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

L32126004A
26/09/2013

3. Emri i Subjektit

M.C INERTE LUMZI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/09/2013
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.11, Rruga "
Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale nr.3712, numër
pasurie 315/10.
100.000,00

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

100,00
Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve ne
kaskaden e lumit Lumzi, tek Autoriteti Kontraktues,
Ministria e Ekonomise ku perfshihet financimi, projektimi,
ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi,
shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Te
hartoje projektin e ndertimit te kater hidrocentraleve, te lidhe
kontrata sipermarrjeje per zbatimin e punimeve te projektit si
dhe cdo lloj kontrate tjeter me qellim realizmin e objektit te
kontrates se koncesionit te nenshkruar me date 06.09.2013
nr.10322Rep dhe nr.3316 Kol. 5.2.Gjithashtu shoqeria do te
mund te kryeje cdo aktivitet tjeter ekonomik, tregtar,
financiar, qe gjykohet e nevojshme dhe e dobishme per
realizimin e objektit te shoqerise, perfshire shitjen e mjeteve
te shoqerise si makinerite, pajisjet, marrja dhe dhenia me
qira, te qenit garant, hipotekimi dhe pjesemarrja ne shoqeri te
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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. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët
14.1 Vlera e kapitalit
14.2 Numri i pjesëve
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

tjera.3.Aktivitetet e siperpermendura do te realizohen duke
respektuar legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe konform me
programin e aktivitelit ekonomik dhe financiar, te miratuar
nga Asambleja e Ortakeve te shoqerise.
Mark Gjinaj
Nga: 12/03/2019

Deri: 12/03/2024

Administrator per vepruar dhe per te ndekur procedurat
vetem per ndertimin e HEC-it Tuc
Mark Luli
Nga: 25/09/2018

Deri: 25/09/2023

M. C. INERTE
Para: 70.000,00

Natyre:

70,00
70,00

14.4 Komente (nëse ka)
15. Ortakët
15.1 Vlera e kapitalit
15.2 Numri i pjesëve
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

RAFAELO 2002
Para: 30.000,00

Natyre:

30,00
30,00

15.4 Komente (nëse ka)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Shkoder Qafe Mali TUC Koravi - Tuç, Komuna Qafe Mali, Puke Shkoder Rrape LUMZI Lumzi - Breg, Komuna
Rrape, Puke
Emri Tregtar: M.C INERTE LUMZI
E-Mail: mcinerte@hotmail.com
Telefon: 0682020068

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-202813-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/10/2013

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-229094-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te administratorit, date 23.10.2013 per
hapjen e dy adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Rrape;
LUMZI;
- Breg, Komuna Rrape, Puke;
"
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;
Puke;
;
Qafe Mali;
TUC;
Koravi - Tuç, Komuna Qafe - Mali, Puke;
"

Lumzi

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
26/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-893555-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

20/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-951111-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 19.03.2015, të administratorit të
shoqërisë per saktësimin e adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;

TIRANE;
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Njësia Bashkiake nr.11, Rruga " Dritan Hoxha", ndodhur në zonën kadastrale
nr.3712, numër pasurie 315/10.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Dritan Hoxha", godina prane Bankes Intesa San Paolo;
"
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
21/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-158309-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

04/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-787493-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Ortakeve dt. 01.07.2016 per
ndryshimin e kuotave te kapitalit te shoqerise dhe largimi I Ortakut.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte larguar ortaku:
("ANI SHPK")
Kane ndryshuar te dhenat per
("RAFAELO 2002")
, Vlera e
Kontributit ishte
("20.000,00")
u be
("30.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("RAFAELO 2002")
, Përqindja e
Kapitalit ishte
("20,00")
u be
("30,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("RAFAELO 2002")
, Numri i
aksioneve ishte
("20,00")
u be
("30,00")
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
4

11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-808548-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

20/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-990915-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Marreveshje Pengu mbi Kuotat dt. 17.10.206 Nr.
962 Rep., dhe Nr. 346 Kol. lidhur midis Bankes Societe Generale Albania si Pengmarrese
dhe shoqerise si Pengedhenese. Palet kane lidhur nje Kontrate per Kredi Bankare Afatgjate
Nr. 961 Rep., dhe Nr. 345 Kol. dt. 17.10.2016 sipas se ciles banka I ka dhene kredi
kredimarresit. Per te siguruar permbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e kredise,
kredimarresi ofron peng mbi kuota te shoqerise ne masen e percaktuar ne kontrate.
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

04/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-356748-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël

23/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-875931-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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)
08/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-951697-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.09.2018, ku eshte vendosur,
riemerimi i administratorit te shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("mcinerte@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mark Luli")
, Nga
Data ishte
("16/09/2013")
u be
("25/09/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Mark Luli")
,
Kohëzgjatja ishte
("16/09/2018")
u be
("25/09/2023")
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

05/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-964156-10-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te Vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

6

27/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-144210-03-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 12.03.2019 për emërimin e
administratorit Mark Gjinaj. Administrator per vepruar dhe per te ndekur procedurat vetem
per ndertimin e HEC-it Tuc.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Mark Gjinaj")
"12/03/2019
Ne daten "12/03/2024

Nga data

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
24/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-205213-05-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 21.05.2019 për caktimin e
audituesit ligjor.
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

29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-283995-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
6. VENDIM ASAMBLEJE.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
5. RAPORT AUDITI_compressed.pdf
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Datë: 20/06/2020

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