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

L12121014C
21/09/2011

3. Emri i Subjektit

FFM Group

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

21/09/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/09/2011
Tirane Tirane TIRANE Ndertesa e Ish Klan TV, kati i 10,
afer Liqenit Artificial
133.000,00

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

1.330,00
Auditime,konsulenca
e
trajnime
te
gazetareve,operatoreve,fotografeve ne fushen e medias
elektronike dhe te shkruar per formimin profesional te tyre
sipas parimit te shprehjes se lire dhe te pavarur.Analize ne
fusha te ndryshme.Auditime, konsulenca dhe trajnime per
krijimin e website dhe reklama te cdo lloji.Kryerja e
sherbimeve te komisionit per llogari apo ne emer te
shoqerive te tjera qe kane interes per kete lloj
sherbimi.Shoqeria do te kryeje dhe cdo operacion tjeter
ekonomik e financiar,te mundshem e te ligjshem qe
administratoret do ta gjykojne te nevojshem. Botime te
ndryshme, perfshire libra, revista, website dhe botime online;
prodhimi, shitje dhe shperndarja te reklamave te cdo lloji ne
forme print, online ose radio televizive, nepermjet cdo mjeti
te lejuar nga ligji duke perfshire edhe cdo lloj reklame
rrugore; organizim koferencash dhe aktivitete te ndryshme
mediatike dhe kulturore qe parashikojne edhe pjesemarrjen e
publikut.
Irma Gordani
Nga: 24/09/2015

Deri: 24/09/2018
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

AlbaMalltezi

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

997,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

74,96

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

Natyre:

Para: 26.600,00

Natyre:

EvaDoçi

13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve

266,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Para: 99.700,00

SUPERBA S.R.L
Para: 6.700,00

Natyre:

67,00
5,04

14.4 Komente (nëse ka)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: FFM Group
Telefon: 042468516

17. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-597129-09-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
12/03/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-709185-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.03.2012 ku eshte vendosur
ndryshimi i selise se shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Dervish Hima, Tre Kullat, Kulla e Dytë, Tiranë.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Mihal Grameno, Pallati 82, Shk.1, Ap.7;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

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
01/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-747673-04-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 15.03.2012, ne te cilin eshte
vendosur:Rritje kapitalit te shoqerise.Hyrja e ortakut te ri ne shoqeri.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"106.700,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.000,00"
u be
"1.067,00"
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
u be
("E Përbashkët
(shqiptare - e huaj)")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
ishte
("100,00")
u be
("93,72")

, Përqindja e Kapitalit

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:
("SUPERBA S.R.L")
Numri i aksioneve
"67,00
Perqindja ne kapital "6,28
Kontributi ne para "6.700,00
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
27/07/2012

Numri i ceshtjes: CN-844973-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.4, date 03.07.2012, ne te cilin eshte
vendosur:Rritje kapitalit te shoqerise.Hyrja e ortakut te ri ne shoqeri.
Vlera e Kapitalit ishte
"106.700,00"
u be
"116.700,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.067,00"
u be
"1.167,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Eva Doçi")
Numri i aksioneve "117,00
Perqindja ne kapital "10,03
Kontributi ne para "11.700,00
3

Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("98.300,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("93,72")
u be
("84,23")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
, Numri i aksioneve
ishte
("1.000,00")
u be
("983,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
21/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-950017-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
31.10.2012, per zmadhimin e kapitalit themeltar te shqerise nepermjet shtimit te kuotave te
reja.
Vlera e Kapitalit ishte
"116.700,00"
u be
"133.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"1.167,00"
u be
"1.330,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
, Vlera e Kontributit
ishte
("98.300,00")
u be
("99.700,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("84,23")
u be
("74,96")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alba Malltezi")
, Numri i aksioneve
ishte
("983,00")
u be
("997,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Eva Doçi")
, Vlera e Kontributit ishte
("11.700,00")
u be
("26.600,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Eva Doçi")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("10,03")
u be
("20,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Eva Doçi")
, Numri i aksioneve ishte
("117,00")
u be
("266,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("SUPERBA S.R.L")
Kapitalit ishte
("6,28")
u be
("5,04")

, Përqindja e

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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28/01/2014

Numri i ceshtjes: CN-337180-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi I vendimit te asamblese se pergjithshme te ortakeve
Nr. 13 Prot date 27.01.2014 ku eshte vendosur: Shtimi I objektit te veprimtarise se
subjektit.
Objekti ishte
("Auditime,konsulenca e trajnime te
gazetareve,operatoreve,fotografeve ne fushen e medias elektronike dhe te shkruar per
formimin profesional te tyre sipas parimit te shprehjes se lire dhe te pavarur.Analize ne
fusha te ndryshme.Auditime, konsulenca dhe trajnime per krijimin e website dhe reklama
te cdo lloji.Kryerja e sherbimeve te komisionit per llogari apo ne emer te shoqerive te tjera
qe kane interes per kete lloj sherbimi.Shoqeria do te kryeje dhe cdo operacion tjeter
ekonomik e financiar,te mundshem e te ligjshem qe administratoret do ta gjykojne te
nevojshem.")
u be
("Auditime,konsulenca e trajnime te
gazetareve,operatoreve,fotografeve ne fushen e medias elektronike dhe te shkruar per
formimin profesional te tyre sipas parimit te shprehjes se lire dhe te pavarur.Analize
ne fusha te ndryshme.Auditime, konsulenca dhe trajnime per krijimin e website dhe
reklama te cdo lloji.Kryerja e sherbimeve te komisionit per llogari apo ne emer te
shoqerive te tjera qe kane interes per kete lloj sherbimi.Shoqeria do te kryeje dhe cdo
operacion tjeter ekonomik e financiar,te mundshem e te ligjshem qe administratoret
do ta gjykojne te nevojshem. Botime te ndryshme, perfshire libra, revista, website
dhe botime online; prodhimi, shitje dhe shperndarja te reklamave te cdo lloji ne
forme print, online ose radio televizive, nepermjet cdo mjeti te lejuar nga ligji duke
perfshire edhe cdo lloj reklame rrugore; organizim koferencash dhe aktivitete te
ndryshme mediatike dhe kulturore qe parashikojne edhe pjesemarrjen e publikut.")
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

29/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-576837-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deopozitmi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

06/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-768852-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 17.12.2014, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alba Malltezi")
Nga Data ishte
("21/09/2011")
u be
("17/12/2014")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alba Malltezi")
Kohëzgjatja ishte
("21/09/2014")
u be
("17/12/2017")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)
11/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-863144-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

08/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-140168-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BILANCI VITI 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

16/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-281022-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Datë. 09.12.2014 të Asambles së
Ortakeve ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Ismail Stafa, pallati ish Klanit, kati 10;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Dervish Hima, Tre Kullat, Kulla e Dytë, Tiranë.;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
01/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-319766-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 24.09.2015 per ndryshim
administratori. Largimi i Alba Malltezi dhe emerimi i Irma Gordani. Ndryshim adrese
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Ndertesa e Ish Klan TV, kati i 10, afer Liqenit Artificial;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Ismail Stafa, pallati ish Klanit, kati 10;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Irma Gordani")
"24/09/2015
Ne daten "24/09/2018
eshte larguar administratori:
("Alba Malltezi")

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-851118-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-409696-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
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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

Datë: 13/12/2017

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