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

K42301010Q
01/11/2004

3. Emri i Subjektit

My Music

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/09/2003

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/09/2003
Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit,
Qendra Nderkombetare e Kultures, Tirane.
5.100.000,00

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

1,00
Transmetues radio televiziv, lokal. Shoqeria mund te kryeje
çdo aktivitet tregtar ,financiar, dhenie-marrje me qera, te
vendose pengje dhe barre hipotekore.
Vjollca Hoxha
Nga: 23/05/2017

Deri: 23/05/2022

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

MAZARS

13. Ortakët

VjollcaHoxha

Nga: 11/07/2016

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 5.100.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Deri:
Natyre:

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

Emri Tregtar: My Music
Telefon: 0692030961
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-092224-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 15/09
/2003

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:30230, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 15.09.2003 Emri I subjektit: MUZIKA JONE Forma ligjore: Sh.p.k.
Data e themelimit: 08.09.2003 Kohezgjatja: 10 vjet Selia:Qendra Kombetare te Kultures,
Tirane. Kapitali: 100.000 leke Objekti: Transmetues radio televiziv, lokal. Perfaqesuesi
ligjor: Alban Jaho Ortaket: Alban Jaho
Lista e Dokumenteve:
R 34 Nr-28-EK-anjeza-12-12-20070019.pdf

14/10/2011

Numri i ceshtjes: CN-606931-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 25.09.2011, 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”.
Objekti ishte
("Transmetues radio televiziv, lokal.")
u be
("Transmetues radio televiziv, lokal. Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tregtar
,financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alban Jaho")
Data ishte
("08/09/2003")
u be
("25/09/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Alban Jaho")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("25/09/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-359616-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
11.02.2014, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra Nderkombetare e Kultures, Tirane.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
KOF
E PEZEZ P66;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-563297-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2013.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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
Mandati i Pageses

17/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-872379-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

06/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-135519-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-185866-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2014
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
14/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-352891-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 12.10.2015 ku
eshte vendosur : Ndryshimin e emrit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte
("MUZIKA JONE")
u be
("My Music")
Telefon ishte
("")
u be
("0692030961")
Emri Tregtar ishte
("MUZIKA JONE")
u be
("My Music")
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)

04/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-440725-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 02.12.2015 per fillimin e
procedures se zmadhimit te kapitalit dhe emerimin e shoqerise “MAZARS” sh.p.k me
perfaqesues Irena Hoxha, eksperte kontabel.
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

19/01/2016

Numri i ceshtjes: CN-502656-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.4, date 09.12.2015, ku eshte vendosur
miratimi i raportit te ekspertit kontabel shoqerise "Mazars" sh.p.k per zmadhimin e
kapitalit te shoqerise "My music" sh.p.k.Depozitim i raportit te eksperit kontabel date
08.12.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"2.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"2.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alban Jaho")

, Vlera e Kontributit ishte
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("100.000,00")
u be
("2.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alban Jaho")
("100,00")
u be
("1,00")

, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
01/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-788546-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1 date 30.06.2016 per miratimin e
pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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

13/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-809814-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimti te asambles se shoqerise, date:
11.07.2016, ne te cilin eshte vendosur: Fillimi i procedures se zmadhimit te kapitalit ne
Shumen 3,100,000 leke nga fitimet e vitit ushtrimore 2015.Emerimi i ekspertit kontabel,
shoqeria “ MAZARS”, e perfaqesuar nga znj. Irena Hoxha (PULO).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("MAZARS")
Nga data
"11/07/2016
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-854603-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.07.2016, er miratimin e raportit
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te ekspertit kontabel per zmadhim kapitali. Depozitimi i Raportit te zmadhimit te kapitalit
date, 22.07.2016.
Vlera e Kapitalit ishte
"2.000.000,00"
u be
"5.100.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"2.000.000,00"
u be
"5.100.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Alban Jaho")
("2.000.000,00")
u be
("5.100.000,00")

, Vlera e Kontributit ishte

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
10/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-874547-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2009

16/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-882354-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: BILANC 2009

18/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-992516-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: DORZIM BILANCI 2010.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

29/06/2017

Numri i ceshtjes: CN-332755-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
23.05.2017 ku eshte vendosur:Miratimin e shitjes se 100% te kuotave te zoteruara nga Z.
Alban Jaho ne favor te Zj. Vjollca Hoxha. Nryshimin e administratorit te shoqerise.
Depozitimi i Marreveshje per kalimin e kuotave Nr.1885Rep, Nr.357 Kol date
23.05.2017.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Vjollca Hoxha")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "5.100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Alban Jaho")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Vjollca Hoxha")
"23/05/2017
Ne daten "23/05/2022
eshte larguar administratori:
("Alban Jaho")

Nga data

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)
Transferim i kuotave te kapitalit
26/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-399852-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

Datë: 28/12/2017

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