EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”
GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR
1. Numri unik i identifikimit të subjektit K37506850R
(NUIS)
2. Emri i subjektit

KASTRIOT ZOTAJ

3. Forma ligjore

Person Fizik

4. Data e regjistrimit

01/01/2003

5. Fusha e veprimtarisë

Trëgti të gomave të automjeteve me shumicë dhe
pakicë.Import-Export, blerje dhe shitje të gomave,
makinerive dhe pajisjeve të gomisterive. Gomisteri dhe
sherbime të tjera. Çfarëdo lloj aktiviteti tjetër në lidhje me
veprimtarinë e sipër përpermendur i lejuar nga Legjislacioni
Shqipëtar. Shrebime konvergjence . Tregetim baterish per
automjete .Tregetim pjese kembimi te ndryshme per
automjete , servis automjetesh .
Fier MBROSTAR URA MBROSTAR URA Fshati
"Mbrostar", rruga "Mbrostar Ura -Tirane", kilometri i pare.

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

Fier MBROSTAR URA MBROSTAR Mjeti me targe AA
805 TK
Fier MBROSTAR URA MBROSTAR URA Fshati
Mbrostar Ura, Rruga Mbrostar Ura, z. Kadastrale 2636, nr.
Pasurise 99/1.
Fier Fier FIER Mjeti me targe AA 596 LM

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: Gomisteri "GERI"
E-Mail: kastriotzotaj@gmail.com
Telefon: 0684099616

9. Statusi

Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Regjistrimi Fillestar: CN-024740-09-07
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HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
1. 23/05
/2007

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i Vendimit:376, Gjykata:Fier
Lista e Dokumenteve:
Persona Fizik-EZ-(FR)January-10-20080103.pdf

17/06/2010

Numri i ceshtjes: CN-408937-06-10
Telefon ishte
("")
u be
Objekti ishte
("Gomisteri.")
automjete.")

("0684099616")
u be
("Gomisteri.Sherbime per

Lista e Dokumenteve:
04/04/2011

Numri i ceshtjes: CN-531697-04-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Aplikim per hapje adrese sekondare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR;
Fshati Mbrostar. Rruga Nacionale. Banesa 17.;

"

Lista e Dokumenteve:
17/08/2012

Numri i ceshtjes: CN-860816-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit, mbyllje
e nje adrese dytesore dhe ndryshim i emrit tregtar te subjektit.
Emri Tregtar ishte
("Kastriot Zotaj")
u be
("Gomisteri "GERI"")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR URA;
Fshati "Mbrostar", rruga "Mbrostar Ura -Tirane",
kilometri i pare.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR;
Fshati Mbrostar. Rruga Nacionale. Banesa 17.;
"
eshte Hequr Adresa: "Fier;
MALLAKASTER;
Ballsh;
;
BALLSH;
GLLAVENICE;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
2

Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
24/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-165856-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

13/06/2016

Numri i ceshtjes: CN-747453-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2015.
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)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

23/02/2017

Numri i ceshtjes: CN-170705-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
Fier;
;
FIER;
AA 596 LM;
"

Mjeti me targe

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
29/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-305402-05-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
3

Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
16/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-740935-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR;
Mjeti me targe AA 805 TK;
"
Lista e Dokumenteve:

04/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-847168-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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

24/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-237315-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi i Miratimit te Pasqyrave te Raportimit Financiar.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Shenime Spjeguese.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

25/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-385747-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Hapje adrese dytësore.
E-Mail ishte
("")
u be
("kastriotzotaj@gmail.com")
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;
FIER;
;
MBROSTAR URA;
MBROSTAR URA;
Fshati Mbrostar Ura, Rruga Mbrostar Ura, z. Kadastrale
2636, nr. Pasurise 99/1.;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
02/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-477029-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit.
Currency_Code ishte
("Leke")
u be
("")
Tatimi nga te ardhurat i parashikuar ishte
",00"
u be
""
Objekti ishte
("Gomisteri.Sherbime per automjete.")
u be
("Trëgti të
gomave të automjeteve me shumicë dhe pakicë.Import-Export, blerje dhe shitje të
gomave, makinerive dhe pajisjeve të gomisterive. Gomisteri dhe sherbime të tjera.
Çfarëdo lloj aktiviteti tjetër në lidhje me veprimtarinë e sipër përpermendur i lejuar
nga Legjislacioni Shqipëtar. Shrebime konvergjence .")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"I vetepunesuar i vetem"
Lista e Dokumenteve:

10/03/2020

Numri i ceshtjes: CN-480641-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti aktiviteti.
Objekti ishte
("Trëgti të gomave të automjeteve me shumicë dhe pakicë.ImportExport, blerje dhe shitje të gomave, makinerive dhe pajisjeve të gomisterive. Gomisteri dhe
sherbime të tjera. Çfarëdo lloj aktiviteti tjetër në lidhje me veprimtarinë e sipër
përpermendur i lejuar nga Legjislacioni Shqipëtar. Shrebime konvergjence .")
u be
("Trëgti të gomave të automjeteve me shumicë dhe pakicë.Import-Export, blerje dhe
shitje të gomave, makinerive dhe pajisjeve të gomisterive. Gomisteri dhe sherbime të
tjera. Çfarëdo lloj aktiviteti tjetër në lidhje me veprimtarinë e sipër përpermendur i
lejuar nga Legjislacioni Shqipëtar. Shrebime konvergjence . Tregetim baterish per
automjete .Tregetim pjese kembimi te ndryshme per automjete , servis automjetesh
.")
Lista e Dokumenteve:

16/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-544831-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2019
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e Performances Financiare.xlsx
Shenim Spjeguese.pdf
Pasqyra e Pozicinit Financiar.xlsx
Vendim i Miratimit te PRF.pdf
19/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-703285-05-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
Shenime Spjeguese.pdf
Pasqyra e Pozicionit Financiar.xlsx
Vendimi i Miratimit te PRF.pdf
Pasqyra e Performances Financiare.xlsx

Datë:18/10/2021
__________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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