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Volumi i primeve (Euro)
Premium volum

Nr. i kontratave
Nr. of contracts

Group

58,335,782

Group

764,991

AL

32,917,888

AL

256,264

KS

13,393,170

KS

133,708

MK

12,024,724

MK

375,019

Nr. i zyrave
Nr. of offices

Agjentë dhe punonjës
Agents and employees

Group

419

Group

1,583

AL

230

AL

856

KS

66

KS

266

MK

123

MK

461
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Të dashur aksionerë,

parë në dy tregjet kryesore, Austri dhe shtetet

marramendëse, në të cilën pjesëmarrësit

e Evropës Lindore-Qendrore është bërë shumë

insufiçentë që nuk janë të shkathët mjaftueshëm

Viti 2015 ishte sërish viti më i suksesshëm në historinë e

herë më i dukshëm dhe ju si aksionerë keni pasur

mund të mbeten prapa.

kompanisë tonë. Por kjo nuk na bën që ta shohim si një

mundësinë që ta ndiqni këtë zhvillim, edhe pse

Ky trend ka prekur edhe sektorin e sigurimeve

arsye për tu kënaqur paraprakisht, por si një mundësi

investimet nuk kanë qenë në përputhje me

dhe nuk ka për të ndaluar, ndaj ne po

për të rritur falëndërimet tona ndaj jush si aksionerë

strategjinë tonë.

përgatitemi me një fokus të lartë për ti paraprirë

për besnikërinë tuaj, si dhe për të gjithë punonjësit për

Unë besoj në të vërtetë se në pesë vitet e

këtij trendi të ri.

kontributin e madh që ata kanë dhënë në arritjen e këtij

kaluara ne jemi bërë shumë herë më të hapur,

suksesi.

më të orinetuar drejt performancës, më të mirë

Investimi në Dixhitalizim

Është koha që secilit prej jush, ti japim meritat që i takojnë

dhe më të shpejtë dhe kjo është edhe për faktin

Ne besojmë se do ti shohim këto sfida të reja

për punën e bërë përgjatë 5 viteve të kaluara.

se kemi afruar pranë kompanisë tonë të rinj të

jo si ushtrime të detyrueshme të një mode të

Pesë vite më parë, në verë të vitit 2011 ne ju prezantuam

talentuar. Nga ana tjetër, unë jam i sigurtë se

copëtuar, por do ti përqafojmë ato si mundësi

për herë të parë programin tonë afatgjatë “UNIQA 2.0.”, i

ka akoma shumë vend për tu përmirësuar në të

të mëdha për ne që duhen shfrytëzuar. E vetmja

cili ishte programuar që të zgjasë deri në vitin 2020:

gjitha fushat.

mënyrë për ta bërë këtë është që ta shndërrojmë

• Cili është qëllimi ynë? Të dyfishojmë numrin e klientëve
në 15 milionë.

Pjesa e dytë e programit-Sfida të mëdha

sigurimit, në ofrues të shërbimeve të integruara,

Duke u fokusuar në

Nga njëra anë, situata ekonomike jo e mirë në

i cili arrin tek klientët kudo që ndodhen në

kompetencat kryesore si një sigurues i parë në dy tregjet

tregjet e kapitalit me normë të ulët interesi, e

“mjedisin e tyre të nevojave”, ku ata intuitivisht

tona kryesore, Austri dhe Europën Qendrore-Lindore

cila ka qenë historikisht dhe që rezulton të

presin siguri dhe shërbime.

(CEE).

ketë efekt ekstremisht negativ në modelin e

Në mënyrë paralele me këtë, ne kemi lançuar

• Ku duam të përmirësohemi? Tek UNIQA Austria në

bizneseve tradicionale dhe në të ardhurat në

programin më të ri dhe më të madh në historinë

fitime, tek Raiffeisen Insurance në produktivitet, tek

investime, paraqet sfidën më të madhe në

tonë dhe do të investojmë një shumë totale prej

UNIQA International në termat e rritjes së fitimit, në tregjet

“ekonominë e vjetër”, në modelin ekzistues

500 milionë Eurosh deri në vitin 2020. I gjithë

ekzistuese dhe përreth Grupit-nga pikëpamja e programit

të biznesit. Në shtesë të kësaj, do të na duhet

ky investim, një pjesë e të cilit do të fillojë të

“Solvency II”- në profilin e riskut dhe të rikthimit.

gjithashtu të shtojmë volumin e shpenzimeve

investohet që në vitin 2016, do të bëhën me

• Çfarë kërkon kjo strategji? Një rritje të investimit të

që rezultojnë si pasojë e rritjes së numrit të

qëllim “ri-dizajnimin” e modelit tonë të biznesit.

kapitalit të mbetur stok dhe një strukturë e koorporatës, e

rregulloreve. Po ashtu ne presim një rritje të

Në emër të të gjithë Bordit Menaxhues, do doja

cila të sjell në mend nevojat e tregut të kapitalit.

normës të një rritjeje ekonomike të moderuar

t’ju falëndëroja të gjithëve ju zonja dhe zotërinj

• Përse është fitimprurëse kjo për aksionerët tanë? Sepse

në kohën që jemi. Pyetja që shtrohet përpara

për angazhimin tuaj tek UNIQA. Ju siguroj se do

ne duam të rrisim fitimin para taksave: nga përreth 145

kësaj situate është: Si po reagojmë ndaj një

ta rrisim zhvillimin e UNIQA-s tonë dhe tuajën,

milionë Euro që ishte në vitin 2010 në 400 milionë në

situate të tillë?

me një entuziasëm personal, me konsekuencë

2015-ën.

Nga ana tjetër, ndërsa presim “krahë të

dhe me ekspertizë në sipërmarrje. Ne do të

fuqishëm” nga jashtë, po përballemi edhe

vazhdojmë të fokusohemi në përmbushjen e

Punë e vështirë – Shumë objektiva të arritur

me një ndryshim të madh të pritshmërive të

pritshmërive tuaja, duke mbetur të denjë për

Më shumë se gjysma e programit “UNIQA 2.0” është

klientëve dhe të nevojave të tyre.

besimin tuaj.

lançuar dhe zbatuar dhe ne të gjithë së bashku, si një

Historia me industritë e tjera ka treguar se

skuadër e madhe me më shumë se 21 mijë punonjës dhe

gjithëprezenca e dixhitalizimit në të gjitha

Sinqerisht,

partnerë kemi arritur, përmes punës së vështirë, shumicën

fushat e jetës është e aftë të eleminojë ose më

Andreas Brandstetter

e objektivave që i vendosëm vetes në vitin 2011.

së paku ti reduktojë modelet e biznesit në një

CEO, UNIQA Group

Përgjatë pesë viteve të kaluara, fokusi ynë si sigurues i

model përçarës dhe brutal dhe me një shpejtësi

• Si do ta arrijmë qëllimin?

Andreas Brandstetter
CEO, UNIQA Insurance Group
Kryetar, Bordi Mbikëqyrës i SIGAL UNIQA

biznesin tonë nga një ofrues i produkteve të
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Klientët janë kryefjala jonë, ndaj
rritja e cilësisë së shërbimit për
të përmbushur pritshmëritë e
tyre është detyrimi ynë.

Të dashur klientë dhe partnerë të
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA,
Para së gjithash dëshiroj t’Ju falënderoj për një tjetër vit
bashkëpunimi të frytshëm të shtuar në shportën tonë të
marrëdhënieve disa-vjeçare. Një falënderimi i përzemërt
shkon për të gjithë Ju klientë të SIGAL UNIQA që na keni
besuar astetet tuaja me vlerë, përfshirë këtu edhe gjënë
më të çmuar: Jetën.
Pavarësisht sfidave dhe vështirësive të veta, viti 2015 ishtë i

Avni Ponari
CEO
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

mbarë për grupin rajonal SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

bashkojnë kombet dhe kulturat. Ndaj ne jemi

“Një ndër kompanitë më të mira në rajon”

duke arritur një volum primesh prej rreth 58 milionë

të lumtur që përgjatë 2015-ës këtyre zërave u

etj., vlerësime të cilat na bëjnë krenarë dhe na

Eurosh (14% më shumë se një vit më parë). Edhe gjatë

kemi dhënë mbështetje që të bëhen më të fortë

stimulojnë akoma më shumë në punën tonë.

2015-ës, ishim kompania më e besuar e sigurimeve dhe

e të dëgjohen përtej kufijve, dhe bashkë me to

Natyrisht që pas gjithë kësaj punë kolosale të

lider të tregut në Shqipëri dhe Kosovë si dhe përforcuam

të dëgjohet edhe emri i SIGAL UNIQA Group

SIGAL UNIQA qëndron nga mbrapa një staf i

ndjeshëm pozitat në Maqedoni.

AUSTRIA. Jam sidomos i kënaqur që një prej

përkushtuar, të cilët nën emrin e SIGAL UNIQA

Ne jemi krenarë, që edhe pse tregu i sigurimeve në rajon

eventeve më të rëndësishme sportive në rajon,

i falënderoj përzemërisht dhe i inkurajoj që të

orientohet kryesisht nga sigurimi i detyrueshëm motorik,

Liga Ballkanike e Basketbollit që prej vitit 2015

vazhdojmë së bashku drejt rrugës së suksesit.

SIGAL UNIQA është e vetmja kompani që mbi 50% të

mban emrin e SIGAL UNIQA falë marrëveshjes

Të tjera sfida na presin përgjatë vitit 2016.

volumit të primeve i përfton pikërisht nga sigurimet

3-vjeçare të partneritetit.

Objektivat tona janë të qarta jo vetëm për 2016-

vullnetare. Në këtë segment, në Shqipëri në veçanti por

Zhvillimi i teknologjisë, si çdo fushë tjetër ka

ën por edhe në terma afatgjatë. Pozicionin tonë

edhe më gjerë në rajon, ka një potencial shumë të madh

prekur dhe ndikuar edhe industrinë e sigurimeve.

si lider të tregut jo vetëm që do ta mbajmë

ende të pashfrytëzuar dhe kjo na bën optimistë për të

Duke qenë vizionarë dhe duke dashur ti

krenarisht, por edhe do të vazhdojmë të rritemi

ardhmen.

paraprijmë kohës, përgjatë vitit 2015 i kushtuam

e të përforcohemi, me theksin tek sigurimet

Viti 2015 ishte një vit historik për partnerin tonë, UNIQA

një rëndësi të veçantë përgatitjes për zhvillimin

vullnetare si një segment me potencialin më të

Insurance Group, një prej grupeve financiare më të

e teknologjisë brenda kompanisë. Punuam fort

madh në rajonin tonë.

fuqishme në Europë. UNIQA arriti 6.3 miliardë Euro prime

për të zhvilluar rrjetin e për të bërë të mundur që

Ne

bruto, shifër kjo më e madhja e arritur ndonjëherë përgjatë

për herë të parë në Shqipëri ti ofrojmë publikut

ndryshimeve që na dikton koha, duke ndërtuar

gjithë viteve të ushtrimit të aktivitetit të saj. Partneriteti i

shitjen e produkteve të sigurimit online, si dhe

strategji sipas kërkesave të tregut dhe nevojave

suksesshëm me UNIQA u përforcua edhe më shumë gjatë

përmirësimin e shërbimit online dhe lehtësimin

të klientëve. Klientët janë kryefjala jonë, ndaj

2015-ën kur UNIQA rriti prezencën e saj në SIGAL me 87%

në marrjen e informacionit. Këto zhvillime do

rritja e cilësisë së shërbimit për të përmbushur

të aksioneve. Ne jemi të lumtur që një investitor si UNIQA

të implementohen përgjatë vitit 2016, dhe jemi

pritshmëritë e tyre është detyrimi ynë.

Insurance Group na besoi ne dhe përmes SIGAL UNIQA

veçanërisht të lumtur që jemi të parët dhe të

Mirënjohje dhe falënderime të sinqerta për

është një prej investitorëve strategjikë dhe një mbështetje

vetmit që ofrojmë këtë shërbim inovator.

secilin prej Jush!

tejet e madhe financiare për ekonomitë e të tre shteteve,

Për shërbimin shumë të mirë ndaj klientëve

Shiqpëri, Kosovë, Maqedoni dhe më gjerë për të gjithë

dhe përgjigjes së tyre në kohë, jemi vlerësuar

Miqësisht,

rajonin.

vazhdimisht

Avni PONARI

Sporti, arti dhe kultura janë elementë tejet të rëndësishëm

ndërkombëtarë me çmime të ndryshme, ndër

Drejtor i Përgjithshëm

të identitetit kombëtar. Atë që nuk e bën dot politika apo

të tjera si “Sipërmarrja më e mirë”, “Kompania

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

diplomacitë e shteteve e bëjnë këta tre komponentë, ata

më e mirë në fushën e Sigurimeve në Shqipëri”,

nga

organizma

prestigjozë

qëndrojmë

mendjehapur

përballë
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Mendo të ardhmen

Përdorimi i pajisjeve inteligjente
mund
të ulë risqet e sigurimeve me

Interneti është burimi
i preferuar për të marrë
informacion për shërbimet
financiare rreth

dixhitale

40-60%

60%

(për sigurimet
e pronës)

në vendet e zhvilluara në Azi dhe;

616 milionë

3.4 bilionë

përdorues interneti aktivë në Europë

Përdorues smartphone në gjithë botën
(rritja vjetore 10%)

393
milionë

Më shumë se

llogari aktive në media sociale
në Europe

1 milion

kërkime në ditë për sigurimet
në internet

15-25%

55%

(për sigurimet
motorike)

në Europë

Rritja globale e trafikut të të dhënave për pajisje
(rritja mesatare për 2015-2021)
Smartphone:

50%

Tablet:

35%

Laptop:

20%

Të dhënat për Shqipërinë (Raporti 2015 i AKEP)
Tregu i shitjes Online në Europë
është dyfishuar me

7.6%
nga 2008 deri në 2012.
Numri i blerësve Online në të gjtihë botën
do të dyfishohet nga 2011 deri në 2017

+ 100%
(2016: 1.3 bilionë)

Një eksperiencë pozitive
në internet motivon persona
në të gjithë botën të pëlqejnë
dhe të blejnë produkte:

47– 48%
do të rekomandonin kompaninë
e tyre të sigurimit të tjerëve;

40%

do të blenin më shumë produkte
nga kompania e sigurimit

Numri i përdoruesve
celularë:

3.4

Numri i përdoruesve të internetit
nga telefoni: 1.4 milionë

rritja

milionë
Penetrimi
i internetit
nga celulari:

46%

Numri i përdoruesve
të internetit fiks:

243,000
(rritja 17%)

49%
Penetrimi
i internetit
fiks:

9%
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VLERAT DHE PARIMET TONA
ë

ojm
mëz

Fry

Ne frymëzojmë

Ne jemi të përkushtuar ndaj klientëve dhe partnerëve
tanë. Ne interesohemi për klientët dhe jemi të
devotshëm ndaj klientëve. Ne kemi predispozitën ti
njohim ata nga afër, të kuptojmë nevojat e tyre dhe
ti frymëzojmë ata. Si një grup solid ne gjithmonë
përpiqemi që të mbështesim dhe motivojmë kolegët
tanë.

Ne formësojmë

Ne zhvillohemi vazhdimisht. Jemi aktivë, të hapur
për ide të reja dhe për të implementuar standarte
të reja në sektorin e sigurimeve me zgjidhje të reja
inteligjente. Si skuadër ne i zhvillojmë fuqitë tona dhe
jemi gjithmonë të gatshëm për të mësuar dhe për tu
rritur profesionalisht.

Formësojmë

Ne jemi të hapur

Ne jemi të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë. Veprimet
tona brenda kompanisë si dhe me palët e tjera janë
të hapura dhe transparente. Ne u besojmë klientëve
tanë dhe kolegëve, ndaj dhe shërbimi që ofrojmë

Servirim

është i besueshëm. Nuk ka asnjë axhendë të fshehur,
gjithçka është transparente.

Ne servirim

Ne duam të jemi të suksesshëm. Si SIGAL UNIQA,
qëllimi ynë kryesor është që të jemi gjithmonë të parët,
gjithmonë lider të tregut. Ne jemi të suksesshëm sepse
u ofrojmë klientëve tanë shërbimin më të mirë dhe të
pakrahasueshëm. Ne gjithmonë i mbajmë premtimet
ndaj klientëve dhe ndaj njëri-tjetrit.
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AKSIONERËT TANË
Pjesë e UNIQA Insurance Group

Që prej Shtatorit 2015 UNIQA Insurance Group ka
përforcuar prezencën e saj dhe zotëron 86.93% të
aksioneve të kompanisë. UNIQA është një prej grupeve
lider të sigurimit në Europë, me shtrirje në 19 shtete dhe
numëron 40 kompani sigurimi si pjesë të grupit në të
cilin punojnë 22,000 punonjës dhe agjentë.
Referuar të dhënave për vitin 2015, volumi i primeve të
shkruara të UNIQA arriti në 6 miliardë Euro; 423 milionë
Euro fitime dhe 27 milardë Euro asete nën menaxhim.
Me një histori 150-vjeçare në fushën e sigurimeve,
UNIQA Insurance Group operon në 19 shtete të Europës
Qendrore-Lindore dhe ka fituar besimin e mbi 10 milionë

irepiqhS

klientëve në të gjitha shtetet ku ushtron aktivitetin e saj.
Si një prej aktorëve kryesorë të financave europiane,
UNIQA është vlerësuar në vijimësi me ‘A’ nga
‘Standard&Poor’s’.

Fondi Amerikan
Në vitin 2003 Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve
(FSHAN) bleu 13.3% të aksioneve të SIGAL duke bërë investitori

inodeqaM

i parë i huaj që hyri në tregun shqiptar të sigurimeve.
FSHAN është një organizatë amerikane jofitimprurëse,
jopolitike, e themeluar në pajtim me Aktin e vitit 1989 mbi

Struktura aksionere

Ndihmën për Demokracinë në Evropën Lindore (SEED Act).

deri në Shtator 2015

Qëllimi i tij kryesor është nxitja e zhvillimit të sektorit privat
në Shqipëri. Ndaj, me përmbushjen e misionit të tij tek SIGAL
UNIQA, duke ndikuar në rritjen dhe maturimin e saj përgjatë
12 viteve bashkëpunim, që prej shtatorit të vitit 2015, FSHAN ia
kaloi të gjitha aksionet kompanisë mëmë, SIGAL UNIQA.
FSHAN është themeluar në vitin 1995 dhe ka zyra në Nju Jork

*UNIQA Insurance Group

68.64%

TERENOISKA

Fondi Amerikan

13.3%

dhe Tiranë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka dhënë 30
milionë dollarë si kapital fillestar përmes një granti nga Agjencia
e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).
Arritjet dhe profili i Fondit kanë shkuar përtej burimeve modeste
financiare të fillimit. Me një bazë kapitali prej 30 milionë
dollarësh, FSHAN ka kryer investime të drejtpërdrejta në masën
110 milionë dollarë në 77 investime në 40 shoqëri.

Investitorë vendas

18.06%
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Bordi Mbikëqyrës
SIGAL UNIQA Group Austria

Struktura e Bordit Drejtues
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni

SIGAL UNIQA

Jo-Jetë & Risigurime

Shqipëri

SIGAL Life
UNIQA
Shqipëri

Avni Ponari
Administrator
i Përgjithshëm
i Grupit SIGAL UNIQA
Andreas Brandstetter
Kryetar i Bordit Mbikqyrës,
Drejtor i Përgjithshëm i UNIQA Insurance Group

Edvin Hoxhaj
Administrator i
Përgjithshëm

Alma Totokoçi
Zëvendës Administrator
i Përgjithshëm

SH.A.F.P

Dititka Kruja
Zëvendës Administrator
i Përgjithshëm, Drejtor
i Dep. të Shëndetit

SIGAL Life
UNIQA
Shqipëri

Klement Mersini
Drejtor, Departamenti i
Financës

Naim Hasa
Administrator i
Përgjithshëm

Abdyl Sarja
Drejtor, Dep. Legal,
Compliance dhe
Burimeve Njerezore

Wolfgang Kindl,
Anëtar i Bordit Mbikqyrës,
Drejtor i Përgjithshëm i UNIQA International

Gerald Mueller,
Anëtar i Bordit Mbikqyrës,
UNIQA Insurance Group

Arben Çavolli
Drejtor, Departamenti i
Aktuaristikës
Franc Gjoka
Drejtor i Departamentit
të Auditit
Ogert Shkrepa
Drejtor, Dep. i Pasurisë
dhe Garancive

Martin Mata,
Anëtar i Bordit Mbikqyrës,
Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve

Dr. Erhard Busek,
Anëtar i Bordit Mbikqyrës

SIGAL
UNIQA
Jo-Jetë

Kosovë

SIGAL Life
UNIQA
Kosovë

UNIQA
Jo-Jetë
Maqedoni

UNIQA
Life
Maqedoni

Ahmet Ismaili,
Drejtor Menaxhues

Saimir Dhamo,
President i Bordit të
Drejtorëve

Driton Azizi,
Administrator i
Përgjithshëm

Anila Pishtari,
Zëvendës Drejtor
Menaxhues

Biljana Stojanov,
Anëtar i Bordit
Drejtoreve,
Drejtor i Dep. Ligjor

Arber Ponari,
Zëvendës Drejtor
Menaxhues

Borche Bogeski,
Anëtar i Bordit
Drejtoreve,
Drejtor i Dep. i Financës

Valbona Bardhoshi,
Drejtor i Departamentit
të Financës
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NGJARJE TË RËNDËSISHME

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA pjesë e Samitit
për Naftën, Gazin dhe Energjinë
SIGAL UNIQA ishte ndër partnerët kryesorë të Samitit
për Naftën, Gazin dhe Energjinë që u zhvillua për herë
të parë në Shqipëri. Ky event, me një rëndësi të veçantë
për promovimin e ekonomisë shqiptare përmes tërheqjes
së investitorëve të huaj, solli në Shqipëri kompanitë më të
mëdha të energjisë, gazit dhe hidrokarbureve. Si kompania
më e madhe e sigurimeve në Shqipëri dhe pjesë e UNIQA
Insurance Group, një prej grupeve më të mëdha financiare

Samiti për Naftën, Gazin dhe Energjinë

në Europë, SIGAL UNIQA u prezantua si një partner kyç
për të gjitha kompanitë pjesëmarrëse në Samit, veçanërisht
për investitorët e huaj strategjikë. SIGAL UNIQA u bë
pjesë e diskutimeve mbi investimet dhe strategjitë lidhur
me zhvillimin e mëtejshëm të sektorit energjitik në vend.
Aktualisht, mbi 70% e portofolit të SIGAL UNIQA gjenerohet
nga korporata dhe insitucione të rëndësishme, private dhe
publike, të cilat po implementojnë në Shqipëri projekte
afatgjata të një rëndësie jetike për zhvillimin ekonomik të
vendit.

Liga Ballkanike e Basketbollit nën emrin e SIGAL
UNIQA
Liga Ballkanike e Basketbollit (BIBL) që nga tetori i 2015ës ka marrë emrin “SIGAL UNIQA Balkan League”.
Marrëveshja 3-vjeçare u firmos nga Drejtori i Përgjithshëm
i SIGAL UNIQA z. Avni Ponari dhe Drejtori i BIBL, z. Shay
ALBANIA

Ekspozita UNIQ’Art
Në dhjetor 2015, SIGAL UNIQA Group AUSTRIA inauguroi
ekspozitën “UNIQ’Art” me pjesëmarrjen e përfaqësuesve
diplomatikë, përfaqësuesë nga media, arti dhe kultura në
vend. 28 karikatura të punuara nga profesor Bujar Kapexhiu
(Mjeshtër i Madh) dhe Orlis Vathi iu ekspozuan publikut
për disa ditë me radhë. Karikaturat, të punuara enkas për
kompaninë më të madhe të sigurimeve në vend, SIGAL
UNIQA Group AUSTRIA, përmes artit, shprehnin rëndësinë
në vendin tonë dhe për më tepër si një domosdoshmëri e
kohës.
Pas Tiranës, ekspozita u realizua gjithashtu në Klubin e
Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA në Durrës, ku morën pjesë
dhjetëra artistë e artdashës të qytetit të Durrësit. Në vijimësi,
ekspozita do të prezantohet gjithashtu në shumë qytete të
Kosovës dhe Maqedonisë, duke filluar më Prishtinën dhe
Shkupin.
Ekspozita e UNIQ’Art

Takimi informues me mediat ‘Të flasim për
sigurimet’
Për herë të parë në Shqipëri u organizua një takim informues
me përfaqësuesë të medias, për të folur mbi zhvillimin dhe
sfidat e tregut të sigurimeve në vend si dhe nevojën e një
mediaje të informuar. Takimi u organizua nga SIGAL UNIQA
Group AUSTRIA me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të medias,
gazetarë dhe moderatorë nga të gjitha mediat audio-vizive

“BIBL, tashmë ‘SIGAL UNIQA Balkan League’, është krenare

Shqipëri, sfidat dhe potencialet e zhvillimit të këtij tregu.

Group pranoi që të bashkëpunonte me projektin tonë për
Ballkanin dhe të na jepte mundësinë që të kemi emrin e
tyre për tre vitet e ardhshme. Kjo tregon që edhe pse
Ballkan League është e pranishme vetëm në Ballkan, falë
një organizimi të mirë të zhvillimit të sporteve me benefite
për komunitetet lokale, ne fituam besimin e një emri tepër
të njohur siç është SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, -thuhet
në njoftimin për shtyp të SIGAL UNIQA Balkan League.

Ekspozita e UNIQ’Art

e produkteve të sigurimit, si një kulturë që duhet zhvilluar

Shtriks.

që një kompani me një reputacion të tillë si SIGAL UNIQA

SIGAL Prishtina shpallet kampione e Ligës
Ballkanike të Basketbollit
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dhe asaj të printuar, për të folur për tregun e sigurimeve në

Drejtori i Përgjithshëm i Sigal Uniqa, z. Avni Ponari, përgjatë
bashkëbisedimit me gazetarët, vuri theksin tek nevoja e një
mediaje të informuar për tregun e sigurimeve si dhe mbi
domosdoshmërinë që media duhet të luajë për informimin
dhe rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për t’u siguruar,
pasi sigurimet janë një domosdoshmëri dhe jo luks. Në
takim u diskutua edhe për metodat se si mund të ndryshohet
trendi i sigurimeve, pasi aktualisht në Shqipëri 60% e trgut

Takimi informues per mediat
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të sigurimeve përbëhet nga sigurimi i detyrueshëm motorik,

Vlerësime ndërkombëtare për SIGAL UNIQA

duke lënë në plan të dytë rëndësinë e sigurimit të jetës,

South East European News (SEE) një institucion që

shëndetit, pasurisë, biznesit etj, kur në fakt duhet të ndodhë

vlerëson performancën ekonomike të shteteve të

e kundërta. Lajmi mbi takimin u pasqyrua gjerësisht në

Europës Jug-Lindore dhe kompanive që operojnë në këto

median e shkruar, të cilat vlerësuan rëndësinë e organizimit

shtete, ka vlerësuar SIGAL UNIQA Group AUSTRIA si një

të takimeve të tilla dhe komunikimit më të shpeshtë e të

ndër kompanitë më të mira të sigurimeve në rajon edhe

hapur midis institucioneve të tilla financiare dhe medias.

për vitin 2015. SIGAL UNIQA është kompania e vetme

SeeNews

.

TOP

100SEE2013
Certificate awarded to

SIGAL UNIQA Group Austria sh.a.

shqiptare që është në listën e 100 siguruesve të mirë në

Startup Grind Albania

Startup Grind Albania

SIGAL UNIQA mbështet sipërmarrjen ‘Startup
Grind Albania’

rajon. Në listë analizohen rreth 2000 subjekte financiare

Drejtori i Përgjithshëm i SIGAL UNIQA, Z. Avni Ponari

kompanitë më të mira.

dhe jo-financiare prej të cilave përzgjidhen vetëm 100
Ranked among
the Best Performing Insurance Companies
in Southeast Europe plublished by SeeNews

takoi dhjetëra të rinj sipërmarrës në aktivitetin “Startup
Grind Tirana”, një projekt i mbështetur nga “Google for

Superbrand International, në bazë të një sondazhi të

Entepreneurs” i shtrirë në 70 vende të botës, i cili ka për qëllim

realizuar në tregun shqiptar të sigurimeve, në vitin 2015,

të mbështesë dhe nxisë sipërmarrësit e rinj. Gjatë takimit z.

e ka shpallur kompaninë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA

Ponari foli për eksperiencën e tij në krijimin e një kompanie të

si kompaninë më të mirë të sigurimeve në Shqipëri.

tillë si SIGAL UNIQA si dhe për sfidat dhe problemet e tregut.

Studimi është kryer për të vlerësuar kompanitë e mëdha

Në fund të takimit, një pjesë e të pranishmëve biseduan

që operojnë në Shqipëri, duke konsideruar elementë si:

personalisht me Drejtorin e SIGAL UNIQA, duke i spjeguar

prezenca në treg, qëndrueshmëria, produktet e ofruara,

idetë e bizneseve që mendojnë të krijojnë dhe i kërkuan atij

vlerësimi dhe besnikëria e klientëve. Rezultatet e studimit

këshilla se si mund ti zhvillojnë iniciativat e tyre. Ponari u

vërtetuan se SIGAL UNIQA është kompania më e vlerësuar

shpreh i hapur për ti ndihmuar sipërmarrësit e rinj në rrugën

e sigurimeve në të gjithë treguesit.

18 October, 2013

AWARDED

2015/2016

e tyre të biznesit.
Asambleja

e

Biznesit

Europian

(Europe

Business

SIGAL UNIQA vlerësohet nga Qeveria Shqiptare
për kontributin në kulturë

Assembly) me qendër në Londër, i ka akorduar SIGAL

Në dhjetor 2015 SIGAL UNIQA u nominua nga Qeveria

dhe “Sipërmarrja më e mirë në fushën e sigurimeve”.

Shqiptare në eventin gala të sipërmarrësve më të

Asambleja e Biznesit Europian i akordon çmimet në

mirë, “Bleta e Artë 2015”, për çmimin “Sipërmarrje në

bazë të plotësimit të disa kritereve strikte siç janë:

Kulturë”, si një nga katër kompanitë më të mira, e cila

Pozicioni i fortë në tregun kombëtar, statusi i kompanisë

ka mbështetur artin dhe kulturën në vend. E organizuar

dhe

nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe

në menaxhim, kualifikimi i lartë i stafit, reputacioni i

Sipërmarrjes, mbrëmja gala “Bleta e Artë 2015 ” vlerëson

biznesit, strategjia e sukseshme e marketingut, imazhi

sipërmarrjet më të mira të vitit. Qëllimi i këtij eventi

pozitiv në rajon, renditja e investimeve dhe atraksioneve

është promovimi i sipërmarrjes shqiptare dhe punës e

si dhe konkurrenca.

UNIQA Group AUSTRIA çmimin “Sipërmarrja më e mirë”

renditja

ndërkombëtare,

teknologji

moderne

kontributit të saj në zhvillimin ekonomik të vendit dhe

Nominuar për çmimin Bleta e Artë
2015

punësimin. Gjatë mbrëmjes u nominuan 48 biznese në 12

Gjithashtu, shumë institucione të tjera kanë renditur

kategori të ndryshme ndër të cilat, SIGAL UNIQA GROUP

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA si Kompaninë më të Mirë

AUSTRIA ishte një prej kompanive më të vlerësuara për

të Sigurimeve në Shqipëri ndër të cilat: Global Banking

rolin dhe kontributin e dhënë në sipërmarrje dhe projekte

and Financial Review, European Society for Quality

të ndryshme kulturore.

Research; Capital Finance International; Magazine Top
International Business; Icertias; Qudal International.

Sipërmarrja më e mirë
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Promovojmë Shqipërinë

Folklori dhe trashëgimia jonë kulturore janë pjesë e
rëndësishme e indentitetit tonë kombëtar, ndaj krahas
kontributit që ka dhënë Klubi i Artit SIGAL UNIQA,
kemi mbështetur Festivalin Mbarëkombëtar Folklorik
të Gjirokastrës “Argjiro Fest-On”. Jemi të lumtur që
mbështesim një event të tillë, ku marrin pjesë artistë të
shkëlqyer dhe ku promovohen vlerat e artit tonë. Në

Vizita e klubit Rotarian Austriak,
në Drimadhes

përputhje me këtë filozofi, Festivali Operistik Marije
Kraja është një tjetër aktivitet i rëndësishëm që kemi
mbështetur, i cili sjell në Shqipëri emra të njohur të skenës
ndërkombëtare. Një tjetër aktivitetet i këtyre përmasave i
zhvilluar në Shqipëri dhe i mbështetur nga SIGAL UNIQA
është “Takimi Muzikor i Dy Botëve”, i cili bashkon zërat
dhe tingujt e artistëve të huaj e shqiptarë në disa prej
atraksioneve historike të vendit tonë.
Krahas projekteve kulturore, në 2015-ën promovuam
Shqipërinë duke qenë ndër mbështetësit kryesorë të
pavionit shqiptar në Milan Expo 2015.
Me ftesë të SIGAL UNIQA vizitoi për herë të parë
Shqipërinë Klubi Rotarian Austriak, i cili përbëhet nga
investitorë e binzesmenë të rëndësishëm austriakë. Për
disa ditë me radhë pjesëtarët e Klubit Rotarian Austriak
eksploruan bukuritë natyrore dhe trashëgiminë e pasur
kulturore të vendit tonë.

Sigurimi përmes artit
I themeluar që nga viti 2010, çdo javë, Klubi i Artit
dhe Kulturës SIGAL mirëpret mesatarisht 3 aktiviteve
artistike, duke u shndërruar në vendin ideal për të gjithë
dashamirësit e letërsisë, muzikës dhe arteve pamore.
Emrat e artistëve dhe aktivitetet e shumta të zhvilluara,
edhe përgjatë 2015-ës, janë një provë e rolit të Klubit në
promovimin e artit dhe kulturës bashkëkohore shqiptare,
përmes prezantimeve të titujve të rinj letrarë, eventeve
muzikore, ekspozitave të pikturës, skulpturës etj. Në
SIGAL UNIQA Group Austria, Prishtinë, Kosovë

Vizita e klubit Rotarian Austriak,
në Butrint
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këtë mënyrë, Klubi i Artit dhe Kulturës ka kontribuar
në edukimin e mëtejshëm të publikut të gjerë me risitë
kulturore në Durrës dhe në të gjithë Shqipërinë.

SKUADRA SIGAL UNIQA

Promovojmë shëndetin e mirë!
Është më mirë të parandalosh një sëmundje sesa ta
kurosh atë! Nisur nga kjo filozofi, në vitin 2015 SIGAL
UNIQA Group AUSTRIA erdhi me një risi të re në fushën e
shëndetit: ndërtoi Klinikën Lëvizëse SIGAL UNIQA. E para
Klinika Lëvizëse SIGAL UNIQA
në Valbonë

dhe e vetmja e këtij lloji në Shqipëri, klinika lëvizëse ofron
shërbime shëndetësore falas për klientët dhe qytetarët.
Klinika u promovua në skajin verior të Shqipërisë, në
Valbonë për te vijuar më pas në Vermosh e Berat ku
banorëve të zonës iu mundësuan një shumëllojshmëri

Takimi vjetor rajonal, 2015

ekzaminimesh, duke filluar që nga vizitat, echot, matje
sheqeri, vizitë ORL etj. E konceptuar si një klinikë që ofron
shërbimet bazë diagnostikuese, klinika lëvizëse do të jetë
në çdo cep të Shqipërisë, duke sensibilizuar qytetarët për
kujdesin ndaj shëndetit.
Në kuadër të promovimit shëndetësor, kemi hapur Klubin
e Shëndetit VitalClub, ku marrin trajtime fizioterapeutike
qindra klientë të SIGAL UNIQA.
Klinika Lëvizëse SIGAL UNIQA
në Vermosh

ishim

prezentë

si

mbështetës të Koncertit Simfonik, me pjesëmarrjen
e Shkëlzen Dolit-pjesëtar i Filarmonisë së Vjenës dhe
njëherësh autorit të ‘Shpirti Shqiptar’, e cila hapi siparin
e Koncertit të Vjenës në fillim-vitin 2015.
“Different Trains Festival”, një risi e bukur e jetës artistike
në Shqipëri, është një tjetër event artistik, i mbështetur që
prej disa vjetësh nga SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA dhe
natyrisht edhe përgjatë 2015-ës nuk i mungoi mbështetja
jonë.
Raporti vjetor
Annual report

Kosova
Rr. “Vaso Pasha”, p.n. Pejton, 10 000,
Pristine, Kosova
Tel: (+381) 38 240 241,
Fax: (+381) 38 240 241 123
e-mail: info@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com

Macedonia
Rr. “Marks & Engels” 3, 1000
Skopje, Macedonia
Tel: (+389) 2 3125 920,
Fax: (+389) 2 3215128
e-mail: info@uniqa.mk
www.uniqa.mk

2015

Albania
SIGAL Busines Center
Blv: “Zogu I”, Nr. 1, Tirana, Albania
Tel: (+355) 4 2233 308,
Fax: (+355) 4 2250 220
e-mail: info@sigal.com.al
www.sigal.com.al
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dëshmon se ne investojmë tek punonjësit tanë, i
përgatisim dhe i rrisim profesionalisht.

nga drejtuesit dhe manaxherët më të mirë të UNIQA

që kanë ngritur lart vlera e kombit tonë në arenën
kënaqësi

e punonjësve në SIGAL UNIQA është 7 vjet, fakt që

nga stafi drejtues i SIGAL UNIQA në Tiranë si dhe

Ne ndjehemi krenarë për artistët e shumtë shqiptarë
Me

1200 punonjës dhe agjentë. Kohëzgjatja mesatare

Punonjësit e SIGAL UNIQA trajnohen vazhdimisht

Mbështesim talentin e artistëve shqiptarë!

ndërkombëtare.

Në skuadrën e SIGAL UNIQA bëjnë pjesë rreth

Gjatë këtij viti, më kënaqësi mbështetëm koncertin ‘Tre
tenorët nga Kosova’ e cilësuar nga mediat si një ndër
shfaqjet më të rëndësishme të muzikës lirike në vend.

International.
Takimet dhe workshop-et në vende të ndryshme (19
shtete ku operon UNIQA) që zhvillohen disa herë në
vit janë një mundësi shumë e mirë dhe një shkëmbim
eksperiencash dhe kulturash për punonjësit tanë.
SIGAL UNIQA i nxit dhe i mbështet punonjësit e saj për
të marrë pjesë në kurse apo studime pasuniversitare, në
mënyrë që niveli i tyre akademik dhe profesional të mos
ndalet por të zhvillohet gjithmonë e më tepër.
Një staf i kualifikuar do të thotë punë më e mirë, rezultate
më të larta dhe sukses individual e rrjedhimisht sukses
edhe për kompaninë.
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Fushata ‘Mendo SIGAL
UNIQA GROUP AUSTRIA’

Mesazhi ‘Mendo të guxosh për lumturinë
tënde’
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Me këtë synim, në strategjinë tonë të komunikimit
kemi përfshirë krahas shprehjeve si ‘Mendo e ardhmja
të përket ty’, ‘Mendo ndonjëherë fiton, ndonjëherë

Fushata ‘Mendo’ e prezantuar plotësisht në muajt e parë

mëson’, ‘Mendo familja është vendi më i sigurt në botë’,

të 2015-ës ka vijuar suksesshëm përgjatë gjithë vitit. Në

‘Mendo çfarë të bën të lumtur?’, ‘Mendo një ditë e re

dallim nga fushatat dhe sloganet e mëparshme, fushata

është një mundësi e re’ dhe shumë shprehje e pyetje të

‘Mendo’ paraqet një filozofi të re, një mënyrë të jetuari

tjera të cilat i përdorim shpesh në komunikimin tonë të

dhe menduari të orientuar nga pozitiviteti dhe lumturia.

përditshëm dhe si të tilla janë pjesë e shprehive tona në

‘Mendo SIGAL UNIQA’ nuk është një taktike shitjeje sesa

familje, punë apo mes miqsh. Në këtë mënyrë, ‘Mendo’

një qëndrim. ‘Mendo’ përcjell idenë e të qënit bashkë si

po bëhet gradualisht pjesë e bisedave të çdokujt.

një familje, është një këndvështim aktiv dhe aspak pasiv
Një pjesë kyçe e fushatës ‘Mendo’ është përbrendësimi

apo negativ.

i saj veçanërisht nga stafi i SIGAL UNIQA. Mendo SIGAL
Përmes fushatës së re, ne duam të inkurajojmë njerëzit

UNIQA do të thotë që perceptimi ynë për shërbimin ndaj

që të ndërtojnë jetën e tyre, të minimizojë frikën, të

klientit është i njëjtë nëse do ti shërbenim të afërmve

përballojnë problemet dhe të gjejnë lumturinë në jetë.

tanë. Me këtë qëndrim, synimi ynë është servirim një
shërbim të besueshëm dhe të ndërshëm, ti mbështesim

Gjithashtu, duam ti nxisim ata që të marin përsipër rreziqe

klientët dhe ti trajtojmë ata me respekt.

të vogla, të kapërcejnë kufijtë personalë, të përqafojnë
një perspektivë të re, të jenë optimist. Përmes të gjitha

Mendo SIGAL UNIQA do të thotë gjithashtu t’i tejkalojmë

këtyre, secili prej nesh do të ketë më shumë lumturi në

pritshmëritë e klientëve tanë. Ne u tregojmë klientëve

jetë duke guxuar më shumë për të.

tanë një përkushtim që shkon përtej standardeve dhe ky
është qëllimi i performancës sonë.

Mesazhi ‘Mendo
AUSTRIA’

SIGAL

UNIQA

GROUP
Ne jemi të vetëdijshëm për përgjegjësinë që kemi ndaj
klientëve tanë çka do të thotë që ne japim premtime

Slogani ‘Mendo SIGAL UNIQA’ i ndihmon klientët të

që mund ti mbajmë dhe ofrojmë produkte për të cilat

mendojnë e të veprojnë ndryshe si dhe ti shohin situatat

përgjigjemi plotësisht.

nën një këndveshtrim të ri. SIGAL UNIQA dëshiron që tu
përcjellë këtë ide jo vetëm klientëve të saj por të gjithë
audiencës. Duke pasur parasysh se shpesh njerëzit
përballen krejt të vetëm me frikën dhe pasiguritë e tyre,
ndaj SIGAL UNIQA dëshiron që përmes këtij slogani të
ri të pozicionohet si një kompani që ofron besim dhe
siguri jo vetëm përmes produkteve të sigurimit por mbi
të gjitha si një partner afatgjatë dhe shoqërues për një
jetë më të mirë.
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TË DHËNA FINANCIARE

Grupi SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Prime të shkruara për katër vitet e fundit (në euro)
2015

32,917,888

2014

27,489,743

13,393,170

12,729,543

12,024,724
AL

10,976,508

KS
2013

24,499,486

2012

21,787,804
0

5

11,151,600

9,410,869

10

15

Kompania

20

25

8,714,494
30

35

2012

SIGAL UNIQA AL Jo-Jetë dhe Risigurime
SIGAL Life UNIQA AL
SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA
SIGAL UNIQA KS Jo-Jetë
SIGAL Life UNIQA KS
UNIQA MK Jo-Jetë
UNIQA Life MK
GRUPI

MK

11,041,014

40

2013

45

50

52 (në Euro)

2015

2014

(në Euro)

(në Euro)

(në Euro)

(në Euro)

17,598,129
3,228,050
961,625
9,222,743
188,126
8,041,964
672,530
39,913,167

18,920,508
4,136,826
1,442,152
10,912,741
238,858
10,371,295
669,719
46,692,100

21,976,027
4,724,770
788,946
12,390,804
338,738
10,216,259
760,249
51,195,794

26,826,453
4,821,793
1,269,642
12,482,576
910,595
11,063,068
961,656
58,335,782

Prime të shkruara sipas produkteve për vitin 2015

13,764,991

Pasuri

M.Motorike

29,325,428

Jetë, Shëndet & AP

13,883,339

Pensione

1,269,642

Risigurime

92,382
0

Lloji i Produktit

Pasuri
M. Motorike
Jetë, Shëndet dhe Aksidente
Pensione Vullnetare*
Risigurime*
TOTALI

5

10

AL

15

20

KS

25

MK

30
(në Euro)

Grupi

(në Euro)

(në Euro)

(në Euro)

(në Euro)

9,155,129
14,586,135
7,814,601
1,269,642
92,382

2,142,478
7,028,581
4,222,112
-

2,467,385
7,710,712
1,846,627
-

13,764,991
29,325,428
13,883,339
1,269,642
92,382

32,917,888

13,393,170

12,024,724

58,335,782

* Produktet e Pensioneve vullnetare dhe Risigurimet ofrohen vetëm në Shqipëri përkatësisht nga kompanitë SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Risigurime dhe SH.A.F.P SIGAL Life UNIQA.

SIGAL UNIQA Group Austria, Shkup, Maqedoni

2015
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Tregu kosovar i sigurimeve

TREGU I SIGURIMEVE NË RAJON

Në tregun kosovar operojnë 12 kompani sigurimi ndër të cilat SIGAL UNIQA Kosova renditet e para
me 15.86% të tregut për volumin e primeve si dhe ka paguar 17.29% të dëmeve totale të tregut.

2.3 %

2.93 %

3.12 %

SIGAL Life
UNIQA
33.46 %

10.44 %

56.1 %

Në tregun kosovar të sigurimeve
të jetës operojnë 3 kompani ndër
të cilat SIGAL Life UNIQA Kosova
renditet e dyta me 33.46% të
tregut për volumin e primeve dhe
ka paguar 19.79 % të dëmeve.

33.46 %

5.78 %

5.84 %

6.15 %

9.91 %

12.04 %

15.21 %

16.36 %

3.58 %

SIGAL UNIQA
28.71%

2.93 %

9.99 %

10.24 %

10.30 %

10.63 %

SIGAL UNIQA renditet gjithashtu e para edhe për pagesën e dëmeve duke paguar 27.65% të
dëmeve.

13.89 %

Tregu i sigurimeve të jo-jetës, në të cilin operojnë 8 kompani, u udhëhoq nga SIGAL UNIQA e cila
zotëroi 28.71% të tregut.

SIGAL UNIQA
15.86%
14.25%

Tregu shqiptar i sigurimeve jo-jetë

Tregu maqedonas i sigurimeve
SIGAL Life UNIQA
65.82%

11.09 %

39.54 %

UNIQA Life
5.37 %

2.75 %

4.6 %

4.98 %

7.52 %

8.17 %

9.52 %

9.79 %

12.28 %

12.86 %

8.41 %

18.03 %

UNIQA Life renditet e katërta në
tregun maqedonas të sigurimeve të
jetës (5.37 %) në të cilin operojnë 4
kompani dhe ka paguar 2.28 % të
dëmeve.

44 %

Gjatë vitit 2015, në tregun e pensioneve
operuan 3 fonde pensionesh private.
Fondi i Pensioneve SIGAL udhëhoqi
tregun si për vlerën e aseteve neto
(50.44%) ashtu edhe për numrin e
kuotave.

UNIQA
9.48%

Fondi i
Pensioneve SIGAL
50.44 %

14.64 %

Tregu shqiptar i pensioneve private

25.76 %

Që prej disa vjetësh, në tregun shqiptar
të sigurimeve të jetës operojnë 3
kompani sigurimi. Edhe për vitin 2015
tregu u udhëhoq nga SIGAL Life UNIQA
me 65.81% e cila ka paguar 35.07% të
dëmeve të ndodhura në treg.

Në tregun maqedonas të sigurimeve të jo-jetës operojnë 11 kompani. UNIQA a.d. u rendit në
vendin e gjashta për nga volumi i primeve të shkruara (9.48%) dhe ka paguar 9.47 % të dëmeve.

34.92 %

Tregu shqiptar i sigurimeve të jetës
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TË DHËNA KRYESORE / FINANCIAL DATA
Volumi i primeve
Premium volume (Euro)
2015

Volumi i primeve
Premium volume (Euro)
2014

Group 58,335,782

Group

51,195,794

AL

32,917,888

AL

27,489,743

KS

13,393,170

KS

12,729,543

MK

12,024,724

MK

10,976,508

Nr. kontratash
No. of contratcts 2015

Nr. kontratash
No. of contratcts 2014

Group

764,991

Group

674,286

AL

256,264

AL

236,214

KS

133,708

KS

113,565

MK

375,019

MK

324,507

Dëme të paguara
Paid claims (Euro)
2015

Dëme të paguara
Paid claims (Euro)
2014

Group

Group

18,436,920

AL

AL

6,925,731

KS

KS

6,805,962

MK

MK

4,705,227

Nr. dëmesh të paguara
No. of Paid claims 2015

Nr. dëmesh të paguara
No. of Paid claims 2014

Group

82,015

Group

50,281

AL

14,952

AL

14,867

KS

63,076

KS

31,883

MK

3,987

MK

3,531

Objektivat
Forecast 2016

Volumi primeve
Premium volume 2016 (Euro)
Group

63,423,634

AL

36,864,724

KS

13,150,000

MK

13,408,910

2015/2014 për Grupin
Group 2015/2014 (%)
rritur
increased

13.95
%
2015/2014 për Grupin
Group 2015/2014 (%)
rritur
increased

13.45
%

2015/2014 për Grupin
Group 2015/2014 (%)
rritur
increased

32.01
%
2015/2014 për Grupin
Group 2015/2014 (%)
rritur
increased

63.11
%

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a.
Pasqyrat Financiare te Konsoliduara
per vitin e mbyllur me 31 dhjetor 2015
(me raportin e aUdituesit te pavarur bashkelidhur)
Consolidated Financial Statements
as at and for the year ended 31 December 2015
(with the independent auditor’s report thereon)
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RAPORTI I PAVARUR I AUDITIT

Për aksionarët dhe Bordin e Drejtorëve të SIGAL UNIQA Group Austria sh.a.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To the Shareholders and Board of Directors of SIGAL UNIQA Group Austria sh.a.

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të konsoliduara bashkëlidhur të SIGAL UNIQA Group Austria sh.a. dhe filialeve
të saj ("grupi") të cilat përbëhen nga pasqyra e konsoliduar e pozicionit financiar më 31 dhjetor 2015 dhe pasqyra
e konsoliduar e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse, ndryshimet në kapital dhe flukset
e parasë për vitin ushtrimor të mbyllur më këtë datë si dhe nga një përmbledhje të politikave të rëndësishme të
kontabilitetit dhe informacion tjetër shpjegues.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of SIGAL UNIQA Group Austria sh.a. and
its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December
2015 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and
cash flows for the year then ended, and notes comprising a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.

Përgjegjësia e drejtimit për pasqyrat financiare

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Drejtimi është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara në
përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, dhe për ato kontrolle të brendshme që drejtimi i
gjykon si të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale,
qofshin ato për shkak të mashtrimit apo gabimit.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements
in accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Përgjegjësia e audituesit

Auditor’s Responsibility

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare të konsoliduara bazuar në auditimin
tonë. Ne e kemi kryer auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë
që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë e kryejmë auditimin për të arritur sigurinë e arsyeshme për
faktin nëse pasqyrat financiare të konsoliduara janë pa anomali materiale.

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Një auditim përfshin kryerjen e procedurave për të siguruar evidencën e auditimit rreth shumave dhe shënimeve
shpjeguese të dhëna në pasqyrat financiare të konsoliduara. Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i audituesit,
duke përfshirë edhe vlerësimin e rrezikut të anomalive materiale të pasqyrave financiare të konsoliduara, qofshin ato
për shkak të mashtrimit apo gabimit. Gjatë kryerjes së këtyre vlerësimeve të rrezikut, audituesi merr në konsideratë
kontrollin e brendshëm që ka të bëjë me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare të konsoliduara
me qëllim që të përcaktojë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për të shprehur një
opinion mbi efektivitetin e kontrolleve të brendshme të njësisë ekonomike. Një auditim përfshin gjithashtu, vlerësimin
e përshtatshmërisë së politikave të përdorura të kontabilitetit dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kontabël të kryera
nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare të konsoliduara.
Ne besojmë se evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një
bazë për opinionin tonë të auditimit.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to
fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation
of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.

Opinioni

Opinion

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare të konsoliduara japin një paraqitje të drejtë, në të gjitha aspektet materiale,
të pozicionit financiar të grupit me 31 dhjetor 2015, si dhe të performancës financiare dhe të flukseve të parasë për
vitin ushtrimor e mbyllur më këtë datë, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of the Group as at 31 December 2015, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards.

PricewaterhouseCoopers Audit sh.p.k

PricewaterhouseCoopers Audit sh.p.k

Jonid Lamllari
Auditues Ligjor

Jonid Lamllari
Statutory Auditor

22 qershor 2016
Tiranë, Shqipëri

22 June 2016
Tirana, Albania
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Pasqyra e Konsoliduar e Pozicionit Financiar
më 31 dhjetor 2015

(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lekë, përveçse kur përcaktohet ndryshe)

Shënime

31 dhjetor
2015

31 dhjetor
2014

1 janar 2014
rishikuar

10
11
12

468,977
6,508,551
1,852,479

526,862
5,957,626
1.367,895

427,494
5,369,719
946,700

13
14
15

1,080,616
715,354
881,432
2,774
5,237
1,346,866
255,615
13,117,901

934,793
629,690
758,001
6,338
4,355
1,426.884
202,092
11,814,536

922,618
697,074
505,726
5,357
12,538
1,279,298
204,332
10,370,856

AKTIVET
Mjete monetare dhe ekuivalentët e tyre
Depozita me afat
Investime në letra me vlerë
Llogari të arkëtueshme nga sigurimi dhe të
arketueshme te tjera
Aktive të risigurimit
Kostot e shtyra të marrjes në sigurim
Inventari
Tatim fitimi i arketueshëm
Aktive afatgjata materiale
Aktive të tjera
TOTALI AKTIVEVE
DETYRIMET
Rezerva teknike të dëmeve
Rezerva për primet e pafituara
Rezerva të tjera
Detyrime të tatimit mbi fitimin
Detyrime nga sigurimet dhe risigurimet
Tatim fitimi i pagueshëm
Detyrime të tjera
TOTALI I DETYRIMEVE
KAPITALI
Kapitali themeltar
Rezerva të tjera të kapitalit
Rezarva të rrezikut të sigurimit
Rezerva e përkthimit
Fitime të mbajtura
Totali i kapitalit që i atribuohet pronarëve
të Shoqërisë Mëmë
Interesi jo-kontrollues
TOTALI I KAPITALIT
TOTALI I KAPITALIT DHE DETYRIMEVE

16
17

18
18
18
19
20
20

21
22
22

3,653,407
3,794,703
853,163
34,636
481,762
101,115
185,930
9,104,716
2,232,909
52,133
545,761
51,878
1,121,791

3,092,731
3,500,423
705,657
22,447
309,029
97,325
219,378
7,946,990
2,232,909
52,133
530,008
98,002
946,359

2,844,862
3,025,198
402,898
291,349
177,341
6,741,648
2,232,909
52,133
466,519
112,776
755,849

4,004,472
8,713

3,859,393
8,153

3,620,186
9,022

4,013,185
13,117,901

3,894,281
11,814,536

3,629,208
10,370,856
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Consolidated statement of financial position
as at 31 December 2015

(All amounts are expressed in thousand Lek, unless otherwise stated)

Notes
ASSETS
Cash and cash equivalents
Term deposits
Investments in securities
Insurance and other receivables
Reinsurance assets
Deferred acquisition costs
Inventory
Corporate income tax receivable
Property and equipment
Other assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Liabilities for losses and loss adjustment expenses
Unearned premium reserve
Other reserves
Income tax liability
Insurance and reinsurance payables
Provisions
Other payables
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Ordinary shares
Other capital reserves
Insurance risk reserves
Translation reserves
Retained earnings
Total equity attributable to owners
of the Parent
Non-controlling interest
TOTAL EQUITY
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

10
11
12
13
14
15
16
17

18
18
18
19
20
20

21
22
22

31 December
2015

31 December
2014

1 January 2014
restated

468,977
6,508,551
1,852,479
1,080,616
715,354
881,432
2,774
5,237
1,346,866
255,615
13,117,901

526,862
5,957,626
1.367,895
934,793
629,690
758,001
6,338
4,355
1,426.884
202,092
11,814,536

427,494
5,369,719
946,700
922,618
697,074
505,726
5,357
12,538
1,279,298
204,332
10,370,856

3,653,407
3,794,703
853,163
34,636
481,762
101,115
185,930
9,104,716

3,092,731
3,500,423
705,657
22,447
309,029
97,325
219,378
7,946,990

2,844,862
3,025,198
402,898
291,349
177,341
6,741,648

2,232,909
52,133
545,761
51,878
1,121,791

2,232,909
52,133
530,008
98,002
946,359

2,232,909
52,133
466,519
112,776
755,849

4,004,472
8,713

3,859,393
8,153

3,620,186
9,022

4,013,185
13,117,901

3,894,281
11,814,536

3,629,208
10,370,856

Shënimet nga faqja 5 ne 40 janë pjesa integrale e këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara.
Këto pasqyra financiare të konsoliduara janë aprovuar nga Drejtuesit e Grupit më 13 qershor 2016 dhe janë firmosur nga:

The notes on pages 5 to 44 are an integral part of these consolidated financial statements.
These consolidated financial statements have been approved by the Directors of the Group on 13 June 2016 and signed on their
behalf by:

Avni Ponari
Drejtor i Përgjithshëm

Avni Ponari
General Manager

Klement Mersini
Drejtor Finance

Klement Mersini
Finance Manager
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Pasqyra e konsoliduar e të ardhurave dhe shpenzimeve
dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse
për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015

(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lekë, përveçse kur përcaktohet ndryshe)

Shënime

2015

2014
rishikuar

Prime të shkruara bruto
Prime të ceduara risiguruesve
Të ardhura neto nga primi i sigurimit

23
24

7,981,248
(816,208)
7,165,040

7,052.954
(787,786)
6,265,168

Ndryshimi në rezervën për prime të papërfituara
Ndryshimi në rezervën për prime të ceduara risiguruesve
Të ardhura neto nga primet

18
14

(330,276)
(57,554)
6,777,210

(450.640)
(26.903)
5,787,625

Të ardhura nga investimet
Të ardhura të tjera
Të ardhura neto

25
26

153,753
154,881
7,085,844

180,917
169,840
6,138,382

Ndryshimi në rezerva të tjera
Ndryshimi në risigurime të mbledhshme
Dëme dhe shpenzime nga rregullimi i humbjeve
Dëme të sigurimit neto

18
18
18

(147,506)
144,432
(3,103,397)
(3,106,471)

(318,221)
(16,971)
(2,170,546)
(2,505,738)

Kostot e marrjes në sigurim
Shpenzime administrative dhe marketingu
Shpenzime të tjera sigurimi
Humbje nga kurset e këmbimit

27
28
29

(1,331,072)
(1,625,644)
(476,738)
63,756

(896,619)
(1,541,033)
(685.441)
119.203

609,675

628,756

(278,346)
331,329

(251,482)
393,148

444
331,773

15,874
393,148

Fitimi i atribueshëm për:
Pronarët e Shoqërisë Mëmë
Interesi jo-kontrollues

330,741
588

378,125
(851)

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse të
atribueshme për:
Pronarët e Shoqërisë Mëmë
Interesi jo-kontrollues

331,185
588

Fitimi para tatimit
Tatimi mbi fitimin
Fitimi i vitit
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse të vitit

30

Shënimet nga faqja 5 ne 40 janë pjesa integrale e këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara.

393,999
(851)

ANNUAL REPORT 2015/ 37

Consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income
for the year ended 31 December 2015

(All amounts are expressed in thousand Lek, unless otherwise stated)

Note

2015

2014
restated

Premium revenue
Premium ceded to reinsurers
Net written premium

23
24

7,981,248
(816,208)
7,165,040

7,052.954
(787,786)
6,265,168

Change in provision for unearned premium
Change in provision for unearned premium
ceded to reinsurers
Net earned premium

18

(330,276)
(57,554)

(450.640)
(26.903)

6,777,210

5,787,625

Investment income
Other income
Net income

25
26

153,753
154,881
7,085,844

180,917
169,840
6,138,382

Change in other reserve
Change in reinsurance recoverable
Insurance claims and loss adjustment expenses
Net insurance claims

18
18
18

(147,506)
144,432
(3,103,397)
(3,106,471)

(318,221)
(16,971)
(2,170,546)
(2,505,738)

Acquisition costs
Administration and marketing expenses
Other insurance expenses
Foreign exchange losses

27
28
29

(1,331,072)
(1,625,644)
(476,738)
63,756

(896,619)
(1,541,033)
(685.441)
119.203

609,675

628,756

(278,346)
331,329

(251,482)
393,148

444
331,773

15,874
393,148

Profit attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interest

330,741
588

378,125
(851)

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interest

331,185
588

393,999
(851)

14

Profit before income tax
Income tax expense
Profit for the year

30

Other comprehensive income
Total comprehensive income for the year

The notes on pages 5 to 44 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Pasqyra e konsoliduar e ndryshimeve
në kapital

për vitin e mbyllur më 31 december 2015

(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek, përveçse kur përcaktohet ndryshe)

Fitime
të mbartura

Të atribueshme
për pronarët
e Shoqërisë
Mëmë

Interesat
jo-kontrollues

Totali

112,782

789,388

3,653,731

9,022

3,662,753

466,519

(6)
112,782

(33,539)
755,849

(33,545)
3,620,186

9,022

(33,545)
3,629,208

-

-

(14,792)

378,125
15.874

378,125
1,082

(851)
-

377,274
1,082

-

-

-

(14,792)

393,999

379,207

(851)

378,356

-

-

63,489
-

-

(63,489)
(140,000)
-

(140,000)
-

(18)

(18)

-

-

63,489

-

(203,489)

(140,000)

(18)

(140,018)

2,232,909

52,133

530,008

97,984

946,359

3,859,393

8,153

3,867,546

Fitimi / Humbja e vitit
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, neto nga taksa

-

-

-

(46,106)

330,741
444

330,741
(45,662)

588
-

331,329
(45,662)

Totali i te ardhurave gjithpërfshirëse të vitit

-

-

-

(46,106)

331,185

285,079

588

285,667

Pervetesimi i fitimeve te mbartura
Dividendi i paguar
Interesat e pakicës në datën e blerjes

-

-

15,753
-

-

(15,753)
(140,000)
-

(140,000)
-

(28)

(140,000)
(28)

Totali i kontributeve dhe shpërndarja
tek pronarët

-

-

15,753

-

(155,753)

(140,000)

(28)

(140,028)

2,232,909

52,133

545,761

51,878

1,121,791

4,004,472

8,713

4,013,185

Kapitali
themeltar

Rezerva
të tjera
të kapitalit

Rezerva
të rrezikut
të sigurimit

Rezerva
të konvertimit

Gjendja më 1 janar 2014 sipas paraqitjes së
mëparshme

2,232,909

52,133

466,519

Rregullimi i gabimit
Gjendja më 1 janar 2014 e rishikuar

2,232,909

52,133

Fitimi / Humbja e vitit
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse, neto nga taksat

-

Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin
Pervetesimi i fitimeve te mbartura
Dividendi i paguar
Interesat e pakicës në datën e blerjes
Totali i kontributeve dhe shpërndarja
tek pronarët
Gjendja më 31 dhjetor 2014

Gjendja më 31 Dhjetor 2014

Shënimet nga faqja 5 ne 40 janë pjesa integrale e këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara.
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Consolidated statement of changes
in equity

for the year ended 31 December 2015

(All amounts are expressed in thousand Lek. unless otherwise stated)

Share
capital

Other
capital
reserves

Insurance
risk
Reserve

Translation
reserve

Retained
earnimgs

Attributable to
owners of the
parent

Noncontrolling
interest

Total

Balance at 1 January 2014 as previously
stated

2,232,909

52,133

466,519

112,782

789,388

3,653,731

9,022

3,662,753

Correction of error
Balance as at 1 January 2014 as restated

2,232,909

52,133

466,519

(6)
112,782

(33,539)
755,849

(33,545)
3,620,186

9,022

(33,545)
3,629,208

Profit/(loss) for the year
Other comprehensive income, net of tax

-

-

-

(14,792)

378,125
15.874

378,125
1,082

(851)
-

377,274
1,082

Total comprehensive income for the period

-

-

-

(14,792)

393,999

379,207

(851)

378,356

Appropriation of retained earnings
Dividend paid
Non-controlling interest at acquisition date
Total contributions by and distribution
to owners

-

-

63,489
-

-

(63,489)
(140,000)
-

(140,000)
-

(18)

(18)

-

-

63,489

-

(203,489)

(140,000)

(18)

(140,018)

2,232,909

52,133

530,008

97,984

946,359

3,859,393

8,153

3,867,546

Profit/(loss) for the year
Other comprehensive income, net of tax

-

-

-

(46,106)

330,741
444

330,741
(45,662)

588
-

331,329
(45,662)

Total comprehensive income for the period

-

-

-

(46,106)

331,185

285,079

588

285,667

Appropriation of retained earnings
Dividend paid
Non-controlling interest at acquisition date

-

-

15,753
-

-

(15,753)
(140,000)
-

(140,000)
-

(28)

(140,000)
(28)

Total contributions by and distribution
to owners

-

-

15,753

-

(155,753)

(140,000)

(28)

(140,028)

2,232,909

52,133

545,761

51,878

1,121,791

4,004,472

8,713

4,013,185

Balance at 31 December 2014

Balance at 31 December 2015

The notes on pages 5 to 44 are an integral part of these consolidated financial statements.
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Pasqyra e Konsoliduar e Flukseve monetare
për vitin e mbyllur më 31 december 2015

(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek, përveçse kur përcaktohet ndryshe)

2015

Shënime

ANNUAL REPORT 2015/ 43

Consolidated Statement of Cash Flows
for the year ended 31 december 2015

(All amounts are expressed in thousand LEK. unless otherwise stated)

2015

2014
restated

609,675

628,756

124,978
572,795
1,002,462
(85,664)
(153,753)
(29,619)

113,131
684,469
1,025,853
67,384
(180,917)
(80)

2,040,874

2,338,596

(718,618)
(123,431)
(53,523)
3,564
172,733
(29,658)
165,417
(267,039)

(696,644)
(252,275)
2,240
(981)
17,680
139,362
201,405
(220,852)

1,190,319

1,529,593

(63,283)
2,252
(562,589)
(484,584)
(1,108,204)

(260,635)
(608,395)
(421,195)
(1,290,225)

(140,000)
(140,000)

(140,000)
(140,000)

Net (decrease)/increase in cash and cash
equivalents

(57,885)

99,368

526,862

427,494

468,977

526,862

2014
rishikuar

Notes

Cash flows from operating activities

Flukset monetare nga aktivitetet operative:
609,675

628,756

124,978
572,795
1,002,462
(85,664)
(153,753)
(29,619)

113,131
684,469
1,025,853
67,384
(180,917)
(80)

2,040,874

2,338,596

(718,618)
(123,431)
(53,523)
3,564
172,733
(29,658)
165,417
(267,039)
1,190,319

(696,644)
(252,275)
2,240
(981)
17,680
139,362
201,405
(220,852)
1,529,593

(63,283)
2,252
(562,589)
(484,584)

(260,635)
(608,395)
(421,195)

(1,108,204)

(1,290,225)

(140,000)

(140,000)

(140,000)

(140,000)

(Rënie)/rrtije neto ne mjetet monetare dhe
ekuivalentë të tyre

(57,885)

99,368

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre
në fillim të vitit

526,862

427,494

Cash and cash equivalents at beginning
of the year

468,977

526,862

Cash and cash equivalents at the end
of the year

Fitimi para tatimit
Rregullime për:
Amortizimin
Zhvlerësimi i llogarive të arkëtueshme
Ndryshimi në rezervën për primet e pafituara
Ndryshimi në aktivet e risigurimit
Të ardhura nga interesi
Efekti i konvertimit
Fluksi i parasë nga operacionet para
ndryshimeve në aktivet dhe detyrimet operative

16, 29
13

Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet operative:
Ndryshimi në llogari të arkëtueshme nga sigurimit
Ndryshimi në kostot e shtyra të marrjes në sigurim
Ndryshimi në aktivet e tjera
Ndryshimi në inventar
Ndryshimi në detyrime nga aktiviteti risigurues
Ndryshimi në detyrimet e tjera
Interesa të marra
Tatim fitimi i paguar
Paratë neto nga aktivitetet operative
Fluksi i parasë nga aktivitetet investuese:
Blerje e aktiveve afatgjata materiale
Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgata materiale
Të adhura nga depozitat me afat
Të ardhura nga investimi në letra ne vlerë
Flukset neto të përdorura në aktivitetin
investues
Flusket monetare nga aktivitetet financuese:
Dividendët e paguar
Flukset neto të përdorura në aktivitetetet
flnancuese

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre
në fund të vitit

16
11
12

Profit before income tax:
Adjustments for:
Depreciation
Impairment charge
Change in insurance contract provisions
Change in reinsurance assets
Interest income
Translation effect
Cash flows from operating profits before
changes in operating assets and liabilities

16, 29
13

Changes in operating assets and liabilities:
Change in insurance and other receivables
Change in deferred acquisition costs
Change in other assets
Change in inventory
Change in payables from reinsurance activity
Change in other liabilities and provisions
Interest received
Income tax paid
Cash flow generated from operating
activities
Cash flows from investing activities:
Purchases of property and equipment
Proceeds from disposal of property and equipment
Increase of term deposits
Increase in held to maturity financial assets
Net cash used in investing activities

16
11
12

Cash flows from financing activities:
22

10

Shënimet nga faqja 5 ne 40 janë pjesa integrale e këtyre pasqyrave financiare të konsoliduara.

Dividend paid
Net cash used in financing activities

22

10

The notes on pages 5 to 44 are an integral part of these consolidated financial statements.
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SIGAL Business Center, Tirana, Albania
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UNIQA Tower, Vienna, Austria
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Dear Shareholders,

were not in accordance with our strategy.

with a strong focus.

The year 2015 was yet again the best year in our company’s
history. However, we see it not as a reason for premature

I really do believe that in the past five years

rejoicing, but rather as an opportunity to extend our

we have become noticeably more open,

Investment in digitalisation

gratitude to you as our shareholders for your loyalty and

performance-oriented, better and faster, and

We believe that we must meet these challenges

to all our employees for their huge commitment. It is

that this is why we also have managed to attract

– not in a half-hearted fashion, treating them

time to provide you with a candid and personal interim

numerous new, young talents. But I also know

like compulsory exercises, but rather we must

account of the past five years.

that there is still room for improvement across

embrace them as big opportunities. The only

Five years ago, in summer 2011, we presented you with

all areas; in fact, substantial room in some of

way to do this is to transform our core business:

our long-term strategy programme UNIQA 2.0 that was

them.

from a provider of insurance products to an
integrated service provider that picks up their

scheduled to run until 2020:

Andreas Brandstetter
CEO, UNIQA Insurance Group
Chairman, Supervisory Board of SIGAL UNIQA

sector, and we are preparing for it actively and

What is our goal? To double the number of customers to

Second half bringing huge challenges

customers where they stand in their individual

15 million.

On the one hand, the tense economic situation

“environment of needs”, where they intuitively

How do we intend to achieve it? By focusing on our core

on the capital markets with historically low

expect safety and services relating to it.

competencies as a direct insurer in our two core markets,

interest rates and the resulting massively

Austria and Central and Eastern Europe (CEE).

negative impact on parts of the traditional

In order to set off the paradigm shift required for

Where do we want to improve? At UNIQA Austria in

business model and on investment income

this surge of innovation, we have launched the

profitability, at Raiffeisen Insurance in productivity, at

represents the biggest challenge in the “old

largest renewal programme in our history and

UNIQA International in terms of profitable growth in

economy”, i.e. in the existing business model.

will invest a total of about €500 million in our

the existing markets, and across the Group – in view of

In addition, we have to compensate for the

future. These investments, a large part of which

Solvency II – in our risk/return profile.

growing volume of expenses that result from

will already be flowing in 2016, are mostly

What does it take? A significant capital increase on the

the rising number of regulatory provisions

earmarked for the “re-design” of our business

stock exchange and a corporate structure that bears in

and we are also expecting a rather moderate

model, for the creation of competence in terms

mind the needs of the capital market.

economic growth rate for the time being. But

of personnel and the necessary IT systems.

Why is that beneficial to our shareholders? Because we

lamenting this state of affairs is of no use and a

want to increase earnings before taxes: from about €145

waste of energy. The relevant question is: how

On

million in 2010 to up to €400 million by 2015.

do we react to the situation proactively?

Board, I would like to thank you, ladies and

behalf

of

the

entire

Management

gentlemen, for your commitment to UNIQA. I
Hard work – many goals achieved

On the other hand, while we are already

can assure you that we will push forward the

My self-critical review today, in spring of 2016 – and thus

expecting strong headwinds from outside, our

development of your and our UNIQA in spite

roughly halfway through UNIQA 2.0 – is underpinned by

industry – so far insular and resistant to change

of, or perhaps because of the big challenges

the conviction that together we, i.e. as a team of more

– is all of a sudden finding itself within massive

ahead with personal enthusiasm, consistency

than 21,000 employees and partners, have achieved

changes in customer expectations and needs.

and entrepreneurial expertise. We will continue

through hard work most of the goals we set ourselves in

The history of other industries is testament to

to focus on fulfilling your expectations and

2011. Most of them, – but not all:

the fact that the omnipresence of digitalisation

remaining worthy of your trust.

Across our company, the focus on the core competency

across all areas of life is capable of eliminating or

as direct insurer has become more noticeable in our

at least eroding business models in a disruptive

Sincerely,

two core markets, Austria and CEE, over the past five

and brutal fashion, and to the speed at which

Andreas Brandstetter

years. As shareholders, you have been able to follow this

insufficiently agile market participants can lose

CEO UNIQA Group

development in the past five years: wherever investments

ground. This trend will not stop at the insurance
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Dear partners and costumers of
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA,

Art, culture and sport are part of a country

Company Albania from Global Banking and

identity. What politic or diplomacy can not do,

Financial Review; TOP 100 Insurance companies

these three elements can as art, culture and

in CEE from SEE News etc. These awards make us

First of all i want to thank you for another successful year

sport unite cultures and nations. On this regard,

feeling proud and working much more to do the

added in our long partnership.

we are happy and proud to support art, sport

best for our clients.

and culture of our country, with the main aim to
A big thank you goes to all costumers of SIGAL UNIQA

promote Albania in the region and worldwide.

After all these huge work stay a dedicated and

who trusted us their valuable assets, including the most

I am especially happy that one of the most

professional staff. On behalf of SIGAL UNIQA

important thing: their Life.

important sport event on the region, Basketball

I want to thank more than 1200 employees

Balkan League since 2015 is renamed “SIGAL

and sales agents of SIGAL UNIQA and want to

Among difficulties and challenges, the year 2015 was

UNIQA Balkan League”, according to the 3 year

encourage them to keep working together and

a successful year for the entire regional group of SIGAL

agreement.

going through success.

Euros, (14% more than a year before). The year 2015

Technology evolution like in any other field

There will be other challenges during 2016. Our

confirmed once again that we are the leading insurance

has also influenced the insurance industry. We

objectives are clear, not only for 2016 but also in

company in Albania and Kosovo, also in a very good

want to see into the future, to have e new vision

long term. We will continue to be market leaders

position in the insurance market of Macedonia. Since

and to forerun events. Along 2015 we were

and go beyond it as we will continue to grow

many years ago people do trust more in SIGAL UNIQA

concentrated on developing the IT department.

and reinforce our position, with emphasis on

than in any other insurance company in Albania. They

We worked hard to improve the system and

voluntary insurance as a segment with a huge

continue to do so and that makes us proud and happy as

despite offering fast and useful informations, we

potential in our region.

well.

managed to be the first and the only company

UNIQA, increasing the written premiums to 58 million

Avni Ponari
CEO, SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Member, Supervisory Board of SIGAL UNIQA

which is offering to costumers the online

We are opened to any changes that time dictates

We know that obligatory motor insurances lead the

insurance policies. These innovations will be

us by building strategies according to the market

regional insurance market. Though, SIGAL UNIQA is the

implemented on 2016 and we are happy to be

demands and costumer’s needs.

only company who has more than 50% of the written

the first in offering such innovative service.
Costomers are our main goal, thus improving

premiums generated from voluntary insurance. There is a
huge potential on voluntary insurances and this makes us

SIGAL UNIQA is estimated for its contributions

the service and fulfilling costumer’s expectations

optimistic for the future.

to art, culture, history and the economy of

is our obligation.

Albania and the region.
Sincere gratitude to each of you!

2015 was a historic year for our partner, UNIQA Insurance
Group, one of the biggest financial group in Europe.

Besides being awarded as Superbrand of

UNIQA increased earnings before taxes to 6.3 billion

Albania, SIGAL UNIQA has also been awarded

Sincerely,

Euros. It is the best year in the company’s history. The good

and nominated from prestigious international

Avni PONARI

partnership with UNIQA went stronger when UNIQA

financial organizations, such as Best Insurance

CEO, SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

bought additional shares of SIGAL UNIQA. We are happy

Company-Southeast Europe 2016 from Capital

that one of me the most successful group trusted us and

Finance International; The Winner Awards

now SIGAL UNIQA is a strategic and powerful investitor

Trophy

which plays a big role on the economy of three Balkans

Business; Best Enterprise & Manager of the Year

countries such as Albania, Kosovo and Macedonia.

from Europe Business Assembly; Best Insurance

from

Magazine

Top

International

8
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Think.Future
Think.Digital

9

The use of intelligent devices could
reduce insurance risks by

The internet is the
preferred source
of information for
financial services for about

40–60%

60%

616 million

3.4 billion

active internet users in Europe
(70% penetration rate)

smartphone users worldwide
(annual growth rate of 10%)

393
million

active social media accounts
in Europe (46% penetration rate)

Market share of the online retail
segment in Europe doubled to

7.6%
in four years (2008–2012).
Number of online shoppers will
globally double from 2011 to 2017.

+ 100%
(2016: 1.3 billion)

(households)

in the developed countries
of Asia and for

15–25%

55%

(motor vehicle)

in Europe.

respectively.

More than

1 million

search requests about insurance
per day on the internet
in our core markets

A positive internet experience
motivates people all over the
world to like and buy
additional products:

47– 48%

Growth of global data traffic per device
(average growth rate 2015–2021)

Smartphones:

Mobile computers:

50% 35%

20%

DATA FOR ALBANIA

(2015 report of ELECTRONIC AND POSTAL COMMUNICATIONS AUTHORITYAKEP)

Number of
mobile users:

Number of
phone internet user:
1.4 million

3.4

would recommend their
insurer to others;

million

40%

Internet
penetration by
Smartphone:

would buy more products
from them.

Tablets:

46%

increase
Number of wired
internet users:

243,000
(increase 17%)

49%

Wired
Internet
penetration:

9%
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OUR VALUES AND PRINCIPLES
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We inspire

We are dedicated to our costumers and partners. We
care about costumers and we are devoted to them.
We have the desire to meet costumers face to face
and to understand their needs and inspire them. As
a solid group we always support and motivate our
colleagues.

We shape

We constantly develop. We are active, open to
new ideas and implementing new standarts in the
insurance industry with new intelligent solutions. As
a team we develop our strengths and we are always
willing to learn and to grow professionally.

Formësojmë
Shape

We are open

We are honest and straightforward. Our actions
within the company and to other parties are always
open and transparent. We trust our costumers and
colleagues therefore the service we offer is reliable.
There is no hidden agenda, everything is transparent.

Servirim
deliver

We deliver

We want to be successful. As SIGAL UNIQA, our main
aim is to be always the first, alwasys the market lider.
We are successful because we offer our costumers
the best and unrivaled service. We always keep our
promises to costumers and to each other.
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OUR SHAREHOLDERS
Part of UNIQA Insurance Group

Since September 2015 UNIQA Insurance Group has
strengthened its presence and owns 86.93% shares of
the company. UNIQA is one of the leading insurance
groups in Europe, operating in 19 countries and counts
40 insurance companies as part of a big group in which
work 22,000 employees and agents.
Refering to the 2015 year financial terms, UNIQA Group
earned 6 billions Euro in written premiums, 423 million
Euros earnings before taxes and owns 27 billion Euros
assests.
With more than 150 years on the insurance industry,
UNIQA Insurance Group operates in 19 South-East

irepiqhS

European countries and has won the trust of over 10
million costumers. UNIQA plays a key role on European
financial industry and it is estimated continuously with
“A” from “Standart&Poor’s”.

Albanian-American Enterprise Fund
In 2003 the Albanian-American Enterprise Fund (A.A.E.F)
bought 13.3% of SIGAL shares, becoming the first foreign

inodeqaM

investor in Albanian insurance industry.
The American Fund (A.A.E.F) was established with the
initiative and decision of the American Congress in 1995 in the

Shareholders

framework of the agreement “For the democracies of Eastern

up to September 2015

Europe”. A.A.E.F’s main purpose is to promote the economic
development in these countries.
Therefore, after fulfilling its mission to SIGAL UNIQA, affecting
its growth and maturity during the 12 years collaboration, since
September 2015 AAEF sold its shares.
AAEF is established in 1995 in New York. It has offices in

*UNIQA Insurance Group

68.64%

TERENOISKA

American Fund

13.3%

some Eastern European countries including Albania. The US
government has provided $ 30 million in initial capital through
a grant from the US Agency for International Development
(USAID). Fund achievements has gone beyond initial modest
financial resources. With a capital base of $ 30 million, AAEF
has made USD 110 million direct investments in 40 companies.

Local Investors

18.06%
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Supervisory Board
SIGAL UNIQA Group Austria

Structure of Board of Director
Albania, Kosova, Macedonia

SIGAL UNIQA

Non-Life & Reinsurance

Albania

SIGAL Life
UNIQA
Albania

Avni Ponari
CEO
of SIGAL UNIQA Group
Andreas Brandstetter
Chairman of Supervisory Board,
CEO of UNIQA Insurance Group

Edvin Hoxhaj
General Director

Alma Totokoçi
Deputy General Director

Pension Fund

Dititka Kruja
Vise General Director,
Director of Health
Department

SIGAL Life
UNIQA
Albania

Klement Mersini
Director
Finance Department

Naim Hasa
Director

Abdyl Sarja
Director, Legal,
Compliance & HR
Department

Wolfgang Kindl,
Member of Supervisory Board,
CEO of UNIQA International

Gerald Mueller,
Member of Supervisory Board,
UNIQA Insurance Group

Arben Çavolli
Director
Actuaral Department
Franc Gjoka
Director, Internal
Control Deparment
Ogert Shkrepa
Director, Property
Department

Martin Mata,
Member of Supervisory Board,
Albanian-American Enterprise Fund

Dr. Erhard Busek,
Member of Supervisory
Board

SIGAL
UNIQA
Non Life

Kosova
Mal Berisha
CEO

SIGAL Life
UNIQA
Kosova

UNIQA
Jo-Jetë
Macedonia

Ahmet Ismaili,
CEO

Saimir Dhamo,
General Director,
Chairman of Board of
Direcetor

Anila Pishtari,
Deputy CEO

Biljana Stojanov,
Member of Board of
Director, Director of
Legal Deparment

Arber Ponari,
Deputy CEO,Director
Underwritting
Department

Borche Bogeski,
Member of Board of
Director, Director of
Finance Department

Valbona Bardhoshi,
Director
Finance Department

UNIQA
Life
Macedonia
Driton Azizi,
General Director
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IMPORTANT EVENTS

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA part of the
Summit of Oil, Gas and Energy
SIGAL UNIQA Group AUSTRIA was one of the most
important partners of the Summit of Oil, Gas and Energy,
which took place for the first time in Albania. This special
event has an important role on promoting Albania economy
by attracting foreign invetors. Many important gas, energy
and hydrocarbons companies joined the Summit in Tirana.
SIGAL UNIQA, the biggest insurance company in Albania
and part of UNIQA Insurance Group the one of the largest
financial groups in Europe, was introduced as a key partner

Summit of Oil, Gas and Energy

to all companies participating to the Summit, especially
to foreign strategic investors. SIGAL UNIQA became part
of the discussions on strategies related to investiments
and further development of the energy sector in Albania.
Currently, over 70% of SIGAL UNIQA-s portofolio is
generated from important private and public corporations
and institutions, which are implemating long-term projects
of vital importance for Albania economic development.

Basketball Balkan League renamed SIGAL
UNIQA Balkan League
Basketball Balkan League (BIBL) from October 2015 was
renamed “SIGAL UNIQA Balkan League”. The 3 year terms
agreement signed from CEO of SIGAL UNIQA, Mr. Avni
Ponari and General Director of BIBL, Mr. Shay Shtriks.
“BBIL, currently ‘SIGAL UNIQA Balkan League’ is proud that
ALBANIA

a company with such a reputation as SIGAL UNIQA agreed
to collaborate with us on our project for Balkan Baskeball
and also give us the oppurtunity to have their name for
the next three years. This shows that although the Balkan
League nowadays is present only in the Balkans, thanks to
a better organization of sports development with benefits
for local communities, we won the trust of a more familiar

“SIGAL Prishtina” Champion of Balkanleague.

name such as SIGAL UNIQA Group Austria”, -is noticed on
the pressrelease of Sigal UNIQA Balkan League

UNIQ’Art Exhibition
In December 2015, SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
launched the exhibition “UNIQ’Art” with the participation
of diplomatic, media, art and culture representatives. 28
cartoons made by Professor Bujar Kapexhiu (Grand Master)
and Orlis Vathi were exposed to the public for several days.
The Cartoons, made only for SIGAL UNIQA, the biggest
insurance company in the country, showed the importance
of insurance products as a new culture in our country which

UNIQ’Art Exhibition

should be developed. Insurance industry is a necessity of
time.
After Tirana, the exhibition took place also in SIGAL UNIQA
Art and Culture Club in Durres, which was attented by dozens
artists and many art lovers of Durres city. In continuation,
the exhibition will be presented also in many other cities in
Kosovo and Macedonia, starting on Pristina and Skopje.

“Talking about insurance”- Media Meeting
For the first time in Albania an informative meeting was

UNIQ’Art Exhibition

organized with media representatives to discuss about
the development and challenges of the insurance market
in our country also the need of an informed media. The
meeting was organized by SIGAL UNIQA Group Austria,
with the participation of media representatives, journalists
and moderators of all audio-visual media, to talk about the
insurance market in Albania, challenges and development
potential of this market.
CEO of SIGAL UNIQA, Mr. Avni Ponari, during the meeting
underlined the need of an informed media about the
insurance market. Mr. Ponari also spoke about the necessity
of the media to play a key role on informing public about
insurances, because to be insured is a necessity of time and
not a luxury. In the meeting it was also discussed the methods
that can change the trend of insurance market, as currently in
Albania 60% of the insurances consists of compulsory motor
insurance, leaving in the background the importance of

Media Meeting
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insuring life, health, property, business etc, when in fact the

International Ratings for SIGAL UNIQA

opposite should happen. This meeting was widely covered

South East European News (SEE) an institution that

in the press, which noted the importance of organizing such

assesses the economic performance of South-Eastern

meetings and the need of more frequent communication

countries and companies operating in these countries

between financial institutions and the media.

has estimated SIGAL UNIQA as one of the best insurance
companies in the region for the year 2015. SIGAL UNIQA
is the only Albanian company that is on the list of 100

SIGAL UNIQA support “Startup Grind Albania”

best providers in the region. In the list there are analyzed

CEO of SIGAL UNIQA, Mr. Avni Ponari met dozens of young

2,000 financial and non-financial institutions of which

entrepreneurs at Stattup Grind Tirana, a project supported by

are selected only 100.

“Google for Entrepreneurs”, which operates in 70 countries
Startup Grind Albania

around the world. Its aim is to support and encourage young

Superbrand International, based on a survey about the

entrepreneurs on their way on doing business. During

Albanian insurance market for the year 2015, has listed

the meeting, Mr. Ponari spoke about his experience on

SIGAL UNIQA as the best insurance company in Albania.

establishing his company, SIGAL UNIQA, and also he talked

The survey’s aim was to evaluate the biggest insurance

about the challenges of the insurance market in Albania. In

companies operating in Albania, considering such

the end, some of the participants talked personally to Mr.

elements: market position, products, stability, customer

Ponari and asked him advices and ideas how to develop their

loyalty etc. The results showed that SIGAL UNIQA is ranked

initiatives. Mr. Ponari held open to help young entrepreneurs

on top list regarding to all the the above indicators.

on their businesses.
Europe Business Assembly, based in London, has awarded

Startup Grind Albania

Albanian Government estimated SIGAL UNIQA
for its contribution on arts and culture

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA as “Best Enterprise” and

In December 2015, SIGAL UNIQA was nominated by

Assembly awards companies based on merting certain

Albanian Government in the gala evening for the best

criteria such as strong position in the national market,

entrepreneurs, “Golden Bee 2015” as one of the four best

status of the company, modern technology, modern

companies which has supported arts and culture of our

management, high-skilled staff, the reputation of the

country.

business, strategy for successful marketing, pozitive

SeeNews

.

TOP

100SEE2013
Certificate awarded to

SIGAL UNIQA Group Austria sh.a.

Ranked among
the Best Performing Insurance Companies
in Southeast Europe plublished by SeeNews
18 October, 2013

AWARDED

2015/2016

“Best Enterprise in the insurance field”. Europe Business

image in the region, the ranking of investments and
Organized by the Ministry of Economic Development,

attractions as well as the competition.

Tourism, Trade and Entrepreneurship, the evening gala
“Golden Bee 2015” assesses the best enterprises of the

Also, many other institutions have ranked SIGAL UNIQA

year. The purpose of this event is to promote the work

Group AUSTRIA as the best company in Albanian insurance

of the Albanian entrepreneurship and its contribution to

market, including: Global Banking and Financial Review,

economic development and employment.

European Society for Quality Research; Capital Finance
International; Magazine Top International Business;

During the evening, 48 businesses were nominated in 12

Icertias; Qudal International.

different categories among which, SIGAL UNIQA GROUP
AUSTRIA was one of the most appreciated company for
Nominated for “Golden Bee 2015”
Award.

its role and contribution in business and cultural projects.

Best Enterprise
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SOCIAL RESPONSIBILITY
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Promoting Albania

Our folklore and cultural heritage is an important part
of our national identity. In addition to the contribution
of SIGAL UNIQA Art Club, we supported Gjirokastra
National Folk Festival “Argjiro Fest-On”. We are pleased
to support such an event, attented by excellent artists that
promote the values of Albanian art. In accordance with
this philosophy, Opera Festival Marije Kraja is another

Visit of Austrian Rotary Club
in Drimadhes

important event wich has the support of SIGAL UNIQA,
attended by several well-known international artists.
Another similar activity held in Albania and supported
by SIGAL UNIQA Group AUSTRIA is “Takimi Muzikor i
Dy Botëve” which brings together well-known voices
of Albanian and foreign artists in some of our historical
country’s attractions.
Along cultural projects, in 2015 we promoted Albania by
supporting the Albanian pavilion in Milan Expo 2015.
With the invitation of SIGAL UNIQA, Austrian Rotary Club
which consists of important Austrian businessmen, visited
Albania for the first time. For several days the Austrian
Rotary Club explored natural beauty and the rich cultural
heritage of our country.

Insurance through Art
Established since 2010, SIGAL Art and Culture Club
welcomes an average three artistic activities per week,
thus becoming the right place for all lovers of literature,
music and visual arts. The number of activities and the
well known artists attending these activities are the proof
of the role that SIGAL Art and Culture Club has played
on promoting contemporary art and culture of Albania,
through the presentation of new titles of literary, musical
events, painting exhibitions, sculptures, etc. In this way,

SIGAL UNIQA Group Austria, Pristine, Kosova

Visit of Austrian Rotary Club
in Butrint
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the Club of Art and Culture has contributed to the further
education of public with cultural innovations in Durres
and all over Albania.

SIGAL UNIQA TEAM

We promote good health
It is better to prevent a disease than to cure it. Based on
this philosophy, in 2015 SIGAL UNIQA came up with
a new innovation in healthcare by building the first
portable health clinic. The first and the only of its kind in
SIGAL UNIQA Mobile Clinic
in Valbona

Albania, the portable health clinic offers medical service
to costumers and citizens. The clinic was launched in the
northern part of Albania, in Valbona, and after that it was
present also in Vermosh, Shkoder, Berat, Tirana etc, where
costumers of SIGAL UNIQA and citizens were provided

Annual Regional Meeting, 2015

with a variety of examinations, such as basic check up,
Echo, blood glucose measurements, ORL etc. Conceived
as a portable clinic that provides basic diagnostic
services, the clinic will be present all over Albania, by
providing citizens quality health care especially in remote
areas. In the context of health promotion, we have built
SIGAL UNIQA Vital Club, where hundred clients receive
physiotherapy treatments.
SIGAL UNIQA Mobile Clinic
in Vermosh

We support Albanian artists
We are proud of many Albanian artsist who have set up
values of our nation in the international arena. We were
happy to support the Symphony Concert attended by
Shkelzen Doli, member of the Vienna Philarmonic and
at the same time author of “Shpirti Shqiptar” (Albanian
Soul) which opened the Vienna Concert of early -2015.
“Different Trains Festival”, a nice novelty of artistic life
in Albania is another event supported for severel years
by SIGAL UNIQA Group Austria. During the year, SIGAL
UNIQA supported “Tre Tenoret nga Kosova” concert,
described by the media as one of the most important
performances of lyrical music in our country.
Raporti vjetor
Annual report

Kosova
Rr. “Vaso Pasha”, p.n. Pejton, 10 000,
Pristine, Kosova
Tel: (+381) 38 240 241,
Fax: (+381) 38 240 241 123
e-mail: info@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com

Macedonia
Rr. “Marks & Engels” 3, 1000
Skopje, Macedonia
Tel: (+389) 2 3125 920,
Fax: (+389) 2 3215128
e-mail: info@uniqa.mk
www.uniqa.mk

2015

Albania
SIGAL Busines Center
Blv: “Zogu I”, Nr. 1, Tirana, Albania
Tel: (+355) 4 2233 308,
Fax: (+355) 4 2250 220
e-mail: info@sigal.com.al
www.sigal.com.al
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SIGAL UNIQA team includes about 1200 employees and
agents. The average time spent of employees at SIGAL
UNIQA is 7 years, a fact that proves that we invest in
our employees, we prepare and further develop them
professionally.
SIGAL UNIQA’s employees are constantly trained at
headquarters in Tirana as well as from the best managers
of UNIQA International in Vienna and abroad. Meetings
and workshops in different European countries (19
countries where UNIQA operates) that take place several
times a year, are a great opportunity and an exchange
of experiences and cultures for our employees.
SIGAL UNIQA encourages and supports its employees
to participate in courses or after-graduate studies, so
that their academic and professional level can further
develop. A qualified staff means better better service
for the customers, more efficiency, higher scores
and individual success and therefore success for the
company.
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Campaign‘Think SIGAL
UNIQA GROUP AUSTRIA’

The message “Think take heart of your
happiness’
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communication strategy such slogans: “Think, the future
belongs to you”, “Think, sometimes you win sometimes
you learn”, “Think, family is the safest place in the world”

The campaign “Think” was fully presented in the

“Think what makes you happy?”, “Think today is a good

first months of year 2015 and continued successfully

day for a good day” and many other slogans which we

throughout the year. In contrast to previous campaigns

use often in our daily communication and as such are

and slogans, the campaign “Think” shows a new

part of habits in our family, at work or among friends.

philosophy, a new way of thinking and living which is

In this way “Think” is gradually becoming part of

oriented to positivety and happiness. The campaign

everyone’s daily routine.

“Think” is not a sales tactic than an attitude. “Think”
conveys the idea of being all together as a family. It is a

A key part of the campaign ‘Think” is its internalization

way of positive perspective and not passive or negative.

especially by SIGAL UNIQA staff. Think SIGAL UNIQA
means that our perception of customer service is the

Through this new campaign, we want to encourage

same whether we serve our family. With this approach,

people to build their lives, to minimize fears, to face

our goal is to offer a reliable and honest service, to

problems and to find happiness in their life. We also want

support customers and treat them with respect.

to encourage people to take small risks, to overcome
personal boundaries, embrace a new perspective and

Think SIGAL UNIQA also means to overcome the

to be optimistic. Through all these, each of us will have

expectations of our customers. We show our customers a

more happiness in life through daring more to find it.

commitment that goes over the standards and this is the
purpose of our performance.

The message ‘Think SIGAL UNIQA GROUP
AUSTRIA’

We are aware of our responsibility towards our customers,
which means that we give promises that we can keep

The slogan “Think SIGAL UNIQA” helps costumers to
think and act different also to see situations under a new
light. SIGAL UNIQA wants to convey this idea not only to
its costumers but to the entire audience.
Regarding to the fact that people usually face their fears
and insecurities by themselfes, therefore we want to use
this slogan to be positioned as a company that offers
trust and security not only through insurance products
but above all as a partner and a long-term companion
for a better life.
With this philosophy, we have included in our

and provide high quality products.
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FINANCIAL DATA

The Group SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Written premiums for the last four years
2015

32,917,888

2014

27,489,743

13,393,170

12,729,543

12,024,724
AL

10,976,508

KS
2013

24,499,486

2012

21,787,804
0

5

11,151,600

9,410,869

10

15

Company

20

25

8,714,494
30

35

2012

17,598,129
3,228,050
961,625
9,222,743
188,126
8,041,964
672,530
39,913,167

40

2013

(in Euro)

SIGAL UNIQA AL Non-Life & Reinsurance
SIGAL Life UNIQA AL
SIGAL Life UNIQA Pension Fund
SIGAL UNIQA KS Non- Life
SIGAL Life UNIQA KS
UNIQA MK Non-Life
UNIQA Life MK
GROUP

MK

11,041,014

45

50

2015

2014

(in Euro)

18,920,508
4,136,826
1,442,152
10,912,741
238,858
10,371,295
669,719
46,692,100

52 (in Euro)

(in Euro)

(in Euro)

21,976,027
4,724,770
788,946
12,390,804
338,738
10,216,259
760,249
51,195,794

26,826,453
4,821,793
1,269,642
12,482,576
910,595
11,063,068
961,656
58,335,782

Written premiums by products classification for the year 2015
13,764,991

Property

Motor

29,325,428

Life, Health, PA

13,883,339

Pension

1,269,642

Reinsurance

92,382
0

Lloji i Produktit

Property
Motor
Life, Health, Accident
Voluntary Pension*
Reinsurance*
TOTAL

5

10

AL

(in Euro)

15

20

KS

(in Euro)

25

MK

30
(in Euro)

Group

(in Euro)

(in Euro)

9,155,129
14,586,135
7,814,601
1,269,642
92,382

2,142,478
7,028,581
4,222,112
-

2,467,385
7,710,712
1,846,627
-

13,764,991
29,325,428
13,883,339
1,269,642
92,382

32,917,888

13,393,170

12,024,724

58,335,782

* Voluntary Pensions and Reinsurance products are offered only in Albania, respectively by SIGAL UNIQA Reinsurance and SIGAL Life
UNIQA Pension Fund.

UNIQA, Skopje, Macedonia
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Kosova insurance market

REGIONAL INSURANCE MARKET

In the Kosova insurance market operate 12 insurance companies where SIGAL UNIQA Kosova is
ranked the first owning a share of 15.86% of the premium volume and has paid 17.29% of the total
claims of the market.

2.3 %

2.93 %

3.12 %

SIGAL Life
UNIQA
33.46 %

10.44 %

56.1 %

In the Kosova life insurance market
operate 3 life insurance companies.
SIGAL Life UNIQA Kosova is ranked
the second owning a share of
33.46% of the premium volume
and has paid 19.79 % of the total
claims of the market.

33.46 %

5.78 %

5.84 %

6.15 %

9.91 %

12.04 %

15.21 %

16.36 %

3.58 %

SIGAL UNIQA
28.71%

2.93 %

9.99 %

10.24 %

10.30 %

10.63 %

As every year, SIGAL UNIQA is ranked the first even for claims paid, having paid 27.65% of the
market.

13.89 %

The non-life insurance market, where operate 8 companies, has been lead by SIGAL UNIQA with
a total share of 28.71%.

SIGAL UNIQA
15.86%
14.25%

Albanian Non Life insurance market

Macedonian insurance market

11.09 %

39.54 %

44 %

UNIQA Life has been ranked
the fourth in the Macedonia life
insurance market (5.37%) where
operate four companies.

UNIQA Life
5.37 %

2.75 %

4.6 %

4.98 %

7.52 %

8.17 %

9.52 %

9.79 %

12.28 %

12.86 %

18.03 %

8.41 %

UNIQA
9.48%

SIGAL Life UNIQA
Penson Fund
50.44 %

14.64 %

During 2015, in the private pension
market operated 3 private pension
funds. SIGAL Pension Fund led the
market for both number of contributors
(50.44%) and the total contributions
paid.

25.76 %

Since several years, in the Albanian
insurance market operate 3 life
insurance companies. Even in 2015 the
market was led by SIGAL Life UNIQA
with 65.81% which has paid 35.07% of
claims incurred in the market.

Albanian private pension market

In the Macedonia non-life insurance market exercised their insurance activity 11 companies.
UNIQA is ranked the sixth for the share of total written premiums (9.48%) and has paid
9.47 % of the total claims of the market.

SIGAL Life UNIQA
65.82%

34.92 %

Tregu shqiptar i sigurimeve të jetës
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SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Albania

Drejtoria e përgjithshme / Head Ofﬁce
Blv. “:Zogu I’, Nr. 1, Tirana - Albania
Tel. (+355) 4 2233 308, Fax. (+355) 4 2250 220,
e-mail: info @sigal.com.al, www.sigal.com.al

Tiranë
Blv. “:Zogu I’, pll. Diplomatëve, nr. 57
Tel. (+355) 2233 308,

Lezhë
L. Besëlidhja, sheshi Besëlidhja
Tel. 0215 24656

Berat
L. “28 nëntori”
Tel. (+355) 32 234605

Lushnje
L. “Loni Dhamo”
Tel. (+355) 352 21532

Tropojë

Dibër
Shkodër
Pukë
L. “ Nazmi Rushiti “, Peshkopi
Tel. (+355) 218 25155

Kukës

Mamurras
Qendër
Tel. (+355) 69 20 25 829

STRUKTURA E GRUPIT
GROUP STRUCTURE

Rrëshen

Durrës
Lezhë
L. nr. 3, rr. “Skënderbej”,
qendra e Biznesit Monun
Mamurras
Tel. (+355) 522 31047

Laç

Mat
L. “Partizani”, Burrel
Tel. (+355) 217 22746

Dibër
Mat

Elbasan
Krujë
L. “28 Nëntori”, Rr. “11 Nëntori”, pll.109/1, Kati 2
Tel. (+355) 54 244446

Pogradec
L. Nr 2 Rr., ”Rinia”, pallati 80
Tel. (+355) 832 26792

Durrës
Fier
Tiranë
L. “Apollonia”, blv. “Jakov Xoxa”, pll. 1, shk. 4
Tel. (+355) 342 23035
Kavajë

Lushnje

Pogradec

Gjirokastër
L. “Punëtore”, Rr.“Nacionale”
Tel. (+355) 842 67080
Kavajë Fier
L. nr. 1, Sallbeg
Tel. (+355) 552 42562

Pukë
Rr. “Imer Puka”, blloku nr. 1
Tel. (+355) 212 22880

Elbasan

Fushë Krujë
Pallati hark, qendër
Tel. (+355) 563 22869

Berat

Korçë

Korçë
Vlorë
Blv. “Republika”, pranë Kinema Milenium
Tel. (+355) 822 50433

Përmet

Kukës
L. nr. 5
Te. (+355) 242 24532
Laç
Qendër
Tel. (+355) 536 4578

Gjirokastër

Sarandë

Përmet
Shëtitorja “Odhise Paskali”
Tel. (+355) 813 23293

Rrëshen
Sheshi “Abat Doçi”, Mirditë
Tel. (+355) 69 20 74 581

Shqipëri

Sarandë
L. nr. 1, rr. “Flamurit”, nr. 19
Tel. (+355) 852 25045
Shkodër
L. ”V.Shanto”, Rr.”Çajupi” , pll. Fishta 2
Tel (+355) 222 44429
Tropojë
Qendër, Bajram Curri
Tel. (+355) 213 23101
Vlorë
L. Pavarësia, Qendra Tregtare Riviera
Tel. (+355) 332 23121
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SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Kosova

Drejtoria
Rr. “Vaso Pasha” p.n, Pejton 10 000, Prishtinë, Kosova
Tel. (+381) 38 240 241, E-mail: info @sigal-ks.com,
Web site: www.sigal-ks.com

Prishtinë
Rr. “Dëshmorët e Kombit”, nr. 72/a, Lagja Ulpian
Tel. (+381) 38 550 576
Ferizaj
Rr. “Wiliam Wolker” p.n
Tel. (+381) 290 320 536

Mitrovicë

Gjakovë
Rr. “E Tiranës” p.n
Tel. (+381) 44 188 354
Gjilan
Rr. “Adem Jashari”
Tel. (+381) 280 320 810
Mitrovicë
Rr. “Adem Jashari” p.n
Tel. (+381) 44 263 742
Pejë
Rr. “Mbretresha Teutë” p.n
Tel. (+381) 39 420 092
Prizren
Rr. “William Woker” p.n
Tel. (+381) 29 244 024

Kosovë

Pejë

Gjilan
Ferizaj
Prizren

Drejtoria
Rr. “Marks dhe Engels 3, 1000 Shkup, Maqedoni
Tel. (+389) 2 3109 060, Fax. (+389) 2 3215 128,
E-mail: info@uniqa.mk, www.uniqa.mk

Shkup
Xhon Kenedi, nr. 27
Tel. (+389) 2 2621 211

Negotivë
Marshal Tito nr. 43
Tel. (+389) 43 370 590

Berovë
Marshal Tito nr. 115
Tel. (+389) 75 811 801

Ohër
Bul. Turisticka bb zgr. Remis Kiﬂa
Tel. (+389) 46 231 616

Delcevo
Nikola J. Vapcarov
Tel. (+389) 75 309 005

Prishtinë

Gjakovë

UNIQA
Macedonia

Maqedoni
Prespë

Leninova
Tel. (+389) 47 453 000

Dibër
Bratstvo Edinstvo
Tel. (+389) 46 835 145

Prilep
11 Oktomvri Lam.A 8
Tel. (+389) 48 427 657

D. Hisar
Goce Delcev Nr.9A
Tel. (+389) 47 275 000

Probishtip
Hristjan T. Karposh
Tel. (+389) 32 480 860

Gostivar
Dimitar Vlaho
Tel. (+389) 42 221 046

Radovish
Marsal Tito nr.23
Tel. (+389) 32 630 309

Gjevgjeli
7 Noemvri
Tel. (+389) 34 218 568

Strugë
Tetovë
JNA
Tel. (+389) 46 783 201Shkup

Kavadar
Ilidenska nr. 115
Tel. (+389) 34 400 288

Koçan
Marshal Tito 86 A
Tel. (+389) 33 272 150
Kriva Palanka
Marsal Tito nr.230a
Tel. (+389) 31 372 182

Probishtip
Koçan
ShënNikollë
Vinicë
Shtip

Strumicë

Mladinska Nr. 45
Gostivar

Tel. (+389) 34 430 083

Kërcovë
Kuzman Jusfovski Pitu
Tel. (+389) 45 224 290

Shën Nikollë
Ilined
Tel. (+389) 32 444 045

Dibër
Strugë

Kërçovë

Shtip
Tosho Arsov nr. 38
Prilep
Tel. (+389) 32 389 710
Tetovë D.Hisar
Ilindeska,
nr. 51
Ohër
Tel. (+389) 44 351 630

Prespë

KrivaPalanka

Kumanovë

Kumanovë
Potok Serava nr. 2
Tel. (+389) 31 437 187

Veles
Manastir
Strasho Pinxhur nr. 6
Tel. (+389) 32 43 211 806

Manastir
Stalarska
Tel. (+389) 47 203 646

Vinicë
Ilidenska
Tel. (+389) 33 364 559

Berovo

Veles
Kavardaci

Negotinë

Strumica

Gjevgjeli
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Produktet që ofron SIGAL UNIQA Group AUSTRIA:

Insurance products offered by SIGAL UNIQA Group AUSTRIA:

Sigurimet Motorike
-Sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorike brenda vendit, TPL
- Sigurimi i mjeteve për jashtë territorit të Shqipërisë, Kartoni Jeshil
- Polica pë sigurimin e vetë mjetit motorik, Kasko
- Mini Kasko
- Sistemi i gjetjes së vendndodhjes së automjetit, GPS

Motor Insurance
- Motor third party liability insurance inside Albania, MTPL
- Motor third party liability insurance outside Albania, Green Card
- Motor own damage insurance, Casco
- Mini Casco
- Global Positioning System, GPS

Sigurimi i Aksidenteve dhe Shëndetit
- Sigurimi nga aksidentet i punonjësve
- Sigurimi nga aksidentet i nxënësve dhe studentëve
- Sigurimi nga aksidentet i sportistëve
- Sigurimi i kombinuar i aksidenteve dhe shëndetit
- Sigurimi i shëndetit në udhëtim
- Sigurimi privat i shëndetit
- Sigurimi shëndetësor me spitalet private

Personal accident and health Insurance
- Accident insurance for employees
- Accident insurance for pupils and students
- Accident insurance for athletes
- Personal accident combined with health insurance
- Travel health insurance
- Private health insurance
- Health insurance with private hospitals

Sigurimi i Pasurisë
- Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet shtesë; tërmeti, përmbytja
- Sigurimi nga ndërprerja e biznesit
- Sigurimi nga vjedhja

Property Insurance
- Fire and additional risk insurance
- Business interruption insurance
- Theft insurance

Sigurimet Inxhinierike
- Sigurimi nga të gjitha rreziqet në montim. CAR
- Sigurimi nga të gjitha rreziqet në ndërtim, EAR
- Sigurimi i makinerive

Engineering Insurance
- Constructor’s all risk
- Erection all risk
- Machinery insurance

Sigurimi i Përgjegjësisë
- Sigurimi i përgjegjësisë së produktit
- Sigurimi i përgjegjësisë profesionale
- Sigurimi i përgjegjësisë së hoteleve dhe restoranteve
- Sigurimi i përgjegjësisë publike

Liability Insurance
- Product liability insurance
- Professional liability insurance
- Liability insurance for hotels and restaurant
- Public liability insurance

Sigurimi i të gjitha llojeve të Garancive
- Sigurimi i ofertës
- Sigurimi i kontratës
- Sigurimi i eksporteve dhe importeve

Guarantee insurance
- Offer insurance
- Contractor insurance
- Import & export insurance

Sigurimet e Bankave
- Sigurimi i parave në kasafortë
- Sigurimi i parave gjatë transportit
- Sigurimi kompleks i bankave

Banks insurance
- Cash in safe insurance
- Cash in transit insurance
- Complex bank insurance, BBB

Sigurimi i Bujqësisë dhe Blegtorisë

Agriculture and Farming Insurance

Sigurimet e Jetës
- Sigurimi i jetës me kursim
- Sigurimi i jetës me afat
- Sigurimi i kombinuar i jetës në grup
- Sigurimi i jetës për hua për individë
- Sigurimi i portofoleve të huave
- Sigurimi i aksidenteve dhe shëndetit kombinuar me;
Sëmundje kritike, cash plan, dëmtime trupore nga aksidentet

Life Insurance
- Endowment insurance
- Term life insurance
- Group life combined insurance
- Individual credit life insurance
- Foreign portfolio insurance
- Accident and health insurance combined with;
Critical illness, cash plan, physical damage from accidents

Sigurimi i Marinës, Aviacionit dhe Transportit të Mallrave
- Sigurimi i avionit dhe helikopterit
- Sigurimi i anijeve, H&M (Hull & Machinery)
- Sigurimi i përgjegjësisë civile për anijet, P&I (Protection&Indemnity)
- Sigurimi i mallrave gjatë transportit
- Sigurimi i jahteve
- Sigurimi CMR

Marine, Aviation and Cargo Insurance
- Aviation and helicopter insurance
- Hull & Machinery vessel insurance
- Protection and indemnity vessel insurance
- Goods in transit insurance
- Yacht insurance
- CMR insurance

Albania

Kosova

SIGAL Busines Center
Blv: “Zogu I”, Nr. 1, Tirana, Albania
Tel: (+355) 4 2233 308,
Fax: (+355) 4 2250 220
e-mail: info@sigal.com.al
www.sigal.com.al

Rr. “Vaso Pasha”, p.n. Pejton, 10 000,
Pristine, Kosova
Tel: (+381) 38 240 241,
Fax: (+381) 38 240 241 123
e-mail: info@sigal-ks.com
www.sigal-ks.com

Macedonia
Rr. “Marks & Engels” 3, 1000
Skopje, Macedonia
Tel: (+389) 2 3125 920,
Fax: (+389) 2 3215128
e-mail: info@uniqa.mk
www.uniqa.mk

