EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K71415012O
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
18/09/2006
3. Emri i Subjektit

UNI-COM

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

05/09/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/09/2006

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Vore GJOKAJ Auto-City,Autostrada TiraneDurres,Km 8

8. Kapitali

10.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

10000000.0000

10. Numri i aksioneve:

10.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

Ofrimi i sherbimeve publike telefonike ne zonat rurale, sherbime
radioje dhe te kerkimit te personit, sherbime globale te
komunikimeve vetjake te levizshme si dhe ofrimin e çdo sherbimi
qe perdor spektrin e radio frekuencave. Ofrim te sherbimeve me
qellim mundesimin e aksesit ne internet (ISP), ofrimin e
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13. Sistemi i administrimit

sherbimeve te transmetimit te te dhenave, sherbimeve me vlere te
shtuar, sherbimeve te multimedias dhe ISDN, komunikimeve me
teletekst dhe videotekst, sherbimeve te telefonave publike me
monedha, karta krediti, apo karta te parapaguara dhe projektim dhe
instalim te sistemeve dhe rrjeteve te telekomunikacionit. Shitjeblerje (tregti) pajisje informatike dhe riparim pajisejesh
informatike. Shitje-blerje (tregti) materiale elektrike dhe vegla
pune, si dhe instalime projektimi elektrike civile dhe industriale.
Ndertim, sistem territori, riparime ndertime mekanike, hidraulike,
elektrike dhe veprimtari te tjera te ngjashme. Administrim dhe
mirembajtje ambjentesh (godina, zyra dhe ambjente te
perbashketa). Kosulenca ne fushen e ndertimit dhe te administrimit.
Import-eksport. Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne
perputheje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet
qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion
ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe çdo
aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose
pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te
dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe
qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetetkryesore, te cituara me siper.
Veprimtari ne fushen projektimit, mirembajtjes, sherbimit,
instalimit, bierjes, shitjes te sistemeve per detektimin dhe mbrojtjen
nga zjarri te sistemeve te alarmit kundra vjedhjeve dhe grabitjeve te
sistemeve te akses kontrollit, te sistemeve te video-vezhgimit, te
sistemeve te komunikimit wireless. Tregti, import-export me
shumice e pakice te ketyre sistemeve elektronike te sigurise.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Stavri Thano

Nga : 14/11/2012
Deri : 08/11/2021
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse Pavarsisht çdo dispozite tjeter, Administratori/et nuk ka
kompetence per te perfaqesuar Shoqerine ne veprimet e
ka).
meposhtme pa miratimin e asamblese se pergjithshme: a) Te
lidhe kontrata, te kryeje nje transaksion apo veprim,
(perfshire por pa u kufizuar ne blerje, shitje, etj) vlera e te
cilit kalon Shumen prej 5.000.000 (pesemilion) Leke apo disa
transaksioneve/veprime me nje person te vetem vlera totale e
te cilave kalon shumen prej 10.000.000 (dhjetemilion)Leke.
b)Te bleje, shese, kembeje apo rendoje me hipoteke ndonje
pasuri te paluajtshme te Shoqerise c )Te marre nje hua te
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vetme vlera e se ciles kalon shumen prej 2.000.000 (dy
milion) Leke apo disa hua nga nje person i vetem apo subjekt,
vlera totale e te cilave kalon shumen prej 4.000.000
(katermilion)Leke. d ) Te jape nje kredi apo hua e) Te jape
apo marre me qira pasuri te paluajtshme, me perjashtim te
automjeteve. f) Te vendose peng mbi nje pasuri te luajtshme,
apo te rendoje me peng pasuri te luajtshme te Shoqerise g) Te
punesoje punonjes mbi buxhetin e miratuar ose ne mungese te
ketij buxheti, mbi numrin e punonjesve te punesuar ne fund te
vitit te meparshem.
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Varuzhan Piranjani
Anetar
Nga : 11/09/2017

Deri : 11/09/2020

Po
Jo

Edmond Leka
Anetar
Nga : 14/11/2012

Deri : 08/11/2021

Po
Jo

Niko Leka
Anetar
Nga : 11/09/2017

Deri : 11/09/2020

Po
Jo
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24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
ALB BB AUDITING
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
Nga : 05/09/2011
26. Aksionarët
UNION GRUP
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Deri :

: 10000.0000
:

100,00

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: UNI-COM
E-Mail: financa@unicom.al
Telefon: 250653 0662009002

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-025910-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 18/09
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:36360, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit – 18.09.2006 Emri I subjektit – UNI-COM Forma ligjore – sha Data e
themelimit – 05.09.2006 Kohezgjatja – pa afat Selia – Blv. Zogu i I, pll.13 Tirane. Kapitali
– 10.000.000 Objekti – Ofrimin e sherbimeve publike telefonike, te palevizeshme dhe te
levizeshme ne shkalle kombetare, ne zonat rurale, sherbime radioje dhe te kerkimit te
personit. Ofrim te sherbimeve me qellim mundesimin e aksesit ne internet, ofrimin e
sherbimeve te transmetimit te te dhenave, komunikime me teletekst dhe videotekst,
sherbime multimedia, karta krediti, projektim dhe instalim te sistemeve dhe rrjeteve te
telekominikacionit, etj. Perfaqsuesi ligjor – Genond Mesareja Aksioner - Shoqeria
"UNION GRUP" shpk Keshilli Mbikqyres - Edmond Leka, Niko Leka, Varuzhan Piranjan
Ekspert Kontabel - Bujar Bendo
Lista e Dokumenteve:
enkel martini - tirana26-October-20070027.pdf
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18/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-154158-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

17/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-189537-11-08
Telefon ishte
("")
u be

("250653")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Edmond Leka")
"30/10/2008"
Ne daten "30/10/2011"
eshte larguar administratori:
("Genond Mesareja")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/09/2011

Numri i ceshtjes: CN-590801-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 05.09.2011 ku eshte vendosur : 1Miratimi i statutit te ri te shoqerise. 2- Shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise. 3Riemerimi i administratorit z. Edmond Leka per nje afat 3 (tre) vjeçar. Emerimi si anetare
te Keshillit Mbikqyres per nje periudhe 3 vjeçare me te drejte riemerimi z. Niko Leka
(kryetar), z. Varuzhan Piranjani (anetar), z. Stavri Thano (anetar).
Objekti ishte
("Ofrimin e sherbimeve publike telefonike, te palevizeshme dhe te
levizeshme ne shkalle kombetare, ne zonat rurale, sherbime radioje dhe te kerkimit te
personit. Ofrim te sherbimeve me qellim mundesimin e aksesit ne internet, ofrimin e
sherbimeve te transmetimit te te dhenave, komunikime me teletekst dhe videotekst,
sherbime multimedia, karta krediti, projektim dhe instalim te sistemeve dhe rrjeteve te
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telekominikacionit.etj.")
u be
("Ofrimi i sherbimeve publike telefonike ne
zonat rurale, sherbime radioje dhe te kerkimit te personit, sherbime globale te
komunikimeve vetjake te levizshme si dhe ofrimin e çdo sherbimi qe perdor spektrin
e radio frekuencave; Ofrim te sherbimeve me qellim mundesimin e aksesit ne
internet (ISP), ofrimin e sherbimeve te transmetimit te te dhenave, sherbimeve me
vlere te shtuar, sherbimeve te multimedias dhe ISDN, komunikimeve me teletekst dhe
videotekst, sherbimeve te telefonave publike me monedha, karta krediti, apo karta te
parapaguara; dhe projektim dhe instalim te sistemeve dhe rrjeteve te
telekomunikacionit. Shitje-blerje (tregti) pajisje informatike dhe riparim pajisejesh
informatike. . Shitje-blerje (tregti) materiale elektrike dhe vegla pune, si dhe
instalime projektimi elektrike civile dhe industriale")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Leka")
Nga Data ishte
("30/10/2008")
u be
("05/09/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Edmond Leka")
Kohëzgjatja ishte
("30/10/2011")
u be
("05/09/2014")

,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Stavri Thano")
Nga data "05/09/2011"
Ne daten "05/09/2014"
eshte larguar anetari:
("Edmond Leka")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Nga Data
ishte
("05/09/2006")
u be
("05/09/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("")
u be
("05/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Koment ishte
("")
u be
("Kryetar.")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Nga Data ishte
("05/09/2006")
u be
("05/09/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("05/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Koment ishte
("")
u be
("Anëtar.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("ALB BB AUDITING")
"05/09/2011"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Bujar Bendo")

Nga data

6

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-735615-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.03.2012 ku eshte vendosur
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Auto-City, Autostrada Tirane - Durres km. 8.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
BUL
ZOGU I PARE PLL.13KATESH;
"
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

25/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-757664-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve date
04.04.2012, ku eshte vendosur ndryshimi i adreses kryesore te 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;
Auto-City, Autostrada Tirane - Durres km. 8.;
"

GJOKAJ;
KASHAR;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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06/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-927494-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionereve date
25.10.2012, ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise
Objekti ishte
("Ofrimi i sherbimeve publike telefonike ne zonat rurale, sherbime
radioje dhe te kerkimit te personit, sherbime globale te komunikimeve vetjake te levizshme
si dhe ofrimin e çdo sherbimi qe perdor spektrin e radio frekuencave; Ofrim te sherbimeve
me qellim mundesimin e aksesit ne internet (ISP), ofrimin e sherbimeve te transmetimit te
te dhenave, sherbimeve me vlere te shtuar, sherbimeve te multimedias dhe ISDN,
komunikimeve me teletekst dhe videotekst, sherbimeve te telefonave publike me monedha,
karta krediti, apo karta te parapaguara; dhe projektim dhe instalim te sistemeve dhe
rrjeteve te telekomunikacionit. Shitje-blerje (tregti) pajisje informatike dhe riparim
pajisejesh informatike. . Shitje-blerje (tregti) materiale elektrike dhe vegla pune, si dhe
instalime projektimi elektrike civile dhe industriale")
u be
("Ofrimi i
sherbimeve publike telefonike ne zonat rurale, sherbime radioje dhe te kerkimit te
personit, sherbime globale te komunikimeve vetjake te levizshme si dhe ofrimin e çdo
sherbimi qe perdor spektrin e radio frekuencave; Ofrim te sherbimeve me qellim
mundesimin e aksesit ne internet (ISP), ofrimin e sherbimeve te transmetimit te te
dhenave, sherbimeve me vlere te shtuar, sherbimeve te multimedias dhe ISDN,
komunikimeve me teletekst dhe videotekst, sherbimeve te telefonave publike me
monedha, karta krediti, apo karta te parapaguara; dhe projektim dhe instalim te
sistemeve dhe rrjeteve te telekomunikacionit. Shitje-blerje (tregti) pajisje
informatike dhe riparim pajisejesh informatike. . Shitje-blerje (tregti) materiale
elektrike dhe vegla pune, si dhe instalime projektimi elektrike civile dhe industriale.
Ndertim, sistem territori, riparime ndertime mekanike, hidraulike, elektrike dhe
veprimtari te tjera te ngjashme. Administrim dhe mirembajtje ambjentesh (godina,
zyra dhe ambjente te perbashketa). Kosulenca ne fushen e ndertimit dhe te
administrimit. Import-eksport. Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne
perputheje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i
siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e
luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje
me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te
dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne
ne mase aktivitetetkryesore, te cituara me siper.")
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)
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14/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-934919-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit mbikqyres, date 14.11.2012,
ku u vendos pranimi i doreheqjes se administratorit dhe emerimin i dy administratoreve te
rinj te shoqerise. Depozitmi i vendimit te asamblese se aksionareve, date 14.11.2012 per
praminin e doreheqjes se nje anetari te Keshillit Mbikqyres dhe per emerimin e nje anetari
te ri. Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve, date 14.11.2012, per kufizimin e
kompetencave te administratoreve te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ylli Guda")
Nga data "14/11/2012"
Ne daten "14/11/2015"
eshte shtuar administratori:
("Stavri Thano")
Nga data
"14/11/2012"
Ne daten "14/11/2015"
eshte larguar administratori:
("Edmond Leka")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Edmond Leka")
Nga data "14/11/2012"
Ne daten "14/11/2015"
eshte larguar anetari:
("Stavri Thano")
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

01/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-533426-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DEPOZITIM I BILANCIT VJETOR PER VITIN
FINANCIAR 2013
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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18/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-638850-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit te asamblese se aksionareve, date
16.09.2014 ku eshte vendosur: Te riemeroje anetaret e Keshillit Mbikqyres Z.Niko Leka
dhe Z.Varuzhan Piranjani per nje afat 3 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Nga Data ishte
("05/09/2011")
u be
("16/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("05/09/2014")
u be
("16/09/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Nga Data
ishte
("05/09/2011")
u be
("16/09/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("05/09/2014")
u be
("16/09/2017")
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

28/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-835835-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
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)
Bilanci Kontabël

18/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-874851-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës Nr.12618/2 Prot, datë 12.02.2015, të
Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, ku është vendosur: Të mos lejohen të kryhen
tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore për tatimpaguesin
me NUIS (NIPT)- K71415012O.
Lista e Dokumenteve:
10

27/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-892833-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0662009002")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

13/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-048604-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 12.5.2015, ku eshte kerkuar hapja e
nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Rruga ''Arbëria'', Godina Nr.66, Kati 1, Kodër Kashar;
"

KASHAR;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-120443-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-128037-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2014.
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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
Raport Auditimi
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)
Bilanci Kontabël
11/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-420289-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, të aksionarit të vetëm, datë 11.11.2015,
ku është vendosur: Riemërimi i Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi i vendimit të Këshillit
Mbikqyrës, datë 11.11.2015, ku është vendosur:- Riemërimi i Administratoreve të
shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ylli Guda")
,
Kohëzgjatja ishte
("14/11/2015")
u be
("11/11/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Stavri Thano")
Kohëzgjatja ishte
("14/11/2015")
u be
("11/11/2018")

,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Edmond Leka")
,
Kohëzgjatja ishte
("14/11/2015")
u be
("11/11/2018")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-460713-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem, date 15.12.2015
ku eshte vendosur: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Ofrimi i sherbimeve publike telefonike ne zonat rurale, sherbime
radioje dhe te kerkimit te personit, sherbime globale te komunikimeve vetjake te levizshme
si dhe ofrimin e çdo sherbimi qe perdor spektrin e radio frekuencave; Ofrim te sherbimeve
me qellim mundesimin e aksesit ne internet (ISP), ofrimin e sherbimeve te transmetimit te
te dhenave, sherbimeve me vlere te shtuar, sherbimeve te multimedias dhe ISDN,
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komunikimeve me teletekst dhe videotekst, sherbimeve te telefonave publike me monedha,
karta krediti, apo karta te parapaguara; dhe projektim dhe instalim te sistemeve dhe
rrjeteve te telekomunikacionit. Shitje-blerje (tregti) pajisje informatike dhe riparim
pajisejesh informatike. . Shitje-blerje (tregti) materiale elektrike dhe vegla pune, si dhe
instalime projektimi elektrike civile dhe industriale. Ndertim, sistem territori, riparime
ndertime mekanike, hidraulike, elektrike dhe veprimtari te tjera te ngjashme. Administrim
dhe mirembajtje ambjentesh (godina, zyra dhe ambjente te perbashketa). Kosulenca ne
fushen e ndertimit dhe te administrimit. Import-eksport. Ndertim dhe investime ne fushen e
ndertimit. Ne perputheje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i
siperpermendur, Shoqeria mund: te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e
luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me
qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te
dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne
mase aktivitetetkryesore, te cituara me siper.")
u be
("Ofrimi i sherbimeve
publike telefonike ne zonat rurale, sherbime radioje dhe te kerkimit te personit,
sherbime globale te komunikimeve vetjake te levizshme si dhe ofrimin e çdo sherbimi
qe perdor spektrin e radio frekuencave. Ofrim te sherbimeve me qellim mundesimin
e aksesit ne internet (ISP), ofrimin e sherbimeve te transmetimit te te dhenave,
sherbimeve me vlere te shtuar, sherbimeve te multimedias dhe ISDN, komunikimeve
me teletekst dhe videotekst, sherbimeve te telefonave publike me monedha, karta
krediti, apo karta te parapaguara dhe projektim dhe instalim te sistemeve dhe
rrjeteve te telekomunikacionit. Shitje-blerje (tregti) pajisje informatike dhe riparim
pajisejesh informatike. Shitje-blerje (tregti) materiale elektrike dhe vegla pune, si dhe
instalime projektimi elektrike civile dhe industriale. Ndertim, sistem territori,
riparime ndertime mekanike, hidraulike, elektrike dhe veprimtari te tjera te
ngjashme. Administrim dhe mirembajtje ambjentesh (godina, zyra dhe ambjente te
perbashketa). Kosulenca ne fushen e ndertimit dhe te administrimit. Import-eksport.
Ndertim dhe investime ne fushen e ndertimit. Ne perputheje me legjislacionin
shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund te kryeje
cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe çdo
aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre
hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te
arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetetkryesore, te
cituara me siper. Veprimtari ne fushen projektimit, mirembajtjes, sherbimit,
instalimit, bierjes, shitjes te sistemeve per detektimin dhe mbrojtjen nga zjarri te
sistemeve te alarmit kundra vjedhjeve dhe grabitjeve te sistemeve te akses kontrollit,
te sistemeve te video-vezhgimit, te sistemeve te komunikimit wireless. Tregti, importexport me shumice e pakice te ketyre sistemeve elektronike te sigurise. ")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
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-773797-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-829503-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

02/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-912244-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasyrave Financiare te vitit 2009.

26/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-006719-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
03/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-354482-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

13/09/2017

Numri i ceshtjes: CN-461303-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 11.09.2017
ku eshte vendosur : Te riemeroje anetaret te Keshillit Mbikqyres Varuzhan Piranjani dhe
Niko Leka.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Nga Data ishte
("16/09/2014")
u be
("11/09/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Varuzhan Piranjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("16/09/2017")
u be
("11/09/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Nga Data
ishte
("16/09/2014")
u be
("11/09/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Niko Leka")
, Kohëzgjatja
ishte
("16/09/2017")
u be
("11/09/2020")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
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27/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-533675-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 25.10.2017, per mbylljen e nje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
Rruga ''Arbëria'', Godina Nr.66, Kati 1, Kodër Kashar;
"

KASHAR;

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)
13/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-862950-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

13/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-006487-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 08.11.2018 per
riemerimin e Z. Edmond Leka anetar Keshilli Mbikeqyres. Depozitimi i Vendimit te
Keshillit Mbikeqyres date 08.11.2018 per heqjen e Z. Ylli Guda si administrator te
shoqerise dhe riemetrimin e Z. Stavri Thano administrator te shoqerise
E-Mail ishte
("")
u be
("financa@unicom.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Ylli Guda")
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("11/11/2018")

("Stavri Thano")
u be
("08/11/2021")

,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Edmond Leka")
,
Kohëzgjatja ishte
("11/11/2018")
u be
("08/11/2021")
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)
14/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-007496-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 83431Prot, datë 08.11.2018 ,
protokolluar ne QKB me Nr. 19401Prot date 12.11.2018, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e
Tatimeve Tirane ku është urdhëruar:Lirimi i vendosjes se barres siguruese mbi titujt e
pronesise se subjektit UNI-COM me Nipt K71415012O.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë

:20/12/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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