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Për Këshillin Administrativ të Byrosë Kosovare të Sigurimit

Opinion i Kualifikuar
Ne kemi audituar pasqyrat financiare shoqëruese té Byrosë Kosovare të Sigurimit ("Byroja"), që përfshijnë pasqyrën e
pozicionit fìnanciar më 31 dhjetor 2020, pasqyrën e té ardhurave gjithëpërfshirëse, pasqyrën e ndryshimeve në fonde dhe
pasqyrën e rrjedhës së parasë për vitin që ka përfunduar në këtë datë, dle shënimet tjera shpjeguese për pasqyrat financ¡are
duke përfshirë një përmbledhje të politikave të rëndësishme të kontabilitett.

Sipas opinionit tonë, përveç efekteve të çështjeve të diskutuara në parag-afin Baza për Opinion të Kualifikuar pjesë e raportit,
pasqyrat financiare shoqëruese paraqesin në mënyrë të drejté, në té gjitha aspektet materiale, pozicionin fìnanciar të Byrosë më
31 dhjetor 2020, dhe performancën e saj financiare dhe rrjedhën e parasè për vitin që ka përfunduar në këtë datë në përputhje
me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF).

Baza për Opinion të Kualifikuar

1' Siç është shpalosur në Shënimin 12 të pasqyrave financiare shqëruese, në 31 dhjetor 2020 bilanci i arkëtueshmeve
të Byrosë nga kompanitë e sigurimeve arrin në 1,710 mijë eurc. Bilanci ikëgre të arkëtueshmeve të konfirmuara
përmes procedurés së kryer të konfirmimit të drejtpérdrejtë me shkrim arriti në 233 mijë euro. Ne nuk ishim në gjendje
duke zbatuar procedura të tjera të auditimit të marrim siguri :ë arsyeshme për vlerën neto bartëse të këtyre të
arkëtueshmeve më datën e raportimit. Çdo rregullim që mund té jetë i nevojshëm për t'u bërë, nëse do të ishim në
gjendje të kënaqnim veten, do të mund të kishte efekt material të rëndësishëm në pozicionin financiar dhe rezultatin e
operacioneve të Byrosë më dhe për vitin e përfúnduar më 31 Dhþtor 2020.

2. Siç eshtë shpalosur në Shënimin 17 të pasqyrave financiare shoÇruese më 3l dhjetor 2020, bilanci i të arkétushmeve
të Byrosë nga kompanitë e sigurimit për rezerva teknike është në vlerë prej 18,039 mijë euro. Shuma e këtyre të
arkëtueshmeve të konfìrmuara përmes procedurës së konfirmiml të drejtpërdrejtë me shkrim ishte 13,452 mijë euro.
Ne nuk ishim në gjendje duke zbatuar procedura të tjera të aucitimit të marrim siguri të arsyeshme për vlerën neto
bartëse të këtyre të arkëtueshmeve më datën e raportimit. Çdo rregullim që mund të jetë i nevojshëm për t'u bërë, nëse
do të ishim në gjendje të kënaqnim veten, do të mund të kishte efekt material të rëndësishëm në pozicionin financiar
dhe rezultatin e operacioneve të Byrosë më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

3. Siç është shpalosur në Shënimin 12 të pasqyrave financiare shoqèruese, më 31 dhjetor 2020 bilanci i të arkëtueshmeve
të Byrosë nga Ministria e Financave arrin në 488 mijë euro. Ne nuk ishim në gjendje, duke aplikuar procedurën e
konfirmimit të drejtpërdrejtë me shkrim, si dhe procedura tè tjera të auditimit, për të marrë një siguri të arsyeshme në
lidhje me vlerën kontabël të ketyre të arkëtueshmeve më 31 dhjeor 2020.

4' Siç eshtë shpalosur në Shënimin 21 të pasqyrave financiare sholëruese, më 31 dhjetor 2020 pretendimet nga paditë
e ngritura kundër Byrosë nga kompanitë e sigurimeve (Sigkos, lrsig dhe Dukagjini) ishin në vlerë prej 1,736 mijë euro
dhe pretendimet nga paditë e paraqitura nga punonjësit dhe ish{ë punonjësit arrijnë në 1,047 mijë euro ose në total
2,783 miië euro. Rezultatet e procedurave tona të auditimit nuk na mundësuan të marrim siguri të arsyeshme në lidhje
me tërësinè e informacionit që kemi marrë në lidhje me çështjet ligjore të ngritura kundèr Byrosë. Si rezultat, ne nuk
ishim në gjendje të përcaktonim nëse rregullimet për humbjet e mundshme nga çështjet ligjore mund të jenë të
nevojshme për t'u bërë në pasqyrat financiare të Byrosë më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020. Këto
rregullime mund të kenë efekt material të rëndësishëm në poziciørin financiar dhe rezultatin e operacioneve të Byrosë
më dhe për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2020.

Grant Thomlon LLc ¡s a mmbor llrm of GrÐl Thqnton lntomaliøalLtd (GTIL) cTlL ad ths remb€r ñm ae mt a rcldwids paûFrship cTlL ad êæh mmbêr ¡s á
sptrato lsgd snlity S€Nicês ao delivered by lhe lMb€r firms. GIL do6s not prdid€ wþos to clienLs GTIL ad its mmber t ms âre ml ag€nts of, and do nol
obligate, flô aoher Ðd ãô notliâble lorq€ 4olhst,B aclsdfü$jøs granfthornton-ks.com
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Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtaæ të Auditimit (SNA). pèrgjegjësitë tona sipas këtyre
standardeve përshkruhen më te¡ në Përgjegjësitë e Auditorit për Auditimin e Pasqyrave Financiare pjesë e raportit tonë. Ne jemi
të pavarur nga Byroja në përputhje me kërkesat etike që janë relevante prër auditimin tonë të pasqyrave financiare në Kosovë,
dhe ne kemi përmbushur pergjegjësinë tonë etike në përputhje me këto lrêrkesa dhe Kodin BSNEK. Ne besojmë se evidencat
e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për tè siguruar një bazë për opinionin tonë të kualifikuar.

Çështje tjetër

Pasqyrat financiare të Byrosë Kosovare të Sigurimit më dhe për vitin e prërfunduar më 31 Dhjetor 2019 janë audituar nga një
auditor tjetër, raporti i të cilit me datë 28 Prill202O ka shprehur opinionin emodifìkuar për vlerën kontabël të arkëtueshmeve nga
kompanitë e sigurimeve, poashtu për vlerën kontabël të arkëtueshmeve pdr tezeNa teknike nga kompanitë e sigurimeve si dhe
për saktësiné dhe plotësinë e informacionit në lidhje me çështjet gjyqêsore të ngritura kundër Byrosê më dhe për vitin e
përfunduar më 3l dhjetor 2019.

Përgiegiësitë e Menaxhment¡t dhe të atyre të ngarkuar me Qeverisjen për Pasqyrat Financiare

Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë tè easqyrave financiare në përputhje me SNRF-të, dhe
për kontrollin e brendshëm që përcaktohet nga menaxhmenti e që është i revojshëm për të mundësuar përgatitjen e pasqyrave
financiare që të jenë pa ndonjë anomali materiale, qoftë për shkak të masrtrimit apo gabimit.

Gjatë pergatitjes sè pasqyrave financiare, menaxhmenti është pergjegjës për vlerësimin e hipotezës së vijimësisë së Byrosë,
shpalosjet' siç është e zbatueshme, çështjet e ndërlidhura me vijimësinë dhe përdorimin e hipotezës së vijimësisë në kontabilitet
përpos nëse menaxhmenti dëshiron të likuidojë Byronë, ndërprejë operaconet ose nuk ka alternativë reale përpos ta bëjë këtë
veprim.

Ata që janê të ngarkuar me qeverisjen janê pèrgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të Byrosê.

Përgjegjësia e Auditorit për auditimin e pasqyrave financiare

Objektivat tonë janë ofrimi i sigurisë së arsyeshme në lidhje me çështjen se a janë pasqyrat financiare të liruara nga gabimet
materiale si rezultat i mashtrimit apo gabimit dhe lëshimi i një raporti té audibrit që përmbanë opinionin tonë. Siguria e arsyeshme
është nivel i lartë i sigurisë, por nuk është garancion se auditimi në përputhje me SNA do të zbulojnë gabimet materiale nëse
ato ekzistojnë. Gabimet mund të ndodhin nga mashtrimi ose gabimi dhe korsiderohen materiale nëse individualisht apo në tërësi
pritet që të ndikojnë vendimet ekonomike të përdoruesve që bazohen në rë këto pasqyra financiare.

Si pjesë e auditimit, në përputhje me SNA, ne ushtrojmë gjykimin proÞsional dhe mbajmë skepticizmin profesional gjatë
auditimit. Ne gjithashtu :

' ldentifikojmë dhe vlerësojmé riskun e gabimeve materiale në pasqyrat f nanciare që vijnë si rezultat i gabimit apo mashtrimit,
dizajnojmë dhe performojmë procedurat e auditim¡t në lidhje me ato risqe dhe mbajmë dëshmi të auditimit që janë të
mjaftueshme dhe e përshtatshme për të ofruar bazën për opinionin tonë. Risku i moszbulimit të gabimeve materiale nga
mashtrimet është mé i lartë se sa ai i gabimit për shkak se risku i mashtrimit mund të përmbajë marrëveshje të fshehta,
falsifikime, lëshime të qëllimshme, keqinterpretime apo refuzime të kortrolleve të brendshme.

' Kuptojmë kontrollat e brendshme që janë relevante me auditimin në ményrë që të dizajnojmë procedurat e auditimit që janë
të përshtatshme me rrethanat, mirëpo jo me qëllim për dhënien e një æinion mbi efektivitetin e kontrollave të brendshme të
Byrosë.

' Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave të kontabilitetit të përdorura dhe arsyeshmërinë e kontabilitetit si dhe shpalosjet e
bëra nga menaxhmenti.

' Nxjerrim përfundime në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit së bæës së hipotezës së vijimësisë së kontabilitetit, duke
u bazuar në evidencat e auditimit, nëse një pasiguri materiale ekziston në lidhje me ngjarjet ose kushtet që mund të
shkaktojnë dyshim të lartë që Byroja mund të vazhdojë operimin. Nêse ne vijmë në përfundim se një pasiguri materiale
ekziston, ne jemi të detyruar t'i kushtojmë vëmendje në raportin tonë É auditimit në shpalosjet e pasqyrave financiare ose
nëse shpalosjet e tilla janë jo të përshtatshme, të modifikojmë opinionin tonë. Përfundimet tona janë të bazuara në evidencat
tona të auditimit të siguruara deri në datën e raportit tonë. Megjithatë, rgjarjet apo kushtet e ardhshme mund të shkaktojnë
që Byroja të pushojë së përmbushuri hipotezën e vijimësisë.

GrÐlÌhmLm LLc i L). GTIL and ths mrìb€r fims do not awldwido parln<ship. GTIL and oæh mmb€r is a
sepilaLô l€gâl enlity s not trdid€ wb€s to clienls. GTIL and ¡ts mmbel froìre rcr amrs ot, ano Jo noì
obligato, one mther grantthornton-ks.com 2
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' Vlerësimin e prezentimit' strukturës dhe përmbajtes se përg¡ithshme të lasqyrave financiare duke përfshirë shpalosjet dhenëse pasqyrat financiare prezentojnë transaksionet dhe ngjãrjet themeløe në mënyrë tÈ¡ drejtë.
Ne komunikojmë me ata që janë të angazhuar me qeverisjen, përpos çeshtievetë tjerave, per shtrirjen, kohëzgjagen dhe gjetjete auditimit duke përfshirë mangësitë e mëdha eventuale ne kontioileie ¡re¡oshme që ne mund të idenfitíkojmë gjatë auditimit

Grant Thornton LLC
Prishtinë,
25maj2Q21

Andonov
Ê-uditor ligjorL.l,p'

I
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Byroja Kosovare e Sigurimit
Pasqyra e të ardhurave gjithëpërfshirëse
Për vitin që ka përfunduar më 3l Dhjetor 2020

Shënime

Për vitin që ka
përfunduar më 31

Dhjetor 2020

(në 000 Euro)

Për vitin që ka
përfunduar Më 3l

Dhjetor 2019

(në 000 Euro)
Të hyrat

Të hyrat nga primet e sigurimeve
Primet e ceduara për risigurues / primet e
risigurimit

Primet e shkruara neto

Ndryshimet në rezervat e primeve të pafituara

Primi i fituar neto

Të hyrat tjera
Të hyrat nga ndryshimet në të arkëtueshmet nga
kompanitë e sigurimit për rezervat teknike

Gjithsej të hyrat

Shpenzimet e humbjes dhe të rregullimit

Kostot e marrjes në sigurim

Shpenzimet administrative

Gjithsej humbja dhe shpenzimet

(Teprica)/ Mungesa për vitin

Të hyrat tjera gjithëpërfshirëse

Gjithsej të ardhurat gjithëpërfshirëse

6

7

4,972

(70)

9,454

188)

19

4,902

134

9,366

(82)

5,036 9,294

I 4,482

964

5,762

(483)

14.563

17

18

9

10

10,482

(7,206)

(2,253)

(1,023)

(7,583)

(5,472)

(1,508)

(10,4821

Shënimet shoqëruese nga 1 deri 23 janë pjesë përbëÉse të këtyre pasqyrave financiare

(14,s63)

4



ByroJa Kosovare e Slgurlmlt
Pasqyra e pozlclonlt flnanclar
Më 31 DhJetor ZO2O

Pasuritð

ParaJa dhe ekuivalentët e parasë

Të arkëtue8hmet

Prona, impiantet dhe pajiset tjera

Pasurla me të drejté përdorimi

Pasuritë e paprekshme

Kosto e shtyrë e përvetësimit
fë arkëtueshmet nga kompanitë e sigurimít për
rezerva leknike
TT_1kètueshmet nga kompanitë e sigurimit pêr
INSIG

GJlthsei paruritë

Detyrimet
Detyrim.et e sigurímit për humbjet dhe shpenzimet
e rregull¡mil të humbjeve

Detyrímet e rezervës së dëmeve INSIG

Reze¡vat e prÍmit të palïtuar

Delyrimet e qirasë

Detyrime të tjera

Shénlme

11

12

l3
14

15

't6

17

Mil 3l Dhjetor
2020

(në Eurol

Mö 3l Dhletor
201 I

(nä Euro)

1,831

2,49
56

53

31

60

18,039

171

2,023

't,093

?4

122

4

40

17,075

203

22,690

18

l9

14

20

18,039

171

413

43

1,024

1 7,075

203

547

98

2.8?1

Glithsei detyrimet

Íët9 P-a-ssyra fnanciare janè mirâtuaf nga Këshilli Administrat¡v i 3yfûsë më 30 prill 2021 dhe nëmhkruar nëemër të tij nga:

shënimet shoqëruese nga 1 deri 23 janë pjesê përbërës= tè këtyre pasqyrave financiare.
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Byroja Kosovare e Sigurimit
Pasqyra e rrjedhës së parasë
Për vitin që ka përfunduar më 3l Dhjetor 2020

Rrjedha e parasë nga aktivitetet operative
Teprica/(Mungesa) për vitin
Rregullimet:
Zhvlerësimi dhe amortizimi
Shpenzimet interesit për pasuritë e marra me
qira
Ndryshimet në pasuritë dhe detyrimet operative
Ndryshimi në të arkëtueshmet nga kompanitë e
sigurimeve pêr rezerva teknike
Ndryshimi në kostot e shtyra të përvetësimit
Ndryshimi në të arkëtueshmet
Ndryshimi në rezervat e primit të pafituar
Ndryshimi në detyrimet e sigurimeve për
humbjet dhe shpenzimet e rregullimi të
humbjeve
Ndryshimi në të arkëtueshme ndaj kompanive
të sigurimit për tepricën e akumuluar
Ndryshimet në detyrime të tjera
Paraja neto e (përdorur)/gjeneruar në
aktivitetet operative

Rrjedha e parasë nga aktivitetet investuese
Blerja e pajisjeve dhe pasurive të patrupëzuara
Paraja neto e përdorur në aktivitetet
investuese

Rrjedha e parasë nga aktivitetet f¡nancuese
Pagesat e qirasë
Paraja neto e përdorur në aktivitetet
financuese

Neto rritja në para dhe ekuivalentë të parasë
Paraja dhe ekuivalentët e parasë më 1 Janar
Paraja dhe ekuivalentët e parasë në fund të
vitit

17
16
12
19

(e64)
(20)

(1,356)
(1 34)

Për vitin që ka
përfunduar më

3l Dhjetor 2020
(në 000 Euro)

Për vitin që ka
përfunduar Më

3l Dhjetor 2019
(në 000 Euro)

98

10

Shënime

13,14,'15

't4

18

13,1 5

14

't'l

88

5

483
(4)

(457)
82

20

(483)

335
(88)

(241

(67) (5)

(67) lsì

(60) (1 04)

(60) (104)

331 523

shënimet shoqëruese nga 1 deri 23 janë pjesë përbërése të këtyre pasqyrave financiare.
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Byroja Kosovare e Sigurimit
Shënimet mbi pasqyrat financiare
Për vitin që ka përfunduar më 3l Dhjetor 2020

1 TË PËRGJITHSHME

Në përputhje me Ligjin nr.04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshån nga Auto përgjegjësia, Banka eendrore e
Republikës së Kosovës dhe të gjitha Kompanitë e S kanë nënshkruar
marrëveshjen për themelimin e Byrosë Kosovare të
marre persipei të sjitha operacionet nsa Shoqatat e Ëå!|¡giå;t5Ì 5
nga 1 Janar 2012, së bashku me të gjitha pasuritë d

Byroja është themeluar me qëllim për të siguruar përputhshmërinë me të gjitha degrimet që rrjedhin nga sistemi
Ndërkombëtar i kartës së Sigurimit.

Në veprimtarinë e saj Byroja:
'Përfaqëson anëtarët në marrëdhëniet me organizatat ndërkomtËtare në fushën e Sigurimeve të Detyrueshme
nga Auto pèrgjegjësia

'Mbledh dhe përpunon të dhëna statistikore lidhur me Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia
'Furnizon anëtaret me Certifikata Ndêrkombëtare të Siguiimit (Ka1on të Gjelbër) siþas formatiiteier."t tu"¡. ng"
Kêshilli i Byrove,

'lisylgn kryerjen e detyrave në lidhje me anëtarësimin e saj në |..ëshillin e Byrove
. Ratifikon marrëveshje me Byrotë homologe
'Kryen funksione të Byros_ë trajtuese, paguese dhe të shërbimi në përputhje me dispozitat e Rregullores së
Brendshme të Keshillit të Byrove dhe marrëveshjet suplementar:;

'Bashkëpunon me organet shtetërore për çështjet që kanë te bëjne me Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto
përgjegjësia,

'Administron Fondin Garantues të Kartonit të Gjelbër, Fondin e lÕmpensimit dhe policën e Sigurimit Kufitar
'Menaxhon Fondin e Kompensimit me qëllim të pagesës së dëneve në territorin e Republikë.-s së Kosovës në
raste si:

a)
b)

Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjetit motorik të pasigurtar,
Dëmshpërblimi nga mjeti motorik i pasiguruar me regjistim të huaj,
Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjeteve të paidentifikuara,
Dëmshpërblimi në rast të likuidimit apo falimentimit të siguruesit dhe
Dëmshpërblimi bazuar në sigurimin kufitar

c)
d)
e)

' Siguruesit të cilët ushtrojnë ve-primtari në sigurimin e detyrueshëm në territorin e Republikës së Kosovës,
janë të detyruar të kontribuojnë financiarisht nëbaza kemujcre në fondin e kompensimit, në përpjesëtim të
drejtë me primet e realizuara në këto lloj sigurimesh në tre m.rjorin paraardhës.

Policat e sigurimit shiten në çdo pikë kufitare në Kosovë. Të gjitha primet bruto të grumbulluara janë shpërndarë te
të gjitha kompanitë e licencuaralë sigurimit që veprojnë në kosové, pas mbulimit të shpenzimeve operative dhe
pagesès së dëmeve të Byrosë. WSH-ja dhe tatimi në premitë bruto të lëshuara është shpërndare nja eyrola tef
kompanitë e sigurimeve të cilët janë përfundimisht përgjegjëse për tå paguar TVSH-në e liogaritur n{lA"/í.
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2 POLITIKAT

Politikat kontabël kryesore të adaptuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare janë detajuar si më poshtë

2.1 Bazat e përgatitjes

Këto pasqyra financiare janë pë_rgatitur në përputhje me Standarcet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe
rregulloret e Bankës Qendrore të Kosovës të aplikueshme për konoanitë e sigurimit 1,'Rregu¡at e BeK-së").

Pasqyrat financiare janë përgatitur më dhe për vitet e përfunduara Ir,ë 31 Dhjetor 2020 dhe 201 9. Të dhënat aktuale
dhe krahasuese në këto pasqyra financiare janë të shprehura në -nijëra Euro, përveç nëse ceket nOryshe. Uese
është e nevojshme, shifrat krahasuese janë riklasifikuar në përputfie me ndryshimet e paraqitura për vítin aktual.

2'2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara ndërk¡mbëtare të raportimit financiar

2.2.1 Standardet dhe lnterpretimet efektive në periudhën alduale

standardet dhe ndryshimet që janë efektive për herë të parë në r.itin 2020 janë:
. Përkufizimi i njé biznesi (Ndryshimet në SNRF 3)
. Përkufizimi i Materialit (Ndryshimet nè SNK 1 dhe SNK,3)
. Reforma e Referencës së Normës së lnteresit (Ndryshinet në SNRF 9, SNK 39 dhe SNRF 7). Ndryshimet në Referencat në Kornizën Konc dryshme)
. COVID-19 Koncesione të Lidhura me eira (

Miratimi i ndryshimeve të mësipërme nuk ka ndikim në

2'2 Adoptimi i standardeve të reja ose të rishikuara ndërkombëtare të raportimit financiar(VAZHDIM)
2'2"1 Standardet dhe interpretimet e lëshuara nga BSNK porende jo efektive dhe jo të aplikuara më herët

nga Byroja

Standardet dhe ndryshimet që nuk janë ende efektive dhe nuk jarë miratuar herët nga Grupi përfshijnë:
. SNRF 17 Kontratat e Sigurimit
' Ndryshimet në sNRF 17 Kontratat e Sigurimit (Ndryshimer në sNRF i 7 dhe sNRF 4). Referencat në Kornizën Konceptuale. Të ardhurat para përdorimit të synuar (Ndryshimet në SNlc 16)
' Kontrata të Rënda - Kostoja e Përmbushjes sé Kontratës (Ìrldryshimet ne sNK 37)
' Përmirësimet Vjetore të Standardeve të SNRF-së Cikl¡ :018-2020 (Ndryshimeinë SNRF i, SNRF 9,

SNRF 16, SNK 41). Klasifikimi i detyrimeve si aktuale apo jo-korente (Ndryshine në SNK 1)

Kèto ndryshime nuk pritet të kenë një ndikim të rëndësishëm në pasqyrat linanciare në periudhën e aplikimit fillestar

2.3 Valuta funksionale dhe ajo e prezantimit
Zërat e përfshirë në pasqyrat financiare janë matur duke përdorur valutèn e hapësirës primare ekonomike në të
cilën operon Byroja ("valuta funksionale"). Këto pasqyra financiare janë të prezantuara në Euro, që është valuta
funksionale dhe e prezantimit të Byrosë.

2.4 Transaksionet në valutë të huaj
Transaksionet e valutave të huaja përkthehen në valutën funksional¿ duke përdorur normat ekzistuese të këmbimit
në datën e transaksioneve. Fitimet ose humbjet nga këmbimi që rezultojnë nga vendosja e transaksioneve të tilla
dhe nga këmbimi i fund vitit të pasurive dhe detyrimeve monetare Ë nominuára në valúta të huaja njihen në fitim
ose humbje.

2.5 Përdorimi ivlerësimeve dhe gjykimeve
Përgatitja e pasqyrave financiare kërkon nga menaxhmenti të bëj gjtkime, vlerësime dhe supozime që ndikojnë në
aplikimin e politikave dhe vlerave të raportuara të pasurive dhe detyrimeve, tè hyrave dhe shpenzimeve (reierohu
në Shënimin 3).
Vlerësimet dhe supozimet e lidhura bazohen në eksperiencën historke dhe faktorë të tjerë të ndryshëm që besohet
të jenë të arsyeshëm në rrethanat, rezultatet e të cilave formojnë bzën e gjykimeve për vlerat Uãrtese tb pasurive
dhe..detyrimeve që nuk janë lehtë të dukshëm nga burimet tjera Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga
vlerësimet.
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2 KAT KO (vAzHDrM)
Vlerësimet dhe supozimet themelore janë rishikuar në bazë të vazhdueshme. Rishikimet e vlerësimeve të
kontabilitetit janë njohur në periudhën në të cilën janë rishikuar, në¡e rishikimi ndikon vetëm në atë periudhë ose
në periudhën e inspekt¡mit dhe per¡udhat e ardhshme, nëse inÐektimi ndikon periudhat e tanishme dhe të
ardhshme.

2.6 Prona dhe pajisjet
Prona dhe pajisjet mbahen në koston historike minus zhvlerësimi i akumuluar. Kosto historike përfshinë te gjitha
shpenzimet që i takojnë drejtë për së drejti blerjes së artikujve.
Kostot pasuese janë përfshirë në vlerat bartëse të pasurive ose njiren si pasuri e veçantë, sipas nevojës, vetëm
kur është e mundur që benifitet e ardhshme ekonomike të lidhura me artikuj do të rrjedhin te Byroja dhe kur kostoja
e artikullit mund të matet me besueshmëri. Të gjitha riparimet dhe m rëmbajtjet tjera ngarkohen në fitim ose humbje
gjatë periudhës financiare në të cilën ato kanë ndodhur.
Zhvlerësimi i pronës dhe pajisjeve është llogaritur duke përdorur melodën drejtvizore për tê alokuar kostot e tyre të
vlerave të mbetura përgjatë jetëgjatësisë së vlerësuar, si në vazhdin:

Pajisjet

Mobilet

Automjetet

lnvestimet në objektet e marra me qira

20%

20%

20%

1Oo/o

Vlera e mbetur e pasurive rivlerësohet dhe korrigjohet sipas nevajës, rregullohet në çdo datë të pasqyrës së
pozicionit fìnanciar. Pasuritë që janë subjekt i zhvlerësimit rishikohen për dëmtimet kurdo që ngjarjet apo ndryshimet
e rrethanave kegojnë që vlera e bartur nuk është e rikuperueslme. Vlera e bartur e pasurive në të shlyhet
menjëherë në vlerën e rikuperueshme nëse vlera e pasurisë ë¡htë më e madhe sesa vlera e vlerësuàr e
rikuperueshme. Vlera e rikuperueshme është më e madhja e vlerës së drejtë të pasurisë minus kostot për të shitur
dhe vlerës në përdorim. Fitimet dhe humbjet nga heqja prej përdorimit përcaktohen duke krahasuar të hyrat me
vlerën e bartur. Këto përfshihen në fitim ose humbje.

2.7 Pasuritë me qira

Byroja si qiramarrës
Për çdo konkatë të re tè lidhur në ose pas 1 janarit2)2}, Byroja kor.sideron nëse një konkatë është, ose përmban
njê qira. Një qira përcaktohet si 'një kontratë, ose pjesë e një kontsate, që përcjell të drejtën për të përdorur një
pasuri (pasuri themelor) për njê periudhë kohe në kembim të vlerësinit'.
Në datën e fillimit të qirasë, Byroja njeh një pasuri me te drejtë përJorimi dhe një detyrim të qirasë në bilancin e
gjendjes. Pasuria e të drejtës së përdorimit matet me kosto, i cili për:ëhet nga matja fìllestare e pasurisë së qirasë,
çdo kosto fillestare direkte e shkaktuar nga Byroja, një vlerësim i çoo kostoje për të çmontuar dhe hequr pasurine
në fund të qirasë, dhe çdo pagesë qiraje e bërë para datës së fìllimit të qirasë (neto nga çdo stimulim i marrë).
Byroja zhvlerëson pasuritë me të drejtë përdorimi mbi një bazë lineare nga data me e hershme e fillimit të qirasé
në fund të jetës së dobishme të pasurise me të drejtë përdorimi ose në tund të afatit tê qirasë. Byroja gjithashtu
vlerëson të drejtën e përdorimit të pasurise për zhvlerësim kur ekzistojnë tregues të tillë.
Në datën e fillimit, Byroja mat detyrimin e qirasë në vlerën aktuale të pagesave të qirasë të papaguara në atë datë,
duke zbritur normën e interesit të nënkuptuar në qira nëse kjo norrnë është e disponueshme ose norma shtesê e
huamarrjes së Byrosë.
Pagesat e qirasë të përfshira në matjen e detyrimit të qirasè përbären nga pagesa fikse (përfshirë në substancë
fìkse), pagesa të ndryshueshme bazuar në një indeks ose normë, shuma që pritet të paguhen nën një garanci të
vlerës së mbetur dhe pagesa që vijnë nga opsionet e arsyeshme të caktuara për të ushtrohen.
Pas matjes fìllestare, detyrimi do të zvogëlohet për pagesat e bëra dhe do të nitet për interesin. Ri-matet për të
pasqyruar çdo rivlerësim ose modifikim, ose nëse ka ndryshime në pagesa fìkse në substancë.
Kur detyrimi i qirasè është rimatur, rregullimi përkatës pasqyrohet në pasurine e së drejtës së përdorimit, ose fitimin
dhe humbjen nëse pasuria me të drejtë përdorimi është reduktuar tashmë në zero.
Byroja ka zgjedhur të japë llogari për qira afatshkurtra dhe qira të eseteve me vlerë të ulët duke përdorur mjetet
praktike. Nëse ka ndonjë. Në vend që të njohin një pasuri të së drejtës sé pêrdorimit dhe detyrimin e qirasë, pagesat
në lidhje me këto njihen si një shpenzim në fìtim ose humbje mbi njè bazë lineare gjatë afatit të qirasë.

2.8 Pasuritë e paprekshme
Softueri kompjuterik
Kostot që lidhen drejtpërdrejt me produkte softuerike të identifìkueshme dhe unike tê kontrolluara nga Byroja që ndoshta
do të gjenerojnë përfitime ekonomike dhe që þkalojnë shpenzinet përtej një viti, njihen si pasuri jo-materiale
(patrupëzuara). Kostot e zhvillimit të softuerit kompjuterik janë njohur si pasuri dhe janë amortizuar duke përdorur
metodën lineare gjatë një periudhe prej pesë vjetësh. Shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e programeve
kompjuterike njihen si shpenzime kur ato ndodhin.
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2

2.9

PoLTnKAT xoNr¡eËt 1vAzHDtM)

lnstrumentet Financiare

Njohja dhe ç'regjistrimi
a bëhet paë në provizionet kontraktuale të instrumentit

ejtat konraktuale të rrjedhje të parasë nga pasuritë
sqet dhepërfitimet transferohen. Një detyrimi financiar

Klasifikimi dhe matja fillestare e pasurive financiare
Me përjashtim të atyre të arkëtueshmeve kegtare që nuk përmbajnë një komponent të rëndësishëm financimi dhe matenme çmimin e transaksionit në përputhje me SNRF '15, te gjitha pasuritè financiare fìllimisht maten me vlerën e drejtë tërregulluar për kostot e transaksionit (kur është e zbatueshme).

Pasuritë financiare, përveç atyre të përcaktuara dhe efektive si instn¡mente mbrojtëse, klasifikohen në kategoritë emëposhtme:
- kostoja e amortizuar
- vlera e drejtë përmes fitimit ose humbjes (FVTPL)- vlera e drejtë përmes të ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse (FVOCI).

N-ë periudhat e paraqitura, Byroja nuk ka ndonjë pasuri financiare të kategorizuar si FVTpL dhe FVocl. Klasifikimipërcaktohet nga të dy:

- modeli i biznesit të njësisë ekonomike për menaxhimin e pasurise fìnanciar- karakteristikat kontraktuale të fluksit të parasë së pasurise finenciar.

Te gjitha të ardhurat dhe shpenzimet n-ë lidhje me Pasuritë fina¡ciare që njihen në fitim ose humbje paraqiten brendakostove të fìnancës, të ardhurave të financave ose zërave të tjerë inaíciarë, me përjashtim té znvleres¡m¡t te tgarkëtueshmeve tregtare që paraqitet brenda shpenzimeve të tjera.

Matja pasuese e pasurive financiare
Pasuritë financiare me kosto të amoftizuar
Pasuritë financiare maten me koston e amortizuar nëse pasuritê plotësojnë kushtet e mëposhtme (dhe nuk janë
përcaktuar si FVTPL):
- ato mbahen brenda një modeli biznesi qëllimi i të cilit ështê mbajtja e pasurive financiare dhe mbledhja errjedhjeve të parasë kontraktuale
- kushtet kontraktuale.të pasurive financiare krijojnë rrjedhje të perasë që janë vetëm pagesa të kryegjësë dhe
interesit mbi shumën e principalit të papaguar.

Pas njohjes fillestare, këto maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. Zbritja hiqet kur
9f9k.- i {rltjes është i parëndësishëm. Paraja dhe ekuivalentët ê paresë, tregtia one shuma e arkëtueshme të tjera
hyjnë në këtë kategori të instrumenteve financiare

si përveç 'mbajnè për të mbledhur' ose 'mbajnë për të
imitdhe rumbjes. Për më tepër, pavarësisht nga modeli
cilave nrk janë vetëm pagesa tê kryegjëse dhe interesit

Pasuritë në këtë kategori ma.ten me vlerën e drejtë me fitimet ose humbj=t e njohura në fìtim ose humbje. Vlerat e drejta
e pasurive financiare në këtë kategori përcaktohet duke iu referuar pesuriúe te transaksioneve te'tregui ãse dukepërdorur një teknikë vlerësimi atje ku nuk ekziston ndonjë treg aktiv.
Pasuritë financiare me vlerë të drejtë përmes tè ardhurãve të tjera gjithepërfshirëse (FVOCI)
Kompania llogarit për pasuritë financiare në FVOCI nëse pasuiitë pióteso¡ne kushtet e mëposhtme:

ato mbahen nën një model biznesi qëllimi itë cilit është 1ë mbajë p-ër të mbledhur" fiukset monetare shoqëruese
dhe të shesë dhe
- kushtet kontraktuale të pasurise financiare kriiojnë flukse mon¿tare që janë vetëm pagesa të kryegjësë dhe
interesit mbi shumën e principalit tê papaguar.

Çdo fitim ose humbje e njohur në të ardhura të tjera gjithepërfshirëse (Gl) do të riciklohet me mosnjohjen e pasurisë.
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2 POLTTTKAT KONTABËI lVAZtOrU¡

2.10 Humbjet nga zhvlerësimi

Zhvlerësimi i pasurisë financiare
Kërkesat për zhvlerësim të SNRF 9 përdorin më shumë informacione ¡ë shohin përpara për të njohur humbjet e pritura
kreditore - modelin e humbjes së pritur kreditor (ECL) '. Kjo zëvendëon AS modelin e humbjevê të ndodhúra 'të SNK
39. lnstrumentet brenda tushés së kërkesave të reja përfshinin hua üte pasuritë të tjera finahciare të tipit té boxhit të
matura me kosto të amortizuar dhe FVOCI, të arkëtueshme tregtare, Pasuritë e kontratës të njohura dhe te matura
sipas SNRF 15 dhe zotimet e huasë dhe disa kontrata të garancisë inanciare (për lëshuesin) qe ¡ane nuk matet me
vlerën e drejtë përmes fitimit ose humbjes.
Njohja e humbjeve kreditore nuk varet më nga identifikimi i parë i Konpanisë për një ngjarje të humbjes kerditore. Në
vend të kësaj, Kompania konsideron një gamë më të gjerë informæioni kur vlerëson riskun kreditôr dhe matjen e
humbjeve të pritshme kreditore, duke përfshirë ngjarjet e kaluara, kushtet aktuale, parashikime të arsyeshme dhe të
mbështetura që ndikojnë në mbledhjen e pritshme të rrjedhjeve të prasë. Në zbatimin e kësaj qasjeje largpamëse,
bëhet njê dallim ndërmjet:
- instrumentet financiare që nuk janë përkeqësuar ndjeshëm në cilësinë kreditore që nga njohja fìllestare

ose që kanë risk kreditor të ulët ('Faza 'l') dhe
- instrumentet financiare që janë përkeqësuar ndjeshën në cilésinë kreditore që nga njohja fillestare dhe

risku kreditor i të cilëve nuk është i ulët ('Faza 2').

Faza 3' do të mbulonte pasuritë fìnanciare që kanë dëshmi objektive të zhvlerësimit në datën e
raportimit.'12 - mujore humbjet e pritshme kreditore'njihen për ka egorinë e parê, ndërsa'humbjet e pritshme të
kreditit të jetës 'njihen për kategorinë e dyté..

Matja e humbjeve të pritshme kreditore pèrcaktohet nga një vlerësim i ponderuar i probabilitetit të humbjeve kreditore
gjatë jet,äs së pritur të instrumentit financiar.

Evidenca objektive që një pasuri financiare ose një grup pasurishë është i zhvlerësuar përfshin të dhëna të
vëzhgueshme që vijnë në vëmendjen e Byrosë për ngjarjet e mëposh.me:

a) Një vështirësi të konsiderueshme financiare të emetuesit ose debitorit;
b) Një shkelje e kontratës, të tilla si një mospagim ose voneæ ne pagesa;
c) Bëhet e mundur që lëshuesi ose debitori të hyjë në falimertim ose riorganizim tjetër financiar;
d) Zhdukja e një tregu aktiv për atë aktiv financiar për shkak:ë vështirësive financiare; osee) Të dhëna të vëzhgueshme që tregojnë se ka një rënie të ¡atshme në njedhën e parashikuar të ardhshëm

të parave nga një grup pasurishë fìnanciare që nga njohja fillestare e këtyre pasurive, megjithëse ulja ende
nuk mund të identifikohet me pasuritë fìnanciare individuae në Byronë, duke përfshirë:

. Ndryshimet e pafavorshme në statusin e pagesës së emetuesve ose debitorëve në grup; ose. Kushtet ekonomike kombëtare ose lokale që ndërlidhen me nospagimin e pasurive në grup.

Byro.¡a së pari vlerëson nëse provat objektive të zhvlerësimit ekzistojnë individualisht për aktivet financiare që janë
individualisht të rëndêsishme. Nëse Byroja përcakton se nuk eþisÞn asnjë provë objektive e zhvlerësimit pëi një
pasurie financiar të vlerësuar individualisht, qoftë i rëndësishëm apo þ, ai përfshin pasurine në një grup fìnanciar me
karakteristika të ngjashme të riskut kreditor dhe i vlerëson ato në mënyrë kolektive për zhvierësim. pasuritë që
vlerësohen individualisht për zhvlerësim dhe për të cilat një humbje rga zhvlerësimi njihet ose vazhdon të njihet nuk
përfshihen në një vlerësim kolektiv të zhvlerësimit.

Nëse ka prova objektive që njè humbje nga zhvlerësimi është shkaktrar në hua dhe të arkëtueshme ose investime të
mbajtura deri në maturim të bartura me kosto të amortizuar, shuma e rumbjes matet s¡ diferenca midis vlerës kontabël
të pasurise dhe vlerës aktuale të vlerësimit të ardhshëm rrjedhjës së parave (duke përjashtuar humbjet e ardhshme te
kerditore që janë shkaktuar) zbritur me normën origjinale efektive të nteresit të pasurisë financiare. Vlera kontabël e
pasurisè zvogëlohet përmes përdorimit të një llogarie të lejimit dhe shrma e humbjes njihet në fitim ose humbje.
Nëse një investim i mbajtur deri në maturim ose një kredi ka një normè interesi të ndryshueshme, norma e skontimit për
matjen e çdo humbjeje nga zhvlerësimi është norma aktuale e interesit efektive e përcaktuar me kontratë. Si një mjet
praktik, Byroja mund të masë zhvlerësimin në bazë të vlerës së drejtë të një instrumenti duke përdorur njè çmim tregu
të vëzhguar.

Për qëllimin e një vlerësimi kolektiv të zhvlerësimit, pasuritë financiare grupohen në bazë të karakteristikave të ngjashme
të riskut kreditor (në bazë të procesit të vlerësimit të Byrosë që konsiceron llojin e pasurise , industrinë, vendndodhjen
gjeografike, statusin e vonesës dhe faktorë të tjerë të rëndësishërn . Këto karakteristika janë të rëndësishme þër
vlerësimin e rrjedhjeve të ardhshme të parave për grupe të pasurive Ë tilla duke qenë tregues i aftësisë së emetuesit
për të paguar të gjitha shumat e duhura sipas kushteve kontraktuale té instrumentit të boxhit që vlerësohet.

Nése në një periudhë pasuese, shuma e humbjes së zhvlerësimit zvqgëlohet dhe rënia mund të lidhet objektivisht me
një ngjarje që ndodh pasi u njoh zhvlerësimi (siç është vlerësimi i pérrrirësuar i kreditor), humbja e zhvlerësimit e njohur
më parë kthehet duke rregulluar llogarinë e lejimit. Shuma e kthimit njhet në fitim ose humbje.
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2 poLllKAT KoNTAeËl gazxorru¡

2.11 Humbjet nga dëmtimet

Pasuritë financiare Ië ba¡tura në vlerën reale

kthyer përmes pasqyrës së të ardhurave, nëse në një
klasifikuar si i gatshëm për shitje rritet dhe rritja mund
humbja e dëmtim¡t êshtë njohur në fitim ose humbje.

Dëmtimi i pasurive të paprekshme
përdorimit, nuk janë subjekte të amortizimit dhe testohen

dëmtim kurdo që ngjarjet ose ndryshimet
mbje e dëmtimit njihet për shumën me të
lera e rikuperimit është më e larta e vlerës

përdorim. rër qëllimet e vlerësimit të dëmtimit, pasuritë
ë parasë cë janë të identifikueshme veçmas (njësitë e

2.12 Njohja e të ardhurave
Kontratat e përgjithshme të sigurimit

Të hyrat
Bruto primet e shkruara regjistrohen në p prinit dhe janë transferuar në fitim në bazë pro_rata për një afat të mbulimit të policës. B 'refl:ktojnë 

shkrimet e b¡znes¡t ljate vitit. erimetfitohen nga data e lidhjes sé rrezikut, gjatë rdinit, bãzuar në modetin e 
"".¡õäuð 

te lëshuara.

Pr¡met e pafituara
Provizioni për primet e porcionin e bruto primittë shkruar që vlerésohet të fitohet në vitetfinanciare pasuese, kal cilën kontratë duké përcorur metodë; pro+ata-ditore, te peimiresuar
nëse e..nevojshme për variacion në rreziqet e inc¡denìeve gjatë periudhës'të mbuluar mekontratë.
Rezerva për primin e pafìtuar p-ërfshin primet e pranuara për rreziqet që nuk kanë skaduar ende. Në përgjithësi
rczeNa është lëshuar gjatë kohëzgjatjes së kontratës dhe është e njchur si të ardhura nga primi.

2.13 KlasifikimiiProdukteve

Pasi që kontrata është kualifikuar.si ko.nkatë e sigurimit, ajo mbetet njè kontratë e sigurimit për pjesën tjetër të jetës,
edhe nëse risku i sigurimitzvogëlohet në mënyrë të konsideiueshme gjáé kësaj periudñe, vetem nese te gj¡iÀã te oreitat
dhe obligimet janë shuar.

?'14 Detyrimet e kontratave të sigurimit dhe kosto e shtyrë e pèrvetësimit
Dëmet (negullinet e humbjeve)
Dëmet e ndodhura përbëhen nga kostot e shlyerjes dhe trajtimin e dëms¡e tè paguara dhe tê papaguar që njedhin ngangjarjet që ndodhin gjatë vitit financiar së bashku me rregullimet e provi:ionimit të dëmeve të viteve paraprake. Dëmetpezull përbëjnë provizionimin për vlerësimi n e Byrosë së kostos përfundintare të zgjidhjes së të gjitha dëmet e ndodhurapor të papaguara në datën e raportimit të Pozicionit fi nanciar nëse janë raportuar apo jo, dhe shpenzimeve të trajtimit
të dëmeve që lidhen me rregullimet të brendshme dhe të jashtme dhe njè diferencë e kujdesshme. Dëmete papaguarajanë vlerësuar nga shqyrtimi iankesave individuale dhe duke e bërë lejim eèr dëmet e shkaktuara, por nukjanë raportuar
ende, efekti i ngjarjeve të të dyjave të brendshme dhe të jashtme të paragrikueshme, të tilla si ndryshimet në procedurat

ndryshime legjislative dhe përvojën ee trajt¡mit të ankesave, inflacion, trendët gjyqësore,
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2 POL|TIKAT KONTABËL UAZHDTM)

2.14 Detyr¡met e kontratave të sigurimit dhe kosto e shtyrë epërvetësim¡t (vazhdim)

Provizionet për dëmet e pazgjidhura nuk janë zbritur. Rregullimet për erovizionimet e dëmeve të përcaktuara në vitet e
mëparshme janë të reflektuara në pasqyrat fìnanciare të periudhës rË të cilën janë bërë rregullime dhe të shpalosen
veçmas nëse janë materiale.

Përderisa Këshilli Administrativ konstaton se detyrimet e sigurimeve çÉr dëmet dhe rikuperimet e lidhura me risigurimin
janë deklaruar në mënyrë të drejtë, përgjegjësia përfundimtare rrund të ndryshojë si pasojë e informacionit të
mëvonshëm dhe ngjarjet dhe mund të rezultojë në rregullime të rërdësishme nê shumat e ofruara. përshtatjet në
shumat e pasiveve të sigurimit janë reflektuar në pasqyrat financiare çër periudhën në të cilën janë bërë.

Kontingjentet për dëmet në proces gyqësor
Një pjesë e dëmeve janë në proces gjyqësor, dhe për të cilat Byroja ka regjistruar detyrime të përshtatshme të sigurimit.

Risiguimi
Byroja lëshon primet e sigurimit dhe riskut në rrjedhë normale të biznesit, në mënyrë që të kufìzoj humbjet e mundshme.
Risigurimi regjistrohet bruto në Pasqyrën e pozicionit financiar. Pasutitë e risigurimit përfshijnë balancat e detyrimeve
nga kompanitë e risigurimit në të dyja né humbjet e paguara dhe të papaguara si dhe në shpenzimet e rregullimeve të
humbjes, por nuk përfshijnë lëshimin e primeve të pafituara. Byroja llcaarit primet e lëshuara bazuar në bruto primet e
shkruara dhe shpenzon primet që rezultojnë menjëherë. Asnjë pasuri i risigurimit nuk regjistrohet për primet e lëshuara
të pafituara. Shumat e rikuperueshme nga risigurimet vlerësohen në nënyrë të qëndrueshme me detyrimin e dëmeve
të lidhura me politikat e risigurimit.

Kosfof e shtyra të përuetësimit
Kostot e përvetësimit përcaktohen si kosto që rrjedhin nga përvetësirni i kontratave të sigurimit të tilla si komisionet e
agjentëve, printimi i policave dhe tatimi i primit.
Përvetësimet direkte janë shtyrë sipas kushteve të policave në fuqi një metodë në përputhje me llogaritjen e
provizioneve të primeve të pa përfituara. Kostot e shtyra të përvetësimit prezantohen si pasuri të ndara në Pasqyrën e
pozicionit financiar.

2.15 Paraja e gatshme dhe ekuivalentet e parasë
Për qëllime të pasqyrës së rrjedhës së parasë paraja dhe ekuivalente- të parasë përfshijnë llogaritë bankare që janë tê
liruara nga interesi. Paraja dhe ekuivalentet e parasë janë bartur n-e kosto të amortizuar në pasqyrën e pozicionit
financiar.

2.16 Tatimi
Byroja transferon tek kompanitë e sigurimit primet e shkruara bruto dre kompanitë e sigurimit paguajnë tatim prej 5%
në prime bruto dhe gjithashtu edhe TVSH. Primet qe janë kthyer dhe negullimet retroaktive të primit janë zbritur nga
primet bruto për të arritur tek baza e tatimit.
Byroja i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat personale dhe kontributeve të sigurimit social.

2.17 Përfitimet e punëtorëve
Kontributet e detyruara të sigurimit social
Byroja nuk bën asnjë provizionim dhe nuk ka obligim për pensionet e punonjësve mbi dhe për kontributet e paguara në
planin pensional shtetëror, Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës 

-FKPK).

2.18 Provizionet
Një provizion njihet kur Byroja ka obligim aktual si rezultat i një ngjarje në të kaluarën dhe është e mundur nje rrjedhje
e burimeve që përfaqësojnë përfitime ekonomike të cilat do të kèrlohen për të shlyer obligimin, dhe një vlerësim i

besueshëm mund të bëhet për shumën e obligimit. Provizionet janë rbhikuar në secilën datë të pasqyrës së pozicionit
financiare dhe janë rregulluar për të reflektuar vlerësim më të mirë akt.¡al. Aty ku efekti i vlerës në kohë të parasë është
material, shuma e provizionit është vlera aktuale e shpenzimit që pritet të kërkohet për të shlyer obligimin. Provizionet
nuk janë njohur për humbje operative të së ardhmes.

2.19 Njohja e shpenzimeve
Shpenzimet operative janë njohur në pasqyrën e të ardhurave gjithë@rfshirëse në bazë të përdorimit të shërbimit, kur
kanë ndodhur.

2.20 Zotimet dhe kontingjencat
Detyrimet e kushtëzuara nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato shpalosen përpos nëse mundësia e rrjedhjes së
burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Një pasu-i e kushtëzuar nuk njihet në pasqyrat financiare
por, shpaloset kur është e mundshme një rrjedhë e fìtimeve ekonomihe.
Shuma e humbjes nga kushtëzimet njihet si provizion nëse është e mundur qê ngjarjet në të ardhmen do ta konfìrmojnë
atë, një detyrim i shkaktuar në datën e Pasqyrës së pozicionit finarciar dhe një vlerësim i arsyeshëm i shumës së
humbjes të rezultuar mund të bëhet.
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POLITIKAT (vAzH

2.2'l Transaksionet me palët e ndërlidhura
Palët e ndërlidhura përbëhen nga drejtorët e il
ndikim të rëndësishëm mbi operacionet dhe ë. .oiT#!.18 ,|:iËmundshme me palët e treta, vëmendja është € ¡ë formën ligjore.

2.22 Ngjarjet pas datës raportuese
Ngjarjet pas datës raportuese që sigurojnë informata shtesë në lidhje ne pozicionin e Byrosë në datën e pasqyrën sëpozicionit lnanciar (ngjarjet rregulluese), janë reflektuar në pasqyrat frraåciare. Ngjarjei pas oáttiu så ¡¡anãt qe nutjanë ngjarje rregulluese janë shpalosur në shënimet shpjeguese iur ato ¡anë màteriale.
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3 supozlME DHE vLERËstME rË nË¡¡oËslsnue xorutn¡Ël

Në aplikimin e politikave të ko menaxhmenti kërkohet të bëjë gjy
mbiv-lerat bartëse të pasurive në lehtë të duksl-me nga buri-nref i.¡
e ndèrlidhura janë bazuar në ktorë të tjerë që iané k]onsideruar
vërteta mund të ndryshojnë nga këto vlerësime.

Vlerësimi i detyrimeve të kontratë.s së sþurimr?
Për konkatat e sigurimit jo-jetë, vlerësimet duhet të bëhen s raportuara
në datën e pasqyrës së gjendjes financiare ashtu edhe ësuara por
ende të pa raportuara në datën e pasqyrës së gjendjes fìn
është vlerësuar oure feøórur n1è game te te[ñ¡raíe sta papaguara

Supozimi kryesor nën këto,teknik" ç:!.të që përvoja e zhvillimit të dëm=ve në të kaluar e Byrosë mund të përdoret për
të projektuar zhvillimin e dëmeve në të ardhmen dhe kështu kostot pèrfundimtare të deméve. si te tilla, f¿io metooa
hulumtojnë zhvillimin e humbjeve të paguara dhe të pësuara, kostot mesatare për dëm dhe numrin e dëmeve të bazuar
në zhvillimet e vëzhguar të viteve të mëhershme dhe shkallë eve është

edhe nga
se deri ku
vlerësuar
ideratê të

Humbjet nga dëmtimi në lë arkëtueshmet

zë vjetore. Në
ykime nëse ka
e të vlerësuara
him negativ në
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4 MENAXHIMIIRISKUT

Korniza qevensëse
objektivi kryesore i kuadrit të Byrosë mbi menaxhimin r riskut dhe atë financiar eshtë qe të mbrojë Byronë ngangiarjet që pengojnë arritjet e qëndrueshme të objektivave të performancës financiarä, perrsfr¡re dlshtimin e
shfrytëzimit të mundësive. Menaxhmenti kyç njeh rëndësinë kritiketê të pasurit një sistem të menaxhimit efikas dhe
efektiv të riskut.

risku
të kë
rën q
rejt q

Korniza rregullative
Aktiviteti i Byrosë është gjithashtu subjekt ndaj kërkesav
rresuttore jo vetëm qe feiénrua¡ne apiovimin ãne monito .î3jtålh5=ill
frenuese për të minimizuar riskun e mos pagesave dhe rimeve për t,u
ballafaquar me detyrimet e paparashikuara që mund të lind

Risku i sigurimit
t ¡et e tanishme dhe pagesat e fitimeve
9 r nga frekuenca e dëmeve, ashpërsia eh për këtë arsye objektivi i Byrosë ështëe degrime.

Ekspozimi i mësipërm është zbutur nga shumëllojshmëria dhe madhësia e të sigurimit dhe
sipërfaqja gjeografike. Ndryshueshmëria e riskut gjithashtu është pê-mirës ujdesshme dhe
implementimi i strategjisë me udhëzime të shkruara, gjithashtu edhe përdo isigurimit.

uar në ba:ë të manëveshjeve mbi humbjet e tejkaluara.
në mënyrë konsistente me provizionet e dëmeve të

të risigurimit, nuk
i i kreditit në lidhje
e supozuara në
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4 MENAXHTMil RISKUT (VAZHD|M)

Analiza e maturitetit
Tabelat më poshtë organizojnë pasuritë dhe detyrimet financiare të Byrosë Më 31 Dhjetor 2020 dhe 2019 në
grupime relevante sipas maturitetit të bazuar në periudhën e mbeùr nga data e Pasqyrës së pozicionit financiar
deri në datën e maturimit si vijon:

31 Dhjetor 2020
Pasuritë financiare
Paraja dhe ekuivalentet e saj
Të arkëtueshmet
Të arkëtueshme nga kompanitë e sigurimeve për
teze.va teknike
Gjithsej pasuritë financiare

Detyrimet financiare
Detyrimet e sigurimit për humbjet dhe shpenzimet
e rregullimeve të humbjeve
Detyrimet afatshkurta të qirasë
Detyrimet tjera
Të pagueshmet té kompanitë e sigurimit për
tepricat e akumuluara
Gjithsej detyrimet financiare
Hapësira e maturitetit

31 Dhjetor 2019

Pasuritë financiare
Paraja dhe ekuivalentet e saj
Të arkëtueshmet
Të arkëtueshme nga kompanitë e sigurimeve për
teze ta teknike
Gjithsej pasuritë financiare

Detyrimet financiare
Detyrimet e sigurimit për humbjet dhe shpenzimet
e rregullimeve të humbjeve
Detyrimet afatshkurta té qirasë
Detyrimet tjera
Të pagueshmet të kompanitë e sigurimit për
tepricat e akumuluara
Gjithsej detyrimet financiare
Hapësira e maturitetit

Deri në 6 mr.cj 6-12 muaj

1,831
2,49

18.210

Mbi I vit Gjithsej

1,831
2,449

't8,210
22.490 22,490

't8,210

28
3,554

¿n0

15

18,210

43
3,554

470
22.æ0 15 22.277

æ0 (1s) 213

Deri në 6 mucj 6-12 muaj Mbi I vit

17.278

c23
c93

2
1

Gjithsej

2,023
1,093

17,278
20.æ4 20.394

17,278
55

2.871
43

17,278
98

2,671

ß1 161
20.t65 43 20.208

829 (43ì 186
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4 MENAXHIM! I RTSKUT (VAZHD|M)

Risku kreditor
Risku kreditor është risku i humbjes financiare të Byrosë nèse një ldient apo palë tjetër e instrumenteve financiare
!9s!tgn në përmbushjen e obligimeve kontraktuale, dhe det kryesisht ne'te ã*etúesnr"t e eyrã.é nla eyro¡a eShqipërisë dhe Maqedonisë dhe parasë dhe ekuivalentet e parásë.

me Byrotë
Byroja ka

yrosë ndaj

2020 2019
Kasifikimet e pasurive frnanciare - vlerat barlëse
Paraja dhe ekuivalentet e parasë
Të arkëtueshmet

Gjithsej

1,831
2 449

4.280

Risku kreditor për paranë dhe ekuivalentet e parasë konsiderohet i ulët, pasi që palët janë banka me reputacion.

Risku i normës së rnfereslf
Risku i normës sé interesit është i përbërë nga risku që r shkak tëndryshimeve nè normat e interesit të tregut dhe rrezikut shojë nga
maturimi idetyrimeve të përdorura që bartin inter lën normae interesit është fikse në një instrument financiar
të normës sè interesit. Të árdhurat e Byrosë dhe :'J:it,ll:inë normat e interesit të tregut.
Më 3'l Dhjetor 2020 dhe 2019 të gjitha pasuritë dhe detyrimet financiare nuk bartin interes.

Risku nga kursi i këmbimit
Byroja nuk ështê e ekspozuar ndaj riksut nga kursi i këmbimit meqenëse të gjitha transaksionet e saj janë kryer nëvalutën vendore.
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5 vLERËsIrtnI I weRËs sË DREJTË

mën e cila do të pranohej nëse shitet një pesuri ose shuma që paguhet për të transferuar
sion të rregullt 19 mes të pjesëmanësve të tregut në datën é mat]es. Vlärat e drejta janë
axheriale sipas llojit të pasurive dhe detyrirrit.

në Pasqyrën e pzic itur në përputhje
pa,suritë dhe delrim që janë në bazë
atë matjes së vlerës nciare:

Niveli 1: rregulluara) në tregj identike ;Niveti 2 përveç çmimeve të të cilat janë nëdispozic rive ose detyrimeve, nyrë të tërthortë
(d.m.th.
Niveli 3 : të dhënat hyrëse mbi pasuritë ose detyrimet që nuk janë të bazua¡a në të dhënat e disponueshme
për vëzhgimin e tregut.

Deri në datën e raportimit, Byroja nuk ka instrumente financiare të matura me vlerën e drejtë.

lnstrumentet financiare që nuk janë prezantuara në vlerë të drejtä
Ïabela në vijim përmbledh shumat bartëse dhe vlerat e drejta þer at pasuri dhe detyrime financiare që nuk janë
paraqitur në Pasqyrën e pozicionit financiar në vlerën e tyre të drejtë(mijë euro).

31 Dhjetor2020
Pasuritë financiare
Paraja dhe ekuivalentët e parasë
Të arkëtueshmet
Të arkëtueshmet nga kompanitë e sigurimit për
tezeva teknike

Shënime Vlera bartëse Vlera e drejtë

18,210 18,210
22,490 22,490

Detyrimet financiare
Detyrimet e sigurimit për humbjet dhe shpenzimet
e rregullimit të humbjeve
Detyrimet e qirasë
Detyrime të tjera
Të pagueshmet tek kompanitë e sigurimeve për
tepricat e grumbulluara

18

31 Dhjetor 2019
Pasuritë financiare
Paraja dhe ekuivalentet e parasë
Të arkëtueshmet
Të arkëtueshmet nga kompanitë e sigurimit për
rezerva teknike

Shënime Vlera bartëse Vlera e drejtë

17 17

11

't2
1,831
2,449

18,210
43

3,554

1,831
2,449

18,210
43

3,554

17

20

't'l
12

18
20

2,023
1,093

17

17,278
98

2,671

161

470

17,278
98

2,671

2
1

023
093

Detyrimet financiare
Detyrimet e sigurimit për humbjet dhe
shpenzimet e rregullimit të humbjeve
Detyrimet e qirasë
Detyrime të tjera
Të pagueshmet tek kompanitë e sigurimeve për
tepricat e grumbulluara

161
20.208 20.208
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Byroja Kosovare e Sigurimit
Shënimet mbi pasqyrat financiare
Për vitin ka më 3l etor 2020

tM)5

Kreditë dhe të arkëtueshmet
Kreditë dhe të arkëtueshmet barten në koston e amortizinit, minus ¡rovizionet për zhvlerësim. Vlera e tyre e drejtë
i përgjigjet vlerës së tyre bartëse, shkaku i maturitetit të tyre të shkurtër.

Pasuritë tjera fìnanciare
Vlera e drejte e pasurive monetere që përfshinë paranë dhe ekuivalentet e parasë konsiderohet t'i afrohet vlerës
së gre bartëse për shkak të maturitetit të tyre prej më pak se 3 muaj.

Detyrimet tjera
Vlera bartëse e detyrimeve tjera i afrohet vlerës së tyre bartëse pêr shkak të maturitetit të tyre prej më pak se 3
muaj
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Byroja Kosovare e Sigurimit
Shënimet mbi pasqyrat financiare
Për vitin që ka përfunduar më 3l Dhjetor 2020

o rË HYRAT NcA PRTMET E srcuRtMEVE

Të hyrat nga primet e sigurimeve, të cilat për vitin e pëlunduar Më 31 Dhjetor 2O2O janë në vlerë prej 4,972 mijë
Euro (2019: 9,454 mije Euro) ndërlidhen me sigurimin e detyrueshèm për automjete motorike të palës së tretë në
kufijtë e territorit të Kosovës për shoferët e automjeteve me regjist-ime të huaja që nuk posedojnë një sigurim të
tillë. Byroja është e autorizuar të mbledh këto të hyra në emër të të 3jitha kompanive të sigurimit të licencuara nga
Banka Qendrore e Kosovës ('BOK') për të shitur polica të sigurinit përbrenda territorit të Kosovës. Bazuar në
vendimin e marrë nga Banka Qendrore e Kosovës të datës 18 korñk 2015 primet e sigurimit kufìtar janë ulur dhe
tarifat e reja janë të vlefshme nga 1 korrik 2015.

Marrëveshja ndërmjet BKS, MF, BQK dhe MPB parashikoi që pare se të paguhet primi për policat e sigurimit të
lëshuara sipas kësaj marrëveshje, të verifikohet në lidhje me hyrjen e automjeteve në kufijtë e Kosovës, nga Policia
Kufitare. Duke pasur parasysh që për disa mjete motorike janë lëshuar polica të sigurimit si rinovimi i tyre, pasi
blerjet në internet, blerjet në selinë e BKS në Prishtinë dhe në vendkalime të ndryshme kufitare (ku dalja nga territori
i Kosovës nuk kërkohet për kontraktimin e sigurimeve), për këto kategori verifikimi i politikave përkatëse nga Policia
e Kosovës ende paraqitet si një pengesë, për të cilën ne jemi në konunikim të vazhdueshëm me M PB dhe M F për
të gjetur zgjidhjen më të mirë për mbledhjen e fondeve.
BKS i ka dërguar një kërkesë zyrtare Thesarit të Shtetit në MF, kër<esa është adresuar në mbledhjen e Qeverisë
së Kosovës dhe fondet përkatëse në vlerë prej 87 mijë EUR janë tj rezervuara, dhe sapo të përfundojë procesi i

verifikimit, do të krijohen kushtet për mbledhjen e tyre.

Në pajtim me ligjin për përgjegjësi të sigurimit të detyrueshëm të auto përgjegjësisë dhe vendimeve të Këshillit
Administrativ, të ardhurat nga primi i sigurimit alokohen si vijon:. Kontributi për fondin e kartonit të gjelbër në normën 20% Ejatë vitit 2012. Konhibuti ne dëmet e fondit të kompensimit dhe BKS-së. Kontributi për shpenzimet administrative të BKS-së. dhe balanca e mbetur shpërndahet tek kompanitê e sigurimit

7 PRIMET E CEDUARA TEK RISIGURUESIT

Për vitet e përfunduara më 3l dhjetor 2020 dhe 2019, primet e træsferuara tek risiguruesit janë respektivisht në
vlerë prej 70 mijë Euro dhe 88 mijë Euro.
Gjatë vitit të përfunduar më 31 Dhjetor 2014 Byroja ka hyrè në një narrëveshje risigurimi me SIA Mai Reinsurance
Brokers për tejkalim të humbjes së risigurimit për detyrime të palëve të treta motorike vendore. Kjo marrëveshje do
të mbulojë fondin e kompensimit për shoferë të pasiguruar dhe pditikat e detyrimeve të palëve të treta motorike
transit.

8 TE HYRATTJERA
Për vitin që ka
pèrfunduar më
31 Dhjetor 2020

(në 000 EUR)

Për vitin që ka
përfunduar më
31 Dhjetor 2019
(në 000 Euro)

Të ardhura nga kompanitë e sigurimit për kontributet shtesë
Të ardhura nga organizata të shërbimeve të dëmeve
Primet që duhen mbuluar nga kompanitë e pèr shkak të deficitit të ¿itit

3,651
831

4,641
666
455

Gjithsej 4,482 5,762

Të ardhurat nga kompanitë e sigurimeve për kontributet shtesë
Gjatë vitit 2016, Byroja ka fìlluar implementimin e kërkesave për financimin e Fondit të kompensimit sipas nenit 32
paragrafi 2 të ligjit Nr. 04/L-018 si dhe nenit 4 të Rregullores për Fondin e Kompensimit të Byrosë Kosovare të
Sigurimeve. Bazuar në ligj, kërkohet që secili i siguruar në fillim të huartalit të tretë duhet të depozitojë në llogarinë
e Fondit të Kompensimit shumën e përcaktuar sipas rregullores. Gjthsej shuma e njohur për vitin e përfunduar me
2020 eshtè 3,651 mijë euro.(20't9 ;4,641 mijë euro)

Të ardhurat nga organizatat për shërbimin e dëmeve
Të ardhurat nga organizatat për shërbimin e dëmeve përfaqësojnë té ardhura nga Byroja nga palët tjera në Shqipëri
dhe Maqedoni.
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9 Kosror E pËRvETËsrrulr

Primet për kompanitë e sigurimit
Shpenzimet e personelit
Primet e rimbursuara tek kompanitë e sigurimit
Shpenzimet e printimit
Shpenzimet e qirasë

Gjithsej

IO SHPENZIMET ADMINISTRATIVE

Shpenzimet e personelit
Provizioni i të arkëtueshmeve nga CSO Albania
Shpenzimet e qirasë
Shpenzimet e zhvlerësimit
Furnizuesit e zyrës dhe shërbimet
Karburant dhe elektricitet
Tarifat e bankës
Mirëmbajtje
Amortizimi
Shpenzimet për garancinë bankare
Telefoni dhe lnterneti
Udhëtim dhe transport
Shpenzimet e reprezentacionit
Shpenzimet e marketingut
Amortizimi iqirasë
Shpenzimet e interesit
Shpenzimet mjetet nga regresi tek Kompanitë e Sigurimeve
Shpenzime tjera

Gjithsej

Për vitin që ka
përfunduar më 31

Dhjetor 2020
(në 000 EUR)

Për vitin që ka
përfunduar mê
31 Dhjetor2019
(në 000 Euro)

870
682
22
21

6

4,721
674
39
32

6

I,601 5,472

Për vitin që ka
përfunduar më 31

Dhjetor 2020
(në 000 EUR)

579

Për vitin që ka
përfunduar më
31 Dhjetor 2019
(në 000 Euro)

848
135
't8

18
45
39
25
39
10
18
17
10
10
4

70
10

.166

26

11

18
36
41

20
49

l8
24
10

3
1

70
5

115
23

1,023 1,508
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Shënimet mbi pasqyrat financiare
Për vitin që ka përfunduar më 3l 2020
,11 PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË

Paraja në bankë
Paraja e gatshme

Mjetet e bllokuara për garancinë

Gjithsej

12 TËARKËTUESHMET

Të arkëtueshme nga kompanitë e sigurimit

Të arkëtueshme nga CSO - Shqipëria
Të arkëtueshme nga CSO -Maqedonia
Të arkëtueshme nga CSO -Serbia
Minus: Provizioni nga dëmtimet e llogarive tjera të arkëtueshme -
Shqipëria

Të arkëtueshme të tjera
Minus: Provizioni nga dëmtimet e llogarive tjera të arkëtueshme
Të arkëtueshmet neto

Për vitin qê ka
përfunduar më 31

Dhjetor 2020
(në 000 EUR)

Për vitin që ka
përfunduar më
31 Dhjetor2019
(në 000 Euro)

495
28

297
34

331 523

1.500 1,500

1,831 2,023

Mjetet e bllokuara paraqesin mjetet e transferuara në llogari të bllokuara që kanë të bèjnë me memorandumin e
nënshkruar në mes të Byrosë dhe Shoqatës së Siguruesve të Serbisë.

Për vitin që ka
përfunduar më
31 Dhjetor 2020

(në 000 EUR)
1,710

1,775
2

11.556)

Për vitin që ka
përfunduar më 31

Dhjetor 2019
(në 000 Euro)

1,062

1,556
2

(1,5s6)
1,931 1.064

627
(1 09)

138
(1 09)

2,449 I,093
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13 PRONA, OBJEKTET DHE PAJISJETTJERA

Pajisjet
(né 000 Euro)

Kosto historike

1 Jana¡2019

Shtesat gjatë v¡t¡t

3l Dhjetor 2019

Shtesat gjatè vitit

31 Dhjetor 2020 25',l

Zhvlerësimi i akumuluar
1 Jana¡2O19
Zhvlerësimi ivitit
3l Dhjetor2019 247

Zhvlerësim¡ ivitit
31 Dhjetor 2020 25'l

Vlera neto

31 Dhjetor 2020

3l Dhjetor20l9

Mobilet
(në 000 Euro)

Automjetet
(në 000 Euro)

Përmirësimet në objektet me
qrfa

(në 000 Euro)

82

a2

25

107

72

33

11

Total
(në 000 Euro)

246

245

4

34

34

26

26

26

265

265

12

277

237

12

249

12

261

t6

627

1

34

628

41

669

575

595

18

613

56

34

243

4 20

69

3

24

I

I 15

BKS nuk ka pronë të lënë peng më 31 Dhjetor 2O2O dhe 2019 dhe të gjitha pasuritë janë përdorur për aktivitetet operuese të Byrosë.
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Për vitin që ka përfunduar më 3l Dhjetor 2020

,14 PASURITË E MARRA ME QIRA

Pasuritë me të drejtë përdorimi dhe detyrimet e qirasë
Byroja posedon me qira zyret qendrore dhe disa qira afatshkurtra të ndryshme. Kontratat e qirasë zakonisht bëhen
për periudha fikse nga 1 vit deri në 5 vite, por mund të kenë mundësi zgjatjeje siç përshkruhet më poshtë.

NCërtesa
(në D00 Euro)

Total
(në 000 Euro)

Pasuria me të drejtë përdorimi
I janar 2020
Amortizimi
31 dhjetor 2020

Detyrimi e qirasë
1 janar 2020
Shpenzimet e interesit
Pagesat e qirasè
31 dhjetor 2020

Prej të cilave:
Pagesat e qirasë afatshkurtra
Pagesat e qirasë afatgjata

Pasuria me të drejtë përdorimi
I janar 201 9
Amortizimi
31 dhjetor 2019

Detyrimi e qirasë
1 janar2019
Shpenzimet e interesit
Pagesat e qirasë
31 dhjetor2019

Prej të cilave:
Pagesat e qirasë afatshkurtra
Pagesat e qirasë afatgjata

122
(69)

122
(69)

53 53

98
5

(60)

98
5

(60)

43 43

43

192
170)

192
(70)

43

Nlërtesa
(në )00 Euro)

Total
(në 000 Euro)

122 122

192
10

(104)

192
10

(1 04)
98 98

55
43

55
43
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1s PAsuRtrË E pApREKSHME

Kosto

1 Janar 2019
Shtesat gjatë vitit
31 Dhjetor2019

Shtesat gjatë vitit
31 Dhjetor2020

Amortizimi i akumuluar
1 Janar2019
Amortizimi ivitit
3l Dhjetor 2019

Amortizimi ivitit
31 Dhjetor 2020

Vlera neto
31 Dhjetor 2020

31 Dhjetor2019

Softuer dhe Licenca
(në J00 Euro)

Total
(në 000 Euro)

136
4

136
4

'140 140

27 27
't67 167

136 '136

136 136

136 136

31 31

44
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Shënimet mbi pasqyrat financiare
Për vitin që ka përfunduar më 3l Dhjetor 2020

16 KOSTO E SHWRE E PERVETESIMIT

Me 3l Dhjetor 2020 dhe 2019 kosto e shtyrë e përvetësimit (DAC) ka qenë në shumën prej 60 mijë Euro dhe 40
mijë Euro, respektivisht. Nga viti 2014 kalkulimi i kostos së shtyrë të ¡ërvetësimit bëhet duke u bazuar në udhëzimin
administrativ të BQK me nr.01/2014. Sipas udhëzimit, shpenzinet e lejuara për kalkulim janë shpenzimet e
personelit për shitje të primeve. Pasi që BQK nuk ka obligim ndaj dy kategorive të mësipërme, DAC i kalkuluar për
vitin 2020 dhe 2019 paraqet vetëm pjesën e pa amortizuar të shpenzimeve të personelit për shitjet e primeve.

2020 2019
(në 000 Euro) (në 000 Euro)

Shpenzimet e personelit
Gjithsej

Fondi i Kompenzimit
Sigurimi kufìtar

Gjithsej

Detyrimet bruto të sigurimit për humbje dhe shpenzime të
përmirësimit të humbjeve 01 Janar
Humbjet dhe shpenzimet e rregullimit të humbjeve të ndodhura
gjatë vitit
Humbjet dhe shpenzimet e rregullimit të humbjeve të paguara
gjatë vitit

Gjithsej

60 40
60 40

17 TÊ ARKËTUESHMET NGA KOMPANITË E SIGURIM|T PËR REZERVAT TEKNIKE

31 Dhjetor 2020
(në 000 Euro)

9,920
8,1't9

31 Dhjetor2019
(në 000 Euro)

9,119
7.956

18.039 17,075

Të arkëtueshmet nga kompanitë e sigurimit përfshijne shumat nga lrompanitë e sigurimeve për dëmet e vlerêsuara
në të ardhmen (RBNS dhe IBNR). Per këto të arkëtueshme nuk ka qar të r¡ pagese të rënë dakord ndërmjet Byrosë
dhe kompanive të sigurimit. Menaxhmenti është i sigurt në mënyrë'ë arsyeshme që shumat e tilla do të mbuiohen
plotësisht në të ardhmen. Prandaj nuk është njohur ndonjë lejim pér këto të arkëtueshme në pasqyrat financiare.

18 DETYRIMET E SIGURIMIT PËR HUMBJE DHE SHPENZMET E RREGULLIMIT TË HUMBJEVE

Më 31 Dhjetor
2020

(në 000 Euro)

17,075

7,206

(6,242)

18,039

Më 31 Dhjetor
2019

(në 000 Euro)

17,558

7,583

(8,068)

17,075
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Për vitin që ka përfunduar më 31 Dhjetor 2020

19 REZERVAT E pRtutr rË pAFtruAR

Ndryshimi né primin e pafituar është si në vijim:

Primet e pafituara më 1 Janar

Primi kufìtar i pafituar më 31 Dhjetor

Gjithsej

20 DETYRIME TË TJERA

Të pagueshmet ndaj kompanive të sigurimit (Depozitat në
Bankë - EMOU Serbia)

Të pagueshmet ndaj kompanive të sigurimit

Shërbimet e sigurimit

Detyrimet ndaj punëtorëve

Të pagueshmet e tjera ndaj kompanive të sigurimit

Minus: Provizioni për të pagueshmet e tjera (shënimi 12)

Gjithsej

Më 31 Dhjetor
2020

(në 000 Euro)

547

413

Më 31 Dhjetor
2019

(në 000 Euro)

465

547

134 (82)

Më 31 Dhjetor
2020

(në 000 Euro)

Më 3l Dhjetor
2019

(në 000 Euro)

1,500

2,371

677

87

109

(109)

1,500

1,101

70

109

(109)

4,024 2,671

Të pagueshmet e tjera ndaj kompanive të sigurimit Më 31 Dhjetcr 2020 dhe 2019 në vlerë prej 109 mijë Euro
paraqesin paranë e vjedhur në një nga pikat e shitjes së Byrosë dhe zyrën kryesore gjatë viteve paraprake.

21 KONTINGJENCAT DHE ZOTIMET

Çesf'f;þ gjyqësore
Byroja është e përfshirë në pretendime të ndryshme që lidhen me kiznesin e saj të sigurimit. Më 31 Dhjetor 2020,
ka një numër të lartë të çështjeve gjyqësore për të cilat raste, në bæë të menaxhimit ðhe të vlerësimin më të m¡rë
të departamentit ligjor, byroja ka njohur provizionet të dëmeve të pægjidhura - Të raportuara por jo të rregulluara.
Në 31 Dhjetor 2020, procedurat ligjore të ngritura kundër Byrosë nEa kompanitë e sigurimeve, puñonjësit dhe ish-
punonjësit kapin shumën totale prej 2,783 mijë euro.Sipas menæ<hmentit dhe mbrojtësit e tyre ligjor, rezultati
përfundimtar i çështjes në datën e raportimit nuk mund të përcaktol-et me ndonjë besueshmëri

Detyrimet e tatimit
PërvitinepërfunduarMë31 Dhjetor2020,20182017,2016,2015.2014,2013dhe2012tibrii taksavetëByrosë
dhe regjistrimet nuk janë inspektuar nga autor¡tetet tatimore lokale. Byroja ka ndjekur rregullat dhe rregulloret gjatë
llogaritjes së detyrimeve tatimore, sidoqoftê, interpretimet tatimore prër autoritetet tatimore mund të ndryshojnë nga
ato të përdorura nga Byroja.

Zotimet kapitale
Nuk ka zotime të rëndësishme kapitale Më 3l Dhjetor 2020 dhe 2019 që nuk janë njohur (në çoftë se ka) në
pasqyrat financiare.
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22 TRANSAKSIoNET ME pALËT E ruoËRuonunn

Transaksionet me palêt e ndërlidhura
Byroja ka transaksione të palëve të ndërlidhura me të gjitha kompanitë e sigurimit gjatë aktiviteteve në rrjedhën
normale të biznesit. Të gjitha këto transaksione janë bartur në afate dhe kushte komerciale dhe me çmime tëiregut.
Tabela më poshtë tregon volumin e bilanceve nga transaksionet e palëve të ndërlidhura mê dle për vitin që
përfundoi me 3l Dhjetor 2020 dhe 2019:

31 Dhjetor 2020
Pasuritë Detyrimet Të hyrat

Menaxhmenti i lartë
Shpenzimet
Llogaria rrjedhëse
Gjithsej

3l Dhjetor 2019
Pasuritë Detyrimet Të hyrat

Menaxhmenti i lartë
Shpenzimet
Llogaria rrjedhëse
Gjithsej

22t
22t 309

23 NGJARJET PAS DATËS RAPORTUESE

Pas datës së raportimit, nuk ka rregullime të tjera që reflektojrÉ pasqyrat financiare ose ngjarje të tjera të
rëndësishme që janë materiale për t'u shpalosur në këto pasqyra firanciare.

131

Shpenzimet
76
21

Shpenzimet
277

32
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BYROJA KOSOVARE E SIGURIMIT

RAPORT AUDITIMI AKTUARISTIK
Për përllogaritjen e rezervave teknike me datë 31 Dhjetor 2020

1



Byroja Kosovare e Sigurimit - Raport i aktuarit

PERMBLEDHJA

1. QËLUMI DHE BAZA E AUDITIMIT

2. GJETJET E AUDITIMIT

2.1 REZERVA e oËn¡eve

2.1.1 REZERVA pËn oËue rË nooonuRA DHE rË RnpoRruARA - RBNs
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Byroja Kosovare e Sigurimit - Raport i aktuarit

1. eËLt¡ttn oxe eAzA e euolltulr

Nga ana e kompanisë së auditimit Grant Thornton L.L.C. me seli në Rr. Rexhep Mala Nr. 18, Prishtinë, Republika e
Kosovës, jam angazhuar si ekspert i jashtëm aktuar i licencuar, përtë bërë auditim të punës së Byrosë Kosovare të
Sigurimit në këto lëmi:

- Auditim i pavarur i përllogaritjes së rezeryave teknike të Byrosë me datë 31 Dhjetor 2020, edhe atë:
o Rezervave për primin e pa fituar (Unearned Premium Reserve - UpR)
o Rezervave përdëmet e ndodhura dhe raportuara (ìBNS - Reported But Not Setiled)
o Rezervave për dëmet e ndodhura por të pa raportrara (IBNR - lncurred But Not yet Reported)
o Rezervave tjera që ndan Kompania për mbarëva-tje të punës, me qëllim që të mund të mbulojë

obligimet që dalin nga lidhja e kontratave të sigurirnit
- Kontrollim i metodave të përdorura për llogaritje të rezervave
- Kontrollimi i rezervave është bëre për:

o Fondin e Kompenzimit (RBNS dhe rezerva për trajlmin e dëmeve)
o Sigurimin Kufitar (UPR, RBNS, IBNR dhe rezervat:ër trajtimin e dëmeve)

Për kétë qëllim si bazë janë marrë të dhëna relevante, që i kam kërkuar dhe më janë siguruar nga ana e Byrosë.
Paralelisht më janë siguruar dhe kam shqyrtuar raportet e aktuarit pè- fondin e kompenzimit dhe sigurimin kufìtár.
Të dhënat e kërkuara dhe siguruara kanë qenë të mjaftueshme që të nund te jap mendim relevant në lidhje me qëllimet
e lartpërmendura.
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2. GJETJET E AUDITIMIT

Rezervat për primin e pa fituar
Auditimi i rezervave për primin e pa fituar dhe rrezikun e pa skaduarështë bërë në bazë të të dhënave që janë ofruar
nga Byroja, e që përmbajnë të gjitha elementet e duhura për të bërê auditim të plotë të ketyre rezervave.-Të dhënat
janë siguruar për çdo polisë aktive veçmas, me qëllim që të mund të bëhet kontrolli i llogaritjès në nivel të polisës.
Byroja mban tezeva për prim të pafltuar (UPR) vetëm për Sigurimet Kufìtare.
Byroja bën llogaritjen e rezervës për prim të pa fituar sipas metodës Pro Rata Temporis, d.m.th. në përpjesëtim të
drejtë me kohën e mbeturtë policës, edhe atë për çdo policë veçnas. Kjo metodë është në përputhje të plotë me
praktikën botërore aktuaristike, si dhe me Rregulloren për vlerësim dle mbajtje të provizioneve teknike dhe matematike
për siguruesit jetë dhe jo-jetë.
Kam kontrolluar databazën e shitjes për vitin 2020 dhe formulat e përörura për të llogaritur rezervën e primit të pafituar.
Mund të konstatoj se Byro.¡a i ka llogaritur rezervat për prim të pa fituar - UPR në mënyrë adekuate.
Niveli total i rezervave UPR është 412360 Euro. Shpërndarja ëshë bärë në mënyrë të drejtë në mes gjithë kompanive
të sigurimeve jo-jetë.
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2.1 REZERVA e oËueve
Byroja ka llogaritur reze ta për dëmet e raportuara (RBNS), té ndodl- ura por të pa raportuara (IBNR) dhe rezerva për
shpenzime lë tlaltimit të.dëmeve. Rezerva për dëme të raportuara che për shpenzime trajtimi mbañen për Fondih e
Kompenzimit dhe për Sigurimet Kufitare, ndërsa rezerva IBNR veËm për Sigurimet Kufitare. Byroja þjithashtu t<a
llogaritur dhe shpërndarë tezeva për portfolion e trashëguar nga lNS|G.
Përtë bërë auditim më janë siguruar të dhëna relevante që përmbajnê të gjitha elementet e duhura për të kryer auditim
të plotë të këtyre rezevave.
Më etë itha rezervave të

Shënim: Në raporfin e aktuarit për rezeruat e Sigurimit Kufitar ka nædhur një gabim teknik, ashtuqë primi i pafituar
është paraqitur si 200.291 në vend të 412.690 Euro. Megjithatë shpèrndarja- nëþër Kompani enste berC me figurën e
saktë, 412.690 Euro.

2.1.1 REZERVA PËR DËME TË NDODHURA DHE TË RAPORTUARA - RBNS
Auditimi i ketyre rczeNave është bërë nga lista e dëmeve të paraqitura, por akoma të pa likuiduara nga ana e
kompanisë. Byroja mban rczeva për secilin dëm veçmas, duke u nisur nga përvoja paraprake dhe vlerësimi i
ekspertëve rast për rasti. Kjo lloj llogaritje është adekuate dhe në përp-rthje me metodat e pranuara aktuaristike, ndërsa
përgjegjësinë për secilën rezervë veçmas e mban Byroja dhe kompanitë anëtare të saj. Sidoqoftë aktuari mund të
kompensojë mungesat eventuale gjatë përllogaritjes së IBNR, pjesa IBNER (lncurred But Noi Enough Reserved).
Mendimi jonë është se këto rczeva duhet pranuar ashtu siç janë, ndërsa mungesa eventuale mund të llogaritet dhã
regjistrohet gjatë llogaritjes së IBNR.
Byro,¡a poashtu mban rezervë RBNS për pjesën e dëmeve të trashQ¡uara nga lNSlG. Vlera totale e këtyre dëmeve
është 165.611 Euro.
Dëmet nga fondi i kompensimit, sigurimi kufitar dhe ata nga INSIG janë shpërndarë në mënyrë adekuate nëpër
Kompanitë e Sigurimit Jo-Jetë.

18.622.240170.9939.919.8378.53r.410Total

573.1s95.382312.224255.553Rezerva për trajtim

2.200.1642.200.164IBNR

15.436.227'165.61 19.607.6135.663.003RBNS

412.690412.690UPR

TotalINSIGFondi I KompenzimitSigurimet Kufitare
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2,1.2 REZERVA PËN OËUE TË NDODHURA POR TË PARAPGTUARA - IBNR
Byroja llogarit teze^ta IBNR vetëm për Sigurimet Kufitare. Për të tes:uar mjaftueshmërinë e rezervave kam shqyrtuar
kalkulimet e aktuarit, listën analitike të secilit dëm të paraqitur ku shihen datat e aksidentit dhe paraqitjes së dëmii, vitet
e pagesës dhe rezervat aktuale për dëme të grumbulluara sipas vitit -ë aksidentit.

Byroja ka llogaritur rezervat IBNR në dy mënyra:

1 - Me trekëndësha të zhvillimit të numrit të dëmeve dhe duke aplikuar një vlerë mesatare për këto dëme, njelloj si vitin
e kaluar

2 - Me trekëndësha të dëmeve të paguara, sipas rekomandimit nga auditimi nga viti i kaluar
Vlera e metodës me trekëndësha të dëmeve të paguara ka rezultuar më e lartë dhe kjo është vlera qe ështe pranuar
dhe regjistruar.

Metoda është aplikuar mbi dëmet e ndodhura nga viti 2006 e këtej, periudhë mëse e mjaftueshme për të parë trendet
e zhvillimit të dëmeve.

Nga zhvillimi është përjashtuar një dëm i madh me vlerë 204 mijë Euro, i paguar në vitin e 11{ë të zhvillimit. Kemi bërë
testim me perfshirjen e këtij dëmi në trekëndësha dhe kjo rezulton me rritje të palogjikshme të IBNR prejT4} mijë Euro.
Andaj mund të konstatojmë se përjashtimi i këtij dëmi është i pranu=shëm, për shkak se bëhet fjatë për një dëm të
vetëm, tejet të madh dhe me zhvillim tejet të vonshëm.

Nga zhvillimi i trekëndëshave janë fituar vlera për faktorët e zhvillimi:, të cilat më pas janë aplikuar për të fituar vlera
Ultimate për secilin vit. Pas vitit të 14-të ku përfundojnë të dhënat ezhvillimit, është vendosur një tail-factor 1,01 , që
është veprim prudent.

Përfundimisht nga vlerat e fituara Ultimate janë zbritur dëmet e paguara dhe ato në rezervë RBNS dhe vlera e mbetur
është regjistruar si IBNR. IBNR është llogaritur për secilin vit aksidenti veçmas, ndërsa vitet ku IBNR ka rezultuar
negativ janë marrur si 0.

Mendimi ynë
Metoda e përdorur është adekuate dhe është aplikuar në mënyrë të saktë. Për këtë arsye nuk është bërë ndonjë testim
paralel, por vetëm janë kontrolluar formulat e përdorura dhe është korstatuar se ato janë aplikuar siç duhet.

Metoda rezulton me IBNR dukshëm më të vogël për vitin e aksidentit2020, por kjo ështe e pritur ngaqë ekspozimi në
këtë vit është dukshëm më i ulët se vitet tjera, për shkak të situatës me Covid19. IBNR e llogaritur pei sigurimêt kufitare
është shpërndarë në mënyrë të dreJtë mes kompanive të sigurimit.
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2.1.s REZERVA ¡¡Ë Rlslcunlu
Byroja ka njê marrëveshje risigurimi Excess of Loss, ku vetëmbajtja e Byrosë është 300 mijë Euro. Në rezerva është
nje dëm me vlerë 337.037 Euro dhe pjesa 37.037 Euro është kaluar si rezervë në risigurim.
Rezerva në risigurim është shpërndarë në mënyrë të drejtë mes konpanive të sigurimit.

2.1,4 REZERVA PËR SHPENZIME TË TRAJTIMIT TË DËMEVE
Si pjesë e rezervave teknike pér dëme Byroja ruan edhe rezerva pä shpenzime për trajtim të dëmeve. Duke u nisur
nga përv,oja paraPrake Byroja i llogarit këto lezevasi 3,25% të shumës së RBNS për Fonðin e Kompenzimit dhe 3,25%
të shumës së RBNS dhe IBNR për Sigurimet Kufìtare, nirel që ësl-të i arsyeshëm sipas praktikès aktuaristike. pra
mund të konstatojmë se këto rezerva janë në nivel të duhur.
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BYROJA

3. MENDIMIAKTUARISTIK

30 Mars 2021

Tetovë

E SlcuRlfr{lT- RAPOKOSOVARE RTIAKTUARIT

Nga Auditimi i pavarur aktuaristik i metod.ave dhe ttogaritjeve të rezervave teknike të ByrosëKosovare të sigurimeve me gjendjen në datë ll,lz.iozo, konstatoj se Byroja i ttogaritrezervat në pËrputhje me praktikën dhe standardet e pranuara aktuaristike dhL Rregullorenpër vterësim dhe mbajtje të'provizioneveteknikedhe matematike¡Ërsiguruesit jetë dhe jo-jetë.

Konstatimi vlen për të gjitha ttojet e rezeryave të ttogaritura, njëkohësisht për Fondin eKom penzi m it dhe Si guri met Kufitare.

Ky konstatim është bazuar mbi ¡Ërpunimin e të dhënave që më janë siguruar nga ByroJa, e qëkanë përmbajtur të gjitha elementet e nevojshme për të dhënë r"ñdir pëiundimtar mbinivelin e rezervave teknike.

w Aktuar i licencuar

Robert Nesimi
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