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

K53007401T
07/06/2005

3. Emri i Subjektit

STAR

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/09/2004

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/09/2004
Fier Fier FIER L.APOLLONIA

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
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

100.000,00
100,00
Ne fushen e transmentimit radio-televiziv lokal.Prodhim,
trasnmetim dhe ritransmetimin e programeve dhe
informacioneve te çdo lloji me an te zerit, figures, sinjaleve
te koduara, shkrimit te destinuar per publikun, nepermjet
valeve ekektromagnetike, kabllove, sateliteve apo me çdo
mjet tjeter.
Astrit Hoxha
Nga: 06/06/2016

Deri: 06/06/2021

AstritHoxha

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

Natyre:

1

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)
100,00
*Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse një
kuotë zotërohet në bashkëpronësi)
12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:

Emri Tregtar: STAR
Telefon: 0686078006
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-019823-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 30/09
/2004

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:32214, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit-30.09.2004, Emri i subjektit-STAR, Forma ligjore-SHPK, Data e
themelimit-05.09.2004, Selia-Fier, Lagjja Apollonia, Sheshi Fitorja, Kohezgjatja-Pa afat,
Kapitali-100 000 leke, Objekti-Ne fushen e transmentimit radio-televiziv lokal.Prodhim,
trasnmetim dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me an te
zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuar per publikun, nepermjet valeve
ekektromagnetike, kabllove, sateliteve apo me çdo mjet tjeter. Perfaqesuesi ligjor-Astrit
Hoxha, Ortaket-Astrit Hoxha 50% dhe Taulant Ismaili 50%.
Lista e Dokumenteve:
R36-Nr-30-YC-EH-13-12-20070013.pdf

22/04/2010

Numri i ceshtjes: CN-382706-04-10
Telefon ishte
("")
u be

("0686078006")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Taulant Ismaili")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Hoxha")
("50.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Hoxha")
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Astrit Hoxha")

, Kontributi në para ishte
, Përqindja në kapital
, Numri i aksioneve ishte
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("50,00")

u be

("100,00")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Hoxha")
,
Kohëzgjatja nga ishte
("05/09/2004")
u be
("31/03/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Hoxha")
,
Kohëzgjatja deri ishte
("05/09/2006")
u be
("31/03/2015")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
10/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-630077-09-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

17/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-099895-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011
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

07/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-737145-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 06.06.2016 ku
eshte vendosur : Riemerimin e administratorit te shoqerise Astrit Hoxha.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Astrit Hoxha")

,
3

Kohëzgjatja nga ishte
("31/03/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja deri ishte
("31/03/2015")

u be
("06/06/2016")
("Astrit Hoxha")
,
u be
("06/06/2021")

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
05/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-916177-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2009

10/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-976188-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

11/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-257055-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1309/3 Prot., datë 27.06.2019 lëshuar
nga shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” SHPK., protokolluar nga QKB me Nr.9254 Prot.,
datë 05.07.2019, ku është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative në aktivet e pales
debitore, shoqëria “STAR” SHPK me NUIS (NIPT) K53007401T me perfaqësues ligjor Z.
Astrit Hoxha.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

02/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-317459-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.1476/3 Prot., datë 15.08.2019,
protokolluar nga QKB me Nr.11197 Prot., datë 26.08.2019, lëshuar nga shoqëria
Përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqja menjëherë e masës së
sekuestros konservative në aktivet e pales debitore, shoqëria “STAR” sh.p.k., me NUIS
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(Nipt)– K53007401T.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik
17/11/2020

Numri i ceshtjes: CN-618892-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.3162 Prot., 2401 Regj., datë
09.11.2020, leshuar nga zyra permbarimore "Ardael" SHPK, ku ështe urdhëruar: Vendosja
e mases se sekuestros konservative mbi kapitalin që zotëron debitori shoqeria “STAR”
SHPK, me Nuis (Nipt) K53007401T, perfaqësuar nga Astrit Hoxha. Masa e bllokimit te
vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj Zyre Përmbarimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

09/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-655701-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.3274 Prot., Nr.2401 Regj., datë
29.01.2021, protokolluar nga QKB me Nr.1167 Prot., datë 03.02.2021, lëshuar nga Zyra
Përmbarimore “Ardael” sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros
konservative në akpitalin e palës debitore shoqëria “STAR” sh.p.k., pajisur me Nuis
(Nipt)- K53007401T, përfaqësuar nga z. Astrit Hoxha në cilësinë e administratorit.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

28/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-756522-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
VENDIMI STAR.pdf
SHENIME.pdf

27/07/2022

Numri i ceshtjes: CN-957742-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
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Vulosur elektronikisht nga
Qendra Kombëtare e Biznesit
Date:2022/08/05 15:29:28 +02:00
K53007401T2022080515285533
3006
Shënim : Ky dokument është gjeneruar dhe vulosur me anë
të një procedure automatike nga një sistem elektronik (Qendra Kombëtare e Biznesit)

