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Raporti i Audituesve te Pavarur

PEr Bordin e Drejtor€ve dhe drejtimin e Sigal Uniqa Group Austria sh.a

Opinioni

Ne kemi audituar pasqyrat financiare individuale te Sigal Uniqa Group Austria
sh.a. ("Shoq6ria"), sig paraqiten n€ faqet '1 deri 36, te cilat p6rfshijn€ pasqyr6n
individuale t€ pozicionit financiar me 31 dhjetor 2018, pasqyr€n individuale t€
fitimit ose humbjes dhe tE ardhurave tE tjera gjithep6rfshir€se, pasqyr€n
individuale e ndryshimeve nE kapital dhe pasqyrdn individuale e flukseve
monetare p6r vitin e mbyllur n€ at€ dat€, si dhe sh6nimet p6r pasqyrat financiare,
p6rfshire nj6 p6rmbledhje te politikave tE r6nd€sishme kontabel dhe shdnimeve
te tjera shpjeguese.

Sipas opinionit ton€, pasqyrat financiare individuale bashkrilidhur japin nje
pamje t€ vdrtet6 dhe t€ drejte tE pozicionit financiar t€ pakonsoliduar t6
Shoq6ris6 mE 31 dhjetor 2018, si dhe t€ performanc€s s€ saj financiare tE
pakonsoliduar dhe flukseve t€ saj td paras€ p€r vitin e mbyllur n€ at6 dat6, nE
p6rputhje me Standardet Nddrkomb6tare t6 Raportimit Financiar (SNRF).

Baza pdr Opinionin

Ne e kryem auditimin ton6 n€ p€rputhje me Standardet Nd€rkombdtare td
Auditimit (SNA-te). P€rgjegj€sit6 tona sipas kdtyre standardeve jan€ p€rshkruar
n€ mEnyr6 m€ t€ detajuar n€ seksionin e raportit ku jepen Pergjegjesit€ e
Audituesve p6r Auditimin e Pasqyrave Financiare.

Ne jemi td pavarur nga Shoq€ria nE p€rputhje me Kodin e Etikds p€r
Profesionist€t Kontab€l t€ Bordit tO Standardeve Nd6rkomb€tare te Etik€s per
Profesionist€t Kontab€l (Kodi i BSNEPK) dhe me Kodin e Etikes tE lnstitutit te
Ekspert6ve Kontab6l tE Autorizuar nE Shqiperi (Kodi i IEKA), si dhe me kdrkesat
etike td Ligjit Nr. 10091, dat€ 5 mars 2009, "PEr auditimin ligjor, organizimin e
profesionit tE Audituesit Ligjor dhe tE Kontabilistit t€ Miratua/', t€ ndryshuar, qE
jan€ te zbatueshme p€r auditimin e pasqyrave financiare n€ Shqip6ri, dhe kemi
pdrmbushur pergjegj€sit€ e tjera etike ne perputhje me k€to k6rkesa dhe me
Kodin e BSNEPK dhe Kodin e IEKA.

Ne besojm6 se evidenca e auditimit qE kemi siguruar 6shte e mjaftueshme dhe
e pdrshtatshme p6r t€ dhend nj6 baz€ p6r opinionin ton6.
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lnformacione td tjera

Drejtimi 6shtd pergjegjes per informacionet e tjera. lnformacionet e tjera
perfshijne informacionin qe jepet ne raportin vjetor te pergatitur nga drejtimi ne
pdrputhje me Nenin 128 te Ligjit nr. 52 " Pdr veprimtarind e sigurimeve dhe
risigurimeve", dhe nuk perfshijne pasqyrat financiare dhe raportin tone te
audituesve mbi keto pasqyra. Raportin vjetor presim qe ta kemi ne dispozicion
pas dates se ketij raporti te audituesve.

Opinioni ynd mbi pasqyrat financiare individuale nuk mbulon informacionet e
tjera dhe ne nuk shprehim ndonjd lloj konkluzioni qE jep siguri ne lidhje me keto
informacione.

Ne lidhje me auditimin tone te pasqyrave financiare individuale, ne kemi
pergjegjesine te lexojme informacionet e tjera, te identifikuara me lart kur t'i
sigurojme ato dhe te konsiderojme nese keto informacione te tjera kane
mosperputhje materiale me pasqyrat financiare individuale, apo me njohurite qe
ne kemi marre gjate auditimit, ose nese duket se ato kane anomali materiale.

Pasi te lexojme raportin vjetor, nese arrijme nd pdrfundimin se ne ket6 raport
ka nje anomali materiale, atehere ne duhet te komunikojme per kete qeshtje
me ata q6 jane te ngarkuar me qeverisjen.

Pergjegjdsirc e Drejtimit dhe te Personave b Ngarkuar me Qeverisjen ne lidhje
me Pasqyrat Financiare

Drejtimi 6sht€ pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e drejte te pasqyrave
financiare individuale ne p6rputhje me SNRF{6, dhe p6r ato kontrolle te
brendshme qe drejtimi i gjykon te nevojshme per te bere te mundur pergatitjen
e pasqyrave financiare individuale qd nuk permbajnd anomali materiale, qofte
per shkak te mashtrimit apo gabimit.

Ne pergatitjen e pasqyrave financiare individuale, drejtimi 6sht6 pergjegjes per
te vleresuar aftesine e Shoqerise per te vazhduar n6 vijimesi, per te dhene
informacion, nese 6shte e zbatueshme, per geshtjet qe kane t6 bdjnd me
vijimesine dhe perte p6rdorur parimin kontabdl te vijimesise perveq se ne rastin
kur drejtimi synon ta likuidojd Shoq6rin6 ose te nderprese aktivitetet, ose ndse
nuk ka alternative tjeter reale perveg sa me siper. Personat e ngarkuar me
qeveris.ien jane pergjegjes per mbikeqyrjen e procesit te raportimit financiar t6
Shoqerise.

Pergjegjesite e Audituesve pdr Auditimin e Pasqyrave Financiare

Objektivat tona jane qe te arrijme njd siguri te arsyeshme lidhur me faktin nese
pasqyrat financiare n6 teresi nuk kane anomali materiale, per shkak te
mashtrimit apo gabimit, dhe t6 l6shojm6 nje raport auditimi qe perfshin opinionin
tone.

Siguria e arsyeshme eshte nje siguri e nivelit t6 lartd, por nuk eshte nje garanci
qe nje auditim i kryer sipas SNA-ve do te identifikoj6 gjithmond nje anomali
materiale kur ajo ekziston. Anomalite mund te vijne si rezultat igabimit ose i

mashtrimit dhe konsiderohen materiale nese, individualisht ose te marra se
bashku, pritet qe ne menyre te arsyeshme te influencojne vendimet ekonomike
te perdoruesve te marra bazuar nd keto pasqyra financiare.



Si pjese e auditimit ne perputhje me SNA{e, ne ushtrojme gjykimin profesional
dhe ruajmd skepticizmin profesional gjate gjithe auditimit. Ne gjithashtu:

ldentifikojme dhe vleresojme rreziqet e anomalise materiale, qofte per shkak
td mashtrimit ose gabimit, hartojme dhe kryejme procedurat e auditimit ne
pergjigje ta ketyre rreziqeve, dhe marrim evrdence auditimi q6 eshte e
mjaftueshme dhe e pershtatshme p6r te siguruar nj6 baz6 p6r opinionin ton6.
Rreziku i mos zbulimit te nj6 anomalie materiale si rezultat i mashtrimit 6shte
me ilarte se rreziku si rezultat igabimit, sepse mashtrimi mund te perfshije
marrdveshje td fshehta, falsifikime, pdrjashtime t6 qdllimshme, informacione
te deformuara, anashkalime te kontrolleve t6 brendshme.

- Sigurojmd nje njohje td kontrollit te brendshem qe ka te beje me auditimin
me q6llim qe t6 pdrcaktojme procedurat e auditimit qe jane te pershtatshme
sipas rrethanave, por jo per qellime te shprehjes se nje opinioni mbi
efikasitetin e kontrollit t6 brendshdm t6 Shoqdris6.

- Vleresojme pershtatshmerine e politikave kontabel t6 pdrdorura dhe
arsyeshmerine e gmuarjeve kontab6l dhe t6 shpjegimeve perkatese te bera
nga drejtimi.

- Nxjerrim nje konkluzion ne lidhje me pershtatshmerine e perdorimit te bazes
kontabel td vijimdsis6, dhe bazuar n6 evidencdn e auditimit te marre, nese
ka njd pasiguri materiale ne lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund te
hedhe dyshime te medha per aftesine e Shoqerisd per te vijuar veprimtarine.
Nese ne arrijme ne p€rfundimin qe ka nje pasiguri ne duhet te t€rheqim
vemendjen ne raportin e audituesit ne lidhje me shpjegimet e dhena ne
pasqyrat financiare individuale, ose nese kdto shpjegime jane te
papershtatshme, duhet td modifikojm6 opinionin tone. Konkluzionet tona
bazohen n6 evidencdn e auditimit te marre deri ne daten e raportit tone te
auditimit. Megjithate, ngjarje ose kushte t6 ardhshme mund te bejne qe
Shoqeria te nderprese veprimtarine.

- Vleresojme paraqitjen e pergjithshme, strukturen dhe permbajtjen e
pasqyrave financiare individuale, perfshire informacionet shpjeguese t6
dhdna, dhe nese pasqyrat financiare individuale paraqesin transaksionet
dhe ngjarjet ne to ne nje menyre qe arrin paraqitjen e drejt6.

Ne komunikojmd me personat e ngarkuar me qeverisjen, perveg te tjerave, lidhur
me qellimin dhe koh6n e auditimit dhe gjetjet e rdndesishme te auditimit,
pdrfshird ndonje mangesi t6 r6nd6sishme nd kontrollin e brendsh6m q6 ne mund
te identifikojme gjate auditimit.
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Raport Ueter mbi kerkesat negullatore - kdrkesat e Autoitetit te Mbikeqyrjes
Financiare td Shqipdrisd per Marzhin e Aft6sls6 Paguese dhe Aktiveve ne
Mbulim tE Rezervave Teknike.

NE baz6 te kerkesave te Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare, ne kemi |exuar
skedulet plotesuse shoqeruese te aftesise paguese dhe aktivet qd ne mbulim te
rezervave teknike. ("Skedulet plotesuese"). Keto Skedule plotesuese te
pergatitura nga drejtimi nuk jane pjes6 shoqdruese e pasqyrave financiare
individuale. lnformacioni financiar historik, i paraqitur ne Raportet plotesuese te
pergatitur nga drejtimi, eshte konsistent, ne te gjitha aspektet materiale, me
informacionin vjetor financiar te paraqitur ne pasqyrat financiare individuale
shoqeruese te Shoqerise me 31 dhjetor 2018, te pergatitur n6 perputhje me
legjislacionin kombdtar te kontabilitetit, i aplikueshem per shoqerite e sigurimeve
ne Shqiperi. Drejtimi eshte pergjegjes per pergatitjen e skeduleve plotesuese,
ne perputhje me ligjin "P6r veprimtarine e sigurimit dhe risigurimeve" nr. 52 te



SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a. 
Pasqyra individuale e pozicionit financiar 
(Te gjitha shumat jane shprehur ne mije Lek) 

Aktive 
Mjete monetare dhe ekuivalente te tyre 
Depozita me afat me bankat 
Llogari te arketueshme nga sigurimi 
Tatim fitimi i arketueshem 
Shpenzimet e shtyra te marrjes ne sigurim 
Llogari te arketueshme nga risigurimi 
lnvestime ne filiale 
Aktive afatgjata materiale 
Aktive te tjera 
Totali i aktiveve 

Detyrime 
Rezerva per deme 
Rezerva per primet e pafituara 
Detyrime te tjera 
Totali i detyrimeve 

Kapitali 
Kapitali aksionar 
Rezerva te rrezikut te sigurimit 
Fitimi i mbartur 
Totali i kapitalit 
Totali i detyrimeve dhe kapitalit 

Shenime 

9 
10 
11 
29 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 

31 dhjetor 2018 

96,075 
3,439,499 

550,666 
54,698 

314,856 
795 ,280 

2,223,050 
728,768 
148,660 

8,351,552 

2,291 ,878 
1,992,179 

427,435 
4,711,492 

2,232,909 
262,225 

1,144,926 
3,640,060 
8,351,552 

31 dhjetor 2017 

116,302 
3,416,820 

428,482 
40,613 

268,606 
895,409 

2,223,050 
699 ,742 
160,815 

8,249,839 

2,161 ,557 
1,976,580 

495,538 
4,633,675 

2,232,909 
262 ,225 

1,121 ,030 
3,616,164 
8,249,839 

Keto pasqyra financiare individuale jane aprovuar nga Bordi Drejtues i Shoqerise me 30 prill 2019 dhe jane 
firmosur nga: 

Shenimet nga faqja 5 ne 36 jane pjese integrale e ketyre pasqyrave financiare individuale. 



SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a. 
Pasqyra individuale e fitimit ose humbjes dhe të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse  
 (Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek) 
 

Shënimet nga faqja 5 në 36 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare individuale. 
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 Shënime 
Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2018 
Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2017 
    
Prime të shkruara bruto 22 4,113,160 4,003,441 
Ndryshimi në rezervat e primeve të pafituara 18 (15,599) 139,602 
Primet bruto te fituara  4,097,561 4,143,043 
    
Prime të ceduara në risigurim 23 (642,144) (672,344) 
Ndryshimi në risigurim në rezervat e primeve 
të pafituara 18 (88,187) (131,297) 
Të ardhura neto nga primi i sigurimit  3,367,230 3,339,402 
    
Të ardhura të tjera 24 94,535 63,696 
Të ardhura neto  3,461,765 3,403,098 
    
Ndryshimi në rezervat e dëmeve të sigurimit 17 (130,321) (245,343) 
Ndryshimi në pjesëmarrjen e risigurimit ne 
rezervën e dëmeve   17 (11,941) 249,371 
Dëme të paguara 17 (1,149,307) (1,270,002) 
Dëme të paguara të risiguruara 17 8,421 169,323 
Dëme të sigurimit neto  (1,283,148) (1,096,651) 
    
Kostot e marrjes në sigurim 25 (628,357) (768,006) 
Shpenzime administrative 26 (1,123,026) (1,044,300) 
Shpenzime të tjera sigurimi 27 (293,526) (236,932) 
Fitimi operativ  133,708 257,209 
    
Të ardhura nga investimet 28 197,776 174,124 
Humbje nga kursi i këmbimit  (126,530) (125,044) 
  71,246 49,080 
    
Fitimi para tatimit  204,954 306,289 
    
Shpenzime për tatimin mbi fitimin 29 (20,058) (58,266) 
    
Fitimi i vitit  184,896 248,023 
    
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse  - - 
    
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse të 
vitit  184,896 248,023 

 
 
 



SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a. 
Pasqyra individuale e ndryshimeve në kapital  
(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek) 
 

Shënimet nga faqja 5 në 36 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare individuale. 
3 

 
Kapitali 

aksionar 

Rezerva të 
rrezikut të 
sigurimit 

Fitimi i 
mbartur Totali 

Gjendja më 1 janar 2017 2,232,909 262,225 1,038,007 3,533,141 
Fitimi i vitit - - 248,023 248,023 
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për 
vitin - - 248,023 248,023 
Transaksione me pronarët e Shoqërisë     
Dividendë të paguar - - (165,000) (165,000) 
Totali i transaksioneve me pronarët e 
Shoqërisë - - (165,000) (165,000) 
Gjendja më 31 dhjetor 2017 2,232,909 262,225 1,121,030 3,616,164 
     
Gjendja më 1 janar 2018 2,232,909 262,225 1,121,030 3,616,164 
Fitimi i vitit - - 184,896 184,896 
Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për 
vitin - - 184,896 184,896 
Transaksione me pronarët e Shoqërisë     
Dividendë të paguar - - (161,000) (161,000)  
Totali i transaksioneve me pronarët e 
Shoqërisë - - (161,000) (161,000)  
Gjendja më 31 dhjetor 2018 2,232,909 262,225 1,144,926 3,640,060 
     



SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a. 
Pasqyra individuale e flukseve monetare  
(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek) 
 

Shënimet nga faqja 5 në 36 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare individuale. 
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 Shënime 
Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2018 

Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2017 

    
Flukset monetare nga veprimtaritë operative    
    
Fitimi i vitit  184,896 248,023 
Rregullime për:    
Amortizimi 15 43,349 58,286 
Humbje nga nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve 
afatgjata materiale  2,379 2,088 
Të ardhura nga interesi 28 (25,561) (21,239) 
Të ardhura nga dividendët 28 (172,215) (152,885) 
Zhvlerësime të llogarive të arkëtueshme nga sigurimi 11 64,704 229,418 
Shpenzime për tatimin mbi fitimin 29 20,058 58,266 
Flukset monetare nga veprimtaritë operative para 
ndryshimeve në aktivet dhe detyrimet operative 
Ndryshime ne:  117,610 421,957 
— llogaritë e arkëtueshme nga risigurimi  100,129 (118,075) 
— llogaritë e arkëtueshme nga sigurimi  (186,888) (358,864) 
— kostot e shtyra të marrjes në sigurim  (46,249) 191,187 
— aktivet e tjera  10,774 91,709 
— rezervat për dëme  130,321 245,343 
— rezervat për primet e pafituara  15,599 (139,602) 
— detyrimet dhe provizionet e tjera  (66,722) 47,237 
Mjetet monetare të gjeneruara nga veprimtaritë 
operative para interesit dhe tatimit  74,574 380,892 
Tatimi fitimi i paguar   (34,143) (127,482) 
Interesa të arkëtuara  24,572 20,243 
Flukset monetare neto nga veprimtaritë operative  65,003 273,653 
    
Flukset monetare nga veprimtaritë investuese    
Blerje e aktiveve afatgjata materiale 15 (74,754) (36,625) 
Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata materiale  - 10,649 
Investime në depozita me afat  (21,691) (31,488) 
Dividend të arkëtuar 28 172,215 152,885 
Rritje në kapitalin aksionar të filialeve 14 - (204,900) 
Flukset monetare neto të përdorura në 
veprimtaritë investuese  75,770 (109,479) 
    
Flukset monetare nga veprimtaritë financuese    
Dividend të paguar  (161,000) (165,000) 
Flukset monetare neto të përdorura në 
veprimtaritë financuese  (161,000) (165,000) 
    
Pakësim neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të 
tyre  (20,227) (826) 
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të vitit  116,302 117,128 
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të 
vitit 9 96,075 116,302 
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