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

K78416901D
16/10/2007

3. Emri i Subjektit

B.F.B.-2007 sh.p.k.

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/10/2007

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/10/2007
Diber KLOS Fshati Klos, prane shkolles se mesme, Rrethi
mat
100.000,00

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

100,00
Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te
ndryshem,Import-eksport.Tregti me pakice te gazit te
lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim
i
lendes
drusore,punime
pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Importeksport i barnave mjekesore,industriale.Tregtim dhe
mbeshtetje
teknike
per
aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparat
ura te teknologjise se larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje
spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme
peshoreve elektronike 0.1 g deri ne qindra ton.Prodhim dhe
tregtim
i
produkve
metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer te thjeshta
druri dhe te blinduar si dhe dyer thesari te
sigurise.Nderytim,mirembajtje vreshtarie,prodhim tregtim te
pajisjeve
te
teknologjise
1

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

bujqesore,agroteknike.Bilardo.Grumbullim,perpunim
dhe
tregtim i bimeve medicinale. Kerkim, zbulim te
vendburimeve te mineralit te kromit dhe mineraleve te
dobishme ne te gjithe territorin e vendit. Studim dhe
projektim
te
hapjes,
pergatitjes
e
shfrytezimit
tevendburimeve te mineraleve te dobishme me punime
nentoksore dhe siperfaqesore, karriera. Shfrytezim te
mineraleve te kromit, pasurim i mineralit te kromit, shkrirjes
se mineralit te kromit duke patur si produkt perfundimtar
koncentratin e kromit dhe te ferrokromit. Eksport, import
dhe tregtim i mineralit te kromit, lendeve te para dhe
ndihmese per prodhimin e ferrokromit, brenda dhe jashte
vendit. Magazinimi ne depo i lendeve plasese dhe
shperthyese si dhe ruajtja e tyre per perdorim civil.Perdorimi
i lendeve plasese dhe shperthyese ne kryerjen e punimeve
per hapjen dhe shfrytezimin e mineraleve ne karriera e
nentoke per perdorim civil.Transport mallrash dhe
udhetaresh me mjetet e vete shoqerise. Prodhim dhe tregtim
mobilerie.
Eduart Topalli
Nga: 10/05/2018

Deri: 10/05/2023

EduartTopalli

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

E-Mail: bfbklos@gmail.com
Telefon: 0684578801
Aktiv
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Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-101559-10-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 01/09
/1995

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:208, Gjykata:Mat
Lista e Dokumenteve:
R.66.Nr29-VS-EZ-04-02-20080048.pdf

18/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-163823-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)

18/02/2011

Numri i ceshtjes: CN-501525-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese, date 07.02.2011 per
miratimin e transferimit te kuotave. Depozitimi i kontrates se shitblerjes Nr.216 Rep,
Nr.89 Kol date 07.02.2011 per transferimin e kuotave. Deklarim numri telefoni.
Telefon ishte
("")
u be
("0682342911")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Ferit Hoxha")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Basir Çupa")
("50.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Basir Çupa")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
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ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Basir Çupa")
("50,00")
u be
("100,00")

, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
03/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-515865-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.03.2011 per ndryshimin e
objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Kerkim shfrytezim tregtim mineralesh")
u be
("Tregti
me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Import-eksport.Tregti me pakice te
gazit te lengshem.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-784378-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 22.05.2012 ku eshte vendosur
miratimi i statutit te ndryshuar te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare". Depozitim i statutit te ndryshuar.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.")
u be
("Tregti me shumice
dhe pakice te artikujve te ndryshem,Import-eksport.Tregti me pakice te gazit te
lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes drusore,punime
pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g
deri ne qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve
metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer te thjeshta druri dhe te blinduar si
dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje vreshtarie,prodhim tregtim te
pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
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Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Data ishte
("08/10/2007")
u be
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("")
u be

("Basir Çupa")
("22/05/2012")
("Basir Çupa")
("22/05/2017")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-856936-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
10.08.2012 per shtim objekti.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes
drusore,punime pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g deri ne
qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer
te thjeshta druri dhe te blinduar si dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje
vreshtarie,prodhim tregtim te pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.")
u be
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Import-eksport.Tregti me
pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes drusore,punime
pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g
deri ne qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve
metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer te thjeshta druri dhe te blinduar si
dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje vreshtarie,prodhim tregtim te
pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.Bilardo.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
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12/09/2012

Numri i ceshtjes: CN-877500-09-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 11.09.2012, ku eshte vendosur
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Eduart Topalli")
"11/09/2012
Ne daten "11/09/2017
eshte larguar administratori:
("Basir Çupa")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
14/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-933075-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem date 12.11.2012 per
shtimin e objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes
drusore,punime pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g deri ne
qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer
te thjeshta druri dhe te blinduar si dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje
vreshtarie,prodhim tregtim te pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.Bilardo.")
u be
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes
drusore,punime pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g
deri ne qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve
metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer te thjeshta druri dhe te blinduar si
dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje vreshtarie,prodhim tregtim te
pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.Bilardo.Grumbullim,perpunim dhe
tregtim i bimeve medicinale.")
Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-580292-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

09/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-625415-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 08.09.2014 te ortaku te vetem ku
eshte vendosur shti mi I objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes
drusore,punime pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g deri ne
qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer
te thjeshta druri dhe te blinduar si dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje
vreshtarie,prodhim tregtim te pajisjeve te teknologjise
bujqesore,agroteknike.Bilardo.Grumbullim,perpunim dhe tregtim i bimeve medicinale.")
u be
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes
drusore,punime pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g
deri ne qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve
metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer te thjeshta druri dhe te blinduar si
dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje vreshtarie,prodhim tregtim te
pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.Bilardo.Grumbullim,perpunim dhe
tregtim i bimeve medicinale. Kerkim, zbulim te vendburimeve te mineralit te kromit
dhe mineraleve te dobishme ne te gjithe territorin e vendit. Studim dhe projektim te
hapjes, pergatitjes e shfrytezimit tevendburimeve te mineraleve te dobishme me
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punime nentoksore dhe siperfaqesore, karriera. Shfrytezim te mineraleve te kromit,
pasurim i mineralit te kromit, shkrirjes se mineralit te kromit duke patur si produkt
perfundimtar koncentratin e kromit dhe te ferrokromit. Eksport, import dhe tregtim
i mineralit te kromit, lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e ferrokromit,
brenda dhe jashte vendit. Magazinimi ne depo i lendeve plasese dhe shperthyese si
dhe ruajtja e tyre per perdorim civil.Perdorimi i lendeve plasese dhe shperthyese ne
kryerjen e punimeve per hapjen dhe shfrytezimin e mineraleve ne karriera e nentoke
per perdorim civil.Transport mallrash dhe udhetaresh me mjetet e vete shoqerise")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-648278-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës Nr.1535 Rep, Nr.599 Kol, datë
24.9.2014, për transferimin nëpermjet dhurimit të 100% të kuotave të kapitalit themeltar te
shoqerise. Depozitimi i vendimit, datë 24.9.2014, për transferimin nëpërmjet dhurimit të
100% të kuotave të kapitalit themeltar te shoqerise. Pas shitjes, ortak i vetem i shoqerise
behet Eduart Topalli.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Eduart Topalli")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Basir Çupa")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

03/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-741049-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i prokurës së posaçme nr.1601 rep. dt.01.10.2014,
me palë: z.Eduart Topalli adiministrator i shoqërisë B.F.B.-2007 (i përfaqësuar), z.Basir
Çupa (përfaqësues), me tagra sipas prokurës së depozituar.
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
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21/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-816339-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

22/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-105269-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-172612-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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

01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-789475-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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21/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-831473-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

17/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-989907-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

18/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-993177-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2009
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

10/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-367171-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
31/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-774088-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.05.2018, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise. Depozitimi i vendimit date 10.05.2018, ku eshte
vendosur, riemerimi i administratorit te shoqerise.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem,Importeksport.Tregti me pakice te gazit te lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes
drusore,punime pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g deri ne
qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer
te thjeshta druri dhe te blinduar si dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje
vreshtarie,prodhim tregtim te pajisjeve te teknologjise
bujqesore,agroteknike.Bilardo.Grumbullim,perpunim dhe tregtim i bimeve medicinale.
Kerkim, zbulim te vendburimeve te mineralit te kromit dhe mineraleve te dobishme ne te
gjithe territorin e vendit. Studim dhe projektim te hapjes, pergatitjes e shfrytezimit
tevendburimeve te mineraleve te dobishme me punime nentoksore dhe siperfaqesore,
karriera. Shfrytezim te mineraleve te kromit, pasurim i mineralit te kromit, shkrirjes se
mineralit te kromit duke patur si produkt perfundimtar koncentratin e kromit dhe te
ferrokromit. Eksport, import dhe tregtim i mineralit te kromit, lendeve te para dhe
ndihmese per prodhimin e ferrokromit, brenda dhe jashte vendit. Magazinimi ne depo i
lendeve plasese dhe shperthyese si dhe ruajtja e tyre per perdorim civil.Perdorimi i
lendeve plasese dhe shperthyese ne kryerjen e punimeve per hapjen dhe shfrytezimin e
mineraleve ne karriera e nentoke per perdorim civil.Transport mallrash dhe udhetaresh
me mjetet e vete shoqerise")
u be
("Tregti me shumice dhe pakice te
artikujve te ndryshem,Import-eksport.Tregti me pakice te gazit te
lengshem.Shfrytezim,prodhim,tregtim i lendes drusore,punime
pyjore.Ndertim,zbatim,projektim.Import-eksport i barnave
mjekesore,industriale.Tregtim dhe mbeshtetje teknike per aparatura
gjeodezike,topografike,hidrometerologjike,ndertimore,aparatura te teknologjise se
larte,LAser,Scanera 3D,Pajisje spitalore e aparatura qe perdoren ne fushen e
mjekesise.Import-eksport te materialeve te ndryshme peshoreve elektronike 0.1 g
deri ne qindra ton.Prodhim dhe tregtim i produkve
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metalike,druri,brumi,energjie,kasafortash,dyer te thjeshta druri dhe te blinduar si
dhe dyer thesari te sigurise.Nderytim,mirembajtje vreshtarie,prodhim tregtim te
pajisjeve te teknologjise bujqesore,agroteknike.Bilardo.Grumbullim,perpunim dhe
tregtim i bimeve medicinale. Kerkim, zbulim te vendburimeve te mineralit te kromit
dhe mineraleve te dobishme ne te gjithe territorin e vendit. Studim dhe projektim te
hapjes, pergatitjes e shfrytezimit tevendburimeve te mineraleve te dobishme me
punime nentoksore dhe siperfaqesore, karriera. Shfrytezim te mineraleve te kromit,
pasurim i mineralit te kromit, shkrirjes se mineralit te kromit duke patur si produkt
perfundimtar koncentratin e kromit dhe te ferrokromit. Eksport, import dhe tregtim
i mineralit te kromit, lendeve te para dhe ndihmese per prodhimin e ferrokromit,
brenda dhe jashte vendit. Magazinimi ne depo i lendeve plasese dhe shperthyese si
dhe ruajtja e tyre per perdorim civil.Perdorimi i lendeve plasese dhe shperthyese ne
kryerjen e punimeve per hapjen dhe shfrytezimin e mineraleve ne karriera e nentoke
per perdorim civil.Transport mallrash dhe udhetaresh me mjetet e vete shoqerise.
Prodhim dhe tregtim mobilerie.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Topalli")
Nga Data ishte
("11/09/2012")
u be
("10/05/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Eduart Topalli")
Kohëzgjatja ishte
("11/09/2017")
u be
("10/05/2023")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
02/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-832909-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2017.
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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08/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-125893-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë datë
02.03.2019, ku është vendosur: 1- Deklarim i adresës së E-Mail. 2- Ndryshim i numrit të
kontaktit.
Telefon ishte
("0682342911")
u be
("0684578801")
E-Mail ishte
("")
u be
("bfbklos@gmail.com")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 26/04/2019

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