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

K41323005T
20/01/2004

3. Emri i Subjektit

MEDIA KONTAKT

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

19/09/2003

6. Kohëzgjatja

Nga: 19/09/2003
Tirane Tirane TIRANE FADIL RADA PALL RI PR. ATSH
K5
6.200.000,00

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

6.200,00
Veprimtari e transmetim per radio e televizion lokal, botim
dhe tregtim te mjeteve teknike audiovizive , te librave ,
gazetave , revistave etj
Ramiz Zekaj
Nga: 19/09/2003

Deri: 18/07/2019

RamizZekaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 6.200.000,00

12.2 Numri i pjesëve

6.200,00

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

Emri Tregtar: MEDIA KONTAKT
Telefon: 0682025776
1

15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-080618-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 12/09
/2003

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:30212, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 12.09.2003; Emri i subjektit: "Media Kontakt"; Forma ligjore: shpk;
Data e themelimit: 10.09.2003; Kohezgjatja: mbi 10 vjet; Kapitali themeltar: 100.000 lekë;
Selia: Rruga "Fadil Rada" (pranë A.T.SH), Tiranë; Objekti: Veprimtari e transmetim për
radio e televizion lokal; botim dhe tregëtim i mjeteve teknike, audiovizive, librave,
gazetave, revistave; Perfaqesuesi ligjor: Ramiz Zekaj; Ortaket:Ramiz Zekaj;
Lista e Dokumenteve:
R 34 Nr-27-EK-erjoni-12-12-20070012.pdf

2. 27/10
/2003

Numri i Vendimit:30212/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin Nr.30212/1, datë 27.10.2003, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është
vendosur: Depozitimin pranë Regjistrit Tregtar të vendimit Nr.1, datë 22.10.2003 të
ortakut të vetëm të shoqërisë në lidhje me pakësimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë në
fushën e Botimit dhe tregtimit të mjeteve teknike, audiovizive, librave, gazetave, revistave.
Lista e Dokumenteve:
R 34 Nr-27-EK-erjoni-12-12-20070012.pdf

18/03/2008

Numri i ceshtjes: CN-125172-03-08
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"6.200.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"6.200,00"
Data e Themelimit ishte
"10/09/2003"
u be
"19/09/2003"
Telefon ishte
("")
u be
("0682025776")
Data e Themelimit ishte
"10/09/2003"
u be
"19/09/2003"
Objekti ishte
(" Botimi dhe tregtimi i mjeteve teknike, audiovizive, librave, gazetave,
revistave.")
u be
("Radio")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramiz Zekaj")
("100.000,00")
u be
("6.200.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramiz Zekaj")
("100,00")
u be
("6.200,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ramiz Zekaj")

, Nga
2

Data ishte

("10/09/2003")

u be

("19/09/2003")

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Bilanci vjetor
Dokumenti i autorizimit
26/08/2008

Numri i ceshtjes: CN-166526-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

06/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-565631-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr.2 dt.18.07.2014, ku u vendos:
Miratimi i statutit. -Depozitim i statutit në përshtatje me ligjin 9901.
Objekti ishte
("Radio")
u be
("Veprimtari e transmetim per radio e
televizion lokal, botim dhe tregtim te mjeteve teknike audiovizive , te librave ,
gazetave , revistave etj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ramiz Zekaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("18/07/2019")

,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
08/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-599646-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
3

02/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-734963-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit të shoqërisë, datë
26.11.2014, ku është kërkuar: Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Elbasanit 1000", Pallati Nr.87/2, Shkalla Nr.1, Kati
Nr.2;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

10/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-862329-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

02/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-897145-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i kodit ekonomit (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

03/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-131682-07-15 (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
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-183885-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-841330-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

29/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-901925-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2009

28/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-954051-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanci 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

14/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-985800-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2008
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Raporte administrimi (nëse ka)

30/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-352997-06-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Subjekti ka depozituar pasqyrat financiare te vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
18/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-429672-08-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
09.08.2017, ku është vendosur: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr.2, Rruga "Elbasanit 1000", Pallati Nr.87/2, Shkalla Nr.1, Kati Nr.2;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 04/02/2018

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