EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit të subjektit L23230401A
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit
30/08/2012
3. Emri i Subjektit

SERJANI ER

4. Forma ligjore

Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit

27/08/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 27/08/2012

Deri:

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri

Fier MBROSTAR URA MBROSTAR URA Rruga
Nacionale Fier-Lushnje, Km.5, Fshati "Mbrostar Ura",
Banese Private, Zone Kadastrale Nr.2636, Numer Pasurie
99/1

8. Kapitali

3.500.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer:

900000.0000

10. Numri i aksioneve:

100,00

10.1 Vlera nominale:
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

35.000,00
të zakonshme

me përparësi

me të drejte
vote

pa të drejte
vote

11.1 Numri për secilën kategori
12. Objekti i aktivitetit:

13. Sistemi i administrimit

Import-Eksport, transport, tregtim me shumice e pakice i vajrave
lubrifikante, Filtra, Bateri.Tregtimi i gomave te automjeteve dhe
pjese kembimi te automjeteve te ndryshme. Import eksport, rrota
teknologjike, rrota kazanesh, kazane mbeturinash, elektroda
saldimi, aksesore te ndryshem, servis automjetesh.
me një nivel
me dy nivele
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14. Administratori/ët
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

Lefter Serjani
Nga : 23/11/2015

Meri Serjani
Anetar
Nga : 23/11/2015

Deri : 19/11/2021

Po
Jo

Redian Kola
Anetar
Nga : 23/11/2015

Deri : 19/11/2021

Po
Jo

Erjona Serjani
Anetar
Nga : 23/11/2015

Deri : 19/11/2021

Po
Jo

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon
nga parashikimet ligjore.
Ylvi Hana
25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1 Afati i emërimit
Nga : 15/04/2019
Redian Kola
26. Aksionarët
26.1 Numri i Aksioneve

Deri : 22/11/2021

Deri :

Me te drejte vote : 40.0000
Pa te drejte vote :
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26.2 Përqindja e pjesëmarrjes

40,00
Lefter Serjani

27. Aksionarët

Me te drejte vote : 60.0000
Pa te drejte vote :

27.1 Numri i Aksioneve

27.2 Përqindja e pjesëmarrjes
28. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

60,00
Fier Fier FIER Mjeti me targa AA 292 FZ

29. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: SERJANI ER
E-Mail: eda_dervishi@hotmail.com
Telefon: 0695555255

30. Statusi:

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Aplikim per regjistrimin fillestar te shoqerise anonime
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-866483-08-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/06/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-521157-06-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Dokumenti i autorizimit
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

14/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-799890-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
08/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-984186-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
30.03.2015 ku eshte vendosur: Ndryshim adrese kryesore. Saktesim i Kodit Ekonomik
(NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR URA;
Rruga Nacionale Fier-Lushnje, Km.5, Fshati "Mbrostar
Ura", Banese Private, Zone Kadastrale Nr.2636, Numer Pasurie 99/1;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR
URA;
Fshati Mbrostar Ura, Rruga Nacionale Fier-Tirane tek Karburanti Likometaj.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

22/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-161447-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

27/11/2015

Numri i ceshtjes: CN-415773-11-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve, date
23.11.2015 ku eshte vendosur: Riemerimi i antareve te keshillit te administrimit.
Riemerimi i ekspertit kontabel. Depozitimi i vendimit te anareve te keshillit te
administrimit, date 23.11.2015 ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lefter Serjani")
Nga Data ishte
("27/08/2012")
u be
("23/11/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lefter Serjani")
Kohëzgjatja ishte
("27/08/2015")
u be
("23/11/2018")
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,
,

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Redian Kola")
, Nga Data
ishte
("27/08/2012")
u be
("23/11/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Redian Kola")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/08/2015")
u be
("23/11/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Erjona Serjani")
, Nga
Data ishte
("27/08/2012")
u be
("23/11/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Erjona Serjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/08/2015")
u be
("23/11/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Meri Serjani")
, Nga Data
ishte
("27/08/2012")
u be
("23/11/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Meri Serjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("27/08/2015")
u be
("23/11/2018")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Mirjana Dervishi")
, Nga Data ishte
("27/08/2012")
u be
("23/11/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
("Mirjana Dervishi")
, Kohëzgjatja ishte
("27/08/2013")
u be
("23/11/2018")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-793731-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1 date 20.06.2016 per miratimin e
pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

21/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-165659-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
20.02.2017 ku eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Import-Eksport, transport, tregtim me shumice e pakice i vajrave
lubrifikante, Filtra, Bateri.")
u be
("Import-Eksport, transport, tregtim me
shumice e pakice i vajrave lubrifikante, Filtra, Bateri.Tregtimi i gomave te
automjeteve dhe pjese kembimi te automjeteve te ndryshme.")
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/04/2017

Numri i ceshtjes: CN-262277-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 26.04.2017 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
SHKODER;
Lagjja Partizani, Rruga Europa, Pallati nr 469.;

"

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-304232-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date
26.05.2017 ku eshte vendosur : Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
AA 768 EE;
"

Mjeti me targe

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-394380-07-17 (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)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues

27/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-755490-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit dt.24.04.2018, për të hapur një ( 1 )
6

adrese dytësore dhe për të mbyllur dy ( 2 ) adresa dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
AA 292 FZ;
"
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;
SHKODER;
Shkoder;
;
Lagjja Partizani, Rruga Europa, Pallati nr 469.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
AA 768 EE;
"

Mjeti me targa
SHKODER;
Mjeti me targe

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
20/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-825671-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, nr.1, date
11.06.2018 per ndryshimin e objektit te veprimtarise
Objekti ishte
("Import-Eksport, transport, tregtim me shumice e pakice i vajrave
lubrifikante, Filtra, Bateri.Tregtimi i gomave te automjeteve dhe pjese kembimi te
automjeteve te ndryshme.")
u be
("Import-Eksport, transport, tregtim me
shumice e pakice i vajrave lubrifikante, Filtra, Bateri.Tregtimi i gomave te
automjeteve dhe pjese kembimi te automjeteve te ndryshme. Import eksport, rrota
teknologjike, rrota kazanesh, kazane mbeturinash, elektroda saldimi, aksesore te
ndryshem, servis automjetesh.")
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

24/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-876082-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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)

26/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-017007-11-18
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese date 19.11.2018 per
riemerim anetaresh te keshillit mbikeqyres
E-Mail ishte
("")
u be
("eda_dervishi@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Erjona Serjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/11/2018")
u be
("19/11/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Meri Serjani")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/11/2018")
u be
("19/11/2021")
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:
("Redian Kola")
,
Kohëzgjatja ishte
("23/11/2018")
u be
("19/11/2021")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
14/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-036297-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt. 22.11.2018, ku vendosi
: Riemërim Administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lefter Serjani")
Kohëzgjatja ishte
("23/11/2018")
u be
("22/11/2021")

,

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
16/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-148484-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së aksionarëve datë
15.04.2019 për miratimin e largimit të ekspertes znj. Mirjana Dervishi dhe emërimin e
ekspertit kontabel z. Ylvi Hana me licence 296 datë 27.08.2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
("Ylvi Hana")
"15/04/2019"
eshte larguar eksperti kontabel:
("Mirjana Dervishi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
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Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-272289-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
VENDIMI I ORTAKUT SERJANI ER SHA VITI 2018.PDF
SHENIME FINANCIARE SERJANI ER SHA VITI 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-555184-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendiimit date 05.07.2020 ku eshte vendosur:
Emerimi i z,Kristaq Ndini dhe z.Albion Ndini, ne cilesine e audituesit ligjor, per auditimin
e pasqyrave financiare te vitit 2019.
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

07/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-600478-10-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
BILANCI SERJANI ER SHA 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Raporti Auditimit.pdf
BILANCI SERJANI ER SHA 2019.pdf
VENDIMSR.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx

01/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-761993-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte-3.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres-5.xlsx
I ASAMBLESÈ SÈ ORTAKUT TÈ VETÈM.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar-7.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta-5.xlsx
auditim seriani.PDF
Pasqyrat financiare - SERJANI ER.pdf

Datë

:30/12/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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