
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI

VENDIM

Nr. 263, datë 19.12.2018

MBI
MIRATIMIN E PAGESAVE RREGULLATORE PËR VITIN 2018

Në mbështetje të nenit 16, nenit 17 pika 2 dhe 4 të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e
Energjisë Elektrike” i ndryshuar dhe nenit 14 të Ligjit Nr. 102/2015 “ Për Sektorin e Gazit
Natyror” dhe nenit 26 të “Rregullave të Organizimit, Funksionimit dhe Procedurave të ERE-
s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në
mbledhjen e tij të datës 19.12.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e Drejtorive Teknike lidhur me
pagesat rregullator për vitin 2018,

Konstatoi se:
 ERE  përcakton dhe miraton tarifat rregullatore që paguhet prej të licensuarve në

sektorin e energjise elektrike në përputhje me rregulloren përkatëse, referuar nenit 17
pika 2 dhe 4 të Ligjit Nr. 43/2015 “ Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar.

 Bordi i ERE –s me vendimin Nr. 44, datë 27.02.2018, miratoi buxhetin e Entit
Rregullator të Energjisë për vitin 2018, nga ku rezulton se vlera totale që do të
mblidhet ndërmjet pagesave rregullatore për vitin 2018, nga të gjithë të licensuarit
është në shumën 143, 468 ( njeqind e dyzetë e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e
tetë) mijë lekë.

 Në zbatim të këtij detyrimi, Bordi i ERE-s me Vendimin Nr. 190, datë 23.11.2017
miratoi “Rregulloren për përcaktimin e pagesave të rregullatore”.

 Duke ju referuar bazës së të dhënave të Drejtorisë së Liçensimit dhe Monitorimit,
rezultojnë 300 të liçensuar nga ERE, të cilët janë subjekt i pagesave rregullatore sipas
klasifikimit në vijim:

- Liçensa prodhimi - 140
- Liçensa për ndërtim, instalim dhe prodhim - 8
- Liçensa për transmetim të energjisë elektrike /gazit natyror - 2
- Liçensa për shpërndarje të energjisë elektrike / gazit natyror – 2
- Liçensa për furnizim të energjisë elektrike /gazit natyror - 35
- Liçensa për tregtim të energjise elektrike / gazit natyror - 111



 Informacioni bazë për llogaritjen e pagesave rregullatore për vitin 2018 u përftua në
përputhje me dispozitën 5.4 të “Rregullores për përcaktimin dhe miratimin e pagesave
rregullatore” e cila përcakton  se të liçensuarit, në zbatim të nenit 46 të Ligjit 43/2015
“Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar dhe  të kushteve të liçensës janë të
detyruar të paraqesin në ERE  deri më datë 31 Janar të vitit pasardhës pasqyra të plota
për vitin e mëparshëm ushtrimor  e më tej,  deri në datë 30 Qershor, kopje të audituar
të  pasqyrave financiare të periudhës së mëparshme nga ku rezulton informacioni mbi
të ardhurat e  realizuara nga aktiviteti i liçensuar që do të përdoren për  llogaritjen e
pagesave rregullatore.

 Për të liçensuarit që nuk kanë paraqitur pasqyrat financiare për vitin 2017, në zbatim
të dispozitës 6.4 të rregullores së sipërpërmendur, informacioni për llogaritjen e
pagesave rregullatore është përftuar nga publikimet zyrtare (QKB) dhe, në mungesë të
këtij të fundit, jemi bazuar në të ardhurat e marra në konsideratë për llogaritjen e
pagesave të rregullimit të vitit 2017.

 Vazhdon të ripërsëritet fakti që shoqëritë që kanë zhvilluar dy ose me shumë
aktivitete të licensuara nuk kanë paraqitur ndarje të llogarive sipas aktiviteteve, ashtu
sikurse kërkohet në nenin 35, pika 1 të Ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë
Elektrike”i ndryshuar.

 Në shkresën me  Nr, 69/3, datë 20.08.2018, një pjesë e konsiderueshme e shoqërive të
licensuara  që kanë paraqitur Pasqyrat  Financiare  në ERE,  nuk kanë përmbushur
detyrimin ligjor sipas nenit 46  të Ligjit 43/2015,  për paraqitjen e kopjeve të audituara
të tyre brenda datës 30 Qershor.

 Për disa nga prodhuesit e energjisë elektrike  nuk përputhen të ardhurat e deklaruara
për vitin 2017 me të ardhurat që rezultojne nga sasia e energjisë së shitur për të njëjtën
periudhë dhe  të verifikuara me raportimet përkatëse të OSHEE sha.

 Në disa raste vërehet se të ardhurat e deklaruara për vitin 2016 (të cilat shërbyen për
llogaritjen e pagesave rregullatore të vitit 2017) nuk përputhen me deklarimet në
pasqyrat financiare të vitit 2017. Kjo dukuri mund të shpjegohet me faktin që pasqyrat
financiare të vitit 2016 kanë qënë paraprake dhe të pa audituara. Në rast të
konsiderimit të këtyre të ardhurave, do të rezultonin pagesa rregullatore të ndryshme
nga ato të miratuara për vitin 2017. I njëjti fenomen mund të perseritet edhe për
llogaritjet e pagesave rregullatore të vitit 2018 për faktin se një pjesë e
konsiderueshme e pasqyrave financiare të vitit 2017, sikurse me sipër theksuam, janë
paraqitur të paaudituara.

 Në vazhdim të detyrave që la Mbledhja e Bordit të ERE-s, e datës 30.08.2018 nisur
nga problematikat e konstatuara përgjatë relacionit të llogaritjes së pagesave
rregullatore për vitin 2018, me Nr. 69/3 Prot, datë 20.08.2018, nga drejtorite teknike
të ERE-s u përgatit kërkesa  e ripërsëritur për informacion me Nr. 552 Prot, datë
15.08.2018 si dhe shkresa Nr.548, datë 09.08.2018 dërguar “OSHEE” sha, ku i
drejtohej jo vetem të liçensuarve, të cilët ende nuk i ishin përgjigjur kërkesave të



mëparshme për dërgimin e pasqyrave financiare, por dhe atyre të liçensuarve që
kishin dërguar në ERE pasqyra financiare të pashoqëruara me raportin e audituesit
duke ju rikujtuar respektimin e detyrimit që lind nga neni 46, pika 1 të Ligjit 43/2015
“Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar.

 Gjatë verifikimit të pasqyrave financiare (gjithsej 105 PF)  të dërguara nga të
liçensuarit në përgjigje të shkresës 552, datë 15.08.2018, konstatohet se shumë nga të
liçensuarit i  kanë paraqitur përsëri pasqyrat financiare të paçertifikuara sipas
përcaktimeve të nenit 46, pika 1 të Ligjit 43/2015“Për Sektorin e Energjisë Elektrike”
i ndryshuar dhe neni 30, pika 1 e Ligjit 102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”.

 Një pjesë e këtyre shoqërive justifikojnë mos paraqitjen e raportit të audituesit me
argumentin se nuk janë subjekt i auditimit të pasqyrave financiare pasi nuk plotesojne
kushtet per raportimin financiar te percaktuara ne nenin 41, pika “c” të Ligjit. Nr. 10
091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit
ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010
Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor,
organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të
miratuar" dhe me ligjin 47/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091,
datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të
regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar),

 Neni 46, pika 1 e Ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar dhe
neni 30, pika 1 e Ligjit 102/2015 “Për sektorin e gazit natyror”  vendos detyrimin e
paraqitjes së pasqyrave financiare të audituara për të gjitë të liçensuarit.

 Kushtet e përgjithshme të licensave respektive, gjithashtu kushtëzojnë paraqitjen e
informacionit në përputhje me legjislacionin e sipër cituar për sektorin e energjisë
elektrike dhe gazit natyror, legjislacion të cilit këto shoqëri i nënshtrohen gjatë
procesit të ushtrimit të veprimtarisë në këta sektor.

 Për të liçensuarit që në vitin 2017 nuk kanë zhvilluar aktivitet apo që në momentin e
llogaritjes së pagesës rregullatore nuk e kanë filluar aktivitetin për të cilin janë
liçensuar, në zbatim të dispozitave 5.2 dhe 6.3 të “Rregullores për përcaktimin e
pagesave të rregullatore”,  pagesa rregullatore është përcaktuar në  shumën  fikse prej
40 mijë lekësh.

 E njëjta shumë  fikse është zbatuar edhe për shoqëritë që kanë më shumë se një
liçensë dhe të cilat nuk i kanë paraqitur pasqyrat financiare të ndara sipas aktiviteteve
të liçensuara në zbatim të kërkesës për ndarjen e llogarive përcaktuar në nenin 35 të
Ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar.

 Vlera totale e përftuar nëpërmjet pagesave fikse rezulton të jetë 6,640 mijë lek.

 Për të liçensuarit të cilët kanë ushtruar aktivitetin e liçensuar gjatë vitit 2017 llogaritja
e pagesës rregullatore është kryer në zbatim të dispozitave 5.3, 6.1 dhe 6.2 të
“Rregullores” të cilat përcaktojnë se pagesa duhet të jetë në përpjestim të drejtë më të
ardhurat vjetore që vijnë nga veprimtaria e liçensuar dhe llogariten në bazë te



peshës specifike që zënë të ardhurat e realizuara në vitin paraardhës nga aktitviteti i
çdo te liçensuari ndaj totalit të të ardhurave të sektorit të energjisë elektrike.

 Për Shoqëritë të cilat nuk kanë paraqitur në ERE pasqyra financiare apo i kanë
paraqitur ato të paçertifikuara do të analizohen më tej arsyet e mos realizimit të këtij
kushti të licenses dhe detyrimi ligjor, dhe do të informohet Bordi lidhur me mënyrën
se si do të veprohet.

 Nisur nga orientimi i  bërë  nga  Bordit i ERE-s në mbledhjen e datës  26,10,2018
lidhur me raportimet   e te licensuarve qe sherbejne si baze te dhenash per percaktimin
e pagesave rregullatore, duke verejtur se  duhet bere perpjekje per ndarjen sa me te
sakte te te ardhurave nga aktiviteti i licensuar : prodhimi, tregetimi dhe furnizimi.

 Me urdhrin e Krytarit të ERE-s  Nr. 58, Nr.59,Nr.60 të datës 30.10.2018 u zhvilluan
seanca degjimore me tre grupe të licensuarish, ku u diskutuan në lidhje me raportimin
vjetor të pasqyrave financiare të aktivitetit të vitit 2017, si dhe  paqartësia e
shënimeve sqaruese lidhur me ndarjen e llogarive sipas aktiviteteve, e cila është bërë
pengesë për përfundimin e llogaritjeve të pagesave rregullatore, në mënyrë që ato të
reflektojnë detyrimin kundrejt të ardhurave reale nga aktivitetet e licensuara.

 Nga të licensuarit për  aktivitetin e prodhimit të energjise elektrike  u pranua që mund
të ketë moskuadrime me “OSHEE” sha,  për aresye të detyrimeve të tarifës
koncesionare. E deklaruan se nuk kanë ankimime kundrejt  pagesave ndaj viteve të
mëparëshme dhe se janë të gatshëm të paguajnë një tarife në të madhe që ti
mundesojë ERE-s monitorimin e të dhënave on-line.

 U propozua nga të licensuarit që ERE të dergojë dhe një model të raportimeve të
transaksioneve  të tregetimit, furnizimit apo tranzitimit  të energjisë elektrike,
megjithese nga ana jonë u kërkua thjesht evidentimi dhe dhenja e shpjegime shtesë
për ndarjen e të ardhurave sipas aktiviteteve, në menyrë që të mundesohej në shkallën
100 % saktësia e të ardhurave nga aktivitet e licensuara.

 Grupi i tregëtareve dhe furnizuesve u shpreh se pagesa rregullatore varion shumë nga
viti në vit si pasojë e rritjes së volumit të transaksioneve dhe së kërkojnë një
iniciative ligjore që kjo pagesë të jetë fikse si në shumë vende të rajonit.

 Në vijim të diskutimeve me të licensuarit në seancë, u deklarua edhe njëherë që çdo
pasaktësi në lidhje me pagesen rregullatore do të korigjohet në rritje apo ulje në
periudhën pasardhëse.

 Sa më sipër për të qartësuar më tej transaksionet e kryera nga tregtarët apo furnizuesit
për vitin 2017, iu drejtuam OST sha, me shkresën 768, datë 07.12.2018 në funksion të
llogaritjes sa më të drejtë të pagesave rregullatore për vitin 2018, veçanërisht për të
licensuarit që ushtrojnë të dy aktivitetet: tregëtim dhe furnizim dhe për të cilët
llogaritë sipas pasqyrave financiare për vitin 2017 nuk janë të ndara sipas aktiviteteve,
u kërkua informacion mbi volumet e transaksioneve për  kontratat e furnizimit dhe
tregtimit për vitn 2017.



Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Miratimin e pagesave rregullatore për vitin 2018 sipas tabelës, bashkëlidhur vendimit.

2. Diferencat që rezultojne nga Pasyrat Financiare të çertifikuara për vitin 2017, të
konsiderohen në llogaritjen e pagesave të rregullimit të periudhës pasardhëse.

3. Drejtoria e Burimeve Njerezore, Administrim Finances dhe Marredhënieve me
Jaashtë të njoftojë të licensuarit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë,  brenda 30 ditëve
kalendarike nga  botimi në Fletoren Zyrtare.

Kryetari i ERE
Petrit AHMETI



Liçensë për prodhim
Pagesa

Rregullatore 2018
(lekë)

1 “Albanian Green Energy” sh.p.k 229,070

2 "Balkan Green Energy" sh.p.k 428,368

3 “EMIKEL 2003” sh.p.k 25,548

4 “Amal” sh.p.k 12,512

5 “Spahiu Gjanç” sh.p.k. 35,422

6 “Wonder power” sh.a. 14,705

7 "Hec i Tervolit" sh.p.k 255,003

8 “HIDROALBANIA Energji” sh.p.k 303,736

9 “HEC Bishnica 1,2 “sh.p.k 86,712

10 “Dishnica Energy” sh.p.k. 3,694

11 “Elektro Lubonje” sh.p.k. 1,093

12 “Selca Energji” sh.p.k. 37,715

13 “Projeksion Energji” sh.a. 40,000

14 “Sarolli” sh.p.k. 9,345

15 “Juana” sh.p.k 4,854

16 “WTS Energji” sh.p.k 6,275

17 “Marjakaj” sh.p.k 9,499

18 “Maksi Elektrik” sh.p.k 6,431

19 “Favina 1” sh.p.k 65,683

20 “EN-KU”  sh.p.k 40,000

21 “Hidroinvest 1” sh.p.k 67,981

22 “PURE ENERGY STEBLEVA” sh.p.k 40,000

23 “Malido-Energji” sh.p.k 19,640

24  "Termocentrali Vlore” sh.a. 3,294

25 KESH sh.a. 13,849,516

26 “Teodori 2003” sh.p.k 30,370

27 "Energji Ashta" sh.p.k 1,818,257

28 “Power Elektrik Sllabinje” sh.p.k 239,943

29 “C & S Construction Energy” sh.p.k 199,742

30 “Hydro Energy “sh.p.k 146,987

31 “Wenerg “ sh.p.k (HEC Dardha) 72,887

32 “Koka & Ergi Energy Peshk” sh.p.k 72,966

33 ”Ansara Koncension” sh.p.k 1,760

34 ”Energy Plus” sh.p.k 328,049

35 ”Hec Vlushe ” sh.p.k 163,734

36 ”Energy partners Al” sh.p.k 120,189

37 ”Korkis 2009” sh.p.k 601

38 “Ferar Energy “ sh.p.k 40,000

39 ”Hec-i Dragoshtunje” sh.p.k 40,000

40 ”HP OSTROVICA” sh.p.k 89,134

41 ”Hidropower Elektrik” sh.p.k 211,741

42 ”DN & NAT Energy”sh.p.k 11,306

43 ”Selishte” sh.p.k 37,067

44 ”Idro Energia Pulita” sh.p.k 43,231

45 ”Bekim Energjitik” sh.p.k 18,900

46 ”ERMA MP” sh.p.k 14,180

47 ”Dosku Energy” sh.p.k 19,851

48 ”DITEKO” sh.p.k 504,777

49 "Hec Lanabregas" sh.a. 285,295

50  “Kurum International” sh.a. 1,820,913



Liçensë për prodhim
Pagesa

Rregullatore 2018
(lekë)

51 ”Hydro Salillari Energy ”sh.p.k 11,378

52 ”Peshku Picar 1” sh.p.k 2,039

53 ”Albanian Power” sh.p.k 106,873

54 ”Hydro power Plant Of Korca” sh.p.k 75,058

55 ”Henz Energji”sh.p.k 40,000

56 "Hydro Borshi" sh.p.k 55,788

57 ”Lu & Co Eco Energy” sh.p.k 6,744

58 “Energo – Sas” sh.p.k 169,047

59 ”Snow Energy” sh.p.k 30,092

60 ”Stravaj Energji” sh.p.k 72,241

61 “Gjo Spa Power” sh.p.k 330,767

62 ”Erdat Lura” sh.p.k 262,863

63 ”E.T.H.H. ”sh.p.k 29,470

64 ”Rej Energji” sh.p.k 40,000

65 “ SA-GLE Kompani” sh.p.k 23,690

66 ”Caushi Energji” sh.p.k 12,896

67 "Energji Xhaci" sh.p.k 3,590

68 ”DUKA  T2” sh.p.k 17,719

69 ”Tucep” sh.p.k 21,494

70 ”TRUEN” sh.p.k 31,394

71 ”Hec-Treske”sh.p.k 60,430

72 ”Hidro Energy Sotire”sh.p.k 19,204

73 ”Shutina energji”sh.p.k 14,144

74 ”Hec Cangonj”sh.p.k 40,000

75 ”Zall Herr Energji 2011”sh.p.k 37,737

76 ”Hec Qarr & Kaltanj”sh.p.k 25,626

77 ”Bardhgjana” sh.p.k 19,224

78 ”Gjoka Konstruksion Energji” sh.p.k 47,183

79 "MTC Energy" sh.p.k 45,854

80 "EN Rel Hydro" sh.p.k 40,000

81 "Gurshpat Energy" sh.p.k 39,111

82 "Bistrica 3 Energy" sh.p.k 76,722

83 "Gjure Rec" sh.p.k 107,728

84 "SA'GA-MAT" sh.p.k 40,000

85 “Hidropowerplant Construction” sh.p.k.(Komp Energji) 135,841

86 "UKKO"sh.a. 20,208

87 "Fatlum" sh.p.k 1,398

88 "Ayen As Energji"sh.a. 736,295

89 "Koxherri Energji" sh.p.k 10,118

90 "Euron Energy" sh.p.k 393,458

91 "Alb-Energy" sh.p.k 496,634

92 "Energal" sh.p.k 176,228

93 "Kisi-Bio-Energji" sh.p.k 29,171

94 "Gama Energy" sh.p.k. 40,399

95 "Hec Kabash Porocan" sh.p.k 40,000

96 "Lengarica & Energy" sh.p.k 113,056

97 "Mesopotam Energy" sh.p.k 13,533

98 "Denas Power" 40,000

99 "Strelca Energy" sh.p.k 99,859

100 "HP Ujaniku Energy" sh.p.k 25,522



Liçensë për prodhim
Pagesa

Rregullatore 2018
(lekë)

101 "C & S Energy" sh.p.k 171,471

102 "Nishova Energy" sh.p.k 3,293

103 Perparimi SK sh.p.k 12,921

104 Dragobia Energy sh.p.k 40,000

105 Ballenja Power Martanesh sh.p.k 13,727

106 Hec Lashkiza sh.p.k 40,000

107 Liria Energji sh.p.k 40,000

108 Devoll Hydropower  sh.a. 1,575,618

109 Reka Energy sh.p.k 40,000

110 Gavran Energy sh.p.k 20,591

111 Prell Energy sh.p.k 189,892

112 XHENGO ENERGJI sh.p.k 40,000

113 DAAB ENERGY GROUP sh.p.k. 156,138

114 “M.C INERTE LUMZI” sh.p.k 40,000

115 “ENERGJI UNIVERS” sh.p.k 680

116 “Albtek Energy” sh.p.k 1,610,750

117 “SKATINË - HEC” sh.p.k 40,000

118 “EUROBIZNES” sh.p.k. 3,378

119 “THE BLUE STAR” sh.p.k 40,000

120 “AFRIMI K” sh.p.k 191,140

121 “SIMA-COM” sh.p.k 185,824

122 “HEC LLËNGË” sh.p.k 40,000

123 “ALESIO – 2014” sh.p.k., 40,000

124 “LUÇENTE - KONÇESIONARE ” sh.p.k 40,000

125 “Hydro Seta” sh.p.k 40,000

126 “Favina 1” sh.p.k Voskopoje 40,000

127 “AGE  SUNPOWER” sh.p.k 40,000

128 “SEMAN  SUNPOWER” sh.p.k 40,000

129 “MALËSIA  SOLAR 1” sh.p.k 40,000

130 “MALËSIA  SOLAR 2” sh.p.k 40,000

131 “MALËSIA  SOLAR 3” sh.p.k 40,000

132 SEMAN 1 SOLAR ( “OSOJA ENERGY” sh.p.k) 40,000

133 “SEMAN2SUN” sh.p.k 40,000

134 “SONNE” sh.p.k 40,000

135 “AED SOLAR”sh.p.k 40,000

136 DOMI TEC sh.p.k 40,000

137 BLAÇ ENERY 40,000

138  DERBI-E sh.p.k 40,000

139 EDIANI sh.p.k 40,000

140   AEE 40,000
Total I 31,471,223



II
Liçensë për ndërtim, instalim dhe prodhim

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
1 "Muso HEC Qyteze" sh.p.k 40,000

2 “Remi” sh.p.k 40,000

3 “Ers-08” sh.p.k 40,000

4 “E-Vento srl Albania” sh.p.k 40,000

5 “Albanian Green Energy” sh.p.k 40,000

6 “Hera “sh.p.k 40,000

7 “Alb Wind Energy” sh.p.k 40,000

8 “Biopower Green Energy” sh.p.k 40,000
Total II 320,000

III

Liçensë për transmetim të energjisë
elektrike/gazit natyror

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
1 OST sh.a 7,363,935

2 ”Albgaz” sh.a. (Gaz natyror) 23,705

Total III 7,387,640

IV

Liçensë për shpërndarje të energjisë
elektrike/gazit natyror

1 “Operatori I Sistemit te Shperndarjes” sh.a. (OSSH sh.a.) 67,696,138

2 ”Albgaz” sh.a. (Gaz natyror) 40,000

Total IV 67,736,138

V

Liçensë për furnizim të energjisë elektrike /gazit
natyror

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
1 FURNIZUERSI I TREGUT  TE LIRE (“OSHEE” sh.a. (2 licensa furnizimi)) -

2 "Albpetrol" sh.a. 989,360

3 FURNIZUERSI I I SHERBIMIT UNIVERSAL -

4 “GSA”sh.p.k 13,707,426

5 “GEN-I Tirana” sh.p.k 9,373,757

6 “Energy Supply” shpk 483

7 “Albanian Green Energy”sh.p.k 40,000

8 "Kurum international" sh.a 2 licencat -

9 “Alpiq Energy Albania” sh.p.k 11,770

10 “AXPO Albania” sh.a. 31,237

11 "AYEN Energy  Trading" sh.a. 1,728,817

12 "Danske Commodities Albania"sh.p.k 1,683,284

13 "Ayen As Energji" sh.a. 40,000

14 "Noa Energy Trade" sh.p.k 40,000

15 "Power Elektrik Sllabinje"sh.p.k 40,000

16 "Hidropower Elektrik "sh.p.k 40,000



V

Liçensë për furnizim të energjisë elektrike /gazit
natyror

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
17 "Future Energy AL"sh.p.k 40,000

18 "Devoll Hydropower" sh.a. 40,000

19 "Albanian Energy Supplier" sh.p.k 313,435

20  "Gaea-Energjia alternative e gjelber" shpk 40,000

21 "Electral" sh.p.k 51,253

22 "Lengarica & Energy" sh.p.k 40,000

23 Energjia D O O Veterniksh.p.k 40,000

24 "Energia Gas and Power" sh.p.k (Le Trading Albania sh.p.k) 12,197

25 Dragobia Energy sh.p.k 40,000

26 Ballenja Power Martanesh sh.p.k 40,000

27 AE Distribution sh.p.k 40,000

28 "Phoenix Petroleum" sh.a.  (Gaz Natyror) 6,024

29 XHENGO ENERGJI sh.p.k 40,000

30 “Albanian General Electricity” sh.a 40,000

31 “Grid Energy” sh.p.k 493,221

32 “ALB ENERGY MARKET” sh.p.k 40,000

33 “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k 505,636

34 "Energji Ashta" shpk 40,000

35 “WIND POWER ALBANIA” sh.p.k 40,000

Totali V 29,627,902

VI

Liçensë për tregtim te energjisë elektrike /gazit
natyror

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
1 “GSA”sh.p.k -

2 “Gen – I Tirana” sh.p.k -

3 “Enpower Albania” sh.a. 40,000

4 KESH sh.a. -

5 “Wonder Power” sh.a. 40,000

6 “Axpo Albania” sh.a. 40,000

7 "Alpiq Energy Albania" sh.p.k 40,000

8 “Hydro Energy “sh.p.k 40,000

9 ”Energy partners Al” sh.p.k 40,000

10 “YLLIAD “ sh.p.k 46,270

11 “ENERGY PLUS” sh.p.k 40,000

12 “Energy Supply” sh.p.k 40,000

13 “Hec Vlushe”sh.p.k 40,000

14 “Hec Dragoshtunje”sh.p.k 40,000

15 “Erma MP”sh.p.k 40,000

16 "Diteko" sh.p.k 40,000

17 "Hec Lanabregas" sh.a. 40,000

18 “Hydro Salillari Energy”sh.p.k 40,000

19 “Albpetrol”sh.a. 40,000

20 "Malido Energji" sh.p.k 40,000

21 "Albanian Power" sh.p.k 40,000

22 “SNOW ENERGY” sh.p.k 40,000

23 "Stravaj Energji" sh.p.k. 40,000

24  “Hp Ostrovica Energy”shpk 40,000



VI

Liçensë për tregtim te energjisë elektrike /gazit
natyror

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
25 “BINDI”sh.p.k 29,709
26 “Energji Ashta”sh.p.k 40,000
27 “Erdat Lura”sh.p.k 40,000
28 "Danske Commodities Albania"sh.p.k 40,000
29 “Rej Energji”sh.p.k 40,000
30 "Wenerg” sh.a. 40,000
31 "Henz Energy" sh.p.k 40,000
32 “Dans Energy Albania”sh.p.k 40,000
33 “Shutina Energji”sh.p.k 40,000
34 ”Zall Herr Energji 2011”sh.p.k 40,000
35 "Gjoka Konstruksion-ENERGY”sh.p.k 40,000
36 "EN-ERGY" sh.p.k 40,000
37 "Spahiu Gjanc" sh.p.k 40,000
38 "MTC Energy" sh.p.k 40,000
39 "Ayen Energy Trading" sh.a. 40,000
40 "EN Rel Hydro" sh.p.k 40,000
41 "Power Wind Energy" sh.p.k 40,000
42 "Gjure Rec" sh.p.k 40,000
43 "Bistrica 3 Energy" sh.p.k 40,000
44 "Ayen As Energji" sh.a. 40,000
45 "Power Trade Albania" sh.p.k 40,000
46 "Albanian General Electricity" sh.a. 50,068
47 "Antix" sh.p.k 40,000
48 "Emikel" sh.p.k 40,000
49 “Hidropowerplant Construction” sh.p.k.(Komp Energji) 40,000
50 "SA'GA-MAT" sh.p.k 40,000
51 "Energia Gas and Power" sh.p.k (Le Trading Albania sh.p.k) 40,000
52 Kurum International (2 Licensat e Ulez Shkopet dhe Bistrica) -
53 "Noa Energy Trade"sh.p.k 1,536,770
54 "Power Elektrik Sllabinje" sh.p.k 40,000
55 "Hidropower Elektrik " sh.p.k 40,000
56 "Fatlum" sh.p.k 40,000
57 "Future Energy AL" sh.p.k 40,000
58 "Devoll Hydropower" sh.a. 912,629
59 "Albanian Energy Supplier" sh.p.k -
60 "Gaea-Energjia alternative e gjelber" sh.p.k 40,000
61 "Green Energy Trading Albania"sh.p.k 30,536
62 "Electral" sh.p.k 40,000
63 "Koxherri Energji" sh.p.k 40,000
64 "Energal" sh.p.k 40,000
65 "Euron Energy" sh.p.k 40,000
66 "Hec Kabash Porocan" sh.p.k 40,000
67 "Gama Energy" sh.p.k 40,000
68 "Kisi-Bio-Energji" sh.p.k 40,000
69 "Lengarica & Energy" sh.p.k 40,000
70 "Mesopotam Energy "sh.p.k 40,000
71 "Denas Power" sh.p.k 40,000
72 "HP Ujaniku Energy"sh.p.k 40,000
73 "Energjia D O O Veternik" sh.p.k 411,231
74 C & S Energy sh.p.k 40,000
75 Nishova Energy sh.p.k 40,000
76 Perparimi SK sh.p.k 40,000
77 Dragobia Energy sh.p.k 40,000
78 Ballenja Power Martanesh sh.p.k 40,000
79 Hec Lashkiza sh.p.k 40,000
80 Liria Energji sh.p.k 40,000



VI

Liçensë për tregtim te energjisë elektrike /gazit
natyror

Pagesa
Rregullatore 2018

(lekë)
81 AE Distribution sh.p.k 40,000

82 Nordic Invest Group sh.p.k 40,000

83 "Anio Oil & Gas"sh.p.k  (Gaz Natyror) 27,886

84 "Phoenix Petroleum" sh.a.   (Gaz Natyror) 40,000

85 Energy Market Albania sh.p.k. 40,000

86 DAAB ENERGY GROUP SH.P.K. 40,000

87 XHENGO ENERGJI sh.p.k 40,000

88 “M.C INERTE LUMZI” sh.p.k 40,000

89 “E N P I” sh.p.k 40,000

90 “Balkan Energy Trade” sh.p.k 40,000

91 “Grid Energy” sh.p.k. -

92 “ALB-ENERGY” sh.p.k. 40,000

93 “ENERGJI UNIVERS” sh.p.k 40,000

94 “ALB ENERGY MARKET” sh.p.k. 40,000

95 “PPC Albania” sh.a. 40,000

96 “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k. 40,000

97 “ALIN TRADING” sh.p.k. 40,000

98 “ENERGY TO ENERGY” sh.p.k. 40,000

99 “THE BLUE STAR” sh.p.k. 40,000

100 “SMART Trade & Consulting” sh.p.k 40,000

101 “C.G.C” sh.p.k.  (Gaz Natyror) 40,000

102 “PRIMA ENERGY” sh.p.k 40,000

103 “WIND POWER ALBANIA” SH.P.K 40,000

104 “SMART WATT” sh.p.k 40,000

105 “Albanian Green Energy”shpk 40,000

106 “Balkan Green Energy”shpk 40,000

107 Furnizuesi i tregut te lire (FTL) 40,000

108 DON-UCD 40,000

109 Renergy Trading Group 40,000

110 Uradrin 40,000

111 AEE 40,000
Total VI 6,925,097
TOTALI I PAGESAVE RREGULLATORE 143,468,000


