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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) L86529007R

2. Data e Regjistrimit 29/03/2018
3. Emri i Subjektit Capital Konstruksion
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 21/03/2018
6. Kohëzgjatja                  Nga: 21/03/2018

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Shkoder Shkoder  SHKODER Lagjja Tom Kola, Rruga 
Kokej, nr pasurie 6/53, zona kadastrale 8593 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import 

export. Të kryej veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe 
import export. Ndërtim resorte turistike, agroturizëm dhe 
bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për turizmin 
malor. Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë 
dhe ndërtimin e rrugëve pyjore, fitopatologjike, 
entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e menaxhimit të 
përdorimit të territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe 
biodiversitetin, ekosistemin e pyjeve të mjedisit të zonave të 
mbrojtura, parqeve kombëtare dhe rezervave natyrore, 
projekteve të menaxhimit të pellgjeve, grumbullimin dhe 
vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe 
florës spontane, bimeve mjeksore e tanifere. Punime në 
kullota, livadhe dhe ndërtimin e meremetimin e veprave për 
sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. 
Punime në GIS, hartografi e hidrologji. Hartim/zbatim 
projektesh për agropylltari etj. Tregtim i artikujve te 
ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, fruta 
perime, grumbullim, perpunim e tregtim te bimeve 
medicionale. Linje perpunimi frutash, pijeve freskuese, dhe 
alkolike. Shitblerje makinash dhe makina me qera.
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Kristjan Sterkaj10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 21/03/2018                Deri: 21/03/2023

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët KristjanSterkaj
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: Capital Konstruksion
E-Mail: kristiansterkaj@hotmail.com  
Telefon: 0673143023  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-711563-03-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

02/07/2019 Numri i ceshtjes: CN-244417-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.

Lista e Dokumenteve:
CAPITAL Vendimi 18.pdf
CAPITAL Shenime 18.pdf
CAPITAL Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx
CAPITAL Vendimi 18.pdf
CAPITAL Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx

28/08/2019 Numri i ceshtjes: CN-316294-08-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 27.08.2019 ku është vendosur: 
Hapje adrese dytësore.
E-Mail ishte            ("")          u be            ("kristiansterkaj@hotmail.com")         

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4E1E37A3-FA85-439A-8DA1-C9024D910557
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A0ADCDB7-EF33-4D51-958F-88C7382A07BB
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1A701B5A-4D1A-4DDF-8B0A-6B1BAA33B188
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=1EBD57F9-12BA-4B38-B094-745729BA6EF4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=671531F5-41AB-4E6C-BC64-284ABCAC0F19
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B6EECC05-7BAE-4B02-8C72-059596FEB74D
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         
SHKODER;         Rruga Pal Engjelli, nr.pasurie 8/230, zona kadastrale 8593;         "

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

29/06/2020 Numri i ceshtjes: CN-532519-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2019.  

Lista e Dokumenteve:
CAPITAL Vendimi.pdf
CAPITAL Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
CAPITAL Pasqyra e performancës sipas natyres.xlsx
CAPITAL Shenimet.pdf

25/11/2020 Numri i ceshtjes: CN-623985-11-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.11.2020, ku eshte vendosur: 
Shtim objekti te aktivitetit te shoqerise. 
Objekti ishte            ("Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export.")          
u be            ("Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export. Të kryej 
veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim resorte turistike, 
agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për turizmin malor. 
Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë dhe ndërtimin e rrugëve 
pyjore, fitopatologjike, entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e menaxhimit të 
përdorimit të territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin, ekosistemin e 
pyjeve të mjedisit të zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare dhe rezervave 
natyrore, projekteve të menaxhimit të pellgjeve, grumbullimin dhe vjeljen e 
qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane, bimeve mjeksore e 
tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e meremetimin e veprave për 
sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. Punime në GIS, hartografi e 
hidrologji. Hartim/zbatim projektesh për agropylltari etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

19/03/2021 Numri i ceshtjes: CN-674638-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të Shoqërisë datë 
17.03.2021, ku është vendosur: Shtimi  i objektit të aktivitetit të shoqërisë. 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9B4FA69D-6295-43D0-A636-8553FDAA4E07
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=771B04A4-69C2-4EBB-9169-B4BC36C88B1C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B359D806-5040-45E5-A2B5-E303226F800F
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F9BFB0D6-9EA4-41E0-863E-5F9F8A418C66
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FCC58616-F0DB-4598-9CF4-DD138BBB7B96
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CB897385-BBEE-4BBB-93CD-23031A59308B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6573E47B-12D9-427B-B2F3-6DD54C99ECA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=670838A0-AC3E-4CA6-8674-932A37E839A4
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Objekti ishte            ("Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export. Të 
kryej veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim resorte turistike, 
agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për turizmin malor. 
Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë dhe ndërtimin e rrugëve pyjore, 
fitopatologjike, entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e menaxhimit të përdorimit të 
territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin, ekosistemin e pyjeve të mjedisit të 
zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare dhe rezervave natyrore, projekteve të menaxhimit 
të pellgjeve, grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe 
florës spontane, bimeve mjeksore e tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e 
meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. Punime 
në GIS, hartografi e hidrologji. Hartim/zbatim projektesh për agropylltari etj.")          u be            
("Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export. Të kryej 
veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim resorte turistike, 
agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për turizmin malor. 
Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë dhe ndërtimin e rrugëve 
pyjore, fitopatologjike, entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e menaxhimit të 
përdorimit të territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin, ekosistemin e 
pyjeve të mjedisit të zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare dhe rezervave 
natyrore, projekteve të menaxhimit të pellgjeve, grumbullimin dhe vjeljen e 
qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane, bimeve mjeksore e 
tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e meremetimin e veprave për 
sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. Punime në GIS, hartografi e 
hidrologji. Hartim/zbatim projektesh për agropylltari etj. Tregtim i artikujve te 
ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, fruta perime, grumbullim, 
perpunim e tregtim te bimeve medicionale. Linje perpunimi frutash, pijeve freskuese, 
dhe alkolike.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

01/07/2021 Numri i ceshtjes: CN-730467-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2020.

Lista e Dokumenteve:
CAPITAL KONS PASH 2020.xlsx
CAPITAL KONS Bilanci 2020.xlsx
CAPITAL KONS Vendimi 20.pdf
CAPITAL KONST Shenime.pdf

25/10/2021 Numri i ceshtjes: CN-803466-10-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 21.10.2021, per ndryshim objekti 
veprimtarie.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2CE4FBF9-DD7A-4769-9D1A-1EA776A77B06
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CBD6EF60-8C13-4494-9961-7E6884502921
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=CDFF82E1-D06F-48D4-A6FA-D81A8F0A3E7E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B84E6F74-83E0-4342-A184-D04586E71AD5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=218AF2FA-B1C0-4005-8FAB-15A736CF16A8
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=59BBDECF-5DA9-43BC-ABFD-29BCBB5707C9
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Objekti ishte            ("Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import export. Të 
kryej veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim resorte turistike, 
agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për turizmin malor. 
Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë dhe ndërtimin e rrugëve pyjore, 
fitopatologjike, entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e menaxhimit të përdorimit të 
territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin, ekosistemin e pyjeve të mjedisit të 
zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare dhe rezervave natyrore, projekteve të menaxhimit 
të pellgjeve, grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe 
florës spontane, bimeve mjeksore e tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e 
meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. Punime 
në GIS, hartografi e hidrologji. Hartim/zbatim projektesh për agropylltari etj. Tregtim i 
artikujve te ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, fruta perime, grumbullim, 
perpunim e tregtim te bimeve medicionale. Linje perpunimi frutash, pijeve freskuese, dhe 
alkolike.")          u be            ("Te kryej veprimtari ne fushen e ndertimit si dhe import 
export. Të kryej veprimtari në fushën e ndërtimit si dhe import export. Ndërtim 
resorte turistike, agroturizëm dhe bujtina. Hartim/zbatim i planeve zhvillimore për 
turizmin malor. Hartim/zbatim projektesh; studimin e mbritshmërisë dhe ndërtimin 
e rrugëve pyjore, fitopatologjike, entopologjike dhe zjarreve në pyje; studimin e 
menaxhimit të përdorimit të territorit, rezervave gjenetike pyjore dhe biodiversitetin, 
ekosistemin e pyjeve të mjedisit të zonave të mbrojtura, parqeve kombëtare dhe 
rezervave natyrore, projekteve të menaxhimit të pellgjeve, grumbullimin dhe vjeljen 
e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane, bimeve mjeksore 
e tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e meremetimin e veprave për 
sigurimin e ujit të pijshëm në kullota, livadhe, lera etj. Punime në GIS, hartografi e 
hidrologji. Hartim/zbatim projektesh për agropylltari etj. Tregtim i artikujve te 
ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, fruta perime, grumbullim, 
perpunim e tregtim te bimeve medicionale. Linje perpunimi frutash, pijeve freskuese, 
dhe alkolike. Shitblerje makinash dhe makina me qera.")         

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

16/11/2021 Numri i ceshtjes: CN-813941-11-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 21.10.2021 per mbylljen e adreses 
sekondare 

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Shkoder;         SHKODER;         Shkoder;         ;         SHKODER;         
Rruga Pal Engjelli, nr.pasurie 8/230, zona kadastrale 8593;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91303A24-4D45-480E-B7FC-A0105FCC1F5B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=314D28CC-E0C8-49DD-A91F-F524057F66DF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=06BE23CD-1CAA-4665-BD3A-2ED271F3CFA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EFC49EEB-F419-4E6F-8D11-C61947A5B617
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26/05/2022 Numri i ceshtjes: CN-913048-05-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA 
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2021.

Lista e Dokumenteve:
CAPITAL KONS Shenime 2021_1.pdf
CAPITAL KONS Vendimi 2021.pdf
CAPITAL KONS PASH 2021.xlsx
CAPITAL KONS Bilanci 2021.xlsx

Datë: 23/09/2022 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F79C86EE-1AA0-4511-AD3B-F531CE17F179
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F36A9094-94C2-4678-8667-64B0CEE82D49
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=DD5F57FD-F0AB-4698-867F-49C36804D56E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=97C623F6-EAA0-4CB8-A26E-A14A91AFD2C7

