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

L39523001J
23/09/2013

3. Emri i Subjektit

EDIANI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/09/2013

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Lezhe Rreshen RRESHEN Pallati 8/150. Rreshen. 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
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
¦ Financim , projektim , ndertim , venie ne pune ,
administrim , mirembajtje e Hidrocentralit SHENGJON me
vendodhje ne Fan MIRDITE dhe transferimin e tyre nga
Koncensionari tek Autoriteti Kontraktues. ¦ Shoqeria mund te
kryeje gjithashtu cdo aktivitet tjeter qe lidhet me objektin e
saj dhe e favorizon ate.
Llesh Boçi
Nga: 18/10/2018

Deri: 18/10/2023

EDI-ENERGJI
Para: 100.000,00

Natyre:

100,00
100,00
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12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Lezhe Fan SHENGJIN Shengjin, Sipërfaqe toke me nr.
Pasurisë 639, zona kadastrale 3345, ne proin " Kenell"
Emri Tregtar: EDIANI
E-Mail: ediani@live.com
Telefon: 0686878877

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-199036-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/07/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-566989-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozita e bilancit 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

04/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-984348-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i kodit ekonomik.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

02/10/2015

Numri i ceshtjes: CN-328276-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 01.103.2015 per hapjen e adreses
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dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
MIRDITE;
;
Fan;
SHENGJIN;
Shengjin, Sipërfaqe toke me nr. Pasurisë 639, zona kadastrale 3345, ne proin "
Kenell";
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-857445-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-406426-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozituan pasqyrat financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
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

26/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-992308-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
18.10.2018, ku është vendosur: Riemërimi i administratorit të shoqërisë edhe për një
periudhë 5 vjeçare. Depozitimi i Vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë
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18.10.2018, ku është vendosur: Shitja e 2% të kuotave që zotëron në shoqëri ortaku
"Kthella" shpk në favor të ortakut shoqëria "Edi - Energjia" shpk. Depozitimi i Kontratës
së shitjes së kuotave, datë 18.10.2018.
E-Mail ishte
("")
u be
("ediani@live.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("KTHELLA")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EDI-ENERGJI")
, Vlera e
Kontributit ishte
("98.000,00")
u be
("100.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EDI-ENERGJI")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("98,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("EDI-ENERGJI")
, Numri i
aksioneve ishte
("98,00")
u be
("100,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Llesh Boçi")
, Nga
Data ishte
("20/09/2013")
u be
("18/10/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Llesh Boçi")
,
Kohëzgjatja ishte
("20/09/2018")
u be
("18/10/2023")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
16/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-011573-11-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël

09/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-236619-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx
Shenimet Ediani 2018.pdf
Vendimi i ortakut.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

Datë: 15/06/2020

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