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

L01419003G
19/02/2010

3. Emri i Subjektit

UNI-CONS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

12/02/2010

6. Kohëzgjatja

Nga: 12/02/2010
Tirane Vore GJOKAJ Auto City, Autostrada Tirane-Durres,
Km. 8
100.000,00

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
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
Ndertim, sistemime territori ,riparime ndertime mekanike,
hidraulike, elektrike dhe veprimtari te tjera te ngjashme.
Administrim dhe mirembajtje ambjentesh(godina,zyra dhe
ambjente te perbashketa).Konsulenca ne fushen e ndertimit
dhe administrimit.Import-eksport.Ndertim dhe investime ne
fushen e ndertimit.
Ylli Guda
Nga: 21/02/2015

Deri: 21/02/2018

UNION GRUP SH.P.K.
Para: 100.000,00

Natyre:

100,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: UNI-CONS
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Telefon: 042250653
Fax: 0662009002
15. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Regjistrimi Fillestar: CN-349515-02-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
11/11/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-464306-11-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Auto City, autostrada Tirane-Durres, km 8-te.;
"

KASHAR;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
28/12/2011

Numri i ceshtjes: CN-639038-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit dt.27.12.2011 te shoqerise UNI-CONS
shpk per ndryshimin e adreses kryesore dhe mbylljen e adreses dytesore.Depozitimi i
vendimit dt.27.12.2011 te shoqerise UNION GRUP me te cilin eshte vendosur ndryshimi i
adreses kryesore dhe mbyllja e adreses dytesore te shoqerise UNI-CONS shpk.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Auto City,Autostrada Tirane-Durres,km 8-te.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Auto
City, autostrada Tirane-Durres, km 8-te.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Zogu I, Pallati 12 Katesh, Perballe Stacionit te Trenit;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
2

Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
12/09/2012

Numri i ceshtjes: CN-872410-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
03.09.2012, per ndryshimin e selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Vore;
;
Auto City, Autostrada Tirane-Durres, Km. 8;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
City,Autostrada Tirane-Durres,km 8-te.;
"

GJOKAJ;
KASHAR;

Auto

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
01/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-533321-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

23/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-883458-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: dorezim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

26/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-892634-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.
Fax ishte
("")
u be
("0662009002")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
20/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-950284-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
21.02.2015 ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z.Ylli Guda per nje
afat 3-vjeçar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ylli Guda")
, Nga
Data ishte
("12/02/2010")
u be
("21/02/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ylli Guda")
,
Kohëzgjatja ishte
("12/02/2015")
u be
("21/02/2018")
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

09/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-085190-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua bilanci i vitit 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-114275-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

21/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-514903-01-16
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I vendimit te Asamblese se Ortakeve dt. 30.12.2015
per Pushimn i Perkohshem i Aktivitetit te Shoqerise pa afat nga data 20.01.2016.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Kerkese per Pezullim Aktiviteti
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797283-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-826391-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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 ndryshimeve në kapitalet e veta

03/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-354602-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

Datë: 14/02/2018

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