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

L42126007B
26/09/2014

3. Emri i Subjektit

LIVING ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

24/09/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 24/09/2014
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Fabrika e Qelqit", zona
kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore, Njesia
Bashkiake nr.6
100.000,00

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

100,00
Shtepi botuese, shtypshkronje, realizim dhe transmetim spote
audio-vizive,
studio
garfike
dhe
imazhi,
webdesign,prodhim-menaxhim reklamash te brendshme dhe te
jashtme. Botim broshurash dhe publikim periodike, revista,
libra, postera dhe materiale te ngjashme qe kane te bejne me
shtypshkrime. Shitje me shumice dhe pakice, shperndarje me
shumice dhe pakice te botimeve te ndryshme, broshura dhe
publikime periodike, revista, libra, postera dhe materiale te
ngjashme qe kane te bejne me shtypshkrime, te saj dhe te te
treteve. Import, Eksport te botimeve te ndryshme, broshura
dhe publikime periodike, revista, libra, postera dhe materiale
te ngjashme qe kane te bejne me shtypshkrime, te saj dhe te
te treteve. Agjensi publicistike, fushate mediatike si dhe
veprimtari dhe sipermarrje ne fushen e publicistikes dhe
mjeteve te komunimkimit masiv. Krijim dhe menaxhim
faqesh interneti.
Ridvana Dulaku
Nga: 24/09/2014

Deri: 24/09/2019

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

RidvanaDulaku

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

Tirane Tirane TIRANE Autoveture Volkswagen Caddy
Kombi, ngjyre gri, Me nr Shasie WV2ZZZ2KZAX078014,
Me targe TR 4209T
Emri Tregtar: LIVING ALBANIA
E-Mail: info@tring.tv
Telefon: 0694009300

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-650196-09-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
04/03/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-907355-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NEV).
E-Mail ishte
("")
u be
("info@tring.tv")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-851750-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare i vitit 2015.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
03/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-863215-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.07.2016, per ndryshim te
adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Fabrika e Qelqit", zona kadastrale 8230, Pasuria Nr.2/63, Godina Qendrore,
Njesia Bashkiake nr.6;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njësia
Bashkiake nr.9, Rruga Don Bosko, Kompleksi ''Don Bosko'', Kulla Nr.7, Kati i 2-të;
"
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

08/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-023147-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 08.11.2016, ku eshte kerkuar: Hapje
adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.2, Bulevardi Deshmoret e Kombit, brenda ambienteve te Pallatit
te Kongreseve;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-036440-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 15.11.2011, per mbylljen e nje
adrese dytesore.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bashkiake nr.2, Bulevardi Deshmoret e Kombit, brenda ambienteve te Pallatit te
Kongreseve;
"

Njesia

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
19/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-290216-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 16.05.2017 per hapje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Autoveture Volkswagen Caddy Kombi, ngjyre gri, Me nr Shasie
WV2ZZZ2KZAX078014, Me targe TR 4209T;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-395596-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
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 ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi
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Datë: 13/01/2018

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