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

K51404004M
22/12/2004

3. Emri i Subjektit

ALBINES

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

21/12/2004

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/12/2004

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE DURRESIT ISH UZINA TIRANA

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

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
Prodhim te konfeksioneve te ndryshme si dhe tregtimi i tyre
me shumice e pakice brenda e jashte vendit.
Sokol Mato
Nga: 01/11/2012

OrkideaLamaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 12.500,00

12.2 Numri i pjesëve

12,50

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

12,50

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

Deri: 01/11/2017

Natyre:

ZhuljetaLamaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 62.500,00

13.2 Numri i pjesëve

62,50

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

62,50

Natyre:

1

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

AbelLamaj

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 12.500,00

14.2 Numri i pjesëve

12,50

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

12,50

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

Natyre:

IzabelaLamaj

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 12.500,00

15.2 Numri i pjesëve

12,50

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

12,50

Natyre:

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

Emri Tregtar: A L B I N E S
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-095342-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 22/12
/2004

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:32613, Gjykata:Tirane
Date e regjistrimit-22.12.2004. Emri i subjektit-''ALBINES''. Forma ligjore-SHPK.
Data e themelimit-21.12.2004. Selia-Tirane,Rr.''Durresit'',ish Uzina. Kohezgjatja-Mbi 10
vjet. Kapitali-100.000 leke. Objekti-Prodhim te konfeksioneve te ndryshme si dhe tregtimi
i tyre me shumice e pakice brenda e jashte vendit. Perfaqesuesi ligjor-Vajdin Lamaj.
Ortaket-Vajdin Lamaj 50%,Astrit Mero 50%.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-14.12.2007 (148).pdf

2. 12/04
/2005

Numri i Vendimit:32613/0, Gjykata:Tirane
Me vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr 2066,date 12.04.2005 eshte
vendosur:Leshimi i deshmise se trashegimise ne emer te trashegimlenesit Vajdin Lamaj
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duke percaktuar si trashegimtare ligjore te tij te radhes se pare:Zhuljeta Lamaj,Izabela
Lamaj,Orkidea Lamaj dhe Abel Lamaj te cilet do te trashegojne 1/4 pjese secili.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-14.12.2007 (148).pdf
3. 16/05
/2005

Numri i Vendimit:32613/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin date 11.05.2005 dhe vendimit nr 2066 date 12.04.2005 eshte vendosur qe
kuotat qe zoteronte i ndjeri Vajdin Lamaj do te ndahen si me poshte:Zhuljeta Lamaj 12.5%
te kuotave,Izabela Lamaj 12.5% te kuotave,Orkidea Lamaj 12.5% te kuotave,Abel Lamaj
12.5% te kuotave.Nryshimi i administratorit te shoqerise caktohet Astrit Mero.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-14.12.2007 (148).pdf

4. 13/07
/2006

Numri i Vendimit:32613/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin date 06.06.2006 eshte vendosur:Z.Astrit Mero te shese kuotat qe zoteron ne
shoqeri tek ortakja Znj.Zhuljeta Lamaj e cila pas kesaj zoteron 62.5 % te kuotave.Largohet
si administrator i shoqerise Astrit Mero dhe ne vend te tij emerohet Sokol Mato.
Lista e Dokumenteve:
R-MIX-EM-14.12.2007 (148).pdf

22/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-155306-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Raport Auditimi
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

06/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-926552-11-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 01.11.2012, për miratimin e statutit
të ri të shoqërisë. Depozitimi i statutit të ri të shoqërisë, përshtatur me Ligjin Nr.9901, datë
14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Mato")
Data ishte
("06/06/2006")
u be
("01/11/2012")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Sokol Mato")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("01/11/2017")

, Nga
,
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Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
01/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-581859-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses

30/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-778921-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

18/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-100949-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

03/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-186045-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aplikimi refuzohet pasi nuk janë firmosur pasqyrat financiare
të vitit 2014. 8/1
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
12/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-809927-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2010.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849482-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-943809-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-408984-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
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)
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Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

Datë: 03/02/2018

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