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

K94015001S
15/04/2009

3. Emri i Subjektit

DISHNICA ENERGJI

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

10/04/2009

6. Kohëzgjatja

Nga: 10/04/2009

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri

Korce Bulgarec Bulgarec Prane Lumit te Fshatit Dishnice.

8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave

100.000,00

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

100,00
Prodhimin e energjise elektrike nga centralet elektrike
ekzistuese me kapacitet te pergjithshem jo me te madh se 5
MW ne perputhje me standartet e paraqitura ne Rregulloret e
miratuara nga METE.Blerje e shitje me shumice te energjise
elektrike nga njesite e prodhimit te subjekteve te licencuara
dhe shitje me pakice tek konsumatoret.Furnizimi me energji
elektrike per konsumatoret brenda zones se caktuar me tarifat
e rregulluara nga METE.Blerje trojesh,prona te tjera dhe
kryerje pune ndertuese etj. Eksport te druve te zjarrit.
Florant Avdolli
Nga: 07/03/2016

Deri: 07/03/2021

ZaloBregu
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12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

12.2 Numri i pjesëve

10,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

10,00

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

FlorantAvdolli

13.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.000,00

13.2 Numri i pjesëve

25,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

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

Natyre:

KlevisBregu

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 40.000,00

14.2 Numri i pjesëve

40,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

40,00

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

Natyre:

Natyre:

DhimiterAvdolli

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 25.000,00

15.2 Numri i pjesëve

25,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

25,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: DISHNICA ENERGJI
Telefon: 0692056295 0695211237

18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-241247-04-09

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
29/05/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-790979-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.05.2012 per shtese ne objektin e
aktivitetit dhe deklarim i numrit te telefonit.
Telefon 1 ishte
("")
u be
("0695211237")
Objekti ishte
("Prodhimin e energjise elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me
kapacitet te pergjithshem jo me te madh se 5 MW ne perputhje me standartet e paraqitura
ne Rregulloret e miratuara nga METE.Blerje e shitje me shumice te energjise elektrike nga
njesite e prodhimit te subjekteve te licencuara dhe shitje me pakice tek
konsumatoret.Furnizimi me energji elektrike per konsumatoret brenda zones se caktuar me
tarifat e rregulluara nga METE.Blerje trojesh,prona te tjera dhe kryerje pune ndertuese
etj")
u be
("Prodhimin e energjise elektrike nga centralet elektrike
ekzistuese me kapacitet te pergjithshem jo me te madh se 5 MW ne perputhje me
standartet e paraqitura ne Rregulloret e miratuara nga METE.Blerje e shitje me
shumice te energjise elektrike nga njesite e prodhimit te subjekteve te licencuara dhe
shitje me pakice tek konsumatoret.Furnizimi me energji elektrike per konsumatoret
brenda zones se caktuar me tarifat e rregulluara nga METE.Blerje trojesh,prona te
tjera dhe kryerje pune ndertuese etj. Eksport te druve te zjarrit.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme

11/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-547571-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit vjetor 2013
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
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07/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-197995-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2011
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

31/03/2016

Numri i ceshtjes: CN-619370-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 07.03.2016, ku eshte
vendosur:1) kalimi i 70% te kuotave nga z.Zalo Bregu, perkatesisht 20% ne favor te
z.Klevis Bregu, 25% ne favor te z.Florant Avdolli dhe 25% ne favor te z.Dhimiter
Avdolli;2) administrator i shoqerise do te jete z.Florant Avdolli per nje afat pese vjeçar me
te drejte rinovimi.Depozitim i kontrates se shitblerjes se kuotave Nr.1968 Rep. Nr.1687
Kol., date 07.03.2016, per kalimin e 20% ne favor te z.Klevis Bregu, 25% ne favor te
z.Florant Avdolli dhe 25% ne favor te z.Dhimiter Avdolli.Ndryshim i numrit te kontaktit
dhe saktesimi i kodit ekonomik.
Telefon ishte
("0694076609")
u be
("0692056295")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Florant Avdolli")
Numri i aksioneve "25,00
Perqindja ne kapital "25,00
Kontributi ne para "25.000,00
eshte shtuar ortaku:
("Dhimiter Avdolli")
Numri i aksioneve "25,00
Perqindja ne kapital "25,00
Kontributi ne para "25.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klevis Bregu")
, Vlera e Kontributit
ishte
("20.000,00")
u be
("40.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klevis Bregu")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("20,00")
u be
("40,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Klevis Bregu")
, Numri i aksioneve ishte
("20,00")
u be
("40,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Zalo Bregu")
, Vlera e Kontributit ishte
("80.000,00")
u be
("10.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Zalo Bregu")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("80,00")
u be
("10,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Zalo Bregu")
, Numri i aksioneve ishte
("80,00")
u be
("10,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Florant Avdolli")

Nga data
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"07/03/2016
Ne daten "07/03/2021
eshte larguar administratori:
("Zalo Bregu")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
01/08/2017

Numri i ceshtjes: CN-410706-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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)

28/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-888432-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
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
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

25/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-274839-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
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Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendimi i asamblese 2018.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx
Shenimet Shpjeguese Viti 2018 D. Energji Shpk.pdf

Datë: 01/05/2020

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