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

L32124008V
24/09/2013

3. Emri i Subjektit

GIZAVESH ENERGY ALBANIA

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

13/09/2013

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/09/201313/09/2048
Tirane Tirane TIRANE Rruga, Papa Gjon Pali II-te, ABA
Business Center, kati i 7-te
100.000,00

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

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit

100,00
Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve mbi
Lumin Zalli i Qarrishtes tek Autoriteti Kontraktues,
(Ministria e Ekonimise dhe Energjetikes), ku perfshihet
financimi, ndertimi, venia ne pane, prodhimi, furnizimi,
transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise
elektrike, ne zbatim te parashikimeve te Kontrates se
Koncesionit.
Vera Feri
Nga: 13/09/2018

Deri: 13/09/2023

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit

"FILTO AUDITING"
Nga: 14/04/2017

Deri:
1

13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

"GENER 2"
Para: 100.000,00

Natyre:

100,00
100,00

13.4 Komente (nëse ka)
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: GEA
E-Mail: info@gener2.al
Telefon: 0672041649

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Deklarata e posacme per njohjen, pranimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore ne fuqi
Regjistrimi Fillestar: CN-200644-09-13

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
23/04/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-445198-04-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 21.04.2014, të asamblesë së
përgjithshme, ku është vendosur: 1- Miratimi i Bilancit vjetor kontabël të vitit 2013, të
pasqyrave financiare, si dhe rezultatit financiar përkatës (fitim/humbje) të bilancit, në
vlerën 0.00 lekë. 2- Caktimi i shoqërisë "FILTO Auditing" sh.p.k, me përfaqësuese ligjore
zj. Tatjana Filto (Kotepano), si Eksperte Kontabël e Autorizuar e Shoqërisë për vitin
ushtrimor 2014.
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
2

23/04/2014

Numri i ceshtjes: CN-446571-04-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
Mandati i Pageses

12/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-047288-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 30.04.2015 ku
eshte vendosur: Miratimi i bilancit per vitin 2014, emerimi i shoqerise audituese "FILTO
AUDITING" si ekspert kontabel i autorizuar per vitin ushtrimor 2015. Saktesimi i kodit
ekonomik.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
eshte shtuar eksperti kontabel:
(""FILTO AUDITING"")
data "30/04/2015

Nga

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
14/05/2015

Numri i ceshtjes: CN-049886-05-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-666651-04-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit
04/05/2016

Numri i ceshtjes: CN-679606-05-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 12.04.2016 ku
eshte vendosur : Miratimin e Bilancit vjetor kontabel te vitit 2015, te pasqyrave financiare,
si dhe rezultatin financiar perkates (fitim/humbje) te bilancit, ne vleren 0.00 (zero) leke te
shoqerise “GIZAVESH ENERGY ALBANIA” sh.p.k. Caktimin e ekspertit kontabel
"FILTO AUDITING" sh.p.k, per vitin ushtrimor 2016.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
(""FILTO AUDITING"")
, Nga Data ishte
("30/04/2015")
u be
("12/04/2016")
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

02/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-266084-05-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave financiare te vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Dokumenti i autorizimit

05/05/2017

Numri i ceshtjes: CN-272502-05-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 14.04.2017 ku
eshte vendosur : Caktimin e ekspertit kontabel te autorizuar "FILTO AUDITING" sh.p.k,
per vitin ushtrimor 2017.
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:
Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:
(""FILTO AUDITING"")
, Nga Data ishte
("12/04/2016")
u be
("14/04/2017")
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
10/05/2018

Numri i ceshtjes: CN-773184-05-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

06/12/2018

Numri i ceshtjes: CN-027354-12-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 6 datë
12.11.2018 për miratimin e zgjatjes së afatit të administratores znj. Vera Feri për një
periudhë prej 5 vjetësh nga data e mbarimit të mandatit ekzistues deri më datën
13.09.2023.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@gener2.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vera Feri")
, Nga
Data ishte
("13/09/2013")
u be
("13/09/2018")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Vera Feri")
,
Kohëzgjatja ishte
("13/09/2018")
u be
("13/09/2023")
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
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15/05/2019

Numri i ceshtjes: CN-190170-05-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
Gizavesh Energy Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve)
sipas natyres.xlsx
Gizavesh Energy Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim GEA.pdf
Gizavesh Energy Shenime Bilanci 2018.pdf

Datë: 19/06/2019

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