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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 lekë) 
 

Shënimet nga faqja 5 në 39 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare individuale. 
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 Shënime 
Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2019 
Për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2018 

    
Prime të shkruara bruto 22 4,293,007 4,113,160 
Ndryshimi në rezervat e primeve të pafituara 18 (201,732) (15,599) 

Primet bruto te fituara  4,091,275 4,097,561 
    
Prime të ceduara në risigurim 23  (677,803)  (642,144) 
Ndryshimi në risigurim në rezervat e primeve 
të pafituara 18 111,464  (88,187) 

Të ardhura neto nga primi i sigurimit  3,524,936 3,367,230 
    
Të ardhura të tjera 24 60,275 94,535 

Të ardhura neto  3,585,211 3,461,765 
    
Ndryshimi në rezervat e dëmeve të sigurimit 17  (1,453,600)  (130,321) 
Ndryshimi në pjesëmarrjen e risigurimit ne 
rezervën e dëmeve   17  1,166,799   (11,941) 
Dëme të paguara 17  (1,934,737)  (1,149,307) 
Dëme të paguara të risiguruara 17 628,482 8,421 

Dëme të sigurimit neto   (1,593,056)  (1,283,148) 
    
Kostot e marrjes në sigurim 25 (681,589)  (628,357) 
Shpenzime administrative 26 (991,238)  (1,123,026) 
Shpenzime të tjera sigurimi 27 (263,882)  (293,526) 

Fitimi operativ  55,446 133,708 
    
Të ardhura nga investimet 28 134,281 197,776 
Humbje nga kursi i këmbimit   (25,845)  (126,530) 

  108,436 71,246 
    

Fitimi para tatimit  163,882 204,954 
    
Shpenzime për tatimin mbi fitimin 29  (31,529)  (20,058) 
    

Fitimi i vitit  132,353 184,896 

    
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse  - - 
    

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse të 
vitit  132,353 184,896 

 

 
 



SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a. 
Pasqyra individuale e ndryshimeve në kapital  

(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë lekë) 
 

Shënimet nga faqja 5 në 39 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare individuale. 
3 

 

Kapitali 
aksionar 

Rezerva të 
rrezikut të 
sigurimit 

Fitimi i 
mbartur Totali 

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 

     

Gjendja më 1 janar 2019 2,232,909 262,225 1,144,926 3,640,060 
Fitimi i vitit - - 132,353 132,353 

Totali i të ardhurave gjithëpërfshirëse për 
vitin - - 132,353 132,353 

Transaksione me pronarët e Shoqërisë     
Dividendë të paguar - - (140,000) (140,000) 

Totali i transaksioneve me pronarët e 
Shoqërisë - - (140,000) (140,000) 

Gjendja më 31 dhjetor 2019 2,232,909 262,225 1,137,279 3,632,413 

     



SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Sh.a. 
Pasqyra individuale e flukseve monetare  

(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë lekë) 
 

Shënimet nga faqja 5 në 39 janë pjesë integrale e këtyre pasqyrave financiare individuale. 
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 Shënime 
Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2019 

Viti i mbyllur më 
31 dhjetor 2018 

    
Flukset monetare nga veprimtaritë operative    
    
Fitimi i vitit  132,352 184,896 
Rregullime për:    
Amortizimi 15 45,247 43,349 
Humbje nga nxjerrja jashtë përdorimit e aktiveve 
afatgjata materiale  3,512 2,379 
Të ardhura nga interesi 28 (11,010) (25,561) 
Të ardhura nga dividendët 28 (135,792) (172,215) 
Zhvlerësime të llogarive të arkëtueshme nga sigurimi 11 66,495 64,704 
Shpenzime për tatimin mbi fitimin 29 31,529 20,058 
Flukset monetare nga veprimtaritë operative para 
ndryshimeve në aktivet dhe detyrimet operative 
Ndryshime ne:  132,333 117,610 

— llogaritë e arkëtueshme nga risigurimi  (1,278,264) 100,129 

— llogaritë e arkëtueshme nga sigurimi  (88,006) (186,888) 

— kostot e shtyra të marrjes në sigurim  (21,997) (46,249) 

— aktivet e tjera  (11,527) 10,774 

— rezervat për dëme  1,453,600  130,321 

— rezervat për primet e pafituara  201,732  15,599 

— detyrimet dhe provizionet e tjera  114,051  (66,722) 

Mjetet monetare të gjeneruara nga veprimtaritë 
operative para interesit dhe tatimit  501,922  74,574 
Tatimi fitimi i paguar   (7,008) (34,143) 
Interesa të arkëtuara  14,656 24,572 

Flukset monetare neto nga veprimtaritë operative  509,570 65,003 

    
Flukset monetare nga veprimtaritë investuese    
Blerje e aktiveve afatgjata materiale 15 (105,647) (74,754) 
Investime në depozita me afat  (411,202) (21,691) 
Dividend të arkëtuar 28 135,792 172,215 

Flukset monetare neto të përdorura në 
veprimtaritë investuese  (381,057) 75,770 

    
Flukset monetare nga veprimtaritë financuese    
Dividend të paguar  (140,000) (161,000) 

Flukset monetare neto të përdorura në 
veprimtaritë financuese  (140,000) (161,000) 

    
Pakësim neto në mjetet monetare dhe ekuivalentë të 
tyre  (11,487) (20,227) 
Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fillim të vitit  96,075 116,302 

Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre në fund të 
vitit 9 84,588 96,075 


