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

L68330501A
30/09/2016

3. Emri i Subjektit

CORAL SHENGJINI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

28/09/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 28/09/2016
Lezhe Shengjin SHENGJIN Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e
Plazhit, Ndertesa Nr.32, Kati 1, ne zonen kadastrale nr.3126.
1.000.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

1,00
- Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe
per te tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe
trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen e pastrimit te
siperfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe heqja e mbeturinave
- Ne fushen e gjelberimit te siperfaqeve urbane. - Ne fushen
e ngritjes se pikave te sherbimeve, Bar- Bufe, Restorant etj. Ne fushen e sherbimeve Hoteliere dhe Turizmit, ne
organizimin e tureve turistike. - Ne fushen e agjensi per
shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te
paluajtshme, agjensi turistike, agjensi komisionere etj. - Ne
fushen e tregtise me shumice e pakice, import- eksport i tyre.
- Ne fushen e peshkimit, zenien, ruajtjen, transportin dhe
tregtimin e tij. - Ngritjen e dhomave frigoriferike per ruajtjen
dhe konservimin e produkteve bujqesore e blektorale, si dhe
cdo aktivitet te lejuar me ligj. -Parking automjetesh.
Kamping.Shezllone per pushuesit.
Vera Deda
Nga: 28/09/2016

Deri: 28/09/2026

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
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12. Ortakët

VeraDeda

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht
15. Statusi:
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit

Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN Lagjja "Fran Ivanaj",
Rruga Kune, Truall ne zonen kadastrale nr.1987, numri i
pasurise 207/143. Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN
Automjetin Tip ATV, MERCEDES BENZ AXOR 1829, me
targe; AB 452 DG Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN
Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me
Targe; AA 038 SI Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN
Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me
Targe; AA 039 SI Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN
Automjeti, Tip ATV, DENNIS, me Targe; AA 237 OU
Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN Lagjja XHENIO,
Rruga Lezhe - Shengjin Km 2, Godine ne pasurine 65/174,
zk nr. 1987
Emri Tregtar: "CORAL SHENGJINI" shp.k
E-Mail: dedavera33@gmail.com
Telefon: 0692582444
Aktiv

Regjistrimi Fillestar: CN-956382-09-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/12/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-091018-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 29.12.2016 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
ISHULLSHENGJIN;
Lagjja XHENIO, Rruga Lezhe - Shengjin Km 2, Godine ne
pasurine 65/174, zk nr. 1987;
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
18/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-382170-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

28/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-796809-05-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 25.5.2018 per
hapjen e nje adrese dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, Ndertesa nr. 32, Kati 1, ne zonen kadastrale
nr. 3126;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

25/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-878455-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

15/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-008922-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Ortakut të Vetëm datë
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13.11.2018, ku është vendosur: 1- Ndryshimi i adresës kryesore të Shoqërisë. 2- Mbyllja e
1 (një) adrese dytësore.
E-Mail ishte
("")
u be
("dedavera33@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, Ndertesa Nr.32, Kati 1, ne zonen kadastrale
nr.3126.;
"
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, Ndertesa nr. 32, Kati 1, ne zonen kadastrale nr.
3126;
"
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Kompleksi "Gener 2", Pallati F, kati i katert Nr.24, pasuria me Nr.Pasurie 1/13+1-26,
z.k.3126;
"
Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
21/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-071019-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 15.01.2019 ku është vendosur:
Hapja e 3 (tre) adresave dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
ISHULLSHENGJIN;
Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me Targe; AA
039 SI;
"
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
ISHULLSHENGJIN;
Automjeti, Tip ATV, DENNIS, me Targe; AA 237 OU;
"
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
ISHULLSHENGJIN;
Automjeti, Tip ATV, MERCEDES BENZ ACTROS, me Targe; AA
038 SI;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-287595-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor per Vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (3).xlsx
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Shenime Shpjeguese.pdf
Vendim.pdf
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-289306-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
25.07.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit. Hapja e 1(një) adrese dytësore.
Objekti ishte
("- Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe per te
tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen
e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe heqja e mbeturinave - Ne fushen e
gjelberimit te siperfaqeve urbane. - Ne fushen e ngritjes se pikave te sherbimeve, BarBufe, Restorant etj. - Ne fushen e sherbimeve Hoteliere dhe Turizmit, ne organizimin e
tureve turistike. - Ne fushen e agjensi per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te
luajtshme dhe te paluajtshme, agjensi turistike, agjensi komisionere etj. - Ne fushen e
tregtise me shumice e pakice, import- eksport i tyre. - Ne fushen e peshkimit, zenien,
ruajtjen, transportin dhe tregtimin e tij. - Ngritjen e dhomave frigoriferike per ruajtjen dhe
konservimin e produkteve bujqesore e blektorale, si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj.")
u be
("- Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe per te
tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne
fushen e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe heqja e mbeturinave Ne fushen e gjelberimit te siperfaqeve urbane. - Ne fushen e ngritjes se pikave te
sherbimeve, Bar- Bufe, Restorant etj. - Ne fushen e sherbimeve Hoteliere dhe
Turizmit, ne organizimin e tureve turistike. - Ne fushen e agjensi per shitblerje dhe
dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, agjensi turistike, agjensi
komisionere etj. - Ne fushen e tregtise me shumice e pakice, import- eksport i tyre. Ne fushen e peshkimit, zenien, ruajtjen, transportin dhe tregtimin e tij. - Ngritjen e
dhomave frigoriferike per ruajtjen dhe konservimin e produkteve bujqesore e
blektorale, si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj. -Parking automjetesh. Kamping.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, ne zonen kadastrale nr. 1987, Nr. pasurie
2/31;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

18/11/2019

Numri i ceshtjes: CN-407861-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 05.11.2019, ku eshte vendosur:
Mbyllje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
SHENGJIN;
Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga e Plazhit, ne zonen kadastrale nr. 1987, Nr. pasurie 2/31;
"
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-460875-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 25.01.2020, ku eshte vendosur,
hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
ISHULLSHENGJIN;
Lagjja "Fran Ivanaj", Rruga Kune, Truall ne zonen kadastrale
nr.1987, numri i pasurise 207/143.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-508612-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date
19.05.2020, ku eshte vendosur: Hapja e adreses dytesore te ushtrimit te aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
MALI- RENCIT;
Mali i Rencit, "SUENO" Rana e hedhur Luxury, ne zonen Kadastrale nr.2568, nr
pasurie 1017/18.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-522627-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.06.2020, ku eshte vendosur,
hapja dhe mbyllja e adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
MALI- RENCIT;
Mali i Rrencit, "SUENO" Rana e hedhur Luxury, ne zonen Kadastrale nr.2568, nr
pasurie 1017/20.;
"
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
MALI- RENCIT;
Mali i Rencit, "SUENO" Rana e hedhur Luxury, ne zonen Kadastrale nr.2568, nr pasurie
1017/18.;
"
Lista e Dokumenteve:
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
06/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-537366-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 02.07.2020, ku eshte vendour,
shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("- Ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, per vete dhe per te
tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen
e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe heqja e mbeturinave - Ne fushen e
gjelberimit te siperfaqeve urbane. - Ne fushen e ngritjes se pikave te sherbimeve, BarBufe, Restorant etj. - Ne fushen e sherbimeve Hoteliere dhe Turizmit, ne organizimin e
tureve turistike. - Ne fushen e agjensi per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te
luajtshme dhe te paluajtshme, agjensi turistike, agjensi komisionere etj. - Ne fushen e
tregtise me shumice e pakice, import- eksport i tyre. - Ne fushen e peshkimit, zenien,
ruajtjen, transportin dhe tregtimin e tij. - Ngritjen e dhomave frigoriferike per ruajtjen dhe
konservimin e produkteve bujqesore e blektorale, si dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj. Parking automjetesh. Kamping.")
u be
("- Ne fushen e ndertimeve civile dhe
industriale, per vete dhe per te tjeret. - Ne fushen e grumbullimit, transportit dhe
trajtimit te mbetjeve urbane. - Ne fushen e pastrimit te siperfaqeve urbane dhe jo
urbane si dhe heqja e mbeturinave - Ne fushen e gjelberimit te siperfaqeve urbane. Ne fushen e ngritjes se pikave te sherbimeve, Bar- Bufe, Restorant etj. - Ne fushen e
sherbimeve Hoteliere dhe Turizmit, ne organizimin e tureve turistike. - Ne fushen e
agjensi per shitblerje dhe dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te
paluajtshme, agjensi turistike, agjensi komisionere etj. - Ne fushen e tregtise me
shumice e pakice, import- eksport i tyre. - Ne fushen e peshkimit, zenien, ruajtjen,
transportin dhe tregtimin e tij. - Ngritjen e dhomave frigoriferike per ruajtjen dhe
konservimin e produkteve bujqesore e blektorale, si dhe cdo aktivitet te lejuar me
ligj. -Parking automjetesh. Kamping.Shezllone per pushuesit.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

28/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-555580-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2019
Lista e Dokumenteve:
Shenime Shpjeguese.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (5).xlsx
Vendim.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx

15/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-604292-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve date
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02.10.2020 per miratimin e mbylljes së një adrese dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
MALI- RENCIT;
Mali i Rrencit, "SUENO" Rana e hedhur Luxury, ne zonen Kadastrale nr.2568, nr pasurie
1017/20.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
18/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-722361-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblese dt.04.06.2021, ku vendosi :
Riemërimin e Administratorit, hapje të adresës dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Lezhe;
LEZHE;
;
Shengjin;
ISHULLSHENGJIN;
Automjetin Tip ATV, MERCEDES BENZ AXOR 1829, me targe;
AB 452 DG;
"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vera Deda")
,
Kohëzgjatja ishte
("28/09/2021")
u be
("28/09/2026")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

31/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-753468-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (1).xlsx
VENDIM CORAL.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (5).xlsx
SHENIME SHPJEGUESE.pdf

Datë: 27/10/2021

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