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

L12018005I
18/08/2011

3. Emri i Subjektit

BARDHGJANA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

15/08/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 15/08/201115/08/2046

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Lezhe Orosh REPS Qender Reps, Komuna Orosh, Mirdite

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
Ndertim, operim, transferim i hidrocentralit BISAK tek
autoriteti kontraktues, ku perfshihet, financimi, ndertimi,
venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi,
shprendarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne
zbatim te kontrates se koncesionit numer 703 Rep.
Simon Lala
Nga: 30/01/2022

Deri: 30/01/2027

SimonLala

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve

54,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

54,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve

ULZA

Para: 54.000,00

Natyre:

Para: 46.000,00

Natyre:
1

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

46,00
46,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
Emri Tregtar: BARDHGJANA
Telefon: 0692082200

15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Regjistrimi Fillestar: CN-584677-08-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
17/10/2011

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-603401-10-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
02.10.2011, per ndryshimin e selise se shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
;
Orosh;
Qender Reps, Komuna Orosh, Mirdite;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
e Kavajes, Pallati Nr.96.;
"

REPS;
TIRANE;

Rruga

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-621662-09-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor për Vitin Financiar 2013
Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Raport Auditimi
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08/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-145140-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë,
datë 29.01.2017, ku është vendosur: Riemërimi i administratorëve të shoqërisë, Z.Nikolin
Shpani dhe Z.Simon Lala.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Nikolin Shpani")
,
Nga Data ishte
("15/08/2011")
u be
("29/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Nikolin Shpani")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/08/2016")
u be
("29/01/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Simon Lala")
, Nga
Data ishte
("15/08/2011")
u be
("29/01/2017")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Simon Lala")
,
Kohëzgjatja ishte
("15/08/2016")
u be
("29/01/2022")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

14/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-375518-07-17 (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)
Bilanci Kontabël

03/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-842863-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 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)

23/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-554025-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin financiar 2019
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Lista e Dokumenteve:
Vendim ortaku 2019.pdf
Pasqyra e performancës sipas natyres BARDHGJANA.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar BARDHGJANA.xlsx
Shenime 19 Bardhgjana.pdf
19/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-744787-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
vendim ortaku 2020.pdf
2020 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
2020 Pasqyra e performanc+½s sipas natyres.xlsx
BARDHGJANA SHENIME 2020.pdf

19/01/2022

Numri i ceshtjes: CN-849453-01-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenime shpjeguese SR,BARDHGJANA 2018.pdf
pagesa.pdf
Vendim i Asamblese Bardhgjana_viti 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra Financiare BARDHGJANA 2018.pdf

03/03/2022

Numri i ceshtjes: CN-868215-02-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 11.02.2022 për riemërimin e
administratorit Simon Lala për një periudhë 5 vjeçare, si dhe largimin e Nikolin Shpani si
administrator.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte larguar administratori:
("Nikolin Shpani")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Simon Lala")
, Nga
Data ishte
("29/01/2017")
u be
("30/01/2022")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Simon Lala")
,
Kohëzgjatja ishte
("29/01/2022")
u be
("30/01/2027")
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
12/04/2022

Numri i ceshtjes: CN-892306-04-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i kontratës së dhurimit të kuotave datë
28.03.2022, ndërmjet palës dhuruese shoqeria “KORENTI” sh.p.k., me palën pranuese z.
Simon Lala dhe shoqeria “ULZA” sh.p.k. 2- Depozitimi i kontratës së dhurimit të kuotave
datë 28.03.2022, ndërmjet palës dhuruese shoqeria “A & S -04 -ALBANIA” sh.p.k., me
palën pranuese z. Simon Lala. 3- Depozitimi i vendimit të asamblesë së pergjithshme te
ortakëve të shoqërisë “KORENTI” sh.p.k., datë 28.03.2022, ku është vendosur: Miratimi i
dhurimit të 20 % të kuotave që zotëron në shoqërinë " BARDHGJANA " sh.p.k. 4Depozitimi i vendimit të asamblesë së pergjithshme te ortakëve të shoqërisë “A & S -04 ALBANIA” sh.p.k., datë 28.03.2022, ku është vendosur: Miratimi i dhurimit të 40 % të
kuotave që zotëron në shoqërinë " BARDHGJANA " sh.p.k.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Simon Lala")
Numri i aksioneve "54,00
Perqindja ne kapital "54,00
Kontributi ne para "54.000,00
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("KORENTI")
eshte larguar ortaku:
("A & S -04 -ALBANIA")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ULZA")
, Vlera e Kontributit ishte
("40.000,00")
u be
("46.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ULZA")
, Përqindja e Kapitalit ishte
("40,00")
u be
("46,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("ULZA")
, Numri i aksioneve ishte
("40,00")
u be
("46,00")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit

Datë: 11/05/2022

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