
1

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) L91307004G

2. Data e Regjistrimit 07/01/2019
3. Emri i Subjektit FINANCA JOTE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 03/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 03/01/2019

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga "Mihal Duri", Pallati 58, 
Shkalla 1, Kati 2, Apartamenti 4 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Asistence dhe sherbim kontabel, regjistrim te dhenash 

kontabel, konsulence ne fushen fiskale, sherbime te 
konsulences financiare, sherbime te konsulences te bazuara 
ne ekspertiza kontabel, menaxhim i risqeve te informacionit, 
sherbime te kontrollit te menaxhimit, investigim detyrimesh 
dhe te drejtash ne situata problemesh midis paleve, sherbime 
per transaksionet e blerjes dhe shitjes se kapitaleve, sherbime 
te perfaqsimit te shoqerive te huaja, konsulence 
manaxheriale dhe organizative. rekrutim dhe trainim 
profesional dhe sherbime te lidhura me to si dhe te gjitha 
aktivitetet e ligjshme qe do te konsiderohen te nevojshme per 
permbushjen e objektit te saj.
Erald Shuaipi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 03/01/2019                Deri: 02/01/2024
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
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parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret do te kene te drejte te perfaqesojne 
Shoqerine ne menyre individuale ndaj paleve te treta pa asnje 
kufizim te kompetencave qe u jepen administratoreve ne 
baze te ligjit dhe Statutit te Shoqerise.
Natasha Shuaipi12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 03/01/2019                Deri: 02/01/2024

13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret do te kene te drejte te perfaqesojne 
Shoqerine ne menyre individuale ndaj paleve te treta pa asnje 
kufizim te kompetencave qe u jepen administratoreve ne 
baze te ligjit dhe Statutit te Shoqerise.

14. Ortakët EraldShuaipi
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 4.900,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 49,00

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

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 5.100,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 51,00

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

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: FINANCA JOTE
Web site: http://financajote.al
E-Mail: info@financajote.al  
Telefon: +355 4 451 4118 +355 67 21 31 931 
Të Tjera: http://financajote.com

18. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF8FF001-2DCB-4CDE-BB75-8DAAFA4049E0
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)

Regjistrimi Fillestar: CN-052720-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

15/03/2019 Numri i ceshtjes: CN-131974-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, datë 13.03.2019, ku është vendosur: -
Dhurim kapitali. Depozitim i Kontratës  së dhurimit të kuotave, datë  13.03.2019. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Natasha Shuaipi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("4.000,00")            u be              ("5.100,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Natasha Shuaipi")                    , Përqindja e 
Kapitalit ishte                      ("40,00")            u be              ("51,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Erald Shuaipi")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("6.000,00")            u be              ("4.900,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Erald Shuaipi")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("60,00")            u be              ("49,00")           

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

Datë: 29/03/2019 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=13966CE1-5C3A-4629-90E6-CBABBE817F43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=336A2932-9251-4F61-9908-207B0EA925AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=336A2932-9251-4F61-9908-207B0EA925AB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36837702-81BF-46DE-967B-3F6F0326B7AF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CE10B26F-1D20-46AE-A8AD-C08AE1294BC9

