raportit
per zmadhim kapitali.
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

Datë: 13/01/2018

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