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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) L22809205A

2. Data e Regjistrimit 09/04/2012
3. Emri i Subjektit FRANKO 94
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 05/04/2012
6. Kohëzgjatja                  Nga: 05/04/2012

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Elbasan  Bradashesh BRADASHESH Prane Ndermarrjes se 
Seleksionimit te Metaleve 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 100,00
9. Objekti i aktivitetit Grumbullim , tregetim,  eksport dhe import skrapi dhe 

hekurishteve te ndryshme , materiale me ngjyre. Import , 
eksport, dhe tregetim me shumice e pakice te pjeseve te 
ndryshme te kembimit e makineri te cdo lloji , profile hekuri, 
kuzhineta, permistopa, rripa dhe litare celiku. Import eksport 
dhe tregetim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem 
ushqimore bujqesore e blegtorale, industriale materiale 
elektroshtepiake, materiale ndertimi e hidrosanitare, 
materiale elektrike, lende drusore, konfeksione kepuce , 
pajisje teknologjike. Ushtrim aktiviteti per ushqime sociale , 
bar, restorante, hoteleri. Prodhim  tregetim mobilje me 
shumice e pakice. Servis paisjesh elektrike elektri=nokie, 
elektroshtepiake, automjetesh. Lavazh makinash, parking. 
Shtypshkrime, fotokopjime, telefon, faks, reklame.Bilardo. 
Eksport import te te gjitha mallrave e materialeve, mjeteve te 
transportit,mjeteve agregate, bujqesore dhe pjeseve te 
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kembimit per to.

Vjollca Hoxha10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 05/04/2012                Deri: 05/04/2017

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët VjollcaHoxha
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 100,00
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 Telefon: 0696310980  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-739828-04-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

22/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-678622-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1762/8 Prot., date 19.02.2018, lëshuar 
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan,  ku është urdhëruar:  Vendosjen e mases se 
sigurimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit,  subjekti “FRANKO 94” Shpk, me NIPT 
L22809205A.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8D2EEA0F-490D-437B-B708-85CA5E0B3DCB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5F27598E-D0FF-455B-B18F-A58F8FD57ACA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC0A547F-C147-4B5F-BF84-EC6FAB090BF6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37E5566B-C1A7-402C-9670-08D912FBDF17
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06/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-997912-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi  i Kërkesës Nr. 10830/6Prot, datë  31.10.2018, 
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”,  ardhur nga Drejtoria Rajonale  
Tatimore Elbasan, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e 
tatimpaguesit “FRANKO 94”shpk, pajisur me NUIS (NIPT) L22809205A, duke moslejuar 
tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

07/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-999651-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 10830/6Prot datë 31.10.2018, leshuar 
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan , ku është urdhëruar: Te mos lejoje tjetersimin 
mbi pasurine dhe te drejtat pasurore  per subjektin “FRANKO 94” me NUIS (NIPT) 
L22809205A, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.

Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 13/12/2018 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5E0ED276-928D-40D2-BDB4-F50B4CED19F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B4A0EB8-3EED-49AD-91A5-0176213BC0AF

