
 

Në bazë të nenit 122 paragrafi (1) pika (5) dhe neni 131 paragrafi (2) të Ligjit për Supervizion 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), Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë të Mbikëqyrjes së 

Sigurimeve solli 

 

RREGULLORE 

për formën dhe përmbajtjen e raportit të auditimit dhe përfshirjen minimale 

të auditimit të shoqërive të sigurimeve dhe risigurimeve 

 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Me këtë rregullore përcaktohet forma dhe përmbajtja e raportit të auditimit dhe përfshirja 

minimale e auditimit të punës dhe raporteve vjetore financiare të shoqërive të sigurimeve dhe 

risigurimeve (në tekstin e mëtejshëm: shoqëritë e sigurimeve) të cilin e kryen shoqëria për 

auditim, si dhe mospranim i raportit të auditimit. 

Neni 2 

Auditimi i punës së shoqërisë të sigurimeve dhe i raporteve vjetore financiare të shoqërive të 

sigurimeve kryhet në pajtueshmëri me Ligjin për auditim, Ligjin për mbikëqyrje të sigurimeve, 

Standardet ndërkombëtare për auditim, Kodeksi i etikës së kontabilistëve profesionalë (IFAC), 

dispozitat nga kjo rregullore, si dhe rregulla të tjera gjatë kryerjes së auditimit.  

 

II. FORMA DHE PËRMBAJTJA E RAPORTIT TË AUDITIMIT DHE PËRFSHIRJE 

MINIMALE E AUDITIMIT 

Auditimi i raporteve financiare  

Neni 3 

(1) Auditimi i nenit 1 të kësaj rregullore përbëhet nga auditimi i punës dhe raporteve vjetore 

financiare të shoqërive të sigurimeve, të përgatitura nga ana e shoqërisë të sigurimeve në bazë të 

rregullores kontabiliste e cila është në zbatim (në tekstin e mëtejshëm: auditim i shoqërisë të 

sigurimeve)  

(2) Pas revizionit të kryer të shoqërisë të sigurimeve, shoqëria e auditimit duhet të përgatitë 

Raport për raportet financiare të shoqërisë të sigurimeve, apo mendim për atë se a janë kryer 

raportet financiare të shoqërisë të sigurimeve në pajtueshmëri me rregulloren  e vlefshme 

kontabiliste, a japin raportet financiare imazhin e vërtetë dhe objektiv dhe a i paraqesin në 

mënyrë objektive nga të gjitha aspektet materiale, gjendjen financiare të shoqërisë të sigurimeve 

në datën e raporteve financiare dhe rezultatet nga puna dhe rrjedhat e të hollave për vitin i cili 

mbaron në datën e raporteve financiare. 



 

(3) Raportit (mendimit) nga paragrafi 2 të këtij neni shoqëria e auditimit duhet t’i shtojë raportet 

financiare të shoqërisë të sigurimeve të cilat janë lëndë për auditim, të përgatitura në 

pajtueshmëri me rregulloren kontabiliste e cila është në zbatim.  

 

Raporte shtesë 

Neni 4 

Ndaj Raportit (mendimit) nga neni 3, paragrafi 2 dhe ndaj raporteve financiare nga neni 3, 

paragrafi 2 nga kjo rregullore, shoqëria e auditimit duhet të përgatisë dhe të shtojë edhe raportet 

plotësuese si vijon: 

1. Letrën e shoqërisë për auditim për organin mbikëqyrës dhe organin drejtues të shoqërisë 

të sigurimeve; 

2. Pasqyrën e korrigjimeve të raporteve financiare të shoqërisë të sigurimeve të propozuara 

nga shoqëria për auditim, dhe atë ndaras korrigjimet që shoqëria e sigurimeve i ka 

pranuar dhe që janë bartur në mënyrë përkatëse në raportet financiare dhe korrigjimet që 

shoqëria e sigurimeve nuk i ka pranuar;  

3. Raporti për gjendjen dhe ndryshimet e rezervave teknike;  

4. Raporti për gjendjen dhe strukturën e investimit të mjeteve që i mbulojnë rezervat teknike 

dhe/ose rezervën matematikore;  

5. Raportin për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve të mbetura (nga kapitali); 

6. Raporti për zbatimin e rregullave për menaxhimin me rrezikun;  

7. Raporti për zbatimin e revizionit të brendshëm;  

8. Raporti për mënyrën e menaxhimit të librave tregtare; 

9. Raporti për kualitetin e sistemit informativ; 

10. Raporti për saktësinë dhe tërësinë e raporteve që dorëzohen në Agjencinë e Mbikëqyrjes  

të Sigurimeve (në tekstin e mëtejshëm: Agjencia); dhe 

11. Raporti për vlerësimin e normave të bilancit dhe jashtëbilancit dhe politikave 

kontabiliste.  

 

Letër në organin mbikëqyrës dhe organin drejtues të shoqërisë  

 

Neni 5 

Letra në organin mbikëqyrës dhe organin drejtues të shoqërisë nga neni 4, pika 1 nga kjo 

rregullore duhet të përmbajë përshkrimin e parregullsive të dukshme, dobësive ose lëshimeve në 

punën e shoqërisë të sigurimeve të përcaktuara gjatë revizionit dhe rekomandime për eliminimin 

e atyre parregullsive, dobësive dhe lëshimeve.  

Raport për gjendjen dhe ndryshimet në rezervat teknike  

Neni 6 



(1) Raporti për gjendjen dhe ndryshimet në rezervat teknike të nenit 4, pika 3 të kësaj 

rregulloreje duhet të përmbajë:  

 Gjendjen e rezervave teknike në fillim dhe në fund të vitit punues dhe ndryshimi në 

shumën e rezervave teknike gjatë vitit; 

 Mendim në raport me metodat për vlerësimin e rezervave teknike që shoqëria e 

sigurimeve i zbaton për përcaktimin e rezervave teknike të shoqërisë dhe në rastin kur 

shoqëria e sigurimeve nuk i ka zbatuar metodat e miratuara, përshkrimin e një lëshimi të 

tillë dhe efektet e tij ndaj rezultatit financiar dhe gjendjes financiare të shoqërisë të 

sigurimeve; 

 Mendimi për gjendjen e rezervave teknike e dhënë nga ana e aktuarit që duhet të 

përmbajë vlerësim të gjendjes dhe përshtatje të rezervave të veçanta teknike;  

 Përshkrim i aktiviteteve të ndërmarra të shoqërisë të sigurimeve në raport me plotësimin 

e rekomandimeve të shoqërisë për auditim në vitin paraprak të punës, së bashku me 

vlerësimin e audituesit në raport me përshtatjen e aktiviteteve të ndërmarra; 

 Rekomandim i shoqërisë për auditim me theksim të dobësive të vërejtura dhe rreziqet të  

  cilat dalin nga mënyra e ndarjes së rezervave teknike  

 (2) Për aktuar të pavarur të autorizuar lidhur me paragrafin 1, alineja 3 e këtij neni, përkundër 

personave që i plotësojnë kushtet nga neni 112 nga Ligji për Mbikëqyrje të Sigurimeve, llogaritet 

dhe personi që ka licencë për aktuar të autorizuar të fituar në vend të huaj, si dhe personat të cilët 

kanë dhënë provim për aktuar të autorizuar në pajtim me programin për arsimim të aktuarëve të 

sjellë nga shoqëritë ndërkombëtare dhe evropiane të aktuarëve.  

 

(3) Personat nga paragrafi 2 të këtij neni nuk guxojnë të jenë të punësuar në shoqërinë e 

sigurimeve apo persona të lidhur me shoqërinë e sigurimeve, raportet e të cilëve janë lëndë e 

auditimit.  

 

Raport për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve të cilat i mbulojnë 

provigjonet teknike dhe/apo matematike 

Neni 7 

 

Raporti për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve që i mbulojnë provigjonet teknike 

dhe/apo provigjonet matematike, provigjone nga neni 4, pika 4 të kësaj rregulloreje duhet të 

përmbajë: 

 Përshkrim i gjendjes dhe strukturës së mjeteve që i mbulojnë provigjonet teknike dhe/apo 

provigjonet matematikore me shqyrtim krahasues të provigjoneve të ndara teknike, 

përkatësisht provigjonet matematikore, si dhe gjendja e investimit të mjeteve të cilat i 

mbulojnë provigjonet teknike dhe/apo matematikore në fillim dhe në fund të vitit të 

punës dhe ndryshimi gjatë vitit; 



 Mendim për aktivitetet e marra të shoqërisë për sigurim në raport të plotësimit të 

rekomandimeve të shoqërisë për auditim në vitin paraprak të punës, së bashku me 

vlerësim të revizorit në raport të përshtatjes së aktiviteteve të ndërmarra;  

 Mendim për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve të cilat i mbulojnë 

provigjonet teknike dhe/apo matematikore në raport me pajtueshmërinë me dispozitat nga 

Ligji i Mbikëqyrjes të Sigurimeve dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të atij ligji, 

me theksim të dobësive, parregullsive dhe rreziqeve të vërejtura që dalin nga mënyra e 

investimit të mjeteve të cilat i mbulojnë provigjonet teknike dhe/apo matematikore, 

bashkë me Rekomandimin e shoqërisë për auditim për shmangie të dobësive, 

parregullsive dhe rreziqeve të vërejtura.  

. 

Raporti për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve të tjera (nga kapitali) 

Neni 8 

Raporti për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve të tjera (nga kapitali) të nenit 4, 

pika 5 nga kjo rregullore duhet të përmbajë:  

 Përshkrim të gjendjes dhe strukturës së investimeve të mjeteve të tjera (nga kapitali), si 

dhe gjendja e investimeve të mjeteve të tjera (nga kapitali) në fillim dhe në fund të vitit të 

punës dhe ndryshimi gjatë vitit;  

 Mendim për aktivitetet e ndërmarra të shoqërisë të sigurimeve në raport me plotësimin e 

rekomandimeve të shoqërisë të auditimit në vitin paraprak të punës, së bashku me 

vlerësimin e revizorit në raport të përshtatshmërisë së aktiviteteve të ndërmarra; 

 Mendim për gjendjen dhe strukturën e investimeve të mjeteve të tjera (nga kapitali) në 

raport me pajtueshmërinë me dispozitat nga Ligji i Mbikëqyrjes të Sigurimeve dhe aktet 

nënligjore të sjella në bazë të atij ligji, me theksimin e dobësive, parregullsive dhe 

rreziqeve të vërejtura që dalin nga mënyra e investimit të mjeteve të tjera (nga kapitali), 

bashkë me Rekomandimin e shoqërisë për auditim për shmangie të dobësive, 

parregullsive dhe rreziqeve të vërejtura që dalin nga mënyra e investimeve të mjeteve të 

tjera (nga kapitali).  

 

Raport për zbatim të rregullave për menaxhim me rrezikun 

Neni 9 

Raporti për pajtueshmëri me rregullat për menaxhimin me rrezikun të nenit 4, pika 6 nga kjo 

rregullore duhet të përmbajë:  

 Përshkrim të llojeve të rrezikut në të cilat shoqëria e sigurimeve është e ekspozuar me 

punën e saj, veçanërisht përshkrim i rreziqeve në vijim: kapitali dhe përshtatja e kapitalit 

dhe pajtueshmëria me kërkesat minimale kapitale, rrezik investues, rrezik kreditor, rrezik 

investues, rrezik valutor, rrezik që del nga normat e interesit, risigurim dhe likuiditet;  



 Përshkrim i politikave dhe procedurave për menaxhim me rrezik individual, zbatim të 

tyre nga ana e shoqërisë të sigurimeve, mungesat e vërejtura në menaxhimin me rrezik 

individual;  

 Mendim për aktivitetet e ndërmarra të shoqërisë në raport me plotësimin e 

rekomandimeve të shoqërisë për revizion në vitin paraprak të punës, bashkë me notën e 

audituesit në raport me përshtatjen e aktiviteteve të ndërmarra;  

 Мendim për përshtatjen në identifikim, matje dhe menaxhim me rreziqe individuale, së 

bashku me Rekomandimin e shoqërisë të auditimit në raport me korrigjimet eventuale 

gjatë llogaritjes së kapitalit dhe përshtatjes së kapitalit, menaxhimin me rrezikun nga 

likuiditeti dhe aftësia paguese, dhe rreziqet e tjera në të cilat shoqëria është e ekspozuar, 

si dhe Rekomandimi i shoqërisë për revizion për përmirësim të politikave dhe 

procedurave për udhëheqje me rrezik; Мendim i përshtatjes dhe përkatshmërisë së 

kontrolleve interne në shoqëritë e lidhura për menaxhimin me rreziqet individuale së 

bashku me Rekomandimin e shoqërisë për auditim për përmirësim të efikasitetit dhe 

përkatshmërisë së sistemit të kontrolleve interne në shoqërinë e sigurimeve. 

 

Raport për punën e auditimit të brendshëm 

Neni 10 

Raporti për punën e auditimit të brendshëm të nenit 4, pika 7 nga kjo rregullore, duhet të 

përmbajë:  

 Përshkrim të punës së revizionit të brendshëm me të dhëna për aftësinë profesionale të të 

punësuarve në Shërbimin për auditim të brendshëm;  

 Мendim për aktivitetet e ndërmarra të shoqërisë të sigurimeve në raport me plotësimin e 

rekomandimeve të shoqërisë për revizion në vitin paraprak të punës, së bashku me notën 

e audituesit në raport me përshtatjen e aktiviteteve të ndërmarra;  

 Мendim për punën e auditimit të brendshëm (audituesi duhet të vlerësojë a është puna e 

audituesit të brendshëm në pajtim me ligjin dhe me aktet e përgjithshme të shoqërisë, a 

është audituesi i pavarur, a i kryen punët në pajtim me rregullat e profesionit, a e vlerëson 

ligjshmërinë e punës së shoqërisë të sigurimeve dhe përkatshmërinë e sistemit të 

kontrolleve interne të shoqërisë të sigurimeve në mënyrë që të sigurojë menaxhim të 

sigurt dhe stabil me shoqërinë e sigurimeve), regjistrim të mungesave në punën e 

audituesit të brendshëm dhe rreziqet të cilat dalin nga ajo, së bashku me Rekomandimin e 

shoqërisë për auditim për përmirësim të punës së audituesit të brendshëm. 

. 

Raport për mënyrën e mbajtjes së librave tregtare 

Neni 11 

Raporti për mënyrën e mbajtjes të librave tregtare të nenit 4, pika 8 nga kjo rregullore duhet të 

përmbajë:  

 Përshkrim të mënyrës së mbajtjes së librave tregtare;  



 Mendim për aktivitetet e ndërmarra të shoqërisë të sigurimeve në raport me plotësimin e 

rekomandimeve të shoqërisë të auditimit në vitin paraprak të punës, së bashku me 

vlerësimin e audituesit në raport të përkatshmërisë së aktiviteteve të ndërmarra;  

 Мendim i mënyrës së mbajtjes së librave tregtare (revizori vlerëson nëse shoqëria e 

sigurimeve i mban librat e punës, përkatësisht ditarin, librin kryesor dhe të gjitha librat e 

tjera ndihmëse në mënyrë të rregullt dhe të azhurnuar, në mënyrë e cila mundëson 

kontroll në saktësinë e të dhënave, ruajtje dhe shfrytëzim të të dhënave, si dhe shqyrtim 

në kronologjinë e regjistrimeve të kryera dhe shqyrtim të të gjitha ndryshimeve të 

llogarive në ato libra. Audituesi veçanërisht duhet të vlerësojë nëse evidenca materiale e 

polisave të paplotësuara për sigurim – formularë për evidencë të rreptë në shoqërinë dhe 

tek personat e obliguar, udhëhiqet në mënyrë të sigurt, të plotë dhe të azhurnuar dhe të 

bëjë regjistrim të mungesave në mënyrën e mbajtjes së librave tregtare dhe rreziqet të 

cilat dalin nga mënyra e mbajtjes së librave tregtare;  

 Rekomandim i shoqërisë për revizion për përmirësim të mënyrës së mbajtjes së librave 

tregtare.  

 

Raport për sistemin informativ 

Neni 12 

(1) Raporti për sistemin informativ të shoqërisë të sigurimeve të nenit 4, pika 9 nga kjo 

rregullore duhet të përmbajë:  

 Përshkrim të gjendjes dhe përshtatjes së menaxhimit me sistemin informativ, 

pajtueshmëria e tij me qëllimet e punës dhe procedurat interne të miratuara për punë të 

shoqërisë të sigurimeve, efikasiteti i punës së sistemit informativ, politika dhe organizimi 

i sigurisë dhe mbrojtja e sistemit informativ dhe të dhënave, përshtatja e kontrolleve të 

jashtme, sistematike dhe të tjera, pajisja teknologjike, dobësitë e vërejtura dhe rreziqet e 

sistemit dhe të dhënat e tjera për funksionimin dhe sigurinë e sistemit informativ;  

 Mendim për aktivitetet e ndërmarra të shoqërisë të sigurimeve në raport me plotësimin e 

rekomandimeve të shoqërisë të auditimit në vitin paraprak të punës, së bashku me 

vlerësimin e audituesit në raport të përshtatjes së aktiviteteve të ndërmarra;  

 Мendimi i audituesit për përkatshmërinë e menaxhimit me sistemin informativ së bashku 

me Rekomandimin e shoqërisë auditive për përmirësim të mënyrës së menaxhimit me 

sistemin informativ. 

(2) Raporti nga paragrafi 1 i këtij neni përmban edhe vlerësim që ka të bëjë me gjendjen dhe 

përshtatjen në udhëheqje me sistemin informativ në pajtim me standardet e pranuara 

ndërkombëtare për revizion të sistemeve informative.  

 

Raport për saktësinë dhe tërësinë e raporteve të cilat dërgohen në Agjenci 

Neni 13 



(1) Raporti për saktësinë edhe tërësinë e raporteve të cilat dërgohen në Agjenci të nenit 4, pika 

10 nga kjo rregullore duhet të përmbajë vlerësim të revizorit për saktësinë dhe tërësinë e 

raporteve të cilat, në bazë të Ligjit për Mbikëqyrje të Sigurimeve, Ligji për sigurim të obliguar në 

komunikacion dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të atyre ligjeve, shoqëria e sigurimeve i 

dorëzon në Agjenci. Kriteri për vërtetim të saktësisë dhe tërësisë është, ndër të tjerash, edhe 

pajtueshmëria me raportet e reviduara financiare të shoqërisë të sigurimeve. 

(2) Raporti nga paragrafi 1 të këtij neni duhet të përmbajë edhe rekomandim të shoqërisë të 

auditimit në raport të përmirësimit të saktësisë dhe tërësisë së raporteve të cilat dorëzohen në 

Agjenci.  

 

Raport për vlerësim të normave të bilancit dhe  jashtëbilancit dhe politikat kontabiliste 

Neni 14 

(1) Raporti për vlerësim të normave të bilancit dhe jashtëbilancit dhe politikat kontabiliste të 

nenit 4, pika 11 të kësaj rregulloreje duhet të përmbajë mendim të audituesit për politikat e 

zbatuara kontabiliste, vlerësim të normave të bilancit dhe jashtëbilancit, metodat e shfrytëzuara 

për vlerësim të investimeve financiare dhe investimeve në patundshmëritë dhe normat e tjera si 

dhe pajtueshmëria e tyre me SNLF, Ligji për Mbikëqyrje të Sigurimeve dhe aktet nënligjore të 

miratuara në bazë të këtij ligji.  

(2) Raporti nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të përmbajë edhe rekomandim të shoqërisë për 

auditim në raport të përmirësimit të mënyrës së vlerësimit të normave të bilancit dhe 

jashtëbilancit dhe politikave kontabiliste.  

 

III. MËNYRA DHE AFATET E DËRGIMIT TË RAPORTIT TË AUDITIMIT 

(MENDIM) 

Neni 15 

(1) Shoqëritë e sigurimeve janë të obliguar ta dorëzojnë Raportin e auditimit (mendimin) të nenit 

3, paragrafi 2, raportet financiare nga neni 3, paragrafi 3 dhe informacionet plotësuese dhe 

raportet nga neni 4 të kësaj rregullore, në afatet e parashikuara në Ligjin e Mbikëqyrjes të 

Sigurimeve.  

(2) Nëse shoqëria e sigurimeve ka marrë korrigjime të nenit 4, pika 1.2 të kësaj rregullore, 

ndryshimet përkatëse në librat e tyre të punës shoqëria e sigurimeve duhet që t’i bëjë bredna 

afatit në kornizat e të cilit dorëzohen raportet kuartale për kuartalin e parë të ardhshëm në 

Agjenci.  

 

IV. MOSPRANIMI I RAPORTIT TË AUDITIMIT (MENDIM) 

Neni 16 



(1) Agjencia nuk do ta pranojë Raportin e auditimit (mendim) nëse vërteton se i njëjti është 

përpiluar kundër përcaktimeve të Ligjit të Mbikëqyrjes të sigurimeve dhe përcaktimet të kësaj 

rregullore.  

(2) Në rast të mospranimit të Raportit të auditimit (mendim), Agjencia sjell zgjidhje për 

mospranimin e Raportit të auditimit (mendim) me të cilin do ta urdhërojë shoqërinë e sigurimeve 

të caktojë shoqëri tjetër të auditimit e cila do ta kryejë revizionin e punës së shoqërisë të 

sigurimeve dhe do të përcaktojë afat për dorëzim të raportit të ri të auditimit(mendim).  

  

V. MËNYRA E SHPALLJES SË RAPORTIT AUDITIV (MENDIM)  

Neni 17 

(1) Shoqëria e sigurimeve është e obliguar në afat prej 15 ditëve nga dita e miratimit të Raportit 

auditiv (mendim) nga ana e Asamblesë të aksionarëve, por jo më vonë se gjashtë muaj nga dita e 

mbarimit të vitit kalendarik për të cilin përgatitet raporti, të shpallë Raportin nga revizioni i kryer 

i punës dhe raporteve financiare, dhe atë në mënyrën vijuese:  

 Në ueb faqen e tyre të internetit të shpallë: Raportin e auditimit (mendimin) të nenit 3, 

paragrafi 2 dhe raportet financiare të nenit 3, paragrafi 3 të kësaj rregullore. Ato mbesin 

në faqen e internetit të shoqërisë të sigurimeve në shpalljen e Raportit për vitin e 

ardhshëm; 

 Në të paktën një gazetë ditore të shpallë Raportin e auditimit (mendimin) të nenit 3, 

paragrafi 2 dhe raportet financiare të nenit 3, paragrafi 3 nga kjo rregullore – pa 

Shënimet.  

 

VI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE  

Neni 19 

Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”, ndërsa do të aplikohet për raportet financiare me gjendje të datës 31.12.2011.  

 

Nr. 0101-2795/3 Kryetar i Këshillit të Ekspertëve 

23.12.2010 d-r Klime Poposki 

Shkup  

 


