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

L01314031G
14/01/2010

3. Emri i Subjektit

VILNIK MOTORS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

09/01/2010

6. Kohëzgjatja

Nga: 09/01/2010
Tirane Vaqarr LALM Rruga e Kavajes, Ndertese 2 kateshe,
Kati 2 , Km 6,
100,00

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

100,00
Import-eksport,shitje e blerje te automjeteve te te gjitha
markave e llojeve, te reja dhe te perdorura (autovetura
furgona, autobuza, kamion) te makinave te renda per
industrine e ndertimin, te makinave dhe te makinave
bujqesore te paisjeve e pjeseve te tyre, te pjeseve te
kembimit te reja dhe te perdorura per te gjitha llojet dhe
market e automjeteve dhe mjeteve lundruese. Servis
automjetesh dhe mjetesh lundruese per mirembajtjen dhe te
gjitha sherbimet ndaj tyre, sallon ekspozues, gomisteri,
demontime automjetesh. Parkim per shitjen dhe ekspozimin
e automjeteve, agjensi e asistence administrative per shitjen
dhe vleresimin e tyre, si dhe per subjektet private dhe
subjekte juridike. Ne tregtimin me pakice te vajrave e
lubrifikanteve, karburanteve dhe te nenprodukteve te tyre.
Transport te mallrave per vete dhe per llogari te te treteve,
brenda dhe jashte vendit. Ne fushen e tregtimit me shumice
dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale e ushqimore.
Dhenia me qira te makinave te ndryshme.
Lindita Gjinaj
Nga: 09/01/2015

Deri: 09/01/2025
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11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

LinditaGjinaj

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 58,00

12.2 Numri i pjesëve

58,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

58,00

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

Natyre:

GjinDodaj

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 42,00

13.2 Numri i pjesëve

42,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

42,00

Natyre:

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

Emri Tregtar: VILNIK MOTORS
E-Mail: vilnikmotors@yahoo.com vilnikmotors@yahoo.com
Telefon: 0662025007 0684025102

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-332161-01-10

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
13/10/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-443571-09-10
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Nikolin Llusku")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lindita Gjinaj")
ishte
("60,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lindita Gjinaj")
ishte
("60,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lindita Gjinaj")

, Vlera e Kontributit
, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve
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ishte

("60,00")

u be

("100,00")

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
26/10/2012

Numri i ceshtjes: CN-919109-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem,date 26.10.2012, per
ndryshimin e emrit te shoqerise.
Telefon ishte
("0684051697")
u be
("0662025007")
Emri Tregtar ishte
("VINIK MOTORS")
u be
("VILNIK MOTORS")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

02/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-492004-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 22.05.2014 te asamblese se
pergjithshme dhe kontrates noteriale Nr. 2078 Rep. Nr. 630/2 Kol. date 22.05.2014 per
transferim te kuotave te kapitalit me ane te shitblerjes.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Gjin Dodaj")
Numri i aksioneve "42,00
Perqindja ne kapital "42,00
Kontributi ne para "42,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lindita Gjinaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100,00")
u be
("58,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lindita Gjinaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("58,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Lindita Gjinaj")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("58,00")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

09/08/2014

Numri i ceshtjes: CN-600021-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Bilanci Kontabël
27/01/2015

Numri i ceshtjes: CN-832844-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2012
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

30/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-968910-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktesim I kodit ekonomik (NVE).
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0684025102")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

05/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-194333-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

12/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-551246-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve te shoqerise
date 05.02.2016 ku eshte vendosur:Te emeroje zj.Lindita Gjinaj si administratore te
shoqerise per nje afat 5 vjecar.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lindita Gjinaj")
Nga Data ishte
("09/01/2010")
u be
("09/01/2015")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lindita Gjinaj")
Kohëzgjatja ishte
("09/01/2015")
u be
("09/01/2020")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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30/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-856321-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi pasqyrave financiare per vitin 2015.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

31/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-407972-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

01/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-895673-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

22/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-111969-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depoztimi i vendimit, datë 22.02.2019 për ndryshim objekti.
E-Mail ishte
("")
u be
("vilnikmotors@yahoo.com")
Objekti ishte
("Import-eksport,shitje e blerje te automjeteve te te gjitha markave e
llojeve,te reja dhe te perdorura (autovetura furgona,autobuza,kamion) te makinave te
renda per industrine e ndertimin,te makinave dhe te makinave bujqesore te paisjeve e
pjeseve te tyre. Servis automjetesh per mirembajtjen dhe te gjitha sherbimet ndaj
tyre,salon ekspozues,gomisteri,demontime automjetesh. Parkim per shitjen dhe ekspozimin
e automjeteve,agjensi e asistence administrative per shitjen dhe vleresimin e tyre,si dhe
per subjektet privat dhe subjekte juridik. Ne tregtimin me pakice te vajrave e
lubrifikanteve,karburanteve dhe te nenprodukteve te tyre. Transport te mallrave per vete
dhe per llogari te te treteve,brenda dhe jashte vendit. Ne fushen e tregtimit me shumice dhe
pakice te mallrave te ndryshem industrial e ushqimore. Dhenia me qira te makinave te
ndryshme.")
u be
("Import-eksport,shitje e blerje te automjeteve te te
gjitha markave e llojeve, te reja dhe te perdorura (autovetura furgona, autobuza,
kamion) te makinave te renda per industrine e ndertimin, te makinave dhe te
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makinave bujqesore te paisjeve e pjeseve te tyre, te pjeseve te kembimit te reja dhe te
perdorura per te gjitha llojet dhe market e automjeteve dhe mjeteve lundruese.
Servis automjetesh dhe mjetesh lundruese per mirembajtjen dhe te gjitha sherbimet
ndaj tyre, sallon ekspozues, gomisteri, demontime automjetesh. Parkim per shitjen
dhe ekspozimin e automjeteve, agjensi e asistence administrative per shitjen dhe
vleresimin e tyre, si dhe per subjektet private dhe subjekte juridike. Ne tregtimin me
pakice te vajrave e lubrifikanteve, karburanteve dhe te nenprodukteve te tyre.
Transport te mallrave per vete dhe per llogari te te treteve, brenda dhe jashte vendit.
Ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industriale e
ushqimore. Dhenia me qira te makinave te ndryshme.")
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
01/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-296597-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2018.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve sipas funksionitVILNIK MOTORS 2018.xlsx
VENDIMI ORTAKUT 2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar-VILNIK MOTRS shpk 2018.xlsx
SHENIMET SHPJEGUESE 2018.pdf

23/01/2020

Numri i ceshtjes: CN-457664-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë
09.01.2020 për rinovimin e afatit të administratorit nga data 09.01.2020 deri më
09.01.2025.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lindita Gjinaj")
Kohëzgjatja ishte
("09/01/2020")
u be
("09/01/2025")

,

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
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28/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-545448-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiarrr.xlsx
S1-converted.pdf
Pasqyra e performancës sipasnatyres.xlsx
VENDIMI I ORTAKUT 2019 PDF.pdf

Datë: 02/07/2021

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