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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) L52423020A

2. Data e Regjistrimit 23/12/2015
3. Emri i Subjektit LORESA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 01/12/2015
6. Kohëzgjatja                  Nga: 01/12/2015

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Bulevardi "Barajm Curri", Qendra 
ETC, Ap.14/7 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Objekt i aktivitetit te shoqerise eshte: tregtar, dhenie-marrje 

me qira, import -eksport, organizimi i te gjitha aktiviteteve 
kulturore, artistike, sportive te lejuara me ligj. Kryerja e 
aktivitetetit te marketingut, te agentit komisioner apo te 
perfaqesuesit per firmat e ndryshme te vendit apo te huaja. 
Konsulence ne fushen juridike - ekonomike, mediatike. Cdo 
veprimtari tjeter te lejuar me ligj, qe kane lidhje direkte apo 
indirekte me objektin social si dhe me objekte te ngjashme 
apo te lidhura me te. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, 
ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria 
mund: te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje 
me qera, te vendose pengje dhe barre nipotekore; aktivitete 
keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te 
arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase 
aktivitetet kryesore, te cituara me siper; Shoqeria kryen cdo 
lloj aktiviteti qe bej pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te 
dhe qe e mbeshtet ate.
Lorela Hoxha10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 01/12/2015                Deri: 01/12/2020
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
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11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët LorelaHoxha

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.300,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët VjollcaHoxha

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.400,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,40

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët SaraHoxha

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 33.300,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,30

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
Emri Tregtar: LORESA
Telefon: 0692780610  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-469802-12-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

01/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-413412-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF8023E3-7985-4F7C-82EE-23763FE5F298
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD929C4D-0B2A-4565-85FA-6F229669B1F5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7436E593-EFC6-4480-B11D-D2844B48F1E7
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

Datë: 28/12/2017 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0B288E13-AC68-4372-9F65-02AD1590F027
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4679845-8909-4BDA-8603-49DFE5FDB307
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AF57ACD5-846C-4022-8B8A-52098F371509
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B3EFB6D4-4E6F-4F08-BB5E-A28248F7B027
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F544CD6E-DE9B-4096-8278-A7209C652262

