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

K01719004W
19/05/2000

3. Emri i Subjektit

VIDEO GRAFIC AGENCY (VGA)

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

04/05/2000

6. Kohëzgjatja

Nga: 04/05/2000
Tirane Kashar MEZEZ Lagjja Kodër Mëzez, Rruga 5
Dëshmorët, Nr.20, Zona Kadastrale 2679, Numër pasurie
42/20, 42/21, 42/22,42/23, 42/47, pranë Top Channel sh.a
dhe Everest sh.p.k
9.000.000,00

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

9.000,00
Botim e prodhim reklamash, shitje,blerje te hapesirave
publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e
veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet
ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, apo cdo
veprimtari ne lidhje me to, dhe cdo aktivitet ekonomik qe do
te konsiderohet i nevojshem dhe idobishe ne menyren qe te
permbushet qellimi i veprimtarise, dhe qe nuk bie ne
kundershtim me legjislacionin shqiptar.Te kryej cdo aktivitet
tregtar,financiar,dhenie-marrje me qera, te vendose pengje
dhe barre hipotekore,aktivitete keto te konsideruara si te
dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e
shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet
kryesore.Te kryej aktivitete publikimi dhe reklamimi.
Vjollca Hoxha
Nga: 30/09/2013

Deri: 30/09/2018

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

SaraHoxha

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.800.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1.800,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

ItanHoxha

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.800.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1.800,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

Para: 1.800.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1.800,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

Natyre:

VjollcaHoxha

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.800.000,00

15.2 Numri i pjesëve

1.800,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

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

Natyre:

LorelaHoxha

14.1 Vlera e kapitalit

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

Natyre:

Natyre:

RediaHoxha

16.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.800.000,00

16.2 Numri i pjesëve

1.800,00

16.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
17. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
18. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: VIDIO GRAFIC AGENCY
Telefon: 0682029774
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Të Tjera: Vendim i ortakeve Nr.6 date 24-04-2008 per
Dorezimin e bilancit te vitit 2007 2.Administratori do te
caktohet me vendim te ortakeve pas depozitimit te deshmise
se trashgimise. Depozitim i vendimit nr. 95, date 29.07.2009,
per caktimin si eksperte kontabel te regjistruar znj. Diana
Ylli (Golemi), per vitin 2009.
19. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-047167-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 05/05
/2000

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:23728, Gjykata:Tirane
Data e Regjistrimit-05.05.2000 Emri i Subjektit-"EXTRA LARGE" Forma Ligjore-shpk
Data e Themelimit-04.05.2000 Kohëzgjatja-20 vjet Selia-Tirane,Bul"Deshmoret e
Kombit". Kapitali-100.000 leke Objekti-Aktivitete te gjithanshme botuese,ne fushen e
shtypit te shkruar,editim revistash,gazetash,fletepalosjesh,librash,broshurash etj.Aktivitete
ne fushen e reklamave dhe te marketingut,postera,etiketa,materiale shkollore,kopertina te
ndryshme,botim fotografish etj. Përfaqësuesit Ligjor-Hektor Pustina Ortakët-Dritan
Hoxha, Hektor Pustina dhe Fatos Baxhaku
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-02.12.07 (52).pdf

2. 08/10
/2002

Numri i Vendimit:23728/0, Gjykata:Tirane
Ndryshimi i emrit te shoqerise nga "EXTRA LARGE"shpk ne "Video Grafic Agency
(VGA)"shpk. Shtimin e objektit te shoqerise edhe me Prodhimin e te gjitha llojeve
audiovizive ne te gjitha teknikat dhe gjinite si dhe dhitblerja e ketyre
prodhimeve.Transferimin nepermjet dhurimit i 48% te pjeseve te kapitalit qe zoterojne dy
artaket Hektor Pustina dhe Fatos Baxhaku tek ortaku tjeter Dritan Hoxha.Miratimin e
doreheqjes se administratorit Hektor Pustina dhe emerimin ne vend te tij Dritan Hoxha.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-02.12.07 (52).pdf

3. 27/10
/2005

Numri i Vendimit:23728/2, Gjykata:Tirane
Te rritet kapitali themeltar i shoqerise.Caktimin e ekspertit kontabel te autorizuar Irena
Pulaj, e cila do te pergatise raportin perkates kontabel duke mundesuar ne kete menyre
rritjen e kapitalit themeltar te shoqerise.
Lista e Dokumenteve:
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R-Mix-EL-02.12.07 (52).pdf
4. 15/12
/2005

Numri i Vendimit:23728/3, Gjykata:Tirane
Te miratoj raportin e ekspertit kontabel te autorizuar Irena Pulaj.Kapitali themeltar i
shoqerise shkon ne shumen prej 9.000.000 leke.
Lista e Dokumenteve:
R-Mix-EL-02.12.07 (52).pdf

21/05/2008

Numri i ceshtjes: CN-140828-05-08
Objekti ishte
("Aktivitete te gjithanshme botuese,ne fushen e shtypit te
shkruar,editim revistash,gazetash,fletepalosjesh,librash,broshurash etj.Aktivitete ne fushen
e reklamave dhe te marketingut,postera,etiketa,materiale shkollore,kopertina te
ndryshme,botim fotografish etj.")
u be
("Botim e prodh reklam,agjenc
publicit,shitje,blerje hapesir public ne mediat e shkruara e audiviz")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

21/05/2008

Numri i ceshtjes: CN-140936-05-08
Emri i subjektit ishte
("VIDIO GRAFIC AGENCY")
u be
("VIDEO
GRAFIC AGENCY (VGA)")
Koment ishte
("")
u be
("Vendim i ortakeve Nr.6 date 24-04-2008
per Dorezimin e bilancit te vitit 2007")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Bilanci vjetor

02/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-148499-06-08
Telefon ishte
("")
u be
("0682029774")
Koment ishte
("Vendim i ortakeve Nr.6 date 24-04-2008 per Dorezimin e bilancit te
vitit 2007")
u be
("Vendim i ortakeve Nr.6 date 24-04-2008 per Dorezimin
e bilancit te vitit 2007 2.Administratori do te caktohet me vendim te ortakeve pas
depozitimit te deshmise se trashgimise.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Lorela Hoxha")
Numri i aksioneve "1.800,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "1.800.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Vjollca Hoxha")
Numri i aksioneve "1.800,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "1.800.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Sara Hoxha")
Numri i aksioneve "1.800,00
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Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "1.800.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Redia Hoxha")
Numri i aksioneve "1.800,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "1.800.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Itan Hoxha")
Numri i aksioneve "1.800,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "1.800.000,00
eshte larguar ortaku:
("Dritan Hoxha")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Dritan Hoxha")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
13/02/2009

Numri i ceshtjes: CN-216265-02-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Vjollca Hoxha")
"02/02/2009
Ne daten "02/02/2014

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/03/2009

Numri i ceshtjes: CN-230968-03-09
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Sami Frasheri, Pallatet e aviacionit Nr. 4.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra Nderkombetare e Kultures.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

13/08/2009

Numri i ceshtjes: CN-278674-08-09
Koment ishte
("Vendim i ortakeve Nr.6 date 24-04-2008 per Dorezimin e bilancit te
vitit 2007 2.Administratori do te caktohet me vendim te ortakeve pas depozitimit te
deshmise se trashgimise.")
u be
("Vendim i ortakeve Nr.6 date 24-04-2008
per Dorezimin e bilancit te vitit 2007 2.Administratori do te caktohet me vendim te
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ortakeve pas depozitimit te deshmise se trashgimise. Depozitim i vendimit nr. 95, date
29.07.2009, per caktimin si eksperte kontabel te regjistruar znj. Diana Ylli (Golemi),
per vitin 2009.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
14/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-606919-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 27.09.2011 per miratimin e
ndryshimit te Statutit.Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
DurationEndDate ishte
"04/05/2020"
u be
""
Objekti ishte
("Botim e prodh reklam,agjenc publicit,shitje,blerje hapesir public ne
mediat e shkruara e audiviz")
u be
("Botim e prodhim reklamash,
shitje,blerje te hapesirave publicitare ne mediat e shkruara e vizive, kryerja e
veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet e
Republikes se Shqiperise, apo cdo veprimtari ne lidhje me to, dhe cdo aktivitet
ekonomik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe idobishe ne menyren qe te
permbushet qellimi i veprimtarise, dhe qe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin
shqiptar.Te kryej cdo aktivitet tregtar,financiar,dhenie-marrje me qera, te vendose
pengje dhe barre hipotekore,aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te
nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase
aktivitetet kryesore.Te kryej aktivitete publikimi dhe reklamimi.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vjollca Hoxha")
Nga Data ishte
("02/02/2009")
u be
("27/09/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vjollca Hoxha")
Kohëzgjatja ishte
("02/02/2014")
u be
("07/07/2013")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
02/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-206160-09-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.09.2013 te asamblese se
pergjithshme, ku eshte vendosur riemerimi i i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vjollca Hoxha")
Nga Data ishte
("27/09/2011")
u be
("30/09/2013")
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,

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("07/07/2013")

("Vjollca Hoxha")
u be
("30/09/2018")

,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
10/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-504613-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.05.2014 te aksionereve te
shoqerise ku eshte vendosur ndryshimi i adreses kryesore te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
MEZEZ;
Lagjja Kodër Mëzez, Rruga 5 Dëshmorët, Nr.20, Zona Kadastrale 2679, Numër
pasurie 42/20, 42/21, 42/22,42/23, 42/47, pranë Top Channel sh.a dhe Everest sh.p.k;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Sami Frasheri, Pallatet e aviacionit Nr. 4.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-563173-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2013.
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
Mandati i Pageses

16/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-009779-04-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
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Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
30/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-122551-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)

31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-183422-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

08/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-801654-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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 ardhurave dhe të shpenzimeve

14/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-816818-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
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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
02/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-863794-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci 2009
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

11/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-977402-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2008
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
Raport Auditimi

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-399819-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

Datë: 09/02/2018

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