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

GJENDJA E REGJISTRIMIT 

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

K11308002J

2. Data e Regjistrimit 05/01/2001

3. Emri i Subjektit JOY - TRAVEL

4. Forma ligjore Shoqëri Aksionare

5. Data e themelimit 04/10/1999

6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/10/1999      Deri: 

7. Zyra qëndrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE BRENDA STADIUMIT SELMAN 
STERMA 

8. Kapitali 32.843.430,00

9. Vlera e kapitalit të shlyer: 32843430.0000

32.843,0010. Numri i aksioneve:

10.1 Vlera nominale: 1.000,01
të zakonshme me përparësi me të drejte 

vote
pa të drejte 
vote

11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë

11.1 Numri për secilën kategori

12. Objekti i aktivitetit: Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e 
turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. 
organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për veprimtari 
turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të ndryshme në fushën 
e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; " Agjenci 
Transporti Nderkombetar Udhetaresh". Transport te mallrave e 
udhëtarëve urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti 
lokalesh, bar kafe, fast-foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë 
përmendur shprehimisht por përfshihen në kategorinë e lokaleve. 
Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së autobuzeve 
me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për 
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udhëtaret apo dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti 
frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të ushtrojv veprimtarinë e 
saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në 
fushen e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave 
industrialë, ushqimore, konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të 
hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe jashtë territorit të 
Republikës së Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të 
kryejnë te njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy Travel" 
Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise. Shoqeria "Joy 
Travel" Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë të 
marrin dhe japin me qera, nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, 
pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, brënda dhe jashtë territorit 
të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat përkatëse 
për këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse. Zbatim, projektim 
te ndertimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemime, 
taracime, betoni e beton arme, ndertime civile e turistike, rrugesh, 
punime karpenterie, etj.

13. Sistemi i administrimit  me një nivel         me dy nivele

Rudina Kashari14. Administratori/ët

14.1 Afati i emërimit                Nga :  09/01/2018 Deri : 07/01/2023
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon 

nga parashikimet ligjore.
15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse 

ka).
Klajd Nano

Kryetar

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

16.1 Kryetar/anëtar
16.2 Afati i emërimit Nga :  07/10/2019 Deri : 07/01/2023

Jo
Jo

17. Anëtar i Pavarur
17.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
17.2  Kushtet e pjesëmarrjes

18. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Florian Peri

Anetar

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

19.1 Kryetar/anëtar
19.2 Afati i emërimit Nga :  08/10/2016 Deri : 07/01/2023

Po
Jo

20. Anëtar i Pavarur
20.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
20.2  Kushtet e pjesëmarrjes

21. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 
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Kristino Kromidha

Anetar

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

22.1 Kryetar/anëtar
22.2 Afati i emërimit Nga :  08/10/2016 Deri : 07/01/2023

Po
Jo

23. Anëtar i Pavarur
23.1  Përfaqesues i Punëmarrësve
23.2  Kushtet e pjesëmarrjes

24. Procedura e emërimit nëse ndryshon 
nga parashikimet ligjore. 

Leonidha Foti25.  Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar
25.1  Afati i emërimit Nga : 06/06/2006 Deri : 

Xhoana Nano
Me te drejte vote : 32843.0000
Pa te drejte vote : 

26. Aksionarët 

26.1 Numri i Aksioneve 

26.2 Përqindja e pjesëmarrjes 100,00

27. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

28. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: JOY - TRAVEL, Bon Bon
E-Mail: info@joytravel.al  
Telefon: +3554273030  
Të Tjera: Depozitimi i Vendimit te Asamblese te 
Aksionereve, date 30-06-2009 ne te cilin: Caktohet si 
"Ekspert Kontabel i Rregjistruar" per shoqerine "JOY 
TRAVEL" SH.A., per periudhen 2008 dhe 2009, Z. Leonidha 
Foti me License nr. 150, date 31-03-2006. Ne baze te 
vendimit Dt. 17-12-2009 te shoqerise eshte emeruar si 
drejtues teknik Z. Florian Peri, i paisur me certifikate te 
Kompetences Profesionale Nr. 0024, date 10-12-2009, per 
transportin e mallrave e udhetareve brenda vendit, si dhe per 
transportin nderkombetar te mallrave dhe udhetareve, nga 
Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor.

29. Statusi: Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-048222-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
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1. 06/10
/1999

Numri i Vendimit:22069, Gjykata:Tirane
Data e regjistrimit:06-10-1999 Emri I subjektit:"JOY TRAVEL" Forma ligjore:Sh.p.k Data 
e themelimit:04-10-1999 Kohezgjtja:Mbi 10 vjet. 
Selia:Rr."Miqesia",pll.8,shk.1,ap.5.Tirane. Kapitali:100.000 leke. Objekti:Hapja e 
agjensive turistike,veprimtari te ndryshme ne fushen e turizmit,hoteleri,veprimtari turistike 
brenda e jashte vendit.Sherbime te ndryshme ne fushen e marketingut,transport te mallrave 
dhe udhetareve urban,nderurban dhe nderkombetar. Perfaqesuesi ligjor:z.Fatmir Bushati. 
Ortaket:zj.Xhoana Nano.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

2. 20/01
/2000

Numri i Vendimit:22069/1, Gjykata:Tirane
Futja ne shoqeri e ortakeve te rinj duke aritur ne kete menyre pjesmarrja ne kapital si me 
poshte. 1.Xhoana Nano 70% ose 70.000 leke. 2.Besim Kaca 5% ose 5.000 leke. 3.Astrit 
Hoxha 15% ose 15.000 leke. 4.Koco Gaba 5% ose 5.000 leke. 5.Nesti Decka 5% ose 5.000 
leke. Emri,selia,kohzgjatja,kapitali,administratori dhe vula nuk ka ndryshim.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

3. 30/01
/2001

Numri i Vendimit:22069/2, Gjykata:Tirane
Largohen nga shoqeria te 3 ortake,duke arritur ne kete menyre pjesmarrja ne kapital: 
1.Xhoana Nano 95% ose 95.000 leke. 2.Besim Kaca 5% ose 5.000 leke. Administratore e 
shoqerise eshte zj.Xhoana Nano.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

4. 17/07
/2002

Numri i Vendimit:22069/3, Gjykata:Tirane
Emerimi i administratorit te ri te shoqerise Z.Eduart Helmasi.dhe ndryshimi i selise ne 
adresen e re ne Ambjentet brenda Stadiumit"Selman Stermasi".

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

5. 08/11
/2002

Numri i Vendimit:22069/4, Gjykata:Tirane
Shtimi i aktivitetit ne hapjen e nje rrjeti lokalesh,bar-kafe.fast-foode.Ato do te vendosen ne 
ambientet e pikave te nisjes se autobuzeve me qellim ofrimin e nje sherbimi me cilesor per 
udhetaret.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

6. 17/01
/2003

Numri i Vendimit:22069/5, Gjykata:Tirane
Shitjen e kapitalit prej 5 %te z.Besim Kaca dhe blerjen e ketyre nga zj.Xhoana Nano.e cila 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
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do jete ortake e vetme me 100% te kuotave.Marrjen persiper nga z.Besim Kaca per 
shlyerjen e te gjitha detyrimeve tatimore dhe detyrimeve ndaj shoqerise.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

7. 04/05
/2005

Numri i Vendimit:22069/6, Gjykata:Tirane
Caktimi i z.Ahmet Stojna si ekspert per hartimin e raportit per rritjen e kapitalit te 
shoqerise.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

8. 31/05
/2005

Numri i Vendimit:22069/7, Gjykata:Tirane
Rritja e kapitalit  te shoqerise.Tani kapitali behet:32.843.430 leke.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

9. 12/09
/2005

Numri i Vendimit:22069/8, Gjykata:Tirane
Me vendim te dates 01-09-2005,te Asamblese se jashtezakonshme te Ortakut te 
vetem,zjXhoana Nano ka vendosur:Shenderrimin e shoqerse"JOY TRAVEL"sh.p.k ne nje 
Shoqeri Anonime.me seli ne Ambientet e Stadiumit Selman Stermasi Tirane,me 
kohezgjatje te pakufizuar,dhe objekt.Hapjen e agjencive turistike,veprimtarive ne fushen e 
turizmit,ne fushen e studimeve,marketingut,transport mallrash e udhetaresh,hapjen e nje 
rrjeti lokalesh,bar-kafe,fast-food.Kapitali i shoqerise eshte.32.843.430 leke.Anetaret e 
keshillit mbikqyres jane: 1.Meli Idrizi (kryetare) 2.Melisa Beka (zv.kryetare) 3.Saimir 
Ivziku (anetar)  Drejtor te shoqerise jane: 1.Eduart Helmasi (Dr.i pergjithshem) 2.Marjeta 
Imaku (Dr. i finances) 3.Remila Goga (Dr.i transportit) 4.Rudina Kashari (Dr.i turizmit)  
Ekspert kontabel do te jete:Ahmet Stojna.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

10. 31/05
/2006

Numri i Vendimit:22069/9, Gjykata:Tirane
Miratimi i largimit te zj.Marjeta Imaku nga posti i Dr. te Finances dhe emerimi ne kete 
post i zj.Ermira Lulo.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

11. 28/06
/2006

Numri i Vendimit:22069/10, Gjykata:Tirane
Shtimi i objektit te veprimtarise ne:Shitjen e biletave te linjave ajrore.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
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12. 15/02
/2007

Numri i Vendimit:22069/11, Gjykata:Tirane
Largimi i Z.Ahmet Stojna nga gunksioni i ekspertit kontabel dhe emerimi ne kete post i 
z.Leonidha Irakli Foti.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

13. 25/06
/2007

Numri i Vendimit:22069/12, Gjykata:Tirane
Miratimin e llogarive vjetore te vitit 2006. Te behet ndarja e fitimit te shoqerise ne shumen 
17.240.169 leke.si me poshte. Per rezerve ligjore   860.000 leke. Per dividend aksionerit  
16.380.000 leke.

Lista e Dokumenteve:
Tirane Bzh29-October-20070018.pdf

05/06/2008 Numri i ceshtjes: CN-143777-06-08
Objekti ishte            ("Hapja e agjensive turistike,veprimtari te ndryshme ne fushen e 
turizmit,hoteleri,veprimtari turistike brenda e jashte vendit.Sherbime te ndryshme ne 
fushen e marketingut,transport te mallrave dhe udhetareve urban,nderurban dhe 
nderkombetar.Shitjen e biletave te linjave ajrore.")          u be            ("Aktivitet ne 
fushen e turizmit dhe hotelerise dhe udhetimeve. Transport urban,interurban dhe 
nderkombetar te personave dhe mallrave.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagja "29 
Nentori";         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         KONGRESI 
PERMETIT;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Andi Mahila")                      Nga data 
"08/10/2007"           
eshte larguar administratori:            ("Eduart Helmasi")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Kristino Kromidha")                      Nga data "08/10/2007"           
eshte shtuar anetari:            ("Emin Barçi")                      Nga data "08/10/2007"           
eshte shtuar anetari:            ("Florian Peri")                      Nga data "08/10/2007"           
eshte larguar anetari:            ("Melisa Beka")         
eshte larguar anetari:            ("Saimir Ivziku")         
eshte larguar anetari:            ("Meli Idrizi")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:            ("Leonidha Foti")                    , 
Nga Data ishte                      ("15/02/2007")            u be              ("06/06/2006")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=16DC98D6-692F-4EAF-9F73-98CEB4A9BBA7
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

14/07/2008 Numri i ceshtjes: CN-151795-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Raporte administrimi (nëse ka)
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël

19/06/2009 Numri i ceshtjes: CN-264516-06-09

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 
Konferenca e Pezes, Rruga Jakov Xoxa, prane Bar Center.;         "
eshte Hequr Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagja "29 
Nentori";         "

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

28/07/2009 Numri i ceshtjes: CN-276581-07-09
Telefon ishte            ("")          u be            ("+3554273030")         
Koment ishte            ("")          u be            ("Depozitimi i Vendimit te Asamblese te 
Aksionereve, date 30-06-2009 ne te cilin: Caktohet si "Ekspert Kontabel i 
Rregjistruar" per shoqerine "JOY TRAVEL" SH.A., per periudhen 2008 dhe 2009, 
Z. Leonidha Foti me License nr. 150, date 31-03-2006.")         

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=204EC601-3ABA-453D-AE4B-4E4183CA7A42
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F70AB015-3902-432C-A616-BE9C32CAEE24
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C561A6E5-F2E7-447A-AF9B-42568D49173A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A033527-FDFB-4F4D-B2D9-515813FB8715
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC9F2620-7210-462C-A04E-546D43BA177E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EC9F2620-7210-462C-A04E-546D43BA177E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5D98F1D8-28DD-4225-AE60-5E6279BBEF7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFCF7CF4-ACB7-49F4-86E8-667D25EBD307
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=608152E6-48E3-414A-BCF2-7AA3913E10C1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3413A1E2-0D9F-4240-885B-9590ACB658BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5A4E2866-0F89-42AF-B1C9-32951ECE8516
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A77AEE6-0517-471F-B7A7-3C1D8E8B5E6A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=666F0023-4161-464A-B78E-A81B1E9FC098
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5BD34564-6FAF-4232-B024-629A90652607
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=326435B6-0160-41D9-90A2-DA9391AF04E4
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19/08/2009 Numri i ceshtjes: CN-282890-08-09

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka Mercedes Benz,Tipi 613035,Targa TR 66 98 P.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka MAN,Tipi AA13,Targa TR 01-01 K.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka IVECO FIAT,Tipi f 11,Targa TR 64 46 j.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka Mercedes Benz,Tipi 613,Targa TR 66 89 P.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka DROGMOLLER,Tipi E 329,Targa TR 65 83 I;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka SCANIA,Tipi K113,Targa TR 49 89 F.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka DAF,Tipi ICARUS (SB 3000),Targa TR 33 34 I;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka MAN,Tipi A130,Targa TR 68 65 K.;         "
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka MAN,Tipi AA13,Targa TR 11-00 J;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

21/12/2009 Numri i ceshtjes: CN-324287-12-09
Koment ishte            ("Depozitimi i Vendimit te Asamblese te Aksionereve, date 30-06-
2009 ne te cilin: Caktohet si "Ekspert Kontabel i Rregjistruar" per shoqerine "JOY 
TRAVEL" SH.A., per periudhen 2008 dhe 2009, Z. Leonidha Foti me License nr. 150, date 
31-03-2006.")          u be            ("Depozitimi i Vendimit te Asamblese te Aksionereve, 
date 30-06-2009 ne te cilin: Caktohet si "Ekspert Kontabel i Rregjistruar" per 
shoqerine "JOY TRAVEL" SH.A., per periudhen 2008 dhe 2009, Z. Leonidha Foti 
me License nr. 150, date 31-03-2006. Ne baze te vendimit Dt. 17-12-2009 te shoqerise 
eshte emeruar si drejtues teknik Z. Florian Peri, i paisur me certifikate te 
Kompetences Profesionale Nr. 0024, date 10-12-2009, per transportin e mallrave e 
udhetareve brenda vendit, si dhe per transportin nderkombetar te mallrave dhe 
udhetareve, nga Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor.")         

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

09/04/2010 Numri i ceshtjes: CN-377754-04-10

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6474174E-4DE4-446D-B9BF-5427A6C7519B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2EE3F494-D8E7-4E2E-A3D2-36655E782FCA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6554D92E-99C6-435B-8FDC-CF5FB769EDEA
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka DROGMOLLER,Tipi E 329,Targa TR 65 83 I;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka DAF,Tipi ICARUS (SB 3000),Targa TR 33 34 I;         "

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

29/04/2010 Numri i ceshtjes: CN-388142-04-10
Objekti ishte            ("Aktivitet ne fushen e turizmit dhe hotelerise dhe udhetimeve. 
Transport urban,interurban dhe nderkombetar te personave dhe mallrave.")          u be            
("Aktivitet ne fushen e turizmit dhe hotelerise dhe udhetimeve. Transport 
urban,interurban dhe nderkombetar te personave dhe mallrave. Agjensi transporti 
nderkombetar udhetaresh.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

03/12/2010 Numri i ceshtjes: CN-472072-12-10
Objekti ishte            ("Aktivitet ne fushen e turizmit dhe hotelerise dhe udhetimeve. 
Transport urban,interurban dhe nderkombetar te personave dhe mallrave. Agjensi 
transporti nderkombetar udhetaresh.")          u be            ("Aktivitet ne fushen e turizmit 
dhe hotelerise dhe udhetimeve. Transport urban,interurban dhe nderkombetar te 
personave dhe mallrave. Agjensi transporti nderkombetar udhetaresh.Shoqeria ka te 
drejte te ushtroje veprimtarine e saj brenda dhe jashte territorit te Republikes se 
Shqiperise, ne fushen e import eksportit me shumice e pakice, te mallrave industriale, 
ushqimore,konfeksioneve etj.Shoqeria k ate drejte te hape dege, agjensi apo filiale 
brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te cilat keto te fundit kane te 
drejte te kryejne te njejtin aktivitet si ai qe ushtron shoqeria "Joy Travel"sh.a te 
apsqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise .Shoqeria "Joy Travel"sh.a, filialet,deget apo 
agjensite e saj, kane te drejte te marrin dhe japin me qera, nenqera, 
huaperdorje,enfiteoze,etj pasuri te paluajtshme dhe te luajtshme brenda dhe jashte 
territorit te Republikes se Shqiperise, duke nenshkruar kontratat perkatese per keto 
pasuri ne perputhje me ligjet perkatese.")         

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

24/12/2010 Numri i ceshtjes: CN-479852-12-10

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=38E1D668-9B6B-4184-AD31-762A47A4465E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF196E31-DE2C-4940-8B16-FCA6F4AE7102
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E04F9CDD-A7FD-4490-9FC7-5491E97DD954
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C645CF65-FFC0-4DB6-BE10-18F1C7629B1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=57F14FE5-0102-45FC-8AF6-AFB99B24271D
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Andi Mahila")                    , 
Nga Data ishte                      ("08/10/2007")            u be              ("07/10/2010")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Andi Mahila")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("07/10/2013")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , Nga 
Data ishte                      ("08/10/2007")            u be              ("07/10/2010")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("07/10/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , Nga Data 
ishte                      ("08/10/2007")            u be              ("07/10/2010")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("")            u be              ("07/10/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Emin Barçi")                    , Nga Data 
ishte                      ("08/10/2007")            u be              ("07/10/2010")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Emin Barçi")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("")            u be              ("07/10/2013")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

04/02/2011 Numri i ceshtjes: CN-500430-02-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te dates 26.01.2011 per miratimin e 
statutit te ri te shoqerise. Depozitim i statutit te ri te shoqerise.
Objekti ishte            ("Aktivitet ne fushen e turizmit dhe hotelerise dhe udhetimeve. 
Transport urban,interurban dhe nderkombetar te personave dhe mallrave. Agjensi 
transporti nderkombetar udhetaresh.Shoqeria ka te drejte te ushtroje veprimtarine e saj 
brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne fushen e import eksportit me 
shumice e pakice, te mallrave industriale, ushqimore,konfeksioneve etj.Shoqeria k ate 
drejte te hape dege, agjensi apo filiale brenda dhe jashte territorit te Republikes se 
Shqiperise te cilat keto te fundit kane te drejte te kryejne te njejtin aktivitet si ai qe ushtron 
shoqeria "Joy Travel"sh.a te apsqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise .Shoqeria "Joy 
Travel"sh.a, filialet,deget apo agjensite e saj, kane te drejte te marrin dhe japin me qera, 
nenqera, huaperdorje,enfiteoze,etj pasuri te paluajtshme dhe te luajtshme brenda dhe 
jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke nenshkruar kontratat perkatese per keto 
pasuri ne perputhje me ligjet perkatese.")          u be            ("Hapjen e agjencive 
turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; Veprimtari tregtare në 
Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për 
veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të ndryshme në fushën e 
studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; Transport te mallrave e 
udhëtarëve urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, bar 
kafe, fast-foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por 
përfshihen në kategorinë e lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=72DA1925-9EC2-4F97-BE89-55F8E6F3B92E
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nisjes së autobuzeve me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për 
udhëtaret apo dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria 
ka të drejtë të ushtrojv veprimtarinë e saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës 
së Shqiperisë, në fushen e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave 
industrialë, ushqimore, konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci 
apo filiale brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë të cilat keto të 
fundit kanë të drejtë të kryejnë te njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy 
Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" 
Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë të marrin dhe japin me qera, 
nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, brënda 
dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat 
përkatëse për këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse. ")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

16/03/2011 Numri i ceshtjes: CN-521718-03-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Aksionereve te 
Shoqerise date 15.03.2011 per krijimin e filialit te shoqerise "Joy Travel" sha ne Athine-
Greqi me qellim zhvillimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte            ("Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e 
turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të 
shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të 
ndryshme në fushën e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; Transport te 
mallrave e udhëtarëve urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, 
bar kafe, fast-foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por 
përfshihen në kategorinë e lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së 
autobuzeve me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për udhëtaret apo 
dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të 
ushtrojv veprimtarinë e saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në 
fushen e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave industrialë, ushqimore, 
konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe jashtë 
territorit të Republikës së Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të kryejnë te 
njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet 
e shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë 
të marrin dhe japin me qera, nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe 
të paluajtshme, brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar 
kontratat përkatëse për këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse. ")          u be            
("Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; 
Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të 
shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime 
të ndryshme në fushën e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; 
Transport te mallrave e udhëtarëve urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=92985312-8198-4767-A54A-3312ECD8E5FA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CFA328F8-2F3B-4F23-A78B-EFFC8A7A37CC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1F29C322-1982-4A4E-A49A-F53858DAA1AD
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një rrjeti lokalesh, bar kafe, fast-foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë 
përmendur shprehimisht por përfshihen në kategorinë e lokaleve. Ato do të vendosen 
në ambientet e pikave të nisjes së autobuzeve me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor 
dhe bashkëkohor për udhëtaret apo dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti 
frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të ushtrojv veprimtarinë e saj brënda dhe 
jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në fushen e import - eksportit me 
shumicë dhe me pakicë, të mallrave industrialë, ushqimore, konfeksioneve etj . 
Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe jashtë territorit të 
Republikës së Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të kryejnë te njejtin 
aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet e 
shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të 
drejtë të marrin dhe japin me qera, nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të 
luajtshme dhe të paluajtshme, brënda dhe jashtë territorit të Republikës së 
Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat përkatëse për këto pasuri në përputhje më 
ligjet perkatëse.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

05/07/2012 Numri i ceshtjes: CN-828089-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Mbyllja e nje adrese dytesore. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Fier;         FIER;         Fier;         ;         FIER;         Lagjja 
Konferenca e Pezes, Rruga Jakov Xoxa, prane Bar Center.;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

10/10/2013 Numri i ceshtjes: CN-215928-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 08.10.2013, ku eshte vendosur 
riemerim i anetareve te keshillit mbikeqyres.Depozitim i vendimit, date 09.10.2013, ku 
eshte vendosur riemerim i administratorit.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Andi Mahila")                    , 
Nga Data ishte                      ("07/10/2010")            u be              ("09/10/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Andi Mahila")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2013")            u be              ("07/10/2016")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C847C4A6-B632-468A-AA42-971BA6B7FCDB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E61DD0D8-48E1-4096-87C6-2B99993B9534
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5AAF8B70-584C-4940-A23F-F564D394FA91
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E074299F-DEF7-4251-8590-FA8C794BED90
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E074299F-DEF7-4251-8590-FA8C794BED90
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Emin Barçi")                    , Nga Data 
ishte                      ("07/10/2010")            u be              ("08/10/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Emin Barçi")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("07/10/2013")            u be              ("07/10/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , Nga 
Data ishte                      ("07/10/2010")            u be              ("08/10/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2013")            u be              ("07/10/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , Nga Data 
ishte                      ("07/10/2010")            u be              ("08/10/2013")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2013")            u be              ("07/10/2016")           

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

30/07/2014 Numri i ceshtjes: CN-583039-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per Vitin Financiar 2013.

Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

12/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-792286-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres, date 06.01.2015 
ku eshte vendosur : Te miratoje kerkesen per doreheqjen e Drejtorit te Pergjithshem Andi 
Mahila. Te emeroj ne pozicionin e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise Rudina Kashari. 
Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 07.01.2015 ku eshte vendosur : Te 
miratoje vendimin e Keshillit Mbikqyres per doreheqjen e Drejtorit te Pergjithshem Andi 
Mahila dhe emerimin  e Drejtorit te Pergjithshem Rudina Kashari.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Rudina Kashari")                      Nga data 
"06/01/2015"                        Ne daten "06/01/2018"           
eshte larguar administratori:            ("Andi Mahila")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D4625475-EB76-4E3B-91C5-2ED2A1E0FA2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36CA6799-FC70-4DB3-8451-3D428C6C1576
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=36CA6799-FC70-4DB3-8451-3D428C6C1576
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=79C2DECC-A661-4724-9CF6-EDC822C89C82
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1338454B-F16D-4725-9DDF-10846347544E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0D9A660E-9B3D-45C9-82FF-4CEE1E0779B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC222385-4514-4C5F-B138-861EC9CE10E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FC222385-4514-4C5F-B138-861EC9CE10E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8D37D14-B887-4708-AA71-C0D89F643106
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E8F33BF4-AAEB-4560-ABA5-E33596D55921
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCA264AA-F8E4-43A6-8928-F6940BCFC91B
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Dokumenti i autorizimit

12/06/2015 Numri i ceshtjes: CN-091625-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2011.

Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

30/07/2015 Numri i ceshtjes: CN-177029-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2014.

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

21/10/2015 Numri i ceshtjes: CN-364795-10-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 16.10.2015,ku eshte vendosur: 
Mbyllja e adresave dytesore. Shtimi i emrit tregtare. Saktesimin e adreses dytesore. 
Emri Tregtar ishte            ("JOY - TRAVEL")          u be            ("JOY - TRAVEL, 
"Bardh e Blu"")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr.2, (Prane stadiumit Selman Stermasit), Njesia 
Bashkiake Nr.5, Lokali "Bardh e Blu".;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka SCANIA,Tipi K113,Targa TR 49 89 F.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka MAN,Tipi A130,Targa TR 68 65 K.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka MAN,Tipi AA13,Targa TR 11-00 J;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         BR. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6282B24B-1FE5-437A-9DCB-03BEDE5B1D73
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=899EDB4A-6FF6-4A3B-9725-7EE65A7B4918
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=899EDB4A-6FF6-4A3B-9725-7EE65A7B4918
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6EE606F-9DBA-4850-AED7-ADF9C48BFD92
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5983AF11-595E-4CCB-988A-0416CDD6C350
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C9B74B39-FF60-43AF-9A34-1E1E3FC6FADD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD777CCE-D597-47F2-9449-6FC87E7793F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD777CCE-D597-47F2-9449-6FC87E7793F0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5C48BD16-206A-4A60-8102-05EC1C01E6D3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9934FDE5-63CF-42FE-83A6-1546D89A476C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BD7815AC-95FC-4E6E-A659-591E23FF9711
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STADIUMIT SELMAN STERMASI;         "

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

17/12/2015 Numri i ceshtjes: CN-461759-12-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 11.12.2015 
ku eshte vendosur : Saktesim / shtim objektin e aktivitetit te shoqerise. 
Objekti ishte            ("Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e 
turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të 
shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të 
ndryshme në fushën e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; Transport te 
mallrave e udhëtarëve urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, 
bar kafe, fast-foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por 
përfshihen në kategorinë e lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së 
autobuzeve me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për udhëtaret apo 
dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të 
ushtrojv veprimtarinë e saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në 
fushen e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave industrialë, ushqimore, 
konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe jashtë 
territorit të Republikës së Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të kryejnë te 
njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet 
e shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë 
të marrin dhe japin me qera, nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe 
të paluajtshme, brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar 
kontratat përkatëse për këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse. ")          u be            
("Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; 
Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të 
shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime 
të ndryshme në fushën e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; " 
Agjenci Transporti Nderkombetar Udhetaresh". Transport te mallrave e udhëtarëve 
urban, interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, bar kafe, fast-
foode-sh apo të tjera si këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por përfshihen 
në kategorinë e lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së 
autobuzeve me qëllim ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për udhëtaret 
apo dhe për kliente të tjerë që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë 
të ushtrojv veprimtarinë e saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës së 
Shqiperisë, në fushen e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave 
industrialë, ushqimore, konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci 
apo filiale brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë të cilat keto të 
fundit kanë të drejtë të kryejnë te njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy 
Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" 
Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë të marrin dhe japin me qera, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9420002-8E03-4F75-B6BC-A7D45178D96E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D9420002-8E03-4F75-B6BC-A7D45178D96E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=99232359-69ED-45F6-A407-F49A43C0BD92
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nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, brënda 
dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat 
përkatëse për këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse.")         

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

12/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-792545-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 28.06.2016, ku eshte vendosur: 
Hapja e adreses dytesore.  Mbyllja e adreses dytesore.  Ndryshimi i emertimit tregtare.
Emri Tregtar ishte            ("JOY - TRAVEL, "Bardh e Blu"")          u be            ("JOY - 
TRAVEL, Bon Bon")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr.2, (Prane stadiumit Selman Stermasit), Njesia 
Bashkiake Nr.5, Lokali "Bon Bon;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka MAN,Tipi AA13,Targa TR 01-01 K.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
"Muhamet Gjollesha", Nr.2, (Prane stadiumit Selman Stermasit), Njesia Bashkiake Nr.5, 
Lokali "Bardh e Blu".;         "

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

30/07/2016 Numri i ceshtjes: CN-856019-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.

Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

15/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-930626-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci viti 2009

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ECBCB55-A3A9-4809-9812-1930FFBC3FE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7ECBCB55-A3A9-4809-9812-1930FFBC3FE1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F8383BFA-CD13-4BE8-9502-592B3C12CD02
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F45CB5C-1A85-451F-B2DE-297AF512188B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9F45CB5C-1A85-451F-B2DE-297AF512188B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2224C517-AD90-4393-8E0B-DF1D190E23E3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3F444016-4310-4CC5-AE11-18DA4D36C48C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B7F4D43-6B6E-479E-BB84-570AAD9C76C6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3452BA33-A894-45D8-81B6-F63A0EB636C5
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Raport Auditimi
Bilanci Kontabël
Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka)

26/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-947518-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2010.

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

20/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-996158-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2008

Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues

26/04/2017 Numri i ceshtjes: CN-253864-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 20.04.2017, ku vendosi 
: Ndryshimin e objektit te veprimtarise dhe emërimin e Drejtuesit Teknik  Z. Artur Çenga. 
Objekti ishte            ("Hapjen e agjencive turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e 
turizmit; Veprimtari tregtare në Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të 
shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të 
ndryshme në fushën e studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; " Agjenci 
Transporti Nderkombetar Udhetaresh". Transport te mallrave e udhëtarëve urban, 
interurban dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, bar kafe, fast-foode-sh apo të 
tjera si këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por përfshihen në kategorinë e 
lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së autobuzeve me qëllim 
ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për udhëtaret apo dhe për kliente të tjerë 
që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të ushtrojv veprimtarinë e saj 
brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në fushen e import - eksportit me 
shumicë dhe me pakicë, të mallrave industrialë, ushqimore, konfeksioneve etj . Shoqeria ka 
të drejtë të hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe jashtë territorit të Republikës së 
Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të kryejnë te njejtin aktivitet si ai qe ushtron 
Shoqeria "Joy Travel" Sh.A te pasqyruar ne te gjitha aktet e shoqerise. Shoqeria "Joy 
Travel" Sh.A., filialet, deget apo agjencitë e saj, kanë të drejtë të marrin dhe japin me 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=237AB677-64A1-40BC-801B-9551A2808DA3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37159E9C-1CAE-43D1-93FC-A63EB72C9572
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15AA90D1-D6C5-442C-843A-B8F2F590599C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=47359C43-AE4D-4CD1-A676-D182EAA51AB0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=443BF23B-896E-4EB9-A0EF-D51687AC1D43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BBDB68E9-CEA3-45AB-AEB5-2C7CD645E6BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93C6E825-A3E5-4C50-8DE0-F524DE3CC988
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=93C6E825-A3E5-4C50-8DE0-F524DE3CC988
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE0D5B99-5329-4D66-ACEC-E9D0F5DC81BA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DE0D5B99-5329-4D66-ACEC-E9D0F5DC81BA
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qera, nënqera, huaperdorje, enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, brënda 
dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat përkatëse për 
këto pasuri në përputhje më ligjet perkatëse.")          u be            ("Hapjen e agjencive 
turistike; Veprimtari të ndryshme në fushën e turizmit; Veprimtari tregtare në 
Fushën e turizimit, hoteleri. organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për 
veprimtari turistike brënda dhe jashtë vendit; Shërbime të ndryshme në fushën e 
studimeve, marketingut dhe fusha të tjera të ngjashme; " Agjenci Transporti 
Nderkombetar Udhetaresh". Transport te mallrave e udhëtarëve urban, interurban 
dhe ndërkombetar. Hapjen e një rrjeti lokalesh, bar kafe, fast-foode-sh apo të tjera si 
këto të cilat nuk janë përmendur shprehimisht por përfshihen në kategorinë e 
lokaleve. Ato do të vendosen në ambientet e pikave të nisjes së autobuzeve me qëllim 
ofrimin e një shërbimi cilësor dhe bashkëkohor për udhëtaret apo dhe për kliente të 
tjerë që dëshirojnë që ti frekuentojnë ato. Shoqeria ka të drejtë të ushtrojv 
veprimtarinë e saj brënda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë, në fushen 
e import - eksportit me shumicë dhe me pakicë, të mallrave industrialë, ushqimore, 
konfeksioneve etj . Shoqeria ka të drejtë të hapë degë, agjenci apo filiale brënda dhe 
jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë të cilat keto të fundit kanë të drejtë të 
kryejnë te njejtin aktivitet si ai qe ushtron Shoqeria "Joy Travel" Sh.A te pasqyruar 
ne te gjitha aktet e shoqerise. Shoqeria "Joy Travel" Sh.A., filialet, deget apo 
agjencitë e saj, kanë të drejtë të marrin dhe japin me qera, nënqera, huaperdorje, 
enfiteoze etj, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, brënda dhe jashtë territorit të 
Republikës së Shqipërisë, duke nënshkruar kontratat përkatëse për këto pasuri në 
përputhje më ligjet perkatëse. Zbatim, projektim te ndertimeve civile, ekonomike, 
punime dheu, sistemime, taracime, betoni e beton arme, ndertime civile e turistike, 
rrugesh, punime karpenterie, etj.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Artur Çenga")                      Nga data "20/04/2017"           

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

14/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-329142-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.06.2017, ku eshte vendosur 
:Riemerim i anetareve te keshillit mbikeqyres per nje afat 3 vjecar nga data 08.10.2016 deri 
me date 07.10.2019.Ndryshim i drejtuesit teknik te shoqerise.Largohet Z.Artur Çenga dhe 
emerohet Z.Besmir Beqiri.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Emin Barçi")                    , Nga Data 
ishte                      ("08/10/2013")            u be              ("08/10/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Emin Barçi")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("07/10/2016")            u be              ("07/10/2019")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E23D896-8BC7-40D3-93D4-028114BD9577
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9E23D896-8BC7-40D3-93D4-028114BD9577
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CEED01F5-6378-4FBA-A026-BD968FFE4C48
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , Nga Data 
ishte                      ("08/10/2013")            u be              ("08/10/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2016")            u be              ("07/10/2019")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , Nga 
Data ishte                      ("08/10/2013")            u be              ("08/10/2016")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2016")            u be              ("07/10/2019")           

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Besmir Beqiri")                      Nga data "09/06/2017"           
eshte larguar anetari:            ("Artur Çenga")         

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

01/08/2017 Numri i ceshtjes: CN-413152-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes:  Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.  

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

05/09/2017 Numri i ceshtjes: CN-448848-09-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.09.2017, ku eshte vendosur: 
Mbyllje dhe hapje adrese dytesore.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Farke;         LUNDER;         
Lagjja Lunder, Rruga Rezervat e shtetit dhe Rruga e Vilave. JOY RESIDENCES;         
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Rruga 
"Muhamet Gjollesha", Nr.2, (Prane stadiumit Selman Stermasit), Njesia Bashkiake Nr.5, 
Lokali "Bon Bon;         "

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DC960CD3-91E8-48A2-9BD5-6D26B1D74311
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF13FB23-9E71-46FC-8E59-882700A9B75E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FF13FB23-9E71-46FC-8E59-882700A9B75E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=81C8D7DF-B7DE-4311-BCD5-002A5EC517E6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA70A7C8-27A7-4DDF-81ED-33FBEF90A589
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CA70A7C8-27A7-4DDF-81ED-33FBEF90A589
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9BE52A2F-B06B-42DB-A4D7-43EE4299A948
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=07061F94-A6BF-4BEA-9A5F-679AA91D3AE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=15F8DA80-8F4A-4CEE-87D2-7EA9E2F79DC5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DFDF67B-EC9F-4DB5-ABD2-8FF2F6DBA1E2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CC7FBF79-EDD1-4FD3-A1F7-B61A28A651AB
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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)

10/01/2018 Numri i ceshtjes: CN-620255-01-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres date 09.01.2018 
ku eshte vendosur:Rinovimi i afatit te administratorit te shoqerise Zj.Rudina Kashari, per 
nje afat nga data 09.01.2018 deri me date 08.01.2021.   

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Rudina Kashari")                    , 
Nga Data ishte                      ("06/01/2015")            u be              ("09/01/2018")           
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Rudina Kashari")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("06/01/2018")            u be              ("08/01/2021")           

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

12/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-858581-07-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit, date 11.07.2018 per mbyllje adresash 
dytesore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka Mercedes Benz,Tipi 613,Targa TR 66 89 P.;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka Mercedes Benz,Tipi 613035,Targa TR 66 98 P.;         "

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

13/07/2018 Numri i ceshtjes: CN-860219-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017

Lista e Dokumenteve:
Raport Auditimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E5788248-EF87-4F43-BC30-66B7A273D2B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D6CFB55-708D-4B6E-8C0A-D5D439760484
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7D6CFB55-708D-4B6E-8C0A-D5D439760484
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDFF3AA3-2184-42C9-8A2F-29CCD6B2CB4C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E04D605E-A16B-4A2E-A714-FF4FC491977C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E04D605E-A16B-4A2E-A714-FF4FC491977C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=114391B6-C570-470F-8A8C-80CE8BDCCA64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=114391B6-C570-470F-8A8C-80CE8BDCCA64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=999C5C72-C2C4-46BB-878B-F1312FA6B02C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=5153C002-C2B2-43F0-9FFC-105691C2F55F
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Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe 
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

26/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-018638-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, 
datë 22.11.2018, ku është vendosur: Largimi i Z.Besmir Beqiri nga detyra e drejtuesit 
teknik të shoqërisë. Emërimi i Z.Artur Cenga si drejtues teknik i shoqërisë.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("info@joytravel.al")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Artur Çenga")                      Nga data "22/11/2018"           
eshte larguar anetari:            ("Besmir Beqiri")         

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

19/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-271448-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2018.

Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar joy travel.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (joy 
travel).xlsx
SHENIME Bilanci  JOY TRAVEL 2018 pdf.pdf
VENDIMI MIRATIM PF 2018 jOY TRAVEL.pdf

21/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-376492-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.07.10.2019, ku vendosi : 
Ndryshimin e Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Emërimin e z. Klajd Nano Kryetar të 
Këshillit Mbikqyrës dhe riemërim të z. Kristino Kromidha dhe z. Florian Peri Anëtar të 
Këshillit Mbikqyrës. 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
eshte shtuar anetari:            ("Klajd Nano")                      Nga data "07/10/2019"                        
Ne daten "08/01/2021"           
eshte larguar anetari:            ("Emin Barçi")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=523546C2-15FA-421D-9C42-2D10248E3C2A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3751EC9D-0553-4422-BC2B-757EB3777C57
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD6646D5-CFD5-46EF-BF8C-B5F2B58422A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FD6646D5-CFD5-46EF-BF8C-B5F2B58422A3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1BE633C6-3568-41A2-AEC5-CCD839CB6B73
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8E1C325D-6CBA-4283-AB14-F5AECFBC2A46
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=60DA418E-633A-4F2F-AF99-FFBC4AF8421A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6A23E233-CB3B-47DF-8C5B-4BAEEBAAA35A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7B23770-617D-41AF-B22F-DBF7735EEB43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7B23770-617D-41AF-B22F-DBF7735EEB43
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6DC9E693-56A5-42E8-ADFB-3A67084DE77F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AC57B1E5-2E9C-4901-B6C1-E672C4D0176A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AC57B1E5-2E9C-4901-B6C1-E672C4D0176A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6B0EC708-E8A0-4658-B46B-E68296860924
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A88AA6AF-2005-4470-A0C3-5E11D7275C85
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Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2019")            u be              ("08/01/2021")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("07/10/2019")            u be              ("08/01/2021")           

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

01/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-533160-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim  i pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2019. 

Lista e Dokumenteve:
vendimi asamblese joy miratim pf 2019.pdf
BILANC JOY TRAVEL 2019 Shenime.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres (joy 
travel sha 2019.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Joy Travel sha 2019.xlsx

22/07/2020 Numri i ceshtjes: CN-552039-07-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve, datë 20.07.2020  ku është vendosur :  
Mbyllje adrese dytësore.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         ;         Farke;         LUNDER;         
Lagjja Lunder, Rruga Rezervat e shtetit dhe Rruga e Vilave. JOY RESIDENCES;         "

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

08/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-641113-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë date 06.01.2021, per 
riemerim administrator dhe riemerim te Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi i 
vendimit te Keshillit Mbikqyres date 06.01.2021 ku eshte vendosur:Rinovimi i afatit te 
administratorit te shoqerise

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Rudina Kashari")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("08/01/2021")            u be              ("07/01/2023")           

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFDCF77D-1320-44A6-A8C7-2DE53096BCF7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67FF68AE-DD9D-4961-8F50-E145C893FEB8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=67FF68AE-DD9D-4961-8F50-E145C893FEB8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2FBFF063-C742-4652-A60B-827EA9BD7E4A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=779AD370-8714-47E0-96F6-5A5665B6F638
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3367FF95-124E-402A-AECF-455229F7D166
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3367FF95-124E-402A-AECF-455229F7D166
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3C442961-8637-4AAD-AA15-C7012A746432
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF968636-0606-4C53-9336-6EF0B5E4732B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3FDFF1FA-8DF3-4765-935D-E4F19244EEFA
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3FDFF1FA-8DF3-4765-935D-E4F19244EEFA
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Kristino Kromidha")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("08/01/2021")            u be              ("07/01/2023")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Florian Peri")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("08/01/2021")            u be              ("07/01/2023")           
Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:            ("Klajd Nano")                    , Kohëzgjatja 
ishte                      ("08/01/2021")            u be              ("07/01/2023")           

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

03/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-667579-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i dokumentacionit, date 03.03.2021 per largimin 
drejtuesit teknik Artur Çenga dhe mbylljen e nje adrese dytesore.
Ownership_Code ishte            ("E Huaj (100%)")          u be            ("Shqiptare (100%)")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Autobus,Marka IVECO FIAT,Tipi f 11,Targa TR 64 46 j.;         "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:            ("Artur Çenga")         

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

29/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-756844-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2020.

Lista e Dokumenteve:
vendimi i asamblese.pdf
RAPORT I ECURISE SE VEPRIMTARISE JOY TRAVEL.pdf
Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte JOY TRAVEL.xlsx
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta JOY TRAVEL.xlsx
PASQYRAT FINANCIARE PDF SHENIME.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar JOY TRAVEL.xlsx
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres  joy 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1887E7E7-13A3-4D0C-B7AA-557723430D1E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2FE2DF43-F835-4EDD-983E-B063664B8E56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2FE2DF43-F835-4EDD-983E-B063664B8E56
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5B0CCAC-1674-4B96-B0C0-6C79E52AC63C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A74B90AF-6F2A-43C9-B4FF-F0B7E30397A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A74B90AF-6F2A-43C9-B4FF-F0B7E30397A7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=952489F2-5271-4005-9832-C304B1FA9698
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D6E99253-9813-4AC1-8DBD-B936118FEBED
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3499713A-5483-4D86-B656-8D1DBDF11CBC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3AB59197-9F70-413A-9287-DC479912670C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=009103E3-2502-4910-A934-E674881104A5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=867216DF-9D7B-452F-BF68-A9F27AB6A711
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51C32EFF-9102-4C7E-9027-CDA74F3FB4DD


24

travel.xlsx

Datë           :11/01/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=51C32EFF-9102-4C7E-9027-CDA74F3FB4DD

