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)
2. Data e Regjistrimit

K81415001A
15/02/2008

3. Emri i Subjektit

R & R GROUP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

07/02/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 07/02/2008
Tirane Kamez KAMEZ Lagjja "Valias", Rruga
"Skenderbeu". Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2066,
Numer Pasurie 25/13
113.000.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1,00
Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te
transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per
transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve.Eksportimport,shitja me shumice dhe pakie e mjteve bujqesore me
ose pa zinxhire,te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa
rimorkio,makineri pajisje industriale.Eksport-import,shitja
me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te
kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve
bujqesore,baterive.Hapje dhe shfrytezim i serviseve per
riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te
mjeteve,hapja pika lavazhi.Investime dhe sherbime ne
fushen e pasurive te paluajtshme,duke perfshire pa u
kufizuar,shitje,qiradhenie,riparime,blerje,rimarrje te pasurive
te patundshme ne shqiperi.Kontrolli teknik dhe periodik i
automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per
transportin e pasagjereve ose te mallrave,te mjeteve
bujqesore me ose pa zinxhire.Shitja me pakice e lendeve
djegese(nafte,benzine,lubrifikante,etj).Administrimi i pikave
te karburantit per shitje me pakice ne territorin
shqiptar.Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja dhe
administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve
per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te
automjeteve.Aktivitet
ne
fushen
e
turizmit,hotelrise,bar,restorant,internet-kafe.Import-eksport i
mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe
perdorim shtepiak si : detergjente,tregtim i te gjitha
materialeve,veshmbathje,tuba rekordi,elektropompa dhe
mirembajtja e tyre.etj.me shumice dhe pakice,te artikujve
kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje komppjuterike te te
gjitha llojeve.Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe
sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te
ndertimit, ndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj.Zbatime punimesh
ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh.
Lulzime Rami
Nga: 21/05/2020

12.2 Numri i pjesëve

ElonaRami
Para:
113.000.000,00
1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

12.1 Vlera e kapitalit

Deri: 21/05/2022

Natyre:

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

13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Kamez VALIAS Lagjja "Valias", Rruga
"Skenderbeu". godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona
Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, Gomisteri Tirane
Kamez KAMEZ Mjeti TIP MAN TGA01 me targe AA 157
UI Tirane Kamez VALIAS Lagjja "Valias", Rruga
"Skenderbeu". godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona
Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, servis. Tirane Kamez
KAMEZ Mjeti me targe AA 204 YG Tirane Kamez
KAMEZ Mjeti me targe AA131 JG Tirane Kamez KAMEZ
Mjeti Tip Ford Tourneo me Targë AA 731 VE
Emri Tregtar: "R&R GROUP"
E-Mail: info@r-r.al
Telefon: 0692091915 0694095635
Të Tjera: Ne aplikimin me numer ceshtjeje CN-422156-0710 eshte shenuar: Ne baze te vendimit Nr. 1, dt. 20-06-2010
dhe vendimit Nr. 2 dt. 20-06-2010 eshte vendosur: 12

Miratimi i Pasqyrave Financiare te vitit ushtrimor 2009. 2Caktimi i Ekspertit Kontabel te Shoqerise z. Luan Kamberi
per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-119014-02-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
28/03/2009

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-232439-03-09
Telefon ishte
("")
u be

("0692081816")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Tipi Mercedez Benz me Targe TR 6539 H.;
"

TIRANE;

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
28/07/2010

Numri i ceshtjes: CN-422156-07-10
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"5.500.000,00"
Vlera e Aksionit ishte
"1.000,00"
u be
"55.000,00"
Koment ishte
("")
u be
("Ne aplikimin me numer ceshtjeje CN422156-07-10 eshte shenuar: Ne baze te vendimit Nr. 1, dt. 20-06-2010 dhe vendimit
Nr. 2 dt. 20-06-2010 eshte vendosur: 1-Miratimi i Pasqyrave Financiare te vitit
ushtrimor 2009. 2-Caktimi i Ekspertit Kontabel te Shoqerise z. Luan Kamberi per
zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Vlera e Kontributit
ishte
("100.000,00")
u be
("5.500.000,00")
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Dokumenti i autorizimit
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Vendim i asamblese se pergjithshme
10/01/2011

Numri i ceshtjes: CN-486281-01-11
Objekti ishte
("Import Export, Shitje me shumice dhe pakice automjetesh dhe
pjesesh kembimi te automjeteve, etj")
u be
("Import Export, Shitje me
shumice dhe pakice automjetesh dhe pjesesh kembimi te automjeteve, etj Tregti me
shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,gaze te lengshem,produkte
me origjine shtazore etj.")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

07/07/2011

Numri i ceshtjes: CN-570535-07-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 20.05. 2011 per miratimin e
ndryshimit te Statutit.Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date
14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
Objekti ishte
("Import Export, Shitje me shumice dhe pakice automjetesh dhe
pjesesh kembimi te automjeteve, etj Tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem
ushqimore,gaze te lengshem,produkte me origjine shtazore etj.")
u be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te
kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakie e mjteve bujqesore me ose
pa zinxhire,te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,makineri pajisje
industriale.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve
te kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore,baterive.Hapje dhe
shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te
mjeteve,hapja pika lavazhi.Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te
paluajtshme,duke perfshire pa u kufizuar,shitje,qiradhenie,riparime,blerje,rimarrje
te pasurive te patundshme ne shqiperi.Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te
kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve ose te
mallrave,te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire.Shitja me pakice e lendeve
djegese(nafte,benzine,lubrifikante,etj).Administrimi i pikave te karburantit per shitje
me pakice ne territorin shqiptar.Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja dhe administrimi i pikave te
karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te
automjeteve.Aktivitet ne fushen e turizmit,hotelrise,bar,restorant,internetkafe.Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim
shtepiak si : detergjente,tregtim i te gjitha materialeve,veshmbathje,tuba
rekordi,elektropompa dhe mirembajtja e tyre.etj.me shumice dhe pakice,te artikujve
kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje komppjuterike te te gjitha llojeve.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ramazan Rami")
Nga Data ishte
("07/02/2008")
u be
("20/05/2011")
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,

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
Kohëzgjatja ishte
("")
u be

("Ramazan Rami")
("20/05/2016")

,

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
30/09/2011

Numri i ceshtjes: CN-600859-09-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.09.2011 per shtim objekti
aktiviteti.
Objekti ishte
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit
te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakie e mjteve bujqesore me ose pa
zinxhire,te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,makineri pajisje
industriale.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te
kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore,baterive.Hapje dhe shfrytezim i
serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve,hapja pika
lavazhi.Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme,duke perfshire pa u
kufizuar,shitje,qiradhenie,riparime,blerje,rimarrje te pasurive te patundshme ne
shqiperi.Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe
perdoren per transportin e pasagjereve ose te mallrave,te mjeteve bujqesore me ose pa
zinxhire.Shitja me pakice e lendeve djegese(nafte,benzine,lubrifikante,etj).Administrimi i
pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.Transporti i lendeve
djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja dhe
administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te
gjitha llojeve te automjeteve.Aktivitet ne fushen e turizmit,hotelrise,bar,restorant,internetkafe.Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim
shtepiak si : detergjente,tregtim i te gjitha materialeve,veshmbathje,tuba
rekordi,elektropompa dhe mirembajtja e tyre.etj.me shumice dhe pakice,te artikujve
kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje komppjuterike te te gjitha llojeve.")
u be
("Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te
kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te
pasagjereve.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakie e mjteve bujqesore me ose
pa zinxhire,te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,makineri pajisje
industriale.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve
te kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore,baterive.Hapje dhe
shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te
mjeteve,hapja pika lavazhi.Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te
paluajtshme,duke perfshire pa u kufizuar,shitje,qiradhenie,riparime,blerje,rimarrje
te pasurive te patundshme ne shqiperi.Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te
kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve ose te
mallrave,te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire.Shitja me pakice e lendeve
djegese(nafte,benzine,lubrifikante,etj).Administrimi i pikave te karburantit per shitje
me pakice ne territorin shqiptar.Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte
vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja dhe administrimi i pikave te
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karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te
automjeteve.Aktivitet ne fushen e turizmit,hotelrise,bar,restorant,internetkafe.Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim
shtepiak si : detergjente,tregtim i te gjitha materialeve,veshmbathje,tuba
rekordi,elektropompa dhe mirembajtja e tyre.etj.me shumice dhe pakice,te artikujve
kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje komppjuterike te te gjitha llojeve.Tregtim
pajisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te
materialeve te ndertimit, ndertimin e objekteve me karakter social e publik,
investime ne fushen e ndertimit etj.Zbatime punimesh ndertimi,
konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
13/11/2012

Numri i ceshtjes: CN-907098-10-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.1, date 01.10.2012, ne te cilin eshte
vendosur: Shitje kuotash. Depozitimi i kontrates se shitjes nr.4799 Rep. Nr.871Kol, date
01.10.2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Artan Arkaxhiu")
Numri i aksioneve "20,00
Perqindja ne kapital "20,00
Kontributi ne para "1.100.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Vlera e Kontributit
ishte
("5.500.000,00")
u be
("4.400.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("100,00")
u be
("80,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Numri i aksioneve
ishte
("100,00")
u be
("80,00")
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
Transferim i kuotave te kapitalit

11/03/2013

Numri i ceshtjes: CN-027969-03-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 5, date 01.03.2013, te asamblese se
pergjithshme te shoqerise, ku eshte vendosur, largimi i ekspertit kontabel te regjistruar, z.
Luan Kamberi dhe te miratoje Ekspertin Kontabel te Regjistruar per auditimin e pasqyrave
financiare 2012 znj. Migena Hana.
Lista e Dokumenteve:
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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)
24/02/2014

Numri i ceshtjes: CN-371052-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës të administratorit të shoqërisë, datë
24.02.2014 ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
VALIAS;
Godinë Shërbimi 2 (Dy) Katëshe, me Nr. Pasurie 25/13 me Adresë: Kamëz - Valias,
Rruga ''Skënderbeu";
"
Lista e Dokumenteve:
Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

29/05/2014

Numri i ceshtjes: CN-486353-05-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, Nr.6 datë 24.05.2014, ku është
vendosur:1 Shitja e 30% të kuotave nga shitësi, Z. Ramazan Rami, në favor të blerësit, Zj.
Elona Rami. Shitja e 20% të kuotave nga shitesi Z.Artan Arkaxhiu në favor të blerësit Zj.
Elona Rami. 2.Largimi i administratorit të shoqërisë Z. Ramazan Rami dhe emërimi i Zj.
Elona Rami në detyrën e administratorit të shoqërisë. Depozitimi i kontratës së shitjes
nr.1487Rep., nr.442Kol, datë 24.05.2014.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Elona Rami")
Numri i aksioneve "50,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "2.750.000,00
eshte larguar ortaku:
("Artan Arkaxhiu")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Vlera e Kontributit
ishte
("4.400.000,00")
u be
("2.750.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("80,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Ramazan Rami")
, Numri i aksioneve
ishte
("80,00")
u be
("50,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Elona Rami")
Ne daten "24/05/2019
eshte larguar administratori:
("Ramazan Rami")

Nga data "24/05/2014

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
04/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-494856-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
03.06.2014 ku eshte vendosur : Ndryshimin e adreses kryesore dhe ndryshimin e numrit te
telefonit.
Telefon ishte
("0692081816")
u be
("0692091915")
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0694095635")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake Nr. 4, Rruga Kol Ashta, Godine 2- Kateshe Nr. 41.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Myslym Keta, Nr 3;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

15/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-551539-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2013
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka)

23/02/2015

Numri i ceshtjes: CN-875614-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
20.02.2015 ku eshte vendosur : Mbyllja e nje adrese dytesore. Ndryshimin e adreses
kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
KAMEZ;
Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2066,
Numer Pasurie 25/13;
"
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eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake Nr. 4, Rruga Kol Ashta, Godine 2- Kateshe Nr. 41.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
VALIAS;
Godinë Shërbimi 2 (Dy) Katëshe, me Nr. Pasurie 25/13 me Adresë: Kamëz - Valias, Rruga
''Skënderbeu";
"
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)
20/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-951740-03-15 (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

13/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-046669-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.5 datë 12.05.2015, ku është
vendosur: Hapje dhe mbyllje adresash dytësore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Tipi mjetit ATP Daimler Chrysler me targe AA131JG;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Tipi mjetit ATP Ford Transit me targe AA342BX;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
Mercedez Benz me Targe TR 6539 H.;
"

TIRANE;
TIRANE;
TIRANE;

Tipi

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
03/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-132453-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
9

Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
27/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-169019-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

04/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-243481-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.7, date 2.9.2015, ku eshte vendosur:
Hapja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
VALIAS;
Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona
Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, servis.;
"
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

06/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-797099-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I pasqyres financiare viti 2010
Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Dokumenti i autorizimit
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
10

Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-823292-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te vitit 2015.
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)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

19/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-890370-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2009

16/09/2016

Numri i ceshtjes: CN-930505-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve Nr. 2 date
14.09.2016 per miratimin e kontrates se dhurimit te 50 % te kuotave nga z. Ramazan Rami
ne favor te znj. Elona Rami.Depozitimi i kontrates se dhurimit te kuotave Nr. 1305Rep dhe
422 kol date 14.09.2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Ramazan Rami")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elona Rami")
("2.750.000,00")
u be
("5.500.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elona Rami")
ishte
("50,00")
u be
("100,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elona Rami")
("50,00")
u be
("100,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Përqindja e Kapitalit
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
17/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-378956-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
11

FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
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 rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
15/11/2017

Numri i ceshtjes: CN-558748-11-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të
Shoqërisë datë 01.11.2017, ku është vendosur: 1- Miratimi i zmadhimit të kapitalit të
shoqërisë. 2- Miratimi i emërimit të Z. Ismail Lleshi si ekspert Kontabël për përgatitjen e
Raportit mbi zmadhimin e kapitalit. Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme
të Shoqërisë datë 13.11.2017, ku është vendosur: 1- Miratimi i Raportit të Ekspertit
Kontabël. Depozitimi i Raportit të Ekspertit Kontabël Z. Ismail Lleshi datë 10.11.2017.
Vlera e Kapitalit ishte
"5.500.000,00"
u be
"113.000.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"1,00"
Vlera e Aksionit ishte
"55.000,00"
u be
"113.000.000,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elona Rami")
("5.500.000,00")
u be
("113.000.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Elona Rami")
("100,00")
u be
("1,00")

, Vlera e Kontributit ishte
, Numri i aksioneve ishte

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Dokumenti i autorizimit
26/03/2018

Numri i ceshtjes: CN-714463-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 23.03.2018, ku eshte vendosur
mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
mjetit ATP Daimler Chrysler me targe AA131JG;
"

TIRANE;

Tipi
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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
06/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-849782-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit financiar te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

12/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-859261-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 11.07.2018 ku
eshte vendosur : Mbyllja e nje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
mjetit ATP Ford Transit me targe AA342BX;
"

TIRANE;

Tipi

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
13/11/2018

Numri i ceshtjes: CN-005222-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te asambles se shoqerise date
12.11.2018 per hapjen e nje adrese dytesore
E-Mail ishte
("")
u be
("r-r@info.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
Mjeti Tip Ford Tourneo me Targë AA 731 VE;
"

KAMEZ;
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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)
12/02/2019

Numri i ceshtjes: CN-093224-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.10, datë 06.02.2019, ku është
vendosur: Ndryshimi i përfaqësuesit ligjorë të shoqërisë.
E-Mail ishte
("r-r@info.al")
u be
("info@r-r.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Lulzime Rami")
"06/02/2019
Ne daten "06/02/2020
eshte larguar administratori:
("Elona Rami")

Nga data

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
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-263879-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës sipas funksionit (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) .xlsx
Shenime R&R.pdf
R&R GROUP VENDIMI I ORTAKUT.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

30/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-391598-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Marrëveshjes Siguruese, datë 09.10.2019,
Nr.3729 Rep. Nr.1361 Kol., lidhur midis Elona Rami dhe Albion Bushi (Barrdhënës) dhe
Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhënës) me objekt vendosje barre mbi kolateralin
mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe znj.Elona Rami zotërin ne
shoqerinë “R & R GROUP” SHPK me Nipt K81415001A si dhe mbi kuotat/aksionet e reja
qe mund te zoteroje në të ardhmen ne këtë shoqëri tregtare.
Lista e Dokumenteve:
Aplikim per garanci tjeter
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
27/05/2020

Numri i ceshtjes: CN-509890-05-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.05.2020, ku eshte vendosur:
Hapje adrese dytesore dhe riemerimin e administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
Mjeti me targe AA131 JG;
"

KAMEZ;

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lulzime Rami")
Nga Data ishte
("06/02/2019")
u be
("21/05/2020")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lulzime Rami")
Kohëzgjatja ishte
("06/02/2020")
u be
("21/05/2021")

,
,

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)
14/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-543486-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
R & R GROUP Vendimi i Fitimit 2019.pdf
R & R GROUP SHENIMET SHPJEGUESE 2019.0001_compressed.pdf
R & R GROUP Pasqyra e pozicionit financiar 2019.xlsx
R & R GROUP Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres 2019.xlsx

02/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-594719-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Akt Marreveshjes, date 10.08.2020, Nr. 5485
Rep., Nr. 3561 Kol., lidhur midis Elona Rami, Albion Bushi(Barrdhenes) dhe Banka
Credins sh.a (Barremarres).
Lista e Dokumenteve:
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
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08/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-600872-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë
24.09.2020, ku është vendosur: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
VALIAS;
Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona
Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, Gomisteri;
"
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

22/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-607756-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.10.2020, per hapjen e 2(dy)
adresave dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
Mjeti TIP MAN TGA01 me targe AA 157 UI;
"
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Kamez;
;
Mjeti me targe AA 204 YG;
"

KAMEZ;
KAMEZ;

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
25/05/2021

Numri i ceshtjes: CN-706584-05-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim: Riemerim administrator.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Lulzime Rami")
Kohëzgjatja ishte
("21/05/2021")
u be
("21/05/2022")

,

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
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paguar)
17/06/2021

Numri i ceshtjes: CN-722134-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.
Lista e Dokumenteve:
R & R GROUP Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas
natyres 2020.xlsx
R & R GROUP SHENIMET SHPJEGUESE 2020.pdf
R & R GROUP VENDIMI I FITIMIT 2020 NE PDF0001.pdf
R & R GROUP Pasqyra e pozicionit financiar 2020.xlsx

Datë: 29/10/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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