EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L61503051A
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
03/03/2016
3. Emri i Subjektit

Eurasia

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

18/02/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 18/02/2016

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga "Siri
Kodra", magazine te zona kadastrale 8040, nr.pasurie 8/186.

8. Kapitali

3.600.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

3600000.0000

10. Numri i aksioneve:

3.600,00

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

Tregetimi i pajisjeve te zyres, printera, fotokopje, kompjutera si
dhe çdo pjese kembimi e servisi per to, tonera per printera,
kancelari, etj. Servis per printera dhe fotokopje. Tregetimi i
vajrave lubrifikante, antifrize e produkte te tjera te industrise
automekanike, servis makinash.
me një nivel
me dy nivele

14. Administratori/ët

Gentian Gaba

12. Objekti i aktivitetit:

14.1 Afati i emërimit

Nga : 31/12/2018

Deri : 31/12/2021
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15. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse
ka).
16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit
17. Anëtar i Pavarur
17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit
20. Anëtar i Pavarur
20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit
(plotësohet nëse është Sh.a me një
nivel)
22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit
23. Anëtar i Pavarur
23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes
27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Gentian Gaba
Anetar
Nga : 31/12/2018

Deri : 31/12/2021

Po
Jo

Ismail Gaba
Anetar
Nga : 31/12/2018

Deri : 31/12/2021

Po
Jo

Mirsida Gaba
Anetar
Nga : 31/12/2018

Deri : 31/12/2021

Po
Jo

Bujar Bendo
Nga : 18/02/2016
Gentian Gaba

Deri : 18/02/2019

Me te drejte vote : 3600.0000
Pa te drejte vote :

100,00
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28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Eurasia
E-Mail: gentigaba@gmail.com
Telefon: 0663633636 0672077177

29. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
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
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Regjistrimi Fillestar: CN-569889-02-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
20/05/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-706531-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit te vetem, date 19.05.2016
ku eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga "Siri Kodra", magazine te zona kadastrale 8040,
nr.pasurie 8/186.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Fortuzi", Godina Nr.66/1, Njesia administrative nr.10;
"
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)

23/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-169956-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i fatures bankare per ndryshimin e vleres kapitalit
te shlyer shoqerise.
Capital_Paid_Value ishte
"900.000,00"
u be
"3.600.000,00"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
27/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-261411-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 25.04.2017
ku eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Importi/ Eksporti dhe tregtimi i vajrave lubrifikante, antifrize dhe
produkte te tjera te industrise automekanike.")
u be
("Tregtimi i vajrave
lubrifikante, antifrize e produkte te tjera te industrise automekanike, servis
makinash.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-378755-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Raport Auditimi

18/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-870043-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

09/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-965600-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.10.2018, ku eshte vendosur,
ndryshimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0672077177")
E-Mail ishte
("")
u be
("gentigaba@gmail.com")
Objekti ishte
("Tregtimi i vajrave lubrifikante, antifrize e produkte te tjera te
industrise automekanike, servis makinash.")
u be
("Tregetimi i pajisjeve te
4

zyres, printera, fotokopje, kompjutera si dhe çdo pjese kembimi e servisi per to,
tonera per printera, kancelari, etj. Servis per printera dhe fotokopje. Tregetimi i
vajrave lubrifikante, antifrize e produkte te tjera te industrise automekanike, servis
makinash.")
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
29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-241497-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Eurasia Shenimet Bilanc 2018.pdf
Raporti Auditorit te Pavarur.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Direkte.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit.xlsx
Vendim Ortaku Eurasia.pdf

13/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-331697-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.09.2019, ku eshte vendosur,
riemerimi i anetareve te Keshillit te Administrimit te shoqerise. Depozitmi i vendimit date
10.09.2019, ku eshte vendosur, riemerimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gentian Gaba")
Nga Data ishte
("18/02/2016")
u be
("31/12/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Gentian Gaba")
Kohëzgjatja ishte
("18/02/2019")
u be
("31/12/2021")

,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mirsida Gaba")
, Nga Data
ishte
("18/02/2016")
u be
("31/12/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Mirsida Gaba")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2018")
u be
("31/12/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ismail Gaba")
, Nga Data
ishte
("18/02/2016")
u be
("31/12/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Ismail Gaba")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2018")
u be
("31/12/2021")
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gentian Gaba")
, Nga Data
ishte
("18/02/2016")
u be
("31/12/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Gentian Gaba")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2018")
u be
("31/12/2021")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-568755-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Miratimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Vendim Aksionerit.pdf
Pasqyra e Performances sipas Natyres.xlsx
Shenime Bilanci 2019.pdf
pASQYRA E POZICIONIT FINANICAR.xlsx

03/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-766190-08-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (2).xlsx
Vendim Aksioneri Eurasia.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (2).xlsx
Shenimet e Bilancit Eurasia.pdf

19/11/2021

Numri i ceshtjes: CN-818048-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Marreveshjes Siguruese, date 12.11.2021 Nr. 7426
Rep., Nr.3027 Kol., lidhur midis Gentian Gaba (Barredhenes) dhe Alpha Bank Albania
SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te
drejtave ne lidhje me to qe zoteron Gentian Gaba ne shoqerine Eurasia SHA si dhe mbi
kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
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)
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Datë

:15/12/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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