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Pasqyra Individuale e Ndryshimeve ne Kapital

EMERTIMI

Poz icioni me 1 Janar 2018

Kapitali
aksionar

2.275.650.000

Zvogelim i Rezerves se rivler.per asetet e shitura
Shtese rezerve rivleresimi per ndertesat e rivleresuar
T atim fitimi i derdhur per vitet me humbje 2012,2013
Humbja neto per periudhen, Eurosig sh.a
Poz icioni me 31 dhje tor 2018
Poz icioni me 1 Janar 2019

Re z e rva
rivle re simi

289.499.401

Re z e rva pe r
parandalimin
e de me ve

0

Re z e rva te
tje ra

10.334.044

Re z e rva e
konve rtimit

0

-189.014.295
202.160.331

2.275.650.000
2.275.650.000

302.645.437
302.645.437

Fitime /humbje Fitime /humbje
te akumuluara
te ushtrimit

-238.160.593

230.318.183

2.567.641.035

67.562.554

-178.612.000
380.772.331
0
67.562.554

297.880.738
297.880.738

2.837.363.921
2.837.363.921

10.402.295
178.612.000

0
0

10.334.044
10.334.044

0
0

-49.146.298
-49.146.298

Totali

Zvogelim i Rezerves se rivler.per asetet e shitura

0

Shtese rezerve rivleresimi per ndertesat e rivleresuar

0

T atim fitimi i derdhur per vitet me humbje
Humbja neto per periudhen, Eurosig sh.a
Poz icioni me 31 dhje tor 2019

133.734.923
2.275.650.000

302.645.437

0

10.334.044

0

-49.146.298

431.615.661

0
133.734.923
0
2.971.098.844
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Pasqyra Individuale e Flukseve te parase

2019

2018

133.734.923

67.562.554

5.981.424

39.970.959

Flukset e arkes nga aktiviteti operativ

Fitimi pas tatimit
Rregullime për;
Amortizimi i aktiveve afat-gjata 6,7
Humbje nga zhvleresimi

-

Rezerva te Kapitalit

-

Fitim nga shitja e Insig Jete

-

Të ardhura financiare dhe nga investimet 26

-

-

Rritje/Renie e pjesës së risiguruesit në provigjionet e kontratave të sigurimit dhe te tjera te arketueshme
Renie në llogaritë e arkëtueshme nga sigurimi dhe te tjera te arketueshme
Renie /(rritje) në koston e shtyrë të marrjes në sigurim

-

(604.449.379)

37.409.768

(31.971.540)

34.890.300

(45.337.251)

158.386.548

(173.216.096)

(115.782.046)

(Renie)/rritje në provigjionet e kontratave të sigurimit

858.353.581

71.297.483

(Renie)/rritje në llogaritë e pagueshme për sigurimet, risigurimet dhe llogari të tjera

226.971.481

(304.558.725)

53.814.164

(4.283.930)

423.881.306

(15.107.088)

Rënie në aktive te tjera

(Renie)/rritje në Detyrim per fond kompesimi

Mjete monetare te gjeneruara nga aktivitetet operative
Tatim fitimi i paguar mbi fitimin

(33.398.005)

Flukset monetare neto gjeneruar nga aktivitetet operative

457.279.311

(22.485.149)
7.378.061

Flukset e parasë nga aktivitetet investuese
Shtije (blerje) e investimeve në shoqëri të kontrolluara

(484.987.164)

(229.605.157)

Blerje të aktiveve afat-gjata materiale

10

19.123.548

(221.921.254)

Shitje aktiveve afat-gjate

10

1.432.591

203.128.595

Renie/(Rritje) ne depozitat me afat

6

615.606

66.524.171

1.003

769.398

(463.814.416)

(181.104.247)

Interesa te arketuar
Mjete monetare neto perdorur nga aktivitete investuese
Flukset e parasë nga aktivitetet financuese
Rritje të qirasë financiare
Shlyerje të qerasë financiare
Shlyerje për huatë e marra
Rritje/Renie ne grupin e kapitalin aksionar

Flukse monetare neto te gjeneruara nga aktivitetet financuese

76.479.125

-

(15.810.068)

(7.247.504)

(1.347.754)

(658.680)

2

202.160.329

59.321.304

194.254.145

Rritja neto ne mjetet monetare

(14.009.810)

(24.442.338)

Mjete monetare ne fillim te vitit

21.133.729

45.576.067

Mjete monetare ne fund te vitit

7.123.918

21.133.729

(14.009.811)

(24.442.338)

Pasqyra e Rrjedhës së Parasë duhet të lexohet në tërësi me shënimet shoqëruese, të cilat janë pjesë përbërës e
pasqyrave financiar
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1.

TË PËRGJITHSHME

Eurosig Sh.a. (“Shoqëria”) është shoqëri aksionare e themeluar në Shqipëri me vendodhje në Tiranë,
rruga Papa Gjon Pali II. Shoqëria operon në tregun e sigurimeve duke ofruar produkte sigurimi jo-jete në
territorin e Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e Shoqërisë është subjekt i ligjit numër. 52 ‘Për
veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit’, të dates 22 maj 2014 (“Ligji mbi sigurimet”).
Aktiviteti kryesor përfshin ofrimin e shërbimeve të sigurimit në aktivitetin Jo-Jetë për Sigurimet
motorrike, Sigurimet e marinës, Sigurimet e pronës, Sigurimet e mallrave të transportit, Sigurimet e
ndërtimit, Sigurimet e përgjegjese civile dhe Sigurimet e garancisë.
Struktura e aksionerëve të Shoqërisë është si më poshtë:
31 dhjetor 2019

31 dhjetor 2018

%

%

70.74

70.74

9.7

9.7

19.22

19.22

Z. Ylli Merkaj

0.34

0.34

Totali

100

100

Z. Kadri Morina
Shoqeria “Euro-Alba.Ea” Sh.p.k
Z. Xhevdet Morina

Shoqëria nuk është e listuar në ndonjë bursë.

Drejtimi i Shoqërisë
Drejtimi i Shoqërisë gjatë vitit 2018 deri në datën e nënshkrimit të këtij raporti përbëhet nga:
Z.Xhevdet Kopani
Zj.Anila Ibro

Drejtor i Përgjithshëm
Drejtor i Departamentit Ekonomik

Znj. Agena Mema

Drejtor i Departamentit të Marrjes në Sigurim e Risigurim dhe
Marrëdhënieve me Jashtë

Z.Leonard Harizaj
Z. Romeo Bace

Drejtor i Departamentit të Dëmeve
Aktuar
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Bordi Mbikqyrës
Bordi mbikqyrës i Shoqërise gjatë vitit 2018 deri në datën e nënshkrimit të këtij raporti përbëhet nga:
Z. Vasil Pilo

Kryetar

Z. Skender Madani

Anëtar

Z. Rexhep Mejdani

Anët

2.

BAZA E PËRGATITJES

(a) B AZA E PËRPUTHSHMËRISË
Pasqyrat financiare individuale janë përgatitur në përputhje me kërkesat e raportimit financiar për
Shoqërite e Sigurimit në Shqipëri. Kuadri kontabël i aplikuar është i bazuar në politikat kontabël të
listuara në shënimin 3, të cilat janë të bazuara në vlerësimin, paraqitjen, dhe parimet kontabël sipas
Standarteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF). Me poshtë paraqiten parimet kryesore të
politikave kontabel të aplikuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare individuale.
(b) B AZA E PËRGATITJES
Pasqyrat financiare janë përgatitur në bazë të parimit të kostos historike, me përjashtim të aktiveve afatgjate
materiale, të cilat janë rivlerësuar më 30 Nentor 2017 dhe nje pjese e tyre , toka dhe ndertesa jane rivleresuar
ne vitin 2018.
Monedha funksionale dhe e prezantimit
Këto pasqyra financiare janë të prezantuara në Lek, monedha Shqiptare, që është dhe monedha funksionale,
përveç rasteve ku specifikohet ndryshe, informacioni financiar është i prezantuar në Lek.
(c) P ËRDORIMI I VLERËSIMEVE DHE GJYKIMEVE
Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon që drejtuesit e kompanise të kryejnë
vlerësime, gjykime dhe supozime të cilat do të ndikojnë në aplikimin e politikave dhe raportimin e shumave
të aktiveve dhe detyrimeve, shpenzimeve e të ardhurave. Vlerësimet dhe supozimet bëhen mbi bazën e
eksperiencës historike dhe faktorëve të tjerë të ndryshëm që në rrethana të caktuara janë të arsyeshëm,
rezultatet e të cilave formojnë bazën për të bërë gjykime mbi vlerat e mbartura të aktiveve dhe detyrimeve të
cilat nuk janë lehtësisht të identifikueshme nga burime të tjera. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato
të vlerësimeve.
Vlerësimet dhe supozimet e lidhura me to, rishikohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimet në vlerësimet
kontabël njihen në periudhën kur vlerësimi është rishikuar në rastin, kur rishikimi ka ndikim vetëm në atë
periudhe; ose në periudhën e rishikimit dhe periudhat e ardhshme, në rastin kur rishikimi ndikon periudhën
aktuale dhe ato të ardhshme.
Politikat kontabël janë të njëjta me ato të përdorura në vitet e mëparshme dhe janë aplikuar në mënyrë të
qëndrueshme.
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3.
PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE KONTABËL
(a) M ONEDHA E HUAJ
(i)

Transaksionet në monedhë të huaj

Transaksionet në monedhë të huaj janë ato transaksione të cilat kryhen në monedhë të ndryshme nga
monedha funksionale. Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen në atë funksionale sipas kursit të
këmbimit në datën e transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare në monedhë të huaj konvertohen sipas
normës së këmbimit në datën e raportimit. Diferencat e lindura nga konvertimi paraqiten në pasqyrën
gjithëpërfshirëse të të ardhurave. Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj, të deklaruara me
kosto historike konvertohen sipas normës së këmbimit në datën e transaksionit.

Aktivet dhe detyrimet jo-monetare në monedhë të huaj të cilat janë të deklaruara me vlerën e drejtë
konvertohen në Lek sipas kursit të këmbimit të datës në të cilën vlera e drejtë është përcaktuar.


aktivet dhe detyrimet konvertohen me kursin e këmbimit në datën e bilancit;


të ardhurat e shpenzimet konvertohen me kursin e këmbimit të përafërt me kursin e këmbimit që
përkon me datën e transaksionit.
Monedhat e huaja me të cilat kryesisht veprohet janë: Euro (EUR), US Dollar (USD), Pound Britanik (GBP)
.Kurset e këmbimit të përdorura për konvertim më 31 Dhjetor 2019 dhe 2017 janë si më poshtë:
31.12.2019 31.12.2018
1 EURO/LEK

121,77

123,42

1USD/LEK

108,64

107,82

1 GBP/LEK

143,00

137,42

4.

K LASIFIKIMI I KONTRATAVE TË SIGURIMIT DHE INVESTIMIT

Kontratat nëpërmjet të cilave kompania pranon të mbajë një risk sigurimi të konsiderueshëm nga një palë
tjetër (policë mbajtësi) duke kompensuar policë mbajtësin kundrejt një ngjarje të ardhshme të specifikuar e të
pasigurtë (ngjarja e sigurimit) e cila ndikon negativisht mbi policëmbajtësin, klasifikohen si kontrate
sigurimi. Çdo risk që nuk është risk financiar konsiderohet si risk sigurimi. Rreziku financiar është rreziku i
një ndryshimi të ardhshëm të mundshëm të një ose më shumë se një norme interesi të veçantë, ndryshimi i
çmimit të letrave me vlerë, çmimit të borxhit, kursit të këmbimit, indekse çmimesh ose normash, indeksit ose
variablave të tjerë të kreditimit, me kusht që në rastin e një variabli jo-financiar ky variabel nuk është specifik
për asnjë prej palëve të një kontrate.
Kontratat nëpërmjet të cilave transferimi i rrezikut të sigurimit kryhet nga policë mbajtësi tek shoqëria dhe
kur ky risk nuk është i konsiderueshëm, klasifikohen si kontrata investimi. Të gjitha kontratat aktuale të
nënshkruara nga shoqeria përfshijnë transferimin e një rreziku të konsiderueshëm sigurimi.
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(b) K ONTRATA E SIGURIMIT
(i)

Njohja dhe matja

Kontratat e përgjithshme të sigurimit
Rezervat teknike janë përllogaritur më vete për të gjitha produktet e sigurimit dhe përbëhen nga primet e
mundshme (të pa fituara), risqet e mundshme (të pamaturuar) dhe dëmet e mundshme (të papaguar në ditën e
mbylljes së vitit financiar). Rezervat teknike (provigjionet) përfaqësojnë parashikime për pagesat të
ardhshme të dëmeve të deklaruara dhe të padeklaruara. Shoqeria nuk i skonton rezervat e tij teknike. Çdo
ndryshim në parashikim paraqitet në rezultatet e operacioneve në periudhën kur janë ndryshuar parashikimet.
Parashikimi i detyrimeve të sigurimit është një proces kompleks që ka të bëjë me pasiguri dhe që kërkon
përdorimin e gjykimeve dhe parashikimeve jo formale.Shoqëria i eshte përmbajtur kërkesave të
rregullatorëve ose mbikqyrësve të segmentit sigurues për të llogaritur rezervat përkatëse teknike.
Të ardhurat
Primet e shkruara bruto nga kontratat e sigurimit perfaqesojne shitjet gjate vitit dhe nuk perfshijne detyrimet
tatimore ose detyrime te tjera mbi primet.
Ne te ardhurat e shoqerise njhet pjesa e fituar e primeve te shkruara bruto nga data e fillimit te kontrates se
sigurimit deri ne daten e raportimit. Primi i pafituar eshte primi qe i perket periudhes nga data e raportimit
deri ne daten e perfundimit te kontrates se sigurimit. Primi i pafituar njihet si pakesim i te ardhurave nga
primet e shkruara bruto dhe llogaritet ne baze te metodes prorata temporis.
Rezerva për primin e pafituar
Rezerva e primit të pafituar në të gjitha segmentet e biznesit perbehet nga pjesa e primit te shkruar bruto e
cila pritet te fitohet ne vitin pasardhes e llogaritur ne baze te metodes prorata temporis e rregulluar nëse
nevojitet në mënyrë që të reflektojë cdo ndryshim të ndodhjes së rrezikut gjatë periudhës së mbuluar nga
kontrata e sigurimit.
Kostot e shtyra të marrjes në sigurim
Kostot e shtyra të marrjes në sigurim janë pjesa e kostove të marrjes në sigurim të cilat i takojne primeve pas
dates se raportimit; ato lidhen me periudhën midis fundit të periudhës së raportimit dhe datës së shuarjes së
kontrates së sigurimit.
Dëmet të krijuara nga aktiviteti i përgjithshëm i sigurimit
Dëmet e ndodhura dhe te raportuara (RBNS) përbëhen nga kostot e mbylljes dhe trajtimit të dëmeve të
paguara dhe të papaguara që lindin nga ngjarje të ndodhura gjatë vitit financiar së bashku me rregullime te
provigjonit të dëmeve të vitit të mëparshëm. Dëmet e papaguara vlerësohen duke rishikuar dëmet individuale
dhe Provigjoni për dëmet e papaguara nuk skontohet. Rregullimet për provigjonin e dëmeve të viteve të
mëparëshme reflektohen në pasqyrat financiare të periudhës në të cilën bëhen rregullimet dhe paraqiten më
vete nëse janë materiale.
Dëmet e ndodhura por të paraportuara (IBNR) provigjonohen duke u bazuar ne metodat aktuariale te njohura
dhe te pranuara.
Angazhimet për dëmet në proces gjyqësor
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Një pjesë e konsiderueshme e dëmeve janë në proces gjyqësor dhe për të cilat shoqeria ka rregjistruar
detyrimin përkatës në bazë të vlerësimeve të drejtimit.
Rezerva për rrezikun e paskaduar
Rezerva për rrezikun e paskaduar krijohet atëherë kur vlera e pritshme e dëmit dhe e shpenzimeve që e
shoqërojnë atë i atribuohet periudhave të paskaduara të policave në fuqi në datën e bilancit, tejkalon
provigjionin e primeve të pafituara të lidhura me polica të tilla.
Risigurimi
Shoqeria cedon primet e siguruara dhe rrezikun në rrjedhën normale të biznesit me potencialin e humbjes
neto nëpërmjet diversifikimit të rrezikut që krijohet nga linjat e biznesit të MTPL, pasurisë, kartoni jeshil,
pergjegjesite dhe aksidentet personale.
Risigurime të tilla përfshijnë tejkalimin e humbjeve nga marreveshjet fakultative. Vetëm kontratat që
përfshijnë transferimin e një pjese të konsiderueshme të rrezikut të sigurimit dhe atij kohor rregjistrohen si
aktive të sigurimit. Marrëveshjet e risigurimit nuk e çlirojnë shoqërinë nga detyrimet direkte ndaj policëmbajtësit. Detyrimet e risigurimit pëfshijnë llogari të pagueshme për kontrata të jashtëme risigurimi dhe
njihen si shpenzime kur u mbaron afati.
Primet e ceduara ne risigurim njihen si pakesim i te ardhurave nga primet në mënyrë që të jenë konsistente
me njohjen e primeve të lidhura me kontratat e sigurimit. Për sigurimin e përgjithshëm të biznesit, primet e
risigurimit shpenzohen në periudhën në të cilën mbulimi i risigurimit jepet në bazë të modeleve të rrezikut të
risiguruar. Pjesa e pashpenzuar e primit të risigurimit të ceduar përfshihet në aktivet e risigurimit. Shuma e
njohur si aktiv i risiguruar matet në mënyrë që të jëtë konsistente me matjet e provigjonit të mbajtur në
përputhje me kontratat e sigurimit.
Llogaritë e arkëtueshme nga risigurimi përfshijnë komisionet e risigurimit nga primet e ceduara risiguruesit
dhe të arkëtueshmet nga Shoqëria risiguruese në përputhje me dëmin e paguar. Këto janë klasifikuar si llogari
të arkëtueshme dhe paraqiten të vecanta, nëse ka.
Aktivet e risigurimit vlerësohen për zhvlerësim në datën e raportimit. Një aktiv konsiderohet i zhvlerësuar
nëse ka evidencë objektive, si rezultat i një ngjarje të ndodhur pas njohjes fillestare, që Shoqëria mund të mos
marrë të gjitha shumat që i detyrohen dhe ngjarja ka një impakt besueshmërisht të matshëm në shumat që
Shoqëria do të marrë.
Llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme të sigurimit
Shumat nga dhe kundrejt policëmbajtësve, agjentëve dhe risiguruesve janë instrumenta financiare dhe janë
përfshirë në Llogaritë e pagueshme ose të arkëtueshme të sigurimit dhe jo në rezervat teknike ose aktivet e
risigurimit.
A)M JETET MONETARE NË ARKË DHE EKUIVALENTË
Mjetët monetare në arkë dhe ekuivalentët e tyre përfshijnë balancat e gjendjes në arkë, mjetet monetare të
depozituara në banka të nivelit të dytë dhe investime afatshkurtra me likuiditet të lartë dhe me maturitet deri
në tre muaj që nga momenti i blerjes.
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B)D EPOZITAT ME AFAT
Klasifikohen si investime në depozita ato me maturitet midis tre dhe dymbëdhjetë muaj e me shume se nje
vit. Depozitat me afat paraqiten në bilanc me shumën e principalit të tyre të pashlyer dhe klasifikohen sipas
maturitetit.
(d) Llogari te arkëtueshme sigurimi dhe të tjera
(e) Llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerë të drejtë dhe më tej maten me kosto të amortizuar
minus humbjet nga zhvlerësimi dhe përfshijnë paratë e mbajtura nga agjentët. Të arkëtueshmet nga
sigurimi vlerësohen për zhvlerësim në çdo datë raportimi.

Të tjera
Aktivet e tjera financiare jo derivative maten me kosto të amortizuar duke përdorur metodën e
interesit efektiv, minus humbjet nga zhvlerësimi. Kontabilizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve
financiare diskutohet në shënimin 3.14
(f) A KTIVET A FATGJATA J O M ATERIALE
Aktivet Afatagjata Jo Materiale perfaqesojne programe dhe licensa informatike te blera nga shoqeria. Ato
paraqiten me koston e tyre të blerjes te pakesuara me amortizimin e llogaritur.
Amortizimi
Amortizimi i Aktive Afatagjata JoMateriale llogaritet duke përdorur metodën e amortizimit zbritës të
llogaritur mbi vlerën e mbetur të aktivit. Norma vjetore e amortizimit eshte 10 %
(g) A KTIVET A FATGJATA M ATERIALE
Aktivet Afatagjata Materiale paraqiten me koston e tyre të blerjes, pakesuar me amortizimin e llogaritur.
Teprica rezultuese nga rivlerësimi kreditohet direkt në kapital. Ne raste se pjesë të Aktiveve Afatgjata
Materiale kanë jetëgjatësi të ndryshme, ato llogariten si pjesë të veçanta të Aktiveve Afatgjata Materiale.
Ne vitin 2017 eshte bere blerja Ndertesa nga shoqeria Insig sh.a te cilat jane rivleresuar nga ekspert te
vleresimit te pasurive te paluajtshme
Ne vitin 2018 eshte kryer shitje e nje objekti ndertese duke dhe tepricen rezultuese nga rivleresimi kredituar
ne fitim humje te pashperndara.
Me date 30.06.2018 shoqeria ka kryer blerje Toka e cila eshte rivleresuar nga ekspert te rivleresimit te
pasurive te Paluajtshme duke rritur vleren e tyre dhe rezerven perkatese te rivleresimit.
Ne 30.06.2018 shoqeria me Vendimin e Asamblese se Aksionareve , Toka eshte transferuar per shtese
kapitali ne Eurosig Kosove.
Teprica rezulutuese nga rivleresimi eshte transferuar drejtpërdrejtë tek fitimi i pashpërndarë meqe aktivi nuk
njihet (çregjistrohet).SNK16.
Amortizimi
Amortizimi i Aktive Afatagjata Materiale llogaritet duke përdorur metodën e amortizimit zbritës të llogaritur
mbi vlerën e mbetur të aktivit. Toka dhe aktivet në ndërtim nuk amortizohen. Normat vjetore te amortizimit
janë si më poshtë:
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Kategoria
Ndërtesat dhe përmirësimet në infrastrukturë
Makineri dhe pajisje
Pajisje informatike
Mjete motorrike
Mobilje orendi
Kosto per tu shperndare

2019
5%
20%
20 %
20 %
20 %
10%

2018
5%
20%
20 %
20 %
20 %
10%

(h) A KTIVET A FATGJATA TE TJERA IFRS 16
Duke filluar nga 1 Janar 2019, Eurosig sh.a ka vene ne zbatim standardin e ri, SNRF 16 “Qiratë”. Ky standard siguron dy
metoda tranzicioni :
 Aplikimin e plotë retrospektivë
 Aplikimin e pjesshëm retrospektiv
Menaxhimi i Kompanisë Eurosig sh.a ka vendosur të zbatojë metodën e dytë atë të aplikimit të pjesshëm retrospektiv
që do të thotë informacioni krahasues nuk duhet të paraqitet, duke qenë se edhe metodat e propozuara nga IASB nuk
aplikohen si te paracaktuar, por janë një zgjedhje e menaxhimit. Aplikimi i thjeshtëzuar është kryer mbi bazë të
përllogaritjeve nga data 1 janar 2019 dhe nuk janë prekur fitim humbjet e mbartura. Norma e interesit është
percaktuar ne baze të periudhës së kontratës dhe llojit të monedhës. Normat e interesit janë marrë nga statistikat e
BSH.
Qiratë janë regjistruar në pasqyrën e pozicionit financiar në formën e një të drejte përdorimi të një aktivi në shumën
dhe të një detyrimi qiraje për jetën e asetit 3 vjet.

(i)

P ROVIGJIONET

Një provigjion njihet në bilanc kur kompania ka një detyrim aktual ligjor ose përfitues si rezultat i një ngjarje
të shkuar dhe është e mundur që një fluks dalës përfitimesh ekonomike të kërkohet për të zgjidhur detyrimin.
(j) N JOHJA E TË ARDHURAVE FINANCIARE
Të ardhurat nga investimet përfaqësojnë të ardhura nga aktivet financiare dhe njihen në pasqyrën
gjithëpërfshirëse të të ardhurave me metodën e interesit efektiv. Norma e interesit efektiv është norma e
aktualizimit që barazon flukset që vlerësohen të arkëtohen në të ardhmen përgjatë jetëgjatësisë së aktivit ose
detyrimit financiar (ose për një periudhë më të shkurtër kur kjo është e përshtatshme) me vlerën e mbartur të
aktivit ose detyrimit financiar. Norma efektive e interesit vendoset kur aktivi ose detyrimi financiar njihet
fillimisht në pasqyra financiare dhe nuk rishikohet në mënyrë të vazhdueshme.
(i)

kontributet shoqërore të detyrueshme

Kompania paguan vetëm kontributet e detyrueshme për sigurimet shoqërore dhe shendetesore që i sigurojnë
punonjësve përfitime pensioni, kur këta të fundit dalin në pension..
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(ii)
Leja vjetore e paguar
Shoqeria njeh si detyrim shumën e pa skontuar të kostove të parashikuara në lidhje me lejen vjetore që pritet
të paguhet në shkëmbim të shërbimeve të punonjësve për periudhën e përfunduar.
(k) S HPENZIMET E MARRJES NË SIGURIM
Shpenzimet e marrjes në sigurim përcaktohen si kosto që rrjedhin nga blerja e kontratave të reja të sigurimit,
duke përfshirë edhe kostot direkte, të tilla si komisionet e blerjes dhe kostot e krijimit të dokumentit të
sigurimit dhe pjesën e shpenzimeve administrative që lidhen me proçesin e propozimit dhe emetimit të
policave.
(l)

T ATIMI MBI FITIMIN

Tatimi mbi fitimin apo humbjen për vitin përfshin tatimin aktual dhe atë të shtyrë. Tatimi mbi fitimin njihet
në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve me përjashtim të pjesës që lidhet me zëra të njohur në mënyrë
direkte në kapital, rast në të cilin ai njihet në kapital.

5.MJETET MONETARE DHE EKUIVALENTË
Më

Më

31.12.2019

31.12.2018

Mjetet monetare në bankë, në monedhë të huaj

2.060.947

4.284.272

Mjetet monetare në bankë, në Lek

4.653.980

6.107.583

408.991

10.741.874

7.123.918

21.133.729

Arka ne leke dhe ne monedhe te huaj

Totali

6.DEPOZITA ME AFAT

Më 31
Dhjetor 2019
Shuma
EUR
USD
GBP
ALL
Totali

Më 31 Dhjetor
2018
%e
interesit

60.173.741

646.262.718
706.436.459

Shuma
61.484.401

1,4

645.568.667
707.053.068
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Klasifikimi i depozitave me afat maturimi më të madh se tre muaj, një vit , mbi nje vit, sipas monedhave.
7. Kosto te shtyra te marrjes ne sigurim
Ne 1 Janar
2019
Rritje ne kosto te marrjes ne sigurim
Me 31 Dhjetor
2019

306.736.368
45.337.251
352.073.619

8. Investime në shoqeri të kontrolluara
Më 14 maj 2015, Shoqëria përfundoi një marrëveshje për blerjen 100% të 100,000 aksioneve të Dardania
sh.a një shoqëri sigurimi që vepron në Republikën e Kosovës. Vlera nominale për aksion ishte 30 Euro,
çmimi i rënë dakord ndërmjet palëve ka qenë i barabartë me vlerën nominale të aksioneve të blera ose
3,000 mijë Euro (421,680 mijë Lek). Sipas marrëveshjes së blerjes së aksioneve, çmimi i blerjes u pagua
në dy këste prej2,851 mijë euro transferuar më 16 mars 2015 dhe 149 mijë euro më 20 nëntor 2015.
Në dhjetor 2015, Dardania Sh.a ndërroi emrin në Eurosig Kosova Sh.a. Më 18 prill 2016, Shoqëria
injektoi kapital shtesë ne vlerën prej 1,210 mijë Euro në Eurosig sh.a – Kosova.
Në muajin qershor 2018 shoqeria Eurosig sh.a injektoi kapital shtesë ne vlerën prej 300 mijë Euro në
Eurosig sh.a – Kosova si edhe kreu transferimin e Toka si shtese kapitali ne Eurosig Kosove.
Në vitin 2019 shoqeria Eurosig sh.a injektoi kapital shtesë ne vlerën prej 2.940 mijë Euro në Eurosig sh.a
– Kosova bazuar ne Vendimin e aksionereve te shoqerise..
Ne vitin 2016, Shoqëria përfundoi një marrëveshje për blerjen 100% të 100,000 aksioneve të Insig sh.a
një shoqëri sigurimi që vepron në Shqipëri. Me 1 Qershor 2016, Eurosig sh.a bazuar ne kontraten e
shitblerjes e aksioneve te Insig sh.a u be aksioner i vetem i kesaj kompanie. Vlera nominale për aksion
ishte 600,000 Lek; çmimi i rënë dakord ndërmjet palëve ishte i barabartë me vlerën nominale të
aksioneve të blera ose 2,222,122 mijë lekë. Sipas marrëveshjes së blerjes së aksioneve, çmimi i blerjes u
pagua në tre këste prej 238,000 mijë Lek , 1,954,122 mijë Lek dhe 30,000 mijë Lek.

Të dhënat mbi Investimet në shoqëritë e kontrolluar tregohen si me poshtë:

8.

Investime në shoqeri të kontrolluara

Më 31
Dhjetor 2019
Aksione te shoqerive te kontrolluara Dardania /Eurosig Kosove 1.179.039.700
Aksione te shoqerive te kontrolluara Insig sh.a
1.852.122.100

Më 31
Dhjetor 2018
818.868.100
1.852.122.100
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8.1 Tituj kapitali
Shoqëria, me anë të vendimit të Aksionareve numër 16, datë 23 dhjetor 2016
vendosi:
1) miratimin e ndarjes së Shoqerise Insig sh.a ne dy Shoqëri pritëse të themeluara
rishtazi: Insig sh.a (shoqëri sigurimi jo-jete) dhe Insig Jete sh.a
2) miratimin e marrëveshjes së ndarjes së Shoqërise Insig sh.a në dy shoqeri pritëse të themeluara
rishtazi Insig sh.a (shoqëri sigurimi jo-jete) dhe Insig Jete.

Ndarja hyri në fuqi në datë 1 janar 2017. Shoqëria Insig Jeta u krijua me një Kapital prej 370 000 mijë
lekë i përbëre nga 616 aksione, me vlere nominale 600,649.35 për aksion, 100% të zotëruara nga Eurosig
Sh.a.
Shoqëria me anë të kontratës së shitjes, datë 10 maj 2017, ka shitur 90% të aksioneve të saj në Insig Jetë
Sh.a, respektivisht në masën 45% të aksioneve Z. Samir Mane dhe 45% të aksioneve Z. Shefqet Kastrati
për vlerën totale prej 473,305 mijë Lek (3,500,000 Euro).

AMF me anë te vendimit numër 53 të Bordit, datë 22 maj 2017, vendosi miratimin e pjesëmarrjes
influencuese në masën 45% të aksionarit Z. Samir Mane dhe 45% të aksionarit Z. Shefqet Kastrati, në
shoqërinë e sigurimit të Jetës “Insig Jetë” sh.a., sipas kontratës së shitjes së aksioneve datë 10.05.2017.
Të dhënat mbi Investimin në pjesëmarrje në shoqërinë e Insig Jete Sh.a tregohen si me poshtë:
Shoqëria zotëron 10% të aksioneve te Insig Jete Sh.a te cilat përbëjne 61 aksione me vlerë nominale
600,649.35 lekë për aksion.
Më 31 korrik 2019, u aprovua nga asambleja e aksionereve blerja e 9% të aksioneve të Bankës së Bashkuar të
Shqipërisë për çmimin 115,000,000 Lek. Kontrata e shitblerjes së kuotave u realizua me 1 gusht 2019. Më 17 dhjetor
2019, asambleja e aksionerëve e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë vendosi rritjen e kapitalit me 1 milion USD. Eurosig
kreu pagesën e 90,200 USD me datë 30.12.2019.

Shoqëria zotëron 9% të aksioneve te UBA Bank te cilat përbëjne 53.016 aksione me vlerë nominale
3,220.039 lekë për aksion.
Analiza e investimeve në tituj kapitali paraqitet si më poshtë për të dy vitet ne 000/leke:

Emri

Insig Jete Sh.a
United Bank of
Albania

Adresa
Njësia Administrative
Nr.2, Rruga "Labinoti",
Nr.7, Tirane, Shqipëri

Aktiviteti
Kryesor
Shoqëri
Sigurimesh
Banke

2019
%e
pjesemarrjes

2019
Vlera
000 LEK

10%

37,000

9%

124,816
161,816

2018
%e
pjesemarrjes
10%

2018
Vlera 000
LEK
37,000

37,000
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9. ASETE TE RISIGURIMEVE (PJESA E RISIGURUESIT NE REZERVAT TEKNIKE)
Në fund të vitit, pjesa e risiguruesit në rezervat teknike të kompanise është si më poshtë:

Provigjone të primit të pafituar, pjesa e risiguruesve
Provigjone të dëmeve, pjesa e risiguruesve
Totali

Më 31 Dhjetor 2019

Më 31 Dhjetor 2018

43.933.066
591.011.357

30.495.045

634.944.423

30.495.045
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10. Aktive AFATGJATA MATERIALE , neto

Ndertesa, Vepra
infras.

Truall

Automjete

Instalime
makineri e
pajisje

Mobilje

Mjete
kompjuterike

Kosto per tu
shperndare

Totali

Kosto/Vlerësimi
Gjendja më 1 janar 2018

-

347.930.080

Shtesa

0

149.543.322
4.958.435

157.441.362
837.516

89.868.439
1.058.905

66.706.846
1.839.977

103.133.729
91.620

914.623.779
8.786.452

Rivleresime

-

Shitje/Tranferime

0

1.362.800

0

0

95.124

0

1.457.924

Pakesimi ( nxjerrje jashte perdorimit)
Gjendja më 31 dhjetor 2019

-

347.930.080

153.138.957

158.278.878

90.927.344

68.451.699

103.225.349

921.952.307

(18.576.667)

(105.257.036)

(141.862.299)

(81.762.052)

(53.934.869)

(73.401.681)

(474.794.604)

(16.581.046)

(9.003.868)

(3.158.928)

(1.649.178)

(2.749.681)

(2.979.313)

(36.122.014)

Zhvlerësimi i akumuluar
Gjendja më 1 janar 2018

0

Shpenzimi për vitin

Shitje/Tranferime

(25.333)

Pakesimi ( nxjerrje jashte perdorimit)

(25.333)

(590.545)

Gjendja më 31 dhjetor 2019

0

(590.545)

-35.157.713

-113.670.359

-145.021.228

-83.411.230

-56.659.218

-76.380.993

-510.300.740

329.353.413

44.286.286

15.579.063

8.106.387

12.771.977

29.732.048

439.829.175

312.772.367

39.468.599

13.257.650

7.516.114

11.792.482

26.844.355

411.651.567

Vlera e mbetur neto
Gjendja më 31 dhjetor 2018

Gjendja më 31 dhjetor 2019

-

-
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11. Aktive AFATGJATA JO MATERIALE , neto
Aktive Jo
materiale
Kosto/Vlerësimi
18.029.490

Gjendja më 1 janar 2018
Shtesa
Pakësime
Gjendja më 31 dhjetor 2019

1.943.647
19.973.136

Zhvlerësimi i akumuluar
(15.773.277)

Gjendja më 1 janar 2018
Shpenzimi për vitin
Riklasifikime nga A.Materiale
Pakësimet
Gjendja më 31 dhjetor 2019

(303.602)

(16.076.879)

Vlera e mbetur neto
Gjendja më 31 dhjetor 2018

2.256.213

Gjendja më 31 dhjetor 2019

11,1

3.896.257

Aktivet Afatgjata te tjera IFRS 16

1 Janar 2019
Shtesa
Amortizimi
Shpeznime interesi
Pagesa
Rivleresimi
Me 31,12,2019

E drejta e perdorimit te asetit
Ndertesa
106.337.857
(31.060.070)
75.277.787

-

Qera Financiare
Total
Ndertesa
Total
106.337.857 106.337.857
106.337.857
(31.060.070)
4.845.900
4.845.900
(34.132.471)
(34.132.471)
75.277.787
77.051.287
77.051.287
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12 Llogari te arketueshme per prime

Eurosig sh.a

Më 31 Dhjetor 2018 Më 31 Dhjetor 2018
Policmbajtes
Ndermjetes
Prime te arketueshme,bashkesigurime
Shuma neto

203.304.952

154.363.298

16.179.927

33.150.041

219.484.879

187.513.339

12,1 Aktive te tjera

Më 31 Dhjetor
2019
Punonjes per detyrime
Klient per jopolica
Inventare
Debitore per deme
sherbyese, me rimbursim
Debitore per padi regresi teTPL
Te tjera
Kreditore/ D ebitore per
deme me rimbursim nga fonde
kompensimi
Taksa te shtyra aktive
Totali

Më 31 Dhjetor
2018

769.500.152
607.588

577.435.475
1.617.393

10.122.638
13.275.584
180.327.591

4.087.234
13.996.809
281.706.318

2.681.961
266.025
976.781.539

878.843.230

Provigjonet teknike për dëmet janë përcaktuar mbi bazën e informacionit vazhdimisht të disponueshëm;
megjithatë, është e qënësishme në natyrën e biznesit, që detyrimi përfundimtar mund të variojë si rezultat i
zhvillimeve të mëtejshme.

13. Provigjone per demet

Më 31 Dhjetor 2019

Më 31 Dhjetor 2018

Mjete motorrike

1.051.604.675

664.268.223

Prona

439.445.098

22.770.507

46.630.335

42.534.436

1.537.680.108

729.573.166

Jete
Shendet
Te tjera
Total
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14. Provigjone per primet e
pafituara

Më 31 Dhjetor 2019

Më 31 Dhjetor 2018

Mjete motorrike
Prona
Jete
Shendet

838.308.548
143.884.789

814.777.533
97.267.951

80.321.222

100.222.434

Totali

1.062.514.559

1.012.267.917

Më 31 Dhjetor 2019

Më 31 Dhjetor 2018

15. Risiguruesit:
Risiguruesit:

Aon Central and Eastern
Mai Reinsurance Brokers
Sia Ulyssere
Marsh LTD
Generali Italia spa
Generali Versicherung
Sigal Uniqa Group Austria
Generali Iard France

7846511
18.226.896
6.161.303
10.550.214
8.922.452
61
43.860.926

18.248.591
491.399
249.240
2.478.273
29.314.014

16. Llogari te pagueshme
Më 31 Dhjetor 2019
Të pagueshme ndaj furnitorëve
Policëmbajtës
Ndërmjetës
Paga të pagueshme
Llogari të pagueshme tregtare ndaj shtetit
Të tjera llogari të pagueshme tregtare
Totali

Më 31 Dhjetor 2018

108.430.872
79.288
4.492.592
8.909.001
31.598.699
154.450.689

89.234.733
68.306
2.953.396
8.654.953
27.623.840
164.371.518

307.961.140

292.906.747

Llogari të pagueshme tregetare ndaj shtetit përfaqësojnë detyrimin per tatimin mbi të ardhurat nga
punesimi,tatimin mbi qerate, sigurime shoqerore dhe shendetsore ,taksa mbi primet etj.
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Më 31 Dhjetor 2018

Më 31 Dhjetor 2018

0
643.436.656
643.436.656

0
366.329.024
366.329.024

Më 31 Dhjetor 2019

Më 31 Dhjetor 2018

Insig jete

14.095.579

14.095.579

Totali

14.095.579

14.095.579

17. Mardhenie me Insig sh,a
Insig sh.a
Totali

17. 1 Mardhenie me degen Insig jete

18. Kapitali aksionar
Kapitali aksioner i shoqërisë është derdhur dhe mbahet në Lekë. Vlera nominale e çdo aksioni emetuar
nga shoqëria është 10,000 Lekë.
Më 31 Dhjetor 2019
Në %
Në Lek
18. Kapitali Aksionar
Totali

Më 31 Dhjetor 2018
Në %
Në Lek

100%

2.275.650.000

100%

2.275.650.000

100%

-

100%

-

Aksionerët e shoqërisë në fund të vitit janë si vijon:

Struktura e aksionerëve të Shoqërisë është si më poshtë:
31 dhjetor 2019
Z. Kadri Morina
Shoqeria “Euro-Alba.Ea” Sh.p.k
Z. Xhevdet Morina

31 dhjetor 2018

%

%

70.74

70.74

9.7

9.7

19.22

19.22

Z. Ylli Merkaj

0.34

0.34

Totali

100

100

Shoqëria nuk është e listuar në ndonjë bursë.
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18. Rezerva rivleresimi

Më 31 Dhjetor
2019

19. Rezerva rivleresimi
19.1. Rezerva te tjera
Totali

Më 31 Dhjetor
2018

302.645.437

302.645.437

10.334.044

10.334.044

312.979.481

312.979.481

Rezerva e rivlerësimit (për aktivet e trupëzuara) është krijuar më 31.12.2017, për rivlerësimin e aktiveve të
trupezuara. Ne vitin 2017 eshte bere blerja Ndertesa nga shoqeria Insig sh.a te cilat jane rivleresuar nga
ekspert te vleresimit te pasurive te paluajtshme.
Me date 30.06.2018 shoqeria ka kryer blerje Toka e cila eshte rivleresuar nga ekspert te rivleresimit te
pasurive te Paluajtshme duke rritur vleren e tyre dhe rezerven perkatese te rivleresimit.
Ne 30.06.2018 shoqeria ka transferuar zerin Toka dhe teprica e rivlerësimit e përfshirë ne kapitalin neto në
lidhje me një zë të aktiveve afatgjata material (toka ndërtesa etj). eshte transferuar drejtpërdrejtë tek fitimi i
pashpërndarë meqe aktivi nuk njihet (çregjistrohet)ref .SNK 16.
Ne vitin 2018 eshte kryer shitje e nje objekti ndertese te blere me 2017, dhe tepricen rezultuese nga
rivleresimi e kemi kredituar ne fitim humbje te pashperndara. , SNK 16.
Rezerva të tjera në 31 dhjetor 2019 konsistojnë në rezerva ligjore në përputhje me ligjin 52, “Per veprimtarine
e sigurimit dhe Risigurimit” më datë 22 maj 2014.

19.TË ARDHURA NGA PRIMET E SHKRUARA

Mjete motorrike
Pasuri
Jeta
Shëndeti
Totali

Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2019

më 31 dhjetor 2018

1.870.860.583
196.947.828

1.778.328.827
186.441.385

242.165.662

282.338.561

2.309.974.074

2.247.108.774
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Ndryshimi ndërmjet situatës financiare të deklaruar në sistemin e tatimeve e-sherbime të FDP-ve dhe të
ardhurave sipas pasqyrës financiare të vitit 2019 vjen si rrjedhojë e regjistrimit të të ardhurave të tjera të
cilat përbëjnë komisione ndërmjetësimi në risigurime në vlerën 30,796,722 lekë, që nuk mund të
regjistrohen në librat përkatës të shitjes dhe rrjedhimisht as në FDP-të mujore.
Xhiro vjetore sipas FDP-ve për vitin 2019 është në vlerën 2,486,710,759 lekë.
Të ardhura nga aktivititeti kryesor i sigurimeve në shumën 2,309,974,074 lekë.
Taksa mbi primet është përfshirë në të ardhura të përjashtuara në FDP-të te vitit 2019 në vlerën 176,737.235
lekë.
Përsa u përket të ardhurave të paraqitura në deklaratën e tatim fitimit 2019 ju sqarojmë si vijon:
Shuma 2,157,270,094 leke përbën totalin e të ardhurave të veprimtarisë së shoqërisë ne Shumen
2,309,974,074 leke pasi zhveshur nga elementë (+/-)/te mbledhshëm ose të zbritshëm në perputhje me
standardet e IFRS-ve:
Keto shitje sipas IFRS-ve korrigjohen apo netohen me “Ndryshimet e provigjoneve te primit te pafituar”
dhe Primet e ceduara ne risigurim nota 19.1 dhe nota 19.2.
b-Te ardhurat e tjera nga veprimtarite e shfrytezimit me vlere prej 33,117,255 lek;nota 20
c-Te ardhura nga financiare neto 992,504 leke. Nota 24.

19. Primet të ceduara tek risiguruesit
Për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2019

Për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2018

Pasuri
Mjete motorike
Jeta
Shëndeti

101.830.382
48.174.740

84.126.953
67.455.139

Totali

(150.005.123)

(151.582.092)
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19. 2

Ndryshimi ne provigjonet e primeve

Më 31 Dhjetor 2019

Ndryshimi në provigjonin e primeve të pafituara bruto (+/-)
Ndryshimi në provigjonin e primeve të pafituara, pjesa e
risiguruesve (+/-)
Total

20, Të ardhurat të tjera të aktivitetit

Të ardhura të tjera
Komisione risiguruesi
Te ardhura nga kurset e kembimit
Totali

21

Më 31 Dhjetor 2018

-50.246.639

0

35.448.530

13.438.022
-36.808.617

0

-37.409.768
-1.961.238

Eurosigsh.a

Eurosigsh.a

Për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2019

Për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2018

2.320.533

8.152.093

30.796.722

31.382.974

33.117.255

39.535.067

Shpenzimet per deme, neto
Për vitin e mbyllur

Për vitin e mbyllur

më 31 dhjetor 2019

më 31 dhjetor 2018

Deme te paguara

509.096.484

584.926.574

Deme te paguara nga risiguruesit
Ndryshimi në provigjonin e dëmeve, bruto
(+/-)

-32.896.518

-5.820.795

744.106.942

106.746.014

Ndryshimi në provigjonin e dëmeve, pjesa
e risiguruesve (+/-)

-527.011.357

0

(693.295.552)

(685.851.793)

Totali
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22 Shpenzimet e marrjes në sigurim dhe ndryshimi i DAC
Për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2019

Për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2018

Komisionet e agjenteve
Shpenzime te tjera te marrjes ne sigurim
Polica sigurimi

807.145.129
6.864.000
3.197.480

635.260.988
7.560.000
2.148.448

Ndryshimi në shpenzime të shtyra të
marrjes në sigurim (DAC)(+/-)

-45.337.251

158.386.549

771.869.358

803.355.985

Totali

23

Shpenzime Administrative

Paga dhe sigurime shoqerore e shendetesore
Qera dhe të tjera (energji, ujë, gaz)
Amortizimi
Mirëmbajtje, riparime karburant
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni
Shpenzime udhëtimi
Printime,kancelari, shtypshkrime
Gjoba dhe penalitete
Shpenzime per kualifikime
Shpenzime takse lokale, të tjera
Shpenzime per auditimin
Shpenzime komisione bankare
Shpenzime per kontribut ndaj AMF
Te tjera administrative
Totali

Eurosig sh.a

Eurosig sh.a

Për vitin e
mbyllur
më 31 dhjetor
2019

Për vitin e
mbyllur
më 31 dhjetor
2018

20.620.599
4.600.452
67.485.686
12.554.814
10.289.625
22.126.444
3.863.824
50.000
8.352.186
9.744.882
2.094.294
7.320.452
32.000.986
225.731.922
426.836.166

18.553.008
37.233.987
39.316.475
11.870.918
10.354.328
17.003.682
5.626.827
14.153.662
7.949.235
6.557.398
4.106.194
7.156.817
26.606.951
186.209.536
392.699.018
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24. Shpenzime REKLAME/PUBLICITET

Shpenzime sponsorizime
Shpenzime reklame/publicitet
Shpenzime marketingu
Shpenzime per perfaqesime
Totali

Për vitin e
mbyllur
më 31 dhjetor
2019

Për vitin e
mbyllur
më 31 dhjetor
2018

15.691.567
2.408.035

30.369.868
2.046.561

18.099.602

32.416.429

25 Shpenzime të tjera operative

Kontribut per buxhetin e BSHS
Kontribut per Shoqaten e Siguruesve te Shqiperise
Kontribut per Fondin e Kompensimit te BSHS
Totali

26 Fitime/humbje nga kurset e kembimit (+/-)

Fitime/humbje nga kurset e kembimit (+/-)
Totali

Për vitin e
mbyllur
më 31 dhjetor
2019
5.330.765
2.870.108
71.835.615
80.036.488

Për vitin e
Për vitin e
mbyllur
mbyllur
më 31 dhjetor më 31 dhjetor
2018
2017
6.902.572
5.241.000
1.000.000
1.000.000
129.611.832
132.537.678
137.514.404 138.778.678

Për vitin e
më 31 mbyllur
dhjetor
2019

Për vitin e
më 31 mbyllur
dhjetor
2018

-2.734.158
(2.734.158)

-5.791.127
(5.791.127)
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