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

K22224001M
28/02/2006

3. Emri i Subjektit

TEATER TV STUDIO

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

28/02/2006

6. Kohëzgjatja

Nga: 28/02/2006
Tirane Tirane TIRANE Rruga Besim Imami, Banese Private
nr.78.
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

10. Likudatori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Ortakët

100,00
Sherbime te konsulences ne fushen e teknologjise se
informacionit. Sherbime te mbeshtetjes teknike dhe
mirembajtjes se sistemeve te teknologjise se informacionit.
Sherbime ne fushen e programimit dhe portaleve online, eecommerce etj.Projektim dhe instalim infrastrukture teknike
per laboratore mesimore, auditore, salla konferencash, etj.
Servis ne funksion te sherbimeve te riparimit dhe
mirembajtjes.Projektim dhe instalim infrastrukture teknike
per studio TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe montim te
pajisjeve elektronike, elektromjeksore dhe elektrike. Import,
shitje dhe montim pajisje elektrike,elektroshtepiake, pajisje
audio, video, Prodhim dhe shperndarje te filmit artistik,
vizatimor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit. Import,
shitje
dhe
montim
te
pajisjeve
kompjuterike,
elektronike/informatike,
telekomunikacionit,
sisteme
vezhgimi, akses kontrolli, sisteme konference dhe videokonference, etj.
Dritan Sulaj
Nga: 23/06/2020

Deri:

GëzimSulaj
1

11.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

11.2 Numri i pjesëve

100,00

11.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
12. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

13. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

14. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: TEATER TV STUDIO
E-Mail: gezim@teater-tv-studio.com
Telefon: 265729 0684025195
Fax: 265729
Çregjistruar

Regjistrimi Fillestar: CN-054268-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 06/03
/2006

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:35127, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit : 06-03-2006. Emri I subjektit : "TEATER TV STUDIO". Forma ligjore
: SH.p.k. Data e themelimit : 28-02-2006. Kohezgjatja : Mbi 10 vjet. Selia : Rr. Besim
Imami, Tirane. Kapitali : 100 000 leke. Objekti : Import, shitje dhe montim paisje
elektrike, elektroshtepiake, paisje audio, video, paisje plastike dhe lende te pare plastike.
Projektim dhe instalim infrastrukture teknike per studio TV, skena teatrale, etj. Perfaqsuesi
ligjor : Gezim Sulaj. Ortak : Gezim Sulaj.
Lista e Dokumenteve:
R 40 Nr-4-KK-erjoni-17-12-20070007.pdf

2. 18/07
/2006

Numri i Vendimit:35127/1, Gjykata:Tirane
Shtimi i objektit me tregtim, import-eksport te artikujve te ndryshem. Hapje pike servisi,
parkim automjetesh. Transport mallrash dhe ushetaresh.Prodhim dhe shperndarje te filmit
artistik,vizatomor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit.
Lista e Dokumenteve:
R 40 Nr-4-KK-erjoni-17-12-20070007.pdf

17/11/2007

Numri i ceshtjes: CN-102279-10-07
Telefon ishte
("")
u be
Telefon 1 ishte
("")
u be
E-Mail ishte
("")
u be

("265729")
("0684025195")
("gsulaj@albmail.com")
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Fax ishte
("")
u be
("265729")
Estimated_Turnover ishte
"400.000,00"
u be
"25.000.000,00"
Tatimi nga te ardhurat i parashikuar ishte
",00"
u be
""
Objekti ishte
("Import, shitje dhe montim paisje elektrike, elektroshtepiake, paisje
audio, video, paisje plastike dhe lende te pare plastike. Projektim dhe instalim
infrastrukture teknike per studio TV, skena teatrale, etj. Tregetim, import eksport te
artikujve te ndryshem, hapje pike servisi, parkim automjete. Transport mallra dhe
udhetaresh.Prodhim dhe shperndarje te filmit artistik,vizatomor dhe dokumentar brenda
dhe jashte vendit.")
u be
("Tregti dhe montime te paisjeve Elektronike dhe
Elektrime")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
DIBRES ISH AMBULANCA NR 3;
"

TIRANE;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Gëzim Sulaj")
Numri i aksioneve "100,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "100.000,00
eshte larguar ortaku:
("Gezim Sulaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Gëzim Sulaj")
eshte larguar administratori:
("Gezim Sulaj")

Nga data "28/02/2006

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"Punedhenes me punemarres"
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
28/07/2008

Numri i ceshtjes: CN-157725-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

03/11/2008

Numri i ceshtjes: CN-186761-11-08
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
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eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamion IVECO FIAT A 80 TR 9430 P;
"

Tirane;

;

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
11/03/2010

Numri i ceshtjes: CN-360740-03-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Rruga Besim Imami, Banese Private nr.78.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Dibres, Pallati i ri, Ish Ambulanca Nr.3;
"

TIRANE;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
28/06/2011

Numri i ceshtjes: CN-566363-06-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm, datë 31.05.2011, 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
("Tregti dhe montime te paisjeve Elektronike dhe Elektrime")
u
be
("Import, shitje dhe montim pajisje elektrike, elektroshtepiake, pajisje
audio, video, pajisje plastike dhe lende plastike. Projektim dhe instalim
infrastrukture teknike per studio TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe montim te
pajisjeve elektronike, elektromjeksore dhe elektrike, import eksport te artikujve te
ndryshem, hapje servisi, parkim automjete. Transport mallra dhe udhetaresh.
Prodhim dhe shperndarje te filmit artistik, vizatimor dhe dokumentar brenda dhe
jashte vendit.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gëzim Sulaj")
Data ishte
("28/02/2006")
u be
("31/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gëzim Sulaj")
Kohëzgjatja ishte
("")
u be
("31/05/2016")

, Nga
,

Lista e Dokumenteve:
Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
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23/08/2013

Numri i ceshtjes: CN-175583-08-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se administratorit te shoqerise,date
23.08.2013 ku eshte vendosur: Mbyllja e adreses dytesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Kamion IVECO FIAT A 80 TR 9430 P;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
22/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-564191-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Dokumenti i autorizimit
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)

22/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-820137-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
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
Bilanci Kontabël

02/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-128374-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
31/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-179239-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

24/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-768287-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc i vitit 2010.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-857398-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

31/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-907125-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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07/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-972659-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Per dorezim bilanci vjetor te vitit 2008.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

07/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-972669-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Per dorezim bilanci vjetor te vitit 2008.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-410095-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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 rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

24/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-878069-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 23.07.2018 ku
eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise Gëzim Sulaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gëzim Sulaj")
, Nga
Data ishte
("31/05/2011")
u be
("23/07/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gëzim Sulaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/05/2016")
u be
("23/07/2023")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
27/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-886510-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2017.
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
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

30/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888505-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 27.07.2018 per
shtimin e objektit te veprimtarise.
Objekti ishte
("Import, shitje dhe montim pajisje elektrike, elektroshtepiake, pajisje
audio, video, pajisje plastike dhe lende plastike. Projektim dhe instalim infrastrukture
teknike per studio TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe montim te pajisjeve elektronike,
elektromjeksore dhe elektrike, import eksport te artikujve te ndryshem, hapje servisi,
parkim automjete. Transport mallra dhe udhetaresh. Prodhim dhe shperndarje te filmit
artistik, vizatimor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit.")
u be
("Import,
shitje dhe montim pajisje elektrike, elektroshtepiake, pajisje audio, video, pajisje
plastike dhe lende plastike. Projektim dhe instalim infrastrukture teknike per studio
TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe montim te pajisjeve elektronike, elektromjeksore
dhe elektrike, import eksport te artikujve te ndryshem, hapje servisi, parkim
automjete. Transport mallra dhe udhetaresh. Prodhim dhe shperndarje te filmit
artistik, vizatimor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit. Import, shitje dhe
montim te pajisjeve kompjuterike, elektronike/informatike, telekomunikacionit,
sisteme vezhgimi, akses kontrolli, sisteme konference dhe video-konference, etj.
Projektim dhe instalim infrastrukture teknike per laboratore mesimore, auditore,
salla konferencash, etj. Servis ne funksion te sherbimeve te riparimit dhe
mirembajtjes. Sherbime te konsulences ne fushen e teknologjise se informacionit.
Sherbime te mbeshtetjes teknike dhe mirembajtjes se sistemeve te teknologjise se
informacionit. Sherbime ne fushen e programimit dhe portaleve online, e-ecommerce
etj.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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05/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-155000-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblese dt.03.04.2019, ku vendosi :
Ndryshimin e objektit te veprimtarise.
E-Mail ishte
("gsulaj@albmail.com")
u be
("gezim@teater-tvstudio.com")
Objekti ishte
("Import, shitje dhe montim pajisje elektrike, elektroshtepiake, pajisje
audio, video, pajisje plastike dhe lende plastike. Projektim dhe instalim infrastrukture
teknike per studio TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe montim te pajisjeve elektronike,
elektromjeksore dhe elektrike, import eksport te artikujve te ndryshem, hapje servisi,
parkim automjete. Transport mallra dhe udhetaresh. Prodhim dhe shperndarje te filmit
artistik, vizatimor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit. Import, shitje dhe montim te
pajisjeve kompjuterike, elektronike/informatike, telekomunikacionit, sisteme vezhgimi,
akses kontrolli, sisteme konference dhe video-konference, etj. Projektim dhe instalim
infrastrukture teknike per laboratore mesimore, auditore, salla konferencash, etj. Servis ne
funksion te sherbimeve te riparimit dhe mirembajtjes. Sherbime te konsulences ne fushen e
teknologjise se informacionit. Sherbime te mbeshtetjes teknike dhe mirembajtjes se
sistemeve te teknologjise se informacionit. Sherbime ne fushen e programimit dhe
portaleve online, e-ecommerce etj.")
u be
("Sherbime te konsulences ne
fushen e teknologjise se informacionit. Sherbime te mbeshtetjes teknike dhe
mirembajtjes se sistemeve te teknologjise se informacionit. Sherbime ne fushen e
programimit dhe portaleve online, e-ecommerce etj.Projektim dhe instalim
infrastrukture teknike per laboratore mesimore, auditore, salla konferencash, etj.
Servis ne funksion te sherbimeve te riparimit dhe mirembajtjes.Projektim dhe
instalim infrastrukture teknike per studio TV, skena teatrale etj. Tregtim dhe
montim te pajisjeve elektronike, elektromjeksore dhe elektrike. Import, shitje dhe
montim pajisje elektrike,elektroshtepiake, pajisje audio, video, Prodhim dhe
shperndarje te filmit artistik, vizatimor dhe dokumentar brenda dhe jashte vendit.
Import, shitje dhe montim te pajisjeve kompjuterike, elektronike/informatike,
telekomunikacionit, sisteme vezhgimi, akses kontrolli, sisteme konference dhe videokonference, etj.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-264148-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
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ANEKSET E PASQYRAVE FINANCIARE 2018 - TEATER TV STUDIO SHPK.pdf
VENDIMI PER MIRATIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE 2018 - WELL SHPK.pdf
29/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-494160-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 27.04.2020 ku eshte vendosur:
Ndryshim administrator. Largim Gëzim Sulaj dhe emerim i Dritan Sulaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Dritan Sulaj")
Ne daten "28/04/2022
eshte larguar administratori:
("Gëzim Sulaj")

Nga data "28/04/2020

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
29/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-529766-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.06.2020 ku eshte
vendosur:Fillimin e procedures se likujdimit te shoqerise.Caktimin e likujdatorit Z.Dritan
Sulaj per hartimin e raporteve te likujdimit.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Dritan Sulaj")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek likuiduesit:
eshte shtuar likuiduesi:
("Dritan Sulaj")

Nga data "23/06/2020

Lista e Dokumenteve:
Vendim i Ortakut per caktimin e Likujdatorit
Dokumenti i autorizimit
17/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-544734-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
PASQYRA E PERFORMANCES (SIPAS NATYRES) 2019 - TEATER TV STUDIO
SHPK.xlsx
RAPORTI I ECURISE EKONONIKE.pdf
PASQYRA E NDRYSHIMIT NE KAPITALET E VETA 2019 - TEATER TV STUDIO
SHPK.xlsx
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PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR 2019 - TEATER TV STUDIO SHPK.xlsx
VENDIMI PER MIRATIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE 2019 - TEATER TV
STUDIO SHPK.pdf
ANEKSET PF 2019 - TEATER TV STUDIO SHPK -PDF.pdf
PASQYRA E FLUKSEVE TE MJETEVE MONETARE DIREKTE 2019 - TEATER TV
STUDIO SHPK.xlsx
22/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-584092-09-20
Statusit ishte
("Shoqeri ne Likuidim e Siper")

u be

("Çregjistruar")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Akti i Likujdimit
Vendimi i ortakeve per miratimin e aktiti te likujdimit
Bilanci vjetor

Datë: 02/12/2021

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