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Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkengjitur te Intersig Vienna Insurance Group Sh.a 
(''Shoqeria"), te c ilat perbehen nga pasqyra e pozicionit financiar ne 3 1 dhjetor 2015, pasqyrat 
fitim ose humbjes dhe te ardhurave re tjera permbledhese, ndryshimeve ne kapital dhe flukseve 
monetare per vitin e mbyllur ne ate date, dhe shenimet qe perfshijne nje permbledhje te 
po litikave te rendesishme kontabel dhe informacione te cjera shpjeguese. 

Pergjegjesia e Drejtimit per Pasqyrat Financiare 

Drej timi eshte pergjegjes per pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te ketyre pasqyrave financiare 
ne perputhj e me Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar, dhe per nje kontroll te 
brendshem, te tille si9 drejtimi vendos se eshte i nevojshem per pergatitjen e pasqyrave 
financiare pa anomali materia le, te shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi . 

Pergjegjesia e Audituesve 

Pergjegjesiajone eshte te shprehim nje opinion mbi keto pasqyra financiare bazuar ne auditimin 
tone. Auditimi yne u be ne perputhje me Standardet Nderkombetare te Auditimit. Keto 
standarde kerkojne qe ne te respektojme kerkesat e etikes dhe te planifikojme dhe te kryejme 
auditimin me qellim qe te marrim nje siguri te arsyeshme nese pasqyrat financiare nuk kane 
anomali materiale. 

Auditimi ka te beje me kryerjen e procedurave per te marre evidence auditimi rreth shumave 
dhe informacioneve te dhena ne pasqyrat financi are. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i 
audituesit, perfshire ketu dhe vleresimin e rreziqeve te anomalive materiale ne pasqyrat 
financiare, si pasoje e mashtrimit apo gabimit. Kur vleresoj me keto rreziqe, ne marrim ne 
kons iderate kontrollin e brendshem te entitecit mbi pergatitjen dhe paraqitjen e sinqerte te 
pasqyrave financiare ne menyre qe te planifikojme procedura te pershtatshme auditimi ne 
rrethanat perkatese te ent itecit, por jo me qellim qe te shprehim nje opini on mbi efektivitetin e 
kontrollit te brendshem te entitetit. Auditimi gjithashtu perfshin vleres im in e pershtatshmeri se se 
metodave kontabel te perdorura dhe arsyeshmerise se 9muarjeve kontabel te bera nga drejtimi, 
si dhe vleresimin e paraqitjes se pergjithshme te pasqyrave financiare. 

Ne besojme qe evidenca e auditimit qe ne kemi marre eshte e mjaftueshme dhe e pershtatshme 
per te dhene bazat per opinionin tone. 
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Opinioni 

Si pas opin ionit tone, pasqyrat financiare j apin nj e pamje te vertete d he te sinqerte te gjendj es 
financiare te Shoqerise me 3 1 dhjetor 2015, te rezulta tit te saj fi nanciar dhe te flukseve te saj 
monetare per vitin e mbyllur ne ate date, ne perputhje me Standardet Nderkombetare te 
Raport imit Financiar. 

Raporte per rregulla tore te tjere - kerkese e Autoritetit te Mbikqyrjes Financiare te 
Shqiperise per Marzhin e Aftesise Pagucsc dhe Aktiveve ne Mbulim te Rczcrvavc Teknike. 

Ne vijim te kerkesave te Autoriteti t te Mbikqyrjes Financiare te Shqiperise, ne kem i lexuar 
Skedulet Suplementare bashkelidhur per Marzhin e Aftes ise Paguese dhe Aktivet ne Mbulim te 
Rezervave Teknike ("Skedulet Suplementare"). Skedulet Suplementare te pergatitura nga 
drej tim i, nuk jane pjese e pasqyrave fi nanciare bashkel idhur. ln fonnacioni financiar h istorik, i 
paraqitur ne Skedulet Suplementare te pergatitura nga drejt im i, eshte i qendrueshem, ne te gj itha 
aspektet materiale me informacionin fi nanciar vjetor, pasqyruar ne pasqyrat fi nanciare te 
Shoqerise bashkangji tur me 3 1 dhjetor 2015, d he eshte pergatitur ne perputhje me legj islacion in 
kombetar te kontab il ite tit, te aplikueshem per shoqerite e sigurimi t ne Shqiperi. Drej t im i eshte 
pergjegjes per pergati tjen e Skeduleve Suplementare, ne perputhje me Ligjin nr. 52 date 22 maj 
20 14 " Per Yeprimtarine e Sigurimit, te Risigurimit dhe Ndennjetsimit ne Sigurime dhe 
Ris igurime". 

Fatos Beqja 

Aud;~4~ ' 
KPMG Albania Sh.p.k. ~ 
" Deshmoret e Kombit" Blvd. 

Twin Towers Bu ildings 

Building I. 13th floor 

T irana, Albania 
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Intersig Vienna Insurance Group Sh.a. 
Pasqyra e pozicionit financiar 
((Fe gjitha shumat jane shprehur ne mije Lek, perver;se kur percaktohet ndryshe) 

Shenime 31 dhjetor 2015 

AKTIVET 
Mjete monetare dhe ekuivalente me to 10 51,049 
Depozita me afat me banka 11 845,853 
Bono Thesari 12 477,579 
Llogari te arketueshme nga sigurimi dhe te tjera 13 48,422 

Kostot e shtyra te marrjes ne sigurim 14 135,706 
Aktive te risigurimit 15 754,156 

Parapagim tatim fitimi 16 7,582 
Aktive te mbajtuara per investime 17 220,493 
Aktive te qendrueshme te trnpezuara dhe te 
patrupezuara 19 44,203 
Aktive te tjera 18 34,276 
Aksione ne shoqeri te lidhura 20 7,975 
Aktiv tatimor i shtyre 38 4,561 

TOT ALI AKTIVEVE 2,631,855 

DETYRIMET 

Detyrime per humbjet dhe shpenzimet e axhustimit 
te humbjeve 21 838,475 

Rezerva per primet e pafituara 22 707,618 
Depozite e Risiguruesit 23 429,035 
Hu ate 24 
Borxh i varur 25 137,280 
Detyrime ndaj shtetit 26 13,747 
Llogari te pagueshme dhe detyrime te tjera 27 89,238 
TOTALIIDETYRIMEVE 2,215,393 

KAPITALI 
Kapitali themeltar 28 1,228,000 
Rezerva e riskut te sigurimit 29 53,265 
Humbje te mbartura {864,803} 
TOT ALI I KAPIT ALIT 416,462 
TOTALI I DETYRIMEVE DHE KAPITALIT 2,631,855 

Shenimet shoqeruese ne faqet 5 deri 36 jane pjese perberese e ketyre pasqyrave financiare. 

Keto pasqyra financiare jane aprovuar nga Drejtuesit e Shoqerise me 29 mars 2016: 

31 dhjetor 2014 

242,637 

735,332 

225,308 

58,535 

126,888 

493 ,190 

7,582 
232,098 

49,048 
49,587 

5,009 
19,258 

2,244,472 

575,299 

596,210 

344,523 

98,417 

140,324 

31,179 

101,861 

1,887,813 

1,228,000 

53,265 

(924,606} 

356,659 
2,244,472 



Intersig Vienna Insurance Group Sh.a. 
Pasqyra e fitim ose humbjes dhe te ardhurave te tjera përmbledhëse  
(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek, përveçse kur përcaktohet ndryshe) 
 

       Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor  
Shënime            2015               2014 

     
Prime të shkruara bruto 30        1,568,245          1,348,502  
Ndryshimi në rezervën për primet e 
pafituara, neto 22     (79,471)            (98,856) 
Prime të ceduara të risiguruesit 31         (821,614)          (748,522) 
Të ardhura neto nga primi i sigurimit          667,160           501,124  
     
Të ardhura të tjera 32 10,433              15,910  
Të ardhura neto  677,593          517,034  
     
Humbje dhe shpenzimet e rregullimit të  
humbjes 21 

         
(352,851)          (317,639) 

Dëme të sigurimit, neto         (352,851)         (317,639) 

      
Kostot e marrjes në sigurim 33         (390,921)          (300,810) 
Ndryshimi në kostot e shtyra të marrjes 
në sigurim, neto               8,818                4,305  

Shpenzime administrative 34         (242,450)          (230,830) 
Shpenzime të tjera të sigurimit të lidhura 
me to 35           (68,580)            (27,138) 

Provigjon për borxhin e keq 13              1,086              (2,257) 
Shpenzime të tjera                (549)              (1,851) 
Të ardhura nga komisionet e risigurimit            423,376             299,249  
Shpenzime operative          (269,220)         (259,332) 
      
Të ardhura nga interesi 36             34,276               28,065  
Të ardhura nga shoqëri të lidhura  -               2,089  
Shpenzime financiare            (20,789)            (15,308) 
Të ardhura nga kurset e këmbimit, neto 37              5,491                   473  
Të ardhura financiare, neto            18,978             15,319  
     
Fitim/(humbje) para tatimit            74,500            (44,618) 
     
Tatim mbi fitim 38           (14,697)               3,049  
     
Fitim/(humbje) e vitit            59,803            (41,569) 
     
Të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse 
për vitin, neto nga tatimi mbi fitimin 

 
                         -                              -    

Totali i të ardhurave/ (humbjes) 
gjithëpërfshirëse për vitin 

  
          59,803   

 
         (41,569) 

 
 
 
Shënimet shoqëruese në faqet 5 deri 36 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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Intersig Vienna Insurance Group Sh.a. 
Pasqyra e ndryshimeve në kapital  
Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2015 dhe 2014 
(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek, përveçse kur përcaktohet ndryshe) 
 

  
Kapitali 

themeltar 
 

Rezerva 
 Humbje të 

mbartura 
 

Totali 
           
Gjendja më 1 janar 2014  1,228,000  53,265  (883,037)  398,228 
         
Totali i të ardhurave përmbledhëse për vitin         
Humbja e vitit  -  -  (41,569)  (41,569) 
Të ardhurave të tjera përmbledhëse për vitin, neto 
nga tatimi mbi fitimin   

 
 

 
 

 
 

Të tjera  -  -  -  - 
Totali i të ardhurave të tjera përmbledhëse për vitin, 
neto nga tatimi mbi fitimin  - 

 
- 

 
(41,569) 

 
(41,569) 

Gjendja më 31 dhjetor 2014  1,228,000  53,265  (924,606)  356,659 
         
Totali i të ardhurave të tjera përmbledhëse për vitin         
Fitimi i vitit  -  -  59,803  59,803 
Të ardhurave të tjera përmbledhëse për vitin, neto 
nga tatimi mbi fitimin   

 
 

 
 

 
 

Të tjera   -  -  -  - 
Totali i të ardhurave të tjera përmbledhëse për vitin, 
neto nga tatimi mbi fitimin  - 

 
- 

 
59,803 

 
59,803 

         
Gjendja më 31 dhjetor 2015  1,228,000  53,265  (864,803)  416,462 

 
Shënimet shoqëruese në faqet 5 deri 36 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 
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Intersig Vienna Insurance Group Sh.a. 
Pasqyra e fluksit të parasë  
(Të gjitha shumat janë shprehur në mijë Lek, përveçse kur përcaktohet ndryshe) 
 

Shënimet shoqëruese në faqet 5 deri 36 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare. 

    
 Për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 
 2015  2014 
    
Fitim/(humbje) para tatim fitimit 74,500  (44,618) 
    
Fluksi i parasë nga aktivitetet operative    
Rregullime për:    

Zhvlerësimi dhe amortizimi 22,833  25,058 
Nxjerrja jashtë përdorimit  458  1,600 
Fondi për zhvlerësim  (1,086)  2,257 
Pjesa e fitimit te shoqeritë e lidhura sipas metodës së 
kapitalit -  (2,089) 
Shpenzime interesi 20,789  15,308 

 117,494  (2,484) 
    

Ndryshimi në :    
- Llogari të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera 11,199  18,152 
- Shpenzimet e shtyra të marrjes në sigurim (8,818)  (4,305) 
- Aktive të tjera 15,311  (6,784) 
- Rezervën e risigurimit (260,966)  (237,687) 
- Rezervën teknike për dëme 263,176  86,536 
- Primin e rezervës të pafituar 111,408  222,813 
- Depoziten e risiguruesit 84,512  177,495  
- Detyrime të tjera (30,055)   (19,964) 

Flukset monetare të gjeneruara nga aktivitetet operative 303,261  233,772 
Interesa të paguara (23,833)  (15,124) 
Tatim mbi fitimin i paguar -  (3,721) 
Flukset monetare  neto nga aktivitetet operacionale 279,428  214,927 
    
Flukset monetare nga aktivitetet investuese    
Blerje aktivesh të trupezuara dhe të pa trupëzuara (6,841)  (7,847) 
Rritje në depozitat me afat (110,521)  (66,416) 
Blerje e bonove të thesarit (252,271)  (29,493) 
Blerje aksione në Shoqëritë e lidhura (1,461)  - 
Rritje investime në  Shoqëritë  e lidhura (1,505)  - 
Flukset monetare neto të përdorura nga aktivitetet 
investuese  (372,599)  (103,756) 
    
Flukset monetare nga aktivitetet finacuese    
Të hyra nga borxhi i varur -  140,140 
Shlyerje e huasë (98,417)  (26,312) 
Flukset monetare (të përdorura në)/gjeneruara nga 
aktivitetet finacuese (98,417)  113,828 
(Ulje)/rritja neto nga mjetet monetare dhe ekuivalentet 
me to (191,588)  224,999 
    
Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to  në fillim të vitit 242,637  17,638 

Mjetet monetare dhe ekuivalentet me to  në fund të vitit 
(Shënimi 10) 
 

51,049  242,637 
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