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

L32125021H
25/09/2013

3. Emri i Subjektit

FATLUM

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

24/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 24/09/2013
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga
Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7 .
46.115.043,00

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
12.1 Vlera e kapitalit

100,00
Projektimi, ndertimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit
"Perrollaj" tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet
financimi, ndertimi, importimi i pajisjeve, venia ne pune,
prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi
dhe shitja e energjise elektrike te prodhuar ne kete
hidrocentral, ne zbatim te Kontrates se Koncesionit te
Formes "BOT" per ndertimin e Hidrocentralit "Perrollaj"
Nr.10283 Rep., Nr.3307 Kol., date 06/09/2013.
Isa Ukperaj
Nga: 01/05/2019

Deri: 01/05/2024

DENIS-05
Para: 100.000,00

Natyre:
1

12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

46.015.043,00
100,00
100,00

12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Kukes Golaj PEROLLAJ Lagjja Perrollaj, ambjent i hapur,
zona kadastrale 2950, nr.pasurise 11/a, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23/a, 229/a, 230, 231
Emri Tregtar: FATLUM
E-Mail: denis05shkpk@gmail.com
Telefon: 0682055151

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-201852-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
16/04/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-431845-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i prokurës së posaçme, nr.619 Rep., nr.423 Kol.,
datë 07.04.2014, me anë të së cilës administratori i shoqerisë, z. Isa Ukperaj, emëron Znj.
Nexhmije Ukperaj, të kryej veprime pranë Bankës Kombëtare Tregtare, lidhur me:1Tërheqjen apo transferimin e vlerave monetare (lekë apo valuta të tjera) në emër dhe për
llogari të shoqërisë “FATLUM” sh.p.k., në llogaritë bankare të hapura nga ana e shoqërisë
tonë pranë kësaj banke, tek të tretët.2-Depozitimi i vlerave monetare, lekë apo valutave të
tjera.3- Gjithashtu ka të drejtë të paraqitet pranë cdo institucioni apo organi administrativ,
për të depozituar apo tërhequr dokumentacionin në lidhje me shoqërinë “FATLUM”
sh.p.k.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
2

paguar)
Dokumenti i autorizimit
31/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-583217-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci I vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

29/09/2014

Numri i ceshtjes: CN-648882-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 22.9.2014, per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Kukes;
HAS;
;
Golaj;
PEROLLAJ;
Lagjja Perrollaj, ambjent i hapur, zona kadastrale 2950, nr.pasurise 11/a, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23/a, 229/a, 230, 231;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

17/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-057045-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.05.2015, ku eshte vendosur,
ndryshimi i adreses kryesore. Saktesim i kodit NVE.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7 .;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
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Hamdi Shijaku, Pallati 41, Hyrja 2, Apartamenti 27 .;

"

Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
01/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-185120-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/12/2015

Numri i ceshtjes: CN-464182-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 10.10.2015, ku eshte vendosur,
caktimi i ekspertit kontabel znj. Shpresa Breçani per vleresimin e zmadhimit te kapitalit
themeltar, vendimit date 05.11.2015 per miratimin e Raportit te Ekspertit dhe Raportit te
Ekspertit Kontabel date 05.11.2015.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"46.115.043,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"461.150,43"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per
("DENIS-05")
,
Contribution_Nature_Value ishte
("")
u be
("46.015.043,00")
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
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paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
19/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-827807-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-412823-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-893266-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
5

Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
10/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-191805-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. Ekstra Prot
datë 01.05.2019 për emërimin e administratorit z. Isa Ukperaj për një periudhë 5 vjeçare.
E-Mail ishte
("")
u be
("denis05shkpk@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Isa Ukperaj")
, Nga
Data ishte
("24/09/2013")
u be
("01/05/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Isa Ukperaj")
,
Kohëzgjatja ishte
("24/09/2018")
u be
("01/05/2024")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-293756-07-19 (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 funksionit.xlsx
PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR.xlsx
SHENIME SHPJEGUESE_.pdf
Vendim i asmablese se ortakut viti 2018 Fatlum shpk.pdf
BILANC FATLUM.pdf

Datë: 20/05/2020

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