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

K71728007G
14/05/2007

3. Emri i Subjektit

INTRABATH A

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

04/05/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 04/05/200704/05/2100
Durres RRASHBULL RRASHBULL Autostrada DurresTirane, km. 4
100.000,00

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

100,00

9. Objekti i aktivitetit

Tregtim , artikuj te ndryshem industeriale , hidrosanitare etj

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

Ardian Muka

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

Nga: 04/05/2007

Deri:

IlirHoxha

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.330,00

12.2 Numri i pjesëve

33,34

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,33

Natyre:

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

ArdianMuka

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.340,00

13.2 Numri i pjesëve

33,34

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,33

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

Natyre:

SherbetAliu

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 33.330,00

14.2 Numri i pjesëve

33,33

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,33

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: INTRABATH A
Pezulluar

Regjistrimi Fillestar: CN-021240-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 14/05
/2007

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:38253, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit:14.05.2007 Emri i Subjektit: "INTRABATH A" Forma Ligjore:Sh.p.k
Data e Themelimit: 04.05.2007 Kohezgjatja:Deri me 2100 Selia: Fabrika Nr.5, Zona
Industriale "Kombinati i Tekstileve" Tirane, Shqiperi. Kapitali:100.000 leke Objekti:
Tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave industriale, paisjeve te ndryshme ne fushen e
industrise, tregetimin dhe prodhimin e hidrosanitareve te standarteve bashkekohore,
tregetimin dhe prodhimin e makinerive te ndryshme, pjeseve te kembimit etj, tregetimi i
tyre me shumice dhe paice ne import eksport. Prodhimi dhe tregetimi me shumice dhe
pakice i pjeseve dhe paisjeve me materiale vetroresine (si: paisje sportive, pjese te
automjeteve, mjeteve te lundrimit, etj).Prodhimi dhe tregetimi me pakice dhe shumice i
motorave e pjeseve te kembimit per mjete lundruese. Marrja e perfaqesimit te firmave te
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ndryshme per tregetimin e mallrave te permenduar me lart. Veprimtari ne fushen e
transportit te mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit me mjete te vete shoqerise
si dhe te treteve. Prodhimi dhe tregetimi i materialeve te ndertimit, import-eksport i tyre
brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve.Lidhja e kontratave te
ndryshme me persona fizik dhe juridik brenda dhe jashte vendit. Shoqeria mund te kryej
çdo operacion tregetar,operacione qe lidhen me pasurine e lujteshme dhe te palujteshme, si
edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete
interesa ose pjesemarrje ne shoqeri tregetare, ente, konsorciume, shoqeri te thjeshta, te
themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekte te njejte ose te ngjashem me te vetin
apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise, si dhe te jape garanci,
dorezimi, te marre hua dhe ofroje garanci, pasurore ne favor te te treteve. Me ne pergjithesi
Shoqeria mund te kryej çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e
qellimeve te shoqerise. Perfaqesuesit Ligjor:Ardian Muka Ortaket:Ardian Muka
Lista e Dokumenteve:
R 42 Nr-14-EK-nertila-19-12-20070019.pdf
11/01/2008

Numri i ceshtjes: CN-111306-01-08
Data e Themelimit ishte
"14/05/2007"
u be
"04/05/2007"
DurationEndDate ishte
"31/12/2100"
u be
"04/05/2100"
Data e Themelimit ishte
"14/05/2007"
u be
"04/05/2007"
Objekti ishte
("Tregetimi me shumice dhe pakice te mallrave industriale, paisjeve te
ndryshme ne fushen e industrise, tregetimin dhe prodhimin e hidrosanitareve te
standarteve bashkekohore, tregetimin dhe prodhimin e makinerive te ndryshme, pjeseve te
kembimit etj, tregetimi i tyre me shumice dhe paice ne import eksport. Prodhimi dhe
tregetimi me shumice dhe pakice i pjeseve dhe paisjeve me materiale vetroresine (si: paisje
sportive, pjese te automjeteve, mjeteve te lundrimit, etj).Prodhimi dhe tregetimi me pakice
dhe shumice i motorave e pjeseve te kembimit per mjete lundruese. Marrja e perfaqesimit
te firmave te ndryshme per tregetimin e mallrave te permenduar me lart. Veprimtari ne
fushen e transportit te mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit me mjete te vete
shoqerise si dhe te treteve. Prodhimi dhe tregetimi i materialeve te ndertimit, importeksport i tyre brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve.Lidhja
e kontratave te ndryshme me persona fizik dhe juridik brenda dhe jashte vendit. Shoqeria
mund te kryej çdo operacion tregetar,operacione qe lidhen me pasurine e lujteshme dhe te
palujteshme, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh,
si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri tregetare, ente, konsorciume, shoqeri te
thjeshta, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekte te njejte ose te ngjashem
me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise, si dhe te jape
garanci, dorezimi, te marre hua dhe ofroje garanci, pasurore ne favor te te treteve. Me ne
pergjithesi Shoqeria mund te kryej çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per
realizimin e qellimeve te shoqerise.")
u be
("Tregtim , artikuj te ndryshem
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industeriale , hidrosanitare etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Ardian Muka")
Numri i aksioneve "33,34
Perqindja ne kapital "33,33
Kontributi ne para "33.340,00
eshte shtuar ortaku:
("Sherbet Aliu")
Numri i aksioneve "33,33
Perqindja ne kapital "33,33
Kontributi ne para "33.330,00
eshte shtuar ortaku:
("Ilir Hoxha")
Numri i aksioneve "33,34
Perqindja ne kapital "33,33
Kontributi ne para "33.330,00
eshte larguar ortaku:
("Ardian Muka")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Ardian Muka")
eshte larguar administratori:
("Ardian Muka")

Nga data "04/05/2007

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
16/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-153128-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

30/09/2009

Numri i ceshtjes: CN-295053-09-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
;
RRASHBULL;
RRASHBULL;
Autostrada Durres-Tirane, km. 4;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
KOMBINAT FABRIKA;
"
Lista e Dokumenteve:
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-541513-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.1565 Prot, date 20.04.2011, leshuar
nga shoqeria përmbaruese private "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, për vendosjen e
sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise "INTRABATH A " sh.p.k.Aktivet e
mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

27/04/2012

Numri i ceshtjes: CN-760907-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Kerkeses Nr.09284Prot, 143-11 Regj date
20.04.2012 "Per heqjen e Sekuestros Konservative", e leshuar nga Shoqeria “Sherbimi
Permbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, ku eshte kerkuar: Heqjen e sekuestros konservative
nga aktivet e pales debitore shoqeria “Intrabath A” NIPT K71728007G, sekuestro e cila
eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.1565 Prot date 20.04.2011.
Lista e Dokumenteve:

04/02/2013

Numri i ceshtjes: CN-001926-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 143-11 Regj, Nr 02719 Prot. date
31.01.2013 leshuar nga shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG", ku eshte urdheruar
:Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise debitore
“INTRABATH A” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K71728007G si dhe ne kuotat qe zoteron ne
shoqerite e tjera te regjistruara ne regjistrin tregtar. Kuotat /aktivet e mesiperme do te
qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

06/12/2013

Numri i ceshtjes: CN-178974-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i venidmit date 28.08.2013, ku eshte vendosur
pushimi i perkohshem i aktivitetit nga data 28.08.2013-pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Kerkese per Pezullim Aktiviteti
23/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-765744-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci i vitit 2010.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël

15/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-932225-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2009
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-975224-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit 2008
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

Datë: 27/10/2018

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

7

