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

K11718001R
16/05/2001

3. Emri i Subjektit

BOIKEN

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

21/12/1999

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/12/1999
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga
Ibrahim Rugova, Pallati nr.2 (Green Park ), Apartamenti 62,
Kati i pare
44.420.000,00

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

100,00
Veprimtari ne fushen e ndertimit, te ndertesave publike e
private te objekteve socialkulturore, industrial,te rrugeve dhe
kanalizimeve; Prodhim dhe tregtim te materialeve ndertimit
dhe inerteve, dhe industiale; Veprimtari ne fushen e turizmit
dhe fshatrave turistike.
Agim Shënediela
Nga: 22/12/2012

AgimShënediela

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 44.420.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

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

Deri: 22/12/2022

Natyre:

Vlore Sarande SARANDE KSAMIL Tirane Kavaje
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KAVAJE MALI ROBIT

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: B O I K E N
Telefon: 0683040032
Të Tjera: Depozitim i vendimit, nr. 1, date 29.06.2009, per
caktimin si ekspert kontabel i regjistruar te z. Kristaq Ndini.
ne ceshjen me cn-41902707-10 behet shenimi:Depozitimi i
vendimit Nr. 2, date 29.06.2010, per caktimin e shoqerise
"Financial Consulting Studio K&L" me Nr rregjistri 168,
date 30.07.2009 perfaqesuar nga Z. Leonidha Foti, Ekspert
Kontabel i Rregjistruar, me numer license 150 date
08.06.2006 per zmadhimin e kapitalit.
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-049425-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 21/12
/1999

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:22475, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:21-12-1999 Emri I subjektit:"BOIKEN" Forma ligjore:Sh.p.k Data e
themelimit:21-12-1999 Kohezgjatja:15 vjet. Selia:Tirane,Rr.Ismail Qemali.
Kapitali:100.000 leke. Objekti:Prodhim dhe tregtim i materialeve te
mdertimit,inerte,veprimtari ne fushen e ndertimit te ndertesave publike,private,social
kulturore,industriale,te rrugeve e kanalizimeve si dhe tregtim me shumice e pakice te
artikujve te ndryshem industrial. Perfaqesuesi ligjor:Agim Shenediela. Ortaket:Ilir
Trebicka,Agim Shenediela.
Lista e Dokumenteve:
R27-Nr.32-YC-eleni-04-December-20070013.pdf

2. 01/03
/2001

Numri i Vendimit:22475/1, Gjykata:Tirane
Administratore te shoqerise do jene: Ilir Trebicka,Agim Shenediela, Selia e re e shoqerise
do jete Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit,Pll,Green Park.kati i 3.
Lista e Dokumenteve:
R27-Nr.32-YC-eleni-04-December-20070013.pdf

3. 08/10
/2003

Numri i Vendimit:22475/2, Gjykata:Tirane
Largimin nga shoqeria i Ilir Trebickes,duke i dhuruar 50% te kuotave te tij z.Agim
Shenediela.ky i fundit zoteron 100% te kapitalit.dhe ngelet administrator i shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
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R27-Nr.32-YC-eleni-04-December-20070013.pdf
4. 05/11
/2003

Numri i Vendimit:22475/3, Gjykata:Tirane
Ndryshimi i selise se shoqerise ne adresen Kavaje,Mali i Robit,parcela 17.
Lista e Dokumenteve:
R27-Nr.32-YC-eleni-04-December-20070013.pdf

5. 10/09
/2004

Numri i Vendimit:22475/4, Gjykata:Tirane
Selia e re e shoqerise eshte:Rr.Deshmoret E 4 Shkurtit,pll.Green Park,kati i 3.si dhe shtimi
i objektit te shoqerise ne ndertimin e strukturave dhe komplekseve turistike si dhe
mirmbajtjen dhe menaxhimin e tyre.
Lista e Dokumenteve:
R27-Nr.32-YC-eleni-04-December-20070013.pdf

07/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-125184-03-08
Objekti ishte
("Prodhim dhe tregtim i materialeve te mdertimit,inerte,veprimtari ne
fushen e ndertimit te ndertesave publike,private,social kulturore,industriale,te rrugeve e
kanalizimeve si dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem
industrial.ndertimin e strukturave dhe komplekseve turistike si dhe mirmbajtjen dhe
menaxhimin e tyre.")
u be
("Ndertime civile, industriale, etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
SHKURTIT GREEN PARK KULLA2;
"

TIRANE;

D.4

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
30/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-158830-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

20/07/2009

Numri i ceshtjes: CN-273440-07-09
Telefon ishte
("")
u be
("0683040032")
Koment ishte
("")
u be
("Depozitim i vendimit, nr. 1, date
29.06.2009, per caktimin si ekspert kontabel i regjistruar te z. Kristaq Ndini.")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-419027-07-10
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"44.420.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"444.200,00"
Koment ishte
("Depozitim i vendimit, nr. 1, date 29.06.2009, per caktimin si ekspert
kontabel i regjistruar te z. Kristaq Ndini.")
u be
("Depozitim i vendimit, nr.
1, date 29.06.2009, per caktimin si ekspert kontabel i regjistruar te z. Kristaq Ndini.
ne ceshjen me cn-41902707-10 behet shenimi:Depozitimi i vendimit Nr. 2, date
29.06.2010, per caktimin e shoqerise "Financial Consulting Studio K&L" me Nr
rregjistri 168, date 30.07.2009 perfaqesuar nga Z. Leonidha Foti, Ekspert Kontabel i
Rregjistruar, me numer license 150 date 08.06.2006 per zmadhimin e kapitalit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Agim Shënediela")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("44.420.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

24/12/2012

Numri i ceshtjes: CN-964142-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblese se ortakeve, datë
22.12.2012, për miratimin e statutit të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqerisë,
përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
DurationEndDate ishte
"21/12/2014"
u be
""
Objekti ishte
("Ndertime civile, industriale, etj")
u be
("Veprimtari ne
fushen e ndertimit, te ndertesave publike e private te objekteve socialkulturore,
industrial,te rrugeve dhe kanalizimeve; Prodhim dhe tregtim te materialeve
ndertimit dhe inerteve, dhe industiale; Veprimtari ne fushen e turizmit dhe fshatrave
turistike.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agim Shënediela")
Nga Data ishte
("21/12/1999")
u be
("22/12/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agim Shënediela")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("22/12/2017")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
4

,
,

paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
18/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-515890-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.1, datë 01.06.2014, të ortakut të
vetëm të shoqërisë, ku është vendosur: Të miratojë ndryshimin e adresës kryesore të
ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati nr.2 (Green Park ),
Apartamenti 62, Kati i pare;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
;
DESH. 4
SHKURTIT;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-553757-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2013.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

27/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-737061-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.11804 Prot., date 20.11.2014, leshuar
nga Zyra Përmbarimore Tiranë, ku është urdhëruar: Te pezulloni menjehere veprimet per
tjetersimin e kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise " B O I K E N " sh.p.k, me NUIS
(NIPT) - K11718001R.
Lista e Dokumenteve:
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12/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-927331-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

12/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-091997-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2011.
Lista e Dokumenteve:
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

13/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-148253-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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)

22/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-838554-07-16 (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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
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Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-853208-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorzim bilanci 2010.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

26/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-901602-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimin e bilancit per vitin 2009

20/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-995789-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2008
Lista e Dokumenteve:
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)

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-408979-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

27/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-605011-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
22.12.2017, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë edhe për një
periudhë 5 vjeçare.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agim Shënediela")
Kohëzgjatja ishte
("22/12/2017")
u be
("22/12/2022")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

Datë: 22/01/2018

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