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Në bazë të nenit 158-s, paragrafi (1) dhe nenit 122, paragrafi (1) pika (4) të Ligjit për Mbikëqyrje të 
Sigurimeve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 
79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 dhe 23/16), 
Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimeve solli: 

RREGULLORE 

për metodën për vlerësim të zërave të bilancit të gjendjes dhe përgatitjen e 
bilanceve afariste 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

(1)  Me këtë rregullore përcaktohet metoda për vlerësimin e zërave të Bilancit të gjendjes 
(Raporti për gjendjen financiare) të shoqërive të sigurimeve dhe risigurimeve (në tekstin e 
mëtejshëm: shoqërive të sigurimeve). 

Neni 2 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara, rregullisht të bëjnë vlerësim të zërave të Bilancit 
të gjendjes (Raportin për gjendjen financiare) në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare, me 
Rregulloren për kontabilitet, përkatësisht Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 
(SNRF) të përkthyera dhe të publikuara në Republikën e Maqedonisë dhe me dispozitat e kësaj 
rregulloreje. 

(2) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara të përpilojnë Raportin për gjendjen dhe vlerësimin 
e zërave të Bilancit të gjendjes (Raportin për gjendjen financiare), për zbatimin e kësaj rregulloreje 
sipas gjendjes së kontabilitetit më 31 mars, 30 qershor, 30 shtator dhe 31 dhjetor në vitin afarist 
aktual. 

(3)  Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara në mënyrë elektronike të konfirmuar nga ana e 
Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimeve, në Agjenci të dorëzojnë Raportin nga paragrafi 2 të këtij 
neni, në afatet në vijim: 

• Për tremujorin e parë të vitit afarist aktual –  brenda 30 prillit të vitit afarist aktual; 
• Për tremujorin e dytë të vitit afarist aktual –  brenda 31 korrikut të vitit afarist aktual; 
• Për tremujorin e tretë të vitit afarist aktual– brenda 31 tetorit të vitit afarist aktual; 
• Për tremujorin e katërt të vitit afarist aktual –  brenda 31 janarit të vitit të ardhshëm afarist; 

(4) Me kërkesë të veçantë të Agjencisë, shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara  në Agjenci të 
dorëzojnë Raportin nga paragrafi 2 i këtij neni,  në një ditë tjetër dhe në një afat tjetër, të 
ndryshëm nga gjendja dhe afati të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni. 
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Neni 3 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara në Shënimet bashkangjitur raporteve financiare, 
në mënyrë të detajuar, t’i sqarojnë metodat e aplikuara të vlerësimit të normave të Bilancit të 
gjendjes (Raportin për gjendjen financiare). 

(2) Nëse shoqëria e sigurimeve gjatë përgatitjes së Bilancit të gjendjes (Raportit për gjendjen 
financiare) nuk aplikon ndonjë nga metodat për vlerësim, këtë duhet ta tregojë dhe shpjegojë në 
Shënimet bashkangjitur raporteve financiare së bashku me vlerësimin e efektit nga mosaplikimi i 
metodës mbi rezultatin financiar dhe gjendjen financiare të shoqërisë. 

 
II. METODA PËR VLERËSIM TË ZËRAVE NGA BILANCET AFARISTE 

 (RAPORTET FINANCIARE) 
 

Neni 4 
(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara të miratojnë akt të brendshëm me të cilin do të 
përcaktojnë rregulla dhe kritere të detajuara për vlerësim të normave në Bilancin e gjendjes 
(Raporti për gjendjen financiare), i cili si minimum duhet t’i përmbajë të gjitha metodat dhe kriteret 
për vlerësimi të përcaktuara me këtë rregullore. Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara të 
dorëzojnë në Agjenci,  Rregulloren së bashku me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet e saj. 
 
(2) Në bazë të kontrollit on-site dhe vëzhgimit off-site të punës së shoqërisë për sigurim, 
Agjencia mund ta urdhërojë shoqërinë të riklasifikojë kërkesën nga njëra kategori në tjetrën, të 
ndryshojë shumën e përcaktuar të korrigjimit të vlerës për ndonjë kërkesë të caktuar, si dhe të bëjë 
ndryshim në aktin e brendshëm të miratuar në bazë të kësaj rregulloreje. 

III. VLERËSIMI I INVESTIMEVE FINANCIARE 

Neni 5 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara, të paktën, në bazë tremujore, të kryejnë 
harmonizim të vlerës të investimeve financiare me vlerën e tyre objektive apo zhvlerësimin, dhe ta 
evidentojnë këtë.  

(2) Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara në 
bazë ditore të bëjnë harmonizimin e vlerës  të investimeve të cilat mbulojnë provigjonin 
matematike në bazë të marrëveshjet për sigurim të jetës. 
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IV. Vlerësim i investimeve në letra me vlerë të pakuotuara 
Neni 6 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara t’i vlerësojnë investimet në letra me vlerë të cilat 
nuk kuotojnë në tregje të organizuara dhe maturimi i të cilave nuk është i rëndësishëm, nëpërmjet 
vlerësimit individual të gjendjes financiare të emetuesit të letrave me vlerë. 

(2) Gjendja financiare e emetuesit të letrave me vlerë përcaktohet në bazë të kritereve në 
vijim, rëndësia e të cilave zvogëlohet në mënyrë sekuenciale: 

2.1. Aftësia paguese e emetuesit të letrave me vlerë; 
2.2. Likuiditeti i emetuesit të letrave me vlerë; 
2.3. Rrjedhat monetare në periudhën e mëparshme dhe rrjedhat monetare të ardhshme të 
pritura të emetuesit; 
2.4. Aftësia fitimprurëse e emetuesit të letrave me vlerë; 
2.5. Kushtet e përgjithshme të tregut dhe perspektivat e ardhshme të emetuesit të letrave me 
vlerë, si dhe pozita e tij në treg; 
2.6. Përshtatshmëria dhe përmbushja në kohë e detyrimeve dhe  
2.7. Cilësia dhe ekspertiza e udhëheqësisë. 

V. VLERËSIM I KËRKESAVE NË BAZË TË PRIMIT PËR SIGURIM DHE KËRKESA NË BAZË TË REGRESIT 
DHE PËRCAKTIM I KORRIGJIMIT TË VLERËS – PROVIGJON I VEÇANTË 

 
Neni 7 

 
(1) Shoqëritë е sigurimеve janë të detyruara të kryejnë klasifikim të kërkesave në kategoritë në 
vijim varësisht nga koha e vonesës në përmbushjen e detyrimeve nga ana e debitorit, llogaritur nga 
dita e maturimit të kërkesës: 
 

1) Kategoria A – Kërkesa nga debitorët të cilët nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj 
shoqërisë në datën e maturimit të kërkesës dhe të njëjtën nuk e kanë bërë në periudhën 
prej 30 ditëve nga dita e maturimit të kërkesës;  

2) Kategoria B - Kërkesa nga debitorët të cilët nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj 
shoqërisë në datën e maturimit të kërkesës dhe të njëjtën nuk e kanë bërë në periudhën 
prej 31 deri 60 ditë nga dita e maturimit të kërkesës; 

3) Kategoria C - Kërkesa nga debitorët të cilët nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj 
shoqërisë në datën e maturimit të kërkesës dhe të njëjtën nuk e kanë bërë në periudhën 
prej 61 deri 120 ditë nga dita e maturimit të kërkesës; 

4) Kategoria Ç - Kërkesa nga debitorët të cilët nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj 
shoqërisë në datën e maturimit të kërkesës dhe të njëjtën nuk e kanë bërë në periudhën 
prej 121 deri 270 ditë nga dita e maturimit të kërkesës; 

5) Kategoria D - Kërkesa nga debitorët të cilët nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj 
shoqërisë në datën e maturimit të kërkesës dhe të njëjtën nuk e kanë bërë në periudhën 
prej 271 deri 365 ditë nga dita e maturimit të kërkesës; 

6) Kategoria DH - Kërkesa nga debitorët të cilët nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre ndaj 
shoqërisë në datën e maturimit të kërkesës dhe të njëjtën nuk e kanë bërë për një 
periudhë më të gjatë se 365 ditë nga dita e maturimit të kërkesës. 
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(2) Shoqëritë е sigurimeve janë të detyruara të përcaktojnë korrigjim përkatës të vlerës – 
Provigjon të veçantë të kërkesave të klasifikuara në përputhje me paragrafin 1 të këtij neni, në 
mënyrën në vijim: 

Grupi i kërkesave Periudha e vonesës në 
pagesën e detyrimit nga ana e 

debitorit 

Korrigjimi i vlerës (në % nga 
vlera e përgjithshme e 
kërkesës individuale) 

A deri në 30 ditë 0% 

B nga 31 deri në 60 ditë 10% - 30% 

Grupi i kërkesave Periudha e vonesës në 
pagesën e detyrimit nga ana e 

debitorit 

Korrigjimi i vlerës (në % nga 
vlera e përgjithshme e 

kërkesës individuale) 

C nga 61 deri në 120 ditë 31% - 50% 

Ç nga 121 deri  në 270 ditë 51% - 70% 

D nga 271 deri  në 365 ditë 71% - 80% 

DH më gjatë se 365 ditë 100% 

(3) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara të përcaktojnë përqindje adekuate të korrigjimit 
të vlerës – Provigjon të veçantë të kërkesave të klasifikuara në përputhje me paragrafin 1 të këtij 
neni, në kuadër të përqindjes minimale dhe maksimale të korrigjimit të vlerës të përcaktuar me 
tabelën e dhënë në paragrafin 2 të këtij neni, duke aplikuar së paku njërin nga kriteret në vijim: 

• periudhën e vonesës në përmbushjen e detyrimit nga ana e debitorit dhe/apo 
• vlerësimin individual të gjendjes financiare të secilit debitor të klasifikuar në kategorinë 

përkatëse duke marrë parasysh kriteret e përcaktuara në nenin 6 paragrafi 2 të kësaj 
rregulloreje. 

(4) Korrigjimi i vlerës – Provigjon i veçantë në raport me kërkesat nga personat juridikë kundër 
të cilëve është ngritur procedurë falimentimi bëhet në shumë prej 100% nga shuma e  kërkesave të 
tilla, pa marrë parasysh periudhën e vonesës në përmbushjen e detyrimit nga ana e debitorit. 

(5) Në raport me kërkesat në bazë të primit për sigurim tek të cilat afati i kontraktuar i 
maturimit i përcaktuar në marrëveshjen (policën) për sigurim gjegjësisht aneksin e marrëveshjes, 
është përcaktuar pas datës së mbarimit të skandencës sipas marrëveshjes për sigurim, shoqëria 
kryen korrigjimin e vlerës në shumën prej 100 % nga shuma e këtyre kërkesave duke filluar nga dita 
e parë e skadimit të marrëveshjes për sigurim, pavarësisht nga periudha e vonesës në përmbushjen 
e detyrimit nga ana e debitorit. 

(6) Në raport me kërkesat në bazë të regresit tek të cilat afati i kontraktuar i maturimt i 
përcaktuar në marrëveshjen për pagesën e borxhit të regresit të lidhur me debitorin e regresit 
është përcaktuar pas 365 ditëve nga data e lidhjes së marrëveshjes, shoqëria bën korrigjimin e 
vlerës në shumë prej 100% nga shuma e këtyre kërkesave duke filluar nga dita e 366 prej ditës së 
lidhjes së marrëveshjes, pavarësisht nga periudha e vonesës në përmbushjen e detyrimit nga ana e 
debitorit të regresit ". 
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(7) Në raport me kërkesat nga paragrafi (5) dhe (6) të këtij neni, deri në mbarimin e skadencës 
sipas marrëveshjes për sigurim, përkatësisht deri në ditën e 365 nga dita e lidhjes së marrëveshjes 
për pagesën e borxhit të regresit, shoqëria aplikon përqindjet e korrigjimit të vlerës të përcaktuara 
në paragrafin (2) të këtij neni. 

(8) Kërkesat të cilat shoqëria i ka riprogramuar në marrëveshje me debitorin, klasifikohen sipas 
datës origjinale të maturimit. 

VI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 8 

(Neni 8 nga Rregullorja për metodën për vlerësim të zërave të bilancit të gjendjes dhe përgatitjen 
e bilanceve afariste e shpallur në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 169/2010) 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara të përshtaten me dispozitat e nenit 7 të kësaj 
rregulloreje në mënyrën në vijim: 

• Të paktën 30% të vlerës së përgjithshme të kërkesave, data e maturimit e të cilave është në 
periudhën deri më 31 dhjetor 2010 –brenda datës 31 dhjetor 2011: 

• 70% të tjera nga vlera e përgjithshme e kërkesave, data e maturimit e të cilave është në 
periudhën deri më 31 dhjetor 2010 -  brenda datës 31 dhjetor 2012. 

(2) Në Raportin nga neni 2, paragrafi 2 të kësaj rregulloreje, shoqëritë e sigurimeve janë të 
detyruara veçmas t’i paraqesin kërkesat e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni dhe korrigjimin 
e vlerës e cila i referohet atyre. 

Neni 9 
(Neni 9 nga Rregullorja për metodën për vlerësimin e zërave të bilancit të gjendjes dhe 
përgatitjen e bilanceve afariste të publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” 
nr. 169/2010) 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e publikimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”, dhe do të aplikohet nga 1 janari i vitit 2011. 

Neni 10 
(Neni 2 nga Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për metodën për vlerësimin e 
zërave të bilancit të gjendjes dhe përgatitjen e bilanceve afariste të shpallur në “Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë” nr. 141/2013)  

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë”. 
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Neni 11 
 
(Neni 2 nga Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për metodën e vlerësimit të 
zërave të bilancit të gjendjes dhe përgatitjen e bilanceve afariste e shpallur në “Gazetën Zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë” nr. 61/2016) 
 
(1) Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” dhe do të aplikohet nga 1 prilli i vitit 2016. 
 
(2) Shoqëritë janë të detyruara ta zbatojnë këtë Rregullore me përgatitjen e pasqyrave 
tremujore për tremujorin e dytë të vitit 2016. 
 
Nr. ________       Kryetar i Këshillit të Ekspertëve 

Data _________       Dr. Klime Poposki 

Shkup 


