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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE BAZË KONTABËL (VAZHDIM) 
 
3.2. Paraja dhe ekuivalentët e saj 
 
Paraja dhe ekuivalentë të saj përfshijnë llogari rrjedhëse bankare, para në dorë, depozita me bankat 
dhe të tjera mjete që janë likuide dhe maturiteti i tyre i mbetur në një datë raportimi nuk është më 
shumë se 3 muaj. 
 
3.3. Instrumenta financiare 
 
Aktivet dhe detyrimet financiare njihen kur Shoqëria bëhet pjesë e një marrëdhënieje kontraktuale 
me të tretë në lidhje me këto instrumenta financiare.  
 
 
3.4. Aktive financiare 
 
Llogari të arkëtueshme dhe të tjera janë aktive financiare që përfaqësojnë një të drejtë kontraktuale 
për të marrë para në të ardhmen.  

 
3.5. Të ardhurat 
 
Të ardhura konsiderohen hyrjet bruto të përfitimeve ekonomike gjatë periudhës të cilat lindin si 
pasojë e veprimtarisë dhe aktivitetit normal të Shoqërisë.  
 
Në periudhën nga data 1 Janar 2020 deri më 31 dhjetor 2020 Shoqëria nuk ka gjeneruar të ardhura 
nga aktiviteti. 
 
E ardhura matet me vlerën e drejtë të përfitimeve të marra ose të arkëtueshme. Vlera e të ardhurave 
njihet neto nga zbritjet tregtare ose rabatet e marra. 
 
3.6. Shpenzime huamarrje  
 
Të gjitha shpenzimet e huamarrjeve dhe shpenzimet financiare të tjera njihen direkt në rezultatin 
e vitit në momentin kur ndodhin. 
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3. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE BAZË KONTABËL (VAZHDIM) 
 
 
3.7. Tatim fitimi 
 
Shpenzimi për tatim fitimin përfaqëson totalin e tatim fitimit të periudhës. Shpenzimi i vitit për 
tatim fitimin përllogaritet duke përdorur normën e tatim fitimit e cila është e aplikueshme në fund 
të periudhës raportuese.  
 
Shoqëria për periudhën nga data 1 Janar 2020 deri më 31 dhjetor 2020 nuk ka pasur aktivitet dhe 
për rrjedhojë nuk ka gjeneruar të ardhura të tatueshme.  
 
4. PARA NE ARKË DHE BANKË 
 
Para në arkë dhe bankë më 31 dhjetor 2020 janë si në vijim: 
 

Para ne arke dhe banke  
   

   31- Dhjetor-2020    31 Dhjetor 2019  
   

 
 

Para ne banke 
                             

32,888   
                              

1,468  

Para ne arke 
                                        

-   
                                       

-  

Totali i parave ne arke dhe banke                              
32,888   

                              
1,468  

 
 
5. LLOGARI TE ARKETUESHME DHE PARAPAGIME 
 
Llogari te arketueshme më 31 dhjetor 2020 janë si në vijim: 
 

5 Llogari te arketueshme dhe parapagime  
   

 
   31- Dhjetor-2020    31 Dhjetor 2019  

 
   

 
 

 TVSH e rimbursueshme 
                               

4,800   
                                       

-  

 
Parapagime ndaj furnitoreve dhe 

nenkontraktoreve 
                                        

-   
                                       

-  

 Te tjera te arketueshme 
                                        

-   
                                       

-  

 
Totali i llogarive te arketueshme dhe 
parapagime 

                               
4,800   

                                       
-  
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6. INVENTARE 
 
Shoqeria nuk ka pasur aktivitet gjate periudhes 01 Janar 2020 deri me 31 Dhjetor 2020 ,per kete arsye 
gjendia e inventarit rezulton zero . 
 
7. AKTIVE MATERIALE DHE JO MATERIALE 
 
Shoqeria nuk rezulton te kete pasur regjistrime aktivesh gjate periudhes 01 Janar 2020 deri me 31 Dhjetor 
2020 . 
 
8. AKTIVE NE PROCES 
 
Shoqeria nuk rezulton te kete pasur aktivitet ndertimi e investimi   gjate periudhes 01 Janar 2020 deri me 
31 Dhjetor 2020 . 
 
 
9. KAPITALI AKSIONAR 
 
Më 11 nentor 2018, dy ortaket Kastrati SHA dhe Europetrol Group SHA kane themeluar shoqerine 
me pergjegjesi te kufizuara Adriatic Bat Investmetn Group Shpk.  
 
Më 31 dhjetor 2020 nuk figuron te kete pasur ndryshime ne strukturen e e kapitalit te regjistruar 
te Shoqërisë i cili është 100 LEK i ndarë sipas strukturës në vijim: 
 
  %    31 dhjetor 2019  

     
 Kastrati sha  65  65 
 Europetrol Group sha  35  35 
 Totali    100 

 
Kapitali aksionar më 31 dhjetor 2020 është paguar për kontributin e kapitalit.  
 

 
10. DETYRIME JO-KORRENTE 
 
Gjate periudhes 01 Janar 2020 deri me 31 dhjetor 2020,rezulton qe shoqeria ka hyre ne 
marredhenie humarrje afatgjate e cila paraqitet si me poshte : 
 

Detyrime jo-korrente   31- Dhjetor-2020    31 Dhjetor 2019  

Detyrime bankare dhe te ngjashme                                         
-   

                                       
-  
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11. DETYRIME TE TJERA KORRENTE 
 
Detyrime te tjera korente per periudhen 01 Janar 2020 deri me 31 Dhjetor 2020 paraqiten si me 
poshte : 
 

Detyrimeve te tjera korrente   31- Dhjetor-2020    31 Dhjetor 2019  
   

 
 

Te pagueshme ndaj ortakut 
                                        

-   
                                       

-  

Te pagueshme ndaj te treteve 
                       

1,802,601   
                

(303,566,800) 

Furnitore dhe nenkontraktore 
                          

701,000   
                         

342,000  

Detyrime ndaj personelit 
                               

5,528   
                            

60,529  

Per sigurime shoqerore, shendetesore dhe tap 
        

2,035   
                              

5,923  
 

  
 

 

Totali i detyrimeve te tjera korrente                        
2,511,163   

                
(303,158,349) 

 
 
12. TE ARDHURA NGA SHITJA  
 
Shoqeria nuk ka pasur aktivitet për periudhën e mbyllur nga data 1 Janar 2020 deri më 31 Dhjetor 
2020. 
 
13. SHPENZIME ADMINISTRATIVE 
Shpenzimet administrative per periudhën e mbyllur nga data 1 Janar 2020 deri më 31 Dhjetor 
2020 paraqiten si në vijim: 
 

Shpenzime administrative  
   

   31- Dhjetor-2020    31- Dhjetor-2019  
   

 
 

Paga per personelin 
                          

129,997   
                         

719,812  

Energji, karburant, uje etj 
                                        

-   
                                       

-  

Amortizimi dhe zhvleresimi 
                                        

-   
                                       

-  

Qira 
                          

342,000   
                         

342,000  

Taksa dhe tarifa te ndryshme 
                          

112,300   
                         

117,833  

Konsulence dhe sherbime profesionale 
                                        

-   
                                       

-  
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Sigurime shoqerore dhe shendetesore 
                             

12,222   
                            

48,236  

Te tjera administrative 
                          

199,828   
                                       

-  

Totali i shpenzimeve administrative                           
796,347   

                      
1,227,881  

 
 
 
 
14. SHPENZIME TË TJERA 
 
Shpenzime të tjera për periudhën e mbyllur nga data 1 Janar 2020 deri më 31 Dhjetor 2020 
përfaqësojnë shpenzime dhe komisione bankare te cilat paraqiten si ne vijim : 
 

Shpenzime te tjera, neto    
 

 

   
 

 

Interesa dhe komisione bankare 
                          

280,376   
                            

29,020  

Te ardhura neto nga rivleresim i arkes dhe bankes 
                               

1,748   
                                  

(91) 

Te tjera shpenzime, neto 
                             

29,820   
                            

13,495  

Totali i shpenzimeve te tjera, neto                           
311,945   

                            
42,424  

 
 
15. TATIM FITIMI 
 
Shoqëria për periudhën nga data nga data 1 Janar 2019 deri më 31 Dhjetor 2019 nuk ka pasur 
aktivitet dhe për rrjedhojë nuk janë gjeneruar të ardhura të tatueshme.  

    

Periudha nga data  
1 Janar 2019 deri 

më 31 Dhjetor 2019 
     
Humbja para tatimit     (1,108,292) 
Diferenca të përkohshme për të cilat nuk   
është njohur tatim i shtyrë:    - 
Rregullime për shpenzime të panjohura:     29,931 
Fitim i tatueshëm i vitit     (1,078,361) 
Shpenzimi për tatim fitimin me 15%     - 
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16. NGJARJE PAS PERIUDHËS RAPORTUESE 
 
Pas datës së perpilimit te pasqyrave financiare, nuk ka pasur ngjarje për të cilat të nevojiten 
rregullime në pasqyrat financiare të Shoqërisë ,apo te lihen komente shtese ne shenimet 
shpjeguese. 
 

 
Administratori 

 
Ahmet KASTRATI 

                                                                   


