EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L07229201M
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
29/10/2010
3. Emri i Subjektit

SPORT KLUB HIMARA

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

16/03/2010

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/03/2010

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Vlore Himare HIMARE Spile-Bashkia Himare,Kati 1.

8. Kapitali

2.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

500000.0000

10. Numri i aksioneve:

2.000,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

1.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori

13. Sistemi i administrimit

Organizimi i aktiviteteve sportive,kryesisht ne sportin e futbollit
dhe volejbollit por edhe per lloje te tjera sporti.Krijimi i ekipeve
zinxhir per sportet aktuale si dhe pjesmarrja ne garat sportive te
organizuara nga federata shqiptare.Aderimi dhe regjistrimi si klub
ne Federaten Shqiptare te Futbollit dhe ne te gjjitha llojet e
aktiviteteve sportive kombetare dhe nderkombetare.Futja ne tregun
e lojtareve per te blere lojtare sipas nevojave te ekipit.Aktivitete te
tjera ne fushen e sportit per interesat e shoqerise dhe Bashkise.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Florenc Gjikuria

12. Objekti i aktivitetit:
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Nga : 16/10/2010
14.1 Afati i emërimit
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
25.1 Kryetar/anëtar
25.2 Afati i emërimit
26. Anëtar i Pavarur
26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
26.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Deri : 16/10/2013

Nestur Varfi
Anetar
Nga : 16/10/2010

Deri : 16/10/2013

Po
Jo

Sofokli Duni
Anetar
Nga : 16/10/2010

Deri : 16/10/2013

Po
Jo

Ardian Zoto
Anetar
Nga : 16/10/2010

Deri : 16/10/2013

Po
Jo

Pano Koka
Anetar
Nga : 16/10/2010

Deri : 16/10/2013

Po
Jo
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27. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
28. Anëtarët
e
Këshillit
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a
me dy nivele)
28.1 Kryetar/anëtar
28.2 Afati i emërimit
29. Anëtar i Pavarur
29.1 Përfaqesues i Punëmarrësve
29.2 Kushtet e pjesëmarrjes

Robert Bollano
Anetar
Nga : 16/10/2010

Deri : 16/10/2013

Po
Jo

30. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
31. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
Nikolla Geço
31.1 Afati i emërimit
Nga : 17/06/2010
32. Aksionarët
Sofokli Duni
32.1 Numri i Aksioneve

32.2 Përqindja e pjesëmarrjes
33. Aksionarët
33.1 Numri i Aksioneve

33.2 Përqindja e pjesëmarrjes
34. Aksionarët
34.1 Numri i Aksioneve

34.2 Përqindja e pjesëmarrjes
35. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Deri : 17/06/2011

Me te drejte vote : 480.0000
Pa te drejte vote :

24,00
Florenc Gjikuria
Me te drejte vote : 1020.0000
Pa te drejte vote :

51,00
Bashkia Himare
Me te drejte vote
Pa te drejte vote

: 500.0000
:

25,00

36. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: SPORT KLUB HIMARA
E-Mail: lorencgjikuria@yahoo.com
Telefon: 042264758 0682025680
Fax: 042257456

37. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
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Dokumenti i autorizimit
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
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)
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre
Regjistrimi Fillestar: CN-455941-10-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/02/2015

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-797655-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kontrates te kalimit te aksioneve me shitje Nr.1653
Rep. Nr.806 Kol., date 30.12.2014, per transferimin e 26% te aksioenve nga Bashkia
Himare ne favor te z.Florenc Gjikuria.Depozitim i listes se QRA-se date 26.01.2015.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Florenc Gjikuria")
, Vlera e Kontributit
ishte
("500.000,00")
u be
("1.020.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Florenc Gjikuria")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("25,00")
u be
("51,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Florenc Gjikuria")
, Numri i aksioneve
ishte
("500,00")
u be
("1.020,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkia Himare")
, Vlera e
Kontributit ishte
("1.020.000,00")
u be
("500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkia Himare")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("51,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Bashkia Himare")
, Numri i
aksioneve ishte
("1.020,00")
u be
("500,00")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit

31/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-842035-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2012
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
11/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-925661-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

05/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-194043-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezimi i bilancit per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-787430-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-409139-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

Datë

:24/01/2018
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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