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

L61314012G
14/01/2016

3. Emri i Subjektit

LLF LEGAL & TAX

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

13/01/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/01/2016
Tirane Tirane TIRANE Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 27,
Shkalla 1, Kati 2, Apartamenti 3
10.000,00

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

1,00
Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate,
konsulence juridike, perfaqesim prane institucioneve
shteterore, konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe
mbeshtetese per shoqeri dhe individe, perfaqesues tatimor
etj; Sherbim agjencie, ndermjetesimi dhe konsulence per
pasurish te paluajtshme, shit-blerje pasurish te paluajtshme
dhe veprime te tjera qe kane lidhje me pasurite e
paluajtshme. Agjenci rekrutimi, trajnimi dhe ndermjetesimi
ne tregun e punes.
Erion Lena
Nga: 01/02/2019

Deri: 01/02/2024

ErionLena
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12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

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

Emri Tregtar: LLF LEGAL & TAX
E-Mail: info@llf-al.com
Telefon: 0695337456 0676454444

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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-500345-01-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
16/03/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-597541-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 15.03.2016, ku
eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Sherbim agjencie dhe konsulence pasurish te paluajtshme,
konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe.
Objekti i aktivitetit te Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te ortakut te vetem dhe
mund te kryeje cdo lloj aktiviteti ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Per te realizuar
objektivat e saj, shoqeria mund te perfshihet ne themelimin e shoqerive te tjera me qellime
te njejta ose te ngjashme, pavaresisht statusit te tyre ligjor dhe te marre pjese, te
bashkepunoje dhe perfaqesojne biznese te tjera, cfaredo qofte statusi i tyre ligjor ne
Shqiperi ose jashte vendit.")
u be
("Sherbim agjencie dhe konsulence
pasurish te paluajtshme, konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese
per shoqeri dhe individe. Objekti i aktivitetit te Shoqerise mund te ndryshohet me
vendim te ortakut te vetem dhe mund te kryeje cdo lloj aktiviteti ne perputhje me
legjislacionin shqiptar. Per te realizuar objektivat e saj, shoqeria mund te perfshihet
ne themelimin e shoqerive te tjera me qellime te njejta ose te ngjashme, pavaresisht
statusit te tyre ligjor dhe te marre pjese, te bashkepunoje dhe perfaqesojne biznese te
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tjera, cfaredo qofte statusi i tyre ligjor ne Shqiperi ose jashte vendit. Sherbime ligjore
duke perfshire, perfaqesim ne gjykate, konsulence juridike, perfaqesim prane
institucioneve shteterore, perfaqesues tatimor etj")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
26/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-898021-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.08.2016, ku eshte vendosur:
Ndryshim objekti te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Sherbim agjencie dhe konsulence pasurish te paluajtshme,
konsulence tatimore, sherbime konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe.
Objekti i aktivitetit te Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te ortakut te vetem dhe
mund te kryeje cdo lloj aktiviteti ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Per te realizuar
objektivat e saj, shoqeria mund te perfshihet ne themelimin e shoqerive te tjera me qellime
te njejta ose te ngjashme, pavaresisht statusit te tyre ligjor dhe te marre pjese, te
bashkepunoje dhe perfaqesojne biznese te tjera, cfaredo qofte statusi i tyre ligjor ne
Shqiperi ose jashte vendit. Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate,
konsulence juridike, perfaqesim prane institucioneve shteterore, perfaqesues tatimor etj")
u be
("Sherbime ligjore duke perfshire, perfaqesim ne gjykate, konsulence
juridike, perfaqesim prane institucioneve shteterore, konsulence tatimore, sherbime
konsulence dhe mbeshtetese per shoqeri dhe individe, perfaqesues tatimor etj;
Sherbim agjencie, ndermjetesimi dhe konsulence per pasurish te paluajtshme, shitblerje pasurish te paluajtshme dhe veprime te tjera qe kane lidhje me pasurite e
paluajtshme. Agjenci rekrutimi, trajnimi dhe ndermjetesimi ne tregun e punes.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-930115-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 15.09.2016 per ndryshim
administratori. Largimi I Erion Lena dhe emerimi I Drilona Likaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Drilona Likaj")

Nga data "15/09/2016
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Ne daten "15/09/2021
eshte larguar administratori:

("Erion Lena")

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)
15/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-376143-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratim i bilancit vjetor per vitin financiar 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-875654-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

05/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-997326-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Asamblese dt.01.11.2018, ku vendosi :
Ndryshimin e administratorit dhe përcaktimin e kompetencave te tij.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0676454444")
E-Mail ishte
("")
u be
("info@llf-al.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Marsela Kumrija")
"01/11/2018
Ne daten "01/11/2023
eshte larguar administratori:
("Drilona Likaj")

Nga data
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
04/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-086399-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 31.01.2019, ku eshte vendosur,
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Erion Lena")
Ne daten "01/02/2024
eshte larguar administratori:
("Marsela Kumrija")

Nga data "01/02/2019

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-226266-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
BILANCI VITIT 2018 me shenime.pdf
LLF Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar llf 2018.xlsx
LLF vend miratim pf2018.pdf

10/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-465822-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit datë 05.02.2020, ku është vendosur:
Ndryshimi i adresës kryesore të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga ''Mujo Ulqinaku'', Pallati ''Shushica'' Nr.1, Kati 0, Njësia Bashkiake Nr.10,
Kodi Postar 1001.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
5

Bashkiake nr. 5, Rruga Gjin Bue Shpata, Godina e Aviacionit te vjeter, Hyrja 7, Kati 1, Ap.
34;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
24/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-529422-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 10.06.2020 ku
eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Ibrahim Rugova, Pallati 27, Shkalla 1, Kati 2, Apartamenti 3;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
''Mujo Ulqinaku'', Pallati ''Shushica'' Nr.1, Kati 0, Njësia Bashkiake Nr.10, Kodi Postar
1001.;
"
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: 14/07/2020

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