EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K21916802B
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
07/07/2002
3. Emri i Subjektit

INTER-GAZ SHA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

20/03/2002

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/03/2002

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Durres Durres DURRES Porto Romano, 500 metra lineare
ne veri te hidrovorit, Godina 3 Kateshe.

8. Kapitali

3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

3500000.0000

10. Numri i aksioneve:

3.500,00

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:

Tregti me shumicë i gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre,
përpunim, përzierje, prodhim i gazit GLN, depozitimin e tyre me
shumicë e pakicë, shitjen, dhënien me qera të depozitave, etj.
Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të pakësohet sipas
interesave tregtare të shoqërisë. Të kryejë çdo transaksion në lidhje
me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe çdo aktivitet
tregtar, financiar, të japë dhe të marrë me qera, të vendosë pengje
ose barrë hipotekore, aktivitete këto të konsideruara të dobishme
apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk
tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Për më
tepër shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i
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13. Sistemi i administrimit

ndaluar nga ligji në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në
raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Shoqëria zbaton të
gjitha ligjet dhe aktet e duhura nënligjore. Ajo zbaton standartet më
të larta të etikës
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Kozma Ruço

14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
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

Nga : 29/06/2016

Deri : 29/06/2019

Ervin Vaso
Anetar
Nga : 29/06/2016

Deri : 29/06/2019

Jo
Jo

Gjergji Toshi
Anetar
Nga : 29/06/2016

Deri : 29/06/2019

Jo
Jo

Fredi Gjergji
Anetar
Nga : 29/06/2016

Deri : 29/06/2019

Jo
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët
e
Këshillit Behar Sadik
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
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me dy nivele)
25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit
26. Anëtar i Pavarur
26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Anetar
Nga : 29/06/2016

Deri : 29/06/2019

Jo
Jo

27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
Teit Gjini
28. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
28.1 Afati i emërimit
Nga : 29/06/2016
Piro Bare
29. Aksionarët

Deri :

Me te drejte vote : 1750.0000
Pa te drejte vote :

29.1 Numri i Aksioneve

29.2 Përqindja e pjesëmarrjes
30. Aksionarët

50,00
Artan Dulaku
Me te drejte vote : 1750.0000
Pa te drejte vote :

30.1 Numri i Aksioneve

30.2 Përqindja e pjesëmarrjes
31. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

50,00

32. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: INTER-GAZ SHA
Telefon: 0682024071
Të Tjera: Dorezim i Bilancit te Vitit 2007 dhe caktim te
ekspertit kontabel Teit Gjini

33. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-050426-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 11/04
/2002

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:27561, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit- 11.04.2002. Emri I Subjektit- ''INTER-GAZ''. Forma Ligjore- SHA.
Data e Themelimit- 20.03.2002. Kohezgjatja- 30 vjet. Selia -Tirane, Rruga ''Perlat
Rexhepi'', Nr.184/4. Kapitali -2.000.000 Leke. Objekti -Tregetim me shumice te gazit,
naftes dhe nenprodukteve te tyre. Drejtor- Frederik Bare dhe Zv.Asqeri Asllani. Aksionar
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-Piro Bare 50%dhe Artan Dulaku 50%. Keshilli Mbikqyres-Fatmir Hoxha Kryetar; Elida
Furxhi N/kryetar; Agim Mimani Anetar. Ekspert Kontabel -Peri Buzali.
Lista e Dokumenteve:
R 31-Nr-45-KK-erald+noe-10-12-20070006.pdf
2. 12/06
/2003

Numri i Vendimit:27561/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise date 20.02.2003, eshte
vendosur shtimi i objektit te shoqerise me; Tregtim, perpunim, prodhim te nenprodukteve
te gazit, ambalazhimin e tyre me shumice e pakice.
Lista e Dokumenteve:
R 31-Nr-45-KK-erald+noe-10-12-20070006.pdf

3. 20/01
/2006

Numri i Vendimit:27561/2, Gjykata:Tirane
Depozitimi i vendimit Nr.1 date 12.01.2006 i asamblese se jashtezakonshme te
aksionereve ku eshte vendosur; Ndryshimi i selise duke e vendosur selin ne Porto Romano,
500 m ne Veri-Perendim te Hidrovorit, Durres. Ndryshimi i nenit 3 te statutit persa i perket
selise se shoqerise dhe behet : Neni3: Shoqeria aktivitetin e saj do ta zhvilloje ne territorin
e Shqiperise: selia e shoqerise do te jete ne Porto Romano, 500 m ne Veri-Perendim te
Hidrovorit, Durres.Shoqeri nund te hap perfaqesi ose filiale te saj eshe ne rrethe te tjera te
vendit si dhe jashte tij.
Lista e Dokumenteve:
R 31-Nr-45-KK-erald+noe-10-12-20070006.pdf

4. 19/06
/2006

Numri i Vendimit:27561/3, Gjykata:Tirane
Depozitimin e vendimit Nr.6 date 06.06.2006 te asamblese se aksionereve te shoqerise per
ndryshimin e Keshillit Mbikqyres.Shkarkimin e z.Fatmir Hoxha , znj.Elida Furxhi dhe
z.Agim Mimani dhe emerimin e a netareve te rinj si meposhte: Veli Hoxha Kryetar;
Robert Stoja Anetar; Piro Bare Anetar.
Lista e Dokumenteve:
R 31-Nr-45-KK-erald+noe-10-12-20070006.pdf

02/06/2008

Numri i ceshtjes: CN-142171-05-08
Emri i subjektit ishte
("INTER-GAZ")
u be
("INTER GAZ-SH.A.")
Telefon ishte
("")
u be
("0682024071")
Objekti ishte
("Tregtim me shumice te gazit, naftes dhe nenprodukteve te tyre.
Tregtim, perpunim, prodhimin e nenprodukteve te gazit, ambalazhimin e tyre me shumice e
pakice.")
u be
("Tregeti, me shumice i gazit, naftes dhe neprodukteve te
tyre, perpunim, prodhim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me shumice
e pakice")
Koment ishte
("")
u be
("Dorezim i Bilancit te Vitit 2007 dhe caktim
te ekspertit kontabel Teit Gjini")
4

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Asqeri asllani")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Frederik Bare")
Kohëzgjatja ishte
("20/03/2005")
u be
("")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Piro Bare")
ishte
("06/06/2009")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Robert Stoja")
Kohëzgjatja ishte
("06/06/2009")
u be
("")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Veli Hoxha")
ishte
("06/06/2009")
u be
("")

,

, Kohëzgjatja
,
, Kohëzgjatja

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Teit Gjini")
Nga data "25/04/2008"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Peri Buzali")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci vjetor
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
22/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-165478-08-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
Porto Romano, 500 metra lineare ne veri te hidrovorit, Godina 3 Kateshe.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
PERLAT REXHEPI;
"
eshte Hequr Adresa: "Durres;
DURRES;
Durres;
;
DURRES;
PORTO ROMANO - DURRES;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

30/04/2009

Numri i ceshtjes: CN-248095-04-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Frederik Bare")
Nga Data ishte
("20/03/2002")
u be
("28/04/2009")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Frederik Bare")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("28/04/2012")
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,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
03/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-132131-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

20/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-151961-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.649/10-2015-1475, datë 23.06.2015,
të Gjykatës së Apelit Durrës, është vendosur: Lënia në fuqi e vendimit civil nr. ska, datë
10.02.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, në të cilin është vendosr: Pranimin e
kërkesës së palës kërkuese Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj
Tiranë. Hapjen e procedurës së falimentit për palën e tretë shoqëria "Inter Gaz" sha me seli
në Porto Romano, Durrës, me objekt veprimtarie tregtinë me shumicë e pakicë të gaxit,
ambalazhimin e tyre me shumicë e pakicë. Të caktojë si administrator të falimentit Robert
Begaj. Hapja e procedures së falimentit u krye në orën 13.30 të dates 10.02.2014.
Vendosjen e sekuestros conservative mbi pasurinë nr.66/14, Zk 3184, truall me sipërfaqe
27 683 m2 dhe sipërfaqe ndërtimore 4 422 m2.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqëri në procedurë falimenti")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Frederik Bare")
,
Competence ishte
("")
u be
("Me vendimin nr.649/10-20151475, datë 23.06.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës është vendosur Z.Robert Begaj si
administrator falimenti.")
Lista e Dokumenteve:

28/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-374971-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkurtim Vendimit te Ndermjetem,
Nr.Regj.Them.(11232-03129)264/74/2842, te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Durres, me te
cilin eshte vendosur: Me vendimin e ndermjetem te dates 20.10.2015 eshte emeruar
administrator i falimentit Z.Rrapo Petref Xhaferaj me nr.liçense 22 , ne fillimin e
proçedures se falimentimit per shoqerine Inter GAZ-SH.A
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Frederik Bare")
,
Competence ishte
("Me vendimin nr.649/10-2015-1475, datë 23.06.2015, të
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Gjykatës së Apelit Durrës është vendosur Z.Robert Begaj si administrator falimenti.")
u be
("Me vendimin nr.649/10-2015-1475, datë 23.06.2015, të Gjykatës së Apelit
Durrës është vendosur Z.Robert Begaj si administrator falimenti.Me vendimin e
ndermjtem te Dt.20.10.2015 te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Durres eshte emeruar
administartor i falimentit Z.Rrapo Xhaferaj me nr.liçense 22 , ne fillimin e proçedures
se falimentimit per shoqerine Inter GAZ-SH.A")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
12/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-399627-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit, date 04.11.2015 nga Gjykata e Rrethit
Gjyqesor Durres ne te cilin gjykata me vendim te ndermjetem te dates 29.09.2015 ka
vendosur te revokoje vendimin per administratorin e falimentit Robert Begaj duke caktuar
si administrator falimenti Rrapo Xhaferaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Frederik Bare")
,
Competence ishte
("Me vendimin nr.649/10-2015-1475, datë 23.06.2015, të
Gjykatës së Apelit Durrës është vendosur Z.Robert Begaj si administrator falimenti.Me
vendimin e ndermjtem te Dt.20.10.2015 te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Durres eshte
emeruar administartor i falimentit Z.Rrapo Xhaferaj me nr.liçense 22 , ne fillimin e
proçedures se falimentimit per shoqerine Inter GAZ-SH.A")
u be
("Me
vendimin e ndermjetem te Dt.20.10.2015 te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Durres eshte
emeruar administrator i falimentit Z.Rrapo Xhaferaj me nr.liçense 22 , ne fillimin e
proçedures se falimentimit per shoqerine Inter GAZ-SH.A.Gjykata me vendim te
ndermjetem te dates 29.09.2015 ka vendosur te revokoje vendimin per administratorin e
falimentit Robert Begaj duke caktuar si administrator falimenti Rrapo Xhaferaj.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

09/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-587376-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Ndermjetem te Gjykates se Rrethit
Gjyqesor Durres Nr.161/264/74/2842 Akti, date 03.02.2016, ku eshte vendosur: Te heqe
masen e sekuestros conservative vendosur me vendimin e dates 10.02.2014 te Gjykates se
Rrethit Gjyqesor Durres, mbi pasurine Nr.66/14, ZK 3184, truall me sip.27683 m2 dhe
sip.ndertimore 4422 m2. Te miratoje Raportet Nr.1 dhe Nr.2 te administratorit te falimentit
Z. Rrapo Xhaferaj, te dative 17.11.2015 dhe date 03.02.2016. Te miratoje vendimin e
mbledhjes se kreditoreve te shoqerise "InterGaz" sh ne falimentim, per vazhdimesine e
aktivitetit nepermjet riorganizimit dhe ngarkohet Administratori i falimentit dhe debitori te
paraqesin planin e riorganizimit ne seancen e ardheshme gjyqesore.
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Lista e Dokumenteve:
01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-787436-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-899796-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2009

04/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-934108-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionareve date
29.06.2016, ku eshte vendosur: 1) shfuqizimi i statutit te vjeter dhe miratimi i statutit te
ri;2) miratimi i pasqyrave financiare 2014 dhe 2015;3) emerimi ne detyren e anetareve te
Keshillit Mbikqyres te z.Behar Sadik (kryetar), Gjergji Toshi (Nenkryetar), Fredi Gjergji
(anetar) dhe Ervin Vaso (anetar) per tre vjet;4) emerimi si ekspert kontabel te
“Mazars”shpk e perfaqesuar nga z.Teit Gjini. Depozitim i vendimit te Keshillit Mbikqyres
date 29.06.2016, ku eshte vendosur emerimi si administrator i z.Kozma Ruço per tre vjet.
Depozitim i statutit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("INTER GAZ-SH.A.")
u be
("INTER-GAZ
SHA")
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"3.500.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"2.000,00"
u be
"3.500,00"
Capital_Paid_Value ishte
"2.000.000,00"
u be
"3.500.000,00"
DurationEndDate ishte
"20/03/2032"
u be
""
Objekti ishte
("Tregeti, me shumice i gazit, naftes dhe neprodukteve te tyre,
perpunim, prodhim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me shumice e pakice")
u be
("Tregti me shumicë i gazit, naftës dhe nënprodukteve të tyre, përpunim,
përzierje, prodhim i gazit GLN, depozitimin e tyre me shumicë e pakicë, shitjen,
dhënien me qera të depozitave, etj. Objekti i aktivitetit mund të shtohet ose të
pakësohet sipas interesave tregtare të shoqërisë. Të kryejë çdo transaksion në lidhje
me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar,
të japë dhe të marrë me qera, të vendosë pengje ose barrë hipotekore, aktivitete këto
të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe
që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Për më tepër
shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi.
Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar
atë. Shoqëria zbaton të gjitha ligjet dhe aktet e duhura nënligjore. Ajo zbaton
standartet më të larta të etikës")
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Emri Tregtar ishte

("INTER GAZ-SH.A.")

u be

("INTER-GAZ SHA")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
, Vlera e Kontributit ishte
("1.000.000,00")
u be
("1.750.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Piro Bare")
, Numri i aksioneve ishte
("1.000,00")
u be
("1.750,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Dulaku")
, Vlera e Kontributit
ishte
("1.000.000,00")
u be
("1.750.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Artan Dulaku")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.000,00")
u be
("1.750,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Kozma Ruço")
"29/06/2016"
Ne daten "29/06/2019"
eshte larguar administratori:
("Frederik Bare")

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:
("Behar Sadik")
Nga data "29/06/2016"
Ne daten "29/06/2019"
eshte shtuar anetari:
("Ervin Vaso")
Nga data "29/06/2016"
Ne daten "29/06/2019"
eshte shtuar anetari:
("Gjergji Toshi")
Nga data "29/06/2016"
Ne daten "29/06/2019"
eshte shtuar anetari:
("Fredi Gjergji")
Nga data "29/06/2016"
Ne daten "29/06/2019"
eshte larguar anetari:
("Veli Hoxha")
eshte larguar anetari:
("Piro Bare")
eshte larguar anetari:
("Robert Stoja")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Teit Gjini")
Data ishte
("25/04/2008")
u be
("29/06/2016")

, Nga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
27/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-950654-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2014.
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
27/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-950665-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2015
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

01/12/2016

Numri i ceshtjes: CN-050163-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës,
Nr.1641, datë 08.11.2016, ku është venodsur: Të mbyllë procedurën e falimentimit ndaj
shoqërisë "Inter Gaz" sha, hapur me vendimin datë 10.02.2014 të Gjykatës së Rrethit
Gjyqësor Durrës. Mbarimin e funksioneve të Administratorit të Falimentimit Rrapo
Xhaferraj. Ti kthehet debitorit shoqërisë "Inter Gaz" sha masa e falimentimit.
Statusit ishte
("Shoqëri në procedurë falimenti")
u be
("Aktiv")
Lista e Dokumenteve:

12/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-370597-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
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
Dokumenti i autorizimit

Datë

:13/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
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(i nëpunësit të sportelit)
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