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

K81615504O
15/04/2008

3. Emri i Subjektit

AS ENERGY

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

11/04/2008

6. Kohëzgjatja

Nga: 11/04/2008
Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Fshati Xhafzotaj,Komuna
Xhafzotaj.
267.279.000,00

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

267.279,00
Ndertim dhe shfrytezim i veprave energjitike, prodhim
energjie, import-export materiale te ndryshme etj.
Adnan Sukaj
Nga: 11/12/2020

12.2 Numri i pjesëve

SimonLala
Para:
133.639.500,00
133.639,50

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

12.1 Vlera e kapitalit

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve

AdnanSukaj
Para:
133.639.500,00
133.639,50

Deri: 11/12/2025

Natyre:

Natyre:

1

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

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

Emri Tregtar: AS ENERGY
E-Mail: al.aleks@hotmail.com
Telefon: 0682033607

16. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Regjistrimi Fillestar: CN-133563-04-08

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
13/04/2010

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-378428-04-10
Ownership_Code ishte
("Shqiptare (100%)")
(shqiptare - e huaj)")

u be

("E Përbashkët

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Kjell Hoibraaten")
Numri i aksioneve "50,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "50.000,00
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Vlera e Kontributit ishte
("50.000,00")
u be
("25.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("50,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Numri i aksioneve ishte
("50,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("25.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("50,00")
u be
("25,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Numri i aksioneve ishte
("50,00")
u be
("25,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adnan Sukaj")
Nga Data ishte
("11/04/2008")
u be
("12/04/2010")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adnan Sukaj")
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,
,

Kohëzgjatja ishte

("")

u be

("12/04/2015")

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Transferim i kuotave te kapitalit
Vendim i asamblese se pergjithshme
31/05/2011

Numri i ceshtjes: CN-555539-05-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.05.2011 per shitjen e pjeseve te
kapitalit te shoqerise.Depozitimi i vendimit date 16.05.2011 per miratimin e statutit te
shoqerise te riformuluar ne baze te nenit 230 ,paragrafi 2 i Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008
"Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".Depozitimi i statutit.Depozitimi i kontrates se shitjes
se kuotave date 16.05.2011.
Objekti ishte
("Ndertim dhe shfrytezim i veprave energjitike,prodhim
energjie,import-export mat.te ndryshme etj.")
u be
("Ndertim dhe shfrytezim
i veprave energjitike, prodhim energjie, import-export materiale te ndryshme etj.")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte larguar ortaku:
("Kjell Hoibraaten")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("25.000,00")
u be
("50.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("25,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Numri i aksioneve ishte
("25,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Vlera e Kontributit ishte
("25.000,00")
u be
("50.000,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Përqindja e Kapitalit
ishte
("25,00")
u be
("50,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Numri i aksioneve ishte
("25,00")
u be
("50,00")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adnan Sukaj")
Nga Data ishte
("12/04/2010")
u be
("16/05/2011")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Adnan Sukaj")
Kohëzgjatja ishte
("12/04/2015")
u be
("16/05/2016")
Lista e Dokumenteve:
Transferim i kuotave te kapitalit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendim i asamblese se pergjithshme

20/11/2013

Numri i ceshtjes: CN-260053-11-13
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,
,

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se ortakeve ,Nr.1,date
04.11.2013 ku eshte vendosur: Zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise nepermjet
perfshirjes ne te te fitimeve te realizuara e te pashperndara . Te emeroje Znj.Hava
Muçollari, Eksperte Kontabel e Regjistruar me nr.181 liçense. Depozitimi i Raportit te
Ekspertit Kontabel te Regjistruar, date 05.11.2013,per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
Depozitimi i Vendimit te Asamblese se ortakeve te shoqerise, date 07.11.2013 ku eshte
vendosur: Te miratoje Raportin e ekspertit kontabel te regjistruar per zmadhimin e kapitalit
te shoqerise.
Vlera e Kapitalit ishte
"100.000,00"
u be
"267.279.000,00"
Numri i Aksioneve ishte
"100,00"
u be
"267.279,00"
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Vlera e Kontributit
ishte
("50.000,00")
u be
("133.639.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Adnan Sukaj")
, Numri i aksioneve ishte
("50,00")
u be
("133.639,50")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Vlera e Kontributit ishte
("50.000,00")
u be
("133.639.500,00")
Kane ndryshuar te dhenat per
("Simon Lala")
, Numri i aksioneve ishte
("50,00")
u be
("133.639,50")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-574476-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Dokumenti i autorizimit

06/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-985289-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Saktësimi i Kodit Ekonomik (NVE).
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
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30/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-175562-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2014
Lista e Dokumenteve:
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)
Bilanci Kontabël

11/08/2015

Numri i ceshtjes: CN-192742-08-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 03.08.2015, ku eshte vendosur,
ndryshimi i administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Aleksandër Lala")
"03/08/2015
Ne daten "03/08/2018
eshte larguar administratori:
("Adnan Sukaj")

Nga data

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)
29/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-853274-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2015.
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

29/08/2016

Numri i ceshtjes: CN-902108-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanc 2009

12/10/2016

Numri i ceshtjes: CN-981883-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
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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)
24/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-394099-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

25/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-877601-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Bilanci Kontabël
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)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve

29/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-279715-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 17.07.2019, ku eshte vendosur,
riemerimi i administratorit te shoqerise.
E-Mail ishte
("")
u be
("al.aleks@hotmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Aleksandër Lala")
Nga Data ishte
("03/08/2015")
u be
("03/07/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Aleksandër Lala")
Kohëzgjatja ishte
("03/08/2018")
u be
("03/07/2024")

,
,

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Vendim i asamblese se pergjithshme
31/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-291926-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2018.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi (5).pdf
Shenime AS-ENERGY 2018. .pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres AS
ENERGY.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar AS ENERGY .xlsx

17/04/2020

Numri i ceshtjes: CN-486502-04-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses Nr.3954/4 Prot., date 16.04.2020, leshuar
nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durres, ku eshte kerkuar: Vendosja e mases se sigurimit
te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit “AS ENERGY” me NUIS(NIPT)K81615504O, pasi tatimpaguesi nuk ka paguar detyrimin ne afatin e caktuar.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

03/08/2020

Numri i ceshtjes: CN-567041-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2019.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres .xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar .xlsx
Shenime AS-ENERGY 2019.pdf
Vendimi.pdf

15/12/2020

Numri i ceshtjes: CN-624001-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.20., datë 20.11.2020, të asamblesë së
ortakëve, ku është vendosur: Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Adnan Sukaj")
Ne daten "11/12/2025
eshte larguar administratori:
("Aleksandër Lala")

Nga data "11/12/2020

Lista e Dokumenteve:
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Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
09/02/2021

Numri i ceshtjes: CN-656990-02-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës Nr. 3344 Prot, datë 03.12.2020
“Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se
detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror ku eshte kerkuar: Vendosja e masës së
sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “AS ENERGY ” pajisur me NUIS (NIPT)
K81615504O, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i
përkasin këtij subjekti.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

01/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-731818-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e performances 2020.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Vendim ortaku .pdf
Shenime AS-ENERGY 2020.pdf

31/08/2021

Numri i ceshtjes: CN-776672-08-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses Nr. 9258 Prot., date 12.08.2021, leshuar
nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror Tirane,
per vendosjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit AS
ENERGY SHPK, me NUIS (NIPT) K81615504O dhe mos lejimin e tjetersimit te pasurise
dhe te drejtave te tjera pasurore, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.
Lista e Dokumenteve:
Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbarimore ose Autoritet tjetër publik

Datë: 12/03/2022

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