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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M02705203G

2. Data e Regjistrimit 05/03/2020
3. Emri i Subjektit AUTO KRASNIQI
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 01/03/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 01/03/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan  Bradashesh BRADASHESH Rruga Elbasan-Tirane 
km.5, zk.1258, pasuria nr.72/16. 
3.000.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Tregti te automjeteve te perdorura. Servis automjetesh (a. 

Riparim dhe mirembajtje e pjeseve mekanike dhe te motorrit. 
b.Riparim dhe mirembajtje karrocerie. c. Riparim dhe 
mirembajtje impjanti elektrik. ç. Riaprim dhe mirembajtje e 
gomave. d. Blerje dhe shitje e mjeteve dhe pjeseve te 
nderrimit te tyre. dh. Mbledhje, depozitim ose shkaterrimin e 
mjeteve rrugore. Lyerje automjetesh. Sherbim per vendosjen 
apo erresimin e xhamave). Tregti pjese kembimi per 
automjete (te reja dhe te perdorura) dhe goma, pjese 
kembimi per kamiona te tonazhit te rende. Dhenie me qira te 
utomjeteve. Mirembajtje, pastrim automjetesh (lavazh). Bar-
kafe. Dhenie me qira pasuri te paluajteshme (ambjente 
pune). Tregti me pakice vajra lubrifikante. Parkim privat (per 
automjete dhe kamione). Transport per nevojat e aktivitetit. 
Import-eksport. Dhe cdo aktiviteti tjeter te nevojshem lidhur 
me objektin e veprimtarise ne perputhje me legjislacionit 
Shqipetar. Tregti te automjeteve te reja.
Sokol Krasniqi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 01/03/2020                Deri: 01/03/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

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

12.1 Vlera e kapitalit                Para: 3.000.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: AUTO KRASNIQI
E-Mail: sokolkrasniqi777@gmail.com  
Telefon: 0692093999  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-478350-03-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

03/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-713804-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres 
(2020).xlsx
Shenimi  Shpjeguese.pdf
Vendimi i pf  viti  2020.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (2020).xlsx

23/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-880452-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 16.03.2022 ku 
eshte vendosur : Shtim objekti aktiviteti. 
Objekti ishte            ("Tregti te automjeteve te perdorura. Servis automjetesh (a. Riparim 
dhe mirembajtje e pjeseve mekanike dhe te motorrit. b.Riparim dhe mirembajtje 
karrocerie. c. Riparim dhe mirembajtje impjanti elektrik. ç. Riaprim dhe mirembajtje e 
gomave. d. Blerje dhe shitje e mjeteve dhe pjeseve te nderrimit te tyre. dh. Mbledhje, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7B34BEEB-D59A-4A1F-AA84-30C89A4E59F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7A68754-180B-41DB-9A46-81980C066202
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84DA834D-D48D-423A-8B40-2A718D462FD3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=84DA834D-D48D-423A-8B40-2A718D462FD3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=386165C2-F04A-47E3-9646-3C42EA5D624B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=25A0ED85-0B1C-48C7-B600-09256A71FAD9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9A689B23-6826-423C-912B-C6D011E8251D
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depozitim ose shkaterrimin e mjeteve rrugore. Lyerje automjetesh. Sherbim per vendosjen 
apo erresimin e xhamave). Tregti pjese kembimi per automjete (te reja dhe te perdorura) 
dhe goma, pjese kembimi per kamiona te tonazhit te rende. Dhenie me qira te utomjeteve. 
Mirembajtje, pastrim automjetesh (lavazh). Bar-kafe. Dhenie me qira pasuri te 
paluajteshme (ambjente pune). Tregti me pakice vajra lubrifikante. Parkim privat (per 
automjete dhe kamione). Transport per nevojat e aktivitetit. Import-eksport. Dhe cdo 
aktiviteti tjeter te nevojshem lidhur me objektin e veprimtarise ne perputhje me 
legjislacionit Shqipetar. ")          u be            ("Tregti te automjeteve te perdorura. 
Servis automjetesh (a. Riparim dhe mirembajtje e pjeseve mekanike dhe te motorrit. 
b.Riparim dhe mirembajtje karrocerie. c. Riparim dhe mirembajtje impjanti 
elektrik. ç. Riaprim dhe mirembajtje e gomave. d. Blerje dhe shitje e mjeteve dhe 
pjeseve te nderrimit te tyre. dh. Mbledhje, depozitim ose shkaterrimin e mjeteve 
rrugore. Lyerje automjetesh. Sherbim per vendosjen apo erresimin e xhamave). 
Tregti pjese kembimi per automjete (te reja dhe te perdorura) dhe goma, pjese 
kembimi per kamiona te tonazhit te rende. Dhenie me qira te utomjeteve. 
Mirembajtje, pastrim automjetesh (lavazh). Bar-kafe. Dhenie me qira pasuri te 
paluajteshme (ambjente pune). Tregti me pakice vajra lubrifikante. Parkim privat 
(per automjete dhe kamione). Transport per nevojat e aktivitetit. Import-eksport. 
Dhe cdo aktiviteti tjeter te nevojshem lidhur me objektin e veprimtarise ne perputhje 
me legjislacionit Shqipetar. Tregti te automjeteve te reja.")         

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

Datë: 06/05/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63BC646F-5671-40A5-AE07-0CC2B9B472E5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4873E376-1A72-4DA1-9959-78294DA2AEA5

