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

L12122018Q
22/09/2011

3. Emri i Subjektit

Shqiptarja.com

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

22/09/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 22/09/2011
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Niko
Pushkin, 3 Kullat, Kulla 2, 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
12.1 Vlera e kapitalit

1.000,00
Auditime,konsulenca
e
trajnime
te
gazetareve,operatoreve,fotografeve ne fushen e medias
elektronike dhe te shkruar per formimin profesional te tyre
sipas parimit te shprehjes se lire dhe te pavarur.Analize tregu
ne fusha te ndryshme.Auditime,konsulenca dhe trajnime per
krijimin e webiste dhe reklama te cdo lloji.Kryerja e
sherbimeve te komisionit per llogari apo ne emer te
shoqerive te tjera qe kane inters per kete lloj
sherbimi.Botime te ndryshm,perfshire gazeta,revista e
kryesisht te gazetes me titullin "Shqiptarja.com".Shoqeria do
te kryeje dhe cdo operacion tjete ekonomik e financiar, te
mundshem e te ligjshem qe administratore do ta gjykojne te
nevojshme.
Genc Kondi
Nga: 01/11/2013

Deri: 28/10/2019

AnilaBasha
Para: 20.000,00

Natyre:
1

12.2 Numri i pjesëve

200,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

FFM Group
Para: 80.000,00

Natyre:

800,00
80,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Automjet Tip TOYOTA Fuoristrade
me targe AA 542 M
Emri Tregtar: Shqiptarja.com
Telefon: 0682059476

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-597593-09-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
13/03/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-709169-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.1 dt.09.03.2012 te Asamblese se
ortakeve per ndryshimin e selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Dervish Hima, Tre Kullat, Kulla e Dytë, Tiranë.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Grameno, Pallati 82, Shk.1, Ap.7;
"

TIRANE;
TIRANE;

Mihal

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
2

06/05/2013

Numri i ceshtjes: CN-090994-05-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 06.05.2013, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Automjet Tip TOYOTA Fuoristrade me targe AA 542 M;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-239851-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit N.5, date 30.10.2013, ku eshte vendosur:
1)pranimi i doreheqjes dhe lirimi nga detyra e administratorit zj.Anila Basha;2) emerimi si
administrator i shoqerise i z.Genc Kondi per tre vjet duke filluar nga data 01.11.2013.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Genc Kondi")
Ne daten "01/11/2016
eshte larguar administratori:
("Anila Basha")

Nga data "01/11/2013

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-574538-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

23/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-825239-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
3

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2012.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
11/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-864753-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-102961-06-15 (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

02/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-183688-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849715-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
4

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
24/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-959132-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 27.09.2016, ku është vendosur; Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Themistokli Germenji, Kati 3, apartamenti.14;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-013345-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.6, date 28.10.2016, ku eshte
vendosur: Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Genc Kondi")
,
Kohëzgjatja ishte
("01/11/2016")
u be
("28/10/2019")
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

26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-398807-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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 ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
5

Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
09/10/2017

Numri i ceshtjes: CN-503585-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 02.10.2017, ku vendosi
: Ndryshimin e adreses kryesore dhe mbyllje te adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Niko Pushkin, 3 Kullat, Kulla 2, Kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Themistokli Germenji, Kati 3, apartamenti.14;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Dervish Hima, Tre Kullat, Kulla e Dytë, Tiranë.;
"
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

Datë: 21/01/2018

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