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Në bazë të nenit 158-s, pika 1, neni 74 pikat 1, 2, 3 dhe 9 dhe neni 104 paragrafi (1) 

pika 1), ndërsa në lidhje me nenin 68, 69 dhe 71 të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimit 

(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr.  27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 

188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë të 

Mbikëqyrjes të Sigurimeve të Republikës së Maqedonisë miratoi  

 

 

 

RREGULLORE 
për llojet dhe përshkrimin e zërave të cilët do të merren parasysh gjatë 

përllogaritjes së kapitalit të shoqërisë për sigurim dhe/apo risigurim  
 
 
 

Dispozita të 

përgjithshme 

Neni 1 

 
(1) Me këtë rregullore përcaktohet mënyra e përllogaritjes së kapitalit për 

shoqëritë e sigurimeve dhe/apo risigurimeve (në tekstin e mëtejshëm: shoqëri 

sigurimi), mënyra dhe afatet e fundit për raportim në përputhje me Ligjin për 

Mbikëqyrje të Sigurimit (në tekstin e mëtejshëm: Ligji):  

1. përshkrim dhe përmbajtje e normave individuale të cilat merren parasysh 

gjatë përllogaritjes së kapitalit bazë të shoqërive të sigurimeve;  

2. përshkrim dhe përmbajtje e normave individuale të cilat merren parasysh 

gjatë përllogaritjes së kapitalit shtesë të shoqërive të sigurimeve dhe  

3. formularë me të cilët shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara ta raportojnë 

Agjencinë e Mbikëqyrjes të Sigurimeve të Republikës së Maqedonisë (në 

tekstin e mëtejshëm: Agjencia) për vlerën e normave individuale nga të 

cilat përbëhet kapitali.  

 

 

Përllogaritja e kapitalit 

Neni 2 

 
(2) Kapitali i shoqërive të sigurimeve përllogaritet si mbledhje e kapitalit bazë dhe 

atij shtesë, i zvogëluar për normat zbritëse në mënyrë të përcaktuar në përputhje me 

dispozitat e Ligjit dhe kësaj Rregulloreje.  

 

Kapitali bazë  

Neni 3 

 
(1) Gjatë përllogaritjes së kapitalit bazë merren parasysh normat në vijim:  

1. Kapital i paguar aksionar me përjashtim të kapitalit të paguar aksionar nga 

aksionet me prioritet të akumuluara; 
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2. Prime të aksioneve të thjeshta të emetuara; 
3. Provigjone të shoqërisë (ligjore dhe statutore) të cilat nuk dalin nga kontratat për 

sigurim;  
4. Fitim i transferuar jo i shpërndarë dhe 
5. Fitim jo i shpërndarë nga viti aktual (pas heqjes të tatimeve dhe të ardhurave të tjera, 

si dhe dividenda e paraparë për pagesë), nëse shuma e fitimit është vërtetuar nga 
auditori i autorizuar.  

 

 
(2) Gjatë përllogaritjes së kapitalit bazë të shoqërisë të sigurimeve zërat në vijim do 

të përllogariten si refuzuese:  

1. Aksione personale të cilat i posedon shoqëria për sigurim;  
2. Mjete afatgjate jo materiale dhe  
3. Humbje e transferuar jo e mbuluar dhe humbje nga viti aktual.  

 
 

 
Kapital shtesë  

Neni 4 

 
(1) Gjatë përllogaritjes së kapitalit shtesë të shoqërisë për sigurim do të merren 

parasysh zërat në vijim:  

1. Kapital i paguar aksionar nga aksionet me prioritet të akumuluara; 

2. Prime të aksioneve me prioritet të emetuara dhe të akumuluara;  

3. Instrumente të nënrenditura debitore dhe 

4. Letra me vlerë me afat jo të caktuar të maturimit.  

(2) Instrumentet financiare nga paragrafi (1) pikat 3) dhe 4) janë përcaktuar më 

nga afër në nenet  6 dhe 7 të kësaj rregulloreje, përkatësisht.  

(3) Gjatë përllogaritjes së kapitalit të shoqërisë të sigurimeve, kapitali shtesë nga 

paragrafi (1) i këtij neni, do të merret parasysh vetëm në vlerë jo më shumë se 50% nga 

kapitali bazë i nenit 3 të kësaj rregullore.  

 
Zbritaje e 

zërave 

Neni 5 

 
(1) Gjatë përllogaritjes së kapitalit të shoqërisë për sigurim, shuma e kapitalit 

bazë dhe atij shtesë do të zvogëlohet për zërat në vijim:  

1. investime të shoqërisë të sigurimeve në aksione apo instrumente të dhëna të 

nënrenditura debitore nga ndonjë shoqëri tjetër е  sigurimеве apo institucion 

tjetër financiar tek i cili shoqëria е sigurimеve ka pjesë në më shumë se 10%, 

si dhe investime të tjera në ato subjekte, të cilat janë të përfshira në 

përllogaritjen e kapitalit të atyre subjekteve;  

2. investime të shoqërisë të sigurimeve në aksione apo instrumente të 

nënrenditura debitore, të dhëna nga shoqëri të sigurimeve apo institucione 

financiare përveç atyre të theksuara në pikën 1) të këtij paragrafi, të cilat janë 

në shumë më të madhe se 10% i kapitalit të shoqërisë të sigurimeve i 

përllogaritur para zbritjes së zërave të theksuara në pikën 1 dhe në këtë 

normë.  
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Instrumente të nënrenditura debitore  

Neni 6  

 

 
(1) Instrumentet e nënrenditura debitore të cilat përfshihen në kapitalin shtesë janë 

instrumente financiare të shoqërisë të sigurimeve, të cilat pa dallim nga forma, duhet t’i 

përmbushin kushtet në vijim:  

1. të jenë në formë të parave, gjegjësisht të jenë formuar me fluks të parave në 

shoqërinë e sigurimeve, me çka vetëm pjesa e paguar përfshihet në kapitalin 

shtesë;  

2. të mos jenë të mbuluara me lloj tjetër të sigurimit nga ana e shoqërisë për 

sigurim apo person i lidhur me shoqërinë e sigurimeve (shoqëria e sigurimeve 

apo person i lidhur me shoqërinë e sigurimeve të mos ketë mbuluar shtesë 

me garanci, hipotekë, apo lloj tjetër të sigurimit);  

3. të përmbajnë klauzolë për nënrenditje, gjegjësisht klauzolë sipas së cilës në 

rast të falimentimit apo likuidimit të shoqërisë për sigurim, këto obligime do të 

paguhen para shlyerjes së obligimeve ndaj aksionarëve të shoqërisë të 

sigurimeve dhe mbajtësve të letrave me vlerë me afat jo të caktuar të 

maturimit, por pas shlyerjes së obligimeve ndaj kreditorëve të tjerë.  

4. të mos kenë afat të maturimit apo afat të maturimit më të gjatë se pesë vite 

dhe një ditë nga data e derdhjes së  realizuar të parave në shoqërinë e 

sigurimeve në bazë të këtyre instrumenteve. Nëse instrumenti i nënrenditur 

nuk ka afat të maturimit, shoqëria për sigurim mund të kryejë pagesë vetëm 

nëse e ka raportuar Agjencinë së paku pesë vite para pagesës së planifikuar. 

Nëse instrumenti i nënrenditur ka afat të maturimit, kontrata për instrument të 

nënrenditur nuk mund të përmbajë klauzolë për pagesë të parakohshme, 

përveç në rast të falimentimit apo likuidimit të shoqërisë të sigurimeve dhe  

5. të mos shfrytëzohen si sigurim i kërkesave dhe obligimeve potenciale të shoqërisë 

të sigurimeve. 

(2) Me përjashtim të paragrafit 1 pika 4 të këtij neni, shoqëria e sigurimeve mund 

të kryejë pagesë (të parakohshme) të instrumentit të nënrenditur debitor vetëm nëse 

merr pëlqim paraprak nga Agjencia. Agjencia do ta japë pëlqimin nëse është 

përmbushur një nga kushtet në vijim:  

1. Shoqëria e sigurimeve ka siguruar shumë adekuate të kapitalit bazë apo shtesë, 

me kualitet të njëjtë ose më të mirë me të cilin do të ndryshojë plotësisht shuma e 

instrumentit të paguar të nënrenditur debitor; 

2. Shoqëria e sigurimeve dorëzoi dëshmi se edhe pa instrumentin e paguar të 

nënrenditur debitor, disponon me nivel adekuat të mjeteve të saja në raport 

me natyrën, llojin dhe vëllimin e aktiviteteve të cilat i kryen dhe rreziqet në të 

cilat ekspozohet si rezultat i atyre aktiviteteve.  

(3) Për shkak të marrjes së pëlqimit nga paragrafi 2 i këtij neni, shoqëria e 

sigurimeve është e detyruar t’ia dorëzojë Agjencisë dokumentacionin në vijim:  

1. Në rastet nga paragrafi 2 pika 1 i këtij neni, projektim i kapitalit dhe kufirit 

minimal të aftësisë paguese për pesë vitet e ardhshme, me përfshirjen e 

kapitalit bazë apo shtesë me të cilat do të zëvendësohet instrumenti i paguar i 

nënrenditur debitor; 
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2. në rastet nga paragrafi 2 pika 2 e këtij neni, projektimi i kapitalit, kufiri minimal i 

aftësisë paguese dhe natyra, lloji dhe vëllimi i aktiviteteve të cilat do t’i kryejë 

Shoqëria për 5 vitet e ardhshme. 

 
(4) Gjatë përllogaritjes së kapitalit shtesë së Shoqërisë gjatë pesë viteve të fundit deri 

në afatin e maturimit apo pagesës, shuma e instrumentit të nënrenditur zbritet për 20% 

secilin vit. Në vitin e fundit para afatit të maturimit apo pagesës, instrumenti i nënrenditur 

nuk përfshihet në përllogaritjen e kapitalit.   

 

 
Letra me vlerë me afat të pacaktuar të maturimit  

Neni 7  

 
(1) Letra me vlerë dhe instrumente të tjera financiare me afat të caktuar të 

maturimit të cilat përfshihen në kapitalin shtesë të shoqërisë të sigurimeve, duhet t’i 

përmbushin edhe kushtet në vijim:  

 
1. të jenë në formë të parave, gjegjësisht të jenë formuar me derdhje të parave në 

shoqërinë e sigurimit, me çka është e nevojshme që instrumentet e dhëna të jenë 

të paguara plotësisht që të përfshihen në kapitalin shtesë;  

2. të përmbajnë klauzolë sipas së cilës pronari i këtyre instrumenteve në rast të 

falimentimit apo likuidimit të shoqërisë të sigurimeve, ka të drejtë të pagesës së 

kërkesës së saj para shlyerjes së obligimeve ndaj aksionarëve të shoqërisë të 

sigurimeve, por pas shlyerjes së obligimeve ndaj kreditorëve të tjerë;  

3. nuk mund të paguhen nga botuesi i kërkesës së bartësit pa pëlqim paraprak 

nga Agjencia;  

4. shoqëria e sigurimeve duhet të ketë mundësi të shtyjë pagesën e interesit të 

llogaritur sipas këtyre instrumenteve dhe  

5. në dokumentacionin i cili ka të bëjë me dhënien e këtyre instrumenteve duhet 

qartë të përcaktohet kapaciteti për mbulimin e  humbjes i cili do të kishte dalë nga 

obligimet e shlyera dhe interesi jo i paguar me çka në të njëjtën kohë mbahet 

vazhdimësia në veprimtarinë e shoqërisë të sigurimeve.  

 

(2) Agjencia nuk do të japë pëlqim nga paragrafi 1 pika 3 që të kryhet pagesë para 

se të kalojnë pesë vite dhe një ditë nga dita e regjistrimit.  

 

Përllogaritje dhe 

raportim 

Neni 8 

 
(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara ta përllogarisin kapitalin e formularit të 

caktuar KS i cili është në Ankesin  e kësaj rregullore dhe është pjesë përbërëse e tij në 

mënyrën që është caktuar në Udhëzimin për plotësim të formularit KS – Përllogaritje e 

kapitalit, i cili është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. 

(2) Shoqëritë e sigurimeve e përllogarisin kapitalin e formularit të caktuar me 

gjendjen e ditës së fundit të këtyre periudhave: 
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 nga 1 janari deri më 31 mars të vitit aktual (tremujori i parë);  

 nga 1 janari deri më 30 qershor të vitit aktual (tre mujori i dytë);  

 nga 1 janari deri më 30 shtator të vitit aktual (tremujori i tretë); 

 nga 1 janari deri më 31 dhjetor të vitit aktual (tremujori i katërt), 

 

dhe e dorëzojnë në  Agjenci në një afat prej 30 ditësh nga përfundimi i tremujorit për 

të cilin dorëzohet raporti.  

(3) Me përjashtim të paragrafit të kaluar, formularin për tremujorin e katërt 

shoqëritë për sigurim e dorëzojnë së bashku me raportet vjetore financiare.  

(4) Me përjashtim të dispozitave nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, në raste të 

parashikuara në dispozitat e nenit 160 paragrafi (2) të Ligjit, shoqëritë e sigurimeve janë 

të detyruara ta dorëzojnë formularin e caktuar në afate të cilat do t’i përcaktojë  Agjencia. 

(5) Shoqëritë e sigurimeve janë të detyruara ta raportojnë Agjencinë në 

formularin e përcaktuar me këtë rregullore në formë elektronike në mënyrë të 

vërtetuar nga ana e Agjencisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve.  

(6) Bashkangjitur me raportimin për  kapitalin e  përllogaritur shtesë të nenit 4 

paragrafi (1) pikat 3 dhe 4 të kësaj rregulloreje, shoqëria e sigurimeve është e 

detyruar të dorëzojë vendim të organit drejtues të shoqërisë të sigurimeve për 

dhënien e instrumentit të nënrenditur debitor dhe letrat me vlerë me afat të pacaktuar 

të maturimit. Bashkangjitur, dorëzohen edhe dokumente për mbështetje, siç janë 

vendimi i Depozitarit Qendror për letra me vlerë për regjistrim të instrumentit në 

regjistrin e letrave me vlerë, prospekt i instrumentit të dhënë, së bashku me 

evidencën për pagesë, dhe lista e kreditorëve të shoqërisë të sigurimeve, gjegjësisht 

pronarëve të instrumentit.  

 

 
Dispozita kalimtare dhe 

përfundimtare  

Neni 9 

 

(neni 9 nga Rregullorja për llojet dhe përshkrimin e zërave të cilët do të merren 

parasysh gjatë përllogaritjes së kapitalit të shoqërisë të  sigurimeve dhe/apo 

risigurimeve e botuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 

5/11) 

 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi më ditën e botimit të saj në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë”.  

 
(2) Shoqëritë e Sigurimeve janë të detyruara këtë rregullore ta aplikojnë me 

përgatitjen e raporteve tremujore për tremujorin e parë të vitit 2011.  

 

(neni 4 nga Rregullorja për ndryshim të Rregullores për llojet dhe përshkrimin e 

zërave të cilat do të merren parasysh gjatë përllogaritjes së kapitalit të 

shoqërisë të sigurimeve dhe/apo risigurimeve e botuar në “Gazetën Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë” nr. 64/11) 
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(1) Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e botimit të saj në “Gazetën Zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë”.  

(neni 2 nga Rregullorja për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për llojet dhe 

përshkrimin e normave të cilat do të merren parasysh gjatë përllogaritjes së 

kapitalit të shoqërisë të sigurimeve dhe/apo risigurimeve e botuar në “Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë” nr. 61/16) 

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e botimit të saj në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”, ndërsa do të aplikohet nga 1 prilli i vitit 2016.  

 
(1) Shoqëritë janë të obliguara ta aplikojnë këtë rregullore me përgatitjen e 

raporteve për tremujorin e dytë të vitit 2016.  

 

 

Nr.    

 
Data_________ 

Shkup 

Kryetar i Këshillit të 

ekspertëve 

 d-r Klime Poposki 
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Aneks 

i Rregullores për llojet dhe përshkrimin e zërave të cilat do të merren parasysh gjatë 

përllogaritjes së kapitalit të shoqërisë të sigurimeve dhe/apo risigurimeve 

 

 
(emri i shoqërisë) 

(periudha) (viti aktual) 
 
 

KS: Përllogaritja e kapitalit  

 

Shenjë  

Shuma 
100 

Kapitali bazë, neni  69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8) I 0 
Kapital i paguar aksionar me përjashtim të kapitali të paguar 
aksionar nga aksionet me prioritet të akumuluara  

 

Prime nga aksionet e thjeshta të emetuara  I2  

Provigjone ligjore dhe statutore I3  

Fitim jo i shpërndarë i transferuar  I4  

Fitim jo i shpërndarë nga viti aktual  I5  

Aksione personale të cilat i posedon shoqëria e sigurimeve I6  

Mjete afatgjate jo materiale  I7  

Humbje e transferuar jo e mbuluar dhe humbje nga viti aktual  I8  
Kapital shtesë, neni 71 (II1+II2+II3+II4), nëse nuk është më i madh se 50% 
nga kapitali bazë  

II 0 

Kapital i paguar aksionar nga aksionet me prioritete të akumuluara  II1  

Prime nga aksionet me prioritet të akumuluara të emetuara  II2  

Instrumente të nënrenditura debitore II3  

Letra me vlerë me afat të pacaktuar të maturimit  II4  

Gjithsej kapitali bazë dhe shtesë  III 0 

Zbritja e zërave, neni  72 (IV1+IV2) IV 0 

Investime në aksione në persona juridikë të nenit 72 të Ligjit  IV1  
Investime në instrumente të nënrenditura debitorë dhe investime të 
tjera në persona juridikë të nenit 72 të LMS 

IV2  

KAPITALI I + II – IV V 0 ] 

 

   

Kufiri minimal i aftësisë paguese (për shoqëri të  sigurimeve në 
klasat e jo jetës) 

VI1  

Kufirimi minimal i aftësisë paguese (për shoqëri të  sigurimeve në 
klasat e jetës) 

VI2  

Kapital  VI3 0 

Fondi garantues * VI4 1 

Tepricë/mungesë e Kapitalit në raport me Fondin garantues (VI5 = 
VI3 -VI4) 

VI5 0 

Tepricë/mungesë e Kapitalit (për sigurim në klasat e jo jetës) në raport 
me Kufirin minimal të aftësisë paguese (për shoqëritë e sigurimeve në 
klasat e jo jetës) (VI6 = VI3 - VI1) 

VI6  
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Tepricë/mungesë e Kapitalit (për sigurim në klasat e jetës) në raport 
me Kufirin minimal të aftësisë paguese (për shoqëritë e sigurimeve 
në klasat e jetës) 

(VI7 = VI3 - VI2 ) 

VI7  

 

*Fondi garantues është definuar në nenin 77 të Ligjit dhe paraqet 1/3 nga kufiri minimal i 

aftësisë paguese, por nuk guxon të jetë më i ulët sesa shuma adekuate e theksuar në nenin 

77 paragrafi (3) të Ligjit 

 
 

UDHËZIM  

për plotësimin e Formularit KS Përllogaritje e kapitalit  
 

 I. Kapitali bazë 
 

Kapitali bazë i shoqërisë të sigurimeve përllogaritet si mbledhje e shumave të 

paraqitura në pozitat I.2, I.3, I.4  dhe  I.5  të zvogëluara për shumat nga pozitat I.6, I.7 

dhe  I.8. 

 
1.1 .Kapital i paguar aksionar me përjashtim të kapitalit të paguar aksionar nga 

aksionet me prioritete të akumuluara  

 
Shënohet shuma e kapitalit të paguar nga aksionet e thjeshta të cilat përputhen me 

gjendjen e kapitalit të paguar aksionar të ditës së fundit nga tremujori i cili është 

shkruar në Depozitarin qendror të letrave me vlerë, duke mos e përfshirë kapitalin e 

shkruar nga aksionet me prioritet.  

 
1.2 .Prime për aksione të thjeshta të emetuara  

 
Shënohet shuma e cila paraqitet si rezultat i shitjes së aksioneve me çmim më të 

lartë sesa vlera e tyre nominale (provigjon kapital). Ka të bëjë me dallimin ndërmjet 

vlerës nominale dhe asaj shitëse të aksioneve.  

 
1.3 .Provigjone të shoqërisë (ligjore dhe statutore) të cilat nuk dalin nga kontratat 

për sigurim 

 
Shënohet shuma e provigjoneve të cilat nuk dalin nga obligimet e kontratave për 

sigurim dhe atë provigjone ligjore, provigjone statutore dhe provigjone të tjera. Aty 

përfshihet dhe provigjoni i përllogaritur i rivlerësimit.  

 
1.4 .Fitim jo i shpërndarë i transferuar  

 
Shënohet shuma e fitimit të transferuar nga periudhat e mëparshme përllogaritëse.  

 
1.5 .Fitim jo i shpërndarë nga viti aktual  

 
Shënohet shuma e fitimit jo të shpërndarë nga viti aktual, pas refuzimit të tatimeve dhe 

kontributeve të tjera, si dhe dividenda e parashikuar për pagesë, nëse shuma e fitimit 

është vërtetuar nga auditori i autorizuar.  
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1.6 . Aksione të blera personale  
 
Shënohet shuma e aksioneve personale të cilat i posedon shoqëria e sigurimeve, dhe ka 

të bëjë me aksionet e arritura personale në përputhje me Ligjin për shoqëri tregtare.  

 

Aksionet e blera personale paraqesin normë zbritëse gjatë përllogaritjes së kapitalit 

bazë.  

 
1.7 . Mjete jo materiale  

 
Shënohet vlera e mjeteve në formë jo materiale të cilat përdoren në veprimtari, për të 

cilat është i vështirë parashikimi i jetëgjatësisë së tyre të përdorimit, transferimit të tyre, si 

dhe matja e dobisë së ardhshme ekonomike.  

 
Forma jo materiale e mjeteve janë: shpenzime për zhvillim, patenta, licenca, softuer, 

koncesione, shenja mbrojtëse, të drejta të tjera dhe miratim.  

 
Mjetet jo materiale paraqesin normë zbritëse gjatë përllogaritjes së kapitalit bazë.  

 

1.8 .Humbje e transferuar jo e mbuluar dhe humbje nga periudha aktuale  

 
Shënohet shuma e humbjes së transferuar jo të mbuluar dhe humbje nga periudha 

aktuale përllogaritëse. E njëjta paraqet normë zbritëse gjatë përllogaritjes së kapitalit 

bazë.  

 
 

 II. Kapital shtesë 

 

Kapitali shtesë i shoqërisë të sigurimeve përllogaritet si shuma e vlerave të paraqitura në 

pozitat II.2, II.3 и II.4. Kapitali shtesë nuk mund të jetë më i lartë se 50% nga kapitali 

bazë i shoqërisë për sigurim.  

 
11.1. Kapital aksionar i paguar në bazë të aksioneve të dhëna me prioritet të 

akumuluara  

 
Shënohet kapitali aksionar i cili është paguar në bazë të aksioneve të dhëna me 

prioritet të akumuluara me vlerë nominale. Nëse çmimi shitës i aksioneve të 

emetuara është më i lartë sesa vlera e tyre nominale gjatë emetimit shuma rritet për 

dallimin ndërmjet vlerës nominale dhe shitëse të aksioneve.  

 
11.2. Prime për aksione me prioritete të akumuluara të emetuara  

 
Shënohet shuma e cila paraqitet si rezultat i shitjes së aksioneve me prioritet të 

akumuluara me çmim më të lartë sesa vlera e tyre nominale (provigjon kapital). Ka të 

bëjë me dallimin ndërmjet vlerës nominale dhe shitëse të aksioneve.  

 
11.3. Instrumente të nënrenditura debitore 

 
Shënohet shuma e kapitalit të paguar nga instrumentet e dhëna të nënrenditura 

debitore. 

 
11.4. Letra me vlerë me afat të pacaktuar të maturimit  
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Shënohet shuma e kapitalit të paguar në bazë të letrave të dhëna me vlerë me afat 

të pacaktuar të maturimit. 

 

 III. Shuma e kapitalit bazë dhe shtesë  
 

Shënohet  shuma I e Kapitalit  Bazë dhe II. Kapitalit  Shtesë. 

  

IV. Zbritja e zërave 

 

Në këtë pozitë shënohet shuma e vlerave të paraqitura në pozitat IV.1. dhe 
 
IV.2. 
 
IV.1. Investime në aksione në persona juridikë të nenit 72 të Ligjit  

 
Shënohet shuma e investimeve në aksione në persona juridikë të nenit 72 të Ligjit.  

 
IV.2. Investime në instrumente të nënrenditura debitore dhe investime të tjera në 

persona juridikë të nenit 72 të Ligjit  

 
Shënohet shuma e investimeve në instrumente të nënrenditura debitore dhe 

investime të tjera në persona juridikë të nenit 72 të Ligjit.  

 

 
V. Kapital 

 

Shënohet shuma e kapitalit të përllogaritur i cili paraqet dallimin nga shuma e 

paraqitur në pozitën III. Gjithsej kapitali bazë dhe shtesë dhe shuma e paraqitur në 

pozitën IV.  

Zbritja e zërave.  


