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Të nderuar Miq! 

Viti 2020 ishte i paprecedentë në historinë prej 2 
dekadash te kompanisë sonë. Pandemia e covid-19 
goditi shoqërinë, biznesin dhe jetët e gjithsecilit.
Përpara nesh ishte një sfidë e rëndësishme që 
menjëherë pas asaj që kishte ndodhur me tërmetet 
e 2019-ës të përballeshim me një nga krizat më të 
rënda jo vetëm për vendin tonë, por edhe arenën 
globale. 

Atlantik nuk e ndali punën në asnjë moment. Kom-
pensimi i dëmeve të tërmetit vijoi ndërsa shërbimet 
e tjera iu përshtatën kushteve të pandemisë duke 
mbrojtur shëndetin e konsumatorëve, por edhe të 
punonjësve tanë.  

Por, edhe në këto kushte të pazakonta Atlantik mbeti 
ndër të paktat shoqëri që ruajti të njëjtin trend në 
tregun e sigurimeve. Sigurisht, erdhi si rezultat i një 
strategjie të qartë të shoqërisë. Gjatë viteve të fundit, 
kemi investuar në zgjerimin e gamës së produkteve, 
dhe në mënyrë të veçantë në rritjen e cilësisë së 
shërbimeve dhe kujdesit ndaj klientëve.  

Atlantik nuk do të ndalet me kaq. Ne do të vazhdojmë 
të investojmë në infrastrukturë dhe cilësinë e shërbi-
meve dhe investojmë në kualifikimin dhe trajnimet e 
vazhdueshme të stafit, të rrisim nivelin e trajnimeve 
për linjat kryesore dhe të reja te biznesit, duke i 
dhënë prioritet sigurimeve vullnetare dhe kërkesave 
të tregut.  

Sfidat tona janë të qarta edhe në vijim: konsolidim i 
financave që do të përkthehen më pas në më shumë 
siguri për klientët. Besueshmëria është një objektiv 
i rëndësishëm që ne i kushtojmë rëndësi pasi lidhet 
jo vetëm me imazhin, por edhe me të ardhmen tonë 
dhe të partnerëve tanë. 

Ekspertët tanë mundësojnë konsulencë financiare 
të personalizuar për secilin klient qoftë individ apo 
kompani dhe pikërisht falë kësaj filozofie kemi ndërtuar 
një marrëdhënie afatgjate dhe të konsoliduar, të cilën 
do ta vazhdojmë dhe në të ardhmen.  

Ju falënderoj të gjithëve për bashkëpunimin! 

  

MESAZH I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM     

Dritan ÇELAJ     
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv    
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Të nderuar Miq! 

Viti 2021 shënjoi një moment të rëndësishëm 
në rrugëtimin e kompanisë sonë pasi në muajin 
qershor ATLANTIK mbushi 20 VJET që nga 
themelimi i saj. Për ne, ky nuk është thjesht një 
numër, por një shembull i shërbimit, përkushtimit 
dhe devotshmërisë ndaj klientëve tanë. Në 2 
dekada kompania Atlantik ka ruajtur fizionominë 
e saj duke vendosur klientin dhe nevojat e tij, në 
qendër të punës së përditshme.  

Ky 20-vjetor e gjen kompaninë tonë me një imazh 
gjithnjë e më të besueshëm për konsumatorët, 
të cilët për ne konsiderohen vetëm si partnerë. 
Synimi i historik i ATLANTIK është që nëpërmjet 
sigurimit të pronës dhe shendetit të garantojë 
besueshmëri dhe garanci te klientët tanë. 

Rrugëtimi i kompanisë ATLANTIK është bërë 
gjithmonë në shinat e duhura duke hedhur hapa 
të sigurt në zhvillimin dhe modernizimin për 
t’iu përshtatur kërkesave të kohës. Shtrirja në të 
gjithë vendin me 14 drejtori rajonale dhe mbi 40 
zyra të hapura ka bërë që në të jemi sa më pranë 
qytetarëve.  

Zhvillimi i teknologjisë ka bërë gjithashtu që 
Atlantik të jetë përherë e më i arritshëm nga 
qytetarët. Ne do të vijojmë të investojmë në 
zgjerimin e gamës së produkteve, dhe në mënyrë 
të veçantë në rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe 
kujdesit ndaj klientëve.  

Dritan ÇELAJ
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

Sfidat tona janë të qarta. Atlantik nuk do të ndalet 
me kaq. 

Ne të vazhdojmë të punojmë për të forcuar 
identitetin tonë, duke ofruar gjithmonë shërbime 
sa më korrekte. Vizioni i ri dhe bashkëkohor i 
ofrimit të shërbimit të sigurimeve, e bën Atlantik 
një nga kompanitë më të besueshme në tregun 
shqiptar jo vetëm për të kënaqur nevojat e 
klientëve për sigurimin, pronës, shëndetit dhe 
biznesit, por për TE ARDHMEN e tyre.

Ju falënderoj të gjithëve për bashkëpunimin! 

Dritan ÇELAJ     

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv   

MESAZH I DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM     
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“Fuqia juaj e sigurimeve” nuk është thjesht një 
moto për ne, por një MISION që të vetëdijshëm e 
përmbushim çdo ditë, prej tashmë 20 vitesh, për 
çdokënd që paraqitet sportelet e kompanisë sonë. 
Me gamën e gjerë të produkteve të sigurimit, me 
përkushtimin dhe korrektësinë, Atlantik ofron 
mbrojtjen më të mirë për çdo konsumator. 

Fokusi kryesor i misionit të kësaj kompanie 
është siguria dhe qëndrueshmëria financiare për 
të përmbushur nevojat e klientëve duke siguruar 
shëndetin, pronën, biznesin. Por jo vetëm kaq. 
Atlantik ka si mision dhënien e mbështetjes për 
klientët në mënyrë që ata të marrin kompensimin 
e plotë dhe të drejtë për demet e pësuara.

Nëpërmjet shërbimit të specializuar të stafit të 
punonjësve dhe ndërmjetësve të sigurimeve të 
kudogjendur në Shqipëri MISIONI është për të 
qenë sa më pranë kërkesave të çdo konsumatori 
dhe sa më pranë me ta gjeografikisht. Filozofia 
jonë është që të orientojmë klientët për shërbimin 
që u përshtatet më mirë dhe më pas të reflektojmë 
kërkesat e tyre. 

VIZIONI ynë është që t’i përshtatemi gjithmonë 
kohës dhe teknologjisë, drejt zhvillimit në inova-

cionin dhe qëndrueshmërinë e transformimit 
dixhital. Sfidat teknologjike janë pjesë e përdit-
shmërisë. Ne synojmë të jemi sa më pranë risive 
që ofron epoka digjitale. 

Synimi i Atlantik është që nëpërmjet fuqizimit të 
platformës online çdo konsumator mund të marrë 
shërbimin që kërkon. Hedhja ne treg e produkteve 
nëpërmjet shitjeve on-line është synimi që vetëm 
me një “click” të gjendemi pranë gjithsecilit në 
momentet e vështira. 

Parandalimi është një tjetër fokus i punës së 
agjentëve të Atlantik. Nëpërmjet analizave të 
thelluara synimi është monitorimi i vazhdueshëm 
i situatës në mënyrë që të minimizohen efektet 
e pandemisë si për klientët ashtu edhe për 
kompaninë.  

Ruajtja e stabilitetit financiar në të ardhmen 
të kompanisë është një tjetër aspekt që nuk 
neglizhohet në kushtet e paqartësive në tregjet 
ndërkombëtare.

Misioni ynë nuk ndalet asnjëherë. 

Faleminderit të gjithëve për besimin që na 
keni dhënë!

MISIONI DHE VIZIONI



- 7RAPORT VJETOR 2021JV ETORI

• Transformim të thellë të shumë aspekteve 
strukturore drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
inovacionit dixhital.

• Sigurimin e produkteve, shërbimeve me 
profesionalizmin, etikën, duke i siguruar klientët 
për mbështetje në çdo kohë, kompensim të plotë 
dhe të drejtë për dëmet.

• Shërbime të orientuara ne kërkesat e 
klienteve, mbështetur në filozofinë e vlerave, 
profesionalizmit, bazueshmërisë ligjore, 
reflektimit ndaj kërkesave të klientit dhe 
fokusimi tek ai. 

• Planifikimi strategjik per rritjen e volumit te te 
ardhurave, duke synuar rritjen e vazhdueshme të 
ATLANTIK, struktura fleksible, rritjen e imazhit 
në publik me qëllim mbrojtjen e individëve, 
familjeve dhe bizneseve duke ndërtuar një të 
ardhme më të sigurt dhe më të qëndrueshme

• Monitorimi i vazhdueshem i situatës dhe 
zbatimi i planeve për të minimizuar pasojat e 
pandemisë ne aspektin financiar dhe efektet e 
mundshme, për vazhdimësinë e veprimtarisë se 
qendrueshme te biznesit ne situatën aktuale.

• Shoqëria bazuar në raportimet dhe 
treguesit e aftësisë paguese, ruajti treguesit e 
mjaftueshmërisë se kapitalit dhe stabilitetit 
financiar.

• Permiresimi i cilesise se punes se punonjesve, 
nepermjet perzgjedhjes, rekrutimit dhe trainimit 
te tyre si dhe persosjen e metodes se shperblimit 
per punen e bere nga gjithsecili.

• Zbatimi i politikave te investimeve te shoqerise 
me qellim rritjen e vleres se tyre.

• Hedhja ne treg e produkteve nepermjet shitjeve 
on-line te cilat permbushin nevojat e klienteve, 
ne kushtet e pandemise dhe distancimit social.

OBJEKTIVAT KRYESORE TE VEPRIMTARISE 
SE BIZNESIT U ORIENTUAN PER 2021:
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Prej 20 vitesh në treg, Atlantik është orientuar gjithmonë 
nga vizioni inovator dhe bashkëkohor i sigurimeve në 
Shqipëri. Fokusi kryesor i misionit të kësaj kompanie 
është siguria dhe qëndrueshmëria financiare për 
të përmbushur nevojat e klientëve duke siguruar 
shendetin, pronën, biznesin, të ardhmen e tyre. 

Viti 2020 ishte viti i vështirë për të gjithë, por Atlantik 
ia doli që të përballojë çdo sfidë. Përveç efekteve të 
tërmeteve katastrofike që goditën zemrën e vendit, 
një vit më parë, pandemia e Covid-19 ishte ajo që 
ndryshoi krejtësisht jetët e të gjithëve.

Në këtë situatë Shoqëria Atlantik nuk u gjend e 
papërgatitur. Situata e re, kërkonte sfida të reja. 
Nëse shqiptarët e kishin të vështirë të paraqiteshin 
në sportelet e kompanisë, ishim ne ata që shkuam 
pranë tyre. 

“Fuqia juaj e sigurimeve” nuk është thjesht një moto 
për ne, por një mision që përmbushim çdo ditë, për 
çdokënd që paraqitet në kompaninë tonë. Ne u 
shpjegojmë me durim të gjithëve rëndësinë që ka 
parandalimi dhe se si sigurimi i shëndetit dhe pronës 
është një investim për ditët e vështira.  

Me 14 degët e Shoqërisë Atlantik, të shtrira nga 
veriu në jug, klientët gjejnë produkte sigurimi të 
diferencuara. Kjo, nëpërmjet shërbimit të specializuar 
të stafit të punonjësve dhe ndërmjetësve të 
sigurimeve të kudogjendur në Shqipëri për të qenë 
sa më pranë kërkesave të çdo konsumatori dhe sa 
më pranë me ta gjeografikisht. 

Ne i kushtojmë rëndësi besimit që na jep çdo 
konsumator. Për 120 punonjësit tanë, nga sporteli 
në terren deri tek drejtuesit e kompanisë, merr 
një rëndësi të veçantë çdo firmë e hedhur në çdo 
kontratë të veçantë pasi ne e dimë që pas secilës 
prej tyre është një histori njerëzore.   

Ne dëgjojmë me durim të gjitha problemet e 
qytetarëve dhe shpjegojmë me detaje çdo paqartësi 
të tyre. Kjo, sepse misioni ynë është që asgjë të mos 
i mbetet rastësisë. Ne jemi gjithmonë të përgatitur 
për çdo situatë. Nga klienti i parë tek i fundit që 
paraqitet në sportelet tona, Atlantik kujdeset të 
garantojë siguri dhe besim. 

Fitimi për ne nuk është një qëllim në vetvete. Tarifat 
janë gjithmonë konkurruese ndërsa sepse misioni 
ynë është që çdo klient të kthehet sërish i kënaqur 
duke marrë kompensimin maksimal për dëmet e 
shkaktuara. Klientët tanë janë partnerët tanë.

Ne i përshtatemi gjithmonë kohës dhe teknologjisë. 
Sfidat teknologjike janë pjesë e përditshme e vizionit 
tonë. Ne synojmë të jemi sa më pranë risive që ofron 
epoka digjitale. Vizioni i Atlantik është që nëpërmjet 
fuqizimit të platformës online çdo konsumator mund 
të marrë shërbimin që kërkon. Vetëm me një “click” 
ne gjendemi pranë gjithsecilit në momentet e vështira. 

Misioni ynë nuk ndalet asnjëherë. 
Faleminderit të gjithëve për besimin 
që na keni dhënë!

• Sigurimin e produkteve, shërbimeve me 
profesionalizmin, etikën, duke i siguruar 
klientët për mbështetje në çdo kohë, 
kompensim të plotë dhe të drejtë për 
dëmet.

• Shërbime të orientuara ne kërkesat e 
klientëve, mbështetur në filozofinë e vlerave, 
profesionalizmit, bazueshmërisë ligjore, 
reflektimit ndaj kërkesave të klientit dhe 
fokusimi tek ai. 

• Planifikimi strategjik per rritjen e volumit 
te te ardhurave, duke synuar rritjen e 
qëndrueshme të ATLANTIK, struktura 
fleksible, rritjen e imazhit në publik.

• Monitorimi i vazhdueshem i situatës dhe 
zbatimi i planeve për të minimizuar pasojat 
e pandemisë ne aspektin financiar dhe 

efektet e mundshme, për vazhdimësinë e 
veprimtarisë se qendrueshme te biznesit ne 
situatën aktuale.

• Shoqëria bazuar në raportimet dhe 
treguesit e aftësi paguese, rruajti treguesit e 
mjaftueshmërise së kapitalit dhe stabilitetit 
financiar.

• Permiresimi i cilesise se punes se 
punonjesve, nepermjet perzgjedhjes, 
rekrutimit dhe trajnimit te tyre si dhe 
persosjen e metodes se shperblimit per 
punen e bere nga gjithsecili.

• Zbatimi i politikave te investimeve te 
shoqerise me qellim rritjen e vleres se tyre.

• Hedhja ne treg e produkteve nepermjet 
shitjeve on-line te cilat permbushin nevojat 
e klienteve, ne kushtet e pandemise dhe 
distancimitsocial.

MISIONI DHE VIZIONI

OBJEKTIVAT KRYESORE TË VEPRIMTARISË 
SË BIZNESIT U ORIENTUAN PËR 2020:



8 - RAPORT VJETOR 2021 JV ETORI

STRUKTURA ORGANIZATIVE 
E SHOQËRISË ATLANTIK SH.A.

Per shkak te historikut te krijimit te saj, Shoqeria 
ATLANTIK sh.a. eshte nje marke tregtare prej 
20 vitesh ne tregun e sigurimeve shqiptare. 
Kompania në mënyrë të vazhdueshme ka forcuar 
drejtimin në stafin e saj duke zhvilluar një 
strukturë organizative sa më efiçente, elastike 
dhe optimale. 

Strukturat pergjegjese per realizimin e 
objektivave janë:                                                   

• Këshilli Mbikëqyrës

• Drejtori i Pergjithshem,

• Komiteti i Auditimit dhe Administrimit te 
Riskut

• Departamentet, Drejtorite dhe sektoret ne 
Drejtorine e Pergjithshme,

• Drejtorite Rajonale ne Rrethe 

    Këshilli Mbikëqyrës i Shoqerise ATLANTIK

1. Luan  BREGASI         Kryetar   

2. Rapo  ÇELAJ                  Anëtar   

3. Aleksander MUSKAj     Anëtar   
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Shoqëria ATLANTIK sh.a gjatë Vitit 2021 ka 
kryer aktivitetin sigurues në vend duke shënuar 
një rritje në tregun e sigurimeve dhe duke 
ruajtur renditjen në vendin e 7-të. Performanca 
e kompanisë gjatë vitit 2021 shënoi progres 
dhe vlerësohet pozitive dhe e qëndrueshme 
në përmbushjen e detyrimeve në pagesat me 
dëmet.

 Ecuria sipas linjave kryesore të biznesit për 
2021 krahasuar më 2020 për produktet e Jo Jetës 
ka qenë si më poshtë:

Treguesit kryesor të aktivitetit të shoqërisë 
ATLANTIK për vitin 2021 sipas publikimeve te 
AMF-se:

 Të ardhurat nga primet bruto në vitin 2021 
kapin vlerën mbi 1,166,365 mijë lekë, ose 9,59% 
më shumë se viti 2020. 

TREGUESIT KRYESORE TË AKTIVITETIT 
TË SHOQËRISË ATLANTIK 2021 
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  Viti 2021 rezulton me raport 20% 
vullnetare dhe 80% të detyruara.

o Volumi i primeve për sigurime të Detyrueshme 
për vitin 2021 është ulur me 12% në krahasim 
me 2020. 

• Shperndarja Gjeografike ne 2021 e te 
ardhurave nga Atlantik, rezultojne si me poshte:

  Në Tiranë realizohen rreth 61% e të 
ardhurave të shoqërisë 

o Volumi i primeve për sigurime Vullnetare ka 
pësuar rritje me 1% kundrejt vitit 2020.

  Në Degët në Rrethe realizohen rreth 39% 
e të ardhurave.

PRIME

TOTAL 2021
SIGURIMI I 

DETYRUESHEM
SIGURIMI 

VULLNETAR
SIGURIMI I 

DETYRUESHEM
SIGURIMI 

VULLNETAR
TIRANA 715,683,750     61% 542,027,630 173,656,119 58% 75%
DEGET NE RRETHE 451,396,245     39% 393,078,224 58,318,021    42% 25%
TOTAL 1,167,079,994  100% 935,105,854 231,974,140 100% 100%

% ne Totalin e Primeve 
respektiveSHPERNDARJA 

GJEOGRAFIKE
% ne Totalin e 

Primeve Respektive

2021

ATLANTIK renditet e gjashta ne treg per raportin e sigurimeve vullnetare me rreth 20%.
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•  Rritja e volumit te primeve, të ardhurave 
nuk ka ndikuar në përkeqësimin e raportit 
të shpenzimeve. Megjithëse primet e këtij 
viti kishin rritje për 10% krahasuar me vitin 
e kaluar raporti i përgjithshën të ardhura/
shpenzime paraqitet i kënaqshëm, ku kjo 
pasqyrohet dhe në fitimin e realizuar. 

•  Dëmet e paguara për vitin 2021 rezultuan 
ne vlerën prej 372,963 mije lekë. Ne totalin 
e dëmeve te paguar per vitin 2021, rreth 75 
% e zene pagesat për dëmet e sigurimeve 
motorrike dhe 25% e vlerës është pagesa 
për dëmet e Sigurimit të Shëndetit dhe atyre 
të Pasurisë. Në dëmet e paguara për 2021 
vazhdojnë të jenë akoma dëme të viteve 
të kaluara të zgjidhura me negociata e 
marrëveshje me palët përfituese. Kjo strategji 
e shoqërisë ka bërë që të reduktohet dhe 
numri i padive në Gjykatë dhe të mbyllen 
rastet e sigurimit në kohë reale. 

Në sajë të punës së mirë planifikuese, organizuese 
e drejtuese, në sajë të masave organizative e 

efektive, shoqeria Atlantik sha eshte nje shoqeri 
me parametra te stabilizuar, e konsoliduar, 
konform të gjitha standarteve dhe kërkesave të 
akteve ligjore e nënligjore. 

•  Politika e pranimit dhe menaxhimit 
të rrezikut ka ndikuar drejtperdrejt ne 
identifikimin e fushave të riskut, vlerësimi 
i riskut dhe më tej eliminimi, apo reduktimi 
i riskut në një nivel të pranueshëm duke 
kufizuar kostot financiare në minimumin e 
domosdoshëm.  

Menaxhimi i administrimit të rrezikut ka ndikuar 
në ruajtjen e vlerave në të gjitha proceset e 
drejtuesve të njësisë, menaxherëve dhe pjesës 
tjetër të stafit, duke projektuar dhe identifikuar 
ngjarjet e mundshme që kanë impakt në shoqëri 
si dhe menaxhuar riskun duke e mbajtur brenda 
kufijve të oreksit për arritjen e objektivave të 
shoqërisë ATLANTIK.  
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RAPORT VJETOR - 12 RAPORT VJETOR - 13

RAPORTI I 
AUDITUESVE 
TË PAVARUR

Pasqyrat Financiare të Konsoliduara
 sipas Standarteve Ndërkombëtare 

të Raportimit Financiar per vitin e mbyllur 
më 31 Dhjetor 2020

ATLANTIK
Fuqia juaj e sigurimeve!     

 Pasqyrat Financiare të Konsoliduara 
sipas Standarteve Ndërkombëtare 

të Raportimit Financiar për vitin e mbyllur 
më 31 Dhjetor 2021.
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PËRMBLEDHJE E REZULTATEVE 2020

Auditimi i Brendshëm ka kryer angazhimet e tij 
për vitin 2021 fokusuar në çështjet e klasifikuara 
me prioritet të lartë dhe me prioritet të mesëm 
sipas Planit të Auditimit të Brendshëm për vitin 
2021, aprovuar nga Këshilli Mbikqyrës.

Auditimet e kryera ne shoqerine e sigurimeve 
Atlantik, janë zhvilluar në përputhje me Standar-
det Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm, 
Manualit të Auditimit të Brendshëm dhe prakti-
kat më të mira ndërkombëtare të Auditimit të 
Brendshëm të rekomanduara nga Instituti Ndër-
kombëtar i Auditimit të Brendshëm. Auditimi i 
brendshëm ka bazuar planifikim e tij për anga-
zhimet që ka ndërmarrë mbi bazën e risqeve 
me të cilat përballet shoqëria, duke përzgjedhur 
veprimtaritë më kyçe, me impakt të lartë dhe me 
ekspozim të konsiderueshëm ndaj tyre. Auditimi i 
brendshëm nuk ka pasur konflikte interesi dhe ka 
qenë i pavarur dhe i pandikuar nga ndërhyrje për 
mënyrën e organizimit si dhe nga çdo ndërhyrje 
në lidhje me përcaktimin e qëllimit, proçedurave, 
shpeshtësisë së kontrollit, apo përmbajtjen e 
raportit të auditimit. 

VEPRIMTARIA E AUDITIT TE BRENDSHËM

Ne Programin Vjetor te Auditimit te vitit 2021 
u parashikua perfshirja e te gjitha njesive admi-
nistrative te Shoqerise ne procese auditimi. Jane 
kryer kontrolle dhe jane pasqyruar ne raporte te 
veçanta, puna dhe veprimtaria e Departamentit 
te Shitjeve, Departamentit te Finances, Departa-
mentit te Demeve, Departamentit Juridik, Degeve 
Rajonale etj. 

Aktivteti sigurues perfshire marrjen ne sigurim 
per te gjitha produktet te sigurimit te detyrueshem 
dhe vullnetare kane qene fokusi dhe prioriteti 
maksimal nga Auditi i Brendshem. Kjo per faktin 
se aty fillon administrimi dhe mbajtja nen kontroll 
e risqeve, me synimin që Shoqëria të jetë sa më 
pak e ekspozuar ndaj tyre. 

Nga auditimet e kryera për cilësinë dhe përmi-
rësimet e mundshme në sistemet dhe programet 
kompjuterike, kemi vlerësuar dhe shprehur 
opinionin dhe rekomandimet përkatëse. Në të-
rësi keto programe kane perputhur kohen dhe 
saktesine e veprimeve si për shitjet, arkëtimet dhe 
rregjistrimet në kontabilitet. Shoqëria ka para-
shikuar të investoj në përmirësimin e sistemeve 
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Auditimi i Brendshëm ka kryer angazhimet e tij për 
vitin 2020 fokusuar në çështjet e klasifikuara me 
prioritet të lartë dhe me prioritet të mesëm sipas 
Planit të Auditimit të Brendshëm për vitin 2020, 
aprovuar nga Këshilli Mbikqyrës, me nr protokolli 
1236 me date 31.12.2019.

Auditimi i brendshëm ka ushtruar veprimtarinë e tij 
në përputhje me Kartën e Auditimit të Brendshëm, 
Rregullore nr. 153, date 23. 12. 2014, “Per veprim-
tarinë e Departamentit se Auditimit te Brendshem 
dhe Komitetit te Auditimit ne Shoqerine e Sigurimit”, 
Rregullore e Brendshme e Auditit te Shoqerise nr. 
27/2018, Rregulloret dhe Udhezimet e Autoritetit, si 
dhe Urdherat dhe Aktet administrative te Shoqerise.

Auditimet e kryera ne shoqerine e sigurimeve 
Atlantik, jane zhvilluar ne perputhje me Standardet 
Nderkombetare te Auditimit te Brendshem, Manualit 
te Auditimit te Brendshem dhe praktikat me të 
mira ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm të 
rekomanduara nga Instituti Ndërkombëtar i Auditimit 
të Brendshëm. Auditimi i brendshëm ka bazuar 
planifikim e tij për angazhimet që ka ndërmarrë mbi 
bazën e risqeve me të cilat përballet shoqëria, duke 
përzgjedhur veprimtaritë me kyçe, me impakt të 

lartë dhe me ekspozim të konsiderueshëm ndaj tyre. 
Auditimi i brendshëm nuk ka pasur konflikte interesi 
dhe ka qenë i pavarur dhe i pandikuar nga ndërhyrje 
për mënyrën e organizimit si dhe nga çdo ndërhyrje 
në lidhje me përcaktimin e qëllimit, proçedurave, 
shpeshtësisë së kontrollit, apo përmbajtjen e raportit 
të auditimit. 

VEPRIMTARIA E AUDITIT TË BRENDSHËM

Në Programin Vjetor të Auditimit të vitit 2020 u 
parashikua përfshirja e të gjitha njësive administrative 
të Shoqërisë në procese auditimi. Janë kryer 
kontrolle dhe janë pasqyruar në raporte të veçanta, 
puna dhe veprimtaria e Departamentit të Shitjeve, 
Departamentit të Financës, Departamentit të Dëmeve, 
Departamentit Juridik, Degëve Rajonale etj. 

Aktivteti sigurues përfshire marrjen në sigurim për 
të gjitha produktet të sigurimit të detyrueshëm dhe 
vullnetare kanë qenë fokusi dhe prioriteti maksimal 
nga Auditi i Brendshëm. Kjo për faktin se aty fillon 
administrimi dhe mbajtja nën kontroll e risqeve, me 
synimin që Shoqëria të jetë sa më pak e ekspozuar 
ndaj tyre. 

RAPORTI I AUDITUESVE TË BRENDSHËM 
– Përmbledhje e Rezultateve 2020

Organizimi i veprimtarisë i Departamentit të Financës, 
ka dhënë sigurinë dhe garancinë e duhur në mbajtjen 
dhe azhornimin e saktë të kontabilitetit. Janë kryer 
në mënyrë kronologjike dhe të saktë veprimet dhe 
rregjistrimet në librat e kontabilitetit në programin 
financiar. Për zbatimin e rekomandimeve, financa ka 
bërë vlerësimin dhe evidentimet e duhura në zërat 
dhe llogaritë e bilancit. Çdo rregjistrim dhe veprim i 
kryer, ka bashkëlidhur dokumentat justifikues dhe 
autorizues të nënshkruara dhe konfirmuara nga nivelet 
dhe personat përkatës. Kryerja e çdo transaksioni 
apo pagese që bëhet për dëmshperblimet e rasteve 
të sigurimit (aksidentet), për blerje materiale/
shërbime të ndryshme, janë të miratuara nga nivelet 
e kompetencës dhe të kontrolluara në mënyrë 
periodike nga Auditi i Brendshëm. Këto veprime 
të kryera nga Departamenti i Financës, si dhe nga 
njësitë administrative të Shoqërisë, kanë qenë objekt 
kontrolli dhe auditimi nga ana jonë, konformë dhe 
në zbatim të nenit 150, pika 1, Ligjit nr. 52/2014” Për 
veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

Nga auditimet e kryera për cilësinë dhe përmirë-
simet e mundshme në sistemet dhe programet 

kompjuterike, kemi vlerësuar dhe shprehur opinionin 
dhe rekomandimet përkatëse. 

Ne tërësi keto programe kane perputhur kohen dhe 
saktësine e veprimeve si për shitjet, arkëtimet dhe 
rregjistrimet në kontabilitet. Në shitjet e policave 
të detyrueshme TPL dhe Kufitare, sistemet janë të 
integruara me llogaritë e sigurimeve nga ku kryhet 
debitimi direkt i policave të leshuara në llogarinë e 
kompanisë. Vlerësohet pozitiviteti i aplikimit të këtyre 
programeve për policat e detyrueshme ndaj dhe në 
vitin 2021, Shoqëria ka parashikuar të investoj në 
sisteme teknologjie për sisteme të reja të fushës së 
finances në saj të konkluzioneve dhe rekomandimeve 
tona gjatë auditimit të sistemeve ekzistuese të 
teknologjisë dhe programeve kompjuterike.

Prej këtyre investimeve presim të kemi një 
përmirësim cilësor e të vazhdueshëm të programeve 
dhe sistemeve si dhe të lehtësohet kontrolli mbi 
debitorët.

Departamenti e Auditit të Brendshëm i jep në 
kohë niveleve drejtuese, raportet përkatëse, ato 
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teknologjie duke mbështetur konkluzionet dhe 
rekomandime gjatë auditimit të sistemeve ekzis-
tuese të teknologjise informatike.

Kontrollet e ushtruara në Departamentin e Dëme-
ve kanë qenë procese që lidhen me admimistrimin 
e dosjeve të dëmeve, me rishikimin e arritjes së 
përputhshmërisë me kërkesat dhe rregulloret e 
AMF për raportimin dhe dokumentacionin si dhe 
me procesin e procesimit të dëmeve në përgjithësi 
(pranimi dhe proçesimi, vlerësimi dhe shqyrtimi 
i dëmeve, marreveshjet dhe mbyllja e praktikave 
të dëmeve brenda afateve te percaktuara. Në 
terma të përgjithshme, auditimi i brendshëm, pas 
monitorimit të ecurisë së veprimtarise se Depar-
tamentit te Dëmeve, raporton një progres të mirë 
në përmbushjen e rekomandimeve të mëparshme 
si dhe në përmirësimin e kontrolleve të brendshme 
përsa i përket administrimit dhe trajtimit të dëmeve.  

Gjatë vitit 2021 janë rishikuar procedurat e 
administrimit të aktiveve afatgjata, procedurat 
e rregjistrimit të aktiveve afatgjata në sistemin 
financiar alpha, procedurat e transferimeve të 
aktiveve afatgjata, procedurat e nxjerrjes jashtë 
përdorimi të aktiveve afatgjata, rakordimi i 
aktiveve afatgjata fizike me rregjistrimet në 
sistem si dhe verifikimi fizik i aktiveve të caktuara 
afatgjata. Gjate kontrollit te nuk janë evidentuar 
problematika ose gjetje madhore me impakt të 
lartë për Shoqërinë. Auditimi i brendshëm ka 
dhënë rekomandimet e tij për dokumentimin 
e proceseve dhe raportimet për menaxhimin e 
aktiveve afatgjata të shoqërisë. 

Plani i angazhimeve në proçeset audituese 
për vitin 2022, do të fokusohet duke marrë në 
konsideratë nivelin e riskut që do të paraqesin 
subjektet që do të auditohen. Prioritet të veçantë 
do të kenë ato sektore, agjensi dhe departamente 
qe do të kenë risk më të lartë.

Për  të gjitha llojet, ciklet dhe proçeset që do të  
auditohen gjatë vitit 2022, zbatimi i proçedurave  
do të jetë  prioritar në çdo hallkë të tij. Aktet 
ligjore e nënligjore, rregulloret e AMF-së dhe të 
Shoqërisë, do të jenë bazë orientimi në të gjitha 
proçedurat që do të kryejmë gjate vitit:

OPINIONI AUDITUESVE TË BRENDSHËM

Gjatë aktiviteteve të auditimit të brendshem, 
për vitin 2021, Auditimi Brendshëm ka krijuar 
opinion pozitiv mbi veprimtarinë e strukturave 
të Shoqërisë. Për çdo angazhim të auditimit të 
brendshëm janë dhënë rekomandimet përkatëse 
për përmirësimin e procedurave, administrimin e 
informacionit dhe dokumentave si dhe proceseve 
të ndryshme fokusuar në risk si dhe është 
monitoruar niveli i realizimit të tyre. 

Në mbyllje të procedurave të auditimit për vitin 
2021 është vërejtur një nivel i kënaqshëm i 
kontrolleve të brendshme nga nivelet drejtuese. 
Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj duke u 
shërbyer maksimalisht klientëve në rastet e 
dëmshpërblimeve dhe jo vetëm, duke ofruar 
shërbime cilësore në fushën e sigurimeve ndaj 
klientëve të saj dhe në përputhje me rregulloret 
dhe udhëzimet e Autoritetit të Mbikqyrjes 
Financiare. 

PAVARËSIA E AUDITIT

Në momentin e parë që kemi ndërtuar Planin 
Vjetor të Auditit të Brendshëm kemi vlerësuar 
pavarësinë që duhet të ketë ky plan, për të qenë 
real, objektiv dhe i mirë menaxhuar nga vet 
Auditi i Brendshëm. 

Proçedurat që kemi zbatuar që nga hartimi, 
aprovimi dhe miratimi i planit të auditimit, 
përpilimi i raporteve të Auditit deri te raportimi 
në mënyrë të drejtëpërdrejtë te Drejtori i 
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Përgjithshëm, Komiteti i Auditit të Brendshëm 
dhe Këshilli Mbikqyrës, ka ndikuar që të jemi 
të pavarur në ushtrimin e të drejtës audituese. si 
dhe korrekt, etik e profesional në zbatimin e të 
gjitha proçedurave, standarteve dhe manualit të 
Auditit të Brendshëm në funksion të Shoqërisë 
ku ne veprojmë.

Pavarësia nga strukturat që ne auditojmë garanton 
pavarësinë e strukturës sonë për auditimet e 
kryera, raportet e perpiluara dhe kontrollin 
e zbatueshmërisë së rekomandimeve të lëna 
për përmirësimin e procedurave të punës në 
Shoqërinë Atlantik.

     Objektivat strategjike për vitin 2021:  

 Forcimi i kuadrit të administrimit të 
rreziqeve;  

 Rritja e volumit të primeve të shkruara 
bruto me 15%, por jo më pak se rritja e 
tregut;  

 Përmirësimi i raportit të produkteve 
vullnetare;

 Pagesa e shpejtë e dëmeve; 

 Arritja e një pozicioni të qëndrueshëm në 
tregun e sigurimeve.  

 Përmirësimi i imazhit dhe standarteve. 

Raporti i Likuiditetit gjate gjithe vitit 2021 ka qene ne masen mbi 100%  konform rregullores mbi 
“Administrimi i likuiditetit nga shoqerite e Sigurimit dhe Risigurimit” miratuar me vendimin e Bordit 
nr. 56, datë 28.04.2016.
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kanë qenë të plota e të sakta, si dhe kemi dhënë 
perputhshmerine dhe mjaftueshmerine e duhur per 
nivelet drejtuese te Shoqerise. 

Gjate vitit 2020, Departamenti e Auditit te Brendshem 
kreu nje kontroll te veprimtarise teresore te demeve 
per periudhen 2017-2019, nga e cila ka lene opinionet 
dhe rekomandimet perkatese. Konstatojme se, ka 
nje permiresim te dukshem ne plotesimin me akte 
administrative rregullore, urdhera dhe udhezime per 
funksionimin administrativ te departamentit. 

Kontrollet e ushtruara ne Departamentin e Demeve 
kanë qenë procese që lidhen me admimistrimin 
e dosjeve të dëmeve, me rishikimin e arritjes së 
përputhshmërisë me kërkesat dhe rregulloret e 
AMF për raportimin dhe dokumentacionin si dhe 
me procesin e procesimit të dëmeve në përgjithësi 
(pranimi dhe proçesimi, vlerësimi dhe shqyrtimi i 
dëmeve, marreveshjet dhe mbyllja e praktikave të 
dëmeve brenda afateve te percaktuara. Në terma të 
përgjithshme, auditimi i brendshëm, pas monitorimit 
të ecurisë se veprimtarise se Departamentit 
te Dëmeve, raporton një progres të mirë në 
përmbushjen e rekomandimeve të mëparshme si 
dhe në përmirësimin e kontrolleve të brendshme 
përsa i përket administrimit dhe trajtimit të dëmeve.  
 Gjatë vitit 2020 janë rishikuar procedurat e 
administrimit të aktiveve afatgjata, procedurat 
e rregjistrimit të aktiveve afatgjata në sistemin 
financiar alpha, procedurat e transferimeve të 
aktiveve afatgjata, procedurat e nxjerrjes jashtë 
përdorimi të aktiveve afatgjata, rakordimi i aktiveve 
afatgjata fizike me rregjistrimet në sistem si dhe 
verifikimi fizik i aktiveve të caktuara afatgjata. Gjate 
kontrollit te nuk janë evidentuar problematika ose 
gjetje madhore me impakt të lartë për Shoqërinë. 
Auditimi i brendshëm ka dhënë rekomandimet e tij 
për dokumentimin e proceseve dhe raportimet për 
menaxhimin e aktiveve afatgjata të shoqërisë. 

OPINIONI AUDITUESVE TË BRENDSHËM

Gjate aktiviteteve të auditimit të brendshem, për vitin 
2020, nuk janë evidentuar gjetje kritike ose gabime 

materiale të cilat të kenë një impakt domethënës në 
aktivitetin e Shoqërisë.  
Për çdo angazhim të auditimit të brendshëm janë 
dhënë rekomandimet përkatëse për përmirësimin 
e procedurave, administrimin e informacionit dhe 
dokumentave si dhe proceseve të ndryshme 
fokusuar në risk si dhe është monitoruar niveli 
i realizimit të tyre. Në mbyllje të procedurave të 
auditimit për vitin 2020 është vërejtur një nivel i 
kënaqshëm i kontrolleve të brendshme nga nivelet 
drejtuese te Shoqërisë. 

PAVARËSIA E AUDITIT

Ne momentin e pare qe kemi ndertuar Planin Vjetor 
te Auditit te Brendshem kemi vleresuar pavaresine 
qe duhet te kete ky plan, per te qene real, objektiv 
dhe i mire menaxhuar nga vet Auditi i Brendshem. 
 
Proçedurat qe kemi zbatuar qe nga hartimi, 
aprovimi dhe miratimi i planit te auditimit, perpilimi 
i raporteve te Auditit deri te raportimi ne menyre te 
drejteperdrejte te Drejtori i Pergjithshem, Komiteti 
i Auditit te Brendshem dhe Keshilli Mbikqyres, 
ka ndikuar qe te jemi te pavarur ne ushtrimin e te 
drejtes audituese. si dhe korrekt, etik e profesional 
ne zbatimin e te gjitha proçedurave, standarteve 
dhe manualit te Auditit te Brendshem ne funksion te 
Shoqerise ku ne veprojme.

Objektivat strategjike për vitin 2021:  

Forcimi i kuadrit të administrimit të rreziqeve;  

Rritja e volumit të primeve të shkruara bruto 
me 15%, por jo më pak se rritja e tregut;  
Përmirësimi i raportit të produkteve vullnetare;

Pagesa e shpejtë e dëmeve; 

Arritja e një pozicioni të qëndrueshëm në tregun e 
sigurimeve.  

Permiresimi i imazhit dhe standarteve. 
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kanë qenë të plota e të sakta, si dhe kemi dhënë 
perputhshmerine dhe mjaftueshmerine e duhur per 
nivelet drejtuese te Shoqerise. 

Gjate vitit 2020, Departamenti e Auditit te Brendshem 
kreu nje kontroll te veprimtarise teresore te demeve 
per periudhen 2017-2019, nga e cila ka lene opinionet 
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përputhshmërisë me kërkesat dhe rregulloret e 
AMF për raportimin dhe dokumentacionin si dhe 
me procesin e procesimit të dëmeve në përgjithësi 
(pranimi dhe proçesimi, vlerësimi dhe shqyrtimi i 
dëmeve, marreveshjet dhe mbyllja e praktikave të 
dëmeve brenda afateve te percaktuara. Në terma të 
përgjithshme, auditimi i brendshëm, pas monitorimit 
të ecurisë se veprimtarise se Departamentit 
te Dëmeve, raporton një progres të mirë në 
përmbushjen e rekomandimeve të mëparshme si 
dhe në përmirësimin e kontrolleve të brendshme 
përsa i përket administrimit dhe trajtimit të dëmeve.  
 Gjatë vitit 2020 janë rishikuar procedurat e 
administrimit të aktiveve afatgjata, procedurat 
e rregjistrimit të aktiveve afatgjata në sistemin 
financiar alpha, procedurat e transferimeve të 
aktiveve afatgjata, procedurat e nxjerrjes jashtë 
përdorimi të aktiveve afatgjata, rakordimi i aktiveve 
afatgjata fizike me rregjistrimet në sistem si dhe 
verifikimi fizik i aktiveve të caktuara afatgjata. Gjate 
kontrollit te nuk janë evidentuar problematika ose 
gjetje madhore me impakt të lartë për Shoqërinë. 
Auditimi i brendshëm ka dhënë rekomandimet e tij 
për dokumentimin e proceseve dhe raportimet për 
menaxhimin e aktiveve afatgjata të shoqërisë. 

OPINIONI AUDITUESVE TË BRENDSHËM

Gjate aktiviteteve të auditimit të brendshem, për vitin 
2020, nuk janë evidentuar gjetje kritike ose gabime 

materiale të cilat të kenë një impakt domethënës në 
aktivitetin e Shoqërisë.  
Për çdo angazhim të auditimit të brendshëm janë 
dhënë rekomandimet përkatëse për përmirësimin 
e procedurave, administrimin e informacionit dhe 
dokumentave si dhe proceseve të ndryshme 
fokusuar në risk si dhe është monitoruar niveli 
i realizimit të tyre. Në mbyllje të procedurave të 
auditimit për vitin 2020 është vërejtur një nivel i 
kënaqshëm i kontrolleve të brendshme nga nivelet 
drejtuese te Shoqërisë. 

PAVARËSIA E AUDITIT

Ne momentin e pare qe kemi ndertuar Planin Vjetor 
te Auditit te Brendshem kemi vleresuar pavaresine 
qe duhet te kete ky plan, per te qene real, objektiv 
dhe i mire menaxhuar nga vet Auditi i Brendshem. 
 
Proçedurat qe kemi zbatuar qe nga hartimi, 
aprovimi dhe miratimi i planit te auditimit, perpilimi 
i raporteve te Auditit deri te raportimi ne menyre te 
drejteperdrejte te Drejtori i Pergjithshem, Komiteti 
i Auditit te Brendshem dhe Keshilli Mbikqyres, 
ka ndikuar qe te jemi te pavarur ne ushtrimin e te 
drejtes audituese. si dhe korrekt, etik e profesional 
ne zbatimin e te gjitha proçedurave, standarteve 
dhe manualit te Auditit te Brendshem ne funksion te 
Shoqerise ku ne veprojme.

Objektivat strategjike për vitin 2021:  

Forcimi i kuadrit të administrimit të rreziqeve;  

Rritja e volumit të primeve të shkruara bruto 
me 15%, por jo më pak se rritja e tregut;  
Përmirësimi i raportit të produkteve vullnetare;

Pagesa e shpejtë e dëmeve; 

Arritja e një pozicioni të qëndrueshëm në tregun e 
sigurimeve.  

Permiresimi i imazhit dhe standarteve. 
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