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

L62423006M
23/12/2016

3. Emri i Subjektit

ELECTRAL BATRA HPP

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

21/12/2016

6. Kohëzgjatja

Nga: 21/12/201621/12/2051
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Sami Frasheri, qendra
"Metropol", pallati "Vortek", Nr.14, kati 2, përballe
Drejtorisë së Policisë.
10.000,00

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

2,00
Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirembajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr.l, Nr.2, dhe Nr.3"
dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga
Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve
dhe afateve të kësaj kontrate. Prodhimi, furnizimi,
transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise
elektrike ne zbatim te kontrates koncesionare Nr.3393 Rep.
dhe Nr.1231 Kol. Date 20.12.2016.
Indrit Gashi
Nga: 21/03/2017

Deri: 20/03/2022

ALBAVIA
1

12.1 Vlera e kapitalit
12.2 Numri i pjesëve
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

Para: 1.000,00

Natyre:

1,00
10,00

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

ELECTRAL
Para: 9.000,00

Natyre:

1,00
90,00

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

Emri Tregtar: ELECTRAL BATRA HPP
E-Mail: info@electral.al
Telefon: 0689091857

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-083120-12-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
24/03/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-210168-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 20.03.2017, per ndryshim te
administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Indrit Gashi")
Ne daten "20/03/2022
eshte larguar administratori:
("Gëzim Bashi")

Nga data "21/03/2017
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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)
28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-405043-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Dokumenti i autorizimit
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-889484-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit
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)

30/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-287198-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2018.
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Lista e Dokumenteve:
Shenimet shpjeguese viti 2018 Electral Batra.pdf
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendimi i Asamblese se ortakeve Electral Batra HPP.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
02/10/2019

Numri i ceshtjes: CN-347665-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date
24.09.2019 ku eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@electral.al")
Objekti ishte
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi,
mirembajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr.l, Nr.2, dhe Nr.3" dhe transferimin e tyre në
përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe
afateve të kësaj kontrate.")
u be
("Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në
punë, administrimi, mirembajtja e Hidrocentraleve "Batra Nr.l, Nr.2, dhe Nr.3" dhe
transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti
Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Prodhimi, furnizimi,
transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te
kontrates koncesionare Nr.3393 Rep. dhe Nr.1231 Kol. Date 20.12.2016.")
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

Datë: 30/06/2020

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