EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K32810428J
(NUIS)
2. Emri i subjektit

KLARIDA SEMANJAKU

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

01/01/2003

5. Fusha e veprimtarisë

Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte
vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e
pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe
veprimtarine e mesiperme. Transport nderkombetar per vete
per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore me
pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim,
perpunim dhe shperndarje me shumice e ushqimeve per
njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore
per njerez.Tregtimi me pakice e shumice i kafsheve te gjalla
si dhe mbareshtimi i tyre. Bar- Kafe, Restorant.Tregtimi i
kafsheve te gjalla per majmeri.
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Fshati Sheqishte, Rruga e
Grupit te naftes, Objekti prane Grupit te naftes me nr. 2

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit
7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Fier ZHAREZ SHEQISHTE Rimorkio AAR 128
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Gysemrimorkio AHR 254
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Mjeti FR 39 56 D
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Koke terheqese AA 667 CV
Fier Fier FIER Fshati Sheqishte, Rruga Demokracia, Godina
nr. 70.
Fier Fier FIER Fshati Sheqishte, Rruga Shen Maria, Godina
nr. 1.
Fier Fier FIER Mjeti Frigoriferik me targa AA 239 XF
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Rimorkio AAR 540
Fier ZHAREZ SHEQISHTE FR 13 92 D
Fier ZHAREZ SHEQISHTE Mjeti me targe AB 500 XH
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8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: FERMA SEMANJAKU
E-Mail: andi.koco32@yahoo.com
Telefon: 0693474250

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-077603-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
22/09/2008

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-174927-09-08
Telefon ishte
("")
u be
("0693474250")
Objekti ishte
("Prodhim magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale,industriale, tregtim i tyre brenda dhe jashte vendit, importim dhe eksportim i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to,makiner.")
u be
("Tregeti me pakice
artikuj te ndryshem,Magazinim , perpunim dhe tregetim imputesh bujqesore e
blegtorale si dhe rritje e tregetim shpendesh")
Lista e Dokumenteve:
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)

09/12/2010

Numri i ceshtjes: CN-473986-12-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Mjeti FR 94 70 C;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Mjeti FR 39 56 D;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Mjeti FR 50 96 D;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
FR 13 92 D;
"

SHEQISHTE;
SHEQISHTE;
SHEQISHTE;
SHEQISHTE;

Lista e Dokumenteve:
24/03/2011

Numri i ceshtjes: CN-526447-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Tregeti me pakice artikuj te ndryshem,Magazinim , perpunim dhe
tregetim imputesh bujqesore e blegtorale si dhe rritje e tregetim shpendesh")
u be
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("Tregeti me pakice artikuj te ndryshem,Magazinim , perpunim dhe tregetim
imputesh bujqesore e blegtorale si dhe rritje e tregetim shpendesh. Kafene")
Lista e Dokumenteve:
21/11/2011

Numri i ceshtjes: CN-623652-11-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Tregeti me pakice artikuj te ndryshem,Magazinim , perpunim dhe
tregetim imputesh bujqesore e blegtorale si dhe rritje e tregetim shpendesh. Kafene")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale,
industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre
dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.")
Lista e Dokumenteve:

15/02/2012

Numri i ceshtjes: CN-683817-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te veprimtarise. Hapje e nje adrese dytesore.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale,
industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre
dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e
mesiperme.Bar kafe")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Fshati Sheqishte. Godina Nr.1.;
"

SHEQISHTE;

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
12/06/2012

Numri i ceshtjes: CN-804989-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
AA 985 DJ;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
Mjeti FR 94 70 C;
"
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Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)
10/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-216195-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje e tre adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Rimorkio AAR 128;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Koke terheqese AA 667 CV;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Rimorkio AAR 540;
"

SHEQISHTE;
SHEQISHTE;
SHEQISHTE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
10/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-216867-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.Bar
kafe")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe
eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme,
perdorimi i tokes bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe
veprimtarine e mesiperme.Bar kafe.Transport nderkombetar per vete per te trete
dhe me qera.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

30/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-581226-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
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materialin tjetër shpjegues
05/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-779508-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

24/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-886098-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.Bar
kafe.Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera.")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale,
industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre
dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e
mesiperme.Bar kafe.Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera.
Tregtim artikuj ushqimore me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.")
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

29/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-119679-06-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise dhe saktesimi i kodit
ekonomik.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.Bar
kafe.Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore
me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.")
u be
("Prodhimi,
magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i
tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e
pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes bujqesore ngritja e
objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.Bar kafe.Transport
nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore me
pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje
me shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine
shtazore per njerez.")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-179165-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare per vitin 2014.
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
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

16/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-556572-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit te veprimtarise
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.Bar
kafe.Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore
me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me
shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per
njerez.")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve
bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi
dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te
ndryshme, perdorimi i tokes bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe
veprimtarine e mesiperme. Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me
qera. Tregtim artikuj ushqimore me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i
tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me shumice e ushqimeve per njerez. Shitje
me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per njerez.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

21/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-605958-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapja e adreses dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;

Lagjja 29
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Marsi, Rruga Patos - Fier km 6, Banesa nr 18.;

"

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
24/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-610242-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekt I veprimtarisë.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.
Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore me
pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me
shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per
njerez.")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve
bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi
dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te
ndryshme, perdorimi i tokes bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe
veprimtarine e mesiperme. Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me
qera. Tregtim artikuj ushqimore me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i
tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me shumice e ushqimeve per njerez. Shitje
me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per njerez.Tregtimi me pakice e
shumice i kafsheve te gjalla si dhe mbareshtimi i tyre.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

29/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-778980-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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 ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

05/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-967683-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
17/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-162549-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
AA 130 GP.;
"

Mjeti me targa

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
12/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-586819-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.
Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore me
pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me
shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per
njerez.Tregtimi me pakice e shumice i kafsheve te gjalla si dhe mbareshtimi i tyre.")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore, blektorale,
industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i tyre
dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.
Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj
ushqimore me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim
dhe shperndarje me shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve
me origjine shtazore per njerez.Tregtimi me pakice e shumice i kafsheve te gjalla si
dhe mbareshtimi i tyre. Bar- Kafe, Restorant.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

29/01/2018

Numri i ceshtjes: CN-645578-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
985 DJ;
"

AA
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
20/02/2018

Numri i ceshtjes: CN-676241-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Mbyllje e një adrese dytësore. 2- Hapja e dy adresave
dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Fshati
Sheqishte, Rruga Shen Maria, Godina nr. 1.;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Fshati
Sheqishte, Rruga Demokracia, Godina nr. 70.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
Fshati Sheqishte. Godina Nr.1.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

26/09/2018

Numri i ceshtjes: CN-950918-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit dhe
ndryshimi i emrit tregtar.
Emri Tregtar ishte
("KLARIDA SEMANJAKU")
u be
("HEMESA")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Patos;
;
PATOS;
Marsi, Rruga Patos - Fier km 6, Banesa nr 18.;
"

Lagjja 29

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
12/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-971380-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("andi.koco32@yahoo.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
Fshati Sheqishte, Rruga e Grupit te naftes, Objekti prane Grupit te naftes me nr. 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
"
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
15/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-973432-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti te aktivitetit.
Objekti ishte
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve bujqesore,
blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi dhe eksportimi i
tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te ndryshme, perdorimi i tokes
bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe veprimtarine e mesiperme.
Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me qera. Tregtim artikuj ushqimore me
pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me
shumice e ushqimeve per njerez. Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per
njerez.Tregtimi me pakice e shumice i kafsheve te gjalla si dhe mbareshtimi i tyre. BarKafe, Restorant.")
u be
("Prodhimi, magazinim dhe perpunim i produkteve
bujqesore, blektorale, industriale, tregtimi i tyre brenda dhe jashte vendit.Importimi
dhe eksportimi i tyre dhe te tjera si lenda e pare per to. Makineri e paisje te
ndryshme, perdorimi i tokes bujqesore ngritja e objekteve te nevojshme per te gjithe
veprimtarine e mesiperme. Transport nderkombetar per vete per te trete dhe me
qera. Tregtim artikuj ushqimore me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti i
tyre.Prodhim, perpunim dhe shperndarje me shumice e ushqimeve per njerez. Shitje
me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per njerez.Tregtimi me pakice e
shumice i kafsheve te gjalla si dhe mbareshtimi i tyre. Bar- Kafe, Restorant.Tregtimi
i kafsheve te gjalla per majmeri.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

24/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-075928-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: -Mbyllje adresash dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
Mjeti me targa AA 537 PE;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
Mjeti FR 50 96 D;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Mjeti me targa
AA 130 GP.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

04/03/2019

Numri i ceshtjes: CN-120010-03-19
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
Frigoriferik me targa AA 239 XF;
"

Mjeti

Lista e Dokumenteve:
Njoftim nderprerjeje aktiviteti (formular ose vendim gjykate i shpallur i humbur)
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
01/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-278231-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyrat Spjeguese KLARIDA SEMANJAKU 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
vendimi ortakeve klarida semanjaku.pdf

03/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-357671-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshimi i emrit tregtar.
Emri Tregtar ishte
("HEMESA")
u be

("FERMA SEMANJAKU")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
26/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-490877-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:

05/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-569420-08-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
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Pasqyra e performancëss (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(2).xlsx
Vendim Asambleje KLARIDA.pdf
SHENIMET SPJEGUESE.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
14/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-587274-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllje adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
SHEQISHTE;
Mjeti me targa AA 537 PE;
"
Lista e Dokumenteve:

04/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-655271-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adresash dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Gysemrimorkio AHR 254;
"
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
ZHAREZ;
Mjeti me targe AB 500 XH;
"

SHEQISHTE;
SHEQISHTE;

Lista e Dokumenteve:

Datë:14/06/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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