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ABSTRAKT 

 

Auditimi i pasqyrave financiare në kompanit e sigurimeve përfshinë procedurat e 

kryerjes për të marrë dëshmi të auditimit lidhur me vlerat dhe shpalosjet në pasqyrat 

financiare. Procedurat e zgjedhura varen në gjykimin e auditorit, duke përfshirë 

vlerësimin e rreziqeve të gabimeve materjale të pasqyrave financiare, qoftë nga ndonjë 

mashtrim ose gabim. 

Gjatë bërjes së këtyre vlerësimeve të riskut, auditori konsideron të përshtatshëm 

kontrollin e brendshëm për përgaditjen dhe prezantimin e drejtë të pasqyrave financiare 

të kompanisë në menyrë që të dizajnojnë procedura të auditimit që janë të duhura në 

rrethana, por jo për qëllim të shprehjes së një mendimi ne efikasitetin e kontrollit të 

brendshëm të kompanisë. 

Auditimi gjithashtu përfshinë vleresimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të 

përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kontabël të bëra nga menaxhmenti, 

gjithashtu edhe prezantimin e përgjithshëm të pasqyrave financiare. 

Fjalët kryesore (kyçe): Auditim,Pasqyra financiare, kontroll profesional,Informacione 

shtesë, obligim ligjor etj. 

 

ABSTRACT 

 

The audit of the financial statements of the insurance company includes performance 

procedures to obtain audit evidence regarding the values and disclosures in the financial 

statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the 

assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether by 

fraud or error. 

In making these risk assessments, the auditor considers appropriate internal control for 

the preparation and fair presentation of the company's financial statements in order to 

design audit procedures that are appropriate under circumstances but not for the purpose 

of expressing an opinion the efficiency of internal control of the company. 

The audit also includes assessing the appropriateness of the accounting policies used 

and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as the 

overall presentation of the financial statements. 

 Key words: Audit, Financial Statements, Professional Control, Additional Information, 

Legal Obligation, etc. 
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Hyrje 

 

Auditimi përqendrohet më së shumti në aftësi analitike dhe llogjike të domosdoshme 

per te vleresuar rëndësinë dhe besueshmërine e rolit dhe rëndësisë së Pasqyrave 

financiare e sistemeve dhe proceseve përgjegjesë për regjistrimin dhe përmbledhjen e 

informacionit financiar por dhe informacionit në përgjithesi.  

 

Koncepti informacioni të auditimit të pasqyrave financiare është i besueshëm është 

shumë i rëndësishëm për aksionarët, menaxherët, investitorët, kreditorët , qeverinë e 

kështu me radhë dhe i ndihmon ata ne marrjen e vendimeve. Auditimi ndihmon dhe 

siguron që informacioni të jetë i besueshëm, i verifikueshëm, i rëndësishem dhe i 

raportuar në kohë. 

 

Auditimi i pasqyrave financiare nënkupton ekzaminimin e pasqyrave financiare të një 

njësie ekonomike dhe shpalosjet shoqëruese nga një auditor i pavarur. Si rezultat kemi 

një raport nga auditori, i cili dëshmon prezantimin e drejtë të pasqyrave financiare dhe 

informacioneve që janë të lidhura me to. Njësitë ekonomike, përmes pasqyrave 

financiare, japin informacionin lidhur me pozicionin e tyre financiar dhe performancën 

e tyre financiare.  

 

Andaj, qëllimi kryesor i auditimit të pasqyrave financiare është të ofrojë dhe të shtojë 

kredibilitet në pozitën e raportuar financiare dhe në performancën e një njësie 

ekonomike. Ky është shkaku se pse, ligjërisht dhe sipas standardeve ndërkombëtare të 

raportimit, njësive ekonomike u kërkohet që t'i publikojnë raportet vjetore financiare të 

audituara. Prandaj, edhe përkufizohet si qëllim kryesor i auditimit financiar, dhënia e 

opinionit nëse pasqyrat financiare janë deklaruar në përputhje me kriteret e specifikuara.  
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KAPITULLI I 

 

1 QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Qëllimi kryesor i këtij punimi është auditimi i kompanive të sigurimit në Kosovë dhe 

specifikat kontabile financiare. Të sqarohet dhe përkufizohet në mënyrë të qartë se si 

funksiononë kontabilitetu në kompanitë e sigurimeve në Kosovë. 

Qëllimet kryesore të auditimit pasqyrave financiare është : 

• Të parandaloj gabimet e qëllimshme ose pa dashje 

• Të kërkoj,zbuloj dhe korigjoj gabimet ose anomalit në raportet financiare 

• Të analizoj sakt pasqyrat financiare 

Objektivi i një auditimi të pasqyrave financiare është ti mundësoj auditorit shprehjen e 

një opinioni mbi faktet nese pasqyrat financiare janë përgaditur në të gjitha aspektet 

materiale,në përputhje me kornizat e raportimit financiar në fuqi. 

Pasqyrat financiare përbëhen nga katër pasqyrat kryesore: 

• Bilanci i gjendjes 

• Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

• Pasqyra e rrjedhës së parasë ( cash floë) 

• Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet (kapital) dhe 

• Shpalosjet 

Pasqyrat financiare duhet të tregojnë qartë periudhën kontabël. 

Pasqyrat financiare japin një pamje të drejtë ( të vërtet) të pozicionit financiar, pasqyrës 

së të ardhurave dhe të rrjedhës së parasë së njësisë ekonomike nëse pasqyrat financiare 

janë të sakta dhe të plota në pasqyrimin e përmbajtës ekonomike, kur vlerësohen drejtë 

dhe kur kemi të dhëna të majftueshme në suaza të përgjithshme financiare. 

Auditorët formulojnë  një strategji të planifikuar të pasqyrave financiare për arsye se jep 

një drejtim auditimi duke u bazuar në një vlerësim të rrëziqeve që kanë e të bëjnë me 

entitetin. 
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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.   

Pasqyrat financiare paraqesin imputet dhe autputet gjatë një periudhë kohore, të cilat 

tregojnë pakësim apo rritje të pasurisë së etnitetit. 

Nëse kompania dëshiron që të vështrojë gjendjen financiare duke e krahasuar me 

periudhën paraprake, kemi të bëjmë me një analizë horizontale statike, ku zakonisht 

krahasimet bëhen në fund të një periudhe kohore. 

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 ndërmjteësimit financiar, zotëruesit e kursimeve monetare dhe huamarrësit i 

optimalizojnë kushtet e transaksioneve financiare, duke u udhëhequr nga volitshmëria e 

transaksioneve. 

 

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 pune.Ky studim pritet të sjell risitë, për 

problemet teorike dhe praktike me të cilët do të ballafaqohemi gjatë studimit, 

rrugëzgjidhjet dhe konkluzionet të cilët do ti formulojmë saktë për shfrytëzuesit apo të 

interesuarit e studimit të kësaj fushe. Prandaj nga studimi shkencor i këtij punimi, 

fitojmë dituri, në kuptimin e saj më të gjerë, njohuri bazë për rolin dhe rëndësin e 

auditimit të pasqyrave financiare të bizneseve nga sektori publik dhe privat.. 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
http://sq.wikipedia.org/wiki/Puna
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1.4 Rëndësia e auditimit të pasqyrave të kompanimeve të sigurimit 

 

Rëndësia e auditimit të pasqyrave financiare qëndron edhe në faktin se kur është e 

nevojshme për investime shtesë në kompani repektivisht për burime shtesë siq janë 

kreditë , gjithsecila bankë kërkon raportin e auditmit të kompanisë për të vlerësuar nëse 

duhet ose jo të japë kredinë. Raporti i auditimit është një qështje në interes edhe për 

organet qeveritare administrative të cilat në bazë të një raporti të tillë përcaktojnë vlerën 

e tatimit që duhet paguar gjithsecila kompani që ushtron veprimtari të caktuar 

ekonomike. 

 

1.5 Përkufizimi, qëllimi dhe objektivat e auditimit pasqyrave Financiare 

 

Auditimi është proces i sistematizuar i mledhjes dhe krijimit të argumenteve mbi 

veprimtarin ekonomike dhe rezultatet me qëllim që të konstatohet baraspesh në mesë të 

raporteve financiare dhe kriteriumeve të parashtruara  dhe kjo te ju dergohet palëve të 

interesuara. Problemet financiare, ç’rregullimi i bilancit,skandalet financiare, 

menaxhimi jo i mirë i sektorit publik e privat,shpërdorimet po ashtu edhe nevoja për 

invesitor,kreditor dhe anomalit tjera procedurale fraudimet (fshehjet) kanë bërë që 

nevoja për auditim të jetë e nevojshe madje edhe obligative. 

Auditimi i pasqyrave financiare është auditimi i një njësie ekonomike gjatë një periudhe 

kohore zakonisht një vit. Rezultat i këtij ekzaminimi është raporti i auditorit  që 

dëshmon vërtetësinë e pasqyrave financiare. Raporti i auditimit u shoqërohet pasqyrave 

financiare kur ato duhet t’u dorëzohen personave përkatës. 

Qëllimi i auditimit të pasqyrave financiare është të shtojë kredibilitetin në pozicionin 

finanaciar të raportuar dhe në performancën e një biznesi. 

 

1.6 Auditimi i zërave të pasqyrave financiare 

 

Auditorët duhet të sigurohet nese të gjitha veprimet që janë kryer gjatë periudhës që 

analizon janë evidentuar në pasqyrat financiare.Më pas auditori do të shfaqë mendimine 

tij në lidhje me tërsin e tyre.Por, ai vetë duhet të siguroj që të grumbullojë të dhëna të 

përshtatshme për ato zëra që prekin pasqyrat financiare, për shkakë të rëndësis së 

tyre.Natyrish që zërat ndryshojn për nga madhësia e tyre nga ndërrmarrja në 

ndërrmarrje. 
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KAPITULLI II 

 

2 RAPORTI I AUDITORIT PASQYRAVE FINANCIARE 

 

2.1 Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare 

 

Raporti i auditorit është mënyra me anë të të cilës auditorët e jashtëm shprehin 

opinionin e tyre mbi faktin nëse pasqyrat financiare paraqesin një pamje të vërtetë e të 

sinqertë të kompanisë së audituar.  

Kryesisht i tërë raporti i auditorit respektivisht përmbajtja e këtij raporti duhet të jetë në 

përputhje me SNA 700 dhe kërkesat e tjera ligjore. 

Në fund të auditimit , auditori duhet të hartojë një raport të auditimit në të cilin auditori 

shpreh opinionin e tij mbi pamjen e drejtë dhe të sinqertë që paraqesin pasqyrat 

financiare. Raporti përmban një sërë elementesh të cilat janë standarde në mënyrë që 

lexuesit të kuptojnë qartë dhe të mos ketë hapsirë për keqkuptime dhe keqinterpretime 

dhe në anën tjetër të dëshmojë se auditimi është kryer në përputhje me standardet e 

miratuara lidhur me auditimin e pasqyrave financiare. 

Auditorët njëkohësisht duhet të kenë parasysh faktin nëse pasqyrat janë ose jo në 

përputhje me kërkëesat përkatëse ligjore. SNA/ISA thotë se raporti i auditorit duhet të 

shprehë qartë opinionin e shkruar të auditorit mbi pasqyrat financiare. 

 

2.2 Raportimi i auditorit mbi pasqyrat financiare 

 

Raporti i auditimit mbi pasqyrat financiare tregon një pasqyrë të gjendjes reale, pra një 

pamje të vërtetë të kompanisë apo institucioneve të audituar. 

 Duhet të qartësojm se raporti i auditimit të brendshëm  mbi pasqyrat financiare por 

edhe sektoreve tjerë të audituar i takojnë aktiviteteve të planifikuara më parë për të 

përmbushur një gamë të gjerë objektivash brenda institucionit. 

Auditorit i kërkohet të hartoj një raport të auditimit në fund të auditimit në të cilin ai 

shpreh opinionin e tij mbi pamjen e drejtë dhe të sinqert që paraqesin pasqyrat 

financiare. 
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Mendimi se pasqyrat financiare paraqesin realisht ose jo gjendjen financiare, rezultatet e 

veprimtarisë dhe ndryshimet e kësaj gjendje në përputhje kjo me parimet përgjegjsisht 

të pranuara të kontabilitetit, përbën ndoshta, jo më të rëndësishme por një nga shërbimet 

më të rëndësishmë të profesionit të kontabilitetit. 

Raporti i auditimit duhet të shpreh një opinion në lidhje me qështjet në vijim: 

• Nesa llogarit janë përgatitur dhe finalizuar në pajtim me SNRF, rregulloret 

përkatëse dhe rregullat e AQBK-së dhe paraqesin një pamje të drejt dhe të vërtet 

të gjrndjes financiare dhe aktivitetit të institucionit financiar 

• Nese menaxhmenti i institucionit financiar e ka përmbushur obligimin e ti për të 

siguruar shënime të qarta si dhe dokumentimin e informatave kontabël 

• Nese informatat në raportin vjetor përshtaten në lidhje me llogarit vjetore, 

supozimet lidhur me vazhdimin e opercioneve dhe propozimeve në lidhje me 

shfrytëzimin e tepricave apo mbulimin e humbjeve janë në pajtim me rregulloret 

përkatëse dhe rregullat e AQBK-së dhe nese informata në pajtim me llogarit 

vjetore.2 

2.3 Çështje të cilat kanë ndikim në Opinionin e auditorit 

Takimi me auditorin, bisedat apo intervistat, ofrimi i informacionit, fazat e testimit dhe 

qdo e dhënë me shkrim ndikon në opinionin e auditorit.Stafi i kualifikuar,respektimi i 

procedurave të auditimit dhe auditorit tregon efektivitetin dhe menaxhimin e saktë të 

institucionit. 

Auditori mund të mos jetë në gjendje të shpreh një opionin pa rezervë atëherë kur 

- kur ka një kufizim të objektit të punës së auditorit dhe  

- ku një mosmarrëveshje me menaxhmentin për sa i takon pranueshmëris së 

përshtatëshmëris së shënimve shpeguese të të dhënave. 

Kufizimi i vushëveprimit ndodhë atëehere kur nuk ka kushte gjatë angazhimit dhe 

kryerjes së procedurave që auditori mendon që është e nevojshme. 

Opinioni i auditorit është jashtzakonisht i rëndësishëm sepse përfshin gjithë rezultatin e 

punës së institucionit. 

Çështjet të cilat kanë ndikim mbi opinionin e auditorit saktësisht janë: 

- opinioni me rezervë 

- refuzimi për të dhënë opinionin dhe 

- opinioni kundër 

                                                 
2 JAKUPI Shefket, Fadil KRASNIQI “AUDITIM” Prishtinë 2012, fq.137 
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Opinioni me rezervë- shpeshëherë revizorët detyrohen të japin mendim me rezervë 

sepse mendojn se paraqitja e pasqyrave financiare nuk përputhet me parimet e 

përgjithshme të pranuara të kontabilitetit, sepse ka dobësi dhe paqartësi të të dhënave.3 

Mendimi me rezervë është edhe atëherë kur konstatojm rëndësin e gabimit. 

 

Refuzimi për të dhënë opinion-në rast se nuk ka bashkpunim me menaxherët atëhre nuk 

kemi të dhëna për të shprehur opinionin andaj auditori refuzon të jap opinion.Mos 

dhënie mendimi nuk është mendim dhe revizorët duhet të kenë argumente të 

rëndësishme për të bërë një gjë të tillë.4 

 

Opinioni kundër- kur pasqyrat financiare të ndërrmarrjes janë të parregullta dhe nuk 

paraqesin gjendjen reale e kanë për detyrë të shfaqin mendim kundër. 

Mendimi kundër shfaqet atëherë kur pas një kontrolli të hollësishëm zbulojm të dhëna 

jo korrekte të cilat qojn në justifikimine dhënjes së mendimit kundër.5 

 

Ka raste kur auditori mund të mos jetë në gjendje që të shpreh një opinion pa rezervë , 

kur ekziston një nga rrethanat e mëposhtme dhe , kur sipas auditorit ndikimi i qështjës 

në fjalë është ose mund të jetë material për pasqyrat financiare: 

1. Ka një kufizim të objektit të punës së auditorit. 

2. Ka një mosmarrëveshje me menaxhmentin për sa i takon pranueshmërisë së 

politikave të zgjedhura të kontabilitetit , metodës së zbatimit të tyre ose 

përshtatshmërisë së shënimeve shpjeguese të dhëna.6 

 

2.4 Raporti final i auditorit 

 

Auditorët duhet të dërgojnë një raport vjetor të auditimit me një opinion të auditimit në 

pajtim me rregulloret përkatëse dhe rregullat e AQBK-së. 

Raporti i auditimit duhet të konfirmojë që shërbimet e auditimit janë kryer në pajtim me 

dispozitat e kësaj rregulle, rregulloret përkatëse dhe rregullat e AQKB-së. 

Raporti i auditorit duhet që të shpreh një opinion në lidhje me qështjet në vijim:  

                                                 
3 Dh.Nikolla, V.Karapici, E.Peta “AUDITIM” 2003, fq. 258 
4 Dh.Nikolla, V.Karapici, E.Peta “AUDITIM” 2003, fq. 259 
5 Dh.Nikolla, V.Karapici, E.Peta “AUDITIM” 2003, fq. 257 
6 Statovci.B; Jakupi.Sh- Auditimi i avancuar, Prishtinë, 2016 
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1. Nëse llogaritë vjetore janë përgaditur dhe finalizuar në pajtim me Standardet 

Ndërkombëtare për Raportim Financiar, rregulloret përkatëse dhe rregullat e 

AQKB-së , dhe paraqesin një pamje të drejtë dhe të vërtetë të gjendjes financiare 

dhe aktiviteteve të institucionit financiar. 

2. Nëse menaxhmenti i institucionit financiar e ka përmbushur obligimin e tij , për 

të siguruar shënime të qarta dhe të duhura si dhe dokumentimin e informatave 

kontabël ; dhe 

3. Nëse informatat në raportin vjetor përshtaten në lidhje me llogaritë vjetore , 

supozimet lidhur me vazhdimësinë e operacioneve dhe propozimet në lidhje me 

shfrytëzimin e tepricave apo mbulimin e humbjeve janë në pajtim me rregulloret 

përkatëse dhe rregullat e AQKB-së , dhe nëse informatat janë në pajtim me 

llogaritë vjetore. 

Nëse llogaritë nuk japin informata lidhur me rezultatin  dhe gjendjen e instuitucionit 

financiar , e që duhet të sigurohen, auditorët duhet të theksojnë këtë , ose të 

përcaktojë rezervat e auditorëve dhe mundësisht të sigurojnë edhe informata të 

nevojshme plotësuese në raportin e auditimit. 

Nëse auditorët arrijnë në përfundim se llogaritë nuk duhet të finalizohen në formën e 

tyre aktuale , kjo duhet të theksohet në mënyrë të qartë. 

Nëse auditorët , gjatë kryerjes së auditimit , zbulojnë rrethanat që mund të 

shkaktojnë detyrime të antarëve të Bordit , asambleve të korporatave , komiteteve të 

përfaqësuesve të aksionarëve apo të menaxherëve të përgjithshëm , kjo duhet të 

paraqitet në raportin e auditorit. Auditorët në ndërkohë duhet që të sigurojnë 

informata tjera në lidhje me rrethanat, për të cilat besojnë se duhet njoftuar 

pjesëmarrësit apo aksionarët e institucionit financiar. Auditorët , të cilët auditojnë 

llogaritë vjetore të kompanisë amë të institucionit financiar, duhet të sigurojnë raport 

të veqantë auditimi për grupin. 
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KAPITULLI III 

 

3 RAST STUDIMI I KOMPANIS”SIGURIA”   

3.1 Raporti i auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare 

 

Siguria sh.a. 

31 dhjetor 2017 

 

Përmbajtja: 
                                                                                                               

• Raporti i auditorit të pavarur 

• Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse 

• Pasqyra e pozicionit financiar  

• Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

• Pasqyra e rrjedhës së parasë 

• Shënimet e pasqyrave financiare 

3.2 Raporti i auditorit të pavarur 

 

• Për Menaxhmentin dhe Aksionarin e 

• Kompanisë së Sigurimeve Siguria sh.a. 

 

Opinioni i kualifikuar 

 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare përcjellëse të Kompanisë së Sigurimeve Siguria 

sh.a(më tutjereferuar si “Kompania”) që përbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar më 

31 dhjetor 2016, dhe pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyra e ndryshimeve në 

kapital dhe pasqyra e rrjedhës sëparasë për vitin e përfunduar, dhe përmbledhjen e 

politikave kryesore kontabël dhe shënimeve të tjera shpjeguese. 

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të mundshme të çështjeve të përshkruara në 

paragrafët e bazave për opinion të kualifikuar, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë 

të drejtë, në të gjitha aspektet materiale, pozitën financiare të Kompanisë më 31 dhjetor 

2016, dhe performancën e saj financiare dhe rrjedhën e parasë për vitin e përfunduar në 

përputhshmëri me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF-të) dhe 

rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës (rregulloret e BQK-së). 

Si pjesë e një auditimi në perputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykim dhe skepticizëm 

profesijonal gjatë procesit të auditimit.  
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Ne gjithashtu: 

• Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalive material në pasqyrat 

financiare, për shkak të gabimeve ose mashtrimeve, projektojmë dhe zbatojmë 

procedurat auditimi të cilat u përgjigjen këtyre rreziqeve, si edhe marrim 

evidenca auditimi të plota dhe të mjaftueshme për të krijuar bazat e opinionit 

tonë. 

• Marrim një kuptueshmëri të kontrollit të brendshem në lidhje më auditimin, për 

të planifikuar procedura të përshtatshme në varesi të rrethanave, dhe jo për të 

shprehur një opinionin mbi efektshmërinë e kontrolleve të brendshme të entitetit. 

• Vlëresojmë konfirmitetin e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e 

vlerësimeve kontabël dhe informacioneve shpjeguese të bëra nga menaxhmenti. 

• Nxjerrjen përfundimtare mbi përdorimin e duhur të parimit kontabel të 

vijimësisë nga menaxhmenti si dhe bazuar në evidencat e marra gjatë auditimit, 

nxjerrim përfundime nëse ekziston një pasiguri material lidhur me ngjarjet ose 

kushtet të cilat mund të sjellin dyshime në aftësinë  e entitetit të përmbushur 

parimin e vijimësisë. 

• Vlerësojmë paraqitjen e përgjithshme, strukturën dhe përmbajtjen e pasqyrave 

financiare, duke përfshirë dhënien e informacioneve shpjeguese dhe nëse 

pasqyrat financiare përfaqesojnë transaksionet dhe ngjarjet në atë menyrë që të 

arrijnë paraqitjen e drejtë. 

Pasqyrat financiare 
31 dhjetor 2017 

 

Tabela 1: Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse 

    (000 euro) 

Viti i përfunduar më 31 Dhjetor 

 Shënime 2017 2016 

Bruto primet e shkruara 6 6.810 8.141 

Minus: Tatimi në prime  (339) (407) 

Minus: Primet e lëshuara ri-siguruesve  (231) (302) 

Neto primet e shkruara  6.240 7.432 

Ndryshimi neto për primet e pa fituara  (376) 846 

Primet neto të fituara  5.864 8.278 

Neto të hyrat financiare 7 62 91 

Te  hyrat tjera 8 536 747 
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Gjithsej të hyra  6.462 9.116 

Humbjet dhe shpenzimet e korigjimit të humbjeve 18 (6.708) (5.235) 

Ndryshimi në shpenzimet e shtyra të përvetesuara  101 (123) 

Kontributet ndaj BKS-/ Fondin garantues  (744) (638) 

Shpenzimet operative 9 (3.648) (3.159) 

Gjithsej shpenzimet  (10.9990 (9.164) 

Neto (humbjet)/fitimi për vitin  (4.537) (48) 

Te hyrat të tjera gjithëpërfshirëse  - - 

Gjithsej të hyrat gjithëpërfshirëse për vitin  (4.537) (48) 

 

Tabela 2: Pasqyra e pozicionit financiar 

(000 euro) 

Më 31 Dhjetor Më 31 Dhjetor 

Pasuritë Shënime 2017 2016 

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 10 138 1.735 

Depozitat 11 4.175 4.683 

Të arketueshme nga sigurimet 12 487 927 

Kostot e shtyra të përvetësimit 13 562 460 

Prona dhe pajisjet 14 337 376 

Investimet pronësore 15 3.639 3.186 

Gjithsej pasuritë  933 821 

Kapitali dhe detyrimet    

Kapitali  aksionar 17 4.245 4.245 

Rezervat e rivlerësimit   359 359 

Humbjet e akumuluara  (6.043) (1.506) 

Gjithsej kapitali  (1.439) 3.098 

Detyrimet    

Provizioni për dëme të papaguara 18 8.639 4.960 

Provizioni për prime të pafituara  3.263 2.825 

Huatë 19 - 607 

Të pagueshmet tregtare dhe të tjera 20 805 698 

Gjithsej detyrimet  12.707 9.090 

Gjithsej kapitali dhe detyrimet  11.268 12.188 

 Këto pasqyra financiare janë aporovuar nga menaxhmenti më 24 prill 2017 
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Tabela 3: Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet 

 

 Kapitali 

aksionar 

Rezerva e 

rivlersuar 

(Humbja) 

Akumuluar 

(000 euro) 

Gjithsej 

Më 01 janar 2016 4.245 359 (1.506) 3.098 

Transaksionet me pronarët - - - - 

Humbjet e vitit - - (4.537) (4.537) 

Të hyrat tjera gjithpërfshirëse për vitin - - - - 

Gjithsej të hyra gjithpërfshirëse për vitin - - (4.537) (4.537) 

Më 31 dhjetor 2017 4.245 359 (6.043) (1.439) 

Me 01 janar 2016 4.245 359 (1.458) 3.146 

Transaksionet me pronarë - - - - 

Fiimi i vitit  - (48) (48) 

Të hyrat tjera gjithpërfshirëse për vitin - - - - 

Gjithsej të hyra gjithpërfshirëse për vitin - - (48) (48) 

Më 31 dhjetor 2016 4.245 359 (1.506) 3.098 

 

Tabela 4: Pasqyra e rrjedhës së parasë 

(000 euro) 

31 dhjetor  

 

31 dhjetor  

 Aktiviteti operativ  Shënime 2017 2016 

Humbja/ Fitimi neto i vitit  (4.537) (48) 

Rregullimet për zërat jo në para:    

Zhvlerësimi 9 63 85 

Provizionimi i të arkëtueshmeve nga sigurimet 9 359 - 

Ndryshimi në vlerën e drejtë të investimit në pasuri 

afatgjatë 

15 (453) - 

Të hyrat nga interesi 7 (69) (150) 

Shpenzimet e interesit 7 7 59 

  (4.630) (54) 

Ndryshimet në pasuritë operative  81 (431) 

Të arketueshmet nga sigurimi  (102) 123 

Kostot e shtyra të pëvetësimit  (160) (157) 

  (4.811) (510) 

Ndryshimet në detyrimet operative    

Provizoni për dëmet e papaguara  3.679 1.107 

Provizioni për primet e pafituara  438 (846) 

Të pagueshmet tregtare dhe të tjera  107 (569) 
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Shpenzimet e interest   (7) (59) 

Paraja e gatshme neto në aktivitete operative  (594) (877) 

Aktivitetet Investive    

Blerja e pronës dhe paisjeve, neto  (24) (65) 

Investimi në depozita  (489) 2.402 

Interesi i pranuar  117 150 

Paraja e gatshme neto/e gjeneruar nga aktiviteti 

investuese 

 (396) 2.487 

Aktiviteti financiar    

Ripagimi i huave  (607) (274) 

Paraja e gatshme neto / e gjeneruar nga aktiviteti 

financues 

 (607) (274) 

Paraja e gatshme neto dhe ekuivalentet e saj  (1.597) 1.336 

Paraja e gatshme dhe ekuivalentet e saj në fillim të vitit 10 1.735 399 

Paraja e gatshme dhe ekuivalentet e saj në fund të vitit 10 138 1.735 

3.2.1 Shënimet e pasqyrave financiare 

1. Të përgjithshme 

Siguria Sh.A. (“Kompania”) është themeluar me 5 qershor 2000 dhe operon nëpërmjet 

një licence të lëshuar nga Banka Qëndrore e Kosovës për të lëshuar polisa të sigurimit 

në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Kjo licencë fillimisht është lëshuar me 5 

qershor 2000 për periudhën prej 12 muajsh të lidhur me sigurimin e automjeteve 

motorike për palët e treta dhe më pas e vazhduarme 13 qershor 2001. 

Më 4 shkurt 2002, rregullatori i sigurimeve, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 

("BQK"), idha miratimin paraprak për licencë si kompani e përgjithshme e sigurimit për 

t'u angazhuar në biznesin e Sigurimit të Përgjegjësisë ndaj Palëve të Treta për 

Automjete. Miratimi përfundimtar i licencës sigurimit të përgjithshëm u shpall 

zyrtarisht më 25 prill 2002. 

Më 8 tetor 2003 BQK dha miratimin për Kompaninë për të nxjerr politika në katër klasa 

të tjera të biznesit të sigurimit, duke qenë: 

• Sigurimi i pasurisë, mbulueshmëria e riskut të ndërtesave (CAR), zjarri, sigurim 

mallrash, dhe tëholla në kasafortë dhe në tranzit; 

• Sigurimi i përgjegjësisë profesionale: D & O (drejtorë dhe nënpunësit), E & O 

(gabime dhe harresa), dhe obligacionet e mirëbesimit; 
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• Sigurimi i udhëtimit: Sigurime shëndetsore të udhëtimit dhe sigurime të 

udhëtimit dhe 

• Shtëpiake/banesore dhe CASCO 

2. Politikat kontabël 

Politikat e rëndësishme kontabël të përshtatura në përgatitjen e këtyre pasqyrave 

financiare janë të paraqitura më poshtë. Këto politika janë aplikuar në vazhdimësi në të 

gjithë vitet e paraqitura, nëse nuk shprehet ndryshe. 

 2.1 Bazat e përgatitjes dhe deklarata e përputhshmërisë me SNRF 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Raportimit Financiar (SNRF) të lëshuara nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit (BSNK). 

Pasqyrat financiare janë të përgatitura duke përdorur bazat e matjes të specifikuara nga 

SNRF për çdo lloj të pasurisë, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. Metoda e 

matjes është përshkruar në politikat kontabël më poshtë. 

2.2 Parimi i vijimësisë 

Pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të parimit të vijimësisë, që supozon se 

Kompania do tëjetë në gjendje të realizojë pasuritë e saj në vlerat e tyre të njohura dhe 

të shlyejë detyrimet në 

rrjedhën normale të biznesit në shumat e deklaruara në pasqyrat financiare. Kompania 

ka njohur njëhumbje në shumë prej 4,537 mijë euro për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 

2017, rrjedha e parasënga aktivitetet operative është negative për shumën prej 594 mijë 

euro dhe në data e periudhës raportuese humbja e akumuluar arrijnë në 6,043 mijë euro . 

Si rezultat i kësaj, kapitali neto i Kompanisë më 31 dhjetor 2017 është në vlerë negative 

prej 1,439 mijë euro.  

Prandaj, Kompania nukështë në përputhje me kërkesat e rregullatorit për minimum të 

kapitalit.  

Menaxhmenti ka një pritshmëri të arsyeshme që Kompania do të gjenerojë burime 

adekuate përmes operacioneve për të përmbushur detyrimet e saj pa vonesa të 

konsiderueshme. 

2.3 Monedha funksionale dhe e paraqitjes 

Zërat e paraqitur në pasqyra financiare janë paraqitur në valutën primare të ekonomisë 

së vendit në të cilin Shoqëria operon (“valuta funksionale”). Këto pasqyra financiare 
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janë prezentuar në Euro, kjo e cila është edhe monedha funksionale dhe paraqitëse e 

Shoqërisë. 

2.4 Transaksionet në valutë të huaj 

Transaksionet në valuta të ndryshme konvertohen në valutën funksionale të enitetit duke 

përdorur normat e këmbimit në datën e transaksionit. Humbjet dhe fitimet nga kurset e 

këmbimit që vijnë si rezultat i rregullimit të transaksioneve të përmendura si dhe nga 

konvertimet e normave të këmbimit të pasurive dhe detyrimeve monetare në fund të 

vitit të shprehura në valuta të huaja njihen nëpasqyrën e fitimit apo humbjes. 

2.5 Përdorimi i vlerësimeve dhe gjykimeve 

Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon që drejtimi të kryejë gjykime, vlerësime dhe 

supozime të cilat ndikojnë në aplikimin e politikave dhe shumave të raportuara të 

aktiveve dhe detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Vlerësimet dhe supozimet e lidhura janë të bazuara në përvojën historike dhe faktorë të 

tjera të ndryshme të cilat besohet të jenë të arsyeshme në bazë të rrethanave, rezultatet e 

të cilave formojnë bazën për gjykime mbi vlerën e aktiveve dhe detyrimeve që nuk janë 

menjëherë të dukshme ngaburime të tjera . Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga 

vlerësimet. 

2.6 Investimet pronësore 

Investimet pronësore janë pronat, të cilat mbahen nga Kompania për qëllim të ngritjes 

së vlerës. Investime pronësore janë të paraqitura me vlerën e drejtë. Vlera e drejtë 

bazohet në vlerat e tregut, duke ekzistuar shuma e vlerësuar për të cilën ajo do të 

këmbehej në datën e përcaktimit të vlerës në mes të vullnetit të blerësit dhe vullnetit të 

shitësit në transaksionet duarlirë ku pas marketingut të duhur palët do të vepronin me 

dijeni, me maturi, dhe pa detyrim. Ndonjë humbje apo fitim që vjen nga ndryshimi në 

vlerën reale njihet në fitim ose humbje. 

2.7 Instrumentet financiare 

Kompania i klasifikon investimet e veta në kategoritë si në vazhdim: pasuritë financiare 

në vlerë reale përmes fitimit apo humbjes, huatë dhe të arkëtueshmet, pasuritë financiare 

të mbajtura deri në maturim dhe pasuritë financiare të gatshme për shitje. Klasifikimi 

varet në qëllimin për të cilin janë siguruar investimet. Menaxhmenti përcakton 

klasifikimin e investimeve gjatë njohjes fillestare dhe erivlerson këtë në secilën datë 

raportuese. 
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2.8 Humbjet nga provizionet  

Pasuritë financiare të bartura në kosto të amortizimit Kompania e vlerëson në secilën 

datë të pozicionit financiar nëse ka dëshmi objektive se një pasuri apo tërësi e pasurive 

fianciare ka humbur vlerë. Një pasuri apo tërësi e pasurive financiare humb vlerën dhe 

humbjet nga provizionimi janë ndodhur vetëm nëse ka dëshmi objektive të 

provizionimit si rezultat i një apo më shumë ngjarjeve që kanë ndodhur pas njohjes 

fillestare të pasurisë (një ngjarjee humbjes) dhe sengjarja e humbjes (ose ngjarjet) kanë 

ndikim i cili mund të matet besueshëm në rrjedhën e parasë së vlersuar për të ardhmen e 

pasurisë finaciar apo grup të pasurive financiare. 

2.9  Njohja e të hyrave 

Kontratat e përgjithshme të sigurimit 

Të pagueshmet e sigurimit janë llogaritur veçmas për të gjitha produktet e sigurimit dhe 

përbëhen nga detyrimi për primin (primi i pafituar), rreziku i paparashikuar (i pa 

skaduar) dhe humbjen e paparashikuar (të papaguar në datën e përfundimit të vitit 

financiar). Detyrimet e sigurimeve (provisionet) paraqesin vlerësimet e pagesave në të 

ardhmen për dëmet e raportuara dhe tëparaportuara. Kompania nuk zbret të pagushmet e 

sigurimeve. Çdo ndryshim në vlerësimet është pasqyruar në rezultatet e operacioneve në 

periudhën në të cilën vlerësimet janë ndryshuar. 

2.10 Kapitali aksionar 

Kapitali aksionar paraqet vlerën minimale të aksioneve që janë lëshuar. Aksionet janë 

klasifikuar si një ekuitet kur nuk ka obligime për të transferuar para ose pasuri të tjera. 

2.11 Detyrimet financiare 

Detyrimet financiare klasifikohen në përputhje me përmbajtjen e marrëveshjes 

kontraktuale.Detyrimet financiare me kosto të amortizuar të përbëhet nga huazimet, 

detyrimeve të tjera, si dhe detyrimet e kontratës të sigurimit. 

2.12 Tatimi 

Tatimet e primit të caktuar janë kalkuluar në pajtueshmëri me legjislacionin e 

Republikës sëKosovës. Kompanitë e sigurimeve paguajnë tatim prej 5% mbi primet 

bruto.  

Primet janë kthyer dherregullimet retrospektive të primit janë deduktuar nga primet 

bruto për të arritur tek baza e tatimit.Tatimi mbi primet e shkruara bruto paraqitet ndaras 

si zbritje nga primet e shkruara bruto. 
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2.13 Provizionet 

Një provizion njihet kur Kompania ka një obligim të tanishëm si rezultat i një ngjarje të 

kaluar dhe është e mundur që një dalje e burimeve të trupëzuara në përfitimet 

ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin, dhe një vlerësim i besueshëm mund 

të bëhet e shumës së detyrim. Provizionet rishikohen në çdo pasqyrën e pozicionit 

financiar dhe rregulluar për të reflektuar vlerësimin më të mirë aktual. 

3 Vlerësime dhe supozime të rëndësishme kontabël 

Kompania bën vlerësime dhe supozime që ndikojnë shumat e raportuara të pasurive dhe 

detyrimeve brenda vitit të ardhshëm financiar. Vlerësimet dhe gjykimet rishikohen 

vazhdimisht dhe bazohen nëeksperiencën historike dhe faktorë të tjerë, duke përfshirë 

pritshmëritë e ngjarjeve të ardhshme të cilat besohet të jenë të arsyeshme dhe relevante 

në bazë të rrethanave. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara. 

Vlerësimet dhe supozimet rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet e 

vlerësimeve kontabël njihen në periudhën në të cilën vlerësimi rishikohet nëse rishikimi 

ndikon vetëm atë periudhë, ose në periudhën e rishikimit dhe periudhat e ardhshme nëse 

rishikimi ndikon si në periudhën aktuale dhe të ardhshme. 

4 Menaxhimi i riskut financiar 

Korniza e menaxhimit 

Objektivi primar i kornizës së menaxhimit të riskut dhe financave të shoqërisë është të 

mbrojë aksionarët e shoqërisë nga ngjarje që pengojnë arritjet konstante të objektivave 

të performancësfinanciare, duke përfshirë dështimin në shfrytëzimin e mundësive. 

menaxhmenti e njeh rëndësinë kritike e të pasurit sisteme manaxhimi të riskut eficente 

dhe efektive. 

Margjina e riskut sigurues 

Risku kryesor qe kompania ndërmerr në kontratat e sigurimit është që dëmet aktuale 

dhe pagesat e përfitimet ose koha e tyre, ndryshojnë nga pritshmëria.  

Kjo influencohet nga frekuenca e dëmeve, madhësia e dëmeve, përfitimet aktuale te 

paguara dhe zhvillimi i mëvonshëm i dëmeve afatgjata. Prandaj objektivi i shoqërisë 

është të sigurojë që rezerva të mjaftueshme janë të disponueshme për të mbuluar këto 

detyrime.  

Ekspozimi ndaj riskut të mësipërm do të eliminohet nga diversifikimi ndërmjet një 

portofoli të madh të kontratave të sigurimit dhe zonave gjeografike. Variacioni i risqeve 

është përmirësuar gjithashtu nga një zgjedhje te kujdesshme dhe implementim te 

strategjive te marrjes ne sigurim, si dhe përdorimi i marrëveshjeve të risigurimits. 
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Tabela 5: Menaxhimi i riskut 2017 

                                                                                                                     ( në ooo euro) 

Raporti i rrezikut – Llogaritja e 

kapitalit variable 

Primi i 

shkruar 

bruto 

 

Rezervat 

Numri i 

policave 

të 

shkruara 

Shuma e 

siguruar 

Shuma 

mbajese 

e 

sigurimit 

Shkalla e 

rrezikut 

të 

sigurimit 

Shkalla e 

sigurimit 

MTPL 3.971 8.289 30.397 2.963 2.963 - 2.963 

TPL+ 178 77 6.238 62 62 10.00 62 

Sigurimi në kufi 683 2.205 - 68 68 10% 68 

Kasko 118 219 382 5.040 5.040 1% 51 

Gjithsej automjetet motorike 4.950 10.790 37.017 8.133 8.133  3.144 

 A B C D E F =E*F 

Aksidenti Personal dhe Shëndeti 1.068 551 3.140 226.576 226.576 0.20% 676 

Sigurimi i  mallrave gjatë 

transportit 

       

Sigurimi nga zjarri dhe dëmtime të 

tjera në pronë 

172 212 321 207.317 34.403 0.03% 34 

Detyrimet publike 61 45 163 16.855 16.885 0.10% 25 

Sigurimi i kredive dhe garancive 395 301 1.781 27.450 27.450 0.30% 111 

Sigurimit për humbje financiare 164 3 1 2.000 200 0.30%  

Automjetet jo-monetare 1.860 1.112 5.408 479.198 304.485 - 846 

Gjithsej risku i sigurimit 6.810 11.902 42.425 487.331 312.618 - 3.990 

 

 Më 31 dhjetor 2017 kapitali i ndryshueshëm dhe margjina e rrezikut të sigurimit është 

llogaritur duke përdorur tabelën e mëposhtme: 

Risku i Sigurimit për TPL është llogaritur bazuar në kategorinë e automjetit; volumin e 

motorit përautomjete motorike, tonazhën për kamionë, ulëset për autobusë etj. Margjina 

e riskut të sigurimit është llogaritur si grumbullim i kolonës A x (shumëzuar me) 

Kolonën D për TPL+, kolona A x kolona C për siguri kufitare dhe kolona A x kolona B 

për produkte të tjera 
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jo TPL. 

Tabela 6: Produkti MTPL  Më 31 Dhjetor 2017 

                                                                                                                ( në 000 euro )  

   

      Produktet MTPL 

Norma e 

riskut të 

sigurimit 

     A 

Shuma e 

ruajtjes së 

sigurimit 

  B 

Primi i 

shkruar neto 

 

 C 

Numri i 

policave të 

shkruara 

 D 

Risku i 

sigurimit 

 

E 

TPL - 2.963 3.971 30.397 2.963 

TPL+ 10 62 178 6.238 62 

Sigurimi kufitar 10.00% 68 683 - 68 

Të gjitha produktet TPL  3.093 4.832 36.635 3.093 

                                                                                                                                              ( në 000 euro) 

 

      Klasa e biznesit 

Norma e 

riskut të 

sigurimit 

       A 

Shuma e 

rujatjes së 

sigurimit 

      B 

Primi i 

shkruar  

neto 

 

     C 

Numri i 

policave të 

shkruara 

         D 

Risku i 

sigurimit 

 

E= A*B 

Sigurimet për humbjet 

financiare 

0.30% 200 164 1 - 

Casco 1.00% 5.040 118 328 51 

Pronë 0.03% 34.403 172 323 33 

Aksidentet personale 0.20% 225.576 1.068 3.140 677 

Sigurimi gjatë udhëtimit 0.20% - - - - 

Sigurimi profesional 0.10% 16.855 61 163 25 

Ngarkesë 0.20% - - - - 

Sigurime shendetësore 0.20% - - - - 

Detyrimet publike  - - - - 

Garancio i certifikuar 0.30% 27.451 395 1.781 111 

Kolaterali jo-TPL  309.525 1.978 5.736 897 

Gjithsej risku i sigurimit  312.618 6.810 42.371 3.990 

 

Menaxhimi i riskur (vazhdim) 

Tabela 7: Tabelat e mëposhtme paraqesin llogaritjen e sigurimit dhe rrezikut operacional për më 

31 dhjetor 2017 dhe 31 dhjetor 2016. 

                                                                                                                     (000 euro) 

# Përshkrimi 31 dhjetor 

2017 

31 dhjetor 

2016 

1 Kërkesa totale për rrezikun e sigurimit 3.990 3.318 

2 Kapitali minimal i kërkuar 3.200 3.000 

3 Gjithsej kolaterali i kërkuar (3=1+2) 7.190 6.318 
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4 Gjithsej paraja(investimet dhe llogarit 

rrjedhëse):(4=5+6) 

5.310 6.418 

5 Paraja në llogarit rrjedhese 138 1.735 

6 Investimet dhe depozitat (6=7+8) 5.172 4.683 

7 Kapitali i ndryshueshem 4.895 2.293 

8 Depozitat tjera 277 2.390 

9 Teprica ose (deficit) në kapitalin e kërkuar (9=4-3) (1.880) 100 

10 Statusi i kolateralit Mungesë Tepricë 

11 Kërkesa e kapitalit shtesë Yes No 

 

Margjina e solvencës 

Margjina e solvencës kalkulohet me gjithsej pasuritë minus detyrimet (me përjashtim të 

kapitalit të aksionarëve) minus pasuritë e përjashtuara. Rezultati i margjinës së 

solvencës duhet të jetë me I madh se sa margjina minimale e solvences, që është 20% e 

shumës minimale të kolateralit (20% e 3,200 mijë euro). 

Tabela 8: Margjina e solvencës për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2016 dhe 31 dhjetor 2015 

është e paraqitur si më poshtë: 

(000 euro)  31 dhjetor 2017 31dhjetor 2016 

Neto (humbja)/ fitimi për vitin  (4.537) (48) 

Ekuiteti neto   (1.439) 3.098 

Gjithsej pasuritë  11.268 12.188 

Minus:    

-Debitorët mbi 90 ditë 100% (183) (927) 

-Pasuritë tjera 100% (933) (821) 

-Kostot e shtyra të përvetesimit 25% (141) (115) 

Pasuritë e papranueshme, 100% te pasurive në artikullin 

11(note15) 

100% - (720) 

-Detyrimet  (12.710) (9.090) 

Pasuritë neto  (2.699) 515 

Pasuritë neto minimale  (640) (600) 

Shkalla e aftësisë paguese  (3.339) (85) 

Pozicioni i aftësisë paguese  Jo solvente Jo solvente 

 

Risku kreditor 

Kompania nuk ka përqëndrim të rëndësishëm në riskun kreditor. Kompania nuk ka 

polisa që kufizojnë shumën e ekspozimit kreditor ndaj ndonjë pale të vetme. 

Maksimumi i ekspozimit të Komapnisë ndaj riskut kreditor është paraqitur nga vlera 



52 

 

bartëse e secilit pasuri financiare në datën e Pasqyrës së pozicionit financiar. Risku 

kreditor është shpalosur në shënimin 12. 

Tabela 9: Risku i normës së interest 

 

Kompania i ekzpozohet normës së interesit lidhur me depozitat e vendosura në bankat 

komerciale.Huatë dhe paradhëniet për bankat janë me bankat me reputacion Dëmet e 

paguara dhe provizionet e premisë së pafituar nuk janë direkt të ndjeshme ndaj normës 

së tregut të interest sepse nuk janë të diskontuara dhe pa interes. 

 

31 dhjetor 2017(000Euro) 

Me normë fikse te 

interesit 

 Shënime Gjithsej <1 muaj 1-3muaj 3-12muaj 12>muaj Pa interes 

Pasuritë financiare        

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 10 138 - - - - 138 

Depozitat 11 5.175 - - - 5.172 - 

Te arketueshmet e sigurimit 12 487 - - - - 487 

Pasuritë tjera qarkulluese 16 933 - - - - 933 

Detyrimet financiare        

Të pagueshme tregtare dhe të 

tjera  

20 805 - - - - 805 

  7.535 - - - 5.172 2.363 

 

Tabela 10: Risku i likuiditetit 

 

Maturia Likuiditetit të menaxhimit të riskut implikon ruajtjen e parasë dhe letrave me 

vlerë të tregtueshme, atëherë, gatishmëria e fondeve nëpërmjet lehtësirave kreditore të 

kredive dhe gatishmërise në mbledhjen me kohë, brenda kushteve të krijuara të vlerave 

të borxhit nga depozitat 

31 dhjetor 2017 (000 euro) Deri në 1 

muaj 

1-3 muaj 3-12 muaj Më shumë 

se 1 muaj 

Gjithsej 

Pasuritë financiare      

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 138 - - - 138 

Depozitat - - - 5.172 5.172 

Të arketueshmet e sigurimit 487 - - - 487 

Pasurit tjera qarkulluese 933 - - - 487 

Gjithsej pasuritë financiare 1.558 - - 5.172 6.730 

Detyrimet financiare      
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Të pagueshme tregtare dhe të tjera 805 - - - 805 

Gjithesej detyrimet financiare 805 - - - 805 

Diferenca e maturitetit 2.363 - - 5.172 7.535 

 

31 dhjetor  2016 Deri në 1 

muaj 

1-3 muaj 3-12 muaj Më shumë 

se 1 vit 

Gjithesej 

Pasuritë financiare      

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 1.735 - - - 1.735 

Depozitat - - 1.895 2.788 4.683 

Pasurit tjera qarkulluese 927 - - - 927 

Gjithsej pasuritë financiare 3.483 - 1.895 2.788 8.166 

Detyrimet financiare      

Huamarrjet (431) (48) (128) - (607) 

Të pagueshme tregtare dhe të tjera  (689) - - - (698) 

Gjithsej detyrimet financiare (1.129) (48) (128) - (1.305) 

Diferenca e maturitetit 2.354 (48) 1.767 2788 6.861 

 

Menaxhimi i riskut kapital 

Rregullatori udhëheqës i Kompanisë, BQK, vendos dhe monitoron kërkesat e kapitalit 

përkompaninë. Në implementimin e kërkesave të tilla të kapitalit BQK-ja kërkon nga 

Kompania që të ruajë një proporcion të përshkruar të kapitalit total te pasuritë totale të 

vlerësuara për risk. 

 

Instrumentet financiare të matura me vlerë të drejtë 

Pasuritë financiare të vlerësuara sipas vlerës reale në pasqyrën e pozicionit financiar 

janë prezentuar sipas hierarkisë së vlerës reale. Kjo hierarki grupon pasuritë dhe 

detyrimet financiare në tre nivele që janë bazohen në të dhënat e ardhshme të 

rëndësishme gjatë vlerësimit të vlerës së drejtë të pasurivefinanciare: 

•  Niveli 1: çmimet e kuotuara (të parregulluara) në tregun aktiv për pasuritë dhe 

detyrimet identike; 

• Niveli 2: të dhënat hyrëse , të ndara nga çmimet e kuotuara, përfshirë në Nivelin 

1 të cilat janë çmimet), apo indirekt ( p.sh nga çmimet) dhe 

• Niveli 3: të dhënat hyrëse në pasuritë dhe detyrimet që nuk janë të bazuara në 

gatishmërinë e vëzhgimit të tregut. 

Deri në datën e raportimit, Kompania nuk ka instrumente financiare të vlerësuara me 

vlerën e drejtë. 
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Tabela 11:  Pasuritë Financiare jo të njohura nga vlera reale 

Ndryshimi në mes të vlerës bartëse dhe asaj reale e këtyre pasurive financiare dhe 

detyrimeve të cilat nuk janë njohur në bilancin e gjendjes nga vlera e tyre reale janë 

paraqitur si në vijim: 

Në euro 000  

31 dhjetor 2017 

Shënime Vlera bartëse Vlera e drejtë 

Pasuritë    

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 10 138 138 

Depozitat 11 5.172 5.172 

Të arketueshmet e sigurimit 12 487 487 

Pasurit tjera qarkulluese 16 933 933 

  6730 6.730 

Detyrimet    

Huatë që bartin interes 19 - - 

Të pagueshme 20 805 805 

  805 805 

Në euro 000  

31 dhjetor 2016 

Shënime Vlera bartëse Vlera e drejtë 

Pasuritë    

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 10 1.735 1.735 

Depozitat 11 4.683 4.683 

Të arketueshmet e sigurimit 12 927 927 

Pasurit tjera qarkulluese 16 821 821 

  8.166 8.166 

Detyrimet    

Huatë që bartin interes 19 607 607 

Të pagueshme 20 698 698 

  1.305 1.305 

 

Opinioni i aktuarit 

Bazuar në të dhënat e vëna në dispozicion nga shoqeria e sigurimit, e cila është edhe 

përgjegjese për saktësinë e informacionit si dhe referuar vlerësimeve të kryera,  mendoj 

se niveli i rezervave teknike, të dhëna më sipër, është i mjaftueshem për të mbuluar 

detyrimet e shoqërisë mbi kontratat e sigurimit me afatin kohor përtej dates 31/12/2017 

si dhe detyrimet e prapambetura nga dëmet e ndodhura në vitet e mëposhtme. 
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4 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

4.1 KONKLUZIONET 

 

 

1. Auditimi i pasqyrave financiare është një veprimtari që kryhet nga një palë e 

tretë e pavarur , që ka si qëllim paraqitjen e saktë dhe të drejtë të pasqyrave 

financiare të një etniteti. 

 

2. Gjithësecila kompani e sigurimeve është e obliguar të kryejë auditimin e 

brendshëm dhe të jashtëm të pasqyrave financiare për një periudhë kohore prej 

një viti. 

 

 

3. Roli dhe rëndësia e auditimit qëndron në atë se mundëson zbulimin e gabimeve 

që bëhen në një kompani. Përveç kësaj shteti duke u bazuar në raportin e 

auditorit përcakton obligimin ligjor që ka firma ndaj shtetit. 

 

4. Objektiv i këtij studimi është analiza e përfitimeve të ndërmarrjeve afariste nga 

auditimi i pasqyrave financiare (bilanceve). 

 

5. Kërkesat e auditimit të pasqyrat financiare të të gjitha entiteteve me interes 

publik dhe të kompanive të mesme e të mëdha duhet të auditohen. Direktiva e 

vitit 2013 nuk kërkon auditimin e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve të vogla 

por i lejon Shtetet Anëtare që të kërkojnë auditim, pasi kanë marrë në kosideratë 

kushtet specifike dhe nevojat e ndërmarrjeve të vogla dhe përdoruesve të 

pasqyrave financiare të tyre. 
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4.2 REKOMANDIME 

 

1. Auditorët gjithmonë duhet të kenë parasysh se gjatë përgaditjes së raportit të 

auditimit duhet të bazohen ne SNA , si dhe duhet të jenë të paanshëm. 

 

2. Çështja e auditimit në Kosovë, nuk është e rregulluar si duhet në aspektin 

ligjor,derisa në vendet tjera në rajon ashtu edhe më gjerë,me ligj janë përcaktuar 

bizneset të cilat janë të detyruara ti auditojnë pasqyrat financiare. 

 

3. Vetëdija e ulët e bizneseve për përfitimet nga auditimi i pasqyrave financiare ka 

ndikuar që vetëm një numër i vogël i bizneseve Kosovare të bëjë auditimin e 

tyre, prandaj ne rekomandojmë që të obligohet Auditimi i Pasqyrave Financiare  

dhe me ligj të përcaktohen bizneset të cilat janë të detyruara ti auditojnë pasqyrat 

financiare. 

 

4. Ky numër mund të rritet nëse ngrihet vetëdija e bizneseve për përfitimet që 

mund t’i kenë nga auditimi. 

 

5. Pasqyrat financiare të përgatitura nga menaxhmenti, për shkak të interesave të 

ndryshme në mes të palëve të interesuara, mund të mos paraqesin në mënyrë të 

drejtë gjendjen e ndërmarrjes dhe rezultatet e veprimtarisë së saj, me kryerjen e 

auditimit ato krijojnë një besim dhe siguri se pasqyrat financiare janë të drejta 

dhe në harmoni me Direktivën e Kontabilitetit e vitit 2013 e cila është rrjedhojë 

e bashkimit në një direktivë të vetme të Direktivave 4 dhe 7, përcakton kuadrin 

ligjor të Auditimit për pasqyrat financiare individuale dhe ato të konsolidura të 

entiteteve të biznesit në harmoni me PPPK, SNK, SNRF dhe SNA dhe ligjin e 

kontabilitetit dhe auditimit në Kosovë. 

 

6. Auditimi i pasqyrave financiare në Kosovë duhet të mbështetet me reformat e 

BE-së lidhur me tregun e auditimit ligjor. 
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