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RAPORT I AUDITUESIT TË PAVARUR
Drejtuar: Menaxhimit dhe Aksionarëve të shoqërisë EUROSIG SHA
Opinion
Ne kemi audituar pasqyrat financiare individuale (“Pasqyrat financiare”) të Shoqërisë EUROSIG sh.a.
(Shoqëria) të cilat përfshijnë pasqyrën individuale të pozicionit financiar më datën 31 dhjetor 2021,
pasqyrën individuale të fitimit ose humbjes dhe të të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën individuale të
ndryshimeve në kapital dhe pasqyrën individuale të flukseve të mjeteve monetare për vitin që mbyllet në
këtë datë, si edhe shënimet për pasqyrat financiare, përfshirë një përmbledhje të politikave kontabël më të
rëndësishme.
Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare bashkëlidhur paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale,
pozicionin financiar të Shoqërisë më datën 31 dhjetor 2021, dhe performancën financiare dhe flukset e
parasë për vitin që mbyllet në këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit
Financiar (SNRF).
Bazat për Opinion
Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). Përgjegjësitë
tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin e raportit ku jepen
Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me
kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare në Shqipëri dhe kemi
përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidenca e auditimit
që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë.
Çështje për t’u theksuar
Ne tërheqim vëmendjen në shënimin 2.4 të pasqyrave financiare individuale në të cilën paraqitet
informacion mbi vendimin numër 80-2019-274 datë 01.02.2019 të marrë nga Gjykata Administrative e
Shkalles së parë Tirane e cila ka pranuar padinë e Shoqërisë ndaj Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për
shfuqizimin e aktit administrativ, nr. 162 datë 30.07.2018 të Bordit të AMF-së dhe masat e marra sipas atij
vendimi, si edhe padinë për detyrimin ndaj AMF-së për njohjen e investimit të kryer në blerjen e aksioneve
në shoqëritë e kontrolluara, si aktive në mbulim të provizoneve teknike dhe aftësisë paguese. Gjykata
Administrative e Apelit me Vendimin nr. 2254 (86-2019-2581) datë 12.07.2019, ka lëne në fuqi vendimin e
Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, duke e kthyer atë në titull ekzekutiv, të detyrueshëm për zbatim.
Për pasojë, prej 3 mujorit të dytë të vitit 2019 ka përfshirë në përllogaritjet e treguesve rregullatore
investimet në shoqëritë e kontrolluara, gjë e cila ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e treguesve
rregullatorë. AMF ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë për këtë vendim. .

Informacione të tjera
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe publikimin e informacioneve të tjera. Informacione të tjera të
marrë në datën e këtij raporti auditimi janë “Anekse shoqëruese suplementare”, por nuk përfshihen në
pasqyrat financiare dhe raportin e auditimit
Opinioni ynë për pasqyrat financiare nuk përfshin informacione të tjera dhe ne nuk ofrojmë asnjë siguri mbi
to.
Si pjesë e auditimit, është përgjegjësia jonë të lexojmë këto informacione te tjera dhe të vlerësojmë nëse,
bazuar në informacionet e marra gjatë auditimit tonë, ai përmban ndonjë mospërputhje materiale me
pasqyrat financiare ose ndonjë gabim material të dukshëm. Nëse konkludojmë se ekziston një gabim
material të fakteve në informacione të tjera, duhet ta raportojmë atë fakt.
Sikurse është paraqitur në anekset suplementare Shoqëria ka llogaritur raportin e “Aktivet në mbulim të
Provigjoneve Teknike” dhe raportin mbi “Mjaftueshmërinë e Kapitalit.
Ne nuk kemi asgjë për të raportuar në këtë drejtim.

Përgjegjësitë e Drejtimit dhe të Personave të Ngarkuar me Qeverisjen në lidhje me Pasqyrat Financiare
Individuale
Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare individuale në
përputhje me SNRF, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i gjykon të nevojshme për të bërë të
mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të
mashtrimit apo gabimit.
Në përgatitjen e pasqyrave financiare individuale, drejtimi është përgjegjës për vlerësimin e aftësisë së
Shoqërisë për të vazhduar aktivitetin e saj në bazë të parimit të vijimësisë, shënimet shpjeguese, si edhe
për çështjet që lidhen me vazhdimësinë e aktivitetit të shoqërisë, duke përdorur parimet bazë të
vazhdimësisë, përveç rastit kur drejtimi ka për qëllim të likuidojë aktivitetin, ose të ndërpresë aktivitetin
operacional, ose nuk ka asnjë alternativë tjetër reale perveçse më lart. Palët e ngarkuara me qeverisjen janë
përgjegjëse për mbikëqyrjen e proçesit të raportimit financiar të Shoqërisë.

Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare Individuale
Objektivat tona janë që të arrijmë një siguri të arsyeshme lidhur me faktin nëse pasqyrat financiare
individuale në tërësi nuk kanë anomali materiale, për shkak të mashtrimit apo gabimit, dhe të lëshojmë një
raport auditimi që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk
është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur
ajo ekziston. Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale
nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme të influencojnë vendimet
ekonomike të përdoruesve të marra bazuar në këto pasqyra financiare.
Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin dhe skepticizmin tonë profesional gjatë

gjithë periudhës së auditimit. Gjithashtu ne:
Identifikojmë dhe vlerësojmë rrezikun e anomalive materiale në pasqyrat financiare, si pasojë e
mashtrimeve apo gabimeve, planifikojmë dhe zbatojmë proçedurat përkatëse për zbutjen e këtyre
rreziqeve, si edhe marrim evidencë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të krijuar një bazë për
opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie si pasojë e mashtrimit është më i lartë se rreziku
i moszbulimit të një anomalie si pasojë e gabimit, për shkak se, mashtrimi mund të përfshijë fshehje
të informacionit, falsifikim të informacionit, përvetësime të qëllimshme, keqinterpretime, apo shkelje
të kontrollit të brendshëm.
Marrim një kuptueshmëri të atyre kontrolleve të brendshme relevante për proçesin e auditimit me
qëllim hartimin e proçedurave të auditimit në përputhje me rrethanat, por jo për të shprehur një
opinion mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme.
Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e çmuarjeve
kontabël të kryera si edhe paraqitjen në shënimet shpjeguese përkatëse të bëra nga Drejtimi.
Shprehemi në lidhje me përshtatshmërinë e parimit të vijimësisë, bazuar në evidencat e marra gjatë
auditimit, mbi ekzistencën e një pasigurie materiale mbi aftësinë e Shoqërisë për të vazhduar në
vijimësi aktivitetin e saj. Nëse një pasiguri materiale ekziston, ne duhet të tërheqim vëmendjen në
shënimin shpjegues përkatës, nëpërmjet raportit tonë të auditimit, ose nëse shënimet shpjeguese nuk
janë të përshtatshme ne duhet të modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona jepen mbi bazën e
evidencës së auditimit të marrë deri më datën e raportit të auditimit. Megjithatë, ngjarjet ose kushtet
në të ardhmen mund të shkaktojnë ndërprerje të aftësisë së Shoqërisë për vijimësi.
Vlerësojmë paraqitjen, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare individuale dhe të
shënimeve shpjeguese dhe në rast se ato përfaqësojnë drejt transaksionet dhe ngjarjet.
Ne komunikojmë me personat të ngarkuar për qeverisjen e Shoqërisë, perveçse çështjeve të tjera, edhe
objektin dhe kohën e planifikuar të auditimit, gjetjet kryesore të auditimit, përfshirë çdo mangësi relevante
në kontrollin e brendshëm të identifikuar gjatë auditimit tonë.
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Eurosig sh.a.
Pasqyrat Financiare Individuale më 31 dhjetor 2021
(Të gjitha shumat janë në mijë Lek përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)

Pasqyra e riparaqitur Individuale e Pozicionit Financiar më 31 dhjetor 2021

Shënime

Të audituara

Riparaqitur

Riparaqitur

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

1 janar 2020

228,820

183,569

411,652

AKTIVE
Aktive afat-gjata materiale

6

Aktive afat-gjata jomateriale

7

4,686

3,584

3,896

Të drejta të përdorimit të aseteve

8

10,854

41,189

75,278

Depozita me afat

9

490,410

593,995

657,831

10

289,362

442,526

634,944

11

56,265

65,086

96,033

12

472,824

419,718

352,074

-

266

266

Investime në shoqeri të kontrolluara

13

3,560,502

3,560,502

2,846,162

Investime në tituj kapitali të
shoqërive të tjera

14

482,002

299,505

161,816

Aktive të tjera

15

198,523

276,597

758,136

Mjete monetare dhe ekuivalente

16

12,214

3,078

7,123

5,806,462

5,889,615

6,005,211

2,765,650

2,495,650

2,275,650

154,345

98,366

302,645

10,334

10,334

10,334

Fitime / Humbje të akumuluara

(229,568)

(264,619)

(398,354)

Fitimi / Humbja e vitit financiar

(205,359)

35,051

133,735

22

2,495,402

2,374,782

2,324,010

Provigjione për kontratat e sigurimit

17

2,653,685

2,442,065

2,600,195

Detyrime të qirasë financiare

18

11,984

46,033

83,189

Huatë

19

-

2,282

2,247

Llogari të pagueshme për sigurimin,
risigurimin dhe të tjera

20

530,854

922,217

892,873

Rezerva për Fond kompesimi

21

114,517

95,597

95,597

20

6,639

7,100

Pjesa e risiguruesit në provigjionet e
kontratave të sigurimit
Llogari të arkëtueshme nga sigurimi
dhe risigurimi
Kosto të shtyra të marrjes në sigurim
Aktive tatimore të shtyra

Totali i aktiveve
KAPITALI
Kapitali i Nënshkruar
Rezerva rivleresimi
Rezerva të tjera

Totali i kapitalit
DETYRIMET

Detyrimi për tatimin mbi fitimin
Totali i detyrimeve

3,311,060

3,514,833

3,681,201

Totali i kapitalit dhe detyrimeve

5,806,462

5,889,615

6,005,211

Shënimet shpjeguese nga faqja 8deri në51 janë pjesëpërbërëse e këtyre pasqyrave financiare individuale.
Pasqyrat financiare individuale u miratuan nga bordi drejtues i Shoqërisë më 29 prill 2022, dhe janë
firmosur në emër të tij nga Drejtori i Përgjthshem dhe Drejtori Departamentit Ekonomik
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Eurosig sh.a.
Pasqyrat Financiare Individuale më 31 dhjetor 2021
(Të gjitha shumat janë në mijë Lek përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)

Pasqyra Individuale e Fitimit ose Humbjes dhe e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse
për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021

Shënime

Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

Primet e shkruara bruto
Primet e ceduara në risigurim

24
24

2,316,620
(81,362)

2,035,702
(116,318)

Total të ardhura

24

2,235,258

1,919,384

24

(129,503)

38,549

24

(4,943)

(28,142)

Prime te fituara neto

24

2,100,812

1,929,791

Të ardhura nga tarifat dhe komisionet-neto
Të ardhura financiare dhe nga investimet
Shpenzime financiare dhe nga investimet

25
26
26

4,779
13,138
(1,691)

9,225
47,181
(3,965)

Të ardhura neto

2,117,038

1,982,232

Dëme dhe përfitime të shlyera
Dëme dhe përfitime të shlyera risiguruesi
Ndryshimi në provigjionin e dëmeve
Ndryshimi në provigjionin e dëmeve te
risigurimit

(594,928)
147,971
(82,118)

(574,901)
139,550
119,581

(148,221)

(164,276)

27

(677,296)

(480,046)

28
29
14
30

(914,861)
(461,493)
(230,000)
(19,098)

(794,520)
(519,945)
(11,511)

(1,625,452)

(1,325,976)

(2,031)

(128,899)

(187,741)

47,311

(17,618)
(17,618)

(12,260)
(12,260)

(205,359)

35,051

55,979

-

Ndryshimi në provigjonin e primeve të
pafituara bruto (+/-)
Ndryshimi në provigjonin e primeve të
pafituara, pjesa e risiguruesve (+/-)

Dëmet dhe përfitimet e shlyera të policmbajtësve, neto
Kosto të marrjes në sigurim
Shpenzime administrative
Zhvleresim I investimeve
Shpenzime të tjera operative
Totali i shpenzimeve
Fitimi/ (humbje) të tjera
Fitimi/humbja para tatimit
Shpenzimi i tatimit mbi fitimin
Shpenzimi aktual i tatimit mbi fitimin
Fitimi/humbja e vitit
Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për
vitin
Diferencat (+/-) nga rivleresimi i aktiveve
afatgjata materiale
Totali i të ardhurave të tjera
gjithpërfshirëse për vitin
Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për
vitin

31

55,979

55,979

-

(149,380)

35,051

Shënimet shpjeguese nga faqja 8 deri në 51 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare individuale.
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Eurosig sh.a.
Pasqyrat Financiare Individuale më 31 dhjetor 2021
(Të gjitha shumat janë në mijë Lek përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)

Pasqyra e Riparaqitur Individuale e Ndryshimeve në Kapital
më 31 dhjetor 2021
Kapitali

Rezerva

Rezerva të

Fitimet e

aksionar

Rivlerësimi

tjera

Pashpërndara

Totali

2,275,650

302,645

10,334

74,019

2,662,648

-

-

-

(338,638)

(338,638)

2,275,650

302,645

10,334

(264,619)

2,324,010

-

(204,279)

-

-

(204,279)

220,000

-

-

-

220,000

-

-

-

35,051

35,051

Pozicioni financiar I riparaqitur më 31 dhjetor 2021

2,495,650

98,366

10,334

(229,568)

2,374,782

Pozicioni më 1 janar 2021
Emetimi i kapitalit të nënshkruar

2,495,650
270,000

98,366
-

10,334
-

(229,568)
-

2,374,782
270,000

Rritje/renie e rezerves se rivleresimit

-

55,979

-

-

55,979

Totali i fitim/humbjes dhe të ardhurave
gjithëpërfshirëse për vitin

-

-

-

(205,359)

(205,359)

2,765,650

154,345

10,334

(434,927)

2,495,402

Pozicioni financiar më 1 janar 2020
Rregullime
Pozicioni financiar I riparaqitur me 1 janar 2020
Rritje/renie e rezerves se rivleresimit
Rritje ne kapitalin aksionar
Totali i fitim/humbjes dhe të ardhurave
gjithëpërfshirëse për vitin

Pozicioni financiar më 31 dhjetor 2021

Shënimetshpjeguese nga faqja 8 deri në 51 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare individuale.
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Eurosig sh.a.
Pasqyrat Financiare Individuale më 31 dhjetor 2021
(Të gjitha shumat janë në mijë Lek përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)

Pasqyra Individuale e Flukseve të Parasë më 31 dhjetor 2021
Shënime

Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

(187,741)

47,311

Flukset e parasë nga aktivitetet operative
Fitimi para tatimit
Axhustime për zërat jo-monetare:
Amortizimi i aktiveve afat-gjata

55,467

68,775

Të ardhura financiare dhe nga investimet
Zhvleresim i llogarive te arketueshme

(13,138)
-

(12,492)
22,640

Rritje/ renie e pjesës së risiguruesit në provigjionet e
kontratave te sigurimit

153,164

28,142

7,752

154,376

9,088

200,725

(53,106)
78,074

(67,644)
477,327

211,620

(158,130)

(391,362)

(43,937)

18,919

-

(119,015)

562,717

(24,237)

(12,722)

(143,252)

549,995

(182,497)

(852,029)

(11,371)
-

4,212
(9,904)
1,135

104,479
12,244

63,836
12,492

(77,145)

(780,258)

(4,136)
(34,049)
270,000

(38,957)
220,000

(2,282)

45,175

229,533

226,218

9,136
3,078

(4,045)
7,123

12,214

3,078

Fitimi operativ para ndryshimeve ne kapitalin
qarkullues
Rënie në llogaritë e arkëtueshme nga sigurimi dhe te
tjera te arketueshme
Rënie në koston e shtyrë të marrjes në sigurim
(Rritje) në aktive te tjera
Rritje/(rënie) në provigjionet e kontratave të
sigurimit
Renie në llogaritë e pagueshme për sigurimet,
risigurimet dhe llogari të tjera
Detyrim per Fondin e kompesimi
Mjetet monetare të gjeneruara nga aktivitetet
operative
Tatimi mbi fitimin i paguar gjatë vitit
Flukset monetare neto gjeneruar nga aktivitetet
operative

Aktivitetet investuese
Shtesa/pakesime të investimeve në shoqëri të
kontrolluara
Parapagime ndaj ortakut
Blerje të aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale
Shitje e aktiveve afatgjata materiale dhe jomateriale
Renie/(rritje) ne depozitat me afat
Interesa të arkëtuar
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti
investues

Aktivitetet financuese
Rritje renie ne leasing financiar
Ndryshim ne qerane financiare
Rritje kapitali
Shtesa/ (Shlyerje) për huatë e marra
Mjete monetare të gjeneruara nga aktiviteti
financues
Ndryshimi neto i mjeteve monetare
Mjetet monetare në fillim të periudhës
Mjetet monetare në fund të periudhës

16
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1.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Eurosig Sh.a. (“Shoqëria”) është shoqëri aksionare e themeluar në Shqipëri me vendodhje në Tiranë, rruga
Papa Gjon Pali II. Shoqëria operon në tregun e sigurimeve duke ofruar produkte sigurimi jo-jete në territorin e
Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e Shoqërisë është subjekt i ligjit numër. 52 ‘Për veprimtarinë e
sigurimit dhe risigurimit’, të datës 22 maj 2014 (“Ligji mbi sigurimet”).
Aktivitetikryesorpërfshinofrimineshërbimevetësigurimitnëaktivitetinjo-Jetëpërsigurimin e aksidenteve;
sëmundjeve, mjeteve toksore, mjete lëvizje mbi shina, avione, anije, mallra në transport, zjarri dhe forca
natyrore, dëmtime të tjera të pasurisë, sigurim i përgjegjësive civile dhe sigurimet e garancive.
Struktura e aksionerëve të Shoqërisë është si më poshtë:
31 dhjetor 2021
Z. Kadri Morina
Shoqeria “Euro-Alba.Ea” Sh.p.k
Z. Xhevdet Morina
Z. Ylli Merkaj
Totali

31 dhjetor 2020

58.21 %
25.69%
15.82%
0.28%

64.51%
17.66%
17.53%
0.30%

100.00%

100.00%

Shoqëria nuk është e listuar në ndonjë bursë.
Drejtimi i Shoqërisë
Drejtimi i Shoqërisë gjatë vitit 2021 deri në datën e nënshkrimit të këtij raporti përbëhet nga:
Z.Xhevdet KopaniDrejtor i Përgjithshëm
Zj.Anila Ibro
Drejtor i Departamentit Ekonomik
Znj. Agena Mema DrejtoriDepartamenti të Marrjes në Sigurime, Risigurim dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Z.Agim Hysko
Zj. Romeo Baçe

Zv.Drejtor i Departamentit të Dëmeve
Aktuar i Autorizuar

Këshilli Mbikqyrës
Këshillii mbikqyrës i Shoqërisë në 31 dhjetor 2021 përbëhej nga:
Z. Vasil Pilo

Kryetar

Z. Jemin Gjana

Anëtar

Z. Saimir Boka

Anëtar
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2.

BAZAT E PËRGATITJES

2.1

Bazat e përputhshmërisë

Pasqyrat financiare individuale janë përgatitur në përputhje me kërkesat e raportimit financiar për
shoqëritë e sigurimit në Shqipëri. Kuadri kontabël i aplikuar është i bazuar në politikat kontabël të listuara
në shënimin 4, të cilat janë të bazuara në vlerësimin, paraqitjen, dhe parimet kontabël sipas Standarteve
Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF), përveç mungesës së konsolidimit të Investimit në Shoqëri
të Kontrolluara. Më poshtë paraqiten parimet kryesore të politikave kontabel të aplikuara në përgatitjen e
këtyre pasqyrave financiare individuale.
Shoqëria përgatit pasqyra financiare të konsoliduara në përputhje me SNRF për Grupin Eurosig Sh.a, i cili
përfshin Eurosig sh.a në Shqipëri, Eurosig sh.a. në Kosovë, Insig jo-jetë sh.a dhe Insig Jetë sha.
Eurosig Kosovë është shoqëri e kontrolluar e grupit Eurosig Sh.a. Më 24 shkurt 2017, BQK mori vendimin
për vendosjen e një administratori të përkohshëm në shoqërinë Eurosig KS me qëllim rikuperimin e
stabilitetit të pozicionit financiar të shoqërisë. Koha e administrimit të përkohshëm zgjati deri më 30
qershor 2019. Me vendimin e datës 26 korrik 2019, nr 44-19/2019 të BQK-së “Për përfundimin e
administrimit të përkohshëm të siguruesit, siguruesi “Eurosig” Kosovë del nga administrimi i përkohshëm.
Më 13 mars 2019, Shoqëria e kontrolluar Insig Sh.a realizoi shitjen e 100% të aksioneve të filialit Eurosig
AD, Shkup te Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft Herrengasse 18-20, 8010 Graz,
Austria me numër identifikimi FN 37748 me çmimin 6.2 milionë. Shoqëria ka investime ne tituj kapitali të
shoqërive Insig Jete Sh.a dhe që nga data 1 gusht 2019 ka investuar në tituj kapitali të Bankës së Bashkuar
të Shqipërisë. Në pasqyrat financiare të konsoliduara, shoqëritë e kontrolluara, në të cilat Grupi kontrollon
në mënyrë direkte ose jodirekte më shumë se gjysmën e të drejtave të votës, ose zotëron të drejtën për të
ushtruar kontroll mbi aktivitet e tyre, konsolidohen plotësisht.
Më 26 maj 2020 është firmosur marrëveshja për revokimin e kontratës së shitjes së aksioneve të Insig Jetes
date 10.05.2017. Në bazë të marrveshjes së revokimit, Eurosig sha ka kthyer shumën prej 20,000 mije Lek
palës blerëse dhe ka marrë në këmbim 90% të aksioneve për vlerën 333,000 mijë Lek. Më 31 dhjetor 2021
shoqëria Eurosig sha kontrollon 100% të aksioneve të shoqërise Insig Jetë sha.
Paraqitja skematike e Grupit Eurosig:

Eurosig Sh.a

Eurosig Sh.a Kosovë

Insig Jo-Jetë Sh.a

Insig Jetë Sh.a
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2.

BAZAT E PËRGATITJES (vazhdim)

Pasqyrat financiare të konsoliduara paraqiten në faqen zyrtare të Shoqërisë. Përdoruesit e këtyre
pasqyrave financiare individuale duhet të lexojnë këto pasqyra si pjesë përbërëse të pasqyrave financiare
të konsoliduara të Grupit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2021 për të marrë informacion mbi pozicionin
financiar, performancën financiare dhe ndryshimet në pozicionin financiar të grupit në tërësi.
2.2

Bazat e matjes

Pasqyrat financiare individuale janë përgatitur në bazë të kostos historike.
2.3

Monedha funksionale dhe e prezantimit

Pasqyrat financiare individuale janë paraqitur në Lek, e cila është monedha funksionale e Shoqërisë.
2.4

Përdorimi i vlerësimit dhe i gjykimit profesional

Përgatitja e pasqyrave financiare individuale kërkon që drejtuesit të kryejnë gjykime, vlerësime dhe
supozime të cilat ndikojnë aplikimin e politikave kontabël dhe shumat e raportuara të aktiveve, detyrimeve,
të ardhurave dhe shpenzimeve. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto vlerësime. Vlerësimet dhe
bazat e llogaritjes rishikohen vazhdimisht. Rishikimet e vlerësimeve kontabël njihen në periudhën në të
cilën vlerësimet rishikohen dhe në periudha të ardhshme që rishikimi ndikon. Më në veçanti, informacione
në lidhje me vlerësimet e pasigurta dhe gjykimet profesionale në aplikimin e politikave kontabël që kanë
efekt të konsiderueshëm në vlerat e njohura në pasqyrat financiare individuale përshkruhen në shënimet
10 dhe 17.
Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen vazhdimisht dhe janë bazuar në eksperiencën e mëparshme dhe
faktorë të tjerë, përfshirë edhe pritshmëritë për ngjarjet e ardhshme, të cilat besohet se janë të
përshtatshëm dhe relevant për rrethanat aktuale. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga këto
vlerësime. Rishikimet e vlersimeve kontabël njihen në periudhën gjatë së cilës vlerësimi është rishikuar
nëse rishikimi ndikon vetëm atë periudhë kontabël ose në periudhën gjatë së cilës vlerësimi është rishikuar
dhe periudha të ardhshme nëse rishikimi ndikon të dyja periudhat si aktuale dhe të ardhshme.

Pretendimet dhe përfitimet e policë-mbajtësit
Vlerësimi i detyrimeve që lindin nga dëme të ndodhura nga kontratat e sigurimeve është vlerësimi kontabël
më kritik i Shoqërisë. Vendimi i Shoqërisë për humbjet e raportuara dhe të paraportuara dhe vendosja e
rezervës dhe rimarrja nga risigurimet, rishikohen dhe përditësohen çdo vit, dhe ndryshime që rezultojnë
nga ky vlerësim pasqyrohen në humbjet ose fitimet. Proçesi nuk mbështetet në supozimin që eksperiencat
e mëparshme të rregullara për efektet e zhvillimeve dhe trendave aktualë, është një bazë e besueshme për
parashikimin e ngjarjeve të ardhshme.

Llogaritë e arkëtueshme të sigurimit
Llogaritë e arkëtueshme të sigurimit dhe të tjera njihen me kosto duke zbritur humbjet nga zhvlerësimi.
Vlerësimi i zbritjeve për humbjet nga zhvlerësimi është gjithashtu një vlerësim kritik i realizuar nga drejtimi.
Në çdo datë raportimi bëhet një vlerësim nëse llogaritë e arkëtueshme të sigurimit duhet të zhvlerësohen.
Llogaritë e arkëtueshme të sigurimit të cilat kanë indikatore për zhvlerësim zhvlerësohen, me përjashtim
nëse ka një probabilitet të lartë që do të arkëtohen. Ky probabilitet ekziston nëse Shoqëria ka marrëdhënie
afatgjata me klientët ose kur Shoqëria blen të mira dhe shërbime nga i siguruari dhe të arkëtueshmet
përcaktohen si shumë neto. Llogaritë e arkëtueshme të sigurimit me vonesë më pak se një vit vlerësohen
individualisht në rastet kur ato kanë vlerë të konsiderueshme dhe zhvlerësohen plotësisht nëse ekzistojnë
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2.

BAZAT E PËRGATITJES (vazhdim)

2.4

Përdorimi i vlerësimit dhe i gjykimit profesional (vazhdim)

informacione që nuk do të mblidhen. Llogaritë e arkëtueshmë me vonesë më pak se një vit vlerësohen
gjithashtu në grup duke u bazuar në vjetërsinë e tyre. Përqindja e provigjonit që aplikohet për çdo kategori
vjetërsie të llogarive të arkëtueshme me vonesë më pak se një vit përfaqëson vlerësimin më të mirë të
drejtimit mbi humbjet e ardhëshme dhe bazohen mbi experiencat e rimarrjes së viteve të mëparshme dhe
të eksperiencave të tregut.

Vlerësimi i detyrimeve të kontratës së sigurimit
Për kontratat e sigurimit të jo-jetës, vlerësimet bëhen si për koston e pritshme përfundimtare të kërkesave
të raportuara në deklaratën e datës së gjendjes financiare dhe për koston e pritshme përfundimtare të
kërkesave të ndodhura por jo të raportuara ende në Deklaratën e datës së pozicionit financiar (“IBNR”).
Kostoja përfundimtare e kërkesave të papaguara është vlerësuar duke përdorur një gamë të kërkesave të
teknikave standarde të projektimit.
Supozimi kryesor në themel per këto teknika është se për nje kompani pretendimet e kaluara si përvojë
zhvillimi mund të përdoren për projektin e zhvillimit të kërkesave të ardhshme dhe kostot përfundimtare.
Si të tilla, këto metoda nxjerrin zhvillimin e paguar dhe humbjet e shkaktuara, shpenzimet mesatare për
kërkesë dhe numrat e kërkesave të bazuar në zhvillimin e vërejtur vitet e mëparshme dhe raportet per
humbje që priten.
Zhvillimi historik dhe pretendimet historike është analizuar kryesisht nga vitet e aksidentit, por mund edhe
të analizohen më tej nga zona gjeografike, si dhe nga linja të rëndësishme të biznesit dhe llojet e kërkesave.
Gjykimi cilësor shtesë është përdorur për të vlerësuar shkallën në të cilën tendencat e kaluara nuk mund të
zbatohen në të ardhmen, në mënyrë që të arrijë në koston e vlerësuar përfundimtare të kërkesave që
paraqesin rezultatin e mundshëm nga rangun e rezultateve të mundshme, duke marrë parasysh të gjitha
pasigurive të përfshira.

Parimi i vijimësisë
AMF më anë të vendimit të Bordit numer 162 date 30.07.2018, i ka kërkuar Shoqërisë anullimin e shtimit
të kapitalit të Eurosig Sh.a, Kosovë në vlerën prej 300 mijë euro, pasi ky transaksion nuk është në përputhje
me vendimin nr. 148 datë 27.10.2017 të Bordit të AMF-së. Vendimi nr.148 datë 27.10.2017 i Bordit të AMFsë parashtron masat administrative, ndër të tjera, ndalimin e transaksioneve me palet e lidhura dhe
punonjësit si edhe hartimin e planit për përmirësimin e treguesve rregullatorë të Shoqërisë. Shoqëria ka
ankimuar pranë Gjykatës Administrative të shkallës së parë Tiranë vendimin nr. 162, datë 30.07.2018 të
Bordit të AMF duke kërkuar mbi baza ligjore që Autoriteti Mbikëqyrës të njohë investimet e kryera për
blerjen e aksioneve në shoqëritë e kontrolluara, si aktive të përshtatshme në mbulim të provigjioneve
teknike dhe aftësinë paguese të shoqërisë. Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, me anë të
vendimit numër 80-2019-274 datë 01.02.2019, ka pranuar padinë e Shoqërisë ndaj Autoritetit të
Mbikëqyrjes Financiare për shfuqizimin e aktit administrativ, nr. 162 datë 30.07.2018 të Bordit të AMF dhe
masat e marra sipas atij vendimi si edhe ka vendosur detyrimin e AMF të njohë investimet e kryera në
blerjen e aksioneve në shoqëritë e kontrolluara si aktive në mbulim të provigjioneve teknike dhe aftësinë
paguese të shoqërisë.
Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 2254 (86-2019-2581) datë 12.07.2019, ka lënë në fuqi
vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, duke e kthyer ate në titull ekzekutiv, të detyrueshme
për zbatim. Për pasojë, prej 3 mujorit të dytë të vitit 2019 shoqëria ka përfshirë në përllogaritjet e treguesve
të analizës financiare investimet në aksione në shoqëritë e kontrolluara,gjë e cila ka ndikuar ndjeshëm në
rezultatin e treguesve rregullatorë të analizës financiare. AMF ka bërë rekurs në Gjykatën e Lartë për këtë
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Vendim.
Drejtimi i ka përgatitur këto pasqyra financiare individuale sipas parimit të vijimësisë. Në krijimin e këtij
gjykimi, drejtimi ka kryer një analizë të detajuar duke konsideruar të gjitha faktet dhe rrethanat e
mundshme si dhe pozicionin financiar të Shoqërisë, treguesit ligjore, likuiditetin, pozicionin ne treg dhe
vendimet strategjike te investimit.
2.5

Ndryshimet në politikat kontabël

Politikat e adoptuara të kontabilitetit janë në përputhje me ato të vitit të kaluar financiar. Ndryshimet që
rrjedhin nga përmirësimet në SNRF nuk kanë ndonjë ndikim në politikat kontabël, pozicionin financiar apo
në ecurinë e Shoqërisë.
3.

APLIKIMI I STANDARTEVE NDERKOMBTARE TE RAPORTIMIT FINANCIAR TE REJA DHE TE
RISHIKUARA

3.1. Standardet dhe interpretimet efektive në periudhën aktuale
Standardet e amenduara më poshtë janë bërë efektive për kompaninë nga 1 janar 2021, por nuk kanë pasur
asnjë impakt material në kompani:



Konçensione të lidhura me qiratë në kushtet e COVID-19 përtej 30 qershor 2021 (Ndryshime
në SNRF 16)
Reforma e Referencës së Normës së Interesit (Ndryshimet në SNRF 9, SNK 39 dhe SNRF 7)
Faza 2

3.2.

Standardet dhe interpretimet të lëshuara, por ende nuk janë adoptuar

Bordi Ndërkombëtar i Standardeve të Kontabilitetit ka lëshuar disa standarde dhe interpretime që janë
efektive me periudhat e ardhshme kontabël, të cilat kompania ka vendosur mos ti aplikojë paraprakisht.
Kompania planifikon ti aplikojë këto standarde dhe interpretime kur ato të bëhen efektive.
Standardet dhe interpretimet e mëposhtme janë lëshuar por nuk janë të detyrueshme për periudhën
aktuale të raportimit të mbyllur më 31 dhjetor 2021:
 Kontratat me kushte – Kostoja e përmbushjes së një kontrate (Ndryshimet në SNK 37) – Në
fuqi nga 1 janari 2022
 Aktive afatgjatë materiale: Të ardhurat përpara përdorimit të synuar (Ndryshimet në SNK 16) Në fuqi nga 1 janari 2022
 Përmirësimet Vjetore të Standardeve SNRF 2018-2020 (Ndryshimet në SNRF 1, SNRF 9, SNRF
16 dhe SNK 41) - Në fuqi nga 1 janari 2022
 Referencat në Kuadrin Konceptual (Ndryshimet në SNRF 3). Në fuqi nga 1 janari 2022
 Dhënia e shënimeve shpjeguese të politikave kontabël (Ndryshimet në SNK 1 dhe Deklarata e
Praktikës IFRS 2) - Në fuqi nga 1 janari 2023
 Përkufizimi i Vlerësimeve Kontabël (Ndryshimet në SNK 8) - Në fuqi nga 1 janari 2023
 Tatimi i shtyrë në lidhje me aktivet dhe detyrimet që rrjedhin nga një transaksion i vetëm
(Ndryshimet në SNK 12) - Në fuqi nga 1 janari 2023
 SNRF 17 – Kontratat e Sigurimeve – Në fuqi më 1 janar 2023.
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4.
4.1

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL
Transaksionet në monedhë të huaj

Transaksionet në monedhë të huaj përkthehen në monedhën funksionale sipas kursit të këmbimit në datën e
transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj në datën e raportimit përkthehen në
monedhën funksionale me kursin e këmbimit në datën e raportimit. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare të
cilat janë njohur me kosto historike përkthehen me kursin e këmbimit në datën e transaksionit. Diferencat që
lindin nga kurset e këmbimit njihen në të ardhura ose humbje.
Produktet e sigurimit të Shoqërisë klasifikohen në momentin e krijimit, për arsye kontabël, si kontrata
sigurimi. Një kontratë, e cila klasifikohet si kontratë sigurimi mbetet e tillë derisa të gjitha të drejtat dhe
detyrimet shuhen ose pushojnë së ekzistuari. Kontrata nën të cilat Shoqëria pranon të marrë një rrezik
sigurimi të rëndësishëm nga një palë tjetër (policë- mbajtësi) duke rënë dakort të kompensojë policëmbajtësin ose përfitues të tjerë për një ngjarje të caktuar të pasigurtë(ngjarja siguruese),ecila ka efekte
negative dhe ndikon në policë-mbajtësin apo përfituesit e tjerë, klasifikohet si kontratë sigurimi. Rreziku i
sigurimit është i ndryshëm nga rreziku financiar. Rreziku financiar është rreziku i ndryshimeve të ardhshme
të mundshme në një ose më shumë norma interesi specifike, çmimet e letrave me vlerë, çmimet e
komoditeteve, kursi i këmbimit, indekset e çmimeve ose të normave, vlerësimi i aftësisë kredituese apo
indekset e kreditimit osevariabla tëtjerë,të siguruar në rastin e variablavejo-financiarëkur variablinukështë
specifikpërnjëpalënëkontratë.Kontratatesigurimitmundtë transferojnë një pjesë të rrezikut financiar.
4.2

Njohja dhe matja e kontratave

Kontratat e përgjithshme të sigurimit
Detyrimet e sigurimit janë llogaritur në mënyrë të veçantë për të gjitha produktet e sigurimit dhe janë të
përbëra nga primet e angazhimeve të ardhshme (të pafituara), rreziku i angazhimeve të ardhshme (të
pambaruara) dhehumbjet eangazhimeve të ardhshme (të papaguara nëdatën embylljes të vitit financiar).
Detyrimet esigurimit(provizionet)paraqesinvlerësimetëpagesavetëardhshmepërdëmeteraportuaradhe
të paraportuara. Shoqëria nuk i skonton detyrimet e sigurimit. Çdo ndryshim në vlerësim është reflektuar në
rezultatet e operacioneve në periudhën në të cilën vlerësimet janë ndryshuar. Vlerësimi i detyrimeve të
sigurimit është një proces kompleks që lidhet me pasiguritë dhe kërkon përdorimin e vlerësimeve dhe
gjykimeve të informuara. Shoqëria ka përdorur kërkesat e legjislacionit shqiptar të sigurimeve për të
përcaktuar detyrimet e sigurimit.

Prime të krijuara nga aktiviteti i përgjithshëm i sigurimit
Primet e shkruara bruto përbëjnë shumat e detyruara gjatë vitit financiar në përputhje me sigurimin direkt,
pavarësisht faktit se këto shuma mund t’i përkasin plotësisht ose pjesërisht një periudhe kontabël të
mëpasshme. Primet prezantohen bruto nga detyrimet e komisioneve ndaj ndërmjetësve dhe nuk përfshijnë
tatimet dhe detyrime tatimore të bazuara tek primet. Primet janë fituar që nga data e lidhjes me rrezikun, për
periudhën e dëmshpërblimit, në bazë të rrezikut tënënshkruar.

Rezerva për primin e pafituar
Rezerva e primit të pafituar në të gjitha segmentet e biznesit përfshin atë pjesë të primeve të shkruara bruto, e
cila vlerësohet tëfitohet në vitet financiarepasardhëse,dukepërdorur metodën ditore nëbazëproporcionale
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4.

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)

4.2 Njohja dhe matja e kontratave (vazhdim)
1/365, e rregulluar nëse nevojitet në mënyrë që të reflektojë çdo ndryshim të ndodhjes së rrezikut gjatë
periudhës së mbuluar nga kontrata.Megjithatë të gjitha produktet e Shoqërisë kanë rrezik linear dhe asnjë
rregullim për ndryshime të rrezikut nuk është bërë. Primi i pafituar është ajo pjesë e primit, e cila lidhet me
periudha pas datës së raportimit. Primi i pafituar llogaritet nga primet e nënshkruara, të cilat prezantohen
bruto nga detyrimet e komisioneve ndaj ndërmjetësve dhe përjashtojnë tatimet dhe detyrimet doganore të
bazuara tek primet. Kostot e shtyra të marrjes në sigurim njihen më vete si aktive.

Kostot e shtyra të marrjes në sigurim
Kostot e shtyra tëmarrjesnë sigurim dhetëardhurat e shtyra tëkomisioneve përfaqësojnëpjesën ekostove të
marrjes në sigurim të ndodhur dhe të ardhurat e marra që përputhen me rezervën e primit të pafituar. Ato
përcaktohen si pjesë e kostove të blerjes dhe të ardhurës nga komisionet e risigurimit, të vendosura si
përqindje në planin teknik të sigurimit dhe lidhen me periudhën midis fundit të periudhës së raportimit dhe
datës së shuarjes së kontratës së sigurimit.
Kostot aktuale të marrjes në sigurim dhe të ardhurat nga komisionet e risigurimit njihen plotësisht si
shpenzime dhe të ardhura të periudhës.
Sipas udhezimit nr. 12 datë 04.04.2017 për taksat kombëtare, taksa e primit evidentohet veçmas nga primi i
shkruar. Në rolin e agjentit të taksës mbi primet e shkruara, shoqëria e sigurimeve është përgjegjëse për
llogaritjen, deklarimin, mbledhjen dhe pagesën e taksës së primit të shkruar për llogari të organit tatimor.
Shuma totale e primeve të shkruara të faturuara gjatë muajit, si dhe taksa prej 10% e tyre deklarohet dhe
paguhet nga shoqëria e sigurimeve deri në datën 15 të muajit pasardhës, për të cilin janë faturuar primet e
sigurimit, në deklaratën mujore të taksavekombëtare.

Dëmet të krijuara nga aktiviteti i përgjithshëm i sigurimit
Dëmet e ndodhura përbëhen nga kostot e mbylljes dhe trajtimit të dëmeve të paguara dhe të papaguara që
lindin nga ngjarje të ndodhura gjatë vitit financiar sëbashku me rregullime te provigjonit të dëmeve të vitit të
mëparshëm.Nëpërputhjemelegjislacionin shqiptar,dëmet erefuzuara gjithashtunjihensi pjesë edëmevetë
papaguara për një periudhë 2-vjecare. Dëmet e papaguara vlerësohen duke rishikuar dëmet individuale dhe
duke provigjonuar dëmet e ndodhura por ende të paraportuara, efekti i ngjarjeve të parashikuara të
brendëshmedhe të jashtëme,të tilla si ndryshimet eprocedurave nëtrajtimin edëmeve, inflacioni, tendencat
juridike, ndryshimet legjislative dhe eksperiencat e mëparëshme. Provizoni për dëmet e papaguara nuk
skontohet. Rregullimet për provizonin e dëmeve të viteve të mëparëshme reflektohen në pasqyrat financiare
të periudhës në të cilën bëhen rregullimet dhe paraqiten më vete nëse janë materiale. Nderkohë që Bordi i
Drejtorëve konsideron se detyrimet e sigurimit për dëmet dhe marrjet nga risigurimi janë të drejta, detyrimi
përfundimtar mund të ndryshojë si rrjedhojë e informacioneve dhe ngjarjeve të mëvonshme dhe mund të
rezultojë në një rregullim të shumës së dhënë. Rregullimet për detyrimet e sigurimit reflektohen në pasqyrat
financiare në periudhën në të cilën bëhet rregullimi.

Angazhimet për dëmet në proces gjyqësor
Një pjesë e konsiderueshme e dëmeve janë në proces gjyqësor dhe për të cilat Shoqëria ka regjistruar
detyrimin përkatës në bazë të vlerësimeve tëdrejtimit.
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4.
4.3

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)
Risigurimi

Shoqëria cedon primet e siguruara dhe rrezikun në rrjedhën normale të biznesit me potencialin e humbjes
neto nëpërmjet diversifikimit të rrezikut që krijohet nga linjat e biznesit të MTPL dhe pasurisë.
Risigurime të tilla përfshijnë tejkalimin e humbjeve nga marrëveshjet fakultative. Vetëm kontratat që
përfshijnë transferimin e një pjese të konsiderueshme të rrezikut të sigurimit dhe atij kohor regjistrohen si
aktive të sigurimit. Marrëveshjet e risigurimit nuk e çlirojnë Shoqërinë nga detyrimet direkte ndaj policëmbajtësit. Detyrimet e risigurimit pëfshijnë llogari të pagueshme për kontrata të jashtëme risigurimi dhe
njihen si shpenzime kur u mbaron afati.
Primet erisiguruara për risigurimin eceduar njihen si shpenzim nëmënyrëqë tëjenëkonsistente menjohjen e
primeve të lidhura me kontratat e sigurimit. Për sigurimin e përgjithshëm të biznesit, primet e risigurimit
shpenzohen në periudhën në të cilën mbulimi i risigurimit jepet në bazë të modeleve të rrezikut të risiguruar.
Pjesa epashpenzuar eprimittërisigurimittëceduar përfshihetnëaktivet erisiguruara.Shumaenjohursi aktiv
i risiguruar matet në mënyrë që të jetë konsistente me matjet e provigjonit të mbajtur në përputhje me
kontratat e sigurimit.
Llogaritë e arkëtueshme nga risigurimi përfshijnë komisionet e risigurimit nga primet e ceduara risiguruesit
dhe të arkëtueshmet nga Shoqëria risiguruesenë përputhje me dëmin e paguar. Këto janë klasifikuar si llogari
të arkëtueshme dhe paraqiten të veçanta, nëse ka.
Aktivet e risiguruara vlerësohen për zhvlerësim në datën e raportimit. Një aktiv konsiderohet i zhvlerësuar
nëse ka evidencë objektive, si rezultat i një ngjarje të ndodhur pas njohjes fillestare, që Shoqëria mund të mos
marrë të gjitha shumat që i detyrohen dhe ngjarja ka një impakt besueshmërisht të matshëm në shumat që
Shoqëria do të marrë.
4.4

Testi i mjaftueshmërisë së detyrimeve

Në çdo datë raportimi Shoqëria bën një test të mjaftueshmërisë të rezervave të dëmeve. Testet e para që
realizohen janë Analiza e Raportit të Dëmeve dhe Analizën e Zhvillimit të provizoneve të dëmeve. Analiza e
raportit të dëmeve realizohet çdo vit në mënyrë individuale për linjat kryesore të biznesit. Llogaritjet
realizohen më vete për dëmet si dhe për dëmet që përfshijnë kostot e blerjeve si dhe kosto të tjera të
jashtme për trajtimin e dëmeve. Në realizimin e kësaj analize Shoqëria merr në konsideratë vlerësimet
aktuale të fluksve monetare dalëse. Shoqëria nuk i skonton këto flukse monetare pasi pjesa më e madhe e
dëmeve priten të zgjidhen brenda një viti.
Për më tepër, Shoqëria kryen çdo vit analizën e zhvillimit të provizoneve të dëmeve për të përcaktuar
metodologjinë e rezervës. Kjo analizë kryhet në mënyrë të veçantë por dhe të kombinuar për RBNS (të
raportuara por ende të pambyllura) dhe IBNR (të ndodhura por të paraportuara). Në rastet kur analiza
paraqet parregullsi të theksuara, rregullime të caktuara i bëhen metodologjisë së rezervës.
Nëse një mungesë identifikohet ajo i alokohet fitimit ose humbjes duke krijuar një provizon për rrezikun e
paskaduar nga humbjet që lindin nga Testi i Mjaftueshmërisë së Detyrimeve.

i)

Njohja

Shoqëria fillimisht njeh kreditë dhe paradhëniet, të arkëtueshmet dhe huatë në datën kur lindin të drejtat dhe
detyrimetpërkatëse.Tëgjitha detyrimetdheaktivetetjerafinanciarenjihenfillimishtnëdatënetransaksionit
në të cilën Shoqëria bëhet palë e detyrimeve kontraktore të instrumentit.
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4.
4.4.

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)
Testi i mjaftueshmërisë së detyrimeve (vazhdim)

Çregjistrimi
Shoqëria çregjistron një aktiv financiar nëse humbet të drejtat kontraktuale mbi flukset e ardhshme të parasë
ose transferon të drejtat për të marrë flukset kontraktuale të parasë nga aktivet financiare në transaksione në
të cilat i gjithë rreziku dhe përfitimet nga aktivet financiare është transferuar. Çdo interes nga aktivi financiar i
transferuar që është krijuar ose mbajtur nga Shoqëria njihet si aktiv ose detyrim i veçantë.
Shoqëria çregjistron një detyrim financiar kur detyrimet kontraktuale shuhen, anullohen ose maturohen.
4.5

ii)

Instrumentet Financiare

Netimi

Aktivet dhe detyrimet financiare mund të netohen dhe tepricat neto të paraqiten në bilanc vetëm kur
Shoqëria ka të drejta ligjore për të netuar shumat dhe ka për qëllim të arkëtojë ose të mbyllë aktivin apo
detyrimin neto në të njëjtën kohë. Të ardhurat dhe shpenzimet paraqiten të netuara vetëm kur lejohet nga
standartet e kontabilitetit, ose për fitime dhe humbje që lindin nga transaksione me natyrë të njëjtë përgjatë
aktivitetit të Shoqërisë.

iii)

Matja e kostos së amortizuar

Kosto eamortizuar e një aktivi apo detyrimi financiar është vlera me të cilën aktivi ose detyrimi financiar është
matur në njohjen fillestare, duke zbritur këstet e paguara, plus ose minus amortizimin kumulativ që rezulton
nga përdorimi i metodës së interesit efektiv për ndonjë diferencë midis vlerës së njohur në fillim dhe vlerës në
maturim si dhe humbjet nga rënia nëvlerë.

iv)

Matja me vlerë të drejtë

Përcaktimi i vlerës së drejtë të aktiveve dhe detyrimeve financiare është bazuar në çmimet e publikuara të
tregut dhetreguesvetëinstrumentavefinanciarënëtregjet aktive. Për tëgjithëinstrumentat etjerëfinanciarë
vleraedrejtëështëpërcaktuardukepërdorurteknikavlerësimi.Teknikatevlerësimitpërfshijnëteknikatë tilla
sivlerarealeneto,metodaeaktualizimittëflukseve,krahasimimeinstrumenta tëtjerëtëngjashëmpërtë cilat
çmimet përcaktohen në tregjet aktive, si dhe modele të tjera vlerësimi.

v)

Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë

Në çdo datë raportimi Shoqëria vlerëson nëse ka evidenca objektive për rënien në vlerë të aktiveve financiare.
Aktivet financiare pësojnë rënie në vlerë kur evidenca objektive dëshmon që një ngjarje me pasojë humbje ka
ndodhur pas vlerësimit tëmëparshëm të aktivit, si dhe kjo ngjarje ndikon në flukset e ardhshme monetare të
vlerësueshme në mënyrë të besueshme.
Shoqëria merr në konsideratë evidenca për rënien në vlerë të aktiveve financiare specifike ose në grup. Të
gjitha aktivet individualisht të rëndësishme testohen veçmas për humbjen e mundshme në vlerë. Të gjitha
aktivet e rëndësishme që nuk konsiderohet të kenë rënë në vlerë vlerësohen më pas kolektivisht për ndonjë
rënie në vlerë që ka ndodhur por nuk është identifikuar. Aktivet që individualisht nuk janë të rëndësishme
grupohen dhe vlerësohen së bashku për rënie në vlerë me aktive me karakteristika të ngjashme (të mbajtura
me kosto të amortizuar).

vi)

Identifikimi dhe matja e rënies në vlerë (vazhdim)

Si evidencë objektive për rënie të mundshme në vlerë të aktiveve mund të përmendet mosshlyerja në kohë
apo shkelja e termave nga një debitor, ristrukturimi i një kredie/paradhënie të dhënë nga Shoqëria me terma
tëcilat në kushtetë tjera nuk do tëishin konsideruar; tregues për falimentimin e mundshëm të një debitori ose
të dhëna të tjera të dukshme lidhur me një grup aktivesh si ndryshimi në përkeqësim në statusin e
arkëtueshmërisë së një debitori ose kreditori, apo kushte ekonomike që ndikojnë në përkeqësimine grupit të
aktiveve.
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4.

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)

4.6

Mjete monetare dhe ekuivalente me to

Mjetet monetare dhe ekuivalentë me to përfshijnë balancat e gjendjes në arkë, mjetet monetare të
depozituara në banka të nivelit të dytë dhe investime afatshkurtra me likuiditet të lartë dhe me maturitet deri
në tre muaj ose më pak që nga momenti i blerjes.
4.7

Depozitat me afat

Depozitatmeafatparaqitennëpasqyrënindividualetepozicionitfinanciarmeshumëneprincipalittëtyre dhe
klasifikohen sipas maturitetit. Depozitat me afat me maturitet fillestar më të vogël se tre muaj klasifikohen
si ekuivalentë të mjeteve monetare, ato me maturitet mbi tre muaj klasifikohen si investime në depozita me
afat.
4.8

Letra me vlerë

Letrat me vlerë janë investime në borxh, të cilat Shoqëria ka për qëllim dhe aftësinë t’i mbaje deri në maturim
dheklasifikohen si tëmbajturaderi nëmaturim.Investimet tëcilatkanëpagesa fikseosetëpërcaktuara dhe të
cilat kanë për qëllim të mbahen deri në maturim maten me kosto të amortizuar, minus provizionet për
rënien nga vlera. Kosto e amortizuar llogaritet duke marrë në konsiderate çdo prim apo zbritje gjatë blerjes.
4.9

Llogari te arkëtueshme sigurimi dhe të tjera

Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerë të drejtë dhe më tej maten me kosto të amortizuar minus
humbjet nga zhvlerësimi dhe përfshijnë paratë e mbajtura nga agjentët. Të arkëtueshmet nga sigurimi
vlerësohen për zhvlerësim në çdo datë raportimi.

Të tjera
Aktivet e tjera financiare jo derivative maten me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e interesit
efektiv, minus humbjet nga zhvlerësimi.
Kontabilizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve financiare diskutohet në shënimin 3.12.
4.10

Njohja e të ardhurave

i)

Primet

Politikat kontabël në lidhje me të ardhurat nga kontratat e sigurimit janë sqaruar në shënimin 4.2.

ii)

Të ardhura nga qiraja

E ardhura nga qiraja njihet në bazë të të drejtave të konstatuara.
Kostot e marrjes në sigurim përcaktohen si kosto që lindin prej blerjes së kontratave të reja të sigurimit,
përfshirëkëtukostodirektesi komisionet eblerjesdhekostotepërpilimittëdokumentittësigurimit, por edhe
shpenzimetëpjesshmeadministrativetëlidhurameproçesiminepropozimitdhelëshiminepolicës.
Kostot e trajtimit të dëmeve konsistojnë në shpenzimet e jashtme të trajtimit të dëmeve dhe nuk përfshijnë
shpenzimetëbrendshmetëmbulimittëdëmevetëcilatkonsiderohen tëjenëtëparëndësishmekrahasuarme
kostot e jashtme. Kostot direkte të marrjes në sigurim shtyhen përgjatë kohëzgjatjes së policës përmes një
metode konsistente me llogaritjen e provizonit të primit të pafituar dhe paraqiten bruto nga detyrimi
përkatës i sigurimit, si një aktiv. Kostot e shtyra të marrjes në sigurim amortizohen sistematikisht përgjatë
kohëzgjatjes së kontratës dhe testohen për zhvlerësim në çdo datë raportimi. Çdo shumë që nuk rimerret
konsiderohet shpenzim.
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4.
4.11

i)

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)
Shpenzimet

Shpenzimet operative

Shpenzimet operative njihen kur ndodhin.

ii)

Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore

Shoqëria paguan vetëm kontribute të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të cilat
sigurojnë të ardhura pensioni për punonjësit pas daljes në pension si edhe ato shendetësore për kujdesin
shëndetësor. Autoritetet lokale janë përgjegjëse për përcaktimin e kufirit ligjor minimal për pensionet në
kuadër të juridiksionit respektiv dhe planit të kontributeve të përcaktuar. Kontributet e Shoqërisë në planin e
pensionit i ngarkohen pasqyrës individuale së humbje fitimeve kur ato ndodhin.
4.12

Të ardhura dhe shpenzimet financiare

Të ardhurat financiare përfshijnë të ardhurat nga interesat e fondeve të investuara në depozita bankare dhe
fitimet nga kurset e këmbimit.
Shpenzimet financiare përfshijnë shpenzimet e interesave të huamarrjeve dhe humbjet nga kurset e
këmbimit. Fitimet dhe humbjet nga kurset e këmbimit raportohen bruto. Të ardhurat nga interesat njihen në
bazë të të drejtave të konstatuara, duke përdorur metodën e interesit efektiv.
4.13

Aktive afatgjata materiale

i)

Njohja dhe matja

Ndërtesat
Ndërtesat shprehen me shuma të rivlerësuara. Shumat e rivlerësuara janë vlera të bazuara në vlerësimet e
përgatitura nga vlerësuesit e jashtëm profesionistë. Çdo tepricë rivlerësimi kreditohet në rezervën e
rivlerësimit nëkapital.Nëmasënqëçdorëniee rivlerësimit osehumbja nga zhvlerësimi mëparëështënjohur
në fitim ose humbje, një rritje rivlerësimi kreditohet në fitim ose humbje me pjesën e mbetur të rritjes të
njohur në të ardhurat e tjera përmbledhëse.
Nëserënianëvlerëeaktivittërivlerësuar është më e madhe sesa rivlerësimet e meparshme atëhere ajo njihet
në fitim ose humbje. Çdo tepricë e rivlerësimit që mbetet në kapitalin neto në nxjerrjen jashtë përdorimit
të aktivit transferohet në fitimin e pashpërndarë.

Pajisje elektronike, instalimet, automjete, dhe pajisje të tjera (përfshirë mobilje dhe pajisje)
Pajisjet elektronike, instalimet, automjetet dhe pajisjet e tjera (që përfshijnë pajisje dhe mobilje) fillimisht
njihen me koston e blerjes, duke përfshirë kostot që mund t'i atribuohen drejtpërdrejtë sjelljes së aseteve në
vendin dhe gjendjen e nevojshme për përdorimin e synuar nga drejtimi i Shoqërisë. Pajisjet elektronike,
instalimet automjetet dhe pajisjet e tjera (që përfshijnë pajisje dhe mobilje) përfshijnë gjithashtu pronën me
qiratëmbajturnënnjëqirafinanciare.Pajisjetelektronike,automjetetdhepajisjetetjera(qëpërfshijnëpajisje
dhe mobilje) më pas maten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvlerësimi.
Humbjetdhefitimetnga nxjerrjajashtëpërdorimit tënjëelementi tëpaisjevepërcaktohen përmeskrahasimit
të të ardhurave të gjeneruara nga nxjerrja jashtë përdorimit me vlerën e mbetur të pajisjes, dhe njihen neto
brenda të ardhurave të tjera në pasqyrën individuale e të ardhurave dhe shpenzimeve.
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PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)

4.13 Aktive afatgjata materiale (vazhdim)

i)

Kosto të mëtejshme

Kosto e zëvendësimit të një pjese të një elementi të aktiveve afatgjata materiale njihet në vlerën e mbetur të
elementit nëse pritet që prej këtij zëvendësimi të rrjedhin përfitime të ardhshme ekonomike për Shoqërinë
dhe nëse kjo kosto mund të matet në mënyrë të besueshme. Kostot e shërbimeve të riparimit të përhershëm
të pajisjeve njihen në pasqyrën individuale e të ardhura shpenzimeve kur ato ndodhin.

ii)

Zhvlerësimi

Toka, parapagimet dhe aktivet në process nuk zhvlerësohen. Zhvlerësimi i ndërtesave dhe përmirësimeve
infrastrukturore realizohet përmes metodës lineare mbi jetë gjatësinë e vlerësuar të aktivit, ndërsa
zhvlerësimi i aktiveve të tjera realizohet përmes metodës së vlerës së mbetur aplikuar mbi jetëgjatësinë e
vlerësuar të aktiveve.
Normat e vlerësuara të zhvlerësimit janë si mëposhtë:
Ndërtesa
Kompjutera
Furnitura dhe pajisje
Mjete transporti
Përmirësime të ambjenteve të marra me qira

iii)

5%
25%
20%
20%
10%

Zhvlerësimi

Vleraembetur,nëseështëerëndësishme,rivlerësohet nëmënyrëtëpërvitshme. Përmirësimet eqiramarrjeve
kapitalizohen dhe zhvlerësohen për më të voglën midis jetës së dobishme dhe kohëzgjatjes së qirasë.
4.14

Aktive jo materiale

Aktivet e patrupëzuara të blera nga Shoqëria, të cilat kanë jetë të dobishme të pafundme, maten me kosto
minus zhvlerësimin e akumuluar dhe rëniet në vlerë të akumuluara. Norma e zhvlerësimit është 25% me
metodën e vlerës së mbetur.

i)

Shpenzimet e mëvonshme

Shpenzimet e mëvonshme kapitalizohen vetëm kur ato rrisin përfitimet ekonomike të ardhshme të
trupëzuaranëaktivinspecifik metëcilin lidhen.Tëgjitha shpenzimet etjera,përfshirëshpenzimetpër emrin e
mirë të gjeneruar nga brenda dhe të markave, njihen në fitimin ose humbjen e vitit kur ato ndodhin.

ii)

Zhvlerësimi

Zhvlerësimi njihet në pasqyrën individuale e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas metodës së vlerës së
mbetur, duke u bazuar në kërkesat ligjore për normat e zhvlerësimit të aktiveve të patrupëzuara, një muaj pas
blerjes së aktivit.
Jeta e dobishme e aktiveve rivlerësohet, dhe rregullohet nëse është e nevojshme, në çdo datë raportimi.
Shtesat dhehumbjetnga daljajashtëpërdorimitpërcaktohen dukekrahasuar tëardhurat mevlerënembartur
dhe përfshihen në pasqyrën individuale e të ardhurave dhe shpenzimeve.
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4.
4.15

PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)
Aktivet me të drejtë përdorimi dhe qiratë financiare (SNRF 16)

Njësia ekonomike vlerëson nëse një kontratë është ose përmban një qira në fillim të kontratës. Një qira
përmban të drejtën për të përftuar përdorimin dhe për të marrë në thelb të gjitha përfitimet ekonomike të
një aktivi të identifikuar për një periudhë kohe në këmbim të flukseve dalëse.
Në datën e fillimit të qirasë, njësia ekonomike njeh një aktiv të së drejtës së përdorimit dhe një detyrim
qiraje në pasqyrën e pozicionit financiar të njësisë ekonomike. Aktivi i së drejtës së përdorimit matet me
kosto, i cili përbëhet nga matja fillestare e detyrimit të qirasë, çdo kosto fillestare direkte e kryer nga njësia
ekonomike, një vlerësim i çdo kostoje për të çmontuar dhe hequr aktivin në fund të qirasë, dhe çdo pagesë
qiraje e bërë para datës së fillimit të qirasë (neto nga çdo zbritje e marrë). Njësia ekonomike zhvlerëson të
drejtën e përdorimit të aktivit mbi një bazë lineare nga data e fillimit të qirasë deri në më te hershmen midis
fundit të jetës së dobishme të aktivit të së drejtës së përdorimit dhe afatit të qirasë. Njësia ekonomike
gjithashtu zhvlerëson aktivin e së drejtës së përdorimit kur ekzistojnë tregues të tillë.
Në datën e fillimit, njësia ekonomike mat detyrimin e qirasë me vlerën aktuale të pagesave të qirasë të
papaguara në atë datë, e skontuar me normën shtesë të huamarrjes së njësisë ekonomike, pasi që kontratat
e qirasë negociohen me palët e treta nuk është e mundur të përcaktohet norma e interesit që nënkuptohet
në qira.
Norma rritëse e huamarrjes është norma e vlerësuar që njësia ekonomike duhet të paguajë për të marrë
hua të njëjtën shumë gjatë një afati të ngjashëm, dhe me siguri të ngjashme për të marrë një aktiv me vlerë
ekuivalente. Pagesat e qirasë të përfshira në matjen e detyrimit të qirasë përbëhen nga pagesa fikse
(përfshirë në substancë fikse), pagesa të ndryshueshme bazuar në një indeks ose normë, shuma që pritet
të paguhen nën një garanci të vlerës së mbetur dhe pagesa që vijnë nga opsionet të cilat kanë një bazë të
arsyeshme që do të ushtrohen.
Pas matjes fillestare, pasivi do të zvogëlohet nga pagesat e qirasë që shpërndahen midis ripagimeve të
principalit dhe kostove financiare. Kostoja financiare është shuma që prodhon një normë konstante
periodike interesi në pjesën e mbetur të detyrimit të qirasë.
Çdo fitim ose humbje në lidhje me përfundimin e pjesshëm ose të plotë të qirasë njihet në fitim ose humbje.
Aktivi i së drejtës së përdorimit rregullohet për të gjitha modifikimet e tjera të qirasë.
4.16

Investime në ndërtesa dhe pasuri të paluajtshme

Investimet në ndërtesa dhe pasuri të paluajtshme fillimisht maten me kosto historike, përfshirë edhe kostot e
trasaksionit. Menjëherë pas njohjes fillestare, investimet në pasuri të paluajtshme maten me kosto historike
minus zhvlerësimin e akumuluar dhe humbjet nga zhvlerësimi në datën e raportimit. Investimet në ndërtesa
dhe pasuri të paluajtshme çregjistrohen në rastin kur ato nxirren nga përdorimi ose kur investimi në pasuri të
nuk përdoret më dhe nuk priten më të ardhura nga nxjerrja e tij apo përdorimi. Zhvlerësimi në ndërtesat e
investueshme përllogariten duke përdorur metodën e vlerës së mbetur dhe normën e vlerësimit me 5%.
4.17

Zhvlerësimi i aktiveve jo-financiare

Vlera kontabël e aktiveve jo-financiare të Shoqërisë, me përjashtim të aktiveve tatimore të shtyra, shqyrtohet
në çdo datë bilanci për të përcaktuar nëse ekziston ndonjë tregues për rënie në vlerë. Në qoftë se ekziston
ndonjë tregues i tillë atëherë vlerësohet vlera e rikuperushme e aktivit. Një humbje nga rënia në vlerë njihet
nëse vlera e mbartur e një aktivi ose njësia e tij e gjenerimit tëmjeteve monetare tejkalon shumën e tij të
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PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL (vazhdim)

4.17

Zhvlerësimi i aktiveve jo-financiare (vazhdim)

rikuperueshme. Njësia gjeneruese e mjeteve monetare është grupi më i vogël i identifikueshëm i aktiveve që
gjeneron flukse monetare të pavarura nga aktive dhe grupe të tjera. Humbja nga rënia në vlerë njihet në
pasqyrën individuale e të ardhurave dhe shpenzimeve. Vlera e rikuperueshme e një aktivi ose e një njësie
gjeneruese të mjeteve monetare është vlera më e lartë midis vlerës në përdorim dhe vlerës reale pasi janë
zbritur kostot eshitjes.
Në përllogaritjen e vlerës në përdorim, flukset e pritshme për t’u arkëtuar aktualizohen duke përdorur një
normë para efektit të taksës, e cila reflekton vlerësimet momentale të tregut për vlerën në kohë të parasë si
edhe rreziqet specifike që lidhen me aktivin. Humbja nga zhvlerësimi e njohur në periudhat e mëparshme
rishikohet në çdo datë raportimi nëse ka tregues që humbja është pakësuar ose nuk ekziston më. Humbja
nga zhvlerësimi rikthehet nëse ka patur një ndryshim në vlerësimin e përdorur për të përcaktuar vlerën e
realizueshme. Humbja nga zhvlerësimi kthehet vetëm në masën, me të cilën vlera e mbartur e aktivit nuk do
të tejkalonte vlerën e mbartur të tij e cila do të ishte përcaktuar si vlera neto pas amortizimit nëse nuk do ishte
njohur humbja nga zhvlerësimi.
4.18

Tatimi

Shpenzimet e tatim fitimit përfshijnë tatimin aktual dhe atë të shtyrë. Këto shpenzime njihen në humbje dhe
fitime me përjashtim të rasteve kur njohja bëhet direkt në kapital apo të tjera të ardhura përmbledhëse.
i)
Tatimi aktual
Tatimi aktual është tatimi që pritet të paguhet mbi të ardhurën e tatueshme të vitit, duke përdorur normat në
fuqi në datën e raportimit, si dhe çdo rregullim për tatimin e pagueshëm të viteve të mëparshme. Shuma e
tatimit aktual të pagueshëm ose të arkëtueshëm është vlerësimi më i mirë i shumës së tatimit që pritet të
paguhet ose të merret që reflekton pasiguri lidhur me tatimet mbi të ardhurat, nëse ka. Matet duke përdorur
normën tatimore në fuqi ose që konsiderohet në fuqi në datën e raportimit. Aktivet dhe pasivet tatimore
aktuale janë kompensuar vetëm nëse plotësohen disa kritere.
(ii)
Tatimi i shtyrë
Tatimi i shtyrë është llogaritur në përputhje me diferencat e përkohshme ndërmjet vlerës kontabël neto të
aktiveve detyrimeve për qëllime raportimi financiar dhe vlerës së përdorur për qëllime tatimore. Një aktiv
tatimor i shtyrë njihet për aq sa është e mundur që fitimi i tatueshëm i ardhshëm do të jetë i disponueshëm
kundrejt të cilit të mund të përdoren humbjet tatimore të papërdorura dhe kreditimet tatimore të
papërdorura. Aktivet tatimore të shtyra janë rishikuar në çdo datë raportimi dhe janë pakësuar për pjesën mbi
të cilën nuk është më e mundur të realizohet përfitimi fiskal. Aktive tatimore të shtyra të panjohura
rivlerësohen në çdo datë raportimi dhe njihen në masën që bëhet e mundshme që fitme të ardhshme të
tatueshme do jenë të disponueshme kundrejt të cilave ato mund të përdoren. Shuma e tatimit të shtyrë
llogaritet në normën e tatimit që pritet të aplikohet në diferencat e përkohshme kur ato rimerren, bazuar në
legjislacionin tatimor në fuqi ose që hyn në fuqi në datën e raportimit. Matja e tatimit të shtyrë reflekton
pasojat tatimore që do duhet të ndiqen nga mënyra se si Shoqëria pret, në datën e raportimit, të rikuperojë
ose shlyejë vlerën e mbartur të aktiveve ose detyrimeve të veta. Aktivi tatimor i shtyrë kompensohet me
detyrimin tatimor të shtyre vetëm në qoftë se kritere të caktuara përmbushen.
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4.19 Riparaqitje
Pasqyra insividuale e riparaqitur e Pozicionit Financiar
ref

1 janar 2020

Rregullimet

1 janar 2020

411,652

-

411,652

3,896

-

3,896

75,278

-

75,278

657,831

-

657,831

634,944

-

634,944

96,033

-

96,033

352,074

-

352,074

266

-

266

2,846,162

-

2,846,162

161,816

-

161,816

1,025,122

(266,986)

7,123

-

7,123

6,272,197

(266,986)

6,005,211

2,275,650

-

2,275,650

302,645

-

302,645

10,334

-

10,334

Fitime / Humbje të akumuluara

(59,716)

(338,638)

Fitimi / Humbja e vitit financiar

133,735

--

133,735

2,662,648

(338,638)

2,324,010

2,600,195

-

2,600,195

83,189

-

83,189

2,247

-

2,247

892,873

-

892,873

23,945

71,652

7,100

-

7,100

3,609,549

71,652

3,681,201

6,272,197

(266,986)

6,005,211

AKTIVE
Aktive afat-gjata materiale
Aktive afat-gjata jomateriale
Të drejta të përdorimit të aseteve
Depozita me afat
Pjesa e risiguruesit në provigjionet e
kontratave të sigurimit
Llogari të arkëtueshme nga sigurimi dhe
risigurimi
Kosto të shtyra të marrjes në sigurim
Aktive tatimore të shtyra
Investime në shoqeri të kontrolluara
Investime në tituj kapitali të shoqërive të
tjera
Aktive të tjera
Mjete monetare dhe ekuivalente
Totali i aktiveve

[a]

758,136

KAPITALI
Kapitali i Nënshkruar
Rezerva rivleresimi
Rezerva të tjera

Totali i kapitalit

[a+b]

(398,354)

DETYRIMET
Provigjione për kontratat e sigurimit
Detyrime të qirasë financiare
Huatë
Llogari të pagueshme për sigurimin,
risigurimin dhe të tjera
Detyrim për Fond kompesimi
Detyrimi për tatimin mbi fitimin
Totali i detyrimeve
Totali i kapitalit dhe detyrimeve

[b]

95,597
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4.19

Riparaqitje (vazhdim)
31 dhjetor

Rregullime

2020

t

2020

183,569
3,584
41,189
593,995

-

183,569
3,584
41,189
593,995

442,526

-

442,526

65,086
419,718
266
3,560,502

-

65,086
419,718
266
3,560,502

299,505
543,583
3,078

(266,986)
-

Totali i aktiveve

6,156,601

(266,986)

5,889,615

KAPITALI
Kapitali i Nënshkruar
Rezerva rivleresimi
Rezerva të tjera
Fitime / Humbje të akumuluara
Fitimi / Humbja e vitit financiar

2,495,650
98,366
10,334
74,019
35,051

(338,638)
-

2,495,650
98,366
10,334
(264,619)
35,051

Totali i kapitalit

2,713,420

(338,638)

2,374,782

2,442,065
46,033
2,282

-

2,442,065
46,033
2,282

922,217
23,945
6,639

71,652
-

Totali i detyrimeve

3,443,181

71,652

3,514,833

Totali i kapitalit dhe detyrimeve

6,156,601

(266,986)

5,889,615

AKTIVE
Aktive afat-gjata materiale
Aktive afat-gjata jomateriale
Të drejta të përdorimit të aseteve
Depozita me afat
Pjesa e risiguruesit në provigjionet e
kontratave të sigurimit
Llogari të arkëtueshme nga sigurimi dhe
risigurimi
Kosto të shtyra të marrjes në sigurim
Aktive tatimore të shtyra
Investime në shoqeri të kontrolluara
Investime në tituj kapitali të shoqërive të
tjera
Aktive të tjera
Mjete monetare dhe ekuivalente

DETYRIMET
Provigjione për kontratat e sigurimit
Detyrime të qirasë financiare
Huatë
Llogari të pagueshme për sigurimin,
risigurimin dhe të tjera
Detyrim për Fond kompesimi
Detyrimi për tatimin mbi fitimin

ref

[a]

[a+b]

[b]

31 dhjetor

299,505
276,597
3,078

922,217
95,597
6,639

a)

Gjatë vitit 2021 shoqëria kreu vlerësimin e vjetërsisë së llogarive të arkëtueshme nga agjentët të rrjetit
të shitjes. Nga analiza e bërë rezultoi nevoja për krijimin e një provizioni në vitet e mëparshme për vlerën
266,986 mijë Lek. Menaxhimi i shoqërisë vendosi të krijojë provizionet në retrospektivë për këtë vlerë.
Nga rregullimi i bërë llogaritë e arkëtueshme nga agjentët të rrjetit të shitjes humbjet e mbartura janë
ulur për vlerën 266,986 mijë Lek.

b)

Në bazë të vendimit nr.28 datë 28.02.2022 të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, pika
2 “Provigjonet e dëmeve të Fondit të Kompensimit për rastet e përcaktuara në Nenin 41, të Ligjit
nr.32/2021, shoqëria ka kontabilizuar në fitim humbjet e mbartura shumat e rezervave të cilat u
përkasin viteve të mëparshme në vlerën 71,652 mijë Lek. Si rrjedhojë provigjonet janë rritur dhe
humbjet e mbartura janë rritur në të njëjtën masë.
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5.
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Këto shënime shpjeguese i shtohen shpjegimeve ne lidhje me manaxhimin e rrezikut financiar (shënimi 35)
dhe manaxhimit të rrezikut të sigurimit.
Shoqëria kryen vlerësime dhe supozime në lidhje me të ardhmen. Vlerësimet kontabël që kryhen në
përgjithësi ndryshojnë nga rezultatet aktuale. Vlerësimet dhe gjykimet të cilat mbartin rrezikun e krijimit të
ndonjësistemimi të rëndësishëm në vlerën e mbetur të aktivevedhedetyrimevebrenda vitit financiar në vijim
diskutohen më poshtë.
Burimet kryesore të pasigurisë së vlerësimeve

Provizionet për humbjet e kredisë
Aktivet paraqiten me kosto të amortizuar dhe rishqyrtohen për zhvlerësim bazuar në përshkrimet e politikës
kontabël në shënimin 4 , mbi zhvlerësimin e aktiveve financiare. Komponenti individual në totalin e
provizioneveaplikohet ndajdëmevetë vlerësuara individualishtpër provigjion dhe bazohet në vlerësimet më
të mira të manaxhimit mbi vlerën aktuale të flukseve monetare të pritshme për t’u arkëtuar. Në vlerësimin e
këtyrefluksevemonetare,manaxhimikryenvlerësimetësituatës financiare të palës përkatëse dhe vlerës së
realizueshme neto të kolateralëve mbështëtës.

Vlerësimi i pasigurisë në lidhje me provigjionet
Vlerësimet më të rëndësishme në lidhje me pasqyrat individuale financiare të shoqërisë lidhen me
provizionet. Shoqëria zbaton parimin e kujdesit të arsyeshëm në lidhje me provizionimin dhe aplikon
rregulla dhe rregullore të përcaktuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë si edhe ato të
përshkruara në shënimin 4. Shoqëria punëson matematicienë në pozicionin e aktuarit.
Politika e Shoqërisë është bërja e provizionit për rrezikun e paskaduar që krijohet nga sigurimet e jo-jetës
ku dëmet dhe shpenzimet administrative të cilat mund të lindin pas fundit të vitit financiar në lidhje me
kontrata të lidhura para asaj date priten të tejkalojnë primet e pafituar dhe atë të vlefshëm sipas këtyre
kontratave. Drejtimi është i besimit se niveli i rezervave teknike është i mjaftueshëm. Manaxhimi i rrezikut
të sigurimit paraqitet në detaje në shënimin 5, ndërkohë provizionet e kontratave të sigurimit analizohen
në shënimin 17.
Drejtimi i Shoqërisë është i mendimit se nuk ka rreziqe të rëndësishme në lidhje me sa më sipër në datën e
raportimit.
Gjykime të rëndësishme kontabël të bëra në zbatim të politikave kontabël të shoqërisë përfshijnë:

Manaxhimi i rrezikut të sigurimit
Shoqëria është ekspozuar ndaj rrezikut aktuarial dhe atij të marrjes në sigurim që krijohen nga gama e gjërë
e produkteve të ofruara të jo-jetës ( sigurime motorrike, sigurime të marinës, sigurime të pronës, sigurime
të mallrave të transportit, sigurime të ndërtimit, sigurime të përgjegjësisë civile, sigurime të garancisë).
Rreziku i sigurimit lidhet me pasigurinë e tregut të sigurimeve. Komponentët kryesorë të rrezikut të
sigurimit janë rreziku i primit dhe rreziku i rezervës. Këto lidhen me përshtatshmërinë e niveleve të primeve
dhe përshtatshmërinë e provigjioneve në lidhje me detyrimet e sigurimeve dhe kapitalit. Rreziku i primit
është i pranishëm kur polica emetohet para ndodhjes së çdo ngjarjeje të siguruar. Rreziku ka të bëjë me
faktin që shpenzimet dhe humbjet që ndodhin mund të jenë më të larta se primi i marre.
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Rreziku i rezervës paraqet rrezikun që niveli absolut i rezervave teknike është i gabuar ose që dëmet e
ndodhura do të ndryshojnë nga mesatarja statistikore.Rrezikuimarrjesnësigurimpërjo-jetënpërfshinedhe
rrezikun ekatastrofës, i cili përfshin ngjarjet e parregullta të cilat nuk janë mjaftueshmërisht të mbuluara nga
primet dhe rezerva e rrezikut.

Manaxhimi i rrezikut
Shoqëria manaxhon rrezikun e sigurimit përmes kufijve të marrjes në sigurim, proçedurave të aprovimit për
transaksionet që përfshijnë produktet e reja apo tejkalojnë limitet e vendosura, çmimin, dizenjimin e
produktit dhe manaxhimin e risigurimit.
Tëgjitha kontratat ejo-jetës(përveç pasurisëdheaksidenteve) janëmenatyrëvjetoredhemarrësit nësigurim
kanë të drejtë të ndryshojnë termat dhe kushtet e kontratës nërinovim.
Shoqëria risiguron një pjesë të rreziqeve që merr në sigurim për të kontrolluar ekspozimin e saj ndaj
humbjeve dhe për të mbrojtur burimet kapitale. Shoqëria hyn në marrëveshje risigurimi përpjestimore ose jo
për të reduktuar ekspozimin neto ndaj rreziqeve të veçanta në aksidente, pasuri, transport, mjetemotorike,
MTPL. Risigurimi i ceduar përmban risk kredie dhe risigurimi që mund të rimerret raportohet pas zbritjes të
zërave që njihen si të pa mbledhshëm.

Përqendrimi i rrezikut të sigurimit
Një aspekt kryesor i rrezikut të sigurimit me të cilin përballet Shoqëria është shtrirja e përqendrimit tërrezikut
të sigurimit, i cili përcakton shtrirjen e ndikimit në detyrimet e shoqërisë së një ose disa ngjarjeve të veçanta.
Këto përqendrime mund të lindin nga një kontratë e vetme sigurimi ose nëpërmjet një numër kontratash të
lidhura nga të cilat mund të lindin detyrime të rëndësishme. Një aspekt i rëndësishëm i përqendrimit të
rrezikut të sigurimit është fakti që ai mund të lindë nga akumulimi i rreziqeve brenda një numri klasash të
ndryshme sigurimi.
Përqendrimet e rreziqeve mund të lindin rrallë nga ngjarje shumë tërënda si shkatërrimet natyrore, në situata
kur Shoqëria është e ekspozuar ndaj ndryshimeve të papritura në tendenca, për shembull, ndryshime të
papritura në sjelljen e policmbajtësve; ose kur risqe të rëndësishme konfliktesh apo ligjore mund të sjellin një
humbje të vetme të madhe, ose të kenë një efekt të shpërndarë në shumë kontrata.
Rreziqet e marra në sigurim nga Shoqëria janë të përqendruara në Shqipëri.
Përqendrimi i rreziqeve të sigurimit para dhe pas risigurimit në lidhje me llojin e rrezikut të sigurimit të
pranuar, duke iu referuar vlerës së mbetur të dëmeve dhe përfitimeve të ndodhura (risigurimi bruto dhe neto)
që vijnë nga kontratat e sigurimit, përmblidhet mëposhtë me shënimin 17.
Drejtimi është i mendimit se nuk ka përqëndrim të rëndësishëm në ndonjë grup të caktuar policmbajtësish
duke marrë parasysh kritere sociale, profesionale, moshe, ose kritere të tjera të ngjashme me këto.



Mundësia më e madhe e humbjeve të rëndësishme për Shoqërinë vjen nga ngjarjet katastrofike, si
dëme nga stuhi, rrëshqitje, përmbytje apo tërmete. Teknikat dhe supozimet që shoqëria përdor për
llogaritjen e këtyre rreziqeve janë si më poshtë:





Matja e përqëndrimit gjeografik.
Vlerësimi maksimal i humbjeve të mundshme.
Risigurimi.
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Supozimet kryesore që kanë efektin më të madh në aktivet, detyrimet, të ardhurat dhe shpenzimet e njohura
të sigurimit
Provizioni bëhet në datën e raportimit për kostot përfundimtare të pritshme të shlyerjes për të gjitha dëmet e
ndodhura në lidhje me ngjarje deri në atë datë, pavarësisht nëse janë të raportuara apo jo, bashkë me
shpenzimet e administrimit të dëmeve, minus shumat epaguara.
Detyrimi për dëmet e raportuara por jo të paguara (RBNS) vlerësohet si i ndarë rast pas rasti duke i dhënë
rëndësinë e duhur shkaqeve të dëmit, informacionit të marrë nga vlerësuesit e humbjes dhe nga të dhënat
historike të përmasave të dëmeve të ngjashme. Rezervat e rasteve rishqyrtohen rregullisht dhe përditësohen
kur ka informacion të ri.
Vlerësimi i dëmeve të ndodhura por të pa-raportuara (IBNR) është përgjithësisht subjekt i një shkalle më të
lartë pasigurie sesa për dëmet të raportuara. Provizionet e IBNR janë kryesisht të vlerësuara nga aktuarët e
Shoqërisë duke përdorur teknika statistikore, përmes të cilave të dhënat historike përdoren në mënyrë që të
bëhet një vlerësim i kostove përfundimtare të dëmeve.
Metoda bazë për vlerësimin e IBNB është metoda zinxhir, e cila përdor të dhëna historike për të vlerësuar
pjesët e paguara dhe ato që kanë ndodhur në koston përfundimtare të dëmit. Metoda e përdorur varion nga
viti i aksidentit që merret për bazë, produkti dhe zhvillimet historike të dëmeve.
Duke qenë se këto metoda përdorin informacion historik të zhvillimit të dëmeve ato supozojnë se modeli i
zhvillimit historik të dëmeve do të ndodhë përsëri në të ardhmen. Ka disa arsye përse kjo gjë nuk është e
thënëtëndodhëdukeqenëseidentifikimiingjarjesvaretngamodifikimiimetodave.Arsyetëtillapërfshijnë:



tendencatekonomike,ligjore,politikedhesociale(qërezultojnënëniveletëndryshmerritjejengaajoe
pritshme);




ndryshime përbërjen e kontratave të marra në sigurim;
luhatje të rastësishme, duke përfshirë ndikimin e humbjevetë mëdha.

Provizionet për IBNR janë fillimisht të vlerësuara në nivel bruto dhe mëpas kryhet një llogaritje eveçuar për të
vlerësuar masën e mbulimeve të risigurimit.
Supozimet të cilat kanë efektin më të madh në matjen e detyrimit për sigurimin e jo-jetës janë si më poshtë:

Norma e dëmeve të pritshme
Normat e dëmeve të pritshme është norma e dëmeve të pritshme për të ndodhur ndaj primeve të fituara.
Supozimet në lidhje me normat e dëmeve të pritshme për vitet më të fundit të aksidenteve, sipas produktit,
kanë ndikimin më të madh në nivelin eprovigjioneve.

Distanca kohore
Për produktet me distancë kohore midis ndodhjes së dëmeve, niveli i provigjioneve influencohet shumë nga
vlerësimi i zhvillimit të dëmeve nga viti më i fundit i zhvillimit për të cilin të dhënat historike janë të vlefshme
deri në shlyerjen më të fundit. Këta faktorë vlerësohen me kujdes bazuar në eksperiencë.

Skontimi
Provizionet e jo-jetës nuk skontohen.

Testimi i mjaftueshmërisë së detyrimeve
Detyrimet e sigurimeve llogariten duke përdorur supozime historike.
Testimi i mjaftueshmërisë së detyrimeve për sigurimin e jo-jetës është i kufizuar në pjesën e pafituar të
kontrataveekzistuese. Kytestim kryhet dukekrahasuar vlerën epritshme tëshpenzimevetëdëmevekundrejt
periudhës së pafituar të policave efektiv në datën e raportimit me shumën e primeve të pafituar në lidhje me
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këto polica pas zbritjes së kostove direkte. Duke zbatuar parimin e prudences, për këtë qëllim Shoqëria
përfshin edhe shpenzimet administrative ne kalkulim. Flukset e pritshme monetare në lidhje me dëmet dhe
shpenzimet vlerësohen duke iu referuar eksperiencës gjatë pjesës së skaduar të kontratës duke e rregulluar
mehumbjet e rëndësishme individuale të cilat nuk pritet të ndodhin.
Testimikryhet nëbazëportofoli.Nësetestitregon sedetyrimi ështëi mjaftueshëm,egjithëdiferenca njihet në
të ardhura dhe shpenzime. Bazuar në këtë testim për 31 dhjetor 2021 Shoqëria ka njohur rezerva shtesë në
formën e rezervave të primit të paskaduar.

Ndjeshmëria e vlerës aktuale të fitimeve të ardhshme ndaj ndryshimeve në elementë të rëndësishëm
Faktorë që do të kishin ndikimin më të madh në detyrimet e sigurimeve në sigurimet e jo-jetës janë të lidhur
me ndryshimet e tendencave të shpenzimeve për polica, ligjore, ekonomike dhe sociale. Drejtimi është i
besimitsekuantifikimiindjeshmërisëtërezervavetëjo-jetësndajelementëvetëmësipërmnukështëpraktik.

Kushtet e kontratave të sigurimeve që kanë ndikim material në shumën, kohën dhe pasigurinë e flukseve të
ardhshme të parasë
Shoqëria ofron lloje të ndryshme të sigurimit të jo-jetës, kryesisht sigurimin emjeteve motorikepër detyrimet
ndajpalëvetëtreta,aksidentet,shëndetin,pasurinë, sigurimin kasko,detyrimet epërgjithshmedhesigurimin
e mallrave në transport (kargo). Kontratat mund të nënshkruhen për një periudhë fikse një-vjeçare ose mund
të jenë te papërcaktuara ne vijimësi duke i dhënë të drejtën njërës palë apo tjetrës ta prishë kontratën sipas
rastit.Shoqëriaështëgjithashtueaftëtërikompensojërrezikundukerregulluarprimin nëintervalekohejo më
të mëdha se një vit. Shoqëria mund të vendosë zbritje për mbulimin dhe të refuzojë dëme qe mund te jene
mashtrime.
Dëmet eardhshmetësigurimevejanëburimi kryesor i pasigurisë ecila ndikon shumëndhekohën eflukseve të
ardhshme të parasë. Shuma e pagesës për një dëm të veçantë është e limituar nga shuma e siguruar, e
përcaktuar në policën e sigurimit.Një tjetër burim i rëndësishëm i pasigurisë vjen nga rregullimet ligjore të
cilat i japin të drejtën mbajtësit të policës të reklamojë dëmet e tij para dekretit të kufizimit, e cila është
efektive 3 vjet nga data kur mbajtësi i policës bëhet i vetëdijshëm për dëmin por jo me vonë se 5 vjet nga fillimi
i vitit në vijimësi te vitit kur ngjarja ka ndodhur. Kjo anë është veçanërisht e rëndësishme në rastet e një
pamundësie të përkohshme që rrjedh nga sigurimi i aksidentit dhe dëmtimeve personale nga sigurimi i
detyrimeve ndaj palëve të treta, për shkak të vështirësisë së vlerësimit të periudhës ndërmjet ndodhjes së
ngjarjes dhe konfirmimit të efekteve përhershme.Karakteristikat e llojeve të veçanta të sigurimeve, nëse ato
ndryshojnënëmënyrëthelbësorengaveçoritëe përmendura më sipër, janë të përshkruara më poshtë.

Sigurimi i mjeteve motorike
Portofoli i mjeteve motorike përfshin si MTPL ashtu dhe kasko. Sigurimi MTPL mbulon si dëmtimet trupore
dhe ato pasurore. shoqëria nuk ofron sigurim për dëmet e shkaktuara jashtë vendit për personat e siguruar,
sistemi i kartonit jeshil.
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Kushtet e kontratave të sigurimeve që kanë ndikim material në shumën, kohën dhe pasigurinë e flukseve të
ardhshme të parasë
Dëmet e pasurisë në dëmet MTPL dhe kasko raportohen dhe shlyhen përgjithësisht brenda një kohe të
shkurtërpasngjarjessëaksidentit.Raportimidhepagesapërdëmtimet truporengaana tjetër kërkon njëkohë
më të gjatë për t’u finalizuar. Këto dëmtime janë më të vështira për t’u vlerësuar. Këto dëme mund të shlyhen
në formën e një shume të vetme apo nëpërmjet shumave tëpërvitshme.
Shuma e dëmeve në lidhje me dëmtimet trupore dhe humbjet përkatëse të fitimit ndikohen nga praktikat
gjyqësore.
MTPL rregullohet me ligjin për sigurimin e përgjegjësive nga mjetet motorike ndaj palëve të treta dhe nga
detyrime të tjera ligjore për sigurimet. Tarifat dhe shumat minimale të siguruara rregullohen me ligj.
Policmbajtësit kanë të drejtën e bonuseve përveç rasteve te dëmeve për rinovimin e polices së tyre kur
plotësohen kushtet.
Sigurimi kasko ka të bëjë me sigurim standard kundër dëmtimeve; pagesa e demit kufizohet nga shuma e
siguruar.
Dëmet njihen normalisht direkt dhe mund të shlyhen pa vonesa.

Sigurimi i pasurisë
Sigurimi i pasurisë ndahet në linjat industriale dhe personale. Për linjat industriale, shoqëria përdor teknikat e
manaxhimit të rrezikut për identifikimin e rreziqeve dhe analizën e humbjeve si dhe bashkëpunon me
risiguruesit. Sigurimi i pasurisë personale konsiston në sigurimin e ndërtesës dhe përmbajtjeve të saj.
Dëmet njihen normalisht direkt dhe mund të shlyhen pa vonesa.

Sigurimi i përgjegjësisë
Mbulongjithëllojetepërgjegjësivedhepërfshinpërgjegjësinëezhdëmtimevetregtaredheprofesionalesi dhe
përgjegjësinë personale.
Ndërkohë që mbulimi i shumicës së përgjegjësive të përgjithshme nënshkruhet në bazë të dëmit, disa
mbulime sigurohen në bazë të ngjarjes.

Sigurimi i aksidenteve
Shitet tradicionalisht si skemë për grupe punonjësish ose si një shtesë ndaj produkteve MTPL.

Shëndeti në udhëtim
Mbulon gjithë dëmtimet dhe aksidentet e tjera personale gjatë udhëtimeve jashtë vendit.
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6.

Aktive afatgjata materiale
Truall

Ndërtesa

Instalime, mobilje,
paisje

Permiresime te
Automjete

ambienteve te marra me

Totali

qera

Kosto
-

347,930

317,658

153,138

103,226

921,952

220,000
(220,000)
-

1,024
(239,706)

4,460
(85)

4,334
(1,330)

-

229,818
(220,000)
(241,121)

Gjendja më 31 dhjetor 2020

-

109,248

322,033

156,142

103,226

690,649

Shtesa
Rivleresime

-

1,200
37,050

5,139
-

3,226
-

-

9,565
37,050

Gjendja më 31 dhjetor 2021

-

147,498

327,172

159,368

103,226

737,264

Gjendja më 1 janar 2020
Amortizimi i vitit
Kthim amortizimi

-

35,156
14,970
(34,389)

285,093
6,841
(56)

113,671
7,996
(1,266)

76,380
2,684
-

510,300
32,491
(35,711)

Gjendja më 31 dhjetor 2020

-

15,737

291,878

120,401

79,064

507,080

Amortizimi i vitit
Pakësime

-

5,389
(19,241)

6,590
-

7,417
-

1,208
-

20,604
(19,241)

Gjendja më 31 dhjetor 2021

-

1,886

298,468

127,818

80,272

508,444

Gjendja më 1 janar 2020
Shtesa
Dalje per rritje kapitali tek bija
Pakësime

Amortizimi i akumuluar

Vlera neto kontabël
Gjendja më 31 dhjetor 2020

-

93,511

30,155

35,741

24,162

183,569

Gjendja më 31 dhjetor 2021

-

145,612

28,704

31,550

22,954

228,820

Mjetet e transportit përfshijnë makina me vlerë kontabël neto prej 3,226 mijë Lek (2020: 15,096 mijë Lek) të blera përmes qirasë financiare (shënimi 18).Vlera e drejtë e
ndërtesave është përcaktuar nga vlerësues të jashtëm, të pavarur, të cilët janë të pajisur kualifikime profesionale të njohura si edhe kanë eksperiencë të kohëve të fundit lidhur
me vendndodhjen dhe kategorinë e pasurisë subjekt vlerësimi. Matja e vlerës së drejtë për këto prona është kategorizuar sipas nivelit 3 të vlerës së drejtë. Në bazë të testit të
vlerës të kryer nga Shoqëria më 31 dhjetor 2021, nuk rezulton nevojë për zhvlerësim të këtyre ndërtesave.
Me anë të vendimit të asamblesë së aksionarëve në datë 14 shtator 2020 shoqëria ka kthyer asetet ndërtesa të blera nga Insig jo jetë me vlerë neto 205,317 mijë lekë.
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7.

Aktive afatgjata jomateriale
AAJM

Total

19,973

19,973

Shtesa

86

86

Pakësime

(5)

(5)

Shtesa

20,054
1,494

20,054
1,494

Gjendja më 31 dhjetor 2021

21,548

21,548

16,077

16,077

394

394

(1)

(1)

Amortizimi i vitit

16,470
392

16,470
392

Gjendja më 31 dhjetor 2021

16,862

16,862

Gjendja neto më 31 dhjetor 2020

3,584

3,584

Gjendja neto më 31 dhjetor 2021

4,686

4,686

Me kosto
Gjendja më 1 janar 2020

Gjendja më 31 dhjetor 2020

Amortizimi
Gjendja më 1 janar 2020
Amortizimi i vitit
Kthim amortizimi
Gjendja më 31 dhjetor 2020

8. Të drejta të përdorimit të aseteve
Lëvizjet e aktiveve në përdorim për vitin 2021 janë si më poshtë:
Vlera bruto
1 janar 2020
Shtesa

Ndërtesa
106,338
6,944

Pakesime

(10,285)

Gjendja më 31 dhjetor 2020
Shtesa
Pakesime

102,997
6,078
(9,015)

Gjendja më 31 dhjetor 2021

100,060

Zhvlerësimi i akumuluar
1 janar 2020

31,060

Shtesa
Pakesime

35,890
(5,142)

Gjendja më 31 dhjetor 2020
Shtesa
Pakesime

61,808
34,471
(7,073)

Gjendja më 31 dhjetor 2021

89,206

Vlera Neto me 31 dhjetor 2020

41,189

Vlera Neto me 31 dhjetor 2021

10,854
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9. Depozita me afat
Depozitat me afat në banka përbëhen nga depozita dhe interesi i maturuar përkatës. Depozitat janë me afat
maturimi më shumë se 1 vit, kanë norma fikse interesi dhe në bazë të detyrimeve ligjore janë të gjitha të
depozituara në bankat shqiptare.
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

490,410

593,995

490,410

593,995

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

LEK

476,092

578,772

EUR

485

496

13,833

14,727

490,410

593,995

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Depozita me afat në banka

Sipas monedhave
Depozita me afat

Interes i përllogaritur/(parapagime)

Normat e interesit nga depozitat paraqiten më poshtë:
Normat e interesit

LEK

1.0% -4.80%

1.9%-3.20%

EUR

0.03%-0.03%

0.01%-1.00%

Bazuar në kërkesat e vendimit nr. 2, më datë 23 janar 2006, për aprovimin e rregullores “Mbi rregullimin
dhe limitet e investimit të kapitalit të kompanive të sigurimit” të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,
kompanitë e sigurimit nuk u lejohet të investojnë në të njëjtën bankë lokale mbi 25% të kapitalit të tyre.
Shoqëria gjate vitit, me miratimin paraprak të AMF-së, ka transferuar depozitat midis bankave të ndryshme
brenda Republikës së Shqipërisë. Analiza e depozitave sipas bankave paraqitet si më poshtë:
Sipas bankave

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Intesa San Paolo/ Veneto Bank

48,813

151,493

First Investment Bank (“FIB”)

117,389

117,389

Union Bank

114,676

114,676

Credins Bank
United Bank of Albania (“UBA”)
Tirana Bank

485

496

175,882

175,882

19,332

19,332

476,577

579,268
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10.

Pjesa e risiguruesit në provizionet e kontratave të sigurimit
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

10,848

15,791

278,514

426,735

289,362

442,526

Jo-jetë
Pjesa e risiguruesit në provigjionet e primeve të
pafituara
Provigjone të dëmeve, pjesa e risiguruesve

a) Analiza e rezervës së risiguruesit për primet e pafituara sipas produktit:
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Të tjera vullnetare

3,890

11,233

Zjarri dhe rreziqet shtesë

6,958

4,558

10,848

15,791

b) Analiza e rezervës të risiguruesit për dëmet:
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Të tjera vullnetare

120,760

216,475

Karton Jeshil

157,454

161,288

300

48,972

278,514

426,735

Zjarri dhe rreziqet shtesë

Shoqëria ka njohur rezerva të risiguruesit për dëmet me 31 dhjetor 2021 bazuar me kontratat e risigurimit
dhe vlerësimin e dëmeve.
11.

Llogari të arkëtueshme nga sigurimi dhe risigurimi
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

204,895

211,177

(148,630)

(146,091)

56,265

65,086

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

146,091

123,451

2,539

22,640

148,630

146,091

Të drejta nga kontrata të sigurimit
- nga polic - mbajtësit (bruto)
Minus: Fondi i provigjionit për humbjet kreditore

Lëvizjet në fondin e provizionit paraqiten si më poshtë :

Gjendja me 1 janar
Shtesa
Gjendje me 31 dhjetor
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12. Kosto te shtyra të marrjes në sigurim
Si pjesë e aktiviteteve të Shoqërisë disa kosto janë të shtyra (komisionet). Një analizë e kostove të shtyra është
paraqitur në tabelën më poshtë:
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

419,718

352,074

53,106

67,644

472,824

419,718

Ne 1 janar
Rritje / (Renie) ne kosto të marra në sigurim
Me 31 dhjetor

Rënie e kostove të shtyra nga viti paraardhës vjen si rezultat i uljeve tëkomisioneve tëagjenteve,kërkesë kjo
nga AutoritetiiMbikqyrjes Financiare.
13.

Investime në shoqeri të kontrolluara

Më 14 maj 2015, Shoqëria përfundoi një marrëveshje për blerjen 100% të 100,000 aksioneve të Dardania
sh.a një shoqëri sigurimi që vepron në Republikën e Kosovës. Vlera nominale për aksion ishte 30 Euro,
çmimi i rënë dakord ndërmjet palëve ka qenë i barabartë me 3,000 mijë Euro (421,680 mijë Lek). Sipas
marrëveshjes së blerjes së aksioneve, çmimi i blerjes u pagua në dy këste prej 2,851 mijë euro transferuar
më 16 mars 2015 dhe 149 mijë euro më 20 nëntor 2015. Në dhjetor 2015, Dardania Sh.a ndërroi emrin në
Eurosig Kosova Sh.a. Më 18 prill 2016, Shoqëria injektoi kapital shtesë në para në vlerën prej 1,210 mijë Euro
në Eurosig sh.a – Kosova. Më 8 qershor 2018, Shoqëria injektoi kapital shtesë në para në vlerë të prej
300,000 mijë Euro në Eurosig sh.a – Kosova. Më 25 qershor 2018, Shoqëria injektoi kapital shtesë në natyrë
në vlerë prej 1,500,000 mijë Euro në Eurosig sh.a – Kosova.
Gjatë vitit 2020 Shoqëria rriti kapitalin në para me 1,000 ,000 Euro nëpërmjet pagesës më datë 30 qershor
2020.
Më 24 shkurt 2017, BQK mori vendimin për vendosjen e një administratori të përkohshëm në shoqërinë
Eurosig KS me qëllim rikuperimin e stabilitetit të pozicionit financiar të shoqërisë. Me vendimin e datës 26
korrik 2019, nr 44-19/2019 të BQK “Për përfundimin e administrimit të përkohshëm të siguruesit, siguruesi
“Eurosig” Kosovë doli nga administrimi i përkohshëm.
Në vitin 2016, Shoqëria përfundoi një marrëveshje për blerjen 100% të 100,000 aksioneve të Insig sh.a një
shoqëri sigurimi që vepron në Shqipëri. Më 1 Qershor 2016, Eurosig sh.a bazuar në kontratën e shitblerjes
së aksioneve të Insig sh.a u bë aksioner i vetëm i kësaj kompanie. Vlera nominale për aksion ishte 600,000
Lek; çmimi i rënë dakord ndërmjet palëve ishte i barabartë me vlerën nominale të aksioneve të blera ose
2,222,122 mijë lekë. Sipas marrëveshjes së blerjes së aksioneve, çmimi i blerjes u pagua në tre këste prej
238,000 mijë Lek ; 1,954,122 mijë Lek dhe 30,000 mijë Lek.
Shoqëria, me anë të vendimit të Aksionareve numër 16, datë 23 dhjetor 2016 vendosi:

1)
2)

miratimin e ndarjes së Shoqërisë Insig sh.a në dy Shoqëri pritëse të themeluara rishtazi: Insig sh.a
(shoqëri sigurimi jo-jete) dhe Insig Jete sh.a
miratimin e marrëveshjes së ndarjes së Shoqërisë Insig sh.a në dy shoqëri pritëse të themeluara
rishtazi Insig sh.a (shoqëri sigurimi jo-jete) dhe Insig Jete.

Ndarja hyri në fuqi në datë 1 janar 2017. Shoqëria Insig Jeta u krijua me një kapital prej 370 000 mijë lekë i
përbërë nga 616 aksione, me vlerë nominale 600,649.35 për aksion, 100% të zotëruara nga Eurosig Sh.a.
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13. Investime në shoqeri të kontrolluara (vazhdim)
Shoqëria me anë të kontratës së shitjes, datë 10 maj 2017, ka shitur 90% të aksioneve të saj në Insig Jetë
Sh.a, respektivisht në masën 45% të aksioneve Z. Samir Mane dhe 45% të aksioneve Z. Shefqet Kastrati për
vlerën totale prej 473,305 mijë Lek (3,500,000 Euro). AMF me anë të vendimit numër 53 të Bordit, datë 22
maj 2017, vendosi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në masën 45% të aksionarit Z. Samir Mane dhe
45% të aksionarit Z. Shefqet Kastrati, në shoqërinë e sigurimit të Jetës “Insig Jetë” sh.a., sipas kontratës së
shitjes së aksioneve datë 10.05.2017.
Më 31 dhjetor 2019, Shoqëria zotëron 10% të aksioneve të Insig Jete sh.a të cilat përbëjnë 61 aksione me
vlerë nominale 600,649.35 lekë për aksion. Më 26 maj 2020 është firmosur marrëveshja për revokimin e
kontratës së shitjes së aksioneve të Insig Jetes date 10.05.2017. Në bazë të marrveshjes së revokimit,
Eurosig sha ka kthyer shumën prej 20,000 mije Lek palës blerëse dhe ka marrë në këmbim 90% të
aksioneve për vlerën 333,000 mijë Lek.
Më 31 dhjetor 2021 shoqëria zotëron 100% të aksioneve të Insig jetë sha.
Të dhënat mbi Investimet e kontrolluara në Shoqëri tregohen si më poshtë:
2021
Emri
Eurosig
Kosova Sh.a

Insig Jo-Jete
Sh.a

Insig Jete Sh.a

Adresa
Rr. Suljman
Vokshi Nr 4
Prishtine,
Kosove
Rr Kavjes
INSIG Nr.
116, Tirane,
Shqipëri
Rr Labinoti,
Nr 77 Tiranë,
Shqipëri

2021

2020

2020

Aktiviteti

%e

Vlera 000

%e

Vlera 000

Kryesor

pjesemarrjes

LEK

pjesemarrjes

LEK

Shoqëri
Sigurimesh

100%

1,118,380

100%

1,118,380

Shoqëri
Sigurimesh

100%

1,852,122

100%

1,852,122

Shoqëri
Sigurimesh

100%

590,000

100%

590,000

3,560,502

3,560,502

14. Investimi në tituj kapitali të shoqërive të tjera
Më 31 korrik 2019, u aprovua nga asambleja e aksionereve blerja e 9% të aksioneve të Bankës së Bashkuar
të Shqipërisë për çmimin 115,000,000 Lek. Kontrata e shitblerjes së kuotave u realizua me 1 gusht 2019.
Më 17 dhjetor 2019, asambleja e aksionerëve e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë vendosi rritjen e kapitalit
me 1 milion USD. Eurosig kreu pagesën e 90,200 USD me datë 30.12.2019.
Më 7 prill 2020 u aprovua nga asambleja e aksionarëve blerja e 8,027 aksioneve pranë Bankës së Bashkuar
të Shqipërisë me një çmim total prej 168,567 USD.Kontrata e shitblerjes së kuotave u realizua më datë 09
qershor 2020. Më 28 tetor 2020 u aprovua nga asambleja e aksionarëve blerja e 12,673 aksioneve pranë
Bankës së Bashkuar të Shqipërisë me një çmim total prej 266,133 USD. Kontrata e shitblerjes së kuotave u
realizua më datë 07 dhjetor 2020. Më 10 nëntor 2020 u aprovua nga asambleja e aksionarëve blerja e
12,848 aksioneve pranë Bankës së Bashkuar të Shqipërisë me një çmim total prej 269,808 USD. Kontrata e
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14.

Investimi në tituj kapitali të shoqërive të tjera (vazhdim)

shitblerjes së kuotave u realizua më datë 13 nëntor 2020. Më datë 19 shkurt 2020, asambleja e aksionerëve
e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë vendosi rritjen e kapitalit me 894,094 USD. Eurosig kreu pagesën e më
datë 19 shkurt 2020. Më datë 09 korrik 2021, asambleja e aksionerëve e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë
vendosi shitjen e 30% të aksioneve të ISDB kundrejt Eurosig sha sipas kontratës nr 3493 no kol. 1967 datë
09.07.2021 . Eurosig kreu pagesën më datë 29 korrik 2021 shumën prej 412,496,857 lek. Banka e
Shqipërisë nuk ka aprovuar kalimin e aksioneve.
Analiza e investimeve në tituj kapitali paraqitet si më poshtë për të dy vitet:
Të dhënat mbi Investimet në shoqëritë e
kontrolluar tregohen si më poshtë:

Emri

United Bank of
Albania

Adresa
RR. Dritan
Hoxha, Nd. 11,
H.3, Njesia
Bashkiake Nr.
7, Tirane 1023,
Shqipëri

Zhvlerësime të
investimeve

2021

2021

2020

2020

Aktiviteti

%e

Vlera 000

%e

Vlera 000

Kryesor

pjesemarrjes

LEK

pjesemarrjes

LEK

Banke

51%

712,002

21%

299,505

(230,000)
482,002

15.

299,505

Aktive të tjera

Dëme me paditë e regresit lidhen me pagesa të kryera nga Shoqëria për të shlyer dëme të shkaktuara nga një
palë e pasiguruar dhe që priten të arkëtohen si rrjedhojë e vendimeve gjyqësore. Këto pagesa janë kryer në
vijim të direktivave të Byrosë Shqiptare të Sigurimeve si dhe në përputhje me kuadrin rregullator përkatës.
Këto padi janë në proçese gjyqësore të nisura nga Banka Shqiptare e Sigurimeve dhe përfaqësuara në gjykatë
nga vetë Shoqëria.
Debitorë të tjerë, agjentët e Eurosig, paraqet vlerën e financimeve të dhëna agjentëve të punësuar me qëllim
përballimin e operacioneve të shitjeve të detyrueshme për muajt në vijim.

Parapagime
Shpenzime të shtyra

Debitor
Garanci per kartonin jeshil
Debitorë të tjerë, agjentet e
Eurosig
Zhvlerësime për te arketueshme
nga agjentet
Debitore per fond kompesnimi
Dëme me padi regresi
Parapagime ndaj pronarit
Aktive te tjera financiare

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

318

789
10,642

318

11,431

392
61,184

606
61,128

286,986

311,907

(266,986)

(266,986)

12,645
1,537
102,447

12,222
146,289

198,205

265,166

198,523

276,597
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16. Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Arka
LEK

538
538

739
652

EUR

-

87

11,676
8,822

2,339
1,371

EUR

2,806

844

USD

48

124

12,214

3,078

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Provigjione për primet e pafituara

1,153,468

1,023,966

Rezerva për demet e raportuara
por te pashlyera- RBNS

1,200,760

1,116,246

299,457

301,853

2,653,685

2,442,065

Llogari rrjedhëse në banka
LEK

17.

Provizione për kontratat e sigurimit

Rezerva për dëme e ndodhura të
pa-raportuara- IBNR

a)

Analizë e lëvizjes së provizioneve për primet epafituar
2021

2021

2021

Bruto

Risigurim

Neto

Gjendje më 1 janar
Prime e shkruar gjatë vitit

1,023,966
2,316,620

15,791
(81,362)

1,008,175
2,397,982

Minus: Prime të fituar gjatë vitit

(2,187,118)

76,419

(2,263,537)

1,153,468

10,848

1,142,620

Gjendje më 31 dhjetor

Analiza e primeve sipas produktit paraqitet në shënimin 22 të këtyre pasqyrave financiare.

b)

Analizë e lëvizjeve të rezervave për dëmetpezull-RBNS
2021

2021

2021

Bruto

Risigurim

Neto

Dëme gjatë vitit

1,116,246
679,473

420,735
5,750

673,723

Dëme e paguara

(594,959)

(147,971)

(446,988)

Gjendje më 31 dhjetor

1,200,760

278,514

922,246

2020

2020

2020

Bruto

Risigurim

Neto

Gjendje më 1 janar
Dëme gjatë vitit
Dëme e paguara

1,105,366
585,781
(574,901)

517,011
43,274
(139,550)

568,355
542,507
(435,351)

Gjendje më 31 dhjetor

1,116,246

420,735

675,511

Gjendje më 1 janar

695,511
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17. Provizione për kontratat e sigurimit (vazhdim)
Analiza e lëvizjes së rezervës për dëme tëparaportuara
2021

2021

2021

Bruto

Risigurim

Neto

Gjendje më 1 janar
Ndryshimi gjate vitit

301,853
(2,396)

6,000
(6,000)

295,853
3,604

Gjendje më 31 dhjetor

299,457

-

299,457

2020

2020

2020

Gjendje më1 janar
Ndryshimi gjate vitit
Gjendje më31 dhjetor

Bruto

Risigurim

Neto

432,314
(130,461)

74,000
(68,000)

358,314
(62,461)

301,853

6,000

295,853

Analiza e Provizioneve bruto RBNS e pastër sipas produkteve

Motorike (MTPL)
Kufitare

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

545,086

346,439

3,141

2,280

Shëndeti në udhëtim dhe aksidentet

39,209

44,035

Të tjera vullnetare

147,435

236,330

Motorike (kasko)

28,840

32,044

Karton Jeshil

381,012

381,060

Zjarri dhe rreziqet shtesë

38,729

74,058

1,183,452

1,116,246

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

237,750

257,883

11,659

10,685

Analiza e Provizioneve bruto IBNR e pastër sipas produkteve

Motorike (MTPL)
Kufitare
Shëndeti në udhëtim dhe aksidentet

7,941

6,227

Të tjera vullnetare

6,665

3,987

Motorike (kasko)
Karton Jeshil
Zjarri dhe rreziqet shtesë

4,379

407

20,142

16,664

10,921

6,000

299,457

301,853
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17. Provizione për kontratat e sigurimit (vazhdim)

c)

Maturimet e mbetura për detyrimet e sigurimeve, bazuar në flukset e pritshme

2021

Më pak se 1 vit

Nga 1 deri 5 vjet

Nga 5 deri 10 vjet

Totali

Detyrime sigurimi
UPR & URR

1,153,468

-

-

1,153,468

RBNS & IBNR

1,319,313

163,596

-

1,482,910

2,472,781

163,596

-

2,636,378

Më pak se 1 vit

Nga 1 deri 5 vjet

Nga 5 deri 10 vjet

Totali

1,023,966

-

-

1,023,966

1,129,715

288,384

-

1,418,099

2,153,681

288,384

-

2,442,065

2020
Detyrime sigurimi
UPR & URR
RBNS & IBNR (shënimi 24)

18. Detyrime të qirasë financiare
Shoqëria lidhi një marrëveshje qiraje financiare më 2015 me Credins Leasing për blerjen e tre automjeteve.
Tabela në vijim paraqet një analizë të kushteve dhe afateve të marrëveshjeve. Në vitin 2017 Shoqëria lidhi një
marrëveshje qiraje financiare me me Landlease sh.a për blerjen e nje automjeti. Pronësia e automjeteve në
fund të afatit të kontratave të qirasë i kalon shoqërisë.
Në vitin 2019 Shoqëria ka vlerësuar dhe njohur qiratë që më parë janë klasifikuar si qera operative në
përputhje me SNRF 16 siç tregohet në shënimin 4 të pasqyrave financiare.
Qiratë financiare paraqiten si më poshtë:

Qira financiare nga bankat
Qira financiare IFRS 16
Interesa te matuaruar per IFRS 16

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

-

2,314

11,750

43,497

234

222

11,984

46,033

Një analizë e pagesave minimale të paanullueshme të qirasë më 31 dhjetor 2021 dhe 2020 është si në vijim:
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Më pak se një vit

9,460

39,105

Nga një vit deri në pesë vjet

2,746

9,268

-

-

(222)

(2,340)

11,984

46,033

Më shumë se pesë vjet
Shpenzime të pritshme nga interesi
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19. Huatë
Shoqëria ka lidhur një marrëveshje për një linjë kredie me bankën ‘Intesa San Paolo Sh.a’. Banka i ka akorduar
shoqërisë një linjë kredie prej 13,959 mijë Lekë (EUR 100 mijë) plotësisht të përdorur më 31 dhjetor 2016. Teprica
më 31 dhjetor 2020 ka qene në vlerën 2,282 mijë Lekë. Shoqëria në 31.12.2021 nuk rezulton me asnjë detyrim.

20.

Llogari të pagueshme për sigurimin, risigurimin dhe të tjera

DetyrimendajInsigSh.abazohet në marreveshjet ehuasë midisEurosigSh.a dheInsigsh.a medatë21 Qershor
2016 të rinovuar në 2017 me nje afat te pacaktuar dhe ne marreveshjen e dates 26.07.2019 me afat 10 vjecar.
Huatë nuk mbartin interes.
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

142,858
44,016
24,601
9,992
261,861
47,526
-

130,361
44,790
22,765
10,204
688,577
7,564
17,956

530,854

922,217

Furnitorë
Kontrata risiguruesi te pagueshme
Taksa dhe kontribute te pagueshme
Të pagueshme ndaj punonjesve
Të pagueshme ndaj Insig Sh.a
Të tjera llogari të pagueshme
Kreditorë për detyrime fond kompensimi

21. Rezerva për fond kompensimi
Rezerva për fondin e kompensimit me 31 dhjetor 2021 dhe 2020, paraqitet si mëposhte:
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Gjendja në fillim viti
Rritja në rezerva

95,597
18,920

23,945
71,652

Gjendja në fund viti

114,517

95,597

22.

Kapitali aksioner

Aksionerët e shoqërisë në fund të vitit janë si vijon:
Z. Kadri Morina
Shoqëria “Euro-Alba.Ea” sh.p.k.
Z. Xhevdet Morina
Z.Ylli Merkaj

31 dhjetor 2021
%
58.21
25.69
15.82
0.28

31 dhjetor 2020
%
64.51
17.66
17.53
0.30

100.00

100.00

Struktura e aksionerëve të shoqërisë ka ndryshuar si rrjedhojë e Vendimit të Asamblesë së Akionerëve Nr.
10. datë 23,07,2021 "Për disa ndryshhime në statutin e shoqërisë Eurosig sh.a si rezultati i zmadhimit të
kapitalit askionar" ku vendosi zmadhimin e kapitalit nëpërmjet emëtimit të aksioneve të reja nga aksionerët
e shoqërisë. kapitali themeltar është bërë 2,495,650,000 lek nga 2,765,650,000 lek. Sipas Vendimit Nr.
4252, Datë 23.07.2021, për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë, kapitali i shoqërisë "Eurosig" Sha
do të zmadhohet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja në vlerën 270 milion lekë, të pagueshme me
kontribut në mjete monetare nga aksionari ekzistues, me përfaqesues ligjor z. Gazmend Neza, duke rritur
kapitalin e shoqërisë nga 2,495,650,000leke ne 2,765,650,000 leke.
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23. Rezerva të tjera
Rezervatëtjeranë31dhjetor2021 konsistojnë nërezervaligjorenëpërputhjemeligjin52,mëdatë22maj 2014.
24. Primet
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

2,316,620

2,035,702

(81,362)

(116,318)

(129,503)

38,549

(4,943)

(28,142)

2,100,812

1,929,791

Primet e shkruara bruto
Primet e shkruara të ceduar në risigurim
Ndryshimi në primet e pafituara
Ndryshimi bruto në primet e pafituar dhe
RBNS, pjesa e risiguruesit

Analizë sipas produktit
Primet

Risiguruesi

Ndryshimi

Ndryshimi

Primet e

Dëmet e

neto në UPR

UPR Risig.

fituar neto

paguara

31 dhjetor 2021

bruto

Motorike (MTPL)

1,472,900

(18,905)

(43,022)

-

1,410,973

298,897

67,135

-

(1,375)

-

65,760

4,267

224,010

-

(30,645)

-

193,365

5,576

75,695

(9,633)

(24,494)

(7,343)

34,225

153,762

Kufitare
Shëndeti në
udhëtim dhe
aksidentet
Të tjera vullnetare
Motorike (kasko)
Karton Jeshil
Zjarri dhe rreziqet
shtesë
Totali jo-jetës

82,214

-

(5,411)

-

76,803

51,175

310,444

(20,587)

(13,891)

-

275,966

54,834

84,222

(32,237)

(10,665)

2,400

43,720

26,417

2,316,620

(81,362)

(129,503)

(4,943)

2,100,812

594,928

Primet

Ndryshimi

Ndryshimi

Primet e

Dëmet e

neto në UPR

UPR Risig.

fituar neto

paguara

(18,281)

(48,517)

-

1,308,466

268,214

-

(10)

-

38,956

9,636

201,331

-

525

-

201,856

72,069

Të tjera vullnetare

73,647

(22,332)

(2,446)

(24,440)

24,429

12,583

Motorike (kasko)

69,588

-

(6,552)

-

63,036

50,243

Karton Jeshil
Zjarri dhe rreziqet
shtesë

234,654

(42,114)

24,265

-

216,805

90,677

42,252

(33,591)

71,284

(3,702)

76,243

5,675

2,035,702

(116,318)

38,549

(28,142)

1,929,791

509,097

31 dhjetor 2020

bruto

Motorike (MTPL)

1,375,264
38,966

Kufitare
Shëndeti në
udhëtim dhe
aksidentet

Totali jo-jetës

Risiguruesi

Shpenzimet e marrjes në sigurim dhe shpenzimet e tjera shpërndahen sipas produkteve të ndryshme bazuar
në përpjestimin e primit bruto për produkt ndaj primeve totale bruto.
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25. Të ardhura nga tarifat dhe komisionet-neto
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

(5,196)

(11,026)

417

1,801

(4,779)

(9,225)

Komisione risigurimi dhe bashkësigurimi
Shpenzime komision i ndermjetesimi te
risiguruesit

26.

Të ardhura financiare dhe nga investimet

Të ardhurat nga interesi lidhen me të ardhurat nga depozitat qëpërfshihen në zërin kredi dhe të drejta të tjera,
llogaritë rrjedhëse dhe depozitat afat-shkurtra që përfshihen në zërin mjete monetare dhe ekuivalentet e
tyre.
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

Të ardhura nga interesi
Të ardhura/ shpenzime te tjera
Total te ardhura financiare
Shpenzime per qira financiare

(13,037)

(12,492)

(101)

(34,689)

(13,138)

(47,181)

49

325

Shpenzime interesi në perputhje
me IFRS 16

1,642

3,640

Total shpenzime financiare

1,691

3,965

Shpenzimet e interesit lidhen me marrëveshje qeraje me Landeslease Sh.a për blerjen e pesë mjeteve të
transportit, interesa të përllogaritura në përputhje me kërkesat e SNRF 16.
27.

Dëmet dhe përfitimet e shlyera të polic-mbajtësve, neto
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

Dëmet e paguara
Bruto

594,928

574,901

Pjesa e risiguruesit

(147,971)

(139,550)

82,118

(119,581)

148,221

164,276

677,296

480,046

Ndryshime në rezervën e dëmeve
Bruto
Pjesa e risiguruesit

Analiza e rezervave të dëmeve sipas produkteve paraqitet në shënimin 17 të këtyre pasqyrave financiare.
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28. Kosto të marrjes në sigurim
Sipas udhëzimit nr. 12 datë 04.04.2017 për taksat kombetare, taksa e primit evidentohet veçmas nga primi i
shkruar. Në rolin e agjentit të taksës mbi primet e shkruara, shoqëria e sigurimeve është përgjegjësepër
llogaritjen, deklarimin, mbledhjen dhe pagesën e taksës së primit të shkruar për llogari të organit tatimor.
Shuma totale e primeve të shkruara të faturuara gjatë muajit, si dhe taksa prej 10% e tyre deklarohet dhe
paguhet nga shoqëria e sigurimeve deri në datën 15 të muajit pasardhës të muajit, për të cilin janë faturuar
primet e sigurimit, në deklaratën mujore të taksave kombëtare.
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

Shpenzime për komisione të paguara

967,967

862,164

Shpenzime të tjera të marrjes në sigurim

(53,106)

(67,644)

Totali shpenzimeve të marrjes në sigurim

914,861

794,520

29. Shpenzime administrative
Gjatë vitit 2021, numri mesatar i punonjësve ishte 271 (2020: 287 punonjës).
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

165,725

162,469

7,729

3,882

Kontribute per autoritetet vendase

84,577

116,561

Amortizimi

55,468

68,775

Shpenzime promocioni

25,216

18,894

Shpenzime nga te trete

15,816

18,461

Shpenzime udhetimi

14,206

14,033

Shpenzime personeli
Shperblime per punonjesit

Shpenzime ligjore

9,451

1,869

Telekomunikacion

8,801

9,306

Riparime dhe mirembajtje

7,905

8,059

Taksa dhe tarifa vendore

6,538

8,717

Shperblime te Bordit Mbikeqyres

4,779

5,121

Shpenzime informatike

4,137

1,547

Shpenzime kancelarie

2,017

1,673

Shpenzime qeraje

1,015

-

Sherbime te tjera

34,131

57,938

Shpenzime per provizione

13,982

22,640

461,493

519,945

Shpenzimet për promocion lidhen me kostot për porositjen dhe prodhimin e produkteve të natyrës
reklamuese duke përfshirë këtu dhurata me logon e Shoqërisë, dhurata promocionale të shpërndara në
panaire dhe evente si dhe produkte zyre me logon e Shoqërisë. Në kontributet për autoritet vendase
përfshihen shpenzimet për fondin e kompesimit si edhe kontributi vjetor prej 1.5% i të ardhurave të
Shoqërisë për AMF. Shpenzime e auditimit për vitin 2021 janë 3,540,180 Lek (2020: 3,540,180 Lek).
Shoqëria nuk ka marrë shërbime shtesë nga shoqëri të tjera të licensuara për të dhënë shërbime auditimi.
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29.

Shpenzime administrative (vazhdim)

Struktura e stafit të shoqërisë është si më poshtë:
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

Drejtues
Rrjeti i shitjes
Demet
Administrate
Të tjerë

5
162
15
59
30

5
217
10
39
16

Total

271

287

30.

Shpenzime të tjera operative
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

251

261

Komisione bankare

8,234

7,453

Penalitete dhe gjoba

10,613

3,797

19,098

11,511

Taksa regjistrimi

31.

Fitimi/ (humbje) të tjera

Fitime nga kurset e këmbimit
Humbje nga kurset e këmbimit

Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

(5,605)

(6,540)

16,714

(1,937)

(9,078)

(2,929)

Humbje nga rimarrja e Insig Jete

-

140,305

Fitime/ (humbje) të tjera- neto

2,031

128,899

Të ardhura të tjera

32.

Tatimi mbi fitimin

Tatimi i shtyrë lidhet me diferencat e perkohshme që rezultojnë nga implementimi i SNRF 16 dhe është
përllogaritur me normat tatimore në fuqi 15%.

Fitimi kontabel para tatimit
Tatimi i fimit me normat ligjore (15%)
Revokim kontrate ndertese
Tatimi revokim kontrate ndertese
Shpenzime te panjohura
Tatimi për shpenzimet e pazbritshme
Shpenzimi i tatim fitimit për vitin

Tatim fitimi i shtyrë
Shpenzime totale tatimi mbi fiitmin

Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2021

më 31 dhjetor 2020

(187,741)

47,311

(28,161)
-

7,097
(29,483)

-

(4,422)

305,194
45,779

63,906
9,585

17,618

12,260

-

-

17,618

12,260
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33.
Palët e lidhura
Palëtkonsiderohentëlidhura nësenjërapalëkamundësinëtëkontrollojëpalëntjetërosetëushtrojë influencë
të rëndësishme mbi palën tjetër në marrjen e vendimeve financiare apo vendimeve të tjera. Palët e lidhura
përfshijnë aksionarët, drejtorët dhe entitete të lidhura me Shoqërinë.
31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

Shitje
Të ardhura Insig sh.a

-

18,618

Të ardhura Insig Jete sh.a

-

21

-

18,638

-

13,031

Blerje
Blerje AAM dhe shpenzime Insig sh.a
Shperblime te Bordit Mbikeqyres

4,779

5,121

Paga Administratori

3,600

3,600

8,379

21,751

Të arkëtueshme
Te arkëtueshme ndaj Insig sh.a
Parapagime ndaj pronarit

Të pagueshme
Të pagueshme Insig sh.a
Të pagueshme ndaj Insig Sh.a
Të pagueshme ndaj Insig Jete Sh.a

-

-

102,447

146,289

102,447

146,289

-

-

286,204

688,577

-

-

286,204

688,577

Përfitimet e mëpasshme, bazuar në pagesa aksionesh dhe përfitimet afatgjata nuk aplikohen meqë përfitime
të tilla nuk ofrohen.
34.

Angazhimet dhe pasiguritë

Angazhimet e qiramarrjes
Angazhimet e qiramarrjes, bazuar në kontrata vjetore të lidhura për qira zyrash, janë analizuar në shënimin
4 të pasqyrave financiare.

Çështjet gjyqësore
Përgjatë rrjedhës të zakonshëm të biznesit, Shoqëria është përfshirë në pretendime dhe veprime ligjore të
ndryshme. Sipas opinionit të drejtimit, zgjidhja përfundimtare e këtyre çështjeve nuk do të ketë efekt negativ
material në pozicionin financiar të Shoqërisë apo ndryshimin e aktiveve neto. Çështjet ligjore janë të
zakonshme në të cilat paditësit nuk bien dakord me vlerësimin e dëmit të bërë nga Shoqëria.
Drejtimi i vlerëson pretendimet duke përdorur ekspertizë të jashtme dhe të brendshme përfshirë këtu edhe
konsulencënligjore. Drejtimi beson sekëtovlerësimejanëtëpërshtatshmepor megjithatëpranon se rezultati
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34.

Angazhimet dhe pasiguritë (Vazhdim)

final mund të jetë një shumë më e madhe ose më e vogël se sa ajo e parashikuar.
AMF më anë të vendimit të Bordit numer 162, i ka kërkuar Shoqërisë anullimin e shtimit të kapitalit të Eurosig
SH.a, Kosovë në vlerën prej 300 mijë euro, pasi ky transaksion nuk është në përputhje me vendimin nr. 148
datë 27.10.2017 të Bordit të AMF-së. Vendimi nr. 148 datë 27.10.2017 i Bordit të AMF-sëparashtron masat
administrative, ndër të tjera, ndalimin e transaksioneve me palët e lidhura dhe hartimin e planit për
përmirësiminetreguesverregullatorëtëShoqërisë.
Shoqëria ka ankimuar vendimin nr. 162 të Bordit të AMF pranë gjykatës administrative të shkallës së parë
Tiranë. Gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë, me anë të vendimit numër 80-2019-274 datë
01.02.2019, ka pranuar padinë e Shoqërisë ndaj Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për shfuqizimin e aktit
administrativ, nr. 162 datë 30.07.2018 të Bordit të AMF dhe masat e marra sipas atij vendimi si edhe
detyrimin ndaj AMF për njohjen e investimit të kryer në blerjen e aksioneve në shoqëritë e kontrolluara si
aktive në mbulim të provigjioneve teknike dhe aftësisë paguese.
Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 2254 (86-2019-2581) date 12.07.2019, ka lënë në fuqi
vendimin e Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, duke e kthyer atë në titull ekzekutiv, të detyrueshme
për zbatim. Për pasojë, prej 3 mujorit të dytë të vitit 2019 ka përfshirë në përllogaritjet e treguesve
rregullatore investimet në shoqëritë e kontrolluara, gjë e cila ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e
treguesve rregullatorë. AMF ka bërë rekurs për këtë vendim.

Legjislacioni tatimor
Ligji Shqiptar për tatimet dhe doganat është objekt interpretimesh të ndryshme dhe ndryshimesh, të cilat
mund të ndodhin shpesh. Interpretimi nga ana e manaxhimit të këtyre ndryshimeve ashtu si ato aplikohen në
transaksionet dhe veprimtarinë e shoqërisë mund të kundërshtohen nga Autoritetet perkatëse.
Autoritetet tatimore shqiptare mund të mbajnë një qëndrim kundërshtues në lidhjeme interpretimin e tyretë
legjislacionit dhe vlerësimeve, dhe është e mundur që megjithëse transaksionet dhe aktivitetet nuk janë
kundërshtuar në të shkuarën të mund të kundërshtohengjithësesi.
Si rezultat i kësaj, mund të ketë vlerësime për tatime shtesë të rëndësishme, gjoba dhe interesa përkatës.
Periudhatfiskalemund tëqëndrojnëtëhapura për t’urishikuar nga autoritetet nëlidhje metaksat deri në pesë
vjet prej vitit të rishikimit.
35.

Manaxhimi i rrezikut financiar

Transaksionet me instrumentat financiare rezultojnë në marrjen e rreziqeve financiare nga Shoqëria. Këto
përfshijnërrezikunetregut,rrezikunekredisë(dukepërfshirërrezikunerisigurimit)dherrezikun elikuiditetit.
Secilingakëtorisqefinanciareështëpërshkruarmëposhtë,bashkëmenjëpërmbledhjetë mënyrave që ndjek
Shoqëria për manaxhimin e këtyrerreziqeve.
a.

Rreziku i tregut

Rreziku i tregut përfshin tre lloje rreziku:


rreziku i monedhës – rreziku që vlera e një instrumenti financiar mund të luhatet nga
ndryshimet e normave të këmbimit valutor.




rreziku i vlerës së drejtë të normës së interesit – rreziku që vlera e një instrumenti financiar
mund të luhatet për shkak të ndryshimeve në tregun e normave të interesit.
rreziku i çmimit – rreziku që vlera e një instrumenti financiar mund të luhatet si rezultat i
ndryshimeve të çmimeve të tregut, nëse këto ndryshime janë shkaktuar nga faktorë specifik
për instrumentat e veçantë apo emetuesit e tyre ose faktorë që ndikojnë të gjitha
instrumentat e tregtuara në treg.
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35. Manaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim)
Rreziku i tregut përfaqëson jo vetëm mundësinë për humbje por edhe për fitim.

i)

Përputhshmëria e aktiveve/detyrimeve

Shoqëria manaxhon aktivet e saj duke përdorur një mënyrë që balancon cilësinë, diversifikimin,
kompensimin e aktiveve/detyrimeve, likuiditetin dhe kthimin e investimit. Qëllimi i proçesit të investimit
është optimizimi i të ardhurave pas tatimit nga investimi dhe të ardhurave totale të rregulluara me rrezikun,
duke siguruar që të gjitha aktivet dhe detyrimet manaxhohen në bazë të flukseve monetare dhe afatit. Bordi
mbikqyrës kontrollon dhe aprovon portofolët periodikisht, duke vendosur instruksionet dhe limitet e
investimit, dhe duke mbikqyrur proçesin e manaxhimit të aktiveve/detyrimeve. Kujdes i jepet dhe
përputhjes me rregullat e përcaktuara nga ligji.
Shoqëria cakton portofolin e aktiveve të synuar për çdo produkt kryesor sigurimi, të cilat përfaqësojnë
strategjitë e investimit të përdorura për të financuar me fitueshmëri detyrimet e saj brenda niveleve të
caktuara të rrezikut. Këto strategji përfshijnë objektiva për kohëzgjatjen efektive, likuiditetin, sektorin e
përqëndrimit të aktiveve dhe cilësinë e kreditimit.Vlerësimet e përdorura për të përcaktuar shumën e
përafërt dhe kohën e pagesave për ose në emër të policmbajtësve për detyrimet e sigurimit rivlerësohen
rregullisht.
Shumë nga këto vlerësime janë subjektive dhe mund të ndikojnë aftësinë e shoqërisë për të arritur qëllimet
dhe objektivat e saj në lidhje me manaxhimin e aktiveve/detyrimeve.

ii)

Rreziku i normës së interesit

Ekspozimi i shoqerise ndaj rrezikut të tregut për ndryshimet në normat e interesit është i përqendruar në
portofolin e saj të investimeve. Operacionet e shoqerise janë të ekspozuara ndaj rrezikut të luhatjes së
normave të interesit në masën që aktivet qe perfitojne interes dhe detyrimet që mbartin interes maturohen
ose ri-vleresohen në kohë të ndryshme apo në shuma të ndryshme.
Shoqëria është gjithashtu e ekspozuar ndaj rrezikut të ndryshimit të flukseve të ardhshme të parasë që vijnë
nga ndryshimet në normat e interesit të tregut. Ky risk është i kufizuar duke marrë në konsideratë që pjesa më
e madhe e investimeve të shoqërisë që japin interes në ditën e raportimit kanë normë fikse interesi. Shoqëria
monitoron këtë ekspozim nëpërmjet kontrolleve periodike të pozicioneve të aktiveve dhe detyrimeve.
Shënimi32gmëposhtëparaqetanalizënerivlerësimittënormavetëinteresitnëdatëne raportimitpër aktivet
dhe detyrimet financiare të shoqërisë.

iii)

Rreziku i kursit të këmbimit

Shoqëriaështëeekspozuarndajrrezikut valutor nëpërmjettransaksionevenëvalutë.Ky është rreziku që vlera
e instrumentit financiar mund të luhatet për shkak të ndryshimeve në normat e kursit të këmbimit.
Ekspozimi ndaj këtij rreziku në datën e raportimit konsiderohet si i ulët përderisa aktivet dhe detyrimet e
shoqërisë, përveç depozitave në bankë në Eur dhe USD, janë të paraqitura në LEK. Ndjeshmëria ndaj rrezikut
valutor llogaritet nga manaxhimi dhe është paraqitur në shënimin 33.h.
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35.

Manaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim)

b.

Rreziku kreditor

Ekspozimi maksimal ndaj rrezikut të kreditimit paraqitet nga vlerat e mbetura të aktiveve të lidhura, të
paraqitura në tabelën më poshtë:

Depozitat me afat
Te arketueshme nga aktiviteti i sigurimit
Rezerva per deme e risiguruesit
Aktive te tjera financiare
Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre

31 dhjetor 2021

31 dhjetor 2020

490,410
204,895
289,362
465,191
12,214

593,995
211,177
426,735
532,152
3,078

1,462,072

1,767,137

PortofoliiShoqërisëmenjështrirjeafat-shkurtërdheinvestimetetjerajanësubjektirrezikuttëkredisë. Kyrisk
përcaktohet si një humbje potenciale në vlerën e tregut si rezultat i ndryshimeve të pafavorshme në aftësinë e
një huamarrësi për të ripaguar borxhin. shoqëria e manaxhon këtë risk nëpërmjet analizave të kujdesshme të
nënshkrimit dhe rishikimeve të bordit drejtues dhe mbledhjeve të vazhdueshme për rishqyrtimin e
zhvillimeve.
Shoqëria nuk ka një politikë kreditimi të caktuar megjithatë monitoron ekspozimin ndaj rrezikut të kredisë
vazhdimisht. Shoqëria ka adoptuar një politikë mbrojtëse ndaj rrezikut të investimeve.
Më poshtë janë paraqitur të drejtat për primet nga policmbajtësit dhe debitorë të tjerë, më 31 dhjetor 2021
dhe 2020:
2021
0 - 90 ditë
30,828

91- 180 ditë
5,868

181- 365 ditë
7,172

mbi 365 ditë
161,027

Totali
204,895

0 – 90 ditë
32,828

91- 180 ditë
14,733

181- 365 ditë
15,717

mbi 365 ditë
147,899

Totali
211,117

2020

Kreditë dhe të drejtat e tjera përbëhen kryesisht nga depozitat në bankat lokale, të pa klasifikuara nga
institucione ndërkombëtare si edhe të drejta të tjera finanicare për arkëtim sic paraqiten në shënimin 16.
b.

Rreziku i likuiditetit

Rreziku i likuiditetit rritet në financimet e përgjithshme të aktiviteteve kryesore të shoqërisë dhe në
manaxhimin e pozicionit. Ai përfshin si pamundësinë për financimin e aktiveve në maturimin me normat e
caktuara ashtudhe të rrezikut tëpamundësisë për tëlikujduar një aktiv me një çmim të arsyeshëm dhe brënda
një afati kohor të caktuar.
Shoqëria zotëron një portofol me aktive likuide si pjesë e strategjisë së manaxhimit të rrezikut të likuiditetit,
për të siguruar aktivitet të vazhdueshëm dhe përmbushje të kërkesave ligjore. Pozicioni i likuiditetit të
Shoqërisë është i mirë dhe të gjitha kërkesat e detyrueshme për shlyerjen e dëmeve janë përmbushur gjatë
vitit.
Shënimi 33 (ë) paraqet analizën e maturitetit të raportimit për aktivet dhe detyrimet financiare të
Shoqërisë.
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35. Manaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim)
b.

Rreziku i likuiditetit (vazhdim)

Shënimi 17 paraqet analizën e maturitetit në lidhje me provizjionet teknike të Shoqërisë.
c.
Vlera e drejtë
Vlera e drejtë tregon shumën me të cilën një aktiv mund të shkëmbehet apo një detyrim të shlyhet në një
transaksion në kushtet e tregut. Drejtimi është i besimit se vlera e mbetur e kredive dhe të drejtave të tjera nuk
është shumë e ndryshme nga vlera e tyre e drejtë, duke supozuar se të gjitha pagesat mbi ekspozimet e pazhvlerësuara do të mblidhen sipas kontratës, në sajë të maturitetit afat-shkurtër dhe natyrëssëinvestimeve
tëcilatjanëtejet likuide. Vleratedrejta edepozitavemeafat nebankaparaqitet si më poshtë:
Vlera e drejtë
Depozita me afat

Vlera e mbetur 2021
476,579

Vlera e mbetur 2020
579,270

Drejtimi beson se vlera e drejtë e të gjithe aktiveve dhe detyrimeve financiare janë pothuajse sa vlera
kontabël.
d.

Manaxhimi i kapitalit

Objektivi kryesor i Shoqërisë në manaxhimin e kapitalit është përmbushja e kërkesave të përshkruara nga
Autoriteti Mbikqyrjes Financiare si rregullatori tregut të sigurimeve në Republikën e Shqipërisë.
Struktura e kapitalit të Shoqërisë konsiston në kapital që i atribuohet mbajtësve të kapitalit të Shoqërisë, dhe
përfshin kapitalin e paguar, rezervat dhe fitimin e mbajtur. Shoqëria menaxhon kapitalin për të siguruar që
të mbajë nivelet e kërkuara të kapitalit që siguron vijimësinë e aktivitetit dhe përputhshmërinëmekërkesat
përkapitaltërregullatorëve,ndërsamaksimizonkthiminndajaksionerëve përmes optimizimit të raportit të
borxhit me kapitalin. Bazuar ne treguesit e perllogaritur Shoqeria eshte brenda limitit ligjor.
e.

Analiza e maturitetit

Tabelat e mëposhtme analizojnë aktivet financiare të shoqërisë që janë subjekt i SNK 39 më 31 dhjetor 2021
dhe 31 dhjetor 2020 duke i grupuar sipasmaturitetitnga data e raportimitderi në datën e maturimittë kontratës
përveç si vijon. Maturitet e mbetura kontraktuale të vlerësuara të provizoneve të sigurimeve janë analizuar
shënimin 17.
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35.

Manaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim)

e.

Analiza e maturitetit (vazhdim)
Deri në 3

Deri në 6

6 - 12

2-5

Më

muaj

muaj

muaj

1 - 2 vjet

vjet

tepër

-

-

177,241

145,542

167,627

30,828

5,868

7,172

161,027

-

-

168,602

120,760

310,845

51,900

12,214

-

353,887

57,768

Totali

2021
Aktive financiare
Depozita me afat

Të drejta nga sigurimi
Risiguruesit
Aktive të tjera
financiare
Mjete monetare

-

-

-

102,446

490,410

204,895
289,362
465,191

-

-

-

-

455,461

427,329

167,627

-

1,462,072

1,186,178

151,317

12,154

125

1,500,217

-

-

-

-

-

268,996

100,000

161,858

-

-

-

431,423

100,000

1,348,036

151,317

12,154

125

2,043,055

(77,536)

(42,232)

(892,575)

276,012

155,473

(125)

(580,983)

12,214

Aktive financiare
gjithsej
Detyrime financiare
Provigjione për
kontratat e sigurimit
Detyrime qiraje
financiare
Detyrime nga sigurimi
dhe risigurimi

150,443
11,984

-

11,984
530,854

Detyrime financiare
gjithsej
Hendeku i maturitetit

g)

Analiza e ndryshimit të normave të interesit

TabelatemëposhtmepasqyrojnëaktivetfinanciaretëShoqërisëtë analizuarasipasriçmimittëpërcaktuarsi më e
hershmja midis maturimit kontraktual dhe riçmimit kontraktual.
Tabelat janë vlerësimetë manaxhimitpër rrezikun e normavetë interesit të Shoqërisëpër 31 dhjetor 2021 dhe 31
dhjetor 2020, që sigurojnë disa tregues të ndjeshmërisë së fitimeve të Shoqërisë nga lëvizja e normave të
interesit.
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35.

Manaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim)

2021

Nuk sjellin interes

Me norma fikse

Totali

Aktivet financiare
Depozita me afat
Të drejta nga sigurimi
Risiguruesit
Aktive të tjera financiare
Mjete monetare

204,895
289,362
465,191
12,214

490,410
-

490,410
204,895
289,362
465,191
12,214

Totali aktive financiare

971,662

490,410

1,462,072

1,500,217
11,984
530,854

-

1,500,217
11,984
530,854

2,043,055

-

2,043,055

(1,071,393)

490,410

(580,983)

Nuk sjellin interes

Me norma fikse

Totali

Aktivet financiare
Depozita me afat
Të drejta nga sigurimi
Risiguruesit
Aktive të tjera financiare
Mjete monetare

188,537
426,735
471,024
3,078

593,995
61,128
-

593,995
188,537
426,735
532,152
3,078

Totali aktive financiare

1,089,374

655,123

1,744,497

Provigjone për kontratat e sigurimit
Detyrime qiraje financiare
Kredi
Detyrime nga sigurimi dhe risigurimi

1,418,099
922,217

46,033
2,282
-

1,418,099
46,033
2,282
922,217

Totali detyrime financiare

2,340,316

48,315

2,388,631

(1,250,942)

606,808

(644,134)

Provigjone për kontratat e sigurimit
Detyrime qiraje financiare
Detyrime nga sigurimi dhe risigurimi
Totali detyrime financiare
Hendeku i normës së interesit

2020

Hendeku i normës së interesit
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35.
h.

Manaxhimi i rrezikut financiar (vazhdim)
Rreziku i monedhës

Aktivet financiare të shoqërisë janë emërtuara si vijon për 31 dhjetor 2021 dhe 31 dhjetor 2020.
2021

LEK

EUR

USD

Total

Aktivet financiare
Depozita me afat
Të drejta nga sigurimi
Risiguruesit
Aktive të tjera financiare
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre

489,925
152,281
300
96,078
8,822

485
52,266
289,062
45,660
3,392

348
56,785
-

490,410
204,895
289,362
198,523
12,214

Totali aktive financiare

747,406

390,865

57,133

1,195,404

Detyrime financiare
Provigjone për kontratat e sigurimit
Detyrime qiraje financiare
Detyrime nga sigurimi dhe risigurimi

957,151
11,984
268,992

543,066
85,759

176,103

1,500,217
11,984
530,854

Totali detyrime financiare

1,238,127

628,825

176,103

2,043,055

Pozicioni valutor neto

(490,721)

(237,960)

(118,970)

(847,651)

(14,304)

(5,961)

14,304

5,961

LEK

EUR

USD

Total

Aktivet financiare
Depozita me afat
Të drejta nga sigurimi
Risiguruesit
Aktive të tjera financiare
Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre

593,499
62,848
59,247
162,722
1,714

496
112,795
367,488
345,682
1,241

12,894
23,747
124

593,995
188,537
426,735
532,151
3,078

Totali aktive financiare

880,030

827,702

36,765

1,744,497

780,215
14,312
344,413

637,884
31,721
2,282
577,804

-

1,418,099
46,033
2,282
922,217

Totali detyrime financiare

1,138,940

1,249,691

-

2,388,631

Pozicioni valutor neto

(258,910)

(421,989)

36,765

(644,134)

(21,099)

1,838

21,099

(1,838)

Ndjeshmëria nëse kursi i këmbimit
rritet me 5 %
Ndjeshmëria nëse kursi i këmbimit
këmbimit zvogëlohet me 5 %
2020

Detyrime financiare
Provigjone për kontratat e sigurimit
Detyrime qiraje financiare
Huatë
Detyrime nga sigurimi dhe risigurimi

Ndjeshmëria nëse kursi i këmbimit
rritet me 5 %
Ndjeshmëria nëse kursi i këmbimit
këmbimit zvogëlohet me 5 %
36.

Ngjarje të mëpasshme

Nuk ka ngjarje të tjera të rëndësishme pas datës së raportimit që do të kërkojnë rregullime ose shënime
shpjeguese shtesë në pasqyrat financiare individuale.
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Anekse Shtesë
Aktivet e lejuara në mbulim të provigjioneve teknike

a.

Nr.
I.
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

I.6

I.7
I.8
I.9

I.10

I.11

Emërtimi

% e lejuar

Aktivet e lejuara në mbulim të provigjoneve teknike, të
ndryshme nga ato matematike, sipas nenit 97 të Ligjit 52/14
a) Tituj të emetuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë ose
Banka e Shqipërisë
b) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të garantuar nga Qeveria e
Republikës së Shqipërisë
c) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të emetuar nga qeverisja
vendore e Republikës së Shqipërisë;
ç) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të shoqëruara nga garanci
të emetuara nga qeverisja vendore e Republikës së Shqipërisë;
d) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të tregtuar në tregje të
rregulluara në Republikën e Shqipërisë;
dh) Obligacione dhe tituj të tjerë borxhi, të cilët nuk tregtohen në
tregje të rregulluara në Republikën e Shqipërisë, nëse emetuesi i
tyre është person juridik, me seli qendrore në Republikën e
Shqipërisë;
e) Aksione të tregtuara në tregje të rregulluara në Republikën e
Shqipërisë;
ë) Aksione, të cilat nuk tregtohen në tregje të rregulluara në
Republikën e Shqipërisë, nëse emetuesi i tyre është person juridik,
me seli qendrore në Republikën e Shqipërisë;
f) Kuota/aksione të sipërmarrjeve të investimeve kolektive të
regjistruara në Republikën e Shqipërisë;
g) Hua të pasiguruara dhe hua të siguruara nga garanci
hipotekore, garanci bankare ose siguruese në Republikën e
Shqipërisë, me kusht që këto të fundit të mos jenë siguruar nga
shoqëri sigurimi apo banka të kontrolluara nga i njëjti grup që
kontrollon dhe shoqërinë ;
gj) Toka, ndërtesa dhe të drejta në pasuri të paluajtshme në
Republikën e Shqipërisë nëse plotësohen njëkohësisht kërkesat
sipas nenit 97, germa gj) e Ligjit 52/14:

Vlera në fakt

% faktike

4,292,540,297

-

100%

0.0%

-

100%

0.0%

-

10%

0.0%

-

35%

0.0%

-

5%

0.0%

-

25%

0.0%

-

5%

4,042,502,985

152.3%

40%

0.0%

-

10%

0.0%

-

5.4%

-

30%

143,458,647.76

-

143,458,647.76

Qëllime shfrytëzimi
10%
Aparatment Rrethi Elbasan, RR/L Beqir Dardha P/G 41 SH 3 K1 AP
3
Apartament Rrethi Elbasan, RR/L Beqir Dardha P/G 41 SH 3 K1 AP
3

Investime mbi
limitet e lejuara

0.0%

-

10%

24,958,075

0.9%

-

10%

2,537,875

0.1%

-

1.7%

-

0.0%

-

Njesi RRETHI Fier , RR/l 1 MAJ P/G sh-1

10%

Njesi RRETHI Fier , RR/l 1 MAJ P/G sh-1

10%

Njesi RRETHI Fier , RR/l 1 MAJ P/G sh-1

10%

21,812,433

0.8%

Truall Ndertese Rrethi Lushnje Rr/L Nepravishte

10%

34,812,831

1.3%

Apartament Rrethi Lezhe Rr/L Beselidhja P/G 80 SH 1 K1 AP 4

10%

14,812,500

0.6%

44,524,933

-

Qëllime investimi

I.12

Objekti 1

10%

0.0%

-

Objekti 2

10%

0.0%

-

Objekti 3

10%

0.0%

-

Objekti 4

10%

0.0%

-

4.0%

-

h) Depozita në banka dhe/ose degë të bankave të huaja, me seli
qendrore në Republikën e Shqipërisë.

100%

106,578,665

Investime të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike, të
II.

II.1

-

ndryshme nga ato matematike, për të cilat është marrë
miratimi paraprak i Autoritetit:
a) Obligacione afatgjata dhe tituj borxhi afatgjatë të emetuar nga
një vend anëtar ose vend anëtar i OECD-së; që janë të klasifikuar

15%

-

0.0%

-

I

Eurosig sh.a.
Anekse shtesë të pasqyrave financiare individuale
(Të gjitha shumat janë në LEK përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)
si BBB+ e më lart sipas Standart & Poor’s ose vlerësimi
ekuivalent nga vlerësues të tjerë ndërkombëtarë të njohur
gjerësisht;
b) Obligacione afatgjata dhe tituj afatgjatë të emetuar nga një
entitet joqeveritar i një vendi anëtar ose vendi anëtar të OECD-së;
me kushtin që entitetet jo qeveritare emetuese të jenë Banka

II.2

Ndërkombëtare e Pagesave (BIS), Fondi Monetar
Ndërkombëtar (FMN), Komisioni Evropian apo banka zhvillimi
shumëpalëshe, nëse ato plotësojnë të gjitha kriteret e
mëposhtme:
i) Për këta tituj ekzistojnë tregje aktive të marrëveshjeve të
riblerjes;

II.3
II.4
III.

III.1

III.2

III.3
III.4
III.5
III.6

III.7

III.8
III.9

ii) Titujt nuk janë emetuar nga bankat apo institucione të tjera
financiare.
Aksione të emetuara nga një shoqëri aksionare e huaj, e cila
tregton në tregje të rregulluara të kapitalit në një vend anëtar ose
vend anëtar të OECD-së;
Kuota/aksione të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, të cilat
tregtohen në një vend anëtar ose vend anëtar të OECD-së.
Investime të tjera të lejuara sipas Rregullores nr. 19, date
28.04.2015, neni 4:
b) Kredi individuale hipotekore për apartamente banimi vetëm
për punonjësit e shoqërisë së sigurimit;
c) Para dhe ekuivalentë të saj (të cilat përfaqësojnë mjete
monetare në arkë, mjete monetare në bankë dhe depozita me afat
maturimi më të vogël se 3 muaj), në banka të licencuara nga
Banka e Shqipërisë, me seli në Republikën e Shqipërisë;
ç) Të arkëtueshmet nga risiguruesit, që nuk janë pezull më shumë
se 90 ditë nga lindja e detyrimit;
d) Pjesën e risiguruesit në provigjonet teknike, kur risiguruesit
janë të klasifikuar si BBB- e më poshtë nga Standart & Poor;
d) Pjesën e risiguruesit në provigjonet teknike, kur risiguruesit
janë të klasifikuar si BBB- e më lart nga Standart & Poor;
e) Depozita në shoqëri ceduese dhe borxhe të zotëruara nga ato;
f) Shuma, që detyrohen nga policëmbajtësit dhe ndërmjetësit, e
që rrjedhin nga veprimtaria e sigurimeve të drejtpërdrejta dhe
risiguruese, n.q.s nga dita e detyrimit të pagesës nuk kanë kaluar
më shumë se 90 ditë, por jo më shumë se 20 % e provigjonit të
primit të pafituar;
g) Aktive të qëndrueshme të trupëzuara, përveç atyre të
parashikuara në shkronjën "gj", pika 1, të nenit 97, të ligjit nr. 52,
datë 22.05.2014, “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.
h) Interesa dhe qera të maturuara dhe të ardhura të tjera të
maturuara.

III.10

i) Investimet në depozitat e garancisë së Kartonit jeshil pranë
BSHS

III.11

j) Shpenzimet e marrjes në sigurim të shtyra

IV
V
VI

15%

TOTALI I INVESTIMEVE (I+II+III)
TOTALI I INVESTIMEVE TE LEJUARA (Totali i "Vlera në fakt"
zbritur "Investime mbi limitet e lejuara")
C. Provigjone teknike, të ndryshme nga ato matematike, bruto

(VI.1 deri VI.5)

0.0%

937,546,253
1%

-

299,803,612
0.0%

-

0.5%

-

10.9%

-

100%

0.0%

-

20%

0.0%

-

3%

12,214,254

25%
289,362,562

20%

30,828,480

2.7%

-

5%

57,300,131

2.2%

-

5%

13,832,825

0.5%

-

100%

61,184,141

2.3%

-

15%

472,823,860

41.0%

299,803,612

5,230,086,550
4,930,282,939

299,803,612
-

2,653,684,993

VI.1

Provigjone të primit të pafituar

1,153,468,322

VI.2

Provigjone të dëmeve

1,500,216,672

VI.3

Provigjone për bonuse dhe rabate

-

VI.4

Provigjone barazimi dhe katastrofe

-

VI.5

Provigjone të tjera teknike

-

VII

Tepricë (+) / Mungesë(-) (V-VI)

VIII

Mbulimi në % (V/VI)

2,276,597,945
185.79%

II

Eurosig sh.a.
Anekse shtesë të pasqyrave financiare individuale
(Të gjitha shumat janë në LEK përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)
Aftësisa paguese mbi bazë kapitali

b.

Emërtimi

Nr.
I

Vlera në lekë

Kapitali bazë, Neni 76 i Ligjit 52/14 (I.a+I.b+I.c-II)

2,495,402,119
2,765,650,000

I.b

Kapitali aksionar i shoqërisë së sigurimit, i cili përbëhet nga aksionet e zakonshme të emetuara;
Rezervat e kapitalit, të cilat nuk i korrespondojnë detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e
sigurimit;

I.c

Fitimi i pashpërndarë, i mbartur pas zbritjes së dividendëve të pagueshëm

(434,927,099)

II

Elementet që nuk përfshihen në llogaritjen e kapitalit bazë: (II.a+II.b+II.c+II.ç)

I.a

II.a

Aksionet e veta të riblera

II.b

Investimet në aktive të patrupëzuara

II.c

Humbjet e mbartura dhe humbja e vitit ushtrimor

II.ç

Diferenca midis provigjoneve të dëmeve të skontuara dhe të paskontuara.

III

Kapitali shtesë, neni 77 i Ligjit 52/14 (III.a+III.b+IIIc+III.ç)

III.a

Kapitali aksionar i cili përbëhet nga aksionet me përparësi të akumuluara

III.b

Instrumente të borxhit të varur

III.c

Rezerva kapitali që lidhen me aksionet me përparësi të akumuluara

III.ç

Elemente të tjera

IV

IV.a
IV.b

IV.c
V

164,679,217

-

-

Elementet e zbritshme në llogaritjen e kapitalit, neni 79 i Ligjit 52/14 (IV.a+IV.b+IV.c+V)
Pjesëmarrje dhe instrumente të borxhit të varur në një tjetër shoqëri sigurimi, risigurimi, grupi
kontrollues sigurimi, banka dhe/ose degë të bankave të huaja, shoqëri komisionere, shoqëri
administruese dhe institucione të tjera financiare, në të cilat shoqëria e sigurimit zotëron
pjesëmarrje influencuese mbi 10 për qind
Investime të tjera në personat e parashikuar në shkronjën “a”, të kësaj pike, që janë përfshirë në
llogaritjen e kapitalit të personave përkatës
Pjesëmarrjet dhe titujt e borxhit të varur, si dhe investime të tjera në një shoqëri tjetër sigurimi
ose ente financiare, të tjera nga ato të parashikuara në shkronjën “a”, të kësaj pike, të cilat
kalojnë masën 10 për qind të kapitalit të shoqërisë së sigurimit, e llogaritur përpara zbritjes së
elementeve të përmendura në shkronjat “a” dhe “b” të kësaj pike

256,705,787

Aktivet jolikuide (V.a deri V.g)

256,705,787

V.a

Aksionet e palistuara në tregje të rregulluara

V.b

Huatë/llogaritë e arkëtueshme me palë të lidhura

V.c

Huatë nga brokerat dhe agjentët

V.ç
V.d

Primet e arkëtueshme ose debitorë nga risigurimi, që kanë tejkaluar afatin 90- ditor;
Debitorë të tjerë ose llogari të tjera të arkëtueshme, të cilat nuk rrjedhin drejtpërsëdrejti nga
veprimtaria e sigurimit;

V.dh

Inventari

102,446,603

25,435,805
33,354,718
-

V.e

Shpenzimet e shtyra të marrjes në sigurim

V.ë

Shpenzimet e parapaguara

1,537,023

V.f
V.g

Aktivet e tjera, të cilat nuk janë të lira nga çdo përgjegjësi apo detyrim i parashikuar
Aktivet e tjera, të cilat nuk janë lehtësisht të kthyeshme në para në momentin kur është e
nevojshme përmbushja e detyrimeve financiare kur u vjen afati

4,686,548

V.h

Elemetë të tjerë të zbritshëm sipas nenit 4 të kësaj rregullore (V.-h-1 deri V.h-10) :

V.h-1

89,245,090

V.h-3

Emri i mirë i shoqërisë
Toka, ndërtesa dhe të drejta në pasuri të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë nëse nuk
plotësohen njëkohësisht kërkesat sipas nenit 4, pika 1, germa c) të rregullores
Aktive afatgjata materiale për të cilat shoqëria nuk zotëron dokumentacionin mbi
pronësinë;

2,956,864

V.h-4

Aktive afatgjata materiale që vijnë nga shpenzime për përmirësimin e ambienteve me qira

22,951,924

V.h-2

V.h-5

V.h-6

Aktive afatgjata materiale në formën e materialeve publicitare
Likuiditete në Banka, në rast se shoqëria ka një linjë kredie të hapur në llogari rrjedhëse
(overdraft) apo të ngjashme, në vlerën maksimale të kredisë së hapur në llogari rrjedhëse
(overdraft) apo të ngjashme;

2,152,161

-

III

Eurosig sh.a.
Anekse shtesë të pasqyrave financiare individuale
(Të gjitha shumat janë në LEK përveç rasteve kur është shprehur ndryshe)
V.h-7
V.h-8
V.h-9
V.h-10

Të ardhura të llogaritura nga paditë e regresit nga Fondi i Kompensimit apo të tjera në rast
se shoqëria nuk zotëron dokumentacion justifikues të mjaftueshëm për të garantuar
arkëtimin e shumës
Të gjitha aktivet e lëna si kolateral, të lënë peng apo që nuk janë të lira nga çdo barrë tjetër
në të gjithë vlerën e tyre
Fondi i Garancisë për Kartonin Jeshil
Çdo zë tjetër në kundërshtim me kërkesat ligjore, rregullatore dhe vendime të Bordit të
Autoritetit

61,184,141

VI

KAPITALI (Aftësia Paguese)

VII

Kufiri minimal i aftesise paguese, sipas pikës 3 të nenit 80 të Ligjit Nr. 52/2014

2,238,696,332
390,802,999

VIII

Fondi i garancisë, sipas nenit 81 të Ligjit Nr. 52/2014

370,000,000

IX

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese, sipas pikës 2 të nenit 80 të Ligjit Nr. 52/2014

586,204,499

X

Mbi (+) / nën (-) nivelin e kërkuar të Aftësisë paguese (VI-IX)

XI

Mjaftueshmëria e kapitalit (sufiçit)

1,652,491,833
I mjaftueshëm

IV

