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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) K32817410T

2. Data e Regjistrimit 01/01/2003
3. Emri i Subjektit R E A L
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 16/01/1995
6. Kohëzgjatja                  Nga: 16/01/1995
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Fier  FIER CAKRAN 

18.100.000,008. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00

9. Objekti i aktivitetit Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne 
fushen e import eksportit e të tregtisë me shumicë e pakicë të 
mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, 
elektroshtëpiake, pijeve alkolike e jo alkolike, cigareve 
duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, 
tregtimit me pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, 
varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje skrapi, 
konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, 
konsumit të gjerë, lendë së ndërtimit, kinkaleri, lodrave për 
fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e materialeve 
të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të 
pasagjerëve brenda dhe jashtë vendit, investime në fusha të 
ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho agjensi, 
shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të 
patundshme, hapje autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe çdo 
lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të 
plehrave kimike dhe pesticideve. Veprimtari në fushën e 
ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe 
ekonomike shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, 
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sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, kanale e 
impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime 
armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, 
tregtim e hedhje betoni, nivelim shtresash, shtrime pllakash 
hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje fasadash, 
ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- 
import makineri e pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe 
shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, pastrim dhe 
gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve 
private dhe shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i 
gomave te reja per automjete dhe importi i tyre.Tregtimi me 
shumice e pakice i autoveturave, automjeteve te renda 
bujqesore, kamionave te rende me rrota dhe me zinxhire, 
eskavator, presa betoni, betoniere dhe pjese kembimi per 
keto automjete. Ndertim objekte industriale dhe bujqesore, 
fabrika perpunimi per: fruta perime, ulliri, baxho, ndertim 
serash diellore dhe me ngrohje, magazina per produkte 
bujqesore, frigoriferike me skelete metalike dhe me mure. 
Importi-Eksporti dhe tregtimi i te gjithe materialeve dhe 
aksesoreve te nevojshem per ndertimin e serave diellore, me 
ose pa sistem ngrohje, me ose pa sistem ftohje. Ndertimi dhe 
montimi, me te gjitha pajisjet e nevojshme, i te gjitha llojeve 
te serave (diellore, me ose pa ngrohje, me ose pa sistem 
ftohes) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te 
frutave dhe perimeve. Importi dhe tregetimi i materialeve 
dhe aksesoreve te nevojshem per ndertimin dhe montimin e 
magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Ndertimi 
dhe montimi i magazinave bujqesore dhe hangareve 
frigoriferike. Importi-eksporti i makinerive bujqesore dhe 
tregetimi i tyre, riparimet mekanike etj.
Almir Shenaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 29/06/2017                Deri: 29/06/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët RefitShenaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) ,55

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



3

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 18.000.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 180,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 99,45

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

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

Fier  Dermenas DAREZEZE E RE Fier, Dermenas, 
Darezeze e Re, Rruga Darezeze e Re, Ambienti numer 26-
34. Fier  Cakran CAKRAN CAKRAN Fier  Cakran 
CAKRAN Fshati Cakran, Rruga Cakran- Buz Madh km 1, 
objekti nr 5. Fier  Cakran CAKRAN Fshati Cakran, Rruga 
Cakran - Buz Madh km 1, Objekti nr. 4 

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: R E A L
E-Mail: realshpk@gmail.com  
Telefon: 0694037606  
Të Tjera: Me CN-423826 u depozitua vendimi i ortakut te 
vetem, date 19.07.2010,ku eshte emeruar DrejtusTeknik 
Ing.Z.Agim Lisi i paisur me liçense profesionale nr.Z 
0144/1.

16. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-073323-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

1. 19/01
/1995

Numri i Vendimit:8196, Gjykata:Tirane
1-Data e regjistrimit:19.01.1995,                                                  2-Emri i 
subjektit:"REAL", 3-Forma ligjore:Sh.p.k, 4-Data e themelimit:16.01.1995, 5-
Kohezgjatja:Pa afat, 6-Kapitali themeltar:100.000 leke, 7-Selia:Cakran, Fier. 8-
Objekti:Transport i mallrave dhe udhetareve ne linjat urbane dhe interurbane, si dhe 
transporti i mallrave te ndryshme . 9-Perfaqesuesi ligjor:Xhafo Shenaj, 10-Ortaket:Xhafo 
Shenaj,Hysen Iljazaj, Besnik Seliaj.

Lista e Dokumenteve:
R14-Nr.26-RP15-November-20070004.pdf

2. 30/12
/1997

Numri i Vendimit:8196/1, Gjykata:Tirane
Me vendimin nr.1, date 26.12.1997, te asamblese se ortakeve te shoqerise eshte vendosur 
:1- shitja e kuotave te shoqerise, ku Z. Xhafo Shenaj behet ortak 100% i kuotave te 
shoqerise.2- Shtimi  i objektit te veprimitarise:Ne fushen e import eksportit e tregtise me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=433780A6-9CC7-411C-AA68-05A585746202
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shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqesore, e blegtorale, 
makinerive, pjeseve te kembimit hidrosanitare, elektroshtepiake, pijeve alkolike e jo 
alkolike, cigareve duhanit, mobiljrve lendes se pare, bimeve medicionale karburanteve e 
nenprodukteve te tij, konfeksione, materiale plastike. duralumini, metaleve, konsumit te 
gjere, lendes se ndertimit, kinkaleri, lodrave per femije, medikamente farmaceutike, 
prodhimin e materialeve te ndertimit, transport detar e tokesor te mallrave e te pasagjereve, 
brenda dhe jashte vendit, investime ne fusha te ndryshme, sidomos ndertim pika scrvisi 
lavazho agjensi, shitblerje e qiraje te pasurive le tundshme dhe te pa tundshme , hiapj 
autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe cdo lloj aktiviti tjeter tregtar e sherbimi ne perputhje 
me legjislacionin ne fuqi.

Lista e Dokumenteve:
R14-Nr.26-RP15-November-20070004.pdf

3. 15/03
/2002

Numri i Vendimit:8196/2, Gjykata:Tirane
Me vendimin date, 22.01.2002, ortaku i vetem ka vendosur:1- Shtimin e objektit te 
veprimtarise, konkretisht" Shitje me shumice dhe pakice te plehrave kimike dhe 
pesticideve.2- Shitja e kuotave nga Z. Xhafo Shenaj, tek Z. Almir Shenaj ne masen 100%. 
3- Ndryshimin e Administratorit, duke u larguar Z. Xhafo Shenaj dhe caktimin e  Z. Almir 
Shenaj ne kete detyre.

Lista e Dokumenteve:
R14-Nr.26-RP15-November-20070004.pdf

26/07/2010 Numri i ceshtjes: CN-423826-07-10
Objekti ishte            ("Transport i mallrave dhe udhetareve ne linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave te ndryshme Ne fushen e import eksportit e 
tregtise me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqesore, e 
blegtorale, makinerive, pjeseve te kembimit hidrosanitare, elektroshtepiake, pijeve alkolike 
e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljrve lendes se pare, bimeve medicionale karburanteve 
e nenprodukteve te tij, konfeksione, materiale plastike. duralumini, metaleve, konsumit te 
gjere, lendes se ndertimit, kinkaleri, lodrave per femije, medikamente farmaceutike, 
prodhimin e materialeve te ndertimit, transport detar e tokesor te mallrave e te 
pasagjereve, brenda dhe jashte vendit, investime ne fusha te ndryshme, sidomos ndertim 
pika scrvisi lavazho agjensi, shitblerje e qiraje te pasurive le tundshme dhe te pa tundshme 
, hiapj autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe cdo lloj aktiviti tjeter tregtar e sherbimi ne 
perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shitje me shumice dhe pakice te plehrave kimike dhe 
pesticideve")          u be            ("Transport i mallrave dhe udhetareve ne linjat urbane 
dhe interurbane, si dhe transporti i mallrave te ndryshme Ne fushen e import 
eksportit e tregtise me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, prodhime 
bujqesore, e blegtorale, makinerive, pjeseve te kembimit hidrosanitare, 
elektroshtepiake, pijeve alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljrve lendes se 
pare, bimeve medicionale karburanteve e nenprodukteve te tij, konfeksione, 
materiale plastike. duralumini, metaleve, konsumit te gjere, lendes se ndertimit, 
kinkaleri, lodrave per femije, medikamente farmaceutike, prodhimin e materialeve te 
ndertimit, transport detar e tokesor te mallrave e te pasagjereve, brenda dhe jashte 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=433780A6-9CC7-411C-AA68-05A585746202
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=433780A6-9CC7-411C-AA68-05A585746202
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vendit, investime ne fusha te ndryshme, sidomos ndertim pika scrvisi lavazho agjensi, 
shitblerje e qiraje te pasurive le tundshme dhe te pa tundshme , hiapj autoshkolle, 
bar bufe, restorant si dhe cdo lloj aktiviti tjeter tregtar e sherbimi ne perputhje me 
legjislacionin ne fuqi. Shitje me shumice dhe pakice te plehrave kimike dhe 
pesticideve.Veprimtari private ne fushen e ne ndertimit, te projektimit dhe zbatimit, 
ndertime civile e ekonomike shumekateshe, ndertime rrugore ,vepra arti, ujesjellsa, 
kanalizime, kanale e impjante vadites, vepra te veçanta e punime publike, punime 
restaurimi, punime karpentierie, sherbime publike, punime publike, punime 
armature ,murature,suvatime .prodhim transport e hedhje betoni. nivelim shtresash, 
shtrimesh  pllakash  hidroizolimi , punime hidraulike , elektrike , veshje fasadash , 
ndertime civile , montime  sistemesh ngrohje - ftohje, eksport-import makineri e 
pajisje ndertimi.")         
Koment ishte            ("")          u be            ("Me CN-423826 u depozitua vendimi i 
ortakut te vetem, date 19.07.2010,ku eshte emeruar DrejtusTeknik Ing.Z.Agim Lisi i 
paisur me liçense profesionale nr.Z 0144/1.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

26/06/2012 Numri i ceshtjes: CN-816732-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te ortakut te vetem te shoqerise, date 
25.06.2012  per miratimin e statutit te ndryshuar. Depozitimi Statutit  te shoqerise ne 
pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Neni 
230.   
Telefon ishte            ("")          u be            ("0694037606")         
Objekti ishte            ("Transport i mallrave dhe udhetareve ne linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave te ndryshme Ne fushen e import eksportit e 
tregtise me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqesore, e 
blegtorale, makinerive, pjeseve te kembimit hidrosanitare, elektroshtepiake, pijeve alkolike 
e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljrve lendes se pare, bimeve medicionale karburanteve 
e nenprodukteve te tij, konfeksione, materiale plastike. duralumini, metaleve, konsumit te 
gjere, lendes se ndertimit, kinkaleri, lodrave per femije, medikamente farmaceutike, 
prodhimin e materialeve te ndertimit, transport detar e tokesor te mallrave e te 
pasagjereve, brenda dhe jashte vendit, investime ne fusha te ndryshme, sidomos ndertim 
pika scrvisi lavazho agjensi, shitblerje e qiraje te pasurive le tundshme dhe te pa tundshme 
, hiapj autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe cdo lloj aktiviti tjeter tregtar e sherbimi ne 
perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shitje me shumice dhe pakice te plehrave kimike dhe 
pesticideve.Veprimtari private ne fushen e ne ndertimit, te projektimit dhe zbatimit, 
ndertime civile e ekonomike shumekateshe, ndertime rrugore ,vepra arti, ujesjellsa, 
kanalizime, kanale e impjante vadites, vepra te veçanta e punime publike, punime 
restaurimi, punime karpentierie, sherbime publike, punime publike, punime armature 
,murature,suvatime .prodhim transport e hedhje betoni. nivelim shtresash, shtrimesh  
pllakash  hidroizolimi , punime hidraulike , elektrike , veshje fasadash , ndertime civile , 
montime  sistemesh ngrohje - ftohje, eksport-import makineri e pajisje ndertimi.")          u 
be            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe interurbane, si 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3D5A9AE4-754D-4C88-8AA5-8A61FA97D249
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dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të tregtisë me 
shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve 
alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, 
tregtimit me pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, 
grumbullim dhe shitje skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, 
konsumit të gjerë, lendë së ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente 
farmaceutike, prodhimin e materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të 
mallrave e të pasagjerëve brenda dhe jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, 
sidomos ndërtim pika servisi lavazho agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të 
tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe çdo lloj 
aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me legjislacionin në fuqi, shitje me 
shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. Veprimtari në fushën e 
ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike shumëkatëshe, 
germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, 
kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime armature, 
muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, nivelim 
shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje 
fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri 
e pajisje ndertimi.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Almir Shenaj")                    , 
Nga Data ishte                      ("15/03/2002")            u be              ("25/06/2012")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Almir Shenaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("25/06/2017")           

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

25/07/2013 Numri i ceshtjes: CN-160070-07-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 13.07.2013 ku 
eshte vendosur: – Zmadhimi i kapitalit te shoqerise. –Caktimi i ekspertit kontabel Znj. 
Eleda Dhima me Nr. License 197 per zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i Raportit te 
Zmadhimit te Kapitalit te shoqerise, date  20.07.2013. Depozitimi i vendimit te ortakut te 
vetem, date 21.07.2013 per miratimin raportit te zmadhimit te kapitalit. 
Vlera e Kapitalit ishte            "100.000,00"          u be            "18.000.000,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "1.000,00"          u be            "180.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Almir Shenaj")                    , Vlera e Kontributit 
ishte                      ("100.000,00")            u be              ("18.000.000,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=00486B94-605F-46A0-BEDA-309BD8356011
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57943101-A594-4835-B762-5594E7796140
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57943101-A594-4835-B762-5594E7796140
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7424DAD1-5201-4E0D-943F-C8C862709821
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Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

30/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-582119-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

16/09/2014 Numri i ceshtjes: CN-631466-09-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Prokures se Pergjithshme REP 1013 KOL 454 
date 17.02.2012 per autorizimin e Z.Xhafo Shenaj i cili ka keto te drejta: Te kete te drejte 
te paraqitet ne bankat e nivelit te dyte per te kryer transaksione te ndryshme bankare si 
derdhje dhe terheqje lekesh dhe derdhje dhe terheqje valute te huaj, transferta te ndryshme 
bankare dhe cdo lloj tjeter veprimi bankar qe ai do ta quaj te arsyeshme ne funksion te 
aktivitetit te shoqerise "REAL" shpk. Te kete te drejte te kryej prane ketyre bankave te 
gjitha transaksionet bankare qe kane te bejne me shlyerjen e detyrimeve te ndryshme qe 
figurojne ne emrin e shoqerise qe une administroj. Te kete te drejte te paraqitet prane deges 
se tatim taksave ne Fier si dhe prane Deges se Sigurimeve shoqerore Fier, per te kryer te 
gjitha procedurat administrative dhe financiare qe kane te bejne me shlyerjen e Tatimeve, 
Taksave, kontributeve te sigurimeve shoqerore e shendetsore dhe cdo lloj detyrimi ne emer 
te shoqerise. Te kete te drejte te paraqitet prane te gjitha organeve te administrates 
shtetrore, qendrore dhe asaj lokale, si dhe prane cdo organi tjeter privat per te terhequr dhe 
per te dorezuar ne emrin tim cdo lloj dokumentacioni te nevojshem per zhvillimin e 
aktivitetit te shoqerise qe une perfaqesoj. Te kete te drejte te paraqitet prane zyrave te 
noterise per te kryer dhe nenshkruar ne emrin tim kontrata shitblerje apo kontrata 
perdorimi9 per cdo lloj mjeti transporti qe figuron ne emer te shoqerishe "REAL" shpk, si 
dhe per mjetet qe figurojne ne emrin tim si Person Fizik. Te kete te drejte te vendos cmim 
per shitjen e ketyre mjeteve si dhe te terheqe vleren e shitjes se tyre. Te kete te drejte te 
paraqitet prane zyrave te noterise per te kryer dhe nenshkruar ne emrin tim kontrata 
shitblerje mjetesh transporti, ku une apo shoqeria qe une perfaqesoje do te jete me cilesine 
e pales blerese, duke percaktuar vete ai kushtet e ketyre kontratave si ti cmoj te arsyeshme. 
Te kete te drejte te paraqitet prane zyrave te noterise per te kryer dhe nenshkruar ne emrin 
tim kontrata te ndryshme, si kontrata pune, kontrata qeraje, kontrata bashkepunimi me 
shoqeri te ndryshme, kontrata huaperdorje dhe cdo kontrate tjeter ne funksion te zhvillimit 
te aktivitetit te shoqrise, duke percaktuar vete ai kushtet e ketyre kontratave si ti cmoje te 
arsyeshme.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DAC6E785-CA62-410D-B88A-3FCA950BAF72
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0995D51-44BE-4187-95C5-9701CBC9F621
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=26E1F864-8AE0-4C8E-96A1-BE8C8BC9AE11
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=41835CCD-F0A0-44CB-A8BE-5B2E318CEBF8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6FFCB2F1-24FC-4B2D-A1A6-78ECCF21EE5C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15464702-722A-48D7-A34A-BCF86953068E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=559F8ACE-01DE-4598-9BB5-F0B1CDB44EFA
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Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

22/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-822649-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor 2012

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

23/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-949960-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dpozitimi i vendimit date 18.03.2015 te ortakut te vetem te 
shoqerise ku eshte vendosur shtimi i objektit te aktivitetit.Saktesimi i kodit ekonomit 
(NVE).
Objekti ishte            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të 
tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve alkolike 
e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, tregtimit me 
pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje 
skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së 
ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e 
materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe 
jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho 
agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, 
bar bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. 
Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike 
shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, 
kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime 
armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, 
nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje 
fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e 
pajisje ndertimi.")          u be            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat 
urbane dhe interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import 
eksportit e të tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, 
prodhime bujqësore e blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, 
elektroshtëpiake, pijeve alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së 
parë, bimëve medicionale, tregtimit me pakicë të karburanteve e nënprodukteve të 
tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje skrapi, konfeksione, materiale 
plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së ndërtimit, kinkaleri, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F43FFCE-B0AF-4E9B-8D53-736C507D0DB7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F43FFCE-B0AF-4E9B-8D53-736C507D0DB7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=24FCC67D-2AC0-44E9-B3CD-AF7FF94F0DED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EA9BAB33-54FF-4C0B-B1BB-16C32DE82EE3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B582D67F-DA94-47E5-B292-9B4ED59A508B
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lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e materialeve të 
ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe jashtë 
vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho agjensi, 
shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, bar 
bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe 
pesticideve. Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime 
civile dhe ekonomike shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, 
vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e 
punime publike, punime armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim 
transport, tregtim e hedhje betoni, nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, 
punime hidraulike, elektrike, veshje fasadash, ndërtime civile, montime sisteme 
ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe 
shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, pastrim dhe gjelberim te territoreve 
dhe ambienteve te institucioneve private dhe shteterore, tregtimi me shumice dhe 
pakice i gomave te reja per automjete dhe importi i tyre.")         

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

12/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-092569-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit te vitit 2011

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

17/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-159011-07-15 (Projekt bashkimi me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.2, date 20.07.2015, te ortakut te 
vetem te shoqerise “Hipnotikal” shpk, ku eshte vendosur: - Bashkimi me perthithje,  me 
shoqerine “Real” shpk. – Shoqeria  “ Real”, quhet shoqeri perthithese. - Emerimi ekspertit 
kontabel te autorizuar, Znj.Eleda Dhima, te realizoje proçesin e ketij bashkimi. Depozitimi 
i Raportit te perfaqesuesit ligjor te shoqerise “Real “,date 30.07.2015, mbi bashkimin e 
shoqerive.  Depozitimi i vendimit Nr.2,  date 20.07.2015, te ortakut te vetem te shoqerise 
“Real” shpk, ku eshte vendosur:- Bashkimi i veprimtarise me proçesin e  bashkimit me 
perthithje, me shoqerine “Hipnotikal” shpk.  – Shoqeria  “ Real” sh.p.k, do te beje kalimin 
e kuotave ne shoqerine “ Hipnotikal”. - Emerimi ekspertit kontabel te autorizuar, Znj.Eleda 
Dhima, te realizoje proçesin e ketij bashkimi. Depozitimi i Raportit te perfaqesuesesit  
ligjor te shoqerise “Hipnotikal “,date 30.07.2015, mbi bashkimin e shoqerive. Depozitimi i 
Projektmareveshjes date 20.07.2015. Depozitimi i raportit te ekspertit, date 20.07.2015. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C625343F-4A1B-4DAD-BD35-25D5DE6ABCD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C625343F-4A1B-4DAD-BD35-25D5DE6ABCD7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=19517926-0E92-4EDC-8818-7FEE805EE732
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E65E834D-CBB4-4D76-8A0F-DBA2ED683905
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B73BC348-B8FE-4346-A22B-B5C43ACBEDD8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D685ED10-4A4D-43C5-8C6D-F93712E06C5C
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Depozitimi i Pasqyrave financiare te shoqerise “Hipnotikal “ shpk,  per vitin 2015. 
Depozitimi i Pasqyrave financiare per tre vitet e fundit financiar te shoqerive ”Real” shpk.

Lista e Dokumenteve:
Projektmarreveshja e bashkimit
Raport i ekspertëve
Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse
Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit

21/08/2015 Numri i ceshtjes: CN-213052-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave financiare të vitit 2014.

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

23/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-317523-09-15 (Miratimi i bashkimit me perthithje)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te asamblese se shoqerise "REAL" 
sh.p.k, date 21.09.2015, ku eshte vendosur: Te miratoje marreveshjen "Mbi bashkmin me 
perthithje te shoqerise "Hipnotikal" nga shoqeria "Real". Te miratoje raportin e Ekspertit 
Kontabel te regjistruar date 30.07.2015.Depozitim i vendimit nr.3, date 21.09.2015, te 
asamblese se shoqerise "Real" sh.p.k, ku eshte vendosur: 1.Te miratoje marreveshjen "Mbi 
bashkimin me perthithje te shoqerise "Hipnotikal" nga shoqeria "Real" sh.p.k. 2.Te 
miratoje Raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar.Depozitim i vendimit date 
21.09.2015, te asamblese se ortakut te vetem te shoqerise "Hipnotika" sh.p.k, ku eshte 
vendosur: 1.Te miratoje marreveshjen "Mbi bashkimin me perthithje te shoqerise 
"Hipnotikal" nga shoqeria "Real" sh.p.k. 2.Te miratoje Raportin e Ekspertit Kontabel te 
Regjistruar.Depozitim i raportit te ekspertit per bashkimin e shoqerive nepermjet 
perthithjes se shoqerise "Hipnotikal" sh.p.k nga shoqeria "Real" sh.p.k, date 
30.07.2015.Depozitim i marreveshjes mbi bashkimin me perthithje te shoqerise 
Hipnotikal" sh.p.k nga shoqeria "Real" sh.p.k.
Vlera e Kapitalit ishte            "18.000.000,00"          u be            "18.100.000,00"         
Numri i Aksioneve ishte            "100,00"          u be            "2,00"         
Vlera e Aksionit ishte            "180.000,00"          u be            "9.050.000,00"         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:            ("Refit Shenaj")                      Numri i aksioneve "1,00             
Perqindja ne kapital ",55             Kontributi ne para "100.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Almir Shenaj")                    , Përqindja e Kapitalit 
ishte                      ("100,00")            u be              ("99,45")           
Kane ndryshuar te dhenat per            ("Almir Shenaj")                    , Numri i aksioneve ishte                      
("100,00")            u be              ("180,00")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5546F32C-6714-4354-B8A8-33109A8A45C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0EDEE2CA-286E-488C-A56C-A4402683CEE3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6401A01D-1DAA-4320-AE21-A6DE9DBF3200
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5388349D-9A1A-4D6F-B700-D30380F052C2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E1AF1AB1-8A7A-40B0-A035-3B5EC7515E8A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7311C62F-9C0D-4474-BFDD-7ABF9A16C5B9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC8CE705-9740-4209-A769-E4394ECEFB5E
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Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet
Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme
Vendim i asamblese se pergjithshme
Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit 
Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre

02/02/2016 Numri i ceshtjes: CN-526532-01-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.01.2016, ku eshte vendosur, 
depozitimi i prokures se pergjithshme. Depozitimi i prokures Nr. 5584 Rep. 2582 Kol. date 
09.11.2015,  leshuar nga z. Almir Shenaj dhe z. Refit Shenaj , mbi bazen e se ciles 
perfaqesuesit z. Xhafo Shenaj i jepen tagrat e percaktuara ne kete akt.

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

06/04/2016 Numri i ceshtjes: CN-629609-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Ortakeve dt. 05.04.2016 per 
ndryshimin e objektit te Shoqerise. 
Objekti ishte            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të 
tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve alkolike 
e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, tregtimit me 
pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje 
skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së 
ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e 
materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe 
jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho 
agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, 
bar bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. 
Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike 
shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, 
kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime 
armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, 
nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje 
fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e 
pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, 
pastrim dhe gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve private dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=461F1BF8-48CF-491F-BA27-1A71ED20F5CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4BA7EFCA-6368-4586-BD0E-43032782E30A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E07E9518-59B7-4405-A1F4-5895611D8E9E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=77979E1B-07C1-4B4E-BA8D-C36AD6E426ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4B6522B6-6ECA-4CDA-8B9F-DD127979A8BF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C018AB1F-2F43-42B4-A786-37706787AE1D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C018AB1F-2F43-42B4-A786-37706787AE1D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4EB9F029-D38B-4F3F-B188-3817E05AF63C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=52165322-AFA6-4433-A52B-F7F9F66E02D8
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shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i gomave te reja per automjete dhe importi i 
tyre.")          u be            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e 
të tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime 
bujqësore e blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, 
elektroshtëpiake, pijeve alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së 
parë, bimëve medicionale, tregtimit me pakicë të karburanteve e nënprodukteve të 
tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje skrapi, konfeksione, materiale 
plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së ndërtimit, kinkaleri, 
lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e materialeve të 
ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe jashtë 
vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho agjensi, 
shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, bar 
bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe 
pesticideve. Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime 
civile dhe ekonomike shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, 
vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e 
punime publike, punime armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim 
transport, tregtim e hedhje betoni, nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, 
punime hidraulike, elektrike, veshje fasadash, ndërtime civile, montime sisteme 
ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe 
shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, pastrim dhe gjelberim te territoreve 
dhe ambienteve te institucioneve private dhe shteterore, tregtimi me shumice dhe 
pakice i gomave te reja per automjete dhe importi i tyre.Tregtimi me shumice e 
pakice i autoveturave, automjeteve te renda bujqesore, kamionave te rende me rrota 
dhe me zinxhire, eskavator, presa betoni, betoniere dhe pjese kembimi per keto 
automjete.")         

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

15/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-751166-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 14.06.2016, per hapjen e adreses 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Cakran;         CAKRAN;         Fshati 
Cakran, Rruga Cakran - Buz Madh km 1, Objekti nr. 4;         "

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5048BABA-A439-484C-8186-288EBC80C617
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5048BABA-A439-484C-8186-288EBC80C617
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5B0ADC65-AD7F-4945-9DD5-D2E5073D37FF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34A7CBD2-8FA8-40F3-9B90-FD6D175EA9CF
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Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

02/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-861266-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi  pasqyrave financiare i vitit 2015.  

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

16/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-072734-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 
15.12.2016, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të 
tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve alkolike 
e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, tregtimit me 
pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje 
skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së 
ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e 
materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe 
jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho 
agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, 
bar bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. 
Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike 
shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, 
kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime 
armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, 
nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje 
fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e 
pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, 
pastrim dhe gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve private dhe 
shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i gomave te reja per automjete dhe importi i 
tyre.Tregtimi me shumice e pakice i autoveturave, automjeteve te renda bujqesore, 
kamionave te rende me rrota dhe me zinxhire, eskavator, presa betoni, betoniere dhe pjese 
kembimi per keto automjete.")          u be            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve 
në linjat urbane dhe interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen 
e import eksportit e të tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, 
ushqimore, prodhime bujqësore e blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit 
hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, 
mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, tregtimit me pakicë të karburanteve e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=87609872-DC47-4CC8-8776-33DA3B079029
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5800E066-C5CC-4BEB-A893-C28DE50F2C52
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5800E066-C5CC-4BEB-A893-C28DE50F2C52
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2B7A3010-250D-4F6B-8C70-5333F31C9BDA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=427E8D93-E2F7-4326-8B09-8F78CAE088FF
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nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje skrapi, 
konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së 
ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e 
materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve 
brenda dhe jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika 
servisi lavazho agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të 
patundshme, hapje autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë 
tregtar e shërbimi në përputhje me legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe 
pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. Veprimtari në fushën e ndërtimit, të 
projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike shumëkatëshe, germime 
dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, kanale e 
impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime armature, muraturë, 
suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, nivelim shtresash, 
shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje fasadash, 
ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e pajisje 
ndertimi.Tregtimi me pakice dhe shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, 
pastrim dhe gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve private dhe 
shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i gomave te reja per automjete dhe 
importi i tyre.Tregtimi me shumice e pakice i autoveturave, automjeteve te renda 
bujqesore, kamionave te rende me rrota dhe me zinxhire, eskavator, presa betoni, 
betoniere dhe pjese kembimi per keto automjete. Ndertim objekte industriale dhe 
bujqesore, fabrika perpunimi per: fruta perime, ulliri, baxho, ndertim serash diellore 
dhe me ngrohje, magazina per produkte bujqesore, frigoriferike me skelete metalike 
dhe me mure.")         

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

30/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-352105-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 29.06.2017 per riemerim te 
administratorit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Almir Shenaj")                    , 
Nga Data ishte                      ("25/06/2012")            u be              ("29/06/2017")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Almir Shenaj")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("25/06/2017")            u be              ("29/06/2022")           

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=DF7BDAD6-9CAB-449C-A69C-6372265A1D90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB036626-14B8-4F05-A762-9813781A54AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB036626-14B8-4F05-A762-9813781A54AA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37CB0F00-5507-449F-B011-F523DA9E8463
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ACC819A-597E-4622-81C2-5C4D5BD4F7ED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ACC819A-597E-4622-81C2-5C4D5BD4F7ED
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Vendim i asamblese se pergjithshme

27/07/2017 Numri i ceshtjes: CN-402170-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.

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

09/10/2017 Numri i ceshtjes: CN-505579-10-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.05., datë 07.10.2017 të Asamblesë 
së Ortakëve, ku është vendosur: Hapja e dy adresave dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Cakran;         CAKRAN;         Fshati 
Cakran, Rruga Cakran- Buz Madh km 1, objekti nr 5.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Rrupaj, Fshati Rrupaj, Zona kadastrale 3240, Nr i pasurise 626/44.;         "

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

31/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-893349-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2017

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

26/12/2018 Numri i ceshtjes: CN-045992-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses se administratorit se shoqerise date 
24.12.2018 per mbylljen e nje adrese dytesore
E-Mail ishte            ("")          u be            ("realshpk@gmail.com")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         LUSHNJE;         Lushnje;         ;         LUSHNJE;         
Rrupaj, Fshati Rrupaj, Zona kadastrale 3240, Nr i pasurise 626/44.;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A28D8B2-A913-4CCF-AC57-B8E728727855
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A5DDE327-685B-4CD3-BED6-3C2DDEC3C31D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1C5B5AF4-09E3-417D-A85C-96ED22CBD22C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F676138-7984-499D-AD6D-3C0190569954
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55BBA6B8-8111-4F84-B865-66CE152E6965
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=55BBA6B8-8111-4F84-B865-66CE152E6965
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0BD86646-A28E-4C8D-9F54-1504F57D2DE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B639C808-A341-4307-A16F-4D98F1D29538
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Lista e Dokumenteve:
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-288765-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare  2018

Lista e Dokumenteve:
Shenime Spjeguese_REAL.pdf
Vendim i Asamblese_Real18.pdf
Real-Pasqyra e performancës (1).xlsx
Real-Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx

21/11/2019 Numri i ceshtjes: CN-412410-11-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 20.11.2019 per ndryshim objekti.
Objekti ishte            ("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe 
interurbane, si dhe transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të 
tregtisë me shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve alkolike 
e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, tregtimit me 
pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, grumbullim dhe shitje 
skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, konsumit të gjerë, lendë së 
ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente farmaceutike, prodhimin e 
materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të mallrave e të pasagjerëve brenda dhe 
jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, sidomos ndërtim pika servisi lavazho 
agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, 
bar bufe, restorant si dhe çdo lloj aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me 
legjislacionin në fuqi, shitje me shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. 
Veprimtari në fushën e ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike 
shumëkatëshe, germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, 
kanalizime, kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime 
armature, muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, 
nivelim shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje 
fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri e 
pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe shumice i fidanave frutikulture dhe dekorative, 
pastrim dhe gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve private dhe 
shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i gomave te reja per automjete dhe importi i 
tyre.Tregtimi me shumice e pakice i autoveturave, automjeteve te renda bujqesore, 
kamionave te rende me rrota dhe me zinxhire, eskavator, presa betoni, betoniere dhe pjese 
kembimi per keto automjete. Ndertim objekte industriale dhe bujqesore, fabrika perpunimi 
per: fruta perime, ulliri, baxho, ndertim serash diellore dhe me ngrohje, magazina per 
produkte bujqesore, frigoriferike me skelete metalike dhe me mure.")          u be            
("Transport i mallrave dhe i udhëtarëve në linjat urbane dhe interurbane, si dhe 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF8BDE03-327E-45EA-9AE7-13262B93AF03
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CF8BDE03-327E-45EA-9AE7-13262B93AF03
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D26977F2-DDA8-4724-8178-FBCCDCCC72BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3140D8E4-57D9-4214-8BE7-7ED1326C9173
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6E6CCE0-C607-4201-A20E-EC864A1E7B52
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EB7BC73D-5637-4261-9AB2-79B8415D5FF5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E071ED90-C0A1-495C-99B1-51C0804C937A
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transporti i mallrave të ndryshme, ne fushen e import eksportit e të tregtisë me 
shumicë e pakicë të mallrave industriale, ushqimore, prodhime bujqësore e 
blegtorale, makinerive, pjesëve të këmbimit hidrosanitare, elektroshtëpiake, pijeve 
alkolike e jo alkolike, cigareve duhanit, mobiljeve lendës së parë, bimëve medicionale, 
tregtimit me pakicë të karburanteve e nënprodukteve të tij, varreza automjetesh, 
grumbullim dhe shitje skrapi, konfeksione, materiale plastike, duralumini, metaleve, 
konsumit të gjerë, lendë së ndërtimit, kinkaleri, lodrave për fëmijë, medikamente 
farmaceutike, prodhimin e materialeve të ndertimit, transport detar e tokësor të 
mallrave e të pasagjerëve brenda dhe jashtë vendit, investime në fusha të ndryshme, 
sidomos ndërtim pika servisi lavazho agjensi, shitblerje e qiraje të pasurive të 
tundshme dhe të patundshme, hapje autoshkolle, bar bufe, restorant si dhe çdo lloj 
aktiviteti tjetë tregtar e shërbimi në përputhje me legjislacionin në fuqi, shitje me 
shumicë dhe pakicë të plehrave kimike dhe pesticideve. Veprimtari në fushën e 
ndërtimit, të projektimit dhe zbatimit, ndëtime civile dhe ekonomike shumëkatëshe, 
germime dheu, ndërtime rrugore, sinjalistike, vepra arti, ujësjellsa, kanalizime, 
kanale e impiante vaditës, vepra të veçanta e punime publike, punime armature, 
muraturë, suvatime, nye betoni, prodhim transport, tregtim e hedhje betoni, nivelim 
shtresash, shtrime pllakash hidroizolimi, punime hidraulike, elektrike, veshje 
fasadash, ndërtime civile, montime sisteme ngrohje-ftohje, eksport- import makineri 
e pajisje ndertimi.Tregtimi me pakice dhe shumice i fidanave frutikulture dhe 
dekorative, pastrim dhe gjelberim te territoreve dhe ambienteve te institucioneve 
private dhe shteterore, tregtimi me shumice dhe pakice i gomave te reja per 
automjete dhe importi i tyre.Tregtimi me shumice e pakice i autoveturave, 
automjeteve te renda bujqesore, kamionave te rende me rrota dhe me zinxhire, 
eskavator, presa betoni, betoniere dhe pjese kembimi per keto automjete. Ndertim 
objekte industriale dhe bujqesore, fabrika perpunimi per: fruta perime, ulliri, baxho, 
ndertim serash diellore dhe me ngrohje, magazina per produkte bujqesore, 
frigoriferike me skelete metalike dhe me mure. Importi-Eksporti dhe tregtimi i te 
gjithe materialeve dhe aksesoreve te nevojshem per ndertimin e serave diellore, me 
ose pa sistem ngrohje, me ose pa sistem ftohje. Ndertimi dhe montimi, me te gjitha 
pajisjet e nevojshme, i te gjitha llojeve te serave (diellore, me ose pa ngrohje, me ose 
pa sistem ftohes) per prodhimin e perimeve, frutave dhe fidaneve te frutave dhe 
perimeve. Importi dhe tregetimi i materialeve dhe aksesoreve te nevojshem per 
ndertimin dhe montimin e magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. 
Ndertimi dhe montimi i magazinave bujqesore dhe hangareve frigoriferike. Importi-
eksporti i makinerive bujqesore dhe tregetimi i tyre, riparimet mekanike etj.")         

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

05/08/2020 Numri i ceshtjes: CN-560456-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2019

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A808F717-4474-43D5-ABB8-1864868FF8C9
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD031369-9E54-4083-A3B7-9F58C2F82098
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD031369-9E54-4083-A3B7-9F58C2F82098
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Lista e Dokumenteve:
Real-Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx
Vendim Asambleje_Real 2019 pdf.pdf
Real shpk shenimet 2019 pdf.pdf
Real-Pasqyra e performancës (1).xlsx

01/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-732843-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit  datë 30.06.2021 për hapje të një adrese 
dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         ;         Dermenas;         DAREZEZE E RE;         
Fier, Dermenas, Darezeze e Re, Rruga Darezeze e Re, Ambienti numer 26-34.;         "

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

16/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-743716-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2020.

Lista e Dokumenteve:
Real shpk shenimet 2020 pdf.pdf
REAL Vendim Asambleje 2020(1).pdf
Real-Pasqyra e performancës (1).xlsx
Real-Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx

Datë: 11/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=73EF962B-B11A-4687-97D6-5E55C5142204
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=17E81B4D-8018-4CF1-AE55-5A8E68998204
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7BCBACCA-38A4-4349-BCB2-4E9CF87AF1C4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6235B80F-E323-4504-A1E0-DAAC10855682
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B338F6E9-8BD8-4937-A9EA-31E17D916EE8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA548AE7-0B07-42AC-BC0B-92F5413F6219
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FA548AE7-0B07-42AC-BC0B-92F5413F6219
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3FCF4C96-6B8E-48F4-AF14-5D899750A422
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4053F8D-0F9D-49CF-9AFE-58287511FDEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1ABEE610-973D-4591-8CE1-5163E50C7841
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0AF5AABA-E9E2-4E90-BB1B-159D90543A3D

