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

L29326401S
26/07/2012

3. Emri i Subjektit

KROI MBRET ENERGJI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/07/2012

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/07/201220/07/2047
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 7, rruga
Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2
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
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët
12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00
Ndertim-Operim dhe transferimi i hidrocentraleve Backa 1,
Backa 2, Backa A, Backa B, tek Autoriteti Kontraktues ku
perfshihen finacimi, ndertim venia ne pune, prodhim,
furnizimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise
elektrike ne zbatim te kontrates kocensionare nr. 1616/374
date 26-06-2012
Flutura Ismaili
Nga: 23/08/2019

Deri: 23/08/2024

ALBA KONSTRUKSION
Para: 100.000,00

Natyre:

100,00
1

100,00
12.4 Komente (nëse ka)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: KROI MBRET ENERGJI
E-Mail: ismailiergys@gmail.com
Telefon: 042420427

15. 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)
Dokumenti i autorizimit
Regjistrimi Fillestar: CN-841654-07-12

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
30/07/2014

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-582998-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Mandati i Pageses
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

23/12/2014

Numri i ceshtjes: CN-769429-12-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Mandati i Pageses
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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13/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-148893-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

08/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-798315-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Asamblese dt. 04.07.2016 për
riemërim Administratori te Shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ergys Ismaili")
Nga Data ishte
("20/07/2012")
u be
("04/07/2016")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Ergys Ismaili")
Kohëzgjatja ishte
("20/07/2015")
u be
("04/07/2021")

,
,

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
11/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-805005-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.
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 ndryshimeve në kapitalet e veta
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Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
18/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-820690-07-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 12.07.2016 per ndryshimin e
adreses kryesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia bashkiake nr 7, rruga Frederik Shiroka, pallati i ri, shkalla C, kati 2;
"
eshte Hequr Adresa: "Berat;
SKRAPAR;
;
Potom;
BACKE;
Fshati
Backe, Potom, Skrapar;
"
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

24/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-241793-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018
Lista e Dokumenteve:
VENDIMI I ORTAKEVE MBI ADMINISTRIMIN E FITIMIT 2018.pdf
RELACION MBI PASQYRAT FINANCIARE.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit
(4).xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar (5).xlsx

30/08/2019

Numri i ceshtjes: CN-319793-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.03., datë 23.08.2019, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.
E-Mail ishte
("")
u be
("ismailiergys@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Flutura Ismaili")

Nga data
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"23/08/2019
Ne daten "23/08/2024
eshte larguar administratori:
("Ergys Ismaili")
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)
23/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-526187-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2019
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
(15).xlsx
VENDIMI MBI ADMINISTRIMIN E FITIMIT PER VITIN 2019.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar (16).xlsx
SHENIME SHPJEGUESE TE PASQYRAVE FINANCIARE VITI 2019.pdf

Datë: 25/09/2020

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