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

L12128001G
28/09/2011

3. Emri i Subjektit

SARAS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/09/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/09/2011
Tirane Tirane TIRANE Rruga Nacionale Tirane- Shkoder
Km.1, Kthesa e Kamzes, Pallati Class Nr.3, Kati 1
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
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100,00
Shtepi botuese per botimin e shperndarjen e librave,
revistave, disqeve e materialeve te tjera te lejuara me ligj.
Kryerja e veprimtarive te marketingut, te agjentit
komisioner, te perfaqesuesit te zoteruesit te te drejtave te
autorit.
Konsulence ne fushen botuese, publiçistike,
ekonomike e financiare. Çdo veprimtari tjeter te lejuar me
ligj qe kane lidhje direkte apo indirekte me objektin e
veprimit
Besnik Myftari
Nga: 18/10/2016

Deri: 18/10/2021

BesnikMyftari

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

12.2 Numri i pjesëve

50,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
1

zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

VjollcaHoxha

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

13.2 Numri i pjesëve

50,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: SARAS
Telefon: 0692066004

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Regjistrimi Fillestar: CN-598130-09-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
13/10/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-600207-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 26.09.2011 per miratimin e
ndryshimit te Statutit.Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

28/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-378727-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, Nr.01, date:
10.02.2014, ne te cilin eshte vendosur: Ndryshimi i adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Fushe Mezes, kthesa e Kamzes, pall.Class, kati I-re;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Sami Frashëri",pallatet e Aviacionit,numër 4;
"
2

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
18/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-557865-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor kontabel per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
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

11/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-864634-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2012
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

05/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-912316-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

19/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-103575-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DOREZIM BILANCI VITI 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
3

24/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-110311-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

09/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-401869-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqëris Datë.
06.11.2015, për hapjen e një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr.2, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Pallati i Kongreseve, Kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
KASHAR;
Fushe Mezes, kthesa e Kamzes, pall.Class, kati I-re;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

27/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-422551-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.2, date 18.11.2015, ku eshte vendosur
ndryshimi i selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga Nacionale Tirane- Shkoder Km.1, Kthesa e Kamzes, Pallati Class Nr.3, Kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr.2, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Pallati i Kongreseve, Kati 1;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

20/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-830603-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
4

FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
16/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-033927-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 18.10.2016 ku eshte
vendosur:Shtyrjen e afatit te emerimit te administratorit te shoqerise Z.Besnik Myftari, per
nje afat 5 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Besnik Myftari")
Nga Data ishte
("23/09/2011")
u be
("18/10/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Besnik Myftari")
Kohëzgjatja ishte
("23/09/2016")
u be
("18/10/2021")

,
,

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
14/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-375821-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë: 28/12/2017

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