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

L51327021A
27/01/2015

3. Emri i Subjektit

Lapsi. Al

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/01/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/01/2015
Tirane Farke FARKE Lagjja Kodra e Diellit, Rruga e
Jasmineve, Ndertesa nr.6
100,00

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. Administratori/ët

2,00
Veprimtari ne fushen e mediave te shkruara dhe online,
hapjen dhe mirembajtjen e faqeve te internetit. Botimi,
prodhimi dhe shperndarja e revistave gazetave, materialeve
te tjera te lejuara me ligj. Konsulence ne fushen mediatike.
Përvec kesaj ne perputhje me legjislacionin shqiptar,
shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose
indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e
mesiperm. Per arritjen e qellimit te mesiperm, shoqeria mund
te kryeje cdo transaksion lidhur me pasurite e luajtshme dhe
te paluajtshme, dhe cdo aktivitet tjeter tregtar, financiar,
qiraje ose hipoteke, qe mund te konsiderohet i vlefshem ose i
nevojshem ne menyre qe te ushtrohet objekti i shoqerise.
Armand Shkullaku
Nga: 23/01/2015

Deri: 23/01/2020

Secili prej administratoreve ka te drejte te perfaqesoje
shoqerine si dhe te ushtroje kompetencat e tij ligjore me vete,
pa qene e nevojshme prezenca apo firma e administratorit
tjeter.
Andi Bushati
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12.1 Afati i emërimit

Nga: 23/01/2015

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët

Secili prej administratoreve ka te drejte te perfaqesoje
shoqerine si dhe te ushtroje kompetencat e tij ligjore me vete,
pa qene e nevojshme prezenca apo firma e administratorit
tjeter.
ArmandShkullaku

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 50,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Deri: 23/01/2020

Natyre:

AndiBushati

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 50,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: Lapsi. Al
E-Mail: arionaalb@gmail.com
Telefon: 042274521

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-828559-01-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
06/03/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-916481-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Deklarim i adreses se e-mailit.
E-Mail ishte
("")
u be
("arionaalb@gmail.com")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
13/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-493603-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr. 9 Prot,Nr. 1062/1 Dosje, datë :
05.01.2016, protokolluar nga QKR, me Nr. 145 Prot, date: 07.01.2016, lëshuar nga
shoqeria permbarimore “ TDR GROUP ”, ku eshte urdheruar: Vendosja e masese se
sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “
Lapsi.al”shpk, me NUIS L51327021A.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-853977-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-888344-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit, Nr. 2088 Prot,Nr. 1062/1 Dosje, datë :
27.07.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 4979 Prot, date: 02.08.2016, lëshuar nga
shoqeria permbarimore “ TDR GROUP ”, ku eshte urdheruar: Heqja e mases se sekuestros
konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “ Lapsi.al”shpk, me
NUIS L51327021A, vendosur me shkresen Nr. 9 Prot, Nr. 1062/1 Dosje, datë :
05.01.2016.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-409392-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2016
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

Datë: 13/12/2017

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