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

L61720027D
20/05/2016

3. Emri i Subjektit

E-ticketing Systems

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

16/05/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 16/05/201616/05/2096
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 5, rruga Ismail
Qemali, godina nr 32, kati 3
100.000,00

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

10. Administratori/ët

1,00
Dizenjim, zhvillim, zbatim, shitje apo dhenie me qera
sistemesh per administrimin elektronik te biletave.
Mirembajtje dhe ofrimi i asistences teknike per keto lloj
sistemesh. Shitje biletash per aktivitete kulturore, sportive,
turistike, transport urban e interurban etj, nga platforma te
ndryshme. Promovim dhe menaxhim i eventeve te natyrave
te ndryshme. Tregti, import-eksport me shumice e pakice te
pjeseve elektronike te lidhura me sistemet e biletarise
elektronike dhe portave te aksesit. Te kryeje cdo aktivitet
aktivitet te ligjshem qe lidhet me sistemet e biletarise
elektronike si dhe cdo aktivitet apo veprimtari tjeter te cilat
mund te konsiderohen te dobishme, plotesuese ose te
nevojshme per realizimin e qellimeve te shoqerise, me kusht
qe keto veprime apo aktivitete te mos sjellin ndryshim
themelor te objektit te veprimtarise se shoqerise.
Holta Orgocka
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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 (%)

Nga: 16/05/2016

Deri: 16/05/2021

Arch Investor
Para: 100.000,00

Natyre:

1,00
100,00

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

Emri Tregtar: E-ticketing Systems
Telefon: 0662010999

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-699706-05-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
17/07/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-378240-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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31/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-892864-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël

Datë: 20/12/2018

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