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

L51621031J
21/04/2015

3. Emri i Subjektit

DOCTORS HOSPITAL

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

20/04/2015

6. Kohëzgjatja

Nga: 20/04/2015
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga
Pjeter Bogdani, Pallati Nr. 14, Kati i pare.
1.400.000,00

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

4,00
Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne
perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet
nderkombetare per sherbimet shendetesore . Sherbim
mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e
pergjithshme ,kirurgji plastike ,patologji e pergjithshme ,
gjinekologji .Laborator bio-kimik . Qender Mjekesore dhe
Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa specialitete
mjekesore per vizita dhe konsulta mjekesore, diagnostifikim,
eko te ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime
mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar endo-skopie,
fibro-kolonoskopie. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te
tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo
aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e
shoqerise.Mjek e infermier ne familje. Sherbim stomatolog.
Agostin Memaj
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Nga: 20/04/2015
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

GerasimosChaliotis

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 238.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

17,00

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

Para: 238.000,00

13.2 Numri i pjesëve

1,00

13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

17,00

Natyre:

AgostinMemaj

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 462.000,00

14.2 Numri i pjesëve

1,00

14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,00

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

Natyre:

SotiriosGavriil

13.1 Vlera e kapitalit

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

Deri: 15/04/2024

Natyre:

EfstratiosGavriil

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 462.000,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

33,00

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: DOCTORS HOSPITAL
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E-Mail: info@doctorshospital.al
Telefon: 0672084028
18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-015572-04-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
05/04/2017

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-228531-04-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2016.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

30/04/2018

Numri i ceshtjes: CN-760933-04-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2017.
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
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
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15/04/2019

Numri i ceshtjes: CN-166023-04-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve, datë
03.04.2019 ku është vendosur: Riemërimi i administratorit Agostin Memaj.
E-Mail ishte
("")
u be
("info@doctorshospital.al")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Agostin Memaj")
Kohëzgjatja ishte
("20/04/2020")
u be
("15/04/2024")

,

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)
27/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-180636-04-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2018.
Lista e Dokumenteve:
1.Pasqyra e perf (pasq. të ardh. e shpenz.) 2.1 natyres.xlsx
Doctors Hospital VENDIMI I ORTAKEVE 2018 BILANCI.pdf
DOCTORS Shenimet 2018.pdf
2.Pasqyra poz.fin.Aktiv Pasiv.xlsx

20/06/2019

Numri i ceshtjes: CN-233888-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depzitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
17.06.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje
me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore .
Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e pergjithshme ,kirurgji plastike
,patologji e pergjithshme , gjinekologji .Laborator bio-kimik . Qender Mjekesore dhe
Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa specialitete mjekesore per vizita dhe konsulta
mjekesore, diagnostifikim, eko te ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime
mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqeria
mund te kryeje aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet
tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e shoqerise.")
u be
("Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet
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shendetesore . Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e
pergjithshme ,kirurgji plastike ,patologji e pergjithshme , gjinekologji .Laborator
bio-kimik . Qender Mjekesore dhe Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa
specialitete mjekesore per vizita dhe konsulta mjekesore, diagnostifikim, eko te
ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar
endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te
lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te
dobishem per qellimin e shoqerise.Mjek e infermier ne familje")
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
27/09/2019

Numri i ceshtjes: CN-337140-09-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë
12.09.2019, ku është vendosur: Ndryshimi i objektit të shoqërisë.
Objekti ishte
("Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje
me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore .
Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e pergjithshme ,kirurgji plastike
,patologji e pergjithshme , gjinekologji .Laborator bio-kimik . Qender Mjekesore dhe
Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa specialitete mjekesore per vizita dhe konsulta
mjekesore, diagnostifikim, eko te ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime
mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqeria
mund te kryeje aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet
tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e shoqerise.Mjek e infermier ne familje")
u be
("Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje me
legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet
shendetesore . Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e
pergjithshme ,kirurgji plastike ,patologji e pergjithshme , gjinekologji .Laborator
bio-kimik . Qender Mjekesore dhe Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa
specialitete mjekesore per vizita dhe konsulta mjekesore, diagnostifikim, eko te
ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar
endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te
lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te
dobishem per qellimin e shoqerise.Mjek e infermier ne familje. Sherbim
stomatolog.")
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Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
29/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-533000-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2019.
Lista e Dokumenteve:
vendimi i ortakeve.pdf
shenimet shpjeguese_opt.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres
Doctors 19.xlsx
Pasqyra e pozicionit financiar Doctors 2019.xlsx

Datë: 01/08/2020

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