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

L81528022A
28/03/2018

3. Emri i Subjektit

HYPAR GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

23/03/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 23/03/2018
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Luigj
Guraguqi, Pallati 2/2, Kati 1
100.000,00

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

3,00
Veprimtari bar-kafe dhe restorant. Dhenia e konsulences dhe
sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe
private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike,
financiare, strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen
(duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive
/ nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne
lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet,
perqendrimet, blerja e shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne
shoqeri o dege shoqerie dhe ne pune te tjera te
jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analiza
tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin e partnereve
strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe
gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre
sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave
permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te
perparuar ne perpunimin automatik te te dhenave, qe do te
perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te
tretet.
Sherbime
konsulence
dhe
asistence
per
nderkombetarizimin e ndermarrjeve; te siguroje ndihme
teknike per institucionet dhe kompanite edhe nepermjet
perpunimeve kompjuterike, si dhe mbeshtetjen elektronike
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ne distance; trajnim profesional ne klase dhe ne distance;
tregtim elektronik; studime marketingu. Per te arritur kete
objekt, shoqeria mund te perdore gjithashtu edhe sherbimet e
paleve te treta (te punesuar, keshilltare, anetare te tjere te
shoqerise, profesioniste, agjente, perfaqesues, etj.) sipas
formave, menyrave dhe metodave te" percaktuara nga ligji
ne fuqi. Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme
investimi qe mund teparaqiten ne cdo sektor te ekonomise se
vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me
subjekte te trete, investitor i vetem ose investitor mazhoritar
me qellim arritjen e objektivave ekonomike te shoqerise dhe
pjesemarrjes ne projektete me impakt social qe diktojn
rritjen ekonomike te vendit dhe standartet e tij te jeteses.
Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose
private, vendase dhe te huaja; kryerja e sherbimeve ne emer
dhe ne favor te personave fizike, shoqerive, konsorciume,
shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private,
kombetare ose te huaj, dhe te individeve permes perpunimit
te te dhenave. Procesi i perzgjedhjes per rekrutimin e stafit
dhe organizimin e kurseve te informacionit, edukimit dhe
trajnimit. Blerja, shitja, shkembimi, ndertimi, renovimi,
menaxhimin dhe dhenia me nenqira, leasing, te pasurive te
patundshme ne pergjithesi, te tipit urban dhe rural, duke
perfshire ndertimin e pasurive te patundshme. Blerja,
perdorimi, licencimi, per arsye te ndryshme, dhe shitja e te
drejtave te pronesise industriale te cdo lloji dhe natyre.
Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe
hulumtimit te tregut; aktiviteti i kerkimit dhe zhvillimit.
Duke marre perfaqesime, mandate, te delegoje per llogari te
shoqerive tregtare, industriale, ushqimore dhe sherbimeve ne
pergjithesi duke marre pozicione brenda sferes se
ndermjetesimit tregtare. Import-eksport, prodhim e tregtim,
me shumice e pakice te artikujve industrial si nafte,
beznine,gaz, vaj per makina; artikujve te ndryshem
ushqimor;mineraleve te te te gjitha llojeve; materialeve te
ndertimit; te paisjeve elektrike dhe elektronike; te mjeterve
te ndryshme te transports tokesor, ujor dhe ajror si dhe
pjeseve te tyre; te makinerive per prodhim ,amballazhim te te
gjitha llojeve ; te paisjeve dhe impianteve te ndryshme te
karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, ushqimor,
mjeksor, farmaceutik, sportiv, kulturor etj. Ndertime te te
gjitha llojeve. Agjensi udhetimesh. Bar kafe. Me qellim
arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit
kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo
te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera,
shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme.
2

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

Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne
pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja
e ortakeve.
Lorida Spaho
Nga: 25/11/2019

ArtidHyka

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 20.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët

Natyre:

RaimondoMalaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 30.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

30,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët

Deri: 25/11/2024

Natyre:

LUCAPARAZZA

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 50.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: EUROPA CAFFE
E-Mail: hypargroup@gmail.com
Telefon: 0695151510

17. Statusi:
Pezulluar
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
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Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-714399-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
16/04/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-739818-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
12.04.2018 ku eshte vendosur: - Shitjen e 70 % te kuotave te zoteruara nga ortaket Luca
Parazza dhe Artid Hyka ne favor te Raimondo Malaj dhe Fatmir Sakolli. Caktimin e
administratorit te shoqerise Raimondo Malaj . Ndryshimin e adreses kryesore. Depozitimi i
Kontrates se Shitjes se 70 % te kuotave, date 12.04.2018, Nr. 701 Rep., Nr.335 Kol.
Numri i Aksioneve ishte
"3,00"
u be
"2,00"
Vlera e Aksionit ishte
"33.333,33"
u be
"50.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Luigj Guraguqi, Pallati 2/2, Kati 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Nr. 5, Kompleksi Nobis, Kati 1, Hyrja C, Pasuria Nr. 7/630-N9;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Fatmir Sakolli")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
eshte larguar ortaku:
("Artid Hyka")
eshte larguar ortaku:
("Luca Parazza")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Raimondo Malaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("30.000,00")
u be
("50.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Raimondo Malaj")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("30,00")
u be
("50,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Raimondo Malaj")
"12/04/2018
Ne daten "12/04/2023
eshte larguar administratori:
("Luca Parazza")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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18/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-847055-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimitt e asamblese se ortakeve Nr. 1 date
01.06.2018 ku eshe vendosur pranimi i kerkeses se z. Fatmir Sakolli dhe Raimondo Malaj
per shitjen pjeserisht te pjeseve qe ata zoterojne ne kapitalin e shoqerise. Ortaku z. Fatmir
Sakolli shet pjesen e tij respektive prej 50% ne kapitalit ne favor te z. LUCA PARAZZA.
Shitjen e 20% te kuotave nga ortaku z. Raimondo Malaj ne favor te z. Artid Hyka.Z.
Raimondo Malaj ruan kuoten prej 30% te kapitalit.Caktimin e z. Raimondo Malaj dhe
Luca Parazza si administratore te shoqerise per nje periudhe 5 vjeçare.Kontrate e shitjes se
kutoave Nr. 1061 Rep dhe 527 Kol date 01.06.2018.
Numri i Aksioneve ishte
"2,00"
u be
"3,00"
Vlera e Aksionit ishte
"50.000,00"
u be
"33.333,33"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("LUCA PARAZZA")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Artid Hyka")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "20.000,00
eshte larguar ortaku:
("Fatmir Sakolli")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Raimondo Malaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("30.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Raimondo Malaj")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("50,00")
u be
("30,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Luca Parazza")
Nga data "01/06/2018
Ne daten "01/06/2023
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Raimondo Malaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("12/04/2023")
u be
("01/06/2023")
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

31/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-923276-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 29.08.2018 per ndryshim emri
tregtar.
Emri Tregtar ishte
("HYPAR GROUP")
u be
("EUROPA CAFFE")
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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30/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-282987-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
vh.pdf
bILANCI hYPAR.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

03/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-342917-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
18.09.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("hypargroup@gmail.com")
Objekti ishte
("Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve
publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare,
strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe
riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne lidhje
me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e shoqerive,
pjesemarrje aksionere, ne shoqeri o dege shoqerie dhe ne pune te tjera te jashtzakonshme
financiare, duke bere studime dhe analiza tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin
e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithcka eshte e
nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te
dhenave permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar ne
perpunimin automatik te te dhenave, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje
sherbim per te tretet. Sherbime konsulence dhe asistence per nderkombetarizimin e
ndermarrjeve; te siguroje ndihme teknike per institucionet dhe kompanite edhe nepermjet
perpunimeve kompjuterike, si dhe mbeshtetjen elektronike ne distance; trajnim profesional
ne klase dhe ne distance; tregtim elektronik; studime marketingu. Per te arritur kete
objekt, shoqeria mund te perdore gjithashtu edhe sherbimet e paleve te treta (te punesuar,
keshilltare, anetare te tjere te shoqerise, profesioniste, agjente, perfaqesues, etj.) sipas
formave, menyrave dhe metodave te" percaktuara nga ligji ne fuqi. Promovimi dhe
pjesemarrja ne mundesi te ndryshme investimi qe mund teparaqiten ne cdo sektor te
ekonomise se vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte te trete,
investitor i vetem ose investitor mazhoritar me qellim arritjen e objektivave ekonomike te
shoqerise dhe pjesemarrjes ne projektete me impakt social qe diktojn rritjen ekonomike te
vendit dhe standartet e tij te jeteses. Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike
ose private, vendase dhe te huaja; kryerja e sherbimeve ne emer dhe ne favor te personave
fizike, shoqerive, konsorciume, shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private,
kombetare ose te huaj, dhe te individeve permes perpunimit te te dhenave. Procesi i
perzgjedhjes per rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve te informacionit, edukimit
dhe trajnimit. Blerja, shitja, shkembimi, ndertimi, renovimi, menaxhimin dhe dhenia me
nenqira, leasing, te pasurive te patundshme ne pergjithesi, te tipit urban dhe rural, duke
perfshire ndertimin e pasurive te patundshme. Blerja, perdorimi, licencimi, per arsye te
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ndryshme, dhe shitja e te drejtave te pronesise industriale te cdo lloji dhe natyre. Aktiviteti
i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit te tregut; aktiviteti i kerkimit dhe
zhvillimit. Duke marre perfaqesime, mandate, te delegoje per llogari te shoqerive tregtare,
industriale, ushqimore dhe sherbimeve ne pergjithesi duke marre pozicione brenda sferes
se ndermjetesimit tregtare. Import-eksport, prodhim e tregtim, me shumice e pakice te
artikujve industrial si nafte, beznine,gaz, vaj per makina; artikujve te ndryshem
ushqimor;mineraleve te te te gjitha llojeve; materialeve te ndertimit; te paisjeve elektrike
dhe elektronike; te mjeterve te ndryshme te transports tokesor, ujor dhe ajror si dhe
pjeseve te tyre; te makinerive per prodhim ,amballazhim te te gjitha llojeve ; te paisjeve
dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, ushqimor,
mjeksor, farmaceutik, sportiv, kulturor etj. Ndertime te te gjitha llojeve. Agjensi
udhetimesh. Bar kafe. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit
kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne
shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme.
Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet
paraprakisht nga asambleja e ortakeve.")
u be
(" Veprimtari bar-kafe dhe
restorant. Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve
publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare,
strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe
riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne
lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e
shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne shoqeri o dege shoqerie dhe ne pune te tjera te
jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analiza tregu, perpunim te
planeve industriale, kerkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve,
konferencave dhe gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre
sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave permes perdorimit te
paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar ne perpunimin automatik te te
dhenave, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te tretet.
Sherbime konsulence dhe asistence per nderkombetarizimin e ndermarrjeve; te
siguroje ndihme teknike per institucionet dhe kompanite edhe nepermjet
perpunimeve kompjuterike, si dhe mbeshtetjen elektronike ne distance; trajnim
profesional ne klase dhe ne distance; tregtim elektronik; studime marketingu. Per te
arritur kete objekt, shoqeria mund te perdore gjithashtu edhe sherbimet e paleve te
treta (te punesuar, keshilltare, anetare te tjere te shoqerise, profesioniste, agjente,
perfaqesues, etj.) sipas formave, menyrave dhe metodave te" percaktuara nga ligji ne
fuqi. Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme investimi qe mund
teparaqiten ne cdo sektor te ekonomise se vendit, duke u prezantuar si investitor i
barabarte me subjekte te trete, investitor i vetem ose investitor mazhoritar me qellim
arritjen e objektivave ekonomike te shoqerise dhe pjesemarrjes ne projektete me
impakt social qe diktojn rritjen ekonomike te vendit dhe standartet e tij te jeteses.
Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose private, vendase dhe te
huaja; kryerja e sherbimeve ne emer dhe ne favor te personave fizike, shoqerive,
konsorciume, shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private, kombetare ose te
huaj, dhe te individeve permes perpunimit te te dhenave. Procesi i perzgjedhjes per
rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve te informacionit, edukimit dhe
trajnimit. Blerja, shitja, shkembimi, ndertimi, renovimi, menaxhimin dhe dhenia me
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nenqira, leasing, te pasurive te patundshme ne pergjithesi, te tipit urban dhe rural,
duke perfshire ndertimin e pasurive te patundshme. Blerja, perdorimi, licencimi, per
arsye te ndryshme, dhe shitja e te drejtave te pronesise industriale te cdo lloji dhe
natyre. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit te tregut;
aktiviteti i kerkimit dhe zhvillimit. Duke marre perfaqesime, mandate, te delegoje per
llogari te shoqerive tregtare, industriale, ushqimore dhe sherbimeve ne pergjithesi
duke marre pozicione brenda sferes se ndermjetesimit tregtare. Import-eksport,
prodhim e tregtim, me shumice e pakice te artikujve industrial si nafte, beznine,gaz,
vaj per makina; artikujve te ndryshem ushqimor;mineraleve te te te gjitha llojeve;
materialeve te ndertimit; te paisjeve elektrike dhe elektronike; te mjeterve te
ndryshme te transports tokesor, ujor dhe ajror si dhe pjeseve te tyre; te makinerive
per prodhim ,amballazhim te te gjitha llojeve ; te paisjeve dhe impianteve te
ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, ushqimor, mjeksor,
farmaceutik, sportiv, kulturor etj. Ndertime te te gjitha llojeve. Agjensi udhetimesh.
Bar kafe. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit
kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte
pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te
aktiviteteve te ndryshme. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne
pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
04/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-358756-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 2 datë
02.10.2019 për hapje të një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 2, Rruga Elbasanit nr pasurie1237 dhe nr 786 kol, Pallati nr 2
kati 0 teknik te banimit.;
"
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

22/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-379858-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.10.2019, ku eshte vendosur,
ndryshimi i njerit prej administratoreve te shoqerise.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Artid Hyka")
Ne daten "11/10/2024
eshte larguar administratori:
("Luca Parazza")

Nga data "11/10/2019

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
06/12/2019

Numri i ceshtjes: CN-424393-12-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.4 date 25.11.2019, per ndryshim
administratori.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Lorida Spaho")
Ne daten "25/11/2024
eshte larguar administratori:
("Raimondo Malaj")
eshte larguar administratori:
("Artid Hyka")

Nga data "25/11/2019

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-490255-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesimi i kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

31/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-709836-05-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta 22.xlsx
hypar bilanci.pdf
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vendim 2019.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
hypar bilanci.pdf
gJOBA.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar222.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
31/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-709859-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 28.05.2021 per mbylljen e adreses
dytesore .
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
bashkiake nr 2, Rruga Elbasanit nr pasurie1237 dhe nr 786 kol, Pallati nr 2 kati 0 teknik
te banimit.;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit
Dokumenti i autorizimit

30/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-758734-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
HYpar Vendimi 2020.pdf
Hypar 2020.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta-4.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte-2.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar-3.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres-2.xlsx
Hypar 2020.pdf

20/06/2022

Numri i ceshtjes: CN-927330-06-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Pezullim Aktiviteti.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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29/07/2022

Numri i ceshtjes: CN-961433-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2021.
Lista e Dokumenteve:
vendim hypar group.pdf
hypar.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

Datë: 22/09/2022

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