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Rreth INSIG Jetë 
 

  

  

 Krijuar ne Janar 2017. nga ndarja e aktivitetit te INSIG sh.a ne Jete dhe 

Jojete, INSIG Jete, trashegoi me vete historine dhe zhvilloi eksperiencen 

shume vjecare te INSIG-ut, duke e fuqizuar dhe pershtatur ate me nevojat 

dhe sfidat e zhvillimit te tregut te sigurimeve ne pergjithesi dhe atij te 

Jetes ne vecanti, por sidomos duke fituar sfiden e kalimit nga nje 

kompani me kapital dhe mentalitet shteteror ne nje kompani me sjellje 

dhe qasje private. 

 INSIG Jete, ushtron aktivitetin e saj sigurues, ne pershtatshmeri dhe 

perputhje me kriteret e legjislacionit Shqiptar per Sigurimet dhe 

Risigurimet, sipas licences Nr 4/2000 date 27/12/2016, aprovuar nga 

Autoriteti I Mbikqyrjes Financiare.   

 E paisur me NUIS: L71325020H, INSIG Jete ka te drejten te ushtroje 

veprimtarine e saj siguruese ne te tera klasat e Sigurimit te Jetes qe njeh 

ligji Shqiptar i sigurimeve. 

 Gjate ketij viti te veshtire e kompleks te ndikuar nga pandemia boterore, 

Impenjimi ynë kryesor ka qene ruajtja e strukturave operative per 

funksionimin operacional te shoqerise si edhe i situates financiare te 

shendetshme. 

 Përmbushja sa më mirë e nevojave  dhe kërkesave te klienteve, duke 

projektuar dhe përmirësuar oferten tonë, duke përfshirë zgjidhje për cdo 

rast të dedikuar, ka qene synimi dhe fokusi yne gjate ketij viti, duke 

shpresuar qe me sherbimin tone, te kemi ndikuar sado pak pozitivisht në  

jetën e klientëve tanë, qofshin keta, individëve, familje apo edhe 

kompani.  
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PERBERJA E KAPITALIT 
 

 Eurosig Group, ish aksioneri i vetem i kompanise INSIG Jete, kur ajo nisi 

aktivitetin ne Janar 2017.   

 Në Maj 2017 ne perberjen e kapitalit te INSIG JETE sh.a u perfshine dhe 

perfaqesuesit e Balfin Group dhe Kastrati Group, duke e ndryshuar si ne vijim 

strukturen e aksioneve:  

       

 z. Samir Mane zotërues i 45 % të aksioneve; 

 z. Shefqet Kastrati zotërues i 45 % të aksioneve; 

 Shoqëria jo - jetë "EUROSIG" sh.a. zotërues i 10 % të aksioneve  

 
 

 Me date 31/08/2020 Bordi I AMF , vendosi miratimin e pjesëmarrjes 

influencuese    në masën   100% të aksionarit Shoqëria jo - jetë 

"EUROSIG" sh.a. në shoqërinë e sigurimit të Jetës “Insig Jetë 
  

 

 DREJTIMI I SHOQERISE 
 

INSIG Jete sh.a. eshte organizuar dhe funksionon si nje shoqeri tregtare me  dy 

nivele drejtimi.  Organet qeverisese jane: 

 
         Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve 

 
          Keshilli Mbikqyres: 

 
 Vaso PILO                – Kryetar 

 Anila IBRO                - Anetare 

 Forcim KOLA            - Anetar 

 
          Drejtore Ekzekutive:   Elvana MINO            
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VIZIONI 
 

 

 

Ngritja e imazhit të një kompanie të re, të përqëndruar në atributet e cilësisë 

dhe të besimit, që ofron shumëllojshmëri produktesh bashkëkohore sigurimi. 
 

 
 
 
 
 

MISIONI  

  
 

 

 

Misioni i kompanisë INSIG Jeta sh.a, është të jetë një nga kompanitë 

udhëheqëse në tregun Shqiptar duke u mbështetur në: 

 Staf teknik, profesional e me përvojë disa vjeçare në fushën e 

sigurimeve; 

 Suportin e kompanive më të njohura në tregun e risigurimeve; 

 Produkte të standarteve bashkëkohore; 

 Një politikë të qartë marketingu; 

 Një sistem dinamik shpërndarjeje me bazë ndarjen gjeografike dhe 

segmentimin e tregut. 
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VLERAT TONA 
 
 

 Besueshmeria: Ne ndërtojme raporte besimi në terma afatgjatë me 

klientët, qofshin këta individë, familje apo kompani.  

 Përshtatshmëria: Dimë të paraprijmë dhe të plotësojmë kërkesat, duke 

personalizuar zgjidhjet optimale në bazë të nevojave të klientëve. 

 Aksesueshmëria: Mundohemi te krijojme nje oferte sa me te thjeshte per 

t’u kuptuar dhe per perdorur. Gjithmonë të disponueshëm dhe me një 

kosto konkurruese në treg. 

 Sherbimi:  Sigurojmë arritjen e rezultatit duke performuar ne menyren 

më të mirë të mundshme. 

 Impenjimi: Me disipline dhe integritet, ne japim maksimimumin tone, 

per te mbajtur dhe realizuar premtimet. 

 Vleresimi: Ne promovojmë diversitetin dhe investojmë tek punonjësit 

tanë, duke favorizuar të mësuarit e vazhdueshëm dhe rritjen profesionale 

per te krijuar një ambjent 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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+58%  

Rritje ne kapitalet e 
veta 

 150 %  

    Mbulim 
provigjonesh 

     +76,5 mil ALL 

      Mjaftueshmeri 
Kapitali 

TREGUES TE AKTIVITETIT 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                 

17,2 % ne treg 
22,4 mil ALL 
fitimi i vitit 

+220 mil ALL 
Shtese Kapitali 

Tregues mesatar 
vjetor i likuidetit:  

1,21 

Numri i degeve:  

7 Dege 

Primi i vitit:  

200 mil ALL 

Numri i 
klienteve:  

23,000 

Demet e 
paguara ne total:  

56 mil ALL 
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RAPORTI VJETOR I AUDITIMIT TË     
BRENDSHËM 

 
 Baza ligjore 

Njesia e Auditimit te brendshem gjate ushtrimit te veprimtarise mbeshtetet ne ligjet 

dhe aktet nen/ ligjore  te meposhteme te cilat rregullojne Veprimtarine e Shoqerise 

INSIG Jete sh.a, me qellim arritjen e objektivave ne ushtrimin e funksionit te vet. 

- Ligji 52 / 2014 “ Per veprimtarine e Sigurimit dhe Risigurimit” 

- Ligji Nr.10296,date 08.07.2010”Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” 

- Manuali i Auditimit dhe udhezime te tjera te miratuara nga Ministri i Financave 

dhe (NJQHAB), 

- Standartet Profesionale Kombetare dhe Nderkombetare te Auditimit. 

- Rregullore e AMF nr.153 date 23/12/2014, “Per veprimtarine e Njesise Auditimit te 

Brendshem dhe Komitetit te Auditimit ne Shoqerite e Sigurimit”, 

- Statuti i Shoqerise INSIG Jete sha , miratuar me Vendim nr.115 date 27.07.2017, 

- Rregullore per Organizimin dhe Funksionimin e Shoqerise INSIG Jete sha, 

- Rregullore “Per organizimin dhe funksionimin e Komitetit te Auditimit” ne INSIG 

JETE sha, miratuar me Vendimin nr.02 date 25 shtator 2017 te Keshillit te 

Administrimit, 

 Organizimi 

 

 Misioni i Auditimit te Brendshem 

Misioni i auditit te brendshem eshte te jape siguri dhe keshilla per Menaxhimin dhe 

Keshillin e Administrimit, per te permiresuar veprimet e strukturave varese, ne 

drejtim te shitjes, demeve, perputhshmerise, bazes rregullative etj.Kete mision 

auditi e realizon duke : 

- Kryer kontrolle te pavarura bazuar ne standartet profesionale te miratuar. 

- Ndihmuar menaxhimin, ofruar analiza, rekomandime, keshillime dhe informacione 

lidhur me njesite qe ka audituar. 

- Mbeshtetur drejtuesit per arritjen e objektivave. 

Njesia e auditit te brendshem nen cilesine e nje strukture te posaçme kryen 

funksione ne menyre te pavarur dhe objektive, duke dhene nje opinion te 

specializuar ne funksion te permiresimit te veprimtarise shoqerise.Ne perfundim te 

procesit te auditimit jepen rekomandime dhe propozime per te permiresuar 

funksionimin, aty ku eshte e nevojshme. 

 

 Funksioni i Auditit te Brendshem 

Auditimi i brendshem perveç te tjerash perfshin krijimin, zbatimin dhe ruajtjen e 

nje plani auditimi te bazuar ne risk, per te shqyrtuar dhe vleresuar fusha te 

pergjitheshme apo te veçanta bazuar ne masa parandaluese. Siguron qe risqet e 

identifikuara dhe veprimet e mara per t’i adresuar jane te sakta dhe aktuale. 

Kryerjen e vleresimeve te rregullta ne funksion te auditit dhe auditimit te sistemeve 

te brendshme duke perfshire dhe permiresimet e nevojshme. Siguron qe fushat me 

risk jane subjekte te perzgjedhura te auditimit si politikat financiare, aftesia 

paguese, kontabiliteti, analiza e shpenzimeve, ngjarjet e sigurimit dhe demet per t’u 

paguar etj. Auditi i brendshem    per te gjitha fusha dhe çeshtjet e shqyrtuara ka 

hartuar raporte per te siguruar deshmine e tyre me kalimin e kohes.
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 Objektivi i Auditimit te Brendshem 

Objektivi i auditit te brendshem konsiston ne kontrollle te thelluara dhe tematike, prane 

departamnteve dhe degeve perkatese ne kohe dhe me efektivitet per te bere te mundur 

vleresimin e rreziqeve ne kohe si dhe te garantojne se: 

- Risqet identifikohen dhe menaxhohen ne menyren e duhur. 

- Nderveprim midis departamenteve, sektoreve dhe degeve ne rrethe. 

- Informacioni financiar, menaxherial dhe operacional eshte i sakte dhe i besueshem ne 

kohe. 

- Kryerja e detyrave nga punonjesit eshte ne peputhje me politikat, standartet, procedurat 

dhe ligjet e rregulloret ne fuqi. 

- Burimet sigurohen dhe perdoren me evidence. 

- Permiresim i vazhdueshem ne procesin e kontrollit te brendshem. 

- Çeshtjet e rendesishme legjislative dhe rregullatore, qe kane ndikim ne Shoqerine INSIG 

JETE sh.a, jane pranuar dhe adresuar siç duhet. 

 

 Organizimi i Burimeve Njerezore dhe Finaciare te Auditit te Brendshem 

Auditi i brendshem vepron ne zbatim te ligjit nen cilesine e nje strukture te posaçme. Auditi i 

brendshem eshte punonjes i Shoqerise i emeruar ne Njesine e Auditimit te Brendshem.Ne 

perdorimin e burimeve te auditimit eshte mbajtur parasysh Plani Vjetor i miratuar, duke 

perdorur me efektivitet kohen e punes si dhe kapacitetet profesionale. Njesia e Auditimit te 

Brendshem  perbehet nga 1 Audituese sipas struktures se miratuar, ka profil ekonomiste e  

pajisur me Certifikaten e Audituesit te Brendshem, dhe trajnime te organizuara nga NJQAB 

dhe Ministria e Financave me nje pervoje dhe kualifikim te nevojshem ne fushem  sigurimit  

dhe ate te auditimit ne sigurime. 

 

 Analiza e Veprimtarise Auditit te Brendshem 

Ne lidhje me burimet e kontrollit per ushtrimin e veprimtarise gjate vitit 2019, auditimi eshte 

kryer bazuar ne planin vjetor te miratuar nga Keshilli Administrimit. Kontrolli i ushtruar 

eshte fokusuar ne analizen e proceseve, risqeve dhe te dhenave te grumbulluara ne 

dokumentacionin qe shoqeria INSIG JETE sh.a perdor. Gjate vitit 2019, gjithsej jane kryer 7 

misione auditimi. 

- Perputhshmeria me rregulloret ne lidhje me Aktivet ne Mbulim te Rezerves Tenike dhe 

Matematike dhe Marzhi i Aftesise Paguese 

- Demet e ndodhura te Sigurimit 

- Debitoret dhe llogarite e arketueshme (Ekspozimi) 

- Raporti Financiar dhe Kontabiliteti 

- Primet e Shkruara / ceduara ne risigurim 

- Administrimin e policave te shitura ne qender dhe ne deget e INSIG JETE sh.a 

- Procedurat e rekrutimit dhe te largimit te punonjesve 

- Sistemi i Teknologjise dhe informacionit 

- Çeshtjet e parandalimit dhe pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit,etj 

Raportet e auditimit jane hartuar ne perputhje me Manualin e Auditimit te Brendshem, si 

persa i perket formatit raportues (struktures se raporteve te auditimit) ashtu edhe persa i 

perket permbajtjes.Ne fund te çdo raporti jane lene rekomandimet e dhena nga auditimi, te 

cilat jane pranuar nga Menaxhimi. 
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 Analiza e misioneve te Auditimit 

Gjate vitit 2019 misionet e auditimit jane kryer  ne INSIG JETE sh.a, ku Shoqeria 

ushtron aktivitetin e saj kryesor. Ne disa prej misioneve te realizuara jane konstatuar 

elemente per tu permiresuar dhe per secilen prej tyre jane dhene rekomandimet perkatese, 

te cilat jane pranuar nga Menaxhimi. Auditimet gjate vitit 2019 jane kryer te plota ne 

fushat si me poshte: 

- Sitemi i marrjes ne sigurim dhe risigurim per produktet e jetes, ku jane ushtruar 

kontrolle ne lidhje me praktikat e marrjes ne sigurim, plotesimi i dokumentacionit  

dhe zbatimi i udhezimeve te marrjes ne sigurim dhe risigurim.Administrimi i policave 

te shitura dhe rakordimi me kontabilitetin. 

- Sistemi i vleresimit  dhe trajtimi te praktikave te demeve te ndodhura, 

Jane ushtruar kontrolle  ne lidhje me trajtimin e ngjarjeve te sigurimit ne zbatimim te 

ligjshmesrise dhe plotesimit te dosjeve te demeve, si dhe nga ana teknike e plotesimit 

te dokumentacionit te nevojshem per kryerjen e pageses se demit.Gjithashtu, 

perditesimi i bazes se te dhenave ne rregjistrimin e demeve ne menyre kronologjike 

dhe te rregullt, raportimi i tyre prane Autoritetit. 

- Kontrolle te tjera me objekte te veçanta 

- Evidentimi i debitoreve dhe  analiza per arketimin e tyre ne kohe 

- Kontroll mbi procedurat ne lidhje me raportimet  / deklarimet on-line prane organeve 

rregullatore. 

- Kontrolli mbi pagesat e kryera dhe dokumentacioni i nevojshem shoqerues. 

- Mjaftushmeria e kapitalit, aktivet ne mbulim te provigjoneve. 

- Çeshtjet e parandalimit dhe pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit 

- Etj. 

Per te cilat nuk jane verejtur mangesi. 

 

 Pohimi i pavaresise 

 

Auditimi i brendshem kryhet sipas kuadrit ligjor dhe rregullator dhe nuk i eshte 

nenshtruar asnje ndikimi tjeter nga individe, qofshin dhe ne pozicion drejtues brenda 

shoqerise. Audituesi i brendshem respekton rregullat e etikes dhe te sjelljes brenda 

shoqerise.Mban qendrim te paanshem dhe i shmanget konfliktit te ineteresit.Auditi i 

brendshem si funksion themelor per sistemin e kontrollit te brendshem ne Shoqerine 

INSIG JETE sh.a ka funksionuar si njesi e pavarur qe prej krijimit te shoqerise.Ne 

pershtatje te formes dhe funksionimit eshte ngritur njesia e auditimit te brendshem, ne 

perputhje me rregulloren e miratuar. Puna e auditit te brendshem ka qene ne perputhje me 

politiken ligjore dhe rregullat per papajtushmerine ligjore. Referuar nje programi 

metodologjik, kronologjk, gjitheperfshires, adekuat, auditi ka raportuar me shkrim dhe 

efektivitet punen e kryer pa u ndikuar nga organizimi. 

 

 Plani i auditimit per vitin 2020 

 

Objektivat e  planit te auditimit per vitin 2020 do te arrihen nepermjet harmonizimit dhe 

kontrolleve te thelluara dhe tematike, duke kryer vleresimin e rreziqeve ne kohe dhe me 

efektivitet.Ne percaktimin e rrisqeve, me te cilat do te haset shoqeria gjate vitit 2020, do 

te bazohemi kryesisht ne rrisqet e hasur gjate vitit 2019 si dhe ne rekomandimet e dhena 

nga organet rregullatore. 
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Gjate vitit 2020, fushat qe do te auditohen do te jene ato prioritare dhe ato me risk te 

larte. 

 

 Objekte dhe fusha per tu audituar ne vitin 2020 

 

- Gjithsej do te kryhen 9 auditime te ndara sipas fushave me poshte: 

- Menaxhimi i Rriskut, dizenjimi dhe efektiviteti i kontrollit te brendshem 

- Perputhshmeria me Rregulloret,Aktivet ne Mbulim te PT dhe Marzhi i 

Aftesise Paguese. 

- Debitoret dhe Llogarite e Arketueshme (Ekspozimi i tyre) 

- Demet e ndodhura te sigurimit. 

- Raportimi Financiar dhe Kontabiliteti. 

- Primet e shkruara / ceduara ne risigurim. 

- Sistemi i Teknologjise Informacionit. 

- Misione te ndryshme verifikimi ne Qender dhe dege te INSIG Jete sha. 

- Zbatimi i rekomandimeve te auditimeve te kryera gjate vitit 2018. 

Duke u mbeshtetur ne nivelin e riskut,  jane evidentuar sistemet me te rendesishme te 

auditimit ne INSIG JETE sh.a. te klasifikuara sipas nivelit te riskut, 

Fusha auditimi qe konsiderohen me risk te larte : 

- Menaxhimi i Riskut, Baza rregullative e Shoqerise ne te cilen mbeshtetet 

funksionimi i veprimtarise INSIG Jete sha; 

- Perputhshmeria me Rregulloret ne lidhje me indikatoret, Aktivet ne Mbulim te 

rezerves teknike dhe matematike dhe Aftesia Paguese, 

- Demet e ndodhura te sigurimit 

- Debitoret dhe llogarite e arketueshme (Ekspozimi) 

Fusha auditimi te konsideruara me risk te mesem jane vleresuar : 

- Raportimi Financiar dhe Kontabiliteti 

- Sistemi i Teknologjise Informacionit 

- Primet e shkruara / ceduara ne risigurim 

 

 Kontrolli dhe vleresimi 

- Sistemet e administrimit te riskut te zbatuar nga  shoqeria INSIG JETE sh.a 

- Perputhshmeria e soqerise me ligjet dhe aktet nenligjore, procedurat e brendshme te 

shoqerise, zbatimi i politikave dhe arritja e objektivave te vendosura. 

- Sistemi i Informacionit dhe i raportimeve, duke perfshire saktesine e te dhenave. 

 

 Opinioni i Njesise Auditimit te brendshem 

Njesia e Auditimit te Brendshem ka realizuar detyrat e planifikuara bazuar ne planin e 

auditimit te brendshem, te miratuar nga Keshilli i Administrimit per vitin 2019. 

Gjate punes se kryer per cdo kontroll te ushtruar, jane nxjerre konkluzionet perkatese dhe 

atje ku jane konstatuar elemente per t’u permiresuar, jane dhene rekomandimet perkatese 

te cilat jane pranuar nga Menaxhimi i Larte. 

 

Njesia e Auditimit te Brendshem 

 

      Adriana KUCI 
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INSIG JETE sh.a. 
Pasqyrat Financiare Individuale më 31 dhjetor 2020 

(Të gjitha shumat janë në Lek përveç rasteve kur është shprehur ndryshe) 

PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR 

më 31 dhjetor 2020 

 
Shënime 31 dhjetor 2020  31 dhjetor 2019 

 
      

Aktivet      

Mjete monetare në arkë dhe në bankë 9 6,972,021  7,036,696 

Depozita me afat 10.1 544,498,838  340,196,316 

Letra me vlerë të qeverisë  10.2 -  187,680,006 

Llogari të arkëtueshme nga sigurimi e 
risigurimi, neto 

10 23,500,607  17,115,689 

Llogari të arkëtueshme nga palët e lidhura 11.1 1,730,252  16,858,906 

Shpenzime te marrjes në sigurim, të shtyra 12 30,380,077  24,893,144 

Aktive të risigurimit 13 13,120,615  8,641,241 

Aktive të tjera 14 493,620  468,837 

Tatime te parapaguara 15 1,246,775  4,964,083 

Aktive te shtyra tatimore 15 48,499  42,279 

E drejta e shfrytezimit te qirase IFRS 16 16.1 6,404,985  11,594,537 

Aktivet afatgjata jomateriale 17 2,515,047  2,555,912 

Aktive te mbajtur per investim 18 437,969,486  4,702,020 

Aktivet afatgjata materiale 16 7,764,398  8,551,116 

Shuma e aktiveve  1,076,645,220  635,300,781 

 
    

Detyrimet     

Llogari të pagueshme nga sigurimi dhe 
risigurimi 

20 7,958,759  2,638,415 

Detyrime të tjera 19 13,929,352  10,183,496 

Detyrime për tatim fitimin  32 120,279  - 

Detyrimet për humbjen dhe rregullimi i 
shpenzimeve për humbjen 

22 71,818,718  64,754,929 

Rezerva për primin e pafituar 23 116,058,779  116,132,884 

Detyrimi ndaj qiramarresit IFRS 16 16.1 6,739,026  11,711,522 

Hua bankare 21 182,662,754  - 

Qira Financiare 21 -  491,582 

Shuma e detyrimeve  399,287,667  205,912,828 

 
    

Kapitali     

Kapitali themeltar i paguar  24 590,000,000  370,000,000 

Rezerve rivleresimi  3,297,097  - 

Fitime të pashpërndara   84,060,456  59,387,954 

Shuma e kapitalit  677,357,553  429,387,954 

Shuma e detyrimeve dhe kapitalit 
 1,076,645,220  635,300,781 

 
Shënimet shoqëruese nga faqet 8– 53 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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PASQYRA E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE GJITHËPËRFSHIRËSE 

për periudhën më 31 dhjetor 2020 

 Shënime 
 Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2020   

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2019  

       

Prime të shkruara bruto 25 199,816,141  225,969,847 

Prime të shkruara çeduar risiguruesit 26 (20,402,637)  (16,448,134) 

Prime të shkruara neto    179,413,504  209,521,713 

      

Ndryshimi neto në rezervën e primeve të 
pafituara 

23 74,105  (11,736,636) 

Ndryshimi neto në rezervën e risiguruesit 13 4,479,374  (974,460) 

Të ardhura neto nga primi i sigurimit   183,966,983  196,810,617 

      

Të ardhura nga investimet  27 10,272,797  8,308,103 

Shpenzime financiare 27 (501,937)  (782,482) 

Humbje nga kursi i këmbimit, neto 27 713,450  (504,501) 

Të ardhura të tjerta operative 31 4,774,865  3,325,877 

Totali i të ardhurave te tjera   15,259,175  10,346,997 

      

Ndryshimi neto në rezerva të dëmeve 22 (7,063,789)  (10,386,593) 

Dëme të ndodhura të sigurimit 22.1 (55,603,496)  (61,296,085) 

Dëme të paguara nga risiguruesi 22.2 -  1,155,997 

Ndryshimi neto në shpenzime të shtyra 12 5,486,932  1,540,912 

Kostot e marrjes në sigurim 28 (54,231,780)  (54,897,127) 

Shpenzime personeli 29 (32,452,783)  (33,795,578) 

Shpenzime administrative 30 (21,348,435)  (14,183,869) 

Amortizimi 16_16.1 (7,046,935)  (6,825,498) 

Totali i shpenzimeve    (172,260,286)  (178,687,841) 

      

Fitimi para tatimit   26,965,872  28,469,773 

       

Tatimi mbi fitimin 32 (4,609,158)  (4,353,724) 

Fitimi i periudhes  22,356,714  24,116,049 

Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse  3,297,097  - 

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për 
periudhen  

25,653,811  24,116,049 

 
Shënimet shoqëruese nga faqet 8– 53 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare.
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KAPITALI AKSIONAR 

 

Pasqyra e Fluksit të Parasë për periudhën deri më 31 dhjetor 2020 

 Shënime  Për vitin e mbyllur më 
31 dhjetor 2020 

 Për vitin e mbyllur 
më 31 dhjetor 2019 

Fluksi i parasë nga aktivitete operative       

(Humbja)/Fitimi para tatimit    26,965,872  28,469,773 
Rregullime për:      
Amortizimin 14&15  7,046,935  6,825,498 
Fitim/ humbje nga nxjerrja jashtë përdorimit  
e aktiveve të qëndrueshme 

                      2,668,673   - 

Ndryshimi në rezervën për primet e pafituara  20  (74,105)  11,736,636 
Ndryshimi në rezervën e risiguruesit 12  (4,479,374)  974,460 

Ndryshimi në neto në rezerva të tjera 19  7,063,789  10,386,593 
Ndryshim ne aktiv te shtyre tatimor   -  (42,279) 
Zhvlerësim për borxhin e keq   233,681  - 
Humbje nga kursi i këmbimit 24  (3,426,651)  504,501 
Shpenzime per interesin 24  501,937  782,482 
Të ardhura nga interesi 24  (10,272,797)  (8,308,103) 

Fluksi i parasë përpara ndryshimeve në aktive dhe detyrime               26,227,960   51,329,561 
Ndryshime në aktivet dhe detyrimet operative:      

Ndryshime në shpenzime të marrjes ne sigurim, te shtyra 11  (5,486,933)  (1,540,913) 
Ndryshimi në llogaritë e arkëtueshme të sigurimit dhe 

risigurimit 
10  (6,695,313)  1,981,418 

Ndryshimi në aktivet e tjera 13  956,097  202,174 
Ndryshime ne tatime te parapaguara   857,104  (2,539,577) 
Ndryshimi në llogaritë e pagueshme të sigurimit dhe 

risigurimit 
17  5,320,344  (1,895,536) 

Ndryshimi në detyrime ndaj qirase financiare 18  (6,126,414)  (5,979,463) 
Ndryshimi në detyrime të tjera 16  3,745,856  (1,494,170) 
Ndryshime në llogari të arkëtueshme me palët e lidhura  10.1  14,894,973  133,678 
Interesi i arkëtuar    9,348,975  5,095,679 
Interes i paguar   (15,193)  (61,119) 

Tatim fitim I paguar   (1,634,895)  (7,565,302) 

Flukset monetare të gjeneruara nga operacionet   15,164,601  (13,663,131) 

Flukset monetare nga aktivitetet investuese       

Blerja e aktiveve jomateriale 14  (489,925)  (545,409) 
Blerja e aktiveve të trupezuara    (225,663)  - 
Te ardhura nga shitja e aseteve   2,630,000   

Ndryshim ne aktive te mbajtura per investim   (433,267,466)  - 
Ndryshimi ne depozita me afat 9.1&24  (200,698,185)  (37,195,592) 
Letra me vlere te maturuara 9.2  187,680,006  190,372,389 
Blerje letre me vlere 9.2  -  (189,627,610) 

Ndryshimi ne detyrime ndaj institucioneve financiare   182,662,754  - 

Flukset monetare për aktivitetet investuese   (261,708,479)  (36,996,222) 

Flukset monetare nga aktivitetet financuese       

Emetimi i kapitalit   220,000,000  - 
Flukset monetare të përdorura në aktivitetet financuese            220,000,000   - 

Rritje/(Rënie) neto për mjetet monetare dhe ekuivalente                     (315,918)  670,208 

Mjete monetare dhe ekuivalente në fillim të vitit    7,036,696  6,533,328 

Efekti i ndryshimit te kursit te kembimit   251,243  (166,840) 

Mjete monetare dhe ekuivalente në fund të vitit    6,972,021  7,036,696 

Shënimet shoqëruese nga faqet 8– 53 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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Me vendimin nr. 53, datë 22.05.2017 "Për miratimin e pjesmarrjes influencuese në shoqërinë e sigurimit "INSIG 
JETË" sh.a. të Bordit të AMF, ndryshon struktura e zoterimit te aksioneve me këto të dhëna: 

• z. Samir Mane zotërues i 45 % të aksioneve; 
• z. Shefqet Kastrati zotërues i 45 % të aksioneve; 
• Shoqëria jo - jetë "EUROSIG" sh.a. zotërues i 10 % të aksioneve.  

Më 26 maj 2020 është firmosur marrëveshja për revokimin e kontratës së shitjes së aksioneve të Insig Jetes date 
10.05.2017. 

AMF me anë te vendimit 117 të Bordit, datë 31/08/2020, vendosi miratimin e pjesëmarrjes influencuese në masën: 

- 100% të aksionari Shoqëria jo - jetë "EUROSIG" sh.a. në shoqërinë e sigurimit të Jetës “Insig Jetë” sh.a.. 

Struktura e kapitalit paraqitet si meposhte: 

 
31 dhjetor 2020 

 
31 dhjetor 2019 

    Shoqeria e sigurimit jo-jete Eurosig sha 100% 
 

10% 

Z. Samir Mane 0% 
 

45% 

Z. Shefqet Kastrati 0% 
 

45% 

TOTALI 100% 
 

100% 

 

Aksionari I vetem Eurosig sha me ane te vendimit nr 10 dhe 11 date 23 dhjetor 2020 ka aprovuar raportin e ekspertit 
kontabel per rritjen e kapitalit aksionar ne natyre me pasuri te paluajtshme truall si dhe aprovon rndryshimet qe 
vijne si pasoje e ritjes se kapitalit aksionar nga 370.000.000 Leke ne 590.000.000 Leke. Kontributi eshte shlyer ne 
natyre me toke truall, me siperfaqe 5.443.7 m2 e ndodhur ne Tirane me nje vlere tregu 220,00,000 Leke. Aprovimi I 
rrijtes se kapitalit nga AMF eshte bere me ane te vendimit nr 58 date 26.03.2021. Veprimet per kalimin e pronesise 
prane Zyres se Regjistrimit te Pasurive te Paluatjshme (ZRPP) kane nisur me date 31.03.2021. 

Kapitali themeltar I shoqerise me 31 dhjetor 2020 dhe 31 dhjetor 2019 i cili zoterohet nga aksionaret e shoqerise: 

 
31 dhjetor 2020 

 
31 dhjetor 2019 

    Numri I aksioneve                     616,000  
 

                      616,000  

Vlera nominale                        957.79  
 

                         600.65  

 
                590,000,000  

 
                  370,000,000  

Kapitali themeltar i shoqerise me 31 dhjetor 2020 ne vleren 590,000,000 Leke perbehet nga: 

- 370,000,000 Leke kapital themltar I paguar 

- 220,000,000 Leke kapital kontribut ne natyre pasuri e paluajtshme - truall 

Kapital themeltar, eshte ne perputhje me nenin 17, dhe nenin 98 te ligjit Nr.9267, datë 29.7.2004 “Per veprimtarine 
e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime” i cili kerkon qe shoqeria duhet te kete 
kapital themeltar, pa përfshirë kontributet në natyrë, jo më të vogël se vlerat e përcaktuara të fondit të garancisë, të 
parashikuara në nenin 98 të këtij ligji. 

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  
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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.5 date 05.11.2019 “Per 
rregullat e organizimit te sistemit te administrimit te rrezikut ne shoqerine e 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 e paguara. 

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. 

Për kontratat e sigurimit të 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.  

 

Per llogaritjen e IBNR-se per produktet e sigurimit te Jetes ne kushtet e numrit te ulet te demeve ne cdo portofol, 
eshte i pamundur perdorimi i metodes se trekendeshave, per kete arsye ne llogaritjen e saj  eshte marre ne 
konsiderate Raporti i Humbjeve per te pakten 3 vitet e fundit te aktivitetit mbi Primin e fituar te periudhave 
respektivedhe me nje vlere te maksimizuar te raporteve dhe eshte vleresuar raporti i mundshem i humbjeve te 
periudhes duke percaktuar keshtu Ultimate Rezerve per cdo portofol. 

Eshte bere analiza e raportit IBNR faktike per cdo nje vit nga periudha ne analize dhe ky eshte optimizuar dhe 
aplikuar mbi Ultimate rezerve per cdo produkt duke percaktuar keshtu nivelin e IBNR. Nderkohe qe analiza e testeve 
run-off,  ka rezultuar pozitive per te tera produktet.  

Nderkohe qe ne portofolin e sigurimit te jetes se Debitorit, ku te dhenat ne vite dhe numri I demeve na e lejojne, 
eshte aplikuar metoda klasike e IBNR me ane te trekendeshit te zhvillimit te demeve. 

Supozimet të cilat kanë efektin më të madh në matjen e detyrimit për sigurimin e 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 e provigjioneve. 

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. 

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 
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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. 

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 poshte. 
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 2020. Analiza e ekspozimit kontraktual konsiderohet si treguesi më i mirë për përqëndrimin 
e rrezikut të sigurimit. 

    31 dhjetor 2020 

Mosha per sigurimin e jetes se 
kredimarresve 

  Në lekë Në % 
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Deri 29   2,459,923,792 9.05% 
30 – 39   10,917,945,813 40.17% 
40 – 49   8,022,088,332 29.51% 
50 – 59   5,104,588,290 18.78% 
Mbi 60   675,689,794 2.49% 

Totali   27,180,236,021 100% 

d) Ekspozimi që lidhet me ngjarjet katastrofike 

Shoqëria gjykon se gjatë aktivitetit të saj të sigurimit ka akumuluar ekspozim te rendesishem që lidhet me ngjarjen e 
pandemise Covid 19. Produkti i jetes se debitorit eshte produkti i ekspozuar  ndaj kesaj ngjarje. Duke marre ne 
konsiderate qe numri i policave tona ne fuqi , te cilat e mbulojne kete rrisk eshte  8669 polica ne fuqi me date 31 
Dhjetor 2020. Gjate vitit 2020 jane raportuar 3 deme te humbjes se jetes nga covid 19 ku totali i raportimeve per 
kete produkt ishte 15 ne total,ekspozimi yne per deme te pritshme ne kete portofol (total humbje jete perfshire 
edhe Covid 19) eshte rreth 43 polica, nderkohe  

 

 

 

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.  
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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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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: 
  

 150.24%  

31 dhjetor 2020 

Kufiri i 
investime

ve në 
raport me 

provigjone
t 

 
Kufiri i investimit 

në vlerë sipas 
rregullores 

 

Aktivet në 
mbulimin e 

provigjioneve 
teknike 

Aktive të Qëndrueshme të 
Trupëzuara 

3.50%  6,575,712   3,054,673  

Toka dhe Ndertesa 30%  56,363,249   56,363,249  
Aksione dhe investime në tregun e 
parasë 

5%  9,393,875   -    

Sig. të arkëtueshme ( % mbi rez.e 
primit të pafitur) 

20%  23,211,756   15,035,106  

Aktivet e risigurimit 100%  187,877,497   13,120,615  
Hua të pasiguruara 5%  9,393,875   -    
Mjete monetare në arkë dhe 
llog.rrjedhëse 

3%  5,636,325   5,636,324  

Letra me vlerë të qeverisë (Bono 
Thesari) 

70%  131,514,248  - 

Hua të hipotekuara 15%  28,181,625   -    
Depozita me afat 100%  187,877,497   169,002,300  
Shpenzime te shtyra te marrjes ne 
sigurm 

15%  17,408,817   17,408,816  

Parapagime dhe të ardhura të 
llogaritura 

5%  9,393,875   2,653,258  

 
    282,274,344 
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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 4.2 here  të kufirit minimal të aftësisë paguese. Niveli aktual i aftësisë 
paguese më 31 dhjetor 2019 është brenda limiteve të kërkuara. 

 

  

31 dhjetor 
2020 

a) Niveli i kёrkuar i aftёsisё paguese bazuar nё produktet e sigurimit tё 
jetёs, ndryshe nga fondet e investimeve   
Llogaritja e parë   
a) Shuma e rezervave matematike per veprimtarite e veta dhe ato te 
marra ne risigurim, pa zbritur rezervat qe I perkasin pjeses se dhene ne 
risigurim (a) 187,877,496 
b) Shuma e rezervave matematike per veprimtarite e veta dhe ato te 
marra ne risigurim, pasi zbriten rezervat qe I perkasin pjeses se dhene ne 
risigurim (b) 174,756,882 
c=b/ a (c) 0.930 
d= koeficienti I pasigurise per llogaritjen e perfitimit nga investimet I cili 
eshte vlera maksimale e diferences midis llogaritjeve dhe perfitimit aktual 
ne investime kjo vlere eshte e barabarte me 0.04 (d) 0.04 

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese bazuar në llogaritjen e parë  (a*c*d)  6,990,275 
Llogaritja e dytë   
Kapitali bruto në rrezik për kontratat mbi 5 vjet (a1) 21,239,366,704 
Kapitali neto në rrezik për kontratat mbi 5 vjet (b1) 18,445,381,535 
Kapitali bruto në rrezik për kontratat ndërmjet 3-5 vjet (a2) 2,665,345,689 
Kapitali neto në rrezik për kontratat ndërmjet 3-5 vjet (b2) 1,611,709,799 
Kalitali bruto në rrezik për kontratat deri në 3 vjet (a3) 28,149,524,044 
Kalitali neto në rrezik për kontratat deri në 3 vjet (b3) 26,624,847,447 
Koefiçienti i risigurimit (c) 0.90 
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)  85,971,755 

Niveli i kërkuar i aftësisë paguese  92,962,030 
   
b) Niveli i kёrkuar i aftёsisё për produktet e sigurimit tё jo- jetёs që 
lidhen me aktivitetin e sigurimit të jetës  - 
Primi i sigurimit (a) 57,142,024.40 
Primet e sigurimit të cilat nuk kalojnë 1,000,000,000 Lekë (a1) 3,585,399.94 
Primet e sigurimit të cilat kalojnë 1,000,000,000 Lekë (a2) 25,244,330.68 
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  92,962,030 

 


