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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

J62023007G

2. Data e Regjistrimit 02/08/1996

3. Emri i Subjektit AUTO STAR ALBANIA

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 30/07/1996

6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/07/1996      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Kashar KASHAR Lagjja Kashar, autostrada Tirane-
Durres, km 7, godine 2-kateshe, nr 10 

8. Kapitali 1.140.000.000,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 1140000000.0000

114.000,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 10.000,00
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të 
gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e 
autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me 
shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve 
për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e 
këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, mjeteve motorike për 
transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit 
(servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë 
kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të 
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pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin 
dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve 
lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe 
për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe 
të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha 
llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete 
publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në 
fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të 
sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me 
anë te sistemit GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres 
Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së trajtimit të 
praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove 
(agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të 
procedurave dhe plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo 
personi ose subjekti që kërkon të kryejë veprimtari që lidhen me 
qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. 
Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve 
me motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), 
perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me 
Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor 
dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne 
fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, 
pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per 
llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe 
lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se 
pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne fushen e ofrimit te 
sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e 
automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. 
Veprimtari ne fushen e transportit rrugor nderkombetar mallrash 
per te trete dhe me qira. Ushtrimi i veprimtarise se shitblerjes, te 
ndermjetesimit, te autoriparimit per mjetet rrugore me motor dhe 
rimorkiot e te gjitha llojeve, te autorizuara nga prodhuesi i 
tyre.Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e arsimit te larte, kerkimit 
shkencor, veprimtarive krijuese dhe profesionale, duke krijuar per 
kete qellim institucione te arsimit te larte perfshire Universitete, 
Kolegje Universitare, Akademi dhe Kolegje Profesionale te Larta.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Arben Breshani14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  24/03/2020 Deri : 24/03/2023
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Miratimin per kufizimin e kompetencave te Administratorit 
aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben 
Breshani, persa i perket transfertave financiare qe kryen 
shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha transaksionet 
financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" 
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do te firmosin bashkarisht me Z.Rozafat Palushi

Rozafat Palushi16. Administratori/ët

16.1 Afati i emërimit                Nga :  16/07/2021 Deri : 16/07/2024
17. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Miratimin per kufizimin e kompetencave te Administratorit 
aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben 
Breshani, persa i perket transfertave financiare qe kryen 
shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha transaksionet 
financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" 
do te firmosin bashkarisht me Z.Rozafat Palushi

Eda Spahiu

Anetar

18. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

18.1 Kryetar/anëtar
18.2 Afati i emërimit Nga :  26/03/2020 Deri : 26/03/2023

Po
Jo

19. Anëtar i Pavarur
19.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
19.2  Kushtet e pjesëmarrjes

20. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Sokol Kodra

Anetar

21. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

21.1 Kryetar/anëtar
21.2 Afati i emërimit Nga :  15/02/2021 Deri : 15/02/2024

Jo
Jo

22. Anëtar i Pavarur
22.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
22.2  Kushtet e pjesëmarrjes

23. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Muharrem Bardhoci

Anetar

24. Anëtarët e Këshillit 
Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a 
me dy nivele)

24.1 Kryetar/anëtar
24.2 Afati i emërimit Nga :  01/07/2019 Deri : 01/07/2022

Jo
Jo

25. Anëtar i Pavarur
25.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
25.2  Kushtet e pjesëmarrjes

26. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

27.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar  MAZARS



4

27.1  Afati i emërimit Nga : 03/06/2020 Deri : 
KASTRATI GROUP
Me te drejte vote               : 114000.0000
Pa te drejte vote               : 

28. Aksionarët 

28.1 Numri i Aksioneve 

28.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Mercedes Benz TR 3673 N 
Tirane Tirane  TIRANE Mercedes Benz TR 7389 I 
Tirane Tirane  TIRANE Mercedes-Benz Vito 110 CDI me 
targa AA 697 BT 
Tirane Tirane  TIRANE Automjet me targa AA 386 ZG 

30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: AUTO STAR ALBANIA
E-Mail: info@mercedes-benz.al  
Telefon: 044500333  

31. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-036552-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 30/07
/1996

Numri i Vendimit:15546, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit: 30.07.1996 Emri I subjektit: Äuto-Star Albania"(S.A.A) Forma ligjore: 
Sh.p.k Data e themelimit: 30.07.1996 Kohezgjatja: 15 vjet. Selia: Rruga "Punetoret e 
Rilindjes"Nr.2 Tirane. Kapitali: .208.000 leke. Objekti: Esportimin e autoveturave, te 
kamioneve, te transportiereve, te pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve, si 
dhe tregetimin e tyre me shumice dhe me pakice, servis per autovetura, kamione dhe 
transportiere. Perfaqesuesi ligjor: Basri Ruka Ortaket: Basri Ruka

Lista e Dokumenteve:
R21-Nr.44-RP-26-November-20070004.pdf

2. 21/11
/1997

Numri i Vendimit:15546/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin e ortakt te vetem te shoqerise eshte kerkuar shtesa e objektit te veprimtarise 
ne: Prodhim te pjeseve dhe aksesoreve dhe plastik te "Mercedes Benz".Tregetimin e tyre 
brenda dhe jashte vendiit.Riparimin e thelle dhe remontet kapital te te gjitha makinerive 
dhe makinerive "Mercedes Benz".

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3F4A433-6C91-494C-A397-7F7ED45A33AC
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R21-Nr.44-RP-26-November-20070004.pdf

3. 30/12
/2002

Numri i Vendimit:15546/2, Gjykata:Tirane
Emerimi i Ekspertit Kontabel per verifikimin e kapitalit te shoqerise znj.Donika Abedini, 
eksperte kontabel e licensuar me Nr.10 date 10.02.2000.

Lista e Dokumenteve:
R21-Nr.44-RP-26-November-20070004.pdf

28/12/2007 Numri i ceshtjes: CN-105891-12-07
Vlera e Kapitalit ishte            "134.595.360,00"          u be            "134.605.387,70"         
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "134.605,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.345.953,60"          u be            "1.000,00"         
Objekti ishte            ("Esportimin e autoveturave, te kamioneve, te transportiereve, te 
pjeseve te kembimit per te gjitha llojet e automjeteve, si dhe tregetimin e tyre me shumice 
dhe me pakice, servis per autovetura, kamione dhe transportiere.")          u be            
("Import-Eksport, tregtim automjetesh, Servis automjetesh")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Mercedes Benz TR 7389 I;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Mercedes Benz TR 3673 N;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Mercedez Benz TR 8453 G;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("134.595.360,00")            u be              ("134.605.387,70")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("100,00")            u be              ("134.605,38")           

Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera

09/06/2010 Numri i ceshtjes: CN-405111-06-10
Vlera e Kapitalit ishte            "134.605.387,70"          u be            "196.000.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "134.605,00"          u be            "196.000,00"         
Telefon ishte            ("")          u be            ("0694091641")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("134.605.387,70")            u be              ("196.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("134.605,38")            u be              ("196.000,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3F4A433-6C91-494C-A397-7F7ED45A33AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E3F4A433-6C91-494C-A397-7F7ED45A33AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=48A646C0-E778-442A-9921-F2D0EAD81622
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

16/03/2012 Numri i ceshtjes: CN-695227-02-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses dt.25.02.2012 per mbylljen e nje adrese 
dytesore dhe hapjen e nje adrese te re dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Mercedes-Benz Vito 110 CDI me targa AA 697 BT;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Mercedez Benz TR 8453 G;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

10/05/2012 Numri i ceshtjes: CN-772610-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr 83 date 08.05.2012,per ndryshime ne 
statutin e shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Basri Rruka")                    , Nga 
Data ishte                      ("30/07/1996")            u be              ("08/05/2012")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Basri Rruka")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("07/05/2017")           

Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

21/11/2013 Numri i ceshtjes: CN-238974-11-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi  Statutit ne perputhje me ligjin 9901 date 
14.04.2008 " Per Tregtaret e Shoqerite Tregtare.Riemerimi i afatit te adiministratorit nga 
data 20.11.2013 deri ne 20.11.2018.
Objekti ishte            ("Import-Eksport, tregtim automjetesh, Servis automjetesh")          u be            
("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumice apo pakice te te gjitha llojeve te 
mjeteve motorike duke perfshire importin e autoveturave , mjeteve te transportit te 
pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te tij.Importin, eksportin, si dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=018CB945-502F-4034-B4CA-5DCDCE9925F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B8C29751-B7A3-4458-85AC-5E8203FD3C90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E932A34-09E4-4C4D-A90A-8290A18EE2E7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6571BDDB-C52D-4668-A61A-214CC088A001
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0EAE0E1-653B-4CDE-A9F2-7E15B33E6803
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1B0D6183-E166-4CC4-8CA9-D6836D7DF774
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF489090-E80B-45BF-AE66-9D594544681A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEAF48EA-D555-4164-874E-A3A4D3C44768
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tregtimin me shumice apo pakice te pjeseve te kembimit, aksesoreve , agregateve  per 
te gjitha llojet e mjeteve motorike, duke perfshire pjeset e kembimit per te gjitha 
llojet e autoveturave , mjeteve motorike per transportin  e pasagjereve kamioneve 
dhe transportiereve te cdo lloji.Kryerjen e sherbimeve te  te mirembjatjes dh te 
riparimit (servisit) per te gjitha llojet e mjeteve motorike, duke perfshire kryerjen e 
ketij sherbimi per autoveturat, mjetet e transportit te pasagjereve, kamioneve dhe 
transportiereve te çdo lloji.Rriparimin dhe kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes 
per motoret e mjeteve lundruese(anijeve).Importimin dhe perdorimin nga shoqeria 
dhe per tregtimin ne tregun e brendshem te vajrave lubrifikanteve dhe te 
nenproduketeve te tyre.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Basri Rruka")                    , Nga 
Data ishte                      ("08/05/2012")            u be              ("20/11/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Basri Rruka")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/05/2017")            u be              ("20/11/2018")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

03/02/2014 Numri i ceshtjes: CN-342901-01-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem te shoqerise Nr. 2 
date 28.01.2014 ku eshte caktuar eksperti kontabel Z. Agim Lleshi per hartimin e raportit 
te ekspertit kontabel per hartimin e raportit te zvogelimit te kapitalit . Depozitmi I vendimit 
Nr.3 date 29.01.2014 ku eshte vendosur: Miratimi I raportit te ekspertit per zvogelimin e 
kapitalit .
Vlera e Kapitalit ishte            "196.000.000,00"          u be            "129.280.300,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "196.000,00"          u be            "100,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "1.292.803,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("196.000.000,00")            u be              ("129.280.300,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("196.000,00")            u be              ("100,00")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBCA828F-ED7B-4571-B393-0A18D6EB49ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EBCA828F-ED7B-4571-B393-0A18D6EB49ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB64F023-002A-441F-BF7E-2147694F03EB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5B3F61BD-C7E7-4AB0-B4A1-5C30CC228AD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AA8447D-557D-4896-BD3A-ACBFC6DB96CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4556CC4B-7407-409E-B049-BF3D8748DADC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C39B55BC-A02A-45F1-BB56-7DF02FBF3600
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17B4E072-F728-4EDC-AC04-8B17D8EAB62C
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

07/05/2014 Numri i ceshtjes: CN-460505-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.5, date 28.04.2014, te ortakut te 
vetem te shoqerise, ku eshte vendosur: 1.Zmadhimi i Kapitalit te shoqerise “ASA AUTO 
STAR ALBANIA” sh.p.k, duke perfshire vleren e Aktiveve Afatgjata Materiale te blera 
nga shoqeria. 2.Emerimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar z.Agim Lleshi, per te pergatitur 
raportin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise.Depozitimi i vendimit nr.6, date 29.04.2014, 
ku eshte vendosur: 1.Te miratohet raporti i Ekspertit Kontabel te Autorizuar z.Agim 
Lleshi, per zmadhimin e kapitalit.2.Te zmadhohet kapitali i regjistruar i shoqerise, duke 
shtuar vleren e AAM te blera dhe te pa kapitalizuara me pare.Depozitimi i raportit date 
29.04.2014, mbi zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te shoqerise “ASA AUTO STAR 
ALBANIA” sh.p.k.
Vlera e Kapitalit ishte            "129.280.300,00"          u be            "1.138.968.481,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.292.803,00"          u be            "11.389.684,81"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("129.280.300,00")            u be              ("1.138.968.481,00")           

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/08/2014 Numri i ceshtjes: CN-589116-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2013

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit

21/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-819433-01-15 (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)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=10E660B1-2634-4DB8-B830-B64624B20817
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E42FA674-413A-408F-BB7A-78457524A86F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=814FD0DC-0E2C-4B2C-82BE-C11D9257C1C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B07658E-1AC0-46C7-9AC8-E854289068A6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB5B2642-B8B0-4208-AF9E-380467466769
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=192B6A5E-1986-46FA-99B2-4EE83E909304
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76497EAD-2BC9-4956-A29E-7404F1C88B51
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76497EAD-2BC9-4956-A29E-7404F1C88B51
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=408900E1-7DB8-4B3C-B386-BC352C73F99B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D28F1A36-5E27-4980-96D6-34E6CD7E1C7C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=12AFFE99-89B1-401B-9F07-8EF78CBA39B9
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18/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-860138-02-15 (Shpallja I per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i vendimeve te asamblese, date 04.02.2015 dhe 
05.02.2015 per shnderrimin e shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri 
aksionere. Depozitimi I statutit te shoqerise aksionere, date 05.02.2015. Depozitimi I 
raporteve te ekspertit kontabel dhe te administratorit, date 05.02.2015.

Lista e Dokumenteve:
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë

19/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-877369-02-15 (Shpallja II per shnderrimin e shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve te asamblese, date 04.02.2015 dhe 
05.02.2015 per shnderrimin e shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri 
aksionere. Depozitimi i statutit te shoqerise aksionere, date 05.02.2015. Depozitimi i 
raporteve te ekspertit kontabel dhe te administratorit, date 05.02.2015.   

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit
Dokument i vlefshem identifikimi i perfaqesuesit

19/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-877608-02-15 (Miratimi i shnderrimit te shoqerise)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve te asamblese, date 04.02.2015 dhe 
05.02.2015 per shnderrimin e shoqerise nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri 
aksionere. Depozitimi i statutit te shoqerise aksionere, date 05.02.2015. Depozitimi i 
raporteve te ekspertit kontabel dhe te administratorit, date 05.02.2015.
Subject_Type_Code ishte            ("Limited-Liability Company")          u be            ("Joint-
Stock Company")         
Emri i subjektit ishte            ("ASA AUTO STAR ALBANIA")          u be            ("AUTO 
STAR ABANIA")         
Vlera e Kapitalit ishte            "1.138.968.481,00"          u be            "1.140.000.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "114.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "11.389.684,81"          u be            "10.000,00"         
Capital_Paid_Value ishte            ""          u be            "1.140.000.000,00"         
Telefon ishte            ("0694091641")          u be            ("044500333")         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@autostar.al")         
Estimated_Turnover ishte            ",00"          u be            "8.100.000,00"         
Emri Tregtar ishte            ("ASA AUTO STAR ALBANIA")          u be            ("AUTO 
STAR ALBANIA")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         KASHAR;         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37C3E842-4AE4-4DAD-91CE-328D5A180AA2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47F87D55-0441-4563-9C8D-769ADAFB3E45
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ABD961AC-C7C3-4B10-9A98-E084CEEC34A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C72AFD4C-236C-44F2-8460-FD5E8F68CBE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BED38FD9-20B5-4BCD-87E9-22E9B362ED1D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16E6B7A1-6D5B-439E-94F1-E7B630FEB1F8
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Lagjja Kashar, autostrada Tirane-Durres, km 7, godine 2-kateshe, nr 10;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
AUTOSTRADA TIRANE - DURRES;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Basri Rruka")                      Numri i aksioneve "114.000,00             
Perqindja ne kapital "100,00"                        Kontributi ne para "1.140.000.000,00
eshte larguar ortaku:            ("Basri Rruka")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Basri Rruka")                      Nga data "20/11/2013"                        
Ne daten "20/11/2018"           
eshte larguar administratori:            ("Basri Rruka")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:            ("Agim Lleshi")                      Nga data 
"05/02/2015"           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Saime Rruka")                      Nga data "05/02/2015"                        
Ne daten "05/02/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Basri Rruka")                      Nga data "05/02/2015"                        
Ne daten "05/02/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Dritan Baji")                      Nga data "05/02/2015"                        
Ne daten "05/02/2018"           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:
eshte Shtuar:"Punedhenes me punemarres"

Lista e Dokumenteve:
Procesverbal i Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e shndërrimit
Raporti i shndërrimit hartuar nga përfaqësuesit ligjor te shoqërisë
Akti i themelimit  te  shoqerise pas shnderrimit

19/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-948895-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: - Aplikim për saktësimin e emrit të shoqërisë, sipas vendimit të 
ortakut të vetëm.
Emri i subjektit ishte            ("AUTO STAR ABANIA")          u be            ("AUTO STAR 
ALBANIA")         

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=357E2E8E-AFD7-43CA-BDB7-94F29DCC5F2C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2E2F0E2A-9EC9-441F-8A08-EA3AC1E53A08
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88EDACEA-7B19-4D12-B8A5-F3A3F4A0AF5F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B5ED3D6-BE08-4128-95E9-26EF1697B675
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B5ED3D6-BE08-4128-95E9-26EF1697B675
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=997B096D-984D-4B8B-B9FC-55BDF2349019
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Dokumenti i autorizimit

24/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-111834-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2011

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

20/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-210700-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
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
Dokumenti i autorizimit
Raport Auditimi
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta

20/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-318673-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i ekstraktit nga QRA-ja, date 23.09.2015 sipas te 
cilit vertetohet transferimi i  75% te aksioneve nga aksioneri  Basri Rruka ne favor te 
aksionerit, shoqeria KASTRATI sh.a. Depozitimi i vendimit te shoqerise KASTRATI sh.a, 
date 23.09.2015 per pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerise AUTO STAR ALBANIA sh.a.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Vlera e Kontributit ishte                      
("1.140.000.000,00")            u be              ("285.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("100,00")            u be              ("25,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Basri Rruka")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("114.000,00")            u be              ("28.500,00")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
eshte shtuar ortaku:            ("KASTRATI GROUP")                      Numri i aksioneve 
"85.500,00             Perqindja ne kapital "75,00"                        Kontributi ne para 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A8C77DA4-C756-480A-B417-97E66D0C9C2C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4671BC8-BC69-4242-A64C-059F5DE0C438
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2FCEF919-29D7-4848-B0B1-2B18FA4AEA53
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30238815-DC01-4AC3-823D-02517DE92D5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E43330C0-67A8-4DC8-8E2D-0ADD3CDEC3F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E43330C0-67A8-4DC8-8E2D-0ADD3CDEC3F4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E389A1C-8A25-4FA6-922E-0F18D6E59F90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26B8A1D4-5323-4786-A59E-3E0BC73AD611
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69E9740F-344C-47C5-AD62-4342CA1416CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9642F33D-D009-4A6B-94B2-768DEC37581F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D80C6FE-9A08-4719-AC42-DC13359960FF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52E6463A-A9F9-4C53-9513-E4B4161AAC82
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A5494629-1511-4F73-B4DD-E7E10269FFCB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3E94A443-D9BB-4D4A-9A7F-F653E7982D8F
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"855.000.000,00

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

23/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-365827-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te keshillit te administrimit, date 
20.10.2015 ku eshte vendosur: Largimin nga detyra e administratorit te shoqerise Z.Basri 
Rruka dhe emerimin ne vend te tij te Z.Musa Kastrati. Emerimin e Z. Shefqet Kastrati si 
kryetar i keshillit te administrimit. Depozitimi i asamblese se aksionareve, date 20.10.2015 
ku eshte vendosur: Largimi nga detyra e antarit te keshillit te administrimit Z.Dritan Baji 
dhe Znj.Saime Rruka dhe emerimin ne vend te tyre te Z.Shefqet Kastrati dhe Z.Alket 
Hyseni.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Musa Kastrati")                      Nga data 
"20/10/2015"                        Ne daten "20/10/2018"           
eshte larguar administratori:            ("Basri Rruka")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte shtuar anetari:            ("Alket Hyseni")                      Nga data "20/10/2015"                        
Ne daten "20/10/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Shefqet Kastrati")                      Nga data "20/10/2015"                        
Ne daten "20/10/2018"           
eshte larguar anetari:            ("Saime Rruka")         
eshte larguar anetari:            ("Dritan Baji")         

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

15/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-648061-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 05.04.2016 per 
ndryshimin e objektit te veprimtarise dhe miratimin e statutit te ri te Shoqerise.  Depozitimi 
i statutit dt. 05.04.2016.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumice apo pakice te te gjitha 
llojeve te mjeteve motorike duke perfshire importin e autoveturave , mjeteve te transportit 
te pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te tij.Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumice apo pakice te pjeseve te kembimit, aksesoreve , agregateve  per te gjitha llojet 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4D7CC099-C191-4754-824E-1F8BC01D1E78
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F00F85D7-BC38-41E4-82DD-43D0E95E4295
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=65E20E1A-8506-4C22-B0B2-59EA824F7EE7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88C979F9-87A9-4B60-BF1B-709474A5B70A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=88C979F9-87A9-4B60-BF1B-709474A5B70A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=740E916B-CD07-4F67-8DF2-6C679B77663E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C35BED6-3A2F-40D6-8070-E975B45E4A54
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C35BED6-3A2F-40D6-8070-E975B45E4A54
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e mjeteve motorike, duke perfshire pjeset e kembimit per te gjitha llojet e autoveturave , 
mjeteve motorike per transportin  e pasagjereve kamioneve dhe transportiereve te cdo 
lloji.Kryerjen e sherbimeve te  te mirembjatjes dh te riparimit (servisit) per te gjitha llojet 
e mjeteve motorike, duke perfshire kryerjen e ketij sherbimi per autoveturat, mjetet e 
transportit te pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te çdo lloji.Rriparimin dhe 
kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes per motoret e mjeteve 
lundruese(anijeve).Importimin dhe perdorimin nga shoqeria dhe per tregtimin ne tregun e 
brendshem te vajrave lubrifikanteve dhe te nenproduketeve te tyre.")          u be            
("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumice apo pakice te te gjitha llojeve te 
mjeteve motorike duke perfshire importin e autoveturave , mjeteve te transportit te 
pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te tij.Importin, eksportin, si dhe 
tregtimin me shumice apo pakice te pjeseve te kembimit, aksesoreve , agregateve  per 
te gjitha llojet e mjeteve motorike, duke perfshire pjeset e kembimit per te gjitha 
llojet e autoveturave , mjeteve motorike per transportin  e pasagjereve kamioneve 
dhe transportiereve te cdo lloji.Kryerjen e sherbimeve te  mirembjatjes dhe te 
riparimit (servisit) per te gjitha llojet e mjeteve motorike, duke perfshire kryerjen e 
ketij sherbimi per autoveturat, mjetet e transportit te pasagjereve, kamioneve dhe 
transportiereve te çdo lloji.Rriparimin dhe kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes 
per motoret e mjeteve lundruese(anijeve).Importimin dhe perdorimin nga shoqeria 
dhe per tregtimin ne tregun e brendshem te vajrave lubrifikanteve dhe te 
nenproduketeve te tyre.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Basri Rruka")                      Nga data "05/02/2015"                        
Ne daten "05/02/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Alket Hyseni")                      Nga data "20/10/2015"                        
Ne daten "20/10/2018"           
eshte shtuar anetari:            ("Shefqet Kastrati")                      Nga data "20/10/2015"                        
Ne daten "20/10/2018"           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:
eshte larguar anetari:            ("Alket Hyseni")         
eshte larguar anetari:            ("Basri Rruka")         
eshte larguar anetari:            ("Shefqet Kastrati")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
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)

01/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-787921-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2010.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D63D1F1-2CD3-410B-A220-3687FD8B6292
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED8DDB02-28B0-4F35-8B08-91BCFC44B06B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED8DDB02-28B0-4F35-8B08-91BCFC44B06B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C87A4955-A0BC-4751-9410-956117388824
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Lista e Dokumenteve:
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
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)

21/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-821212-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.121, date 01.07.2016, ku eshte 
vendosur largimi i anetarit z.Alket Hyseni nga Keshilli Mbikqyres dhe emerimi si anetar i 
ri i Keshillit Mbikqyres i z.Muharrem Bardhoci.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Muharrem Bardhoci")                      Nga data 
"01/07/2016"                        Ne daten "01/07/2019"           
eshte larguar anetari:            ("Alket Hyseni")         

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

18/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-993181-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-004003-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc viti 2009.

Lista e Dokumenteve:
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

04/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-020235-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 
24.10.2016, ne te cilin eshte vendsour: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumice apo pakice te te gjitha 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE016AD4-E9E9-46A4-BF5A-37C6BB73CDB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE016AD4-E9E9-46A4-BF5A-37C6BB73CDB6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3417822C-4CC7-4AA7-BEF4-4EC8C60ADFFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CA28411-B2FE-4E6E-8BD4-871B4456D384
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A06331DD-5102-4B5C-B395-B0FD09189320
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7740966-8F80-4ACE-8D5A-3FBAC41604BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A7740966-8F80-4ACE-8D5A-3FBAC41604BD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37083029-B293-4147-A739-BEEB12630729
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C0327D5-35D1-4D01-A9DF-FF71FA92C5AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C0C8176D-45BB-4AA3-8C8C-9FF7F0314A63
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD92B982-F3C9-4B61-9C96-E113B37DD8E0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E471FEEA-5266-46DD-BFA2-5A7EE087E5E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EFC4C971-EBE6-4BE0-989C-8FE835B3B6D3
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llojeve te mjeteve motorike duke perfshire importin e autoveturave , mjeteve te transportit 
te pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te tij.Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumice apo pakice te pjeseve te kembimit, aksesoreve , agregateve  per te gjitha llojet 
e mjeteve motorike, duke perfshire pjeset e kembimit per te gjitha llojet e autoveturave , 
mjeteve motorike per transportin  e pasagjereve kamioneve dhe transportiereve te cdo 
lloji.Kryerjen e sherbimeve te  mirembjatjes dhe te riparimit (servisit) per te gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke perfshire kryerjen e ketij sherbimi per autoveturat, mjetet e 
transportit te pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te çdo lloji.Rriparimin dhe 
kryerjen e sherbimeve te mirembajtjes per motoret e mjeteve 
lundruese(anijeve).Importimin dhe perdorimin nga shoqeria dhe per tregtimin ne tregun e 
brendshem te vajrave lubrifikanteve dhe te nenproduketeve te tyre.")          u be            
("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të 
mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të 
pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe 
tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për 
të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha 
llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit 
(servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij 
shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për 
motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe 
për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve 
të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e 
veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, 
etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-320121-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 06.06.2017, ku eshte kerkuar: 
Hapja e adreses dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         KASHAR;         
Autostrada Tirane Durres, Km 7, Pasuria me Zone Kadastrale 2119, Nr Pasurie 
148/39, Vol 8, Faqe 240;         "

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 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE2681B7-63A2-496B-860B-B02609628816
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CAD8754F-8839-4BB1-83DE-FCE528CF0DFF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77AB98FC-701D-4E13-8560-7D1580F4A348
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C446058B-6F94-443D-A2A2-BF1A7199A505
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B406A6D-8E75-43B5-BA00-F336E29D8A74
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paguar)

01/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-413324-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci 2016

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

02/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-482871-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates se shitjes se aksioneve, Nr.2302Rep., 
Nr.1071Kol., date 11.09.2017.Depozitimi i vendimit date 10.09.2017 te shoqerise “AUTO 
STAR ALBANIA” sh.a., ku eshte vendosur:Miratimin e shitjes se 25% te kapitalit te 
shoqerise nga Z. Basri Rruka ne favor te shoqerise “KASTRATI SHA”.   Depozitimi i 
vendimit date 10.09.2017 te shoqerise “KASTRATI SHA”.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:            ("Basri Rruka")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("KASTRATI GROUP")                    , Vlera e 
Kontributit ishte                      ("855.000.000,00")            u be              
("1.140.000.000,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("KASTRATI GROUP")                    , Përqindja e 
Kapitalit ishte                      ("75,00")            u be              ("100,00")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("KASTRATI GROUP")                    , Numri i 
aksioneve ishte                      ("85.500,00")            u be              ("114.000,00")           

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit

02/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-488570-09-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B406A6D-8E75-43B5-BA00-F336E29D8A74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AEB1E025-6BC6-444B-888C-434BCAE74353
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDEE34CD-F916-4904-9BFE-59C0B314DBAE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18EA9730-1105-4E1A-961B-6EEF6F2F0E2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=18EA9730-1105-4E1A-961B-6EEF6F2F0E2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F21DAAE1-0B75-4233-83CD-887EAA2C78EA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=83D05078-F60F-491E-9A90-BE7591F2C81A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A69B94FA-CDB0-4CD7-95BB-C790B7396098
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C91EDAA3-4088-4990-A239-E4506A348A54
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C852136-5093-4877-9F8D-12820D006F5F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C852136-5093-4877-9F8D-12820D006F5F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB15E3F4-DAE1-43B1-A37B-232EEA9918C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0BFCF839-9AA2-49F0-AFE8-31325020B1D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4AFF065-7B9A-48EE-8353-6C22E2123B36
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Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015. 

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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative  (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Raport Auditimi

05/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-493696-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te aksionarit te vetem date 03.10.2017, 
ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit 
të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe 
kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). 
Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të 
vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të 
gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, 
reklamash, marketing, sponsorizimi, etj.")          u be            ("Importin, eksportin dhe 
tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke 
përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve 
dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumicë apo 
pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e mjeteve 
motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të 
çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të 
gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për 
autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të 
çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve 
lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në 
tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia 
me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë 
tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari 
në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E89468B-F27C-432A-8383-2AC2A0F32BAC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=62C9CD02-AB3F-4A4A-80AF-52559EEC9CA3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5ABD9EB1-E5F6-4B0A-843C-998B61FCDF5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5ABD9EB1-E5F6-4B0A-843C-998B61FCDF5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F3E59067-B2EF-41EE-BB51-9D9A1BF7A600
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C6425921-8342-4E92-A11E-B4091B3CC339
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6F2938C5-22C6-41D1-A0A3-CA103FCB3FCB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4AEBD14E-7EC6-473F-B29C-CDE102A976AC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C09D0D26-16E7-4C72-92CD-EC101679E359
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projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e 
aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së 
trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove 
(agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të 
kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me 
motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe 
kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit 
Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë.")         

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

09/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-503268-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i venidmit te aksionarit te vetem date 06.10.2017, 
ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit 
të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe 
kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). 
Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të 
vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të 
gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, 
reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të 
gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e 
paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit 
GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e 
veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë 
veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. 
Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove 
te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe 
paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C245C68E-7C2F-4BAE-A96E-0F08A1688D2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=626E0E75-85BA-4335-B566-1BCC9E099D75
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=626E0E75-85BA-4335-B566-1BCC9E099D75
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BBFFC25-FC80-4FEE-886F-86EAA040C52D
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rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë.")          u be            ("Importin, eksportin 
dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke 
përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve 
dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumicë apo 
pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e mjeteve 
motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të 
çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të 
gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për 
autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të 
çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve 
lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në 
tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia 
me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë 
tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari 
në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, 
projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e 
aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së 
trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove 
(agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të 
kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me 
motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe 
kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit 
Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, pershpejtimit te 
procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo personi ose subjekti 
qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne 
fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme.")         

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

13/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-511957-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 11.10.2017 per hapje te nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Administrative Nr.11, Rruga e Durresit, Nr.Pasurise 7/411, Z.Kadastrale 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BB0E1E0F-1A6F-4EA0-AB52-315126D2A052
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC95C468-13F2-45FD-BDCD-373778411938
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC95C468-13F2-45FD-BDCD-373778411938
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F22A81D-D6B6-4D40-BC6E-675AFDB5E5E9
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Nr.8210, Volumi 29, Faqe 180;         "

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

03/11/2017 Numri i ceshtjes: CN-543586-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.11.2017 ku eshte 
vendosur:Largimin  e Z.Basri Rruka si anetar i Keshillit Mbikqyres.Emerimin ne cilesine e 
anetarit te Keshillit Mbikqyres te Z. Shkelqim Spahiu.Miratimin e ndryshimeve ne statutin 
e shoqerise AUTO STAR ALBANIA.Depozitimi i statutit te shoqerise AUTO STAR 
ALBANIA, date 01.11.2017.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Shkelqim Spahiu")                      Nga data "01/11/2017"                        
Ne daten "01/11/2020"           
eshte larguar anetari:            ("Basri Rruka")         

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

01/12/2017 Numri i ceshtjes: CN-575017-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 24.11.2017 per shtimin e objektit te 
aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit 
të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe 
kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). 
Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të 
vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të 
gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, 
reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02FEA390-D6B9-4745-B2CC-41F47491017C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=02FEA390-D6B9-4745-B2CC-41F47491017C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E09D2F0-34AE-413F-B283-6A1BBC601361
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3BB32C67-2E6C-4ABB-BAD4-8FEAF0B91D8C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=227C1A55-FA0A-4C65-ADDA-9B242EB1B558
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=223AB963-1EFA-44DA-9F62-9E596288C08A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A678BAF-80E8-4C2A-94D4-ACCABA17DE53
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F61D5F7-47B2-424C-971D-B2BEC1470C96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F61D5F7-47B2-424C-971D-B2BEC1470C96
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gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e 
paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit 
GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e 
veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë 
veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. 
Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove 
te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe 
paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe 
rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit 
te keshillimit, asistences, pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit 
per llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me 
procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme.")          u 
be            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, 
si dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , 
agregateve për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit 
për të gjitha llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, 
kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes 
dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë 
kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, 
kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të 
mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin 
nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe 
të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të 
automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, 
marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të 
gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e 
paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te 
sistemit GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. 
Ushtrimin e veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me 
motor dhe/ose rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit 
të procedurave dhe plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose 
subjekti që kërkon të kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve 
me motor dhe/ose rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik 
të mjeteve me motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi 
këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të 
Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e 
Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, 
pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo 
personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat 
doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne 
fushen e ofrimit te sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e 
automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta.")         
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

28/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-710113-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 01.12.2017 per emerimin e 
audituesit ligjor MAZARAS shpk  per auditimin e pasqyrave financiare.

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR

30/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-721451-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses, date 26.03.2018 per hapjen e nje adrese 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 
Kryengritja e Fierit, Unaza Fier, Rruga Nacionale Fier-Vlore, Zona Kadastrale 8531, 
Nr.Pasurise 10/389, Ndertese 1 kateshe.;         "

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

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-890949-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ADA51DD3-A695-4651-98EF-222B09471A2F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28A8DA26-E48C-4A2D-9002-580649619EB1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=28A8DA26-E48C-4A2D-9002-580649619EB1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=595A966F-21E3-4416-BD65-FFE25CA761A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16097572-30C6-41C9-AAA7-0FF718B85B05
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=658007A8-E81A-41CD-9702-72E3FE31F547
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=658007A8-E81A-41CD-9702-72E3FE31F547
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=711C64FB-1607-469B-9732-A56FD3C069FC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CC0D1B17-1272-42D7-A797-E57789E387DA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=968E53BB-7C8D-434D-9223-A48A077FA43D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8538053C-3027-44D5-BFE0-AA230BDDAEE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8538053C-3027-44D5-BFE0-AA230BDDAEE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=89B94398-6611-44E8-80EF-FDD19ABAF934
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4AA02C57-FB5C-4A8C-95EA-319CA6539137
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=61456A05-AD8D-47E3-8F22-3650B01E8CFE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=ED646EC2-5E6A-4A90-9683-4B0388A0EDC4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C99C145-0CEF-408D-A9AA-6C912780169E
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materialin tjetër shpjegues
Raport Auditimi
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

22/08/2018 Numri i ceshtjes: CN-913398-08-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit te asamblese date 30.06.2018, per 
miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2017 dhe  emerimin e audituesit ligjor 
MAZARAS shpk  per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2018.   

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

12/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-933938-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.09.2018 per ndryshimin e 
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit 
të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe 
kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). 
Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të 
vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të 
gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, 
reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të 
gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e 
paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit 
GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e 
veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë 
veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. 
Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove 
te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe 
paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe 
rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit 
te keshillimit, asistences, pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit 
per llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C99C145-0CEF-408D-A9AA-6C912780169E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9AA66AA2-74CB-4565-8629-87BED33D022E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9019409C-9C34-4B5F-8DA9-CDBB27FCB2FD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C513B97-8A81-4AE1-91D7-4861A1479CEA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B93B4735-B050-4C8B-9CBF-ACC6AD5454A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF197457-23AD-4160-A0D1-BA7C31358292
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BF197457-23AD-4160-A0D1-BA7C31358292
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procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e 
automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta.")          u be            ("Importin, 
eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve 
motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të 
pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe 
tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për 
të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha 
llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit 
(servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij 
shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për 
motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe 
për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve 
të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e 
veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, 
etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e 
aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së 
trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove 
(agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të 
kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me 
motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe 
kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit 
Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, pershpejtimit te 
procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo personi ose subjekti 
qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne 
fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne fushen e ofrimit te 
sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e automjeteve ne 
mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e transportit rrugor 
nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira.")         

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

14/09/2018 Numri i ceshtjes: CN-937193-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses, date 11.09.2018 per hapje adrese 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C877BA54-7253-4096-89AC-3310F74766A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C877BA54-7253-4096-89AC-3310F74766A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5763C31-7473-4530-9B3C-44327C38A37D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C49BC6D-9B42-43F1-B687-A67475CD1606
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dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         
SHKODER;         Sheshi Demokracia, Rruga Qemal Draçini, zona kadastrale 
nr.8593, numri i pasurise I/342/ND-N31, Volumi 20, faqe 128;         "

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)

16/10/2018 Numri i ceshtjes: CN-973782-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.10.2018 ku eshte 
vendosur:Miratimin e zgjatjes se afatit te emerimit te administratorit te shoqerise 
Z.MusaKastrati  edhe per nje periudhe 3 vjecare nga data 21.10.2018 deri me date 
21.10.2021.Miratimin e zgjatjes se afatit te emerimit te anetarit te Keshillit Mbikqyres 
Z.Shefqet Kastrati  edhe per nje periudhe 3 vjecare nga data 21.10.2018 deri  me date 
21.10.2021. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Musa Kastrati")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("20/10/2018")            u be              ("21/10/2021")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Shefqet Kastrati")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("20/10/2018")            u be              ("21/10/2021")           

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

12/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-097731-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 09.02.2019 për mbyllje adrese 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         SHKODER;         
Sheshi Demokracia, Rruga Qemal Draçini, zona kadastrale nr.8593, numri i pasurise 
I/342/ND-N31, Volumi 20, faqe 128;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA2C6F43-42BB-4F11-A78B-87E019190203
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5D799A9-2DE7-448A-B99A-A6322FFC10C8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FBD71FC-AE0C-4A92-8FBE-E36BDB68E9E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7FBD71FC-AE0C-4A92-8FBE-E36BDB68E9E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C7591CE-57D0-4468-803C-047533FDE057
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C7591CE-57D0-4468-803C-047533FDE057
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6763C995-5137-4BDB-A043-25B757B44520
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34DE6E33-2AC3-4032-9564-4D13379DDE0B
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

16/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-264720-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve datë 
01.07.2019 për miratimin e zgjatjes së afatit të anëtarit të Këshillit Mbikqyrës z. Muharrem 
Bardhoci për një periudhë 3 vjeçare nga data 01.07.2019 deri më datë 01.07.2022.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Muharrem Bardhoci")                    , 
Nga Data ishte                      ("01/07/2016")            u be              ("01/07/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Muharrem Bardhoci")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("01/07/2019")            u be              ("01/07/2022")           

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

31/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-280107-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
VENDIMI I ORTAKUT TE VETEM.pdf
18ASA_FS 31.12.2018.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar ASA.xlsx
J62023007G_27_07_2019.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
AUTO STAR ALBANIA SHA NIPT J62023007G.pdf

29/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-389300-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 25.10.2019 
ku eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit 
të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9673B689-56D0-4A54-836F-2219AF5FD506
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7221918F-A03A-4820-A686-304B93504668
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7221918F-A03A-4820-A686-304B93504668
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1E701A5A-D0A0-4804-B656-F893778F77EA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06DD741F-B8FE-4433-AF8C-682BE79CB92E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36E02397-7B33-4A6A-B1F7-758AA64D17D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36E02397-7B33-4A6A-B1F7-758AA64D17D4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AA34C3EF-0968-4C39-B594-C26DFDCCE0D9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BA7EDE1A-903F-48A9-86DC-F5CCCF641751
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C831A497-38D1-4019-8911-132B9FBEF937
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=769483E7-4D54-44B1-98AF-55A9C0050666
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA87A5A0-7F80-40A1-B1A9-85AEC76A3A5A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=877AACF9-4EF2-4E43-B4C3-0DC99D2853C3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40D30890-AEED-4E1E-B27F-4E085358C64F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C4C287D-159C-45FD-9C97-548F70816C09
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8C4DF853-FDF2-49ED-9AB5-A6F5A97E7BB9
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me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe 
kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). 
Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të 
vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të 
gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, 
reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të 
gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e 
paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit 
GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e 
veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë 
veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. 
Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove 
te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe 
paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe 
rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit 
te keshillimit, asistences, pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit 
per llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me 
procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e 
automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e 
transportit rrugor nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira.")          u be            
("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të 
mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të 
pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe 
tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për 
të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha 
llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit 
(servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij 
shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për 
motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe 
për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve 
të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e 
veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, 
etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e 
aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së 
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trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove 
(agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të 
kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me 
motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe 
kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit 
Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, pershpejtimit te 
procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo personi ose subjekti 
qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne 
fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne fushen e ofrimit te 
sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e automjeteve ne 
mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e transportit rrugor 
nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira. Ushtrimi i veprimtarise se 
shitblerjes, te ndermjetesimit, te autoriparimit per mjetet rrugore me motor dhe 
rimorkiot e te gjitha llojeve, te autorizuara nga prodhuesi i tyre.")         

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

10/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-480774-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 
04.03.2020, ku është vendosur: Largimi i administratorit të shoqërisë Musa Kastrati. 
Emërimi i administratorit të ri të shoqërisë Elda Shehu.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Elda Shehu")                      Nga data "04/03/2020"                        
Ne daten "04/03/2023"           
eshte larguar administratori:            ("Musa Kastrati")         

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)

17/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-482402-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 11.03.2020 per kufizimin e 
kompetencave te administratorit.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A5013B04-0B75-4FB8-A586-5C26CFD218C7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1CC31E8-A56B-46AC-94C6-E2903BAAA2E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1CC31E8-A56B-46AC-94C6-E2903BAAA2E1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91EA47DA-5A95-47A3-B84A-F427A15D7679
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=156969E4-4742-4761-96C5-0C167F080BDD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC88450F-CA36-48D0-A5C3-308A12BE0526
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BE2AC6A-2EBE-429E-B11B-DA398AFFF248
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8BE2AC6A-2EBE-429E-B11B-DA398AFFF248
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Elda Shehu")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              (" Kufizimin e kompetencave te 
Administratorit aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Znj. Elda Shehu, 
persa i perket transfertave financiare qe kryen shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha 
transaksionet financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" do te 
firmosin bashkarisht Administratori dhe Drejtori i Finances te shoqerise, qe eshte 
z.Florenc Pula.")           

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

24/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-483106-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.30, date 24.03.2020, ku eshte 
vendosur: Ndryshimi i perfaqesuesit ligjor te shoqerise. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Arben Breshani")                      Nga data 
"24/03/2020"                        Ne daten "24/03/2023"           
eshte larguar administratori:            ("Elda Shehu")         

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

30/03/2020 Numri i ceshtjes: CN-483406-03-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit date 26.03.2020 per 
miratimin e largimit te z. Shefqet Kastrati si anetar i keshillit mbikeqyres dhe emerimin e 
znj. Eda Spahiu si anetare e keshillit mbikeqyres.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Eda Spahiu")                      Nga data "26/03/2020"                        
Ne daten "26/03/2023"           
eshte larguar anetari:            ("Shefqet Kastrati")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCBCE540-21BC-4C0A-B15F-19E1EE0B1AA3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A828EF52-E024-41A5-B42E-BB9EB9352999
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00B59D96-CFB7-4422-8957-F56EA1166FA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00B59D96-CFB7-4422-8957-F56EA1166FA5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4ACAE393-1BB0-4647-B7F4-244C89E25643
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7B7E074-DAC6-44DC-AB8E-7CEB2B4934BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D7B7E074-DAC6-44DC-AB8E-7CEB2B4934BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=694AC715-CB94-4D3E-BAD8-E10D6956BD24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCBBF254-E9B0-474E-84C8-61199CAE2D06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DCBBF254-E9B0-474E-84C8-61199CAE2D06
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

03/04/2020 Numri i ceshtjes: CN-484079-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionarit date 30.03.2020 per 
miratimin per kufizimin e kompetencave te Administratorit aktual te shoqerise "AUTO 
STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben Breshani, persa i perket transfertave financiare qe kryen 
shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha transaksionet financiare qe kryhen nga shoqeria 
"Auto Star Albania sh.a" do te firmosin bashkarisht Administratori dhe Drejtori i Finances 
te shoqerise Z.Florenc Pula.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Arben Breshani")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Miratimin per kufizimin e 
kompetencave te Administratorit aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. 
Arben Breshani, persa i perket transfertave financiare qe kryen shoqeria, duke miratuar 
qe ne te gjitha transaksionet financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania 
sh.a" do te firmosin bashkarisht Administratori dhe Drejtori i Finances te shoqerise 
Z.Florenc Pula.")           

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

04/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-516793-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 35 datë 
02.06.2020 për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë duke miratuar statutin e ri të 
shoqërisë. Statuti i shoqërisë date 02.06.2020.

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

05/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-517854-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë 
03.06.2020, ku është vendosur: Miratimin e largimit të ekspertit kontabël të autorizuar të 
shoqërisë Agim Lleshi. Emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar të shoqërisë, shoqërinë 
"MAZARS" shpk.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1FD1607-37C3-4010-AD0E-71FE2E55ABA0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0E17534A-1752-43E2-B128-C7E6D67C0FA4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=90B01D40-6547-4CE8-A4BA-41E3217AC8E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26E6C0A4-7158-431B-8939-84D36C2C9B17
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26E6C0A4-7158-431B-8939-84D36C2C9B17
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47DCC506-B860-4C85-8B8B-EAC3AB01FAE8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=54B744FD-28BA-4496-A2BF-25099623654C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30881FDC-7ECE-487B-B89D-6B7DDBE4AF74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=30881FDC-7ECE-487B-B89D-6B7DDBE4AF74
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D200815C-C3FE-48A9-B97D-6F9877C78992
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40B506EE-2322-40E3-8364-DB32CBD7B174
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:            ("MAZARS")                      Nga data 
"03/06/2020"           
eshte larguar eksperti kontabel:            ("Agim Lleshi")         

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)

19/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-526718-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 18.06.2020 për mbylljen e  
adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Administrative Nr.11, Rruga e Durresit, Nr.Pasurise 7/411, Z.Kadastrale Nr.8210, Volumi 
29, Faqe 180;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Kashar;         KASHAR;         
Autostrada Tirane Durres, Km 7, Pasuria me Zone Kadastrale 2119, Nr Pasurie 148/39, 
Vol 8, Faqe 240;         "

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

05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-565711-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2019

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta..xlsx
RAPORTI I ECURISE SE VEPRIMTARISE.pdf
RAPORTI I ECURISE SE VEPRIMTARISE.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
VENDIM ASAMBLEJE.pdf
Shenimet per Pasqyrat financiare.pdf
VERTETIMI.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDC9AA75-B560-4EAA-AF00-387B91EBD0A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2189EF21-FFC3-45A9-8289-C4090BA16B6E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F51F256-5383-4316-9B8B-FCBC4B32F435
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F51F256-5383-4316-9B8B-FCBC4B32F435
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=86DDA8B7-79A6-4AB3-BC87-B34FF877C8B5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD28B89C-83C5-45E2-B8AC-EB26871641DE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=050E04A7-30ED-4496-92D4-F3B2DAAF8D9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=050E04A7-30ED-4496-92D4-F3B2DAAF8D9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B1252BD4-C9B0-4C57-AF80-A423EE0DD1CE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1BF19D2B-DC1C-42CE-82DD-BD362E00BF4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CC717F95-E938-40CE-AC21-0E3667712B2B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E3A2C33-D41B-4153-A9EE-E173C7A9A649
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCBC9549-FDFA-4058-A0A0-C0467C311D80
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=82DC6D37-2A84-4B28-8C2E-65C4C11928A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2DA14C00-4695-4FF7-99BB-BCFE7762594B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E62F13A6-7AC0-4EA1-A0DC-62A4A1E67C6B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA6FB534-314D-46CB-8261-E5859703EC9E
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RAPORTI I ECURISE SE VEPRIMTARISE.pdf

29/09/2020 Numri i ceshtjes: CN-595388-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 25.09.2020, ku eshte kerkuar: 
Mbyllje adrese dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 
Kryengritja e Fierit, Unaza Fier, Rruga Nacionale Fier-Vlore, Zona Kadastrale 8531, 
Nr.Pasurise 10/389, Ndertese 1 kateshe.;         "

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

16/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-604987-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 15.10.2020, ku eshte vendosur: 
Miratimi i riemerimit te Shkelqim Spahiu si  anëtar i Këshillit Mbikqyrës.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Shkelqim Spahiu")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("01/11/2020")            u be              ("01/11/2023")           

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

24/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-623447-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.11.2020, per ndryshim objekti 
veprimtarie.
Objekti ishte            ("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha 
llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit 
të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin 
me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, 
mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo 
lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e 
mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e 
transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe 
kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A7241B2-CB6F-4630-873A-4A3B9E66AE07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE341814-B431-43B1-9315-2826532B98CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AE341814-B431-43B1-9315-2826532B98CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDB23EDF-84FF-4848-95CA-A5EB2716CC62
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7093B846-9B4F-4418-B3D8-C326D3EE1348
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=964CF8BF-8E46-4A04-A9E8-79A4948E55C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=964CF8BF-8E46-4A04-A9E8-79A4948E55C5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47BCC67D-16F8-4F35-A7BC-86310FA8DBE5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3511C862-235D-4E3E-9EC1-C5676648F00A
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Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të 
vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të 
gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, 
reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të 
gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e 
paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit 
GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e 
veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë 
veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. 
Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove 
te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe 
paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe 
rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit 
te keshillimit, asistences, pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit 
per llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me 
procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e 
automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e 
transportit rrugor nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira. Ushtrimi i veprimtarise 
se shitblerjes, te ndermjetesimit, te autoriparimit per mjetet rrugore me motor dhe 
rimorkiot e te gjitha llojeve, te autorizuara nga prodhuesi i tyre.")          u be            
("Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të 
mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të 
pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe 
tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për 
të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha 
llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit 
(servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij 
shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe 
transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për 
motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe 
për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve 
të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e 
veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, 
etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, 
tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe 
monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e 
aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së 
trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove 
(agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe 
plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të 
kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose 
rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me 
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motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe 
kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit 
Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. 
Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, pershpejtimit te 
procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo personi ose subjekti 
qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne 
fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne fushen e ofrimit te 
sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e automjeteve ne 
mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e transportit rrugor 
nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira. Ushtrimi i veprimtarise se 
shitblerjes, te ndermjetesimit, te autoriparimit per mjetet rrugore me motor dhe 
rimorkiot e te gjitha llojeve, te autorizuara nga prodhuesi i tyre.Ushtrimi i 
veprimtarise ne fushen e arsimit te larte, kerkimit shkencor, veprimtarive krijuese 
dhe profesionale, duke krijuar per kete qellim institucione te arsimit te larte perfshire 
Universitete, Kolegje Universitare, Akademi dhe Kolegje Profesionale te Larta.")         

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

19/02/2021 Numri i ceshtjes: CN-658006-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 15.02.2021 ku eshte vendosur: 
Largimi nga detyra e antarit te keshillit te administrimit Shkelqim Spahiu dhe emerimin ne 
vend te tij te Sokol Kodra.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Sokol Kodra")                      Nga data "15/02/2021"                        
Ne daten "15/02/2024"           
eshte larguar anetari:            ("Shkelqim Spahiu")         

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

17/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-721871-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt. 20.05.2021, per ndryshimin e adreses 
e-mail. 
E-Mail ishte            ("info@autostar.al")          u be            ("info@mercedes-benz.al")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD33A7C4-BFA1-478D-AE15-001C266DAC5C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD33A7C4-BFA1-478D-AE15-001C266DAC5C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E0E83426-96B5-4B17-A258-571347F42B5E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FB822DAA-2EE8-4DBA-A3E3-572A4AEC8A05
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DEC5D070-4B95-4AFE-A6DB-39685324148B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B3B79D2F-8AA8-44E7-8BA3-6EA690675403
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B3B79D2F-8AA8-44E7-8BA3-6EA690675403
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C8F86559-97C6-4CDC-940E-C1A1FB6E648A
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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)

19/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-746612-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, dt.16.07.2021, ku është vendosur: 
Ndryshime në administrimin e shoqërisë.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Rozafat Palushi")                      Nga data 
"16/07/2021"                        Ne daten "16/07/2024"           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Arben Breshani")                    , 
Competence ishte                      ("Miratimin per kufizimin e kompetencave te 
Administratorit aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben Breshani, 
persa i perket transfertave financiare qe kryen shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha 
transaksionet financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" do te 
firmosin bashkarisht Administratori dhe Drejtori i Finances te shoqerise Z.Florenc 
Pula.")            u be              ("Miratimin per kufizimin e kompetencave te Administratorit 
aktual te shoqerise "AUTO STAR ALBANIA" sh.a Z. Arben Breshani, persa i perket 
transfertave financiare qe kryen shoqeria, duke miratuar qe ne te gjitha transaksionet 
financiare qe kryhen nga shoqeria "Auto Star Albania sh.a" do te firmosin bashkarisht 
me Z.Rozafat Palushi")           

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

24/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-748268-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2020.   

Lista e Dokumenteve:
Audit Report 2020.pdf
VENDIM ASAMBLEJE AUTO STAR ALBANIA SHA.pdf
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta..xlsx
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx
RAPORT I ECURISE SE VEPRIMTARISE 2020.pdf
RAPORT I ECURISE SE VEPRIMTARISE 2020.pdf
J62023007G_23_07_2021.pdf
RAPORT I ECURISE SE VEPRIMTARISE 2020.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A030D8A-8C82-4A77-82F3-96D791F34DA0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6D336753-F232-429F-9797-C32F5C25AA84
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3E05986-6933-4A60-A406-DAACCAF5AA69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D3E05986-6933-4A60-A406-DAACCAF5AA69
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8AF5104E-AB02-498A-9D01-627BEB691759
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92CAD5CE-0B89-485D-8414-98E72BA7F3DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92CAD5CE-0B89-485D-8414-98E72BA7F3DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=40D1198C-8627-46CA-928E-9D85EBB12D7B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=444558B7-05BD-4950-AEC7-90F752DB1A6D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0A7CA76A-E17D-4556-973B-4433AECFC7B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=835E710C-E683-4FCB-BDF4-4DC819ACC2B2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B0D3F7B0-0C62-4DBD-8CBB-3A4776FE2731
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A4301211-F95D-48C9-87F9-9843879CA1D1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=364E5FC2-259A-4041-8B20-AEE2270393DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E13735F3-DBD3-47AE-B988-ECCD9C63C75E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C19D3084-52C3-49F0-9473-F533422AA923
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Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx

14/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-798822-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses nr.50 Prot., dt.13.10.2021 per hapjen e 
adreses dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Automjet me targa AA 386 ZG;         "

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

Datë           :14/02/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C475840C-448C-421C-BF35-D160A72F57AE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7648FBBC-6BD9-46F7-B634-812CB07401A1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=46664014-452E-4000-B340-309D76B70687
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BA727E1-1D53-4F9B-B58A-32EB94ED114B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD8C31D4-BF88-429E-9F05-601A7F21C58F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CD8C31D4-BF88-429E-9F05-601A7F21C58F

