
Byroja Kosovare e Sigurimit  4 
  
Pasqyrat Financiare 
Më dhe për vitin që përfundoi më 31 dhjetor 2014 

 

Pasqyra e të ardhurave gjithpërfshirëse 

    

  Viti i përfunduar më Viti i përfunduar më 

 Shënimet 31 dhjetor 2014 31 dhjetor 2013 

  
(Shumat në  000 

Euro) 
(Shumat në  000 Euro) 

 

Të hyrat    

    

Të hyrat nga primet e sigurimeve 6 17,143 15,313 

Primet e paguara për risigurues / primet e risigurimit 7 (92) (188) 

Primet e shkruara neto  17,051 15,125 

    

Ndryshimet në rezervat në primet e pafituara 18 28 (131) 

Primi i fituar neto  17,079 14,994 

    

Të hyra e tjera 8 769 349 

Të hyrat nga ndryshimet në të arkëtueshmet  nga 
kompanitë e sigurimit për rezervat teknike  3,237 

 
850 

Gjithsej të hyrat  21,085 16,193 

    

Shpenzimet e humbjes dhe të rregullimit 17 (7,987) (5,984) 

Shpenzimet per shitjen e polisave 9 (9,939) (8,026) 

Shpenzimet administrative 10 (3,159) (2,183) 

Gjithsej humbja dhe shpenzimet  (21,085) (16,193) 

Teprica/(Mungesa) për vit  - - 

Të hyra të tjera gjithpërfshirëse  - - 

Gjithsej të ardhurat gjithpërfshirëse   - - 

 

 

 

 

Shënimet përcjellëse prej 1 deri në 23 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare 



Byroja Kosovare e Sigurimit  5 
  
Pasqyrat Financiare 
Më dhe për vitin që përfundoi më 31 dhjetor 2014 

 

Pasqyra e pozicionit financiar 

    

  Viti i përfunduar më Viti i përfunduar më 

 Shënimet 31 dhjetor 2014 31 dhjetor 2013 

  
(Shumat në 

000 Euro) 
(Shumat në 

000 Euro) 

Asetet    

Paraja dhe ekuivalentet e parasë 11 1,828 796 

Të arkëtueshmet  12 212 350 

Pajisjet 13 192 230 

Asetet e patrupëzuara 14 82 43 

Kosto e shtyrë e përvetësimit 15 39 301 

Të arkëtueshmet nga risiguruesi  500 - 

Të arkëtueshmet nga kompanitë e sigurimit për rezerva 
teknike 16 12,773 

 
9,536 

Gjithsej asetet  15,626 11,256 

    

Detyrimet    
Detyrimet e sigurimit për humbjet dhe shpenzimet e 
rregullimit të humbjeve 17 13,273 

 
9,536 

Rezervat e primit të pafituar 18 633 661 

Detyrime të tjera 19 227 314 

Të pagushmet ndaj kompanive të sigurimit për tepricat e 
grumbulluara 20 1,493 

 
745 

Gjithsej detyrimet  15,626 11,256 

Balanca e fondeve  - - 

Gjithsej detyrimet dhe balanca e fondeve  15,626 11,256 

Këto pasqyra financiare janë miratuar nga Këshilli Administrativ i Byrosë më 30 prill 2015 dhe 

nënshkruar në emër të tij nga:  

 

 

Faton Abazi  Vetima Vuqiterrna 

Drejtor ekzekutiv  Drejtoreshë e financave 

 

 

 

 

Shënimet përcjellëse prej 1 deri në 23 janë pjesë përbërëse e këtyre pasqyrave financiare 


