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Rreth INSIG Jetë
 

 Kompania INSIG Jetë sh.a, kompania më e re në tregun Shqiptar të siguri-
meve, filloi operimin në mënyrë të pavarur në vitin 2017 .
 
 Kijuar nga ndarja e aktivitetit të INSIG sh.a në: Jetë dhe Jo-Jetë, INSIG Jetë 
mori me vete historinë dhe zhvilloi eksperiencën shumëvjeçare të INSIG-ut, duke e 
fuqizuar dhe përshtatur atë me nevojat dhe sfidat e zhvillimit të tregut të siguri-
meve në përgjithësi dhe atij të Jetës në veçanti, por sidomos duke fituar sfidën e 
kalimit nga një kompani me kapital dhe mentalitet shtetëror në një kompani me 
sjellje dhe qasje private.
 
 INSIG Jetë ushtron aktivitetin e saj sigurues në përshtatje dhe përputhje me 
kriteret e legjislacionit Shqiptar për Sigurimet dhe Risigurimet, sipas liçencës Nr. 
4/2000 datë 27/12/2016, aprovuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare.  
 
 E pajisur me NUIS: L71325020H, INSIG Jetë ka të drejtën të ushtrojë veprim-
tarinë e saj siguruese në të gjitha klasat e Sigurimit të Jetës, që njeh ligji Shqiptar i 
sigurimeve.
 
 Viti 2018 mund të konsiderohet si viti i konsolidimit të kompanisë. Fokusi 
kryesor ishte rritja e të ardhurave dhe ndryshimi i pozicionit në treg duke ndrysh-
uar imazhin e saj, krijimin e besueshmërisë nëpërmjet trajtimit profesional dhe 
rigoroz, të shpejtë dhe efikas ndaj klientëve të saj, qofshin këta individë, familje 
apo kompani.
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Përbërja e kapitalit

Eurosig Group ishte aksioneri i vetëm i kompanisë INSIG Jetë, kur ajo nisi aktivitetin 
në Janar 2017.  

Në Maj 2017 në përbërjen e kapitalit të INSIG JETË sh.a u përfshinë dhe përfaqë-
suesit e Balfin Group dhe Kastrati Group, duke e ndryshuar si në vijim strukturën e 
aksioneve:         

Drejtimi i Shoqërisë

INSIG Jetë sh.a është organizuar dhe funksionon si një shoqëri tregtare me një nivel 
drejtimi. Organet qeverisëse janë:

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve

Këshilli i Administrimit

Natasha DHOQINA        - Kryetare
Elvana MINO                 - Anëtare / Drejtore Ekzekutive
Blerina DAKA                 - Anëtare
Desara LIKO                   - Anëtare
Eltion KOÇI                       - Anëtar

Samir Mane

Shefqet Kastrati

EUROSIG Group

10%

45%

45%
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Organigrama        

Aksionerët

Sektori Shëndetit 
dhe Aksidenteve

Sektori i Jetës 
me afat

Vlerësimi i Rriskut 
dhe Risigurimeve

Komiteti i Auditimit

Auditi

Dep. Marrjes 
në Sigurim 
dhe Shitjes

Sektori
Operacional

Dep. Financës
dhe Administrimit

Sektori Ligjor 
dhe Dëmeve

Këshilli i Administrimit
Administratori Ekzekutiv

Aktuari Financë Kontabilitet

Komiteti Marketing 
dhe Produktet e Reja

Komiteti i Rriskut

Dëmet

Dega Shkodër

Dega Elbasan

Dega Vlorë

Dega Korçë

Dega Durrës

Agjensia Sarandë

Dega Tiranë

Burimet NjerëzoreAdministrim 
dhe ShërbimeIT
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Vizioni

Përforcimi i imazhit të kompanisë, të përqëndruar në atributet e cilësisë, shërbimit 
ekselent dhe të besimit, që ofron shumëllojshmëri produktesh bashkëkohore 
sigurimi.

Misioni

Misioni ynë është të prodhojmë dhe ofrojmë produkte cilësore dhe innovative 
sigurimi duke ruajtur standarte të rrepta etike dhe teknike në funksionin e biznesit.

Insig Jetë është e përkushtuar ndaj parimeve të shërbimit, integritetit dhe 
profesionalizmit, duke i ofruar klientëve tanë cilësinë më të lartë të shërbimit me 
qëllim dhe të tejkalimit të pritshmërive të tyre. 

Ne jemi të përkushtuar për të sjellë produkte cilësore në treg, duke ofruar shërbime 
të shkëlqyera me një çmim konkurrues.

Harmonizimi i përfitimit maksimal të mbajtësve të policave të sigurimit dhe 
aksionerëve të shoqërisë në përgjithësi.
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Vlerat tona

 Besueshmëria: Ne ndërtojmë raporte besimi në terma afatgjatë me klientët,  
 qofshin këta individë, familje apo kompani. 

 Përshtatshmëria: Dimë të paraprijmë dhe të plotësojmë kërkesat, duke per- 
 sonalizuar zgjidhjet optimale në bazë të nevojave të klientëve.

 Aksesueshmëria: Mundohemi të krijojmë një ofertë sa më të thjeshtë për t’u  
 kuptuar dhe përdorur. Gjithmonë të disponueshëm dhe me një kosto   
 konkurruese në treg.

 Shërbimi: Sigurojmë arritjen e rezultatit duke performuar në mënyrën më të  
 mirë të mundshme.

 Impenjimi: Me disiplinë dhe integritet, ne japim maksimimumin tonë për të  
 mbajtur dhe realizuar premtimet.

 Vlerësimi: Ne promovojmë diversitetin dhe investojmë tek punonjësit tanë,  
 duke favorizuar të mësuarit e vazhdueshëm dhe rritjen profesionale për të  
 krijuar një ambient transparent në punë, bashkëpunues dhe të aksesueshëm  
 nga të gjithë. Rritja e njerëzve tanë garanton të ardhmen e kompanisë tonë në  
 vazhdimësi. 
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Treguesit financiarë dhe ekonomikë të shoqërisë për vitin 2018 tregojnë rritje dhe 
vijueshmëri të qëndrueshme, si dhe një performancë pozitive.

Tregues të aktivitetit 2018

+23.6% 
rritje në prime

+18.2%
market share 

35.3 mil
ALL Fitim

Mbulimi i 
Provigjoneve

101%

+9.5%
Kapitalet 

e Veta 2,02
Tregues mesatar 

vjetor i likuiditetit 

6Numri i degëve

208,5
mil

Prime Bruto:  +8.4 mil 
ALL

Mjaftueshmëria 
e Kapitalit

40,5
mil

Dëmet e paguara 
në total

Numri i klientëve:25000
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Objektivat Strategjike

Në vitin 2018, shoqëria u udhëhoq nga strategjia e rritjes hap pas hapi. Objekivat 
ishin kryesisht të orientuara drejt:
 
 Krijmi brenda një periudhe relativisht të shkurtër të avantazheve konkuruese  
 lehtësisht të identifikueshme nga publiku;

 Krijimi i një profili dhe imazhi të veçantë në tregun e sigurimeve;

 Rritja e pozicionit të kompanisë në treg, nëpërmjet penetrimit në tregjet e  
 reja;

 Respektimi i parimeve të biznesit, kuadrit ligjor dhe rregullave të 
 përcaktuara të industrisë;

 Shërbimi me standard, cilësi dhe korrektësi ndaj klientit.

 Investimi në zhvillimin profesional të punonjësve për ta shndërruar INSIG  
 Jetë në kompaninë e zgjedhjes së parë.

Emri dhe Etika e kompanisë u promovua mbi parimin se “Sigurimet janë biznes 
afatgjatë”, të cilit i rezistohet në kohë nëpërmjet:
 
 - Respektimit të parimeve të biznesit
 - Respektimit të kuadrit ligjor
 - Respektimit të klientit
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Përgjegjësia sociale

Gjatë vitit 2018 organizuam eventin “Jeto shëndetshëm me ne” dhe synuam sensi-
bilizimin e qytetarëve për të bërë një jetë të shëndetshme dhe sigurisht të mbroj-
tur, patjetër duke u kujdesur në radhë të parë për shëndetin e tyre.
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Mbështesim sportin 

Gjatë vitit 2018 morëm pjesë në Maratonën e Tiranës, një ndër eventet sportive më 
të rëndësishme, duke qenë sponsor zyrtar i saj, duke përcjellë mesazhin e edukimit 
të brezave nëpërmjet sportit.
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Fokusohemi tek e ardhmja 

Trajnime

Insig Jetë gjatë gjithë vitit është angazhuar me trajnime e praktika mësimore dhe 
vazhdon të ketë në fokus nxënësit dhe studentët për t’i përgatitur ata për një të 
ardhme të sigurtë dhe të shëndetshme.

E ardhmja janë fëmijët ndaj dhe janë prioriteti ynë kryesor!

12



RAPORTI VJETOR I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

 Baza ligjore  

Njësia e Auditit të Brendshëm gjatë ushtrimit të veprimtarisë mbështetet në ligjet 
dhe aktet nën ligjore të mëposhtme të cilat rregullojnë Veprimtarinë e Shoqërisë 
INSIG Jetë sh.a, me qëllim arritjen e objektivave në ushtrimin e funksionit të vet.  

- Ligji Nr. 52 datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit. 
- Statuti i Shoqërisë, miratuar me Vendimin Nr. 115 datë 27.07.2017 nga Bordi i  
 Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare (AMF).
- Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Shoqërisë INSIG JETË sha,  
 miratuar me Vendimin Nr. 4 datë 07/12/2017 të Këshillit të Administrimit.
- Rregullorja “Për proçedurat dhe parimet minimale në lidhje me kontrollin e  
 brendshëm dhe aspekte të tjera të sistemit të informimit të shoqërisë së   
 sigurimit”, miratuar me vendim të Bordit të AMF Nr. 135 datë 31.10.2014. 
- Rregullorja “Për veprimtarinë e Njësisë së Auditit të Brendshëm dhe Komite- 
 tit të Auditimit në shoqërinë e sigurimit”, miratuar me vendim të Bordit të  
 AMF Nr. 153 datë 23.12.2014 të AMF. 
- Ligji Nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
- Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”, i ndry- 
 shuar. 
- Manuali i Auditimit të Brendshëm i Ministrisë së Financave.
- Standartet Profesionale Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Auditimit.

 Organizimi i Burimeve Njerëzore dhe Financiare të Auditit të Brendshëm 
 

Auditi i brendshëm vepron në zbatim të ligjit nën cilësinë e një strukture të 
posaçme. Auditi i brendshëm është punonjës i shoqërisë i emëruar në Njësinë e 
Auditit të Brendshëm. Njësia e Auditit ushtron detyrën në mënyrë të pavarur dhe 
të integruar duke vlerësuar procesin e qeverisjes, administrimit të rrezikut brenda 
shoqërisë. Auditimet për vitin 2017 janë kryer nga një auditues i emëruar nga  
Këshilli i Administrimit. Audituesi i brendshëm i Shoqërisë ka profil ekonomist dhe 
një përvojë pune prej 25 vitesh në fushën e sigurimeve. Angazhimi në shoqërinë 
INSIG Jetë sh.a në rolin e auditit të brendshëm është prej fillimit te vitit 2018, 
angazhim ky që ka vijuar nga ndarja e Shoqërisë INSIG sha në INSIG Jetë dhe Jo 
Jetë. Eksperienca e gjatë në fushën e sigurimeve dhe atë financiare ndihmon në 
realizimin me profesionalizëm të punës brenda Shoqërisë. Auditimet janë kryer në 
përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, si dhe në mbështetje të programit 
vjetor të miratuar nga Këshilli i Administrimit.
 
Njësia e Auditimit të Brendshem është njohur dhe përshtatur me kërkesat në ndry-
shim të ligjeve dhe rregulloreve të brendshme si dhe në metodologjinë, planifikimin 
dhe përdorimin e teknologjisë së informacionit. 
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Në zbatim të planit vjetor të Auditimit të brendshëm për vitin 2018, miratuar me 
Vendim të Këshillit të Administrimit Nr. 5 datë 26/12.2017, Audituesi ka qenë i 
angazhuar plotësisht për të kryer auditime pranë shoqërisë INSIG JETË sh.a. 
Buxheti financiar i njësisë së auditimit përbëhet nga shpenzimet për paga, sig-
urime shoqërore, dieta dhe shpenzime trajnimi përfshirë në zërat përkatës të plan-
buxhetit në kuadrin e gjithë stafit të Shoqërisë. 

 Objekti i Auditit të Brendshëm 

Objektivi i auditit të brendshëm konsiston në kontrolle të thelluara dhe tematike, 
pranë departamenteve dhe degëve përkatëse në kohë dhe me efektivitet për të 
bërë të mundur vlerësimin e rreziqeve në kohë si dhe të garantojnë se : 
 - Risqet identifikohen dhe menaxhohen në mënyrën e duhur. 
 - Ndërveprim midis drejtorive, sektorëve dhe degëve në rrethe. 
 - Informacioni financiar, menaxherial dhe operacional është i saktë dhe i  
  besueshëm në kohë. 
 - Kryerja e detyrave nga punonjësit është në përputhje me politikat,  
  standardet, procedurat dhe ligjet e rregulloret në fuqi. 
 - Burimet sigurohen dhe përdoren me evidencë. 
 - Përmirësim i vazhdueshëm në procesin e kontrollit të brendshëm. 
 - Çështjet e rëndësishme legjislative dhe rregullatore, që kanë ndikim në  
  Shoqërinë INSIG JETË sh.a, janë pranuar dhe adresuar siç duhet.

 Misioni i Auditit të Brendshëm 

Misioni i auditit të brendshëm është të japë siguri dhe këshilla për Menaxhimin dhe 
Këshillin e Administrimit, për të përmirësuar veprimet e strukturave varëse, në 
drejtim të shitjes, dëmeve, përputhshmërisë, bazës rregullative etj. Këtë mision 
auditi e realizon duke: 
 a) Kryer kontrolle të pavarura bazuar në standardet profesionale të 
  miratuar. 
 b) Ndihmuar menaxhimin, ofruar analiza, rekomandime këshillime dhe  
  informacion të lidhur me njësitë që ka auditur. 
 c) Mbështetur drejtuesit për arritjen e objektivave.   
Njësia e auditit të brendshëm nën cilësinë e një strukturë të posaçme kryen funksi-
one në mënyrë të pavarur dhe objektive, duke dhënë një opinion të specializuar në 
funksion të përmirësimit të veprimtarisë së shoqërisë. Në përfundim të procesit të 
auditimit jepen rekomandime dhe propozime për të përmirësuar funksionimin, aty 
ku rezulton e nevojshme.  
 

 Analiza e Veprimtarisë së Auditit të Brendshëm 
 

Në lidhje me burimet e kontrollit për ushtrimin e veprimtarisë gjatë vitit 2017, 
auditimi është kryer bazuar në planin vjetor të miratuar nga Këshilli Administrimit. 
Kontrolli i ushtruar është fokusuar në analizën e proceseve, risqeve dhe të dhënave 
të grumbulluara në dokumentacionin, që shoqëria INSIG JETË sh.a përdor. 
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Për vitin 2017, gjithsej janë kryer 4 misione auditimi. Plani i Veprimatrisë së Auditi-
mit të Brendshëm për vitin 2018 është fokusuar në rrisqet dhe funksionimin e siste-
meve kryesore të Shoqërisë : 
 
- Menaxhimi i Rriskut, baza rregullative në INSIG JETË sh.a, 
- Përputhshmëria me Rregulloret në lidhje me Aktivët në Mbulim të Rezervës  
 Teknike dhe Matematike, Marzhi i Aftësisë Paguese,
- Debitorët dhe Llogaritë e arkëtueshme, monitorimi dhe ekspozimi i tyre,
- Dëmet e ndodhura të Sigurimit,
- Raportimi Financiar dhe Kontabiliteti,
- Sistemi i Informacionit dhe Teknologjisë,
- Prime të shkruara / proçeduara në risigurim,
- Procedurat e rekrutimit dhe të largimit të punonjësve; 
- Administrimin e policave të shitura në qendër dhe në degët e 
 INSIG JETË sh.a,  
- Administrimin e arshivë/protokollit, 
- Parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, etj. 

Raportet e auditimit janë hartuar në përputhje me Manualin e Auditimit te Brend-
shëm, si përsa i përket formatit raportues (strukturës së raporteve të auditimit) 
ashtu edhe përsa i përket përmbajtjes.

Në fund të çdo raporti janë lënë rekomandimet e dhëna nga auditimi, të cilat janë 
pranuar nga Menaxhimi.  
 
 Analiza e misioneve të auditit 
 
Gjatë vitit 2018 misionet e auditimit janë kryer në INSIG JETË sh.a Qendër, ku Sho-
qëria ushtron aktivitetin e saj kryesor. Në disa prej misioneve të realizuara janë 
konstatuar elementë për t’u përmirësuar dhe për secilën nga ato janë dhënë reko-
mandimet përkatëse, të cilat janë pranuar nga Menaxhimi. Auditimet gjatë vitit 
2018 janë kryer të plota në fushat si më poshtë:   

Sistemi i përputhshmërisë me bazën rregullative të Shoqërisë INSIG JETË sh.a, 
mjedisi në të cilën ajo vepron, për funksionimin e Kontrollit të Brendshëm.
 
 1. Sistemi i marrjes në sigurim dhe risigurim për Produktet e Jetës. 
  Janë  ushtruar kontrolle në lidhje me praktikat e marrjes në sigurim,  
  plotësimi i dokumentacionit dhe zbatimi i udhëzimeve të marrjes në  
  sigurim dhe risigurim.
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2. Sistemi i Vlerësimit dhe trajtimit të Dëmeve të Jetës. 
 Janë ushtruar kontrolle në lidhje me trajtimin e ngjarjeve të sigurimit në   
 zbatim të ligjshmërisë dhe plotësimit të dosjeve të dëmeve, si dhe nga ana  
 teknike rezulton që dokumentacioni, që përmban çdo dosje e paguar,   
 është i plotë dhe në përputhje me kërkesat e ligjit. Gjithashtu, përditësimi i  
 bazës së të dhënave në regjistrin e dëmeve kryhet në mënyrë kronologjike  
 dhe të rregullt. 

Kontrolle të tjera me objekte të veçanta 
 - Kontroll mbi proçedurat në lidhje me raportimet/deklarimet online dhe  
  besnikërisë së informacioneve financiare pranë organeve rregullatore. 
 - Kontrolli i parandalimi të pastrimit të parave dhe financimit të terror- 
  izmit. 
 - Kontrolli mbi proçedurat e administrimit të arshivë/protokollit. 
 - Kontrolle tematike. 
 - Etj. 
për të cilat nuk janë vërejtur mangësi. 

 Pohimi i pavarësisë 
 
Auditimi i brendshëm kryhet sipas kuadrit ligjor e rregullator dhe nuk i është nën-
shtruar asnjë ndikimi tjetër nga individë, qofshin dhe në pozicion drejtues brenda 
shoqërisë. Audituesi i brendshëm respekton rregullat e etikës dhe të sjelljes brenda 
shoqërisë. Audituesi mban qëndrim të paanshëm dhe i shmanget konfliktit të inter-
esit. Auditi i brendshëm, si funksion themelor për sistemin e kontrollit të brend-
shëm në Shoqërinë INSIG JETË sh.a, ka funksionuar si një njësi e pavarur, që prej 
krijimit të Shoqërisë. Në përshtatje të formës dhe funksionimit është ngritur njësia 
e auditit të brendshëm, në përputhje me rregulloren e miratuar. Puna e auditit të 
brendshëm ka qenë në përputhje me politikën ligjore dhe rregullat për pajtuesh-
rinë ligjore. Referuar një programi metodologjik, kronologjik, gjithëpërfshirës, 
adekuat, auditi ka raportuar me shkrim dhe me efektivitet punën e kryer, pa u 
ndikuar nga organizimi.  
 
 Plani i auditimit për vitin 2019 
 
Objektivat e planit të auditimit për vitin 2019 do të arrihen nëpërmjet harmonizimit 
të kontrolleve të thelluara dhe tematike, duke kryer vlerësimin e rreziqeve në kohë 
dhe me efektivitet. Në përcaktimin e risqeve, me të cilat do të haset shoqëria gjatë 
vitit 2018, do të bazohemi kryesisht në risqet e hasur gjatë vitit të shkuar, si dhe në 
rekomandimet e dhëna nga organet rregullatore. 

Gjatë vitit 2019, fushat që do të auditohen, do të jenë ato prioritare dhe ato me 
rrisk të lartë. 
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Kontrolle prioritare 

• Auditimi i përputhshmërise së proçedurave në zbatim të Ligji Nr. 52 datë  
 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit. Kontroll mbi për  
 puthshmërinë e akteve ligjore dhe nënligjore në përgjithësi të rregullatorëve,  
 si dhe ato fiskale. 
• Zbatimi i vendimeve të nxjerra nga Këshilli i Administrimit, udhëzimet e   
 brendshme të shoqërisë INSIG JETË sh.a, si dhe udhëzimet e Autoritetit të  
 Mbikëqyrjes Financiare. 
• Zbatimi i proçeduarave të ruajtjes dhe administrimit të policave të sigurimit, 
 si dhe vlerave të tjera monetare dhe materiale, dokumentimi i tyre. 
• Administrimi i policave të shitura të sigurimit, rakordimi i primeve me   
 kontabilitetin, llogaritja e shpenzimeve të marrjes në sigurim, efektiviteti i  
 këtyre shpenzimeve, zbatimi i udhëzimit të marrjes në sigurim. 
• Marrja në sigurim, tarifimi dhe administrimi i produkteve të sigurimit të jetës,  
 inventarizimi i policave të shitura dhe ato gjendje, si në qendër dhe në degët  
 ku ushtrohet aktiviteti i shoqërisë, kontratat e bashkësigurimit, kontratat  
 fakultative.  
• Praktikat e ngjarjeve të sigurimit, zbatimi i ligjit dhe i udhëzimeve të   
 brendshme, likujdimi i tyre. 
• Treguesve kryesorë të pasqyrave financiare, raportet statistikore dhe   
 kontabël, analiza e shpenzimeve administrative dhe ato të marjes në sigurim,  
 analiza e zërave të veçantë të pasqyrave financiare. 
• Analiza e punës së kryer për evidentimin e debitorëve dhe arkëtimin e tyre. 
• Raportimet pranë organeve rregullatore, përputhja në kohë me ndryshimet  
 që pëson legjislacioni. 
• Proçedura e rekrutimit të punonjësve të rinj, trajnimi i stafit, pagesa e punës,  
 kohëshënuesi i punonjësve, shpërblimet e stafit, etj. 
• Parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 
• Ndjekja e rekomandimeve. 

Kontrolle me rrisk të lartë 

• Shpenzimet e marrjes në sigurim dhe ato administrative, efektiviteti i tyre  
 dhe përputhshmëria me urdhërat dhe nivelin e lejuar të këtyre shpenzimeve. 
• Transaksionet financiare, masat e marra për rritjen e nivelin e aftësisë   
 paguese, saktësia e dokumentimit të tyre. 
• Norma e likujditetit dhe e treguesve të tjerë financiarë. 
• Kontratat e sigurimit me vlera të larta dhe rrisk të lartë. Proçedura e marjes  
 në sigurim, zbatimi i kushteve të kontratës, etj. 
• Administrimi i aseteve të shoqërisë. 
• Menazhimi i rrezikut nëpërmjet politikave të risigurimit, në përputhje me   
 aftësinë paguese të shoqërisë. 
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Kontrolli dhe vlerësimi 

 - Sistemet e administrimit të riskut të zbatuar nga shoqëria
   INSIG JETË sh.a 
 - Përputhshmëria e shoqërisë me ligjet dhe aktet nënligjore, proçedurat  
  e brendshme të shoqërisë, zbatimi i politikave dhe arritja e objektivave  
  të vendosura. 
 - Sistemi i informacionit dhe i raportimeve, duke përfshirë saktësinë e të  
  dhënave. 
 
 6. Opinioni i njësisë së Auditit të Brendshëm 
 
Njësia e Auditit të Brendshëm ka realizuar detyrat e planifikuara bazuar në planin e 
auditit të brendshëm, të miratuar nga Këshilli Administrimit për vitin 2018.   

Gjatë punës së kryer për çdo kontroll të ushtruar, janë nxjerrë konkluzionet për-
katëse dhe atje ku janë konstatuar elementë për t’u përmirësuar, janë dhënë reko-
mandimet, të cilat janë pranuar nga bordi drejtues. 
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OPINIONI I AUDITORIT TE JASHTËM
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4. ADMINISTRIMI I RREZIKUT TË SIGURIMIT 

Objektivi kryesor i strukturës së administrimit të rrezikut dhe financiare të Shoqerise është për të 
mbrojtur aksionarët e Shoqerise nga ngjarjet që pengojnë arritjen e qëndrueshëm të objektivave të 
performancës financiare, duke përfshirë dështimin për të shfrytëzuar mundësitë. Drejtimi njeh 
rëndësinë kritike për të pasur sisteme efikase dhe efektive të administrimit të rrezikut. 

Rreziku i primit është i pranishëm sapo është lëshuar polica e sigurimit, dhe është rreziku që shpenzimet 
dhe humbjet e shkaktuara të jenë më të larta se primi i marrë. Rreziku rezervës paraqet rrezikun që 
niveli absolut i rezervave teknike është i nënvlerësuar ose që pretendimet faktike do të luhaten rreth 
vlerës statistikore të përllogaritur. 

Komponentët e rrezikut të marrjes në sigurim të biznesit të jetës përfshijnë edhe rrezikun biometrik 
(duke përfshirë vdekshmërinë, jetëgjatësinë, sëmundshmërinë dhe paaftësinë) dhe rrezikun e gabimit. 
Rreziku i gabimit lidhet me normën më të lartë të paparashikuar ose normën më të ulët të gabimeve të 
politikave, anullimeve, ndryshimet në statusin e pagesës (ndërprerjen e pagesës së primit) dhe të 
ndërprerjeve. 

Shoqeria ka krijuar një politike dhe funksion të administrimit të rrezikut me terma të qarta referimi nga 
Këshilli i Administrimit të Shoqerise. Objekti i kesaj rregulloreje eshte percaktimi i parimeve baze mbi 
te cilat Shoqeria nderton sistemin e administrimit te rrezikut si dhe i procedurave dhe politikave per 
identifikimin, matjen dhe kontrollin e rreziqeve te Shoqerise. Kjo rregullore eshte hartuar ne baze dhe 
per zbatim te Ligjit Nr.52, date 22.05.2014, “Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit”, neni 27 dhe 
Rregullores Nr.18 date 28.04.2015 “Per rregullat e organizimit te sistemit te  
administrimit te rrezikut ne shoqerine e sigurimit”. 

a)   Objektivat e menaxhimit të rreziqeve dhe politikat për të ulur rrezikun e sigurimit 

Rreziku nga kontratat e sigurimit është mundësia që ngjarja e siguruar ndodh dhe pasiguria për shumën 
e dëmit. Për vetë natyrën e kontratave të sigurimit, ky rrezik është i zakonshëm dhe i paparashikueshëm. 
Shoqëria e pranon rrezikun nga sigurimi nëpërmjet kontratave të sigurimit ku ajo supozon rrezikun e 
humbjes nga personat ose organizatat që janë të lidhura direkt me humbjen. Shoqëria është e ekspozuar 
ndaj pasigurisë së kohës, frekuencës dhe ashpërsisë së dëmeve nën këto kontrata. 

Risigurimi blihet nga Shoqëria për të ulur rrezikun potencial nga humbjet si pasojë e ngjarjeve të mëdha 
individuale ose katastrofa dhe gjithashtu për të patur akses nga specialistë të rreziqeve dhe asistencë në 
menaxhimin e kapitalit. Policat e risigurimit nënshkruhen me risigurues të aprovuar në bazë 
proporcionale ose në bazë të marrveshjeve për humbjen.  

Për një portofol të kontratave të sigurimit ku teoria e probabilitetit është aplikuar për vendosjen e çmimit 
dhe provigjonimin, rreziku kryesor që Shoqëria ka nga kontratat e saj të sigurimit është se dëmet aktuale 
dhe pagesat e përfituesit janë më të mëdha se vlera e mbartur e detyrimeve të sigurimit. Kjo mund të 
lind sepse frekuenca ose ashpërsia e dëmit dhe përfitimit janë më të mëdha se llogaritja. Ngjarjet e 
sigurimit janë të rastësishme dhe numri aktual i dëmeve dhe përfitimeve mund të ndryshojë nga viti në 
vit nga niveli i caktuar nga teknikat statistikore. Eksperienca tregon se sa më i madh të jetë portofoli i 
kontratave të njëjta të sigurimit aq më e vogël do të jetë varianca relative e rezultateve. Gjithashtu, një 
portofol i diversifikuar më shumë ka më pak mundësi që të ndikohet nga ndryshimet në portofol. 

b) Strategjia e marrjes në sigurim 

Shoqëria ka zhvilluar strategjinë e saj të marrjes në sigurim duke diversifikuar llojin e rreziqeve të cilat 
ajo pranon dhe brënda secilës kategori të arrijë një popullate rreziku relativisht të madhe për të ulur 
lëvizshmërinë e  rezultateve të pritshme. 
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4.  ADMINISTRIMI I RREZIKUT TË SIGURIMIT (VAZDHIM) 

c) Termat dhe kushtet e kontratave të sigurimit   

Termat dhe kushtet e kontratave të sigurimit të cilat kanë një efekt material mbi vlerën, kohën dhe 
pasigurinë e  flukseve të ardhshme të parasë janë paraqitur më poshtë. 

Natyra e rrezikut të mbuluar 

Përgjithësisht, të gjitha produktet e Shoqërisë mbulojnë rrezikun e vdekshmërisë të tilla si paaftësitë e 
përkohshme ose të përhershme, mbulimin e shpenzimeve mjekësore, shpenzimet spitalore dhe të 
riaftësimit. Te tera produktet e kompanise paraqesin karakteristika te produkteve afatshkurter, te 
rinovueshme cdo vit, duke perfshire opsionin e rregullimit te cmimit dhe asnjera nuk permban element 
kursimi apo vlere te kthyeshme. 

Jeta e debitorit mbulon riskun e vdekjes natyrore apo aksidentale brenda nje afati te percaktuar ne police 
i cili zakonisht perfshin nje periudhe afatshkurter. Keto polica nuk mbulojne shpenzime te natyrave te 
tjera pervec ketij risku. 

Policat e sigurimit të shëndetit ofrojne mbulime te humbjes se jetes si dhe paaftesite e perhershme apo 
te perkohshme, duke perfshire ketu dhe mbulim te shpenzimeve me natyre spitalore apo jashte spitalore. 
Periudha e mbulimit eshte afatshkurter, zakonisht 1-vjecare, por ofrohet dhe per periudha me te shkurtra 
nese personi eshte ne udhetim. 

Policat e tjera te ofruara nga kompania kane afat 1-vjecar dhe mbulojne riskun e humbjes natyrore te 
jetes te shoqeruar me perfitime paaftesise ose spitalore gjate ndodhjes se nje aksidenti. 

Risigurimi dhe përqëndrimi i rrezikut  

Risigurimi përdoret për të menaxhuar rrezikun e sigurimit. Megjithatë kjo nuk heq përgjegjësinë e 
Shoqërisë si siguruesi kryesor. Nëse risiguruesi nuk paguan një dëm për arsye të ndryshme, Shoqëria 
është e detyruar që të paguajë policëmbajtësin për detyrimin.  

Shoqëria ka ceduar rrezikun e sigurimit për të limituar ekspozimin ndaj humbjeve dhe për të minimizuar 
efektin e humbjeve nga sigurimi i jetës për kreditë nëpërmjet marrveshjes risiguruese “Marreveshje 
mbi bazen e rrezikut” (Treaty on Risk Premium Basis”)  me mbulim deri ne shumen 100,000 Euro. 

Per produktet e tjera, te cilat kane shuma te uleta sigurimi nuk ka marreveshje ne fuqi. 

Ne rastet e risqeve specifike Shoqëria ka kontrata risigurimi te tipit “excess of loss” bazuar ne 
akumulimin e riskut dhe ashpersine e ngjarjes. 

Tabela e mëposhtme paraqet mbulimin maksimal agregat për kontratat e sigurimit të jetës së 
kredimarrësve sipas moshës për 31 dhjetorin 2018. Analiza e ekspozimit kontraktual konsiderohet si 
treguesi më i mirë për përqëndrimin e rrezikut të sigurimit. 

  31 dhjetor 2018  31 dhjetor 2017 
Mosha per sigurimin e jetes se 
kredimarresve  Në lekë Në  Në lekë Në 
Deri 29  2,772,125,635 12.99%  1,878,031,087 9.88% 
30 – 39  8,083,697,603 37.88%  5,967,788,211 31.39% 
40 – 49  6,687,519,821 31.34%  6,060,551,316 31.88% 
50 – 59  3,792,184,715 17.77%  4,376,434,377 23.02% 
Mbi 60  2,025,690 0.01%  726,089,313 3.82% 
Totali  21,337,553,464 100.%  19,008,894,304 100.% 

d) Ekspozimi që lidhet me ngjarjet katastrofike 

Shoqëria gjykon se gjatë aktivitetit të saj të sigurimit ajo nuk ka akumuluar ekspozim te rendesishem 
që lidhet me ngjarje katastrofike. 
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5. MENAXHIMI I RREZIKUT FINANCIAR 
Transaksionet me instrumentet financiare rezultojnë për Shoqërinë që të llogarisë rrezikun financiar. 
Këto përfshijnë rrezikun e tregut, rrezikun e kredisë (duke përfshirë rrezikun e kredisë nga risiguruesi) 
dhe rrezikun e likuiditetit. Secili nga këto rreziqe është i përshkruar më poshtë së bashku me një 
përmbledhje të mënyrave se si Shoqëria i menaxhon këto rreziqe. 

a) Rreziku i tregut 

Rreziku i tregut përfshin tre lloje rreziqesh: 

i. Rreziku valutor – rreziku që vlera e instrumentave financiarë do të variojë nga ndryshimet 
në kurset e këmbimit.  

ii. Rreziku i normës së interesit – rreziku që vlera e instrumentave financiare do të variojë 
nga ndryshimet në treg të normës së interesit. 

iii. Rreziku i çmimit – rreziku që vlera e instrumentave financiare do të variojë si rezultat i 
ndryshimeve të çmimeve të tregut, qofshin këto ndryshime si rezultat i faktorëve specifik të 
instrumentit financiar ose faktorë që ndikojnë të gjithë instrumentet financiare që janë në treg.  

Rreziku i tregut nuk përfshin vetëm mundësinë për të humbur, por edhe mundësinë për të fituar.  

Përputhja aktive/detyrim  

Shoqëria i menaxhon aktivet duke përdorur një mënyrë që balancon cilësinë, diversifikimin, përputhjen 
aktive-detyrim, likuiditetin dhe të ardhurat nga investimet. Qëllimi i proçesit të investimit është që të 
optimizojë të ardhurat nga investimi ndërkohë që siguron që aktivet dhe detyrimet janë menaxhuar në 
bazë  të fluksit të parave dhe zgjatjes së tyre. 

Natyra e rrezikut të sigurimit, maturimi i tyre dhe struktura e monedhës së vendosur për të shprehur 
detyrimin kanë një ndikim tek strategjia e investimit të Shoqërisë. Gjithashtu Shoqëria duhet të 
plotësojë limitet e vendosura nga rregulluesit e sigurimeve të cilët kërkojnë që aktivet financiare të 
investuara në institucionet jo-financiare nuk duhet të kalojnë limitin prej 10% të kapitalit aksionar. 

Shoqëria vendos objektiva për portofol aktivesh për çdo produkt sigurimi, gjë që përfaqëson strategjinë 
e investimit të përdorur për të financuar detyrimet brënda niveleve të pranueshme të rrezikut. Këto 
strategji përfshijnë objektiva për kohëzgjatjen, ndjeshmërinë, likuiditetin, përqëndrimin e sektorit të 
aktiveve dhe cilësinë e kreditit. Llogaritjet e përdorura për të përcaktuar sasitë e përafërta dhe kohën e 
pagesave të detyrimeve ndaj të siguruarve vlerësohen rregullisht. 

Shumica e këtyre llogaritjeve janë subjektive dhe mund të ndikojnë në aftësinë e Shoqërisë për të arritur 
objektivat e menaxhimit të aseteve/detyrimeve. Shoqëria ka ndërrmarrë disa transaksione në monedhë 
të huaj. Kështu që, ekspozimi ndaj lëvizjeve në kursin e këmbimit rritet.  

Shoqëria gjate vitit ushtrimor ka marre masa per te ulur ekspozimin e rrezikut valutor duke u perpjekur 
qe te perputhe sa me perafersisht aktivet financiare të Shoqërisë me detyrimet e sigurimit dhe kontratat 
e investimeve sipas monedhave.   
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PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE GJITHËPËRFSHIRËSE 

për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 

 

    Viti i mbyllur më   Viti i mbyllur më 
  Shënime 31 dhjetor 2018   31 dhjetor 2017 
    në Lekë     në Lekë  
Prime të shkruara bruto 23 208,552,453  168,352,108 
Prime të shkruara çeduar risiguruesit 24 (18,117,497)  (15,790,396) 
Prime të shkruara neto  190,434,956  152,561,712 

Ndryshimi neto në rezervën e primeve të pafituara 21 (12,474,804)  (7,115,911) 
Ndryshimi neto në rezerva të tjera 20.2 (8,603,118)  16,023,501 
Ndryshimi neto në rezervën e risiguruesit 12 1,686,962  2,278,801 
Ndryshimi neto në shpenzime të shtyra 11 6,170,430  (6,524,961) 
Të ardhura neto nga primi i sigurimit  177,214,426  157,223,142 
Të ardhura nga investimet 25 8,660,456  6,721,468 
Shpenzime financiare 25 (108,118)  (142,023) 
Humbje nga kursi i këmbimit, neto 25 (2,267,135)  (210,787) 
Të ardhura të tjerta operative 29 3,307,257  1,947,160 
Totali i të ardhurave te tjera  9,592,460  8,315,818 
Dëme të ndodhura të sigurimit 20.1 (40,553,426)  (41,747,909) 
Kostot e marrjes në sigurim 26 (51,257,830)  (34,564,083) 
Shpenzime personeli 27 (31,789,507)  (24,061,075) 
Shpenzime administrative 28 (19,532,264  (14,381,403) 
Amortizimi  (1,862,377)  (1,359,819) 
Totali i shpenzimeve  (144,995,404)  (116,114,289) 
Fitimi para tatimit  41,811,482  49,424,671 
Tatimi mbi fitimin 30 (6,539,577)  (7,663,300) 
Fitimi i periudhes  35,271,905  41,761,371 
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse  -  - 
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për periudhen 35,271,905  41,761,371 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shënimet shoqëruese nga faqet 5– 45 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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PASQYRA E NDRYSHIMIT NË KAPITAL 

për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 

    Kapitali themelar  
Fitime të 

pashpërndara  Totali 
    në Lekë  në Lekë  në Lekë 
              
Gjendja më 01 janar 2017   370,000,000  16,644,821  386,644,821 
         
Fitimi i periudhes   -  41,761,371  41,761,371 
Të ardhura të tjera përmbledhëse, neto nga tatimi   -  -  - 
Totali i të ardhurave përmbledhëse për periudhën   -  41,761,371  41,761,371 
        - 
Rritje në kapitalin e paguar    -  -  - 
Dividenti i paguar    -  -  - 
Gjendja më 31 dhjetor 2017   370,000,000  58,406,192  428,406,192 
         
Fitimi i periudhes   -  35,271,905  35,271,905 
Të ardhura të tjera përmbledhëse, neto nga tatimi   -  -  - 
Totali i të ardhurave përmbledhëse për periudhën  -  35,271,905  35,271,905 
       
Rritje në kapitalin e paguar    -  -  - 
Dividenti i paguar    -  (58,406,192)  (58,406,192) 
Gjendja më 31 dhjetor 2018   370,000,000   35,271,905   405,271,905 

 
 
 
 
 
 
 
 
Shënimet shoqëruese nga faqet 5– 45 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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PASQYRA E FLUKSIT TË PARASË 

për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 
 
    Periudha me   Periudha me  

  Shënime  31 dhjetor 
2018 

 31 dhjetor 
2017 

    në Lekë  në Lekë 
Fluksi i parasë nga aktivitete operative       
Fitimi para tatimit    41,811,482  49,424,671 
Rregullime për:      
Amortizimin 14/15 1,862,377  1,359,819 
Humbje nga kursi i këmbimit 25 2,267,135  210,787 
Shpenzime per interesin 25 108,118  142,023 
Të ardhura nga interesi 25 (8,660,456)  (6,721,468) 

Fluksi i parasë përpara ndryshimeve në aktive dhe detyrime  37,388,656  44,415,832 
 Ndryshime në aktivet dhe detyrimet operative:      
  Ndryshimi në rezervën për primet e pafituara  21 12,474,804  7,115,911 
  Ndryshimi në rezervën e risiguruesit 12 (1,686,962)  (2,278,801) 
  Ndryshimi në neto në rezerva të tjera 20.2 8,603,118  (16,023,500) 
Ndryshime në shpenzime të marrjes ne sigurim, te shtyra 11 (6,170,430)  6,524,961 
Ndryshimi në llogaritë e arkëtueshme të sigurimit   9,886,305  (12,452,917) 
Ndryshimi në aktivet e tjera  (414,722)  (256,289) 
Ndryshimi në llogaritë e pagueshme të sigurimit e risigurimit  2,547,871  2,363,851 
Ndryshimi në detyrime ndaj qirase financiare  (545,800)  (486,411) 
Ndryshimi në detyrime të tjera  1,777,796  9,783,117 
Ndryshime në llogari të arkëtueshme me palët e lidhura   7,335,809  1,329,419 
Interesi i arkëtuar   10,292,041  4,114,084 
Interes i paguar  (108,118)  (142,023) 
Tatim fitim i paguar  (13,415,804)  - 

Flukset monetare të përdorur nga aktivitete operative   67,964,564  44,007,234 
       

Flukset monetare nga aktivitetet investuese       
Blerja e aktiveve të trupezuara   (5,015,727)  (3,617,691) 
Ndryshimi ne depozita me afat  (191,440,745)  (106,962,356) 
Letra me vlere te maturuara  378,777,453  453,310,000 
Blerje letre me vlere  (193,222,542)  (378,048,251) 

Flukset monetare përdorur në aktivitetet investuese   (10,901,561)  (35,318,298) 
       

Flukset monetare nga aktivitetet financuese       
Divident i paguar  (58,406,195)  - 

Flukset monetare të përdorura në aktivitetet financuese   (58,406,195)  - 
       

Rritje neto për mjetet monetare dhe ekuivalente    (1,343,192)  8,688,936 
Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të vitit  8 8,568,731  - 
Efekti i ndryshimit te kursit te kembimit   (692,204)  (120,205) 

Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të vitit 8 6,533,335  8,568,731 
 
 
 
 
Shënimet shoqëruese nga faqet 5– 45 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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i 
 

1. AKTIVET NË MBULIMIN E PROVIGJIONEVE TEKNIKE 
Në përputhje me Rregulloren për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve 
të lejuara të këtyre aktiveve miratuara me vendimin e bordit nr. 200, datë 27 dhjetor 2016, shoqëritë e 
sigurimit mund të investojnë jo më shumë se normat e mëposhtme të aktiveve dhe investimeve për të 
mbuluar rezervën teknike dhe matematike: 
        
      31 dhjetor 2018 
Provigjone teknike bruto                                                               158,764,584  

  

Kufiri i 
investimeve 

në raport me 
provigjonet  

Kufiri i 
investimit në 

vlerë sipas 
rregullores  

Aktivet në 
mbulimin e 

provigjioneve 
teknike 

Toka dhe ndërtesa  30%  39,691,146  6,509,510 
Aktive të qëndrueshme të trupëzuara 
përjashtuar tokat dhe ndërtesat  5%  7,938,229  4,799,124 
Të arkëtueshme nga aktiviteti i sigurimit 
dhe të tjera  (>90 dite)  20%  20,879,249  15,857,887 
Aktivet e risigurimit  Pa kufi  158,764,584  9,615,701 
Hua të pasiguruara  5%  7,938,229  - 
Mjete monetare në arkë dhe në bankë  3%  4,762,937  4,762,937 
Letra me vlerë të qeverisë (pa fondin e 
garancisë)  70%  111,135,207  7,917,600 
Depozita me afat (pa fondin e garancisë)  Pa kufi  158,764,584  107,923,540 
Interes i llogaritur   5%  7,938,229  2,726,370 
Totali  160,112,669 
Niveli i mbulimit  100.8% 
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3. MARZHI I AFTËSISË PAGUESE 
Niveli i kërkuar i Aftësise Paguese të Shoqërisë së Sigurimit është vlera më e lartë midis Fondit të 
Garancisë (370 milione Lekë) dhe 150 përqind  të kufirit minimal të aftësisë paguese. Niveli aktual i 
aftësisë paguese më 31 dhjetor 2018 është brenda limiteve të kërkuara. 

 
    31 dhjetor 2018 
a) Niveli i k rkuar i aft sis  paguese bazuar n  produktet e sigurimit t  
jet s, ndryshe nga fondet e investimeve      

Llogaritja e parë     
Rezerva matematikore bruto (a) 104,396,248 
Rezerva matematikore neto (b) 94,780,547 
Koefiçienti i risigurimit (c) 0.91 
Koefiçienti i pasigurisë (d) 0.04 

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese bazuar në llogaritjen e parë  (a*c*d)   3,800,023 
Llogaritja e dytë    
Kapitali bruto në rrezik për kontratat mbi 5 vjet (a1) 18,019,874,002 
Kapitali neto në rrezik për kontratat mbi 5 vjet (b1) 16,971,703,388 
Kapitali bruto në rrezik për kontratat ndërmjet 3-5 vjet (a2) 1,344,491,361 
Kapitali neto në rrezik për kontratat ndërmjet 3-5 vjet (b2) 1,261,793,486 
Kalitali bruto në rrezik për kontratat deri në 3 vjet (a3) 55,694,256,008 
Kalitali neto në rrezik për kontratat deri në 3 vjet (b3) 55,529,822,864 
Koefiçienti i risigurimit (c) 0.98 
Koefiçienti i pasigurisë (d1) 0.003 
Koefiçienti i pasigurisë (d2) 0.0015 
Koefiçienti i pasigurisë (d3) 0.001 

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese bazuar në llogaritjen e dytë 
(a1*c*d1)+(a2*c*d2)+(a3*c*d3)   101,711,260 
Niveli i kërkuar i aftësisë paguese   105,511,283 
     
b) Niveli i k rkuar i aft sis  për produktet e sigurimit t  jo- jet s që 
lidhen me aktivitetin e sigurimit të jetës   - 

Primi i sigurimit (a) - 
Primet e sigurimit të cilat nuk kalojnë 1,000,000,000 Lekë (a1) - 
Primet e sigurimit të cilat kalojnë 1,000,000,000 Lekë (a2) - 
Koefiçienti i risigurimit (c) - 
Koefiçienti i pasigurisë për primet deri në limitin a1 (b1) 0.18 
Koefiçienti i pasigurisë për primet që kalojnë limitin a1 (b2) 0.16 

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese (a1*b1*c)+(a2*b2*c)    
Totali i nivelit të kërkuar të aftësisë paguese   105,511,283 
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