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

K52325009S
11/11/2005

3. Emri i Subjektit

STANDARD

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

09/11/2005

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/11/2005

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE BOGDANI PLL 32 KATI 7

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

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

3,00
Ne fushen e medias se shkruar, nxjerrje e nje gazete, revista,
shtepi botuese, per pergatitje e botim te librave artistike,
historike, tekniko shkencore, monografive, fjaloreve ,
teksteve shkollore, flete palosje, reklama, kartvizita,
parapregatitje, botime, perkthime te veprave te mesiperme.
Transport i pasagjereve dhe i bagazheve te tyre brenda dhe
jashte vendit. Import eksport tregti me pakice i karburanteve,
Tregti me shumice e pakice i artikujve industriale, ushqimore
etj.
Sofokli Duni
Nga: 09/10/2006

Deri: 20/07/2020

GertiDuni

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
1

zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

GentiGurashi

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 20.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

Natyre:

FaikDizdari

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Emri Tregtar: S T A N D A R D
Telefon: 0694418707

16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
17. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Pezulluar

Regjistrimi Fillestar: CN-015176-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 11/11
/2005

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:34343, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 11-11-2005 Emri i subjektit: "STANDARD" Forma ligjore: sh.p.k.
Data e themelimit: 09-11-2005 Kohezgjatja: Mbi20 vjet Selia: Rr. " Bogdani", Nr. 32,
Tirane Kapitali:100.000 leke Objekti: Ne fushen e medias se shkruar, nxjerrje e nje gazete,
revista, shtepi botuese, per pergatitje e botim te librave artistike, historike, tekniko
shkencore, monografive, fjaloreve , teksteve shkollore, flete palosje, reklama, kartvizita,
parapregatitje, botime, perkthime te veprave te mesiperme. Transport i pasagjereve dhe i
bagazheve te tyre brenda dhe jashte vendit. Import eksport tregti me pakice i karburanteve,
Tregti me shumice e pakice i artikujve industriale, ushqimore etj. Perfaqesues ligjor:
Genda Dizdari Ortaket: Faik Dizdari, Genti Duni, Etleva Kadilli
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-17.12.07 (11).pdf
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2. 23/02
/2006

Numri i Vendimit:34343/2, Gjykata:Tirane
Miratimi i shitjes se 10 % te kuotave te sejcilit prej ortakeve Faik Dizdari dhe Gerti Duni,
ne favor te ortakut te ri Genti Gurashi. Kapitali i shoqerise ndahet si me poshte; Faik
Dizdari 40% te kapitalit, Gerti Duni 40 % te kapitalit dhe Genti Gurashi 20 % te kapitalit.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-17.12.07 (11).pdf

3. 09/10
/2006

Numri i Vendimit:34343/1, Gjykata:Tirane
Eshte vendosur miratimi ishitjes se kuotave te ortaku Etleva Kadilli ne favor t dy ortakeve
te tjere. Ndryshim i aktit te themelimit neni 6 paragrafi i dyte dhe i statutit neni 5, paragrafi
i trete si me poshte; Kapitali i shoqerise ndahet midis ortakeve Faik Dizdari 50 % dhe Gerti
Duni 50% te kapitalit. Miratimi i doreheqjes se administratores Genta Dizdari dhe emerimi
si administarator i shoqerise i z. Sofokli Duni.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-17.12.07 (11).pdf

05/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-594354-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

12/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-793707-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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

25/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-115270-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
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
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materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-173536-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2008
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-173613-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2009
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

28/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-173620-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2010
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit

31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-177698-07-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i statutit te ri te shoqerise, date 20.07.2015.
Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve ku eshte vendosur: Miratimi i statutit te
shoqerise
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Numri i Aksioneve ishte
Vlera e Aksionit ishte
Telefon ishte
("")

"100,00"
u be
"3,00"
"1.000,00"
u be
"33.333,33"
u be
("0694418707")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Gerti Duni")
("40,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Faik Dizdari")
("40,00")
u be
("1,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Genti Gurashi")
ishte
("20,00")
u be
("1,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Sofokli Duni")
Ne daten "20/07/2020
eshte larguar administratori:
("Sofokli Duni")

, Numri i aksioneve ishte
, Numri i aksioneve ishte
, Numri i aksioneve

Nga data "09/10/2006

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
26/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-218460-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 06.08.2015, ku është vendosur
:Pushimi i Perkohshem i aktivitetit nga data 06.08.2015 deri pa afat.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Kerkese per Pezullim Aktiviteti

01/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-724999-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.142, Prot., Nr.160 Regj. , datë
25.05.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Jetlir Avdulaj pranë Shoqërisë
“Avdulaj Bailiff Services” , ku është urdhëruar: Bllokimin e aktiveve te regjistruara , deri
ne nje urdher te dyte, ne pronesi te debitorit Gazeta “ Standart” me nipt K52325009S.
Lista e Dokumenteve:

29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-853726-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-405744-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë: 19/01/2018

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