
UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

FAKULTETI EKONOMIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNIM DIPLOME 

 
 

 

FESTINA RAMADANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mitrovicë, Korrik 2018 

 

  



iii 

 

UNIVERSITETI PUBLIK I MITROVICËS„‟ISA BOLETINI‟‟ 

FAKULTETI EKONOMIK 

DEPARTAMENTI: BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET 

 
 

 

 

 

 

PUNIM DIPLOME 

 

 
Tema: 
SPECIFIKAT E KONTABILITETIT NË KOMPANITË E SIGURIMEVE 

              (Rasti studimor kompania e sigurimeve “Eurosing” Sh.A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mentori:                                                                               Kandidati : 

Prof.Ass.Dr.Shefket JAKUPI                                                  Festina Ramadani 

 

 

 

Mitrovicë, Korrik 2018 

 

  



iv 

 

 

PUBLIC UNIVERSITY OF MITROVICA „‟ISA BOLETINI‟‟ 

FACULTY OF ECONOMICS 

DEPARTMENT: BANKING, FINANCE AND ACCOUNTING 

 

 

 

 

 

  

 

 

BACHELOR THESIS 
 

 

 
Topic Title: 

COMPANY SECURITY ACCOUNTING SPECIFICATIONS 
(Case study insurance company "Eurosing" JSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor:                                                                                  Candidate: 

Prof.Ass.Dr.Shefket JAKUPI                                                     Festina Ramadani 

 

 

Mitrovica, July 2018 

 



v 

 

 

 

 

UNIVERSITETI I MITROVICËS „‟ISA BOLETINI‟‟ 

FAKULTETI EKONOMIK 

DEPARTAMENTI: BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET 
 

  

 

 

 

 

 

PUNIM DIPLOME   

 
Lënda: Kontabiliteti i institucioneve financiare 

Titulli i Punimit: SPECIFIKAT E KONTABILITETIT NË KOMPANITË E 

SIGURIMEVE - (Rasti studimor kompania e sigurimeve “Eurosing” Sh.A) 

Emri dhe Mbiemri: Festina Ramadani     

Statusi i Studentit: I rregullt  

Numri i Amzës (ID Regjistri):  1505011058 

Niveli i Studimeve: Bachelor 

Departamenti: Banka, Financa dhe Kontabilitet 

Programi i studimit: Banka, Financa dhe Kontabilitet 

Mentori i Punimit: Prof.Ass.Dr. Shefket JAKUPI 

 

Aprovuar prej Komisionit: 

 

    1. __________________________________________ Mentor 

 

    2. __________________________________________ Anëtar 

 

    3. __________________________________________ Anëtar 

 

Data e Aprovimit: _____________________________ 
 



i 

 

 

 
MIRËNJOHJE  DHE FALENDERIME 

 

Punimi i temës së diplomës kërkon mund dhe përkushtim të madh i cili nuk mund të 

realizohej pa përkrahjen e njerëzve më të dashur, prandaj ju jam mirënjohese dhe i 

falenderoj pafund të gjithë ata që më kanë mbështetur jo vetëm tani por për gjatë gjithë 

rrugëtimit tim studentor. 

 

Së pari desha ta falenderoj udhëheqësin tim, profesorin e nderuar Prof.Ass.Dr Shefket 

JAKUPI për mbështetjën dhe këshillat e pa kursyera. 

 

Së fundi por më e rëndësishmja  dua ta falenderoj FAMILJEN time shumë dhe shoqërin 

për përkrahjen dhe besimin e vazhdueshëm që kanë tek unë. 

 

  



ii 

 

Abstrakt 
 

Synimi i këtij punimi të bachelorit është që të sqarohen specifikat e kontabilitetit në 

kompanit e sigurimeve, ngjajëshmërit dhe dallimet e kompanive të sigurimeve me 

institucionet tjera financiare si dhe me subjektet tjera ekonomike, regjistrimi i 

transaksioneve si dhe raportimit financiar analizën e pasqyrave financiare të kompanive 

të sigurimit si dhe ndikimi në menaxhimin e riskut te kompanitë e sigurimeve në vendin 

tonë, e kjo është arritur duke analizuar pasqyrat financiare të disa kompanive të 

sigurimeve në vend,  për tri vite të aktivitetit të tyre.  

 

Gjithashtu, edhe mënyra e raportimit financiar luan një rol të rëndësishëm për 

kompanitë e sigurimeve në Kosovë, rreth asaj se si implementohen standardet 

ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF), pasi që gjuha e kontabilitetit duhet të 

jetë gjuhë e unifikuar sidomos për kompanitë që operojnë në më shumë se një shtet, dhe 

ngecjet që hasen gjatë përgatitjes së raporteve financiare vërehen më se shumti nëse ka 

ngecje në kombinimin e standardeve të vendit dhe atyre ndërkombtare.  

 

Kompanitë e sigurimit shpenzojmë mjaft kohë duke u munduar të përllogarisin 

probabilitetin e paraqitjes së kërkesave për kompensim të dëmeve nga klientët e tyre 

dhe efektin e tyre financiar.  

 

Primet e sigurimit përbëhen nga disa pjesë, përfshirë koston e vlerësimit, mbledhjes dhe 

menaxhimit të primeve, koston e pagesës së dëmeve, taksave, koston e risigurimit, 

marzhën e fitimit dhe koston e sigurimit të ndonjë pasurie të veçantë. 

 

 Fjalët kryesore (kyçe): Primet, humbjet në prime, sigurimi jetë dhe jo jetë, Raportimi 

financiar, menaxhimi i riskut, standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF), 

kompani e sigurimeve, analiza e koeficientëve etj. 
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Abstract 
 

The aim of this bachelor's ëork is to clarify the specifics of accounting in the insurance 

company, similarities and differences of insurance companies ëith other financial 

institutions as ëell as ëith other economic entities, transaction registration and financial 

reporting analysis of financial statements of companies insurance and the impact on risk 

management in insurance companies in our country, and this has been achieved by 

analyzing the financial statements of some insurance companies in the country for four 

years of their activity. 

 

Also, the ëay financial reporting plays an important role for insurance companies in 

Kosovo, hoë international financial reporting standards (IFRSs) are implemented, since 

accounting language should be a unified language, especially for companies operating 

in more than one state, and the stagnation encountered during the preparation of 

financial reports is most noticeable if there is stagnation in the combination of national 

and international standards. 

 

Insurance companies spend a lot of time trying to estimate the probability of filing 

claims for damages from their clients and their financial effect. 

 

Insurance premiums consist of several parts, including the cost of valuing, collecting 

and managing the premiums, the cost of paying damages, taxes, neë insurance costs, 

profit margins and the cost of securing a particular asset. 

 

  Key words (key): premiums, premiums losses, life and non life insurance, financial 

reporting, risk management, international financial reporting standards (IFRSs), 

insurance companies, coefficient analyzes, etc. 
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Hyrje 

 

Kompanitë e sigurimeve veprimtarinë e tyre e mbështesin në punët e kontraktuara me individë të 

ndryshëm, persona juridikë, ku garantojnë një premtim në kompensim me një shumë mjetesh të 

paguara. Këto mjete të paguara janë burimi nga i cili kompanitë e sigurimeve zhvillojnë aktivitetin e 

tyre. 

 

Qëllimi i fundit është që të krijojnë një të ardhur që do të mundësohet të mbijetojë dhë të zhvillohen 

sa më shumë. 

Jemi dëshmitarë të një hovi të madh zhvillimi të tregut financiar global, i cili do të ketë rreziqe të 

mëdha gjatë veprimtarisë së tij.  

 

Çdo kompani duhet që në mënyrë të arsyshme të bëjë analizat e rezultatateve financiar në mënyrë të 

pavarur që të jetë në gjendje që me kohë të marrë vendime përkatëse lidhur me situatën. Shtrohet 

pytja se kush i ofronë këto të dhëna? Kontabiliteti është gjuha e informacionit e shprehur në njësi 

monetare e aktivitetit të njësive ekonomike. 

 Kontabiliteti është pasqyra më e mirë e rrjedhjes së informacioneve të një entiteti afarist.  

 

Kontabiliteti identifikon, regjistron, komunikon, informata relevante të besueshme të një subjekti që 

shërbejnë për marrjen e vendimeve bazë për funksionimin e subjektit afaris. Kontabiliteti financiar 

është pasqyrë e rezultatit për kompaninë por më së shumti shërben për informata për palët e 

interesuara jashtë kompanisë siç janë: konsumatorët, shteti, ndërmjetësit, furnitorët, bankat, 

aksonarët etj. 
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KAPITULLI I 

 

1 QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

1.1 Qëllimi i punimit 

Qëllimet e hulumtimit në këtë punim diplome, janë që t'i analizojë rolin dhe efektin e e specifikave të 

kompanive të sigurimeve në Republikën e Kosovës, me theksë të veçantë kontabilizimi i transkasioneve 

kontabile në fushën kompanive të sigurimeve, ngjajshmërit dhe dallimet me kontabilitetet e 

institucioneve tjera financiare si dhe bizneseve ekonomike, në sigurim në arritjen e suksesit te kompanitë 

e sigurimit si rastë studimi – kompanitë e sigurimeve në Republikën e Kosovës.   

1.2 Objektivat e punimit 

 

Kontabiliteti te kompanitë e sigurimeve mbahet në bazë të rregullave të vendit duke iu përshtatur sa 

më shumë rregullave ndërkombëtare të kontabilitetit. Kjo do të thotë se kompanitë e sigurimeve 

aplikojnë kontabilitet statutor. Kontabiliteti është gjuhë informacioni vetëm në njësi monetare, i cili 

është një cikël përpunimi i të dhënave që nga themelimi, transaksionet si hyrëse ashtu edhe dalëse 

për një periudhë kohore të caktuar.   

Analiza e shoqërisë së sigurimeve është mjaft komplekse, sepse duhet që shumë indikatorë të 

merren për bazë për të konstatuar një rritje, apo një zvogëlim të pasurisë së shoqërisë. 

Nëpërmjet institucioneve financiare realizohet sistemi i pagesave dhe kalimi i fondeve nga 

huadhënësi tek huamarrësi në një vend të përcaktuar, që siguron mundësinë e informacionit si për 

huamarrësin ashtu edhe për huadhënësin.  

Nëpërmjet ndërmjetsimit financiar, zotëruesit e kursimeve monetare dhe huamarrësit i optimalizojnë 

kushtet e transaksioneve financiare, duke analizuar dallimet dhe ngjajshmëritë me insturucionet 

(subjektet) tjera. 

1.3 Rezultatet e pritshme 

Nga ky studim shkencor pritet një mori dijesh e njohurish për audititimin në përgjithsi. Ky punim i 

diplomës është veprimtaria që zhvillohet në një fushë apo në një degë të caktuar të dijes, e vështruar 

si një lloj i veçantë në fushën e kontabilitetit. Ky studim pritet të sjell risitë, për problemet teorike 

dhe praktike me të cilët do të ballafaqohemi gjatë studimit, rrugëzgjidhjet dhe konkluzionet të cilët 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
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do ti formulojmë saktë për shfrytëzuesit apo të interesuarit e studimit të kësaj fushe. Prandaj nga 

studimi shkencor i këtij punimi, fitojmë dituri në fushën e sigurimeve, në kuptimin e saj më të gjerë, 

njohuri bazë për rolin dhe rëndësin e evidëncës kontabile përmes transaksioneve të kontabilizuara si 

specifikë e kontabilitetit të institucioneve financiare. 

1.4 Metodologjia e hulumtimit 

Tema e diplomës është hartuar në bazë të metodologjisë hulumtuese-shkencore me karakter teorik 

dhe praktik.  

Pra, tema e hulumtimit është bazuar në grumbullimin, përzgjedhjen dhe përshkrimin e materialit 

hulumtues në libra duke mos lënë anash instrumentet e matjes, procedurat e mbledhjes së të dhënave 

në lidhje me transaksionet e kompanive të sigurimeve si dhe kontabilizimin e tyre në librat kontabël. 

Duke vazhduar atë që të identifikohen elementet përbërëse të hyrave (ardhurave) dhe shpenzimeve 

operative që ndikojnë në arritjen e suksesit të kompanive të sigurimit dhe vlerësimit të faktorëve të 

cilët i bëjnë kompanitë të kenë një pozicionim stabil në tregun e Republikës së Kosovës. 

Mbledhja e të dhënave reale është bërë nga pasqyrat financiare të kompanive dhe nga raportet e 

auditimit. Përpunimi i të dhënave dhe identifikimi i faktorëve që çojnë në rritjen/zvoglimin e të 

ardhurave dhe shpenzimeve operative të cilat kanë ndodhur gjatë vitit e të cilat mund te jenë paguar 

ose janë ende në formë të detyrimeve. 

1.5 Hipotezat kryesore: 

 

H1- Specifikat në kontabilitetin e komanive të sigurimeve.  

H-2- Ngjajshmërit dhe dallimet e kontabilitetit të kompanive të sigurimeve në raport me 

kontabilitetin e institucioneve tjera financire dhe kontabilitetin shoqërive ekonomike. 

1.6 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

Vend të veçantë do të ketë edhe trajtimi i specifikave të kontabilitetit në Kompanitë e sigurimeve në 

republikën e Kosovë.  

Funksionet e sisitemeve të institucioneve financiare ndryshojnë nga vendi në vend por ndikimet më 

të rëndësishme konsiderohen te : 

1. Zhvillimi ekonomik 

2. Zhvillimi i teknologjisë 

3. Zhvillimi historik, politik 
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Poashtu, sistemi i institucioneve financiare ofron mjete për transferimin e burimeve ekonomike 

midis subjekteve dhe vendeve, mjetet dhe teknikat për menaxhimin e riskut. Sistemi i tillë garanton 

funksionimin e një mekanizmi i cili bashkon ose ndan një ndërmarrje. Ai determinon informacionet 

për çmimet dhe ndihmon në marrjen e vendimeve të duhura në rrethana të caktuara. 

Performanca e një kompanie sigurimesh në teori dhe në praktikë kupton kualitetin e afarizmit të 

kompanisë,efikasitetin, suksesin, apo profitabilitetin në kuptimin  e gjerë.  

Nga kjo vlen të kuptohet se përfshin një analizë dinamike të zhvillimit, produktivitetit, efikasitetit 

afarsit, likuiditetit dhe profitabilitetit, që do të thotë një analizë komplekse financiare. 

Në ambientet ekonomike Republikës së Kosovës, por jo vetëm në to, tema e nivelit të zhvillimit të 

sistemit financiar dhe e rolit të tij në përshpejtimin e zhvillimit ekonomik të vendit, është gjithnjë 

aktuale. Ekonomia jonë aktualisht përjeton ritme relativisht të vogla rritjeje. Si ekonomi e re tregu, ajo 

është duke kaluar nga faza e lindjes në fazën e rritjes. Bashkë me karakteristikat dhe vështirësitë e fazës 

në të cilën ndodhet, ekonomia jonë mbartë me vete edhe potenciale ende të pashfrytëzuara zhvillimi. 

Tabela 1: Struktura e sistemit financiar  

 

 
Burimi : BQK (2016) 

Tabela 2: Numri i institucioneve financiare  

Përshkrimi 2012 2013 2014 2015 

Bankat komerciale   9   9 10 10 

Kompnaitë e sigurimit 13 13 14 15 

Fondet e pensioneve   2   2   2   2 

Ndihmësit financiar 38 39 42 44 

Institucionet mikrofinanciare 17 17 18 18 

 Burimi : BQK (2016)  
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Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

1.6.1 Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

Përpara se të nisësh një studim duhet përcaktuar qartë se çfarë literature do të përdoret, se cila do të 

jetë metodologjia që do të zbatohet dhe cilat janë hapat që do të ndiqen. 

Kjo, në mënyrë që studimi të jetë rezultativ, të përbush pritshmërinë dhe të çojë në vërtetimin e 

hipotezës. Në këtë kapitull, do të hidhet një vështrim mbi metodologjinë e përdorur, si dhe do të 

evidentohen instrumentet kërkimore, të cilat kanë ndihmuar në zhvillimin e këtij punimi. 

Sot, zhvillimi i metodave kërkimore si dhe shtimi i teknikave kërkimore janë një avantazh i 

padiskutueshëm për studiuesin, i cili tashmë ka mundësi përzgjedhje metodologjie për studimin e tij. 

Ajo çka ngelet në dorë të studiuesit, është përzgjedhja e metodës më të mirë dhe më efikase për 

studimin e tij. 

Por, nuk duhet harruar fakti se jo rrallë herë mungesa e të dhënave dhe informacionit mbi fushën 

kërkimore, bën që të ndryshojë edhe metodologjia e punimit. Në realitetin Kosovarë, mungesa e 

informacionit për fusha të ndryshme studimore është edhe më e theksuar.  

Kjo bënë që shumë studiues, akademik por edhe studentë të jenë të kufizuar në përdorimin e 

metodave të ndryshme kërkimore. 

Qëllimi ynë i përzgjedhjes të literarurës bashkëkohore ishte përcaktimi i mirë i fushës së studimit, 

gjenerimi i pyetjeve kërkimore, evidentimi i asaj ç‟ka është arritur dhe çfarë mbetet për t‟u arritur 

nëpërmjet thellimit të njohjes. 

Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër relativisht të konsiderueshëm autorësh të huaj si 

dhe informacioneve vendase, duke marrë në konsideratë natyrën komplekse të problematikës së 

menaxhimit të riskut banker. Në aspektin e brendshëm u përdorën mjaft burime informacioni dhe të 

dhëna primare dhe sekondare. 

1.6.2 Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

 

Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave nga buletinët vjetor të Kompanive të 

sigurimeve , Bankës Qendrore të Kosovës (BQK),dhe informata të grumbulluara me rastin e 

anketimit të kompanive të sigurimeve në Republikën e Kosovës. 
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1.6.3 Faza e tretë: analiza e të dhënave 

Në realizimin me sukses të objektivave të caktuara në këtë studim jemi mbështetur në 

metodën e analizës dhe sintezës dhe në analizën e të dhënave sekondare. 

1.7 Shoqëritë (kompanitë) e sigurimit 

Janë ndërmjetës financiar të cilët për një çmim që përcaktohet nëpërmjet një kontrate sigurimi e që 

përfshihet në polisën e sigurimit, do të bëjnë pagesa zhdëmtimi në rastë të aksidenteve dhe 

dëmtimeve të ndodhura dhe në rast vdekjeje të palës së siguruar . Thënë më saktë, funksioni i tyre 

është bartja e rrezikut.  

Disa definicione për sigurimet : 

• Sigurimi përfshinë grumbullimin e fondeve nga një numër i madh i entiteteve për të paguar 

humbjet të cilat disa prej tyre mund t'i kenë si rezultat i paraqitjes së ngjarjes së siguruar
1
. 

• Sigurimi është formë e transferimit të rrezikut nga humbja, nga një entitet në tjetrin, në 

këmbim të pagesës (primit). Është formë e menaxhimit të rrezikut që përdoret për t'u 

mbrojtur nga rreziqet kontigjente (potenciale) të cilat shkaktojnë humbje për të siguruarin
2
. 

Në parim ekzistojnë dy lloje të kompanive të sigurimeve: 

1. Kompanitë e sigurimi jetësor
3
 

2. Kompanitë e sigurimit të pasurisë
4
  

Kompanitë e sigurimit të jetës obligohen që poseduesit të polisës t'i paguajnë një shumë të caktuar 

parash ose një seri pagesash, për ata që kanë përfitime nga polisa pas vdekjes së poseduesit të 

polisës.  

Polisa e sigurimit nuk është më i vetmi produkt financiar i shitur nga këto kompani sigurimi, sot 

pjesa më e madhe e biznesit të kompanive të tilla është në fushat e ofrimit të benificioneve 

pensionale respektivisht menaxhimin e fondeve pensionale. Ndërsa për krahasim, kompanitë e 

sigurimit të pasurisë ofrojnë gamë të gjerë të zhdemtimeve kundrejt llojeve të shumta të ndodhive.  

Dallimi kryesor midis kompanive të sigurimit të jetës dhe kompanive të sigurimit të pasurisë 

mbështetet në vështirësitë e projektimit të faktit nëse poseduesi i polisës do të paguhet dhe sa do të 

jetë kjo pagesë. Investimet e mëdha të kompanive të sigurimit të jetës bëhen në letra më vlerë të 

korporatës (obligacione , aksione). 

                                                 
1
 Gollier C.(2003).To Insure or Not Insure ?: An Insurance Puzzle.The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory;).   

2
 C.Kulp & J.Hall, Casualty Insurance, FourthEdition,1968.   

3
 Life Insurance Companies.   

4
 Property and Consulty Insurance Companies.   



Faqe| 7  

 

 

Të gjitha teoritë janë në themel të njëjta, që do të thotë se sigurimi është veprimtari e cila 

siguron mbrojtje ekonomike nga rreziqet të cilat rrezikojnë pasurinë e personave
5
.  

Sigurimi është bashkësia e rreziqeve individuale në një bashkësi rreziqesh, përmes një kontrate 

në mes të siguruarit dhe siguruesit.  

I siguruari paguan një shumë parash si çmim në emër të një premtimi, kurse i siguruari merr 

detyrimin për kompensimin e humbjes në rast se të siguruarit i ndodh humbja e pasurisë. 

Ne vijim janë prezantuar disa nga definicionet më të shpeshta të sigurimit
6
: 

• Sigurimi është formë e transferimit të rrezikut nga humbja, nga një entitet në tjetrin, në 

këmbim të pagesës (primit). Është formë e menaxhimit të rrezikut që përdoret për t'u 

mbrojtur nga rreziqet kontingjente (potenciale) të cilat shkaktojnë humbje për të siguruarin
7
. 

• Sigurimi përfshinë grumbullimin e fondeve nga një numër i madh i entiteteve për të paguar 

humbjet të cilat disa prej tyre mund t'i kenë si rezultati paraqitjes së ngjarjes së siguruar
8
. 

• Sigurimi paraqet një kontratë nga e cila një individ ose entitet pranon mbrojtje financiare ose 

kompensim kundrejt humbjeve nga kompania e sigurimit. Kompania bashkon rreziqet e 

klientëve për të bërë pagesa për të siguruarit
9
 

• Sigurimi është formë e menaxhimit të rrezikut me ç‟ rast i siguruari e transferon koston e 

humbjeve potenciale te një entitet tjetër në këmbim të pagesës të njohur si ''prim'' (Sipas 

autores Cathy Pareto). 

• Primi i sigurimit
10

 është një shumë e parave që një person i paguan kompanisë së sigurimit 

për blerjen e policës së sigurimit.  

• Kjo pagesë mund të trajtohet si transferimi i një pjese apo tërë rrezikut (ose kostos) të 

humbjes apo dëmtimit 

• Primet e sigurimit përbëhen nga disa pjesë, përfshirë koston e vlerësimit, mbledhjes dhe 

menaxhimit të primeve, koston e pagesës së dëmeve, taksave, koston e ri sigurimit, marzhën 

e fitimit dhe koston e sigurimit të ndonjë pasurie të veçantë. 

                                                 
5
 Osiguranje i reosiguranje - dr.sc. Mile Bjelic Tectus Zagreb 2002. Faqe 25 

6
 Dermaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore,Prishtinë, 2013, f.176 

7
 C. Kulp & J. Hall, Casualty Insurance, Fourth Edition, 1968 

8
 Gollier C. (2003). To Insure or Not to Insure?: An Insurance Puzzle. The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory;). 

9
 www.investopedia.com/insurance definition 

10
 Dermaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore,Prishtinë, 2013, f.179 

http://www.investopedia.com/insurance%20definition
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1.7.1 Elementet kryesore të sigurimit  

Tabela 3 : Termat kryesor të sigurimit të njohura si elemente të sigurimit janë11: 
 

 
 

1.7.2 Rreziku 

Rreziku është mundësia që të dëmtohet, vidhet, shkatërrohet, diçka e vlefshme e cila është në pronësi të 

personit. Rreziku mund ta ketë kuptimin edhe të lëndimit të personit. 

Rreziku është një term i cili shumë shpesh përdoret nga kompanitë e sigurimit. Në fushën e sigurimit, 

rreziku nënkupton mundësinë apo probabilitetin e paraqitjes së një ngjarje të pakëndshme ose 

padëshirueshme.  

Rreziku është mundësia që të dëmtohet, vidhet, shkatërrohet, diçka e vlefshme e cila është në pronësi të 

personit. Rreziku mund ta ketë kuptimin edhe të lëndimit të personit. 

Një nga gjërat që kompanitë e sigurimit bëjnë është përllogaritja e kostos së primeve të sigurimit përmes 

vlerësimit të rrezikut. Me fjalë të tjera, kompanitë e sigurimeve rrezikut ia caktojnë një vlerë financiare. 

Vlerësimi i rrezikut përfshinë përllogaritjen e probabilitetit të paraqitjes së ngjarjes së siguruar (p.sh., 

vjedhja, lëndimi, dëmtimi, etj.,) dhe përllogaritjen e efektit financiar i cili duhet mbuluar nga kompania e 

sigurimit. 

Përllogaritja se sa do të jete efekti financiar, apo sa do të ketë kosto kompania e sigurimit për të mbuluar 

dëmet dhe përllogaritja e probabilitetit të lëndimit të personave të siguruar ose dëmtimit apo vjedhjes së 

pasurisë së tyre, paraqet një nga punët më të rëndësishme të kompanive të sigurimit. Ky proces njihet me 

termin "vlerësimi i rrezikut". 

Duke vlerësuar rrezikun, kompanitë e sigurimit e kanë informacionin se sa para duhet të jenë të 

grumbulluara për të paguar të gjitha kërkesat për kompensim (dëmet).  

Sa më të afta të jenë kompanitë e sigurimit në vlerësimin e rrezikut, aq më mirë do të dinë se sa para 

duhet të jenë në "kasë " për t'i paguar klientët e tyre kur ata të paraqesin kërkesën për kompensim. 

1.7.3 Primi i sigurimit 

Primi i sigurimit
12

 është një shumë e parave që një person i paguan kompanisë së sigurimit për blerjen e 

policës së sigurimit. Kjo pagesë mund të trajtohet si transferimi i një pjese apo tërë rrezikut (ose kostos) të 

                                                 
11

 Dermaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore,Prishtinë, 2013, f.179 
12

 Dermaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore,Prishtinë, 2013, f.179 

Elementet e sigurimit 

Rreziku Primi i sigurimit Dëmet 
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humbjes apo dëmtimit. Për shembull, riparimi, zëvendësimi apo rindërtimi i një pasurie të vlefshme në rast të 

vjedhjes, dëmtimit apo shkatërrimit.  

Kjo është e ngjashme edhe për sigurimin kundër aksidenteve në punë ose në rrugë. 

Kosto e primit të sigurimit duhet të merr në konsideratë numrin e pritshëm të kërkesave për kompensim 

(rasteve) apo dëmeve shumëzuar me lartësinë mesatare të pritur të kompensimit. 

Askush nuk e di sigurt, nëse ose kur do të dëmtohet, vidhet ose shkatërrohet diçka e vlefshme për të 

siguruarin, ose kur mund të lëndohet dikush në rrugë ose në vendin e punës. Prandaj, sigurimi bazohet në atë 

se çka mund të ndodhë ose mund të mos ndodhë në të ardhmen. 

Kompanitë e sigurimit shpenzojmë mjaft kohë duke u munduar të përllogarisin probabilitetin e 

paraqitjes së kërkesave për kompensim të dëmeve nga klientët e tyre dhe efektin e tyre financiar.  

Në përgjithësi, sa më i madh rreziku i humbjes, vjedhjes, dëmtimit, shkatërrimit ose lëndimit, aq më i 

madh do të jetë edhe primi i sigurimit. 

Rreziku i askujt nuk është i njëjtë. Andaj shuma që personat paguajnë për sigurimin e tyre, mund të 

ndryshojë në vartësi të rrethanave të tyre individuale. Kompanitë e sigurimit duhet të bëjnë të sigurt që secili 

person i cili ka sigurim, të paguajë primin, i cili e reflekton rrezikun e tyre. 

Primet e sigurimit përbëhen nga disa pjesë, përfshirë koston e vlerësimit, mbledhjes dhe menaxhimit 

të primeve, koston e pagesës së dëmeve, taksave, koston e ri sigurimit, marzhën e fitimit dhe koston e 

sigurimit të ndonjë pasurie të veçantë. 

1.7.4 Llojet e sigurimeve 

Sigurimet kryesisht ndahen në dy grupe kryesore
13

: 

Tabela 4  Grupet kryesore të sigurimit
14

 

 

Burimi:J.Sh,Kontabiliteti për organizata buxhetore dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,2016,f.116 

1.7.5 Sigurimi i jetës mbulon 

1. Sigurimi i jetës mbulon "rrezikun e jetës" të personit të siguruar. Në rast të vdekjes, përfituesi (i 

nominuari) do të pranoj shumën sipas policës së sigurimit.  

Sigurimi i jetës mund të ndahet edhe më tutje, në këto  tri kategori:  

  

 

                                                 
13

 Dermaku Arben, Hoti Arbër, Kontabiliteti i Institucioneve financiare, Konceptet themelore,Prishtinë, 2013, f.185 
14

 J.Sh,Kontabiliteti për organizata buxhetore dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,2016,f.116 

Sigurimi 

Sigurimi i jetës Sigurimi i përgjithshëm 
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Tabela 5: Kategoritë e sigurimit të jetës
15

 

 

Burimi:J.Sh,Kontabiliteti për organizata buxhetore dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,2016,f.116 

• Në sigurimin e plotë të jetës, shuma sipas policës paguhet vetëm me rastin e vdekjes së personit të 

siguruar. 

• Në sigurimin me afat të caktuar, e tërë shuma sipas policës paguhet në afatin e maturimit të policës 

së sigurimit (p.sh., 15-20 vite). 

• Në sigurimin me anuitet, pas maturimit të policës së sigurimit, në vend të një shume të vetme, i 

siguruari ose përfituesi pranon nga kompania e sigurimit pagesa në formë të anuiteteve të cilat 

zakonisht janë mujore. 

1.7.6 Sigurimi i përgjithshëm 

1. Sigurimi i përgjithshëm nënkupton sigurimin e ndryshëm nga ai jetës dhe ky sigurim njihet si sigurimi 

jo-jetë. Ky lloj i sigurimit njihet si Sigurimi i Pasurisë dhe Rastësisë, ndërsa në disa vende njihet si Sigurimi 

Jo-Jetë. Afati kohor i këtyre sigurimeve zakonisht është 12 mujor me mundësi ripërtëritje.  

Tabela 6: Sigurimi i përgjithshëm klasifikohet në tre grupe kryesore
16

: 

 

Burimi:J.Sh,Kontabiliteti për organizata buxhetore dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,2016,f.116 

1.7.7 Sigurimi i jetës mbulon 

Sigurimi i jetës mbulon "rrezikun e jetës" të personit të siguruar. Në rast të vdekjes, përfituesi (i nominuari) 

do të pranoj shumën sipas policës së sigurimit. 

• Në sigurimin e plotë të jetës, shuma sipas policës paguhet vetëm me rastin e vdekjes së personit të 

siguruar. 

                                                 
15

 J.Sh,Kontabiliteti për organizata buxhetore dhe shfrytëzuesve buxhetor,Ulqin,2016,f.116 
16

 Po aty,,f.116 

Sigurimi i jetës 

Sigurimi i plotë i jetës Sigurimi me afat të caktuar Anuiteti 

Sigurimi i përgjithshëm 

Sigurimi nga zjarri Sigurimi detar Të tjera 
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• Në sigurimin me afat të caktuar, e tërë shuma sipas policës paguhet në afatin e maturimit të policës 

së sigurimit (p.sh., 15-20 vite). 

• Në sigurimin me anuitet, pas maturimit të policës së sigurimit, në vend të një shume të vetme, i 

siguruari ose përfituesi pranon nga kompania e sigurimit pagesa në formë të anuiteteve të cilat 

zakonisht janë mujore. 

1.7.8 Sigurimi Jo-Jetë 

Sigurimi i përgjithshëm nënkupton sigurimin e ndryshëm nga ai jetës dhe ky sigurim njihet si sigurimi jo-

jetë. Ky lloj i sigurimit njihet si Sigurimi i Pasurisë dhe Rastësisë, apo njihet si Sigurimi Jo-Jetë. Afati kohor i 

këtyre sigurimeve zakonisht është 12 mujor me mundësi ripërtëritje.  
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KAPITULLI II 

 

2 SPECIFIKAT E KONTABILITETIT NË KOMPANITË E SIGURIMEVE 

2.1  Përkufizimi i Kontabilitetit të kompanive të sigurimeve 

 

Kompanitë e sigurimeve veprimtarinë e tyre e mbështesin në punët e kontraktuara me individë të 

ndryshëm, persona juridik, të cilët garantojnë një premtim për kompenzim me një shumë mjetesh të 

paguara. Këto mjete të paguara janë burimi nga i cili kompanitë e sigurimeve zhvillojnë aktivitetin e 

tyre. Qëllimi i fundit është që të krijojnë  të ardhura që do taua mundësojnë  të mbijetojnë dhe të 

zhvillohen.  

 Çdo kompani duhet që në mënyrë të arsyeshme të bëjë analizat e rezultateve financiare në mënyrë 

të pavarur që të jetë në gjendje që me kohë të marr vendime përkatëse me situatën. Shtrohet pyetja: 

Kush i afron këto të dhëna? Kontabiliteti është gjuha e informacionit e shprehur në njësi monetare e 

aktivitetit të njësive ekonomike. Kontabiliteti është pasqyra më e mirë e rrjedhjes së informacioneve 

të një entiteti afarist. Kontabiliteti identifikon, regjistron, komunikon, informata relevante të 

besueshme të një sujekti që shërbejnë për marrjen e vendimeve bazë për funksionimin e subjektit 

afarist. Kontabiliteti financiar është pasqyrë e rezultatit për kompaninë por më së shumti shërben 

për informata për palët e interesuara jashtë kompanisë siç janë: konsumatorët, shteti, ndërmjetësit, 

furnitorët, bankat, aksionarët etj.  

 I vetmi burim, i cili mund të sjellë informata relevante të sakta dhe korrekte në një subjekt është 

sektori i kontabilitetit. Kontabiliteti për nga struktura ndryshon varësisht a kemi të bëjmë me 

kontabilitet të ndërmarrjeve prodhuese, tregtare, bankave apo shoqërive të sigurimit. Kontabiliteti i 

secilit subjekt ka qëllimin e njëjtë: identifikimin, grumbullimin, regjistrimin, komunikimin e 

informatave relevante të besueshme në bazë të të cilave do të merren vendime përkatëse. Ashtu siç 

është pranuar edhe me direktivat e BE-së se ekzistojnë nevoja të veçanta për kontabilitetin e 

sigurimit, njëjtë kanë bërë edhe standardet e kontabilitetit.  

Tashmë është bërë referencë në lirimet nga disa standarde të caktuara ordinere për kompanitë e 

sigurimit: Kjo shkon  paralel me zhvillimin e standardeve të veçanta në shtete të ndryshme.
17

  

                                                 
17

 The Chartered Insurance Institute, Accounting and Finance for Managers in Insurance, London, UK, 1996, faqe 

57  
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Kontabiliteti te kompanitë e sigurimeve mbahet në bazë të rregullave të vendit duke iu përshtatur sa 

më shumë rregullave ndërkombëtare të kontabilitetit. Kjo do të thotë se kompanitë e sigurimeve 

aplikojnë kontabilitet statutor.  

Kontabiliteti është gjuhë informacioni vetëm në njësi monetare, i cili është një cikël përpunimi i të 

dhënave që nga themelimi, transaksionet si hyrëse ashtu edhe dalëse për një periudhë kohore të 

caktuar.  Kontabiliteti financiar është referues për subjekte të ndryshme jashtë kompanisë, siç janë: 

shteti, bankat, ndërmjetës të ndryshëm, furnitorët, aksionarët, konsumatorët etj.  

Raportet financiare mbështeten në parimet ndërkombëtare të kontabilitetit (IAS).  

Ekuacioni i kontabilitetit financiar Asetet =Detyrimet + Kapitali  

Ekuacioni statutor është    Asetet = Detyrimet +Teprica e mbajtësve të policave
18

  

Objektivi i pasqyrave financiare është që të japin informacion lidhur me:  

 Pozicionin financiar të kompanisë;  

 Performancën, dhe  

 Ndryshimet në gjendjen financiare të një njësie ekonomike.  

Kontabiliteti i çdo subjekti ekonomik është i mbështetur në standarde ndërkombëtare të 

kontabilitetit, të cilat janë bazë e një kontabiliteti të mirëfilltë dhe real. Kompanitë e sigurimeve 

kontabilitetin e bazojnë në standardet e kontabilitetit, por duke i përshtatur ato me rregullat, të cilat i 

kërkon mbikëqyrësi apo vetë kompania për nevojat e kompanisë. Deri në hartimin, miratimin e 

vënien në zbatim të planit kontabël specifik për veprimtaritë e sigurimit dhe risigurimit, kontabiliteti 

në shoqëritë e sigurimeve, bazohet në parimet e përgjithshme të kontabilitetit. Të gjitha entitetet 

afariste për një periudhë të caktuar kohore hartojnë raporte financiare (mujore, tremujore, apo 

vjetore) siç janë:  

• Bilanci kontabël  

• Pasqyra e të ardhurave;  

• Pasqyra e ekuitetit  të pronarëve;  

• Pasqyra e rrjedhjes së parasë.  
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Bilanci (balance sheet) pasqyron gjendjen financiare të aktiveve dhe pasiveve të një shoqërie 

sigurimi në dy momente të ndryshme, për shembull, në fillim të një  periudhe dhe në fund të një 

periudhe. Bilanci shpreh pozicionin financiar (financial position) që ka një shoqëri sigurimi në një 

ҫast të dhënë, që d.t.th. pasqyrën:  

• Se ҫfarë dhe sa zotëron të mira nga të cilat realizohet ose pritet të realizohet një 

përfitim ekonomik;  

• Kujt dhe sa i detyrohet shoqëria e sigurimit në një moment të dhënë (detyrimet që 

janë borxhet e firmës ndaj të tretëve), dhe  

• Diferencën zotërime minus detyrime ndaj të tretëve që është detyrimi kapital ndaj 

themeluesve, pronarëve apo aksionarëve të shoqërisë së sigurimit.  

Bilanci i një shoqërie sigurimi dallon nga bilancet e firmave të tjera në zërat përbërës të tij që 

sintetizohen në pohimin se zotërimet kryesore të një shoqërie financiare janë të natyrës financiare 

dhe brenda tyre peshë më të lartë kanë ato likuide.Nga ana tjetër, detyrimet e një shoqërie sigurimi 

janë detyrime për rezerva të detyrueshme për mbulim humbjesh dhe shpenzimesh.
19

  

Kompanitë e sigurimeve dhe risigurimeve për shkak të aktivitetit të tyre specifik janë të obliguara 

që të paraqesin shumë më shumë raporte financiare, palëve të interesuara si: siguruesve, furnitorëve, 

bankave, organeve mbikëqyrëse, siç janë:  

• Bilancin e pasurisë tremujore dhe vjetore;  

• Llogarinë e fitimeve dhe humbjeve tremujore dhe vjetore;  

• Llogarinë e fitimeve dhe humbjeve tremujore dhe vjetore për veprimtarinë që 

kompanitë e sigurimeve e zhvillojnë aktivitetin e tyre jashtë shtetit amë;  

• Pasqyra e marrjes në sigurimin tremujor;  

• Pasqyra e marrjes në sigurim vjetor;  

• Të dhënat për rreziqet në vlerë të lartë;  

• Të dhënat për dëmet në vlerë të madhe;   

• Pasqyra e dëmeve dhe primeve mujore analitike;  

• Pasqyra e investimeve të rezervave teknike dhe rezervave matematikore, periodike 

dhe vjetore;  

• Pasqyra e aktiveve në mbulim të rezervave matematikore dhe teknike vjetore;  
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• Pasqyra e pagimit të dëmeve vjetore.  

Kompanitë e sigurimeve që merren me të gjitha punët e sigurimeve, sigurime jetë, sigurimet jo jetë 

si dhe risigurime sipas standardeve të kontabilitetit janë të obliguara që të hartojnë pasqyra 

financiare për secilën veç e veç dhe, që të tëra së bashku t`i paraqesin në rezultatin financiar.   

Sipas sistemit të raportimit financiar pasqyrat e cekura më lartë janë hartuar në atë mënyrë që të 

japin informacion mbi katër aktivitetet e subjektit ekonomik siç janë:  

• Aktiviteti planifikues;  

• Aktiviteti financiar;  

• Aktiviteti investues, dhe  

• Aktiviteti operativ.  

Specifika e veprimtarisë së kompanive të sigurimeve dhe risigurimeve detyron që transaksionet dhe 

informatat të regjistrohen në kontabilitet sipas nevojës dhe sipas kërkesës, por çdoherë duke pasur 

parasysh standardet e kontabilitetit.
20

  

Dy pasqyrat financiare kryesore të cilat janë mjaft të rendësishme për kompanit e sigurimeve janë: 1. 

Pasqyrat e pozicionit financiar (PPF) (bilanci i gjendjes) dhe 2. Paqyra e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse32 (PAGJ)(Pasqyra e të ardhurave) .  

Pasqyra e pozicionit përmban në vete listën e pasurive dhe detyrimeve të kompanisë së sigurimit në 

një datë të caktuar.Pasqyra e pozicionit poashtu tregon diferencën ndërmjet pasurive dhe detyrimeve 

të kompanisë së sigurimit.Pasuritë e kompanive të sigurimit zakonisht përbëhen nga: ndërtesat, 

paisjet dhe inventari por edhe një pjesë e pasurive janë në formë të pasurive të paprekshme siç janë 

obligacionet ndërsa detyrimet te këto kompani janë dy lloje : rezervat e humbjeve (dëmeve) dhe 

primet e pafituara.  

Rezervat e dëmeve janë rezervat për humbjet (dëmet) të cilat janë paraqitur por që ende nuk janë të 

paguara ndërsa rezerva për primet e pafituara përfaqëson shumën e primeve të cilën kompanitë e 

sigurimit e kanë arkëtuar nga policë-mbajtësit, por të cilat ende janë fituara.  
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Tabela 7: Pasqyra e pozicionit finaciar (PPF)  

       Pasuritë Detyrimet dhe Kapitali Aksionar 

Paraja Humbjet (dëmet) 

Aksionet Shpenzimet për rregullimin  e dëmeve 

Obligacionet Primet e pafituara 

Balanca e primeve Kapitali aksionar 

Të arkëtueshmet nga risigurimet  

 

 

2) Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (pasqyra e të ardhurave) ofron informata në lidhje me 

rezultatin financiar të një kompanie brenda një periudhe të caktuar kohore (p.sh tre mujore ose 

vjetore). Kjo tregon se a ka pasur kompania fitim apo humbje gjatë periudhës së raportuar 

financiare. Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse (PAGJ) i raporton të hyrat dhe shpenzimet.  

Tabela 8: Pasqyra e të Ardhurave Gjithëpërfshirëse  
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2.2 Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe Standardet 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)  

  

Në gusht të vitit 1990, një trup i ri – Këshilli i Raportimit Financiar (KRF) mori përsipër detyrën e 

caktimit të standardeve të kontabilitetit. Ky ndryshim është motivuar pjesërisht nga kriticizimi i 

trupit të mëparshëm të caktimit të standardeve - Komiteti për Standardet e Kontabilitetit (KSK) se 

po ndikohet vetëm nga profesioni i kontabilitetit dhe nuk po është i ndjeshëm ndaj nevojave të të 

tjerëve të cilët disi preokupohen me përgatitjen, auditimin ose përdorimin e informacioneve 

financiare.  

KRF financohet nga profesioni i kontabilitetit, Bursa e Shkëmbimit, Banka e Anglisë dhe Qeveria e 

atëhershme e Anglisë. Roli i KRF-së është të jetë përgjegjëse për financimin dhe operimin e 

procesit të standardvënies dhe të ofrojë një forum për diskutim dhe mbështetje të standardeve të 

kontabilitetit.
21

  

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) përmbajnë udhëzime të rëndësishme për 

raportim financiar. Këto standarde aplikohen tek ndërmarrjet ekonomike në korniza kombëtare dhe 

ndërkombëtare. SNK mundësojnë komunikim më të mirë ndërmjet ndërmarrjeve të ndryshme të 

vendeve të ndryshme dhe ky komunikim ia lehtëson bartjen e kapitalit dhe rritë bashkëpunimin 

ekonomik në mes ndërmarrjeve. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe kushtet specifike në përbërjen e 

kontabilitetit të disa shteteve mund të paraqesin pengesa në komunikim, veçanërisht në qoftë se 

është në pyetje komunikimi në punë dhe të pasqyrave financiare.  

Si tregues më të rëndësishëm të SNK që kanë rëndësi ndërkombëtare, në veçanti, duhet të 

nënvizohen:  

• Kërkesa për pasqyra financiare të konsoliduara, bilanci i gjendjes, bilanci i të 

ardhurave, pasqyrat e flukseve monetare;  

• Kërkesa që në mënyrë përkatëse të bëhet përllogaritje, matje dhe prezantime të: 

stoqeve, amortizimit, patundshmërisë, pajimet, të ardhurat, shpenzimet lidhur me 
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kërkim dhe zhvillim, shpenzimet për sigurim pensional, shpenzimet e huasë, 

investimet, tatimi në fitim dhe të ngjashme;  

• Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) parashtrojnë kërkesa për mënyrën e 

prezantimit të zërave në bilancin e gjendjes dhe bilancin e të ardhurave, zërave jo të 

rëndomtë, mjeteve rrjedhëse, detyrimeve rrjedhëse dhe ndihmave shtetërore dhe të 

ngjashme;  

• Kërkesa për informim të qartë  dhe të hapur në bilancin e gjendjes dhe bilancin e të 

ardhurave, zërave që paraqesin detyrime të  paparashikuara, ngjarjeve që paraqiten pasi 

të përpilohet bilanci përfundimtar, etj.;  

• Kërkesa për informim lidhur me bashkimin dhe blerjen e ndërmarrjeve, investimet në 

filialet, pjesëmarrje në investime të përbashkëta dhe të ngjashme;  

• Kërkesa për informim financiar nga bankat dhe institucionet e tjera financiare, 

informim financiar në kushtet të ekonomisë hiperinflatore, informacion lidhur me 

planet e pensionit dhe të ngjashme.
22

  

Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) janë kompromis në vete për funksionimin e 

kontabilitetit në disa shtete. Ato mund të përdoren si bazë kryesore për ndërtimin e Standardeve 

Kombëtare të Kontabilitetit, apo ligjeve dhe dekreteve të ndryshme.  

Pranimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit direkt ose indirekt në standardet kombëtare 

mundëson komunikimin më të lehtë ndërmjet ndërmarrjeve të vendeve të ndryshme me ndërmarrjet 

e vendeve tjera. SNK janë parakusht për bashkëpunim dhe globalizim të aktiviteteve ekonomike 

dhe shpeshherë krahasohen me unifikimin e shenjave të komunikacionit.  

2.3 Bashkëveprimi me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF)  

Direktiva e vitit 2013 përfshin të gjitha kompanitë që drejtohen nga ligji i shtetit anëtar ndërsa 

Rregullorja e SNK-ve e vitit 2002 e bëri të detyrueshëm zbatimin e SNRF-ve për pasqyrat financiare 

të konsoliduara të kompanive të listuara në tregjet evropiane të letrave me vlerë. Ka një rrethanë që 

duhet vëzhguar për ndërmarrjet që zbatojnë në mënyrë të plotë SNRF-të:  

- Nëse SNRF-të nuk prononcohen për një çështje, atëherë për trajtimin e saktë duhet t‟i 

drejtohemi Direktivës;  
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- Nëse ka ndonjë konflikt ndërmjet SNRF-ve dhe Direktivës, trajtimi i paraqitur në 

SNRF merr përparësi.  

2.4 SNRF 4 (IFRS 4)- Kontratat e Sigurimit  

Objektivi i këtij SNRF është të specifikojë raportimin financiar për kontratat e sigurimit nga çdo 

njësi ekonomike që lëshon kontrata të tilla.  

Një njësi ekonomike duhet të zbatojë këtë standard për:  

• kontratat e sigurimit (përfshirë kontratat e risigurimit) që ajo lëshon dhe kontratat e 

risigurimit që ajo mban;  

• instrumentat financiarë që ajo emeton me një tipar pjesmarrjeje të lirë (shih paragrafin 35). 

SNRF 7 Instrumentat Financiarë: Dhënia e Informacioneve Shpjeguese kërkon dhënien e 

informacioneve shpjeguese rreth instrumenteve financiarë, përfshirë instrumentat financiarë 

që përmbajnë tipare të tilla.  

Për lehtësi referimi, ky SNRF përshkruan çdo njësi ekonomike që nxjerr një kontratë sigurimi si një 

sigurues, pavarësisht nëse nxjerrësi shihet ose jo si një sigurues për qëllime ligjore ose 

mbikëqyrjeje.Një kontratë risigurimi është një tip kontrate sigurimi. Prandaj, të gjitha referencat në 

këtë SNRF për kontratat e sigurimit zbatohen edhe për kontratat e risigurimit.   

Një sigurues mund të ndryshojë politikat e tij kontabël për kontratat e sigurimit nëse dhe vetëm nëse 

ndryshimet i bëjnë pasqyrat financiare më të përshtatshme për nevojat e vendimmarrjes së 

përdoruesve dhe jo më pak të besueshme, ose më të besueshme dhe jo më pak të përshtatshme për 

këto nevoja.  

Një sigurues duhet të gjykojë përshtatshmërinë dhe besueshmërinë sipas kritereve që janë  dhënë në 

SNK 8.  

Në disa modele kontabël, fitimet ose humbjet e realizuara në aktivitetet e një siguruesi kanë një 

efekt direkt në matjen e disa ose të gjitha (a) pasiveve të tij të sigurimit, (b) kostove të shtyera të 

lidhura me blerjen dhe (c) aktiveve përkatëse jo-materiale, të tilla si ato të përshkruara në paragrafët 

31 dhe 32. Një siguruesi i lejohet por nuk i kërkohet që të ndryshojë politikat e tij kontabël me 

qëllim që një fitim ose humbje e njohur por jo e realizuar mbi një aktiv, të ndikojë këto matje në të 

njëjtën mënyrë si një fitim ose humbje e realizuar.  
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Rregullimi lidhur me pasivin e sigurimit (ose kostot e shtyera të blerjes ose aktivet jo-materiale) 

duhet të njihet në kapital nëse dhe vetëm nëse fitimet ose humbjet e parealizuara njihen në mënyrë 

direkte në kapital. Kjo praktikë ndonjëherë përshkruhet si “kontabiliteti hije”.  

Një sigurues duhet të japë informacion shpjegues, që identifikon dhe shpjegon shumat në pasqyrat 

financiare të tij, të cilat rrjedhin nga kontratat e sigurimit. Gjithashtu, një sigurues duhet të japë 

informacion shpjegues që i mundëson përdoruesit e pasqyrave të tij financiare të vlerësojnë natyrën 

dhe madhësinë e rreziqeve që vijnë nga kontratat e sigurimit.  

Përkufizimi i një kontrate sigurimi përcakton se cilat kontrata janë brenda objektit të SNRF 4 dhe jo 

SNRF-ve të tjera.  

Disa argumentuan se faza I duhet të përdorë përkufizimet ekzistuese kombëtare të kontratave të 

sigurimit, mbi bazat në vijim:  

Para se faza II të japë udhëzues për zbatimin e SNK 39 Instrumentat Financiarë: Njohja dhe Matja 

për fusha të vështira, siç janë tiparet e pjesëmarrjes së lirë dhe të drejtat e anulimit dhe rinovimit, do 

të ishte e parakohëshme të kërkohej që siguruesit të zbatojnë SNK 39 për kontratat që përmbajnë 

këto tipare dhe të drejta.  

Përkufizimi i zbatuar për fazën I mund të ketë nevojë të ndryshohet përsëri për fazën II. Kjo mund 

të detyrojë siguruesit që të bëjnë ndryshime të mëdha dy herë brenda një periudhë të shkurtër 

kohe.
23

  

2.5   Aktivet e mbajtura për të mbrojtur kontratat e sigurimit  

SNRF nuk trajton aktivet financiare ose jo-financiare të mbajtura nga siguruesit për të mbrojtur 

kontratat e sigurimit. SNK 39 identifikon katër kategori të aktivit financiar, me tre trajtime kontabël 

të ndryshme. Në zhvillimin e SNK 39, paraardhësi i Bordit (KSNK) pranoi se shumica e vendeve 

kanë një model matjeje të përzier, që mat disa aktive financiare me koston e amortizuar dhe të tjerat 

me vlerën e drejtë. KSNK vendosi të mbajë, por të rregullojë dhe të strukturojë, metodat e 

ndryshme si vijon:  

• Aktivet financiare të klasifikuara „me vlerën e drejtë përmes fitimit ose humbjes‟ (përfshirë 

të gjitha aktivet financiare të mbajtuar për tregtim) maten me vlerën e drejtë, dhe të gjitha 
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ndryshimet në vlerën e drejtë të tyre, njihen në fitim ose humbje. Për më tepër, të gjithë 

derivativët mendohet se mbahen për tregtim dhe kështu maten me vlerën e drejtë, për shkak 

se kjo është metoda e vetme që siguron transparencë të mjaftueshme në pasqyrat financiare.  

• Aktivet e gatshme për shitje (d.m.th. ato që nuk përfshihen në kategoritë e tjera) maten me 

vlerën e drejtë, dhe ndryshimet në vlerën e drejtë të tyre njihen në kapital derisa aktivi të 

ç‟regjistrohet ose të zhvlerësohet. Matja me vlerën e drejtë është e përshtatshme nëse aktivet 

e gatshme për shitje mund të shiten në përgjigje të, për shembull, ndryshimeve në çmimet e 

tregut ose në mungesë të likuiditetit.  

• Aktivet me një maturim fiks mund të maten me koston e amortizuar nëse njësia ekonomike 

synon t‟i mbajë ato deri në maturim dhe tregon se ka aftësi për ta bërë këtë. Ky trajtim 

bazohet në këndvështrimin se disa ndryshime në çmimet e tregut janë të parëndësishme nëse 

një aktiv është mbajtur deri në maturim, për shkak se këto ndryshime do të anulohen para 

maturimit (me përjashtim të rastit kur aktivi zhvlerësohet).  

• Huatë dhe kërkesat e arkëtueshme maten me koston e amortizuar. KSNK ishte bindur se ka 

vështirësi rreth vlerësimit të vlerës së drejtë të huave të tilla dhe se ishte i nevojshëm 

progresi i mëtejshëm në vlerësimin e teknikave, para se të kërkohet vlera e drejtë.  
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KAPITULLI III 

 

3 ANALIZA E PASQYRAVE FINANCIARE TË KOMPANISË  K.S. 

“Eurosig” (më herët K.S.Dardania),   

 

3.1 Historiku i Kompanisë së  Sigurimeve K.S. “Eurosig” (më herët K.S.Dardania),   

Kjo kompani hyri në industrinë e sigurimeve në vitin 2000, me liçensë të përkohshme nga UNMIK-

u, e cila u kthye në të përhershme nga Banka Qendrore e Kosovës, në vitin 2002. Në vitin 2010, 

kompania e Sigurimeve “Dardania” u bë pjesë e Dukagjini Group. Në fund të vitit 2011, një ekipi të 

ri profesionistësh, ju besua menaxhimi i kompanisë, i njohur për përvojën e tyre të suksesshme në 

industrinë e sigurimeve të Kosovës. Gjatë një periudhe të shkurtër, u injektuan vlera të 

konsiderueshme financiare, të cilat sollën shlyerjen e obligimeve të vjetra (të trashëguara nga 

aksionerët e mëparshëm) në një vlerë totale prej 4.5 milionë euro. Ndryshimi jo vetëm që i siguroi 

kompanisë më shumë mbështetje financiare, por gjithashtu solli ndryshim në mentalitetin e 

funksionimit të kompanisë, duke krijuar: • Një strukturë të re organizative; • Rritjen e pikave të 

shitjes (nga 12 në 46) dhe modernizimin e infrastrukturës përcjellëse të kompanisë; • Evoluimin e 

produkteve ekzistuese të sigurimit, duke i sjellë dhe përshtatur sipas kërkesave që ka tregu; 

 • Krijimin dhe liçensimin e produkteve të reja të sigurimit, duke sjellë risi në tregun e Kosovës; 

 • Kontraktimin me kompani Risigurimi – lider botëror të këtij tregu; • Kontraktimin me kompani të 

njohura – në fushën e Asistencës Ndërkombëtare Mjekësore (për mbulimin e shëndetit jashtë 

territorit të Kosovës); 

3.1.1 Struktura e menxhmentit 

• Drejtor i Përgjithshëm; 

• Departamenti Teknik i Sigurimeve, nën varësinë e të cilit janë sektorët e “analizës së riskut”, 

“risigurimet treaty dhe fakultative”, “trajtimi dhe vlerësimi i dëmeve”, si dhe “administrimi i 

policave dhe miratimi i tarifave”. 

• Departamenti i Shitjes , nën varësinë e të cilit janë sektorët për “shitjen e sigurimeve të 

detyrueshme”, “shitjen e sigurimeve jo-jetë apo vullnetare”, “marketingu” si dhe Filialet. 

• Departamenti i Financave dhe Kontabilitetit. 
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• Departamenti i Sigurimit Shëndetësor, nën varësinë e të cilit janë sektorët e “ofertimit, shitjes dhe 

kontraktimit”, si dhe “trajtimi i dëmeve shëndetësore” 

• Departamenti i IT-së (Teknologjisë Informative) 

• Zyra Ligjore dhe Burimet Njerëzore 

3.1.2 Përmbledhja e produkteve  

Kompania e Sigurimeve “Dardania” ofron një shumëllojshmëri të produkteve të sigurimit duke 

filluar nga sigurimi i detyrueshëm (CMTPL), dhe duke vazhduar me sigurimin e pronës, sigurimet 

profesionale apo sigurimet shëndetësore:  

• Sigurimi nga aksidentet personale;  

• Sigurimi shëndetësor (në grup dhe familjar);  

• Sigurimi shëndetit në udhëtim;  

• Sigurimi i pronës (nga zjarri dhe të gjitha rreziqet e tjera shtesë);  

• Sigurimi shtëpiak (apartamenteve, shtëpive të banimit);  

• Sigurimi i përgjegjësisë publike;  

• Sigurimi i përgjegjësisë së produktit;  

• Sigurimi i përgjegjësisë profesionale;  

• Sigurimi nga të gjitha rreziqet gjatë ndërtimit;  

• Sigurimi i parave gjatë transportit;  

• Sigurimi i parave në kasafortë;  

• Sigurimi i garancionit të ofertës;  

• Sigurimi i garancionit të Kontratës (ekzekutimit, avansit dhe mirëmbajtjes);  

• Sigurimi i vetë mjetit motorrik - KASKO;  

• Sigurimi i detyrueshëm CMTPL;  

• Sigurimi i detyrueshëm CMTPL Kosova Plus (i vlefshëm për Maqedoni);  

• Sigurimi kufitar;  
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Nga dhjetori i vitit 2015 kompania e sigurimit "Dardania" Sh.a. del në treg me emrin e ri Eurosig 

sh.a., tërësisht me kapital dhe aksionerë shqiptar
24

.Vlera e shitjes së kësaj kompanie nuk është bërë 

publike për opinionin. Veprimtaria e kompanisë rregullohet në bazë e në zbatim të ligjeve të 

aplikueshme në Kosovë dhe akteve të tjera normative të dala në zbatim të tyre, si dhe mbikëqyret 

nga Banka Qendrore e Kosovës, Departamenti për Mbikqyrjen e Sigurimeve. Kompania në fjalë si 

kompani e konsoliduar në tregun e sigurimeve, është e shtrirë në gjithë territorin e Republikës së 

Kosovës, me 8 degë dhe mbi 62 zyre përfaqësimi. 

3.2 Analiza financiare e kompanive të sigurimit 

Analiza e veprimtarisë së një njësie ekonomike ka si qëllim që në bazë të raporteve që shërbimi i 

kontabilitetit paraqet për një periudhë kohore të caktuar të jetë në gjendje të shohë sjelljen e 

faktorëve të prodhimit të angazhuar (pajisjeve, lëndës së pare dhe fuqisë puntore) në mënyrë që me 

kohë dhe në mënyrë cilësore të merren vendimet për të ardhmen e biznesit. 

Analiza e bilancit dhe e të ardhurës është teknikë e krahasimit të të dhënave, e cila mund të bëhet si 

nga subjektet që veprojnë brenda firmës, ashtu edhe nga subjektet e jashtme. 

Analiza të cilat janë të prira drejt kontrollit të aspekteve të ndryshme të drejtimit , aspektet që 

megjithatë janë të lidhura në mes tyre, analiza financiare, analiza të ardhurash dhe analiza pronësie.  

Analiza bëhet në një situate të caktuar, mund t‟u referohet operacioneve që parashikohen se do të 

ndodhin në të ardhmen, analiza të cilat bëhen për të njohur realitetin e firmës. 

Pasqyrat financiare janë treguesit të performancës ekonomike të një etniteti, qoftë ndërmarrje 

prodhuese, tregtare, shërbyese, bankë, kompani sigurimesh, fonde pensionesh etj. Pasqyrat 

përmbajnë numra, të cilët kanë domethënien e vet, por nëse nuk dimë t‟i lexojmë, ato nuk përmbajnë 

asgjë. 

Si çdo institucion tjetër financiar edhe edhe kompanitë e sigurimeve kanë mënyrat e veçanta të 

raportimit të informatave financiare. Koeficientët kryesor financiar të cilët shërbejnë gjatë analizës 

financiare te kompanitë e sigurimit janë: 

1. Koeficientët e aktivitetit sigurues 

2. Koeficientët e fitim- prurjes 

3.Koeficientët e solvencës dhe kapitalit 

                                                 
24

 Në analizën e mëposhtme K.S "Eurosig" Sh.a. do t'i referohem ne emrin si kompania e sigurimit " Dardania"Sha.a 

pasiqë periudha për analizë është 2014, ku në atë periudhë kompania ishte ende pa shitur.   
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Në kuadër të koeficientëve të aktivitetit sigurues bëjnë pjesë këta koeficientë: a) Koeficienti i 

humbjeve b) Koeficienti i shpenzimeve c) Koeficienti i kombinuar. 

a) Koeficienti i humbjeve paraqet raportin ndërmjet humbjeve të shkaktuara (shpenzimeve të 

dëmeve) dhe primeve të fituara. Ky koeficientë tregon përqindjen e pagesave të dëmeve të bëra nga 

paratë e arkëtuara nga primet. Sa më i lartë që të jetë ky koeficientë aq më keq për kompaninë e 

sigurimit dhe anasjelltas. Koeficienti i humbjeve = humbjet e shkaktuara / primet e fituara. 

b) Koeficienti i shpenzimeve paraqet raportin në mes të shpenzimeve të marra në sigurim me primet 

e shkruara neto. Rreth këtij koeficienti do të analizojë dhe shtjellojë më poshtë në rastin e studimit. 

c) Koeficienti i kombinuar llogarit humbjet e shkaktuara dhe shpenzimet operative ndaj primeve të 

fituara. Sa ma i lartë të jetë ky koeficientë aq më keq do të jetë për kompaninë e sigurimit dhe 

anasjelltas. Koeficienti i kombinuar = Koeficienti i humbjes + koeficienti i shpenzimeve. 

Në kuadër të koeficientëve të fitim-prurjes bëjnë pjesë këta koeficientë: a) Kthimi nga të hyrat, b) 

Kthimi nga pasuritë , c) Kthimi nga kapitali (ekuiteti) dhe d) Kthimi nga investimi. 

a) Kthimi nga të hyrat llogaritet duke vendosur fitimin neto në raport me të hyrat totale. Ky 

koeficient përcakton fitim-prurjen e kompanisë së sigurimit. Kthimi nga të hyrat = fitimi neto/të 

hyrat totale. 

b) Kthimi nga pasuritë tregon fitim-prurjen nga investimet ekzistuese në letrat me vlerë dhe nga 

primet. Koeficienti i tillë përllogaritet duke pjesëtuar fitimin neto me pasuritë mesatare.Kthimi nga 

pasuritë=fitimi neto / pasuritë mesatare. 

c) Kthimi nga kapitali (ekuiteti).Ky koeficientë tregon fitimet ndaj aksionarëve të kompanisë së 

sigurimit. Kthimi nga kapitali =(fitimi neto -dividenta prefernciale) / kapitali mesatar. 

d) Kthimi nga investimet tregon kthimin e realizuar nga kompania e sigurimit nga të hyrat dhe 

pasuritë e saja të investuara.Kthimi nga investimet = Të hyrat nga investimet / pasuritë e investuara. 

Në kuadër të koeficientëve të solvencës dhe kapitalit janë bëjnë pjesë këta koeficientë:a) Primet dhe 

kapitali b) Provizionet teknike dhe kapitali c) Marzha e solvencës d) Mbulesa e solvencës e) Cilësia 

e kapitalit. 

a) Primet dhe kapitali. Ky koeficient mund të llogaritet në dy forma duke përdorur primet e shkruara 

bruto ose primet e shkruara neto.Primet dhe kapitali = primet e shkruara bruto / kapitali ose Primet 

dhe kapitali = Primet e shkruara neto / kapitali. 

b) Provizionet teknike dhe kapitali= provizionet teknike / kapitali 
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c) Marzha e solvencës pëllogaritet kur nga pasuritë totale zbresim detyrimet të cilat nuk janë pjesë e 

kapitalit.Sipas legjislacionit të sigurimeve në Kosovë, marzha minimale e solvencës për kompanitë e 

sigurimit është 20% e shumës minimale të kolateralit minimal. 

d) Mbulesa e solvencës. Ky koeficient përllogaritet duke pjesëtuar marzhën në dispozicion me atë të 

kërkuar.Mbulesa e solvencës = solvenca në dispozicion / solvenca e kërkuar.  

e) Cilësia e kapitalit . Koeficientët të cilët merren parasysh janë proporcioni i kapitalit të cilësisë së ulët i 

shprehur në terme të marzhës së kërkuar të solvencës apo marzhës së solvencës në dispozicion.  

3.1. Pasqyrat financiare të kompanive të sigurimeve dhe analiza e tyre nëpër vite 

Raportet financiare janë bashkësi treguesish që masin mbarëvajtjen apo performancën ekonomike 

dhe financiare të një subjekti biznesi. Në kuptimin e përgjithshëm raportet më spikatëse janë 

raportet e bilancit (balance sheet ratios), raportet e pasqyrës së të ardhurave dhe raportet e pasqyrës 

së gjendjes së kapitalit. Analiza e tyre vëmendësohet në përcaktimin e nivelit të tyre, si dhe duke i 

krahasuar:  

• Me vitet e kaluara;  

• Me mesataren e industrisë;  

• Me raportet analoge të kompanive konkurruese.  

Në vazhdim janë të paraqitura pasqyrat financiare të kompanive të sigurimeve të cilat janë të 

licensuara dhe operojnë në Kosovë, dhe të cilat janë analizuar përmes koeficientëve financiarë. 

Pasqyrat financiare të këtyre kompanive të sigurimeve janë marrë nga ëeb-faqja e Bankës Qendrore 

të Kosovës, dhe në këtë analizë janë përfshirë pasqyrat për katër vite kalendarike (2015, 2014, 2013, 

2012)  për kompaninë:   

• K.S. “Eurosig” (më herët K.S.Dardania),   

Edhe kompanitë e sigurimeve ashtu si institucionet tjera financiare shfrytëzojnë mënyra të 

ndryshme të raportimit të informatave financiare. Analizat e bëra në vijim për kompanitë e 

sigurimeve që marrin pjesë në këtë rast studimi janë koeficientët financiarë për kompanitë e 

sigurimeve të cilët janë:  

• Koeficientët e aktivitetit sigurues;  

• Koeficientët e fitim-prurjes;  
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• Koeficientët e solvencës së kapitalit;
25

  

Koeficienti i humbjeve  tregon përqindjen e pagesave të dëmeve të bëra nga paratë e arkëtuara nga 

primet. Sa më i ulët të jetë ky koeficient aq më mirë do të jetë për kompaninë e sigurimit. 

Koeficienti i lartë i humbjes mund të jetë sinjal për kompaninë e sigurimeve që të zhvillojë dhe të 

implementojë politika më të mira të menaxhimit të riskut, për t‟u mbrojtur nga pagesat e ardhshme 

të dëmeve.  

Koeficienti i shpenzimeve. Sa më i ulët të jetë koeficienti i shpenzimeve aq më mirë do të jetë sepse 

kjo nënkupton më shumë fitime për kompaninë e sigurimeve.  

Koeficienti i kombinuar matë humbjet e shkaktuara dhe shpenzimet operative ndaj primeve të 

fituara. Sa më i ulët të jetë ky koeficient aq më mirë, sepse një koeficient nën 100% përfaqëson një 

masë të fitim-prurjes dhe efikasitetit të kompanisë së sigurimeve, pasi që jo të gjitha primet e 

arkëtuara janë paguar në formë të dëmeve. Koeficienti mbi 100% nënkupton pamjaftueshmërinë e 

primeve për të mbuluar dëmet e pritura.   

  

                                                 
25

 Dermaku, Arben, Hoti, Arbër, Kontabiliteti i institucioneve financiare, Prishtinë, 2013, faqe 272  
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Pasqyrat financiare të Kompanisë së Sigurimeve “Eurosig” ( ish kompania “DARDANIA”) 

 

Bilanci i gjendjes i Kompanisë së Sigurimeve “Eurosig” 

 

 

 31 dhjetor 2015 31 dhjetor 2014 31 dhjetor 2013 

AKTIVET    

Paraja dhe ekuivalentët e parasë                 356,497                2,265,461               945,000 

Depozitat me afatë             5,598,188  4,260,876            6,321,000 

Të arkëtueshmet e sigurimeve            1,496,862              1,433,429            1,363,000 

Kostot e shtyera të blerjes              1,064,123                 618,043                  711,000 

Pasuritë tjera afatshkurtëra             2,919,525              1,754,079           1,791,000 

Pasuri tjera financiare (Depozita në BKS)               125,000                       -            1,400,000 

Pjesa e risigurimit në rezervat teknike               781,336          382,313             447,000 

Prona dhe pajisjet             2,422,493             2,582,079            2,720,000 

Pasuritë e paprekshme 

TOTALI I AKTIVEVE 

                73,744               103,182              120,000 

        14,837,768         13,399,462            15,818,000 

    

DETYRIMET DHE KAPITALI    

KAPITALI    

Kapitali aksionar          10,687,342             9,835,342      9,835,000 

Humbjet e  akumuluara 

Totali i  kapitalit 

        (8,865,243)         (7,509,470)       (6,809,000) 

           1,822,099            2,325,872                               3,026,000 

DETYRIMET    

Rezerva e dëmeve pezull            7,428,789             5,772,000          5,069,000 

Rezerva e primeve të pafituara            3,779,450             3,543,583          3,599,000 

Huamarrjet afatshkurtëra/afatgjata                 231,271                910,200          2,788,000 

Detyrimet e tjera            1,576,159                847,807          1,336,000 

Totali i detyrimeve          13,015,669           11,073,590        12,792,000 

TOTALI I KAPITALIT DHE 

DETYRIMEVE  

         14,837,768           13,399,462        15,818,000 

 

Burimi:Raportet vjetore të kompanisë së sigurimeve, BQK 
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Pasqyra e të ardhurave e K.S “Eurosig” 

 31 dhjetor 2015 31 dhjetor2014 31 dhjetor 2013 

Primet e shkruara bruto             9,758,882            10,437,196          11,718,000    

Taksat mbi primet             (487,917)                   (522,450)            (597,000) 

Primi i ceduar në risigurim 

Primi i shkruar neto 

         (1,416,713)            (1,483,006)             (698,000) 

           7,854,252               8,431,740         10,423,000 

Ndryshimi neto në rezerven për   

 Primin e pafituar     

Primi i fituar, neto nga taksa mbi primin     

            (125,642)                    (9,618)              309,000 

           7,728,610               8,422,122         10,732,000 

Të hyrat financiare              143,536     205,490               138,000 

Shpenzimet e interesit                (23,182)              (112,781)            (153,000) 

Të hyrat tjera 

Gjithsej të hyrat 

               234,638      288,018                   - 

           8,083,602               8,802,849           10,717,000 

    

Humbjet dhe shpenzimet e rregullimit 

të humbjes 

         (4,862,777)           (5,926,000)                   - 

Të hyrat nga sigurimi               497,211     (92,269)               36,000 

Shpenzime për Byronë e Sigurimit  

të Kosovës (BKS) 

            (308,022)               (360,665)            (317,000) 

Kontribute për Byronë e sigurimit 

të Kosovës-Fondi i Kompenzimit 

            (410,260)                (358,410)           (702,000) 

Kosto e marrjes në sigurim dhe kosto 

e blerjes së policave 

               446,080      251,000                 - 

Shpenzimet e tjera operative          (4,801,607)                     -         (4,619,000) 

    

Humbja neto për vitin         (9,439,375)             (6,127,934)        (5,602,000) 

 

Gjithsej humbja gjithëpërfshirëse 

   

        (1,355,773)             2,674.915          5,115,000 

   

    
 

 

Burimi: Raportet vjetore të kompanisë së sigurimit, BQK 
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 3.3 Analiza financiare e kompanisë së sigurimeve K.S “Eurosig” përmes koeficientëve 

financiarë   

    

Koeficienti i humbjeve(2013)=
                    

                
 = 

         

          
 =0.5521*100=55.21% 

 

Koeficienti i humbjeve(2014)=
                    

                
 = 

         

         
 = 0.6384*100=63.84% 

 

Koeficienti i humbjeve(2015)=
                     

                
 = 

         

         
 =0.6291*100=62.91% 

 

Koeficienti i humbjeve paraqitet mjaft i lartë në të gjitha vitet e marra për analizë, gjë që është 

shqetësuese për kompaninë dhe do të duhej që të ndryshonin politikat e menaxhimit të riskut,në 

mënyrë që kompania të lirohet nga pagesat në masë aq të madhe të dëmeve ndaj të siguruarve. Pra, 

kompania vazhdimisht nëpër vite ka paguar një shsumë gjithnjë në rritje të dëmeve, gjë për të cilen 

dhe mbiqyrësi financiar (BQK-ja) do të duhej të rishikonte zhvillimet e humbjeve, dhe të 

ndërrmerte  masa ndaj kompanisë së sigurimeve duke e sugjeruar për masën e marrjes në sigurim të 

të siguruarve ose të ndryshonte kushtet e marrjes në sigurim dhe masën e shpërblimit për dëmet e 

shkaktuara të të siguruarve. 

Koeficienti i shpenzimeve(2013)=
                        

                      
 = 

         

          
=0.4431*100=44.31% 

 

 

Koeficienti i shpenzimeve(2014)=
                       

                      
 = 

         

         
 =0.4225*100=42.25% 

 

 

Koeficienti i shpenzimeve(2015)=
                       

                      
 = 

         

         
 = 0.6113*100=61.13% 

 

Koeficienti i shpenzimeve paraqet shpenzimet e kompanisë,pra sa më i ulët të jetë koeficienti i 

shpenzimeve aq më të larta janë fitimet e kompanisë. Për deri sa në vitin 2013 koeficienti i 

shpenzimeve ka qenë me i lartë se në vitin 2014 kjo tregon se ne vitin paraprak fitimet  e kompanisë 

kanë qenë më të vogla se ne vitin 2014. Ndërsa ne vitn 2015 ky koeficient shënon rritjen më të lartë 

me 61.13% që nuk është një tregues i mirë për kompaninë, që rezulton me rënje të fitimeve të 

kompanisë njëkohësisht. 
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Mazha e fitimit neto(2013)=
           

                
 = 

        

          
 = -0.052*100=-5.22% 

 

 

Mazha e fitimit neto(2014)= 
           

                
 = 

        

         
 = -0.083*100=-8.32% 

 

 

Mazha e fitimit neto(2015)=
            

                
 = 

           

           
 = -0.1754*100=-17.54% 

 

Mazha e fitimit neto e përcakton fitim-prurjen e kompnaisë së sigurimit, që do të thotë se 

përfaqëson fitimet pas të gjitha shpenzimeve dhe tatimeve të paguara nga kompania e sigurimit. 

Mirëpo, nga ky raport i nxjerrë nga pasqyra e të ardhurave të kompanisë në fjalë shihet se kompania 

në së paku tri vitet e fundit po operon me humbje,ashtu si ka dalë edhe nga këto raporte të 

nxjerra.Humbje më e vogel shihet në vititn 2013, mirëpo kjo nuk do të thotë se ky vit ishte më i 

suksesshëm. Kthimi mesatar në industrinë e sigurimeve në botë është rreth 3% kështu që kompania 

në fjalë shihet të jetë operuar me humbje nëpër vite,gjë që mbikqyrësi financiar në vendin tonë do të 

duhej të merrte masat e duhura. 

 

Kthimi nga pasuritë(2013)=
           

                 
 = 

        

          
 =-0.0354*100=-3.54% 

 

 

Kthimi nga pasuritë(2014)= 
           

                 
 = 

        

          
=-0.0523*100=-5.23% 

 

 

Kthimi nga pasuritë(2015)=
            

                 
 = 

          

          
=-0.0914*100=-9.14% 

Kthimi nga pasuritë tregon fitim-prurjen nga investimet egzistuese në letrat me vlerë dhe nga 

primet.Një koeficient i lartë i kthimit tregon që kompania është duke rritur fitim-prurjen nga pasuritë 

egzistuese likuide,mirëpo në rastin tonë ky koeficient tregon të kundërtën, dhe atë që kompania 

vazhdimisht në të tre vitet sic e cekëm edhe më lartë ka operuar me humbje dhe atë me koeficient 

nën zero, dhe nuk ka pasur kthime pozitive, kështu që rezultati që tregon ky raport është negativ. 

 

Kthim nga kapitali(2013)= 
                                    

                
 = 

        

         
 =-0.1850*100=18.50% 

 

 

Kthimi nga kapitali(2014)=
                                   

                
 = 

        

         
 =-0.3012*100=30.12% 

 

 

Kthimi nga kapitali(2015)=
                                    

                
=
          

         
= -0.7440*100=-74.40% 
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Kthimi nga kapitali (ekuiteti) tregon për fitimet e aksionarëve të kompanisë së sigurimeve. Sa më i 

lartë të jetë ky koeficient, aq më fitim-prurëse është kompania e sigurimeve në raport me kapitalin e 

angazhuar nga aksionarët. Kjo do të fliste për një mundësi më të madhe për shpërndarjen e 

dividentës ndaj aksionarëve ekzistues. 

Si rregull i përgjithshëm për kompanitë e sigurimeve,kthimi nga kapitali duhet të jetë ndërmjet 10% 

deri në 15%, kurse nga koeficienti i nxjerrë për kompaninë në fjalë, ky raport është në vlerë negative 

(nën zero), që do të thotë se investimet nga aksionarët nuk po gjenerojnë të hyra (ose dividend) për 

ta, pra kompania po operon në humbje, dhe atë me humbje goxha të thella. 

 

Kthimi nga investimet(2013)=
                        

                       
 = 

       

         
 = 0.0218*100=2.18% 

 

 

Kthmi nga investimet(2014)=
                       

                      
 = 

       

         
 = 0.0482*100=4.82% 

 

 

Kthimi nga investimet(2015)=
                       

                      
 = 

       

         
 = 0.0256*100=2.56% 

 

Kthimi nga investimet tregon kthimin e realizuar të  kompanisë së sigurimeve nga pasuritë e saj. 

Kthimi më i lartë nga investimet e kompanisë ka ndodhur në vitin 2014, me një koeficient prej 

4.82%, i cili ka shkuar duke rënë vazhdimisht në vitet në vazhdim, gjë e cila duhet të jetë 

shqetësuese për kompaninë, dhe menaxherët e riskut duhet ti rishikojnë politikat e investimeve të 

kompanisë dhe të bëjnë ndryshime rrënjësore në këto politika sepse kthimi është shumë i ulët në 

raport me investimet e bëra nga kompania. 

  

Primet dhe kapitali (2013)=
                      

        
 = 

          

         
 = 3.444*100=344.44% 

 

 

Primet dhe kapitali(2014)=
                      

        
 = 

         

         
 = 3.625*100=362.52% 

 

 

Primet dhe kapitali(2015)=
                      

        
 = 

         

         
 = 4.310*100=431.05% 

 

Primet dhe kapitali, një koeficient me i lartë se 3 ose 300% paraqet një shqetësim të lartë për 

kompanin. Nëse kompanitë e sigurimeve janë afër kësaj vlere atëherë ato duhet të risigurojnë 2/3-tat 

e rrezikut të shkruar në mënyrë që të minimizojnë riskun e insolvencës dhe në rastin e këtyre 

pasqyrave dhe krahasimit në 3 vite, risku i insolvencës konsiderohet mjaftë i lartë, dhe kompania 

duhet të bëjë risigurimin tek kompanitë e tjera risiguruese, në mënyrë që ky koeficient të jetë brenda 

normave të sugjeruara që është deri në 300%. 
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 Analiza e rezultatetve të                                  

 

 Nxjerra nga llogaritja e koeficientëve 

Në vazhdim në këtë pikë do të fokusohemi në analizimin me anë të grafikëve të 

rezultateve të nxjerra nga llogaritja e koeficientëve financiarë të gjendjes së kompanive 

të sigurimit. Dhe nga kjo analizë do të vërtetojmë edhe hipotezen e ngritur në këtë rast 

studimi të kryer e cila është: 

 

Implementimi i riks-menaxhmentiti ndikon në performancën e kompanisë së sigurimeve! 

 

Tabela11:Paraqitja e rezultateve të koeficientit të mazhës së fitimit neto (në përqindje %) 

Përshkrimi 2013 2014 2015 

K.S eurosig -5.22% -8.32% -17.54% 

 

 

 Tabela12:Paraqitja e rezultateve të koeficientit të kthimit nga pasuritë(në përqindje %) 

Përshkrimi 2013 2014 2015 

K.S Eurosig -3.54% -5.23% -9.14% 

 

Pasi që ky koeficient tregon për fitim-prurjen nga investimet e bëra nga kompania,mund 

të themi se viti më fitim-prurës sa i përket kthimit nga pasuritë e investuara del të jetë 

viti 2013, ku normat pozitive janë më të theksuara në këtë vit krahasuar me vitet tjera. 

Kjo pasi që kompania ka arritur të menaxhojë më mirë humbjet e saj, dhe në këtë 

mënyrë edhe fitimet e gjeneruara kanë qenë më të larta. 

 

Tabela 14:Paraqitja e rezultateve të koeficientit të shpenzimeve(në përqindje %) 

Përshkrimi 2013 2014 2015 

K.S Eurosig 44.31% 42.25% 61.13% 

 

 

Gjatë analizimit të pasqyrave financiare dhe llogaritjes së koeficientëve kemi vërejtur se 

në vitet të cilat janë shënuar përmirësime kanë qenë vitet ku departamenti i risk-

menaxhimit ka vërejtur pikat kyqe ku duhet te kihet kujdes edhe vitin në vijim bëhet 

përmirësim i gjendjes financiare si rezultat i menaxhimit efikas të riskut. 
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4 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

4.1 KONKLUZIONET 

 
Gjetjet në këtë hulumtim pasqyrojnë gjendjen reale të fitimit dhe humbjes së kompanive të 

sigurimit "Siguria" sh.a. dhe "Dardania "sha.a. tashmë "Eurosig" për periudhën 2013 dhe 

2015. Si pjesë e raportimit tek këto kompani janë shpenzimet operative dhe ndikimi në 

suksesin e tyre. 

› Kompanitë e sigurimeve duhet të bëjnë më shumë për të rritur vetëdijsimin e 

qytetarëve për qëllimin e sigurimeve dhe llojet e sigurimeve që ofrohen në treg. 

› Kompanitë e sigurimeve duhet të koncentrohen në rritjen e individëve dhe 

bizneseve për llojet e tjera të sigurimeve përveq TPL-së, pasi llojet tjera të 

sigurimeve blihen shumë pak edhe pse kostoja e tyre nuk është shumë e madhe. 

› Investimi në reputacion siq është kryerja e obligimeve me kohë, përmirësimi i 

imazhit të kompanisë përmes kontributit në komunitet…, janë disa nga format 

që rrisin besueshmërinë dhe reputacionin. 

› Struktura e sektorit të sigurimeve vazhdon të dominohet nga shërbimet e 

sigurimit “jo-jetë”  

› Individët duhet të shqyrtojnë sigurimin edhe ndaj llojeve të tjera të rrezikut të 

tilla si sëmundjet apo vdekja, pasi që dëmet nga këto ngjarje janë të 

konsiderueshme dhe ndoshta të pariparueshme për vetën dhe familjet e tyre 

› Kompanitë me reputacion të lartë kanë numër më të madh të kontratave të 

lidhura dhe primeve të arkëtuara bruto. 

› Objektivat kryesore janë për të përshkruar entitetin e biznesit të sigurimit, të 

diskutojnë dhe vlerësojnë informacionin financiar, risiguruesit dhe metodat 

kontabël të përdorura në përgatitjen e analizave financiare ose deklaratave që 

janë në interes për kompanitë. Të shpjegojnë se si dhënia e informacioneve 

shpjeguese financiare mund të përdoret për të analizuar rrezikun, performancën, 
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perspektivat e rritjes dhe vlerat e kompanive të sigurimit, si dhe të përshkruajnë 

modelet e përdorura në vlerësimin kompanitë e sigurimit. 

› Hulumtimi do të jetë me interes për analistët e sigurimit, investitorët, 

rregullatorët, hulumtuesit, studentët dhe të tjerët të interesuar në industrinë e 

sigurimit. 

› Përllogaritja e koeficientëve të humbjes dhe atij të kombinuar ndihmojnë në 

pasqyrimin sa më të mirë të gjendjes ose pozitës financiare të kompanive të 

sigurimit. 

› Informatat financiare të analizuara do t'iu mundësojnë menaxherëve të 

vlerësojnë se si veprimet e tyre janë duke ndikuar në pasqyren e të ardhurave 

gjithëpërfshirëse, më sakt në fitimin neto.Elementet që janë të përfshira në këtë 

studim janë mjaftë të rëndësishëm për kompanit e sigurimit, prej tyre varet 

shum ecuria e sigurimeve si biznes. 

› Shpenzimet operative janë boshti kryesor i pasqyrës së të ardhurave dhe 

koeficienti i shpenzimeve tregon një gjë të tillë. 
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4.2 REKOMANDIME 

 

Nga të gjeturat në këtë punim kemi konstatuar dhe vërtetuar hipotezën H1 dhe H2, se 

specifika e kontabilitetit të kompanive të sigurimeve qëndron në të përbashkëtat dhe të 

veçantat në mes bilanceve kontabël të kompanive prodhuese tregtare nga ato financiare 

si dhe dallimet në raportet financiare të vetë bizneseve financiare (sigurimeve dhe 

bankave)  dhe ate: 

Të përbashkëta janë parimet bazë: 

 Raportimet kontabël bazohen në Standardet e Përgjithshme të Kontabilitetit, 

që objektiv kryesor kanë parimet: qartësinë, vërtetësinë, qëndrue- shmërinë, 

materialitetin, korrektësinë, kujdesin, kontinuitetin, koston historike 

 Këto parime i shërbejnë gjendjes së shëndoshë financiare të kompanisë për 

transparencë në treg dhe në caktimin e primeve. 

 Këto raporte shërbejnë për marrjen e informatave relevante, objektive të 

qëndrueshme për të qenë të lexueshme si për stafin e brendshëm të 

kompanisë ashtu edhe për ata të jashtëm e konkretisht ata të mbikëqyrësve, 

administrates tatimore etj. 

Dallimet që ekzistojnë në bilancin kontabël: 

Dallimet në strukturën e aktivës 

         Ekuacioni i bilancit kontabël te kompanitë e sigurimeve është: 

 Asetet = Detyrimet + teprica e mbajtjes së policave (kapitali) 

 Forma dhe mënyra e prezantimit të pasqyrave financiare janë të njëjta 

për të gjithë subjektet afariste, por brendia e zërave të tyre nuk e kanë të 

njëjtën peshë për të gjitha subjektet, si ato prodhuese tregtare apo 

shërbyese si dhe atyre subjekteve financiare. 

Por, ka dallime edhe në mes vetë subjekteve financiare: 

Dallimet në zërat e aktivës operative 

 Derisa te ndërmarrjet prodhuese aktivet afatshkurta në krahasim me  detyrimet 

afatshkurta kanë nië koeficient të ulët. 

 Te raportet e bankës, raporti i tillë është më i ulët sesa te ndërrmarrjet tregtare, 

apo shërbyese. 

 Raporti i aktivës afatshkurtër, në krahasim me detyrimet afatshkurta, apo raporti 

i likuiditetit te kompanitë e sigurimeve është shumë i lartë. 
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Arsyet janë: 

- Së pari, veprimtaria e kompanive të sigurimeve është garantimi i një 

kompensimi të një humbje nga shuma e primeve të realizuara. Problem kryesor 

këtu është se nuk dihet se kur do të ndodhë dëmi, andaj kërkohet qënë çdo 

moment të kemi mjete të mjaftueshëm për kompensimin e dëmit. Autoriteti 

mbikëqyrës mjaftueshmërinë e mjeteve financiare te kompanitë siguruese i 

rregullon me anë të ligjit, me qëllim mbrojtën e konsumatorit. 

-  Kompanitë e sigurimeve në intervale të shkurta veprimtarie kanë mjete të 

tepërta, të cilat i angazhojnë në banka komerciale në formë depozite në afattë 

shkurtër, në bona, obligacione e shumë pak, ose fare pak, në pasuri të 

paluajshme, në tituj financiarë, apo derivate të titujve financiarë. Kompanitë 

mund t‟i angazhojnë mjetet e lira financiare në aktive të paluajtshme, pore 

humbin atributin e kompanisë, si kompani e aftë financiare. Kompanitë e 

sigurimeve hartojnë raporte mujore të likuiditetit dhe raport tremujor të 

margjinës minimale të solvencës, sepse pjesa më e ndjeshme e kompanisë është 

ky raport nga se shumë shpejt mund të ndryshojë, në rritje apo në zvogëlim. 

- Subjektet tregtare apo prodhuese nuk kanë koeficient të lartë të likui¬ditetit, 

andaj kërkojnë mjetet e tepërta nga kompanitë e sigurimeve, apo kredi nga 

bankat komerciale për të qenë sa më likuid. 

- Së dyti, llogaritë e arkëtueshme kanë vlerë shumë të vogël te kompanitë e 

sigurimeve, krahasuar me bankat dhe subjektet prodhuese, apo tregtare. 

Zotërime të arkëtueshme në kompani të sigurimeve janë vetëm pjesët të cilat 

ndërmjetësit në sigurime nuk i kanë paguar. 

- Së treti, kompanitë e sigurimeve nuk kanë inventar në rezerva sepse nuk 

tregtojnë mallra, por kanë fonde investimesh të cilët mund t'i investojnë në bona, 

apo në blerje aksionesh. Fonde të cilat i sjellin kompanisë fitime të mira. Ndodh 

që një kompani e sigurimeve ku të hyrat nga primet do të ishin barazi me 

shpenzime, kompania prapë do të ketë fitim duke pasur parasysh, zërat të hyrat 

nga interesi. 
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Dallimet në llogaritë e aktives afatgjatë të trupëzuara 

 

 Aktivet afatgjata në kompanitë e sigurimeve janë shumë të vogla krahasuar me 

ndërmarrjet prodhuese. 

 Në aktivet afatgjata te kompanitë e sigurimeve dallojmë aktive të palejueshme, 

ku bëjnë pjesë të gjitha ato aktive, të cilat janë të përfshira në raportin financiar 

të një kompanie sigurimi, e të cilat nuk mund të përfshihen kur të kalkulohet 

margjina e solvences. 

 Ndërsa te etnitetet tregtare nuk ka aktive të papranueshme, sepse etnitetet 

tregtare apo prodhuese duhet që sa më shumë të kenë aktive afatgjata (makineri, 

ndërtesa, park për punë), që të mund ta zhvillojnë aktivitetin e vet. 

 Kompanitë e sigurimeve më shumë kanë pajime për zyre, automjete e shumë më 

pak mjete themelore. 

Dallimet te detyrimet afatshkurta dhe afatgjata 

• Detyrimet afatshkurta janë shumë të vogla te kompanitë e sigurimeve, sepse nuk 

kanë obligim ndaj furnitorëve, apo i kanë të pakëta (për ndonjë shërbim 

komunal), apo provizionet e agjentëve të papaguara. Bizneset tregtare, apo 

prodhuese kanë obligime shumë më të larta. Ndërmarrja prodhuese ka obligime 

për materialin, lëndën e parë, paisjet e blera etj. 

• Detyrime afatshkurta kompanitë e sigurimeve nuk kanë, por kanë nivel  shumë 

të lartë të rezervave për kompensim humbjesh të siguruara, të cilat janë 

raportuar, por nuk janë paguar, nuk janë raportuar as nuk janë paguar, dhe për 

humbje të cilat nuk kanë ndodhur por ndoshta mund të ndodhin. Ndërsa te 

bankat zëri kryesor i obligimeve janë depozitat e klientëve, të cilat mund të  jenë 

depozita afatshkurta dhe afatgjata. 

• Kompanitë e sigurimeve nuk kanë detyrime afatgjata, apo kanë shuma simbolike 

dhe nuk kanë nevojë për huazime të ndryshme, nga se kanë mjete të 

mjaftueshme likuide. Vetëm se rezervat matematikore për sigurimin jetë 

trajtohen si obligime afatgjata. Ndërsa bankat kanë kredi afatgjata nga një deri 

line 10 vite, depozita afatgjata nga qytetarët. Bizneset prodhuese apo tregtare 

kanë gjendje të lartë obligimesh për zhvillime strategjike (kredi afatgjatë,blerje 

aksionesh, etj) 
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• Zërat e kapitalit në bilanc të kompanive të sigurimeve ndryshojnë nga zërat në 

bilancet e kompanive tjera, qofshin ato prodhuese,trektare apo bankare. 

 

• Kapitali aksionar është shumë i vogël në kompanit e sigurimeve në krahasim me 

kompanitë tjera, por fondet e përbashkëta kanë një peshë shumë të madhe në 

kompanit e sigurimeve në krahasim me kompanitë tjera. 

 

 

• Te bankat kemi kapitalin aksionar, rezervën gjenerale të rrezikut dhe fitimin e 

mbajtur. 

 

• Pasqyra “prime dhe dëme” i shërben kompanisë dhe autoritetit për të nxjerrë 

konkluzione mbi ecurinë e kompanisë së sigurimeve. Pasqyra “prime dhe dëme” 

paraqet nga njëra anë të gjitha primet e shkruara brenda një viti afarist, kurse nga 

ana tjetër paraqet dëmet, të cilat janë raportuar pranë shoqërisë për të cilat është 

bërë pagesa, apo një vlerësim paraprak i përafërt nga vetë shoqëria e sigurimit 

mbi masën e mundshme të pagesës së këtij dëmi, pavarësisht nëse një pjesë e 

tyre i takon të përballohet nga risiguruesi. Kur kemi të bëjmë me dëmet duhet 

theksuar se këtu duhet të ndahen dëmet e paguara, dëmet pezull, si dhe pjesa e 

risiguruesit në dëme. Këto pasqyra janë  mujore, që do të thotë se për çdo muaj 

duhet raportuar autoritetit mbikëqyrës. 

 

 

• Pasqyra e rreziqeve të bartura në bashkësigurim apo risigurim në të cilën 

tregohen të gjitha primet e paguara ose të pagueshme që u takojnë kontratave të 

risigurimeve, këtu duhet të përfshihen primet e pafituara dhe risqet e paskaduara 

të pagueshme me mbylljen e kontratës së sigurimit, apo ndryshimit që mundë të 

bëhen perms kontratës së risigurimit, nga e cila duhet të zbriten terheqjet që kanë 

të bëjnë me primet e pafituara dhe risqet e paskaduara të marra nga kompania e 

sigurimit. 
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6 Shtojcat: 

6.1 Psaqyrat financiare të kompanisë së sigurimeve  

6.1.1 Pasqyra e pozicionit financiar “Eurosing” Sh.A 

 
Burimi: http://bqk-kos.org/ 

 

 

  

http://bqk-kos.org/
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6.1.2 Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse “Eurosing” Sh.A 

 

 
Burimi: http://bqk-kos.org/ 

 

 

http://bqk-kos.org/
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6.1.3 Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet “Eurosing” Sh.A 

 
 
Burimi: http://bqk-kos.org/ 
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6.1.4 Pasqyra e rrjedhës së parasë “Eurosing” Sh.A 

 
Burimi: http://bqk-kos.org/ 

http://bqk-kos.org/

