
 

 

        

REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKE-FINANCIARË TË 

RADIOTELEVIZIONIT SHQIPTAR  

2020 
 
A.Realizimi i të ardhurave në krahasim me parashikimin gjatë vitit 2020:   

 Në 000/lekë  

 
Nr 

 
Emërtimi 

   
Parashikimi 
 Viti 2020 

 
Realizimi 
Viti 2020 

 
Real.ne 

% 

I. Financimi nga buxheti 634,000 633,134 99.8 

II. Të ardhura nga tarifa aparatit TV. 1,420,000 1,139,491 80 

III. Të ardhura të institucionit 346,000 225,727 65.2 

  TOTALI 2,400,000 1,998,352 83.3 

 
Të ardhurat janë realizuar në masën 83.3 % në krahasim me parashikimin, ose me një mosrealizim në vlerë 
absolute  prej  ~403 milion  lekë. 
 

 

 
 

                      Struktura e të ardhurave sipas tre burimeve kryesore paraqitet: 
 

Financimi nga 
buxheti

32%

Të ardhura nga 
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STRUKTURA TË ARDHURA RTSH VITI 2020

 
 
 



 

 

I.Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në masën 99.8%, sipas programeve në vijim: 
                                                                                                                  Në 000/lekë  

 
Nr 

 
Emërtimi 

   
Parashikimi 
 Viti 2020 

 
Realizimi 

      Viti 2020 

 
Ne 
%  

I. Financimi nga buxheti 634,000 633,134 99.8 

1. Bashkatdhetarët&Sateliti 270,000 270,000 100 

2. Projekte Filmike&Artistike 60,000 60,000 100 

3. Orkestra Simfonike RTSH 54,000 54,000 100 

4. Shërbim mirëmbajtje rrjeti digjitaliz.,etj 180,000 180,000 100 

5. Investime në Teknologji 70,000 69,134 99 

 
Në mënyrë analitike realizimi i të ardhurave paraqitet: 
 
-Financimi  nga buxheti i shtetit ështe realizuar pothuaj në nivelin e parashikuar. 
 
a)Në Programin e parë Bashkatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor, ështe tërhequr financimi në 
vlerën totale 270,000,000 lekë, bazuar në situacionet mujore nga Njësitë e strukturave që kryejnë 
këto shërbime, si edhe pagesat e kryera për tarifat e shërbimit satelitor për Eutelsat, Ses Astra etj. 
b)Në Programin e dytë Orkestra Simfonike e RTSH-së, (në zbatim të nenit 116/dh të ligjit 
nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton 
“Financimi nga Buxheti i Shtetit”/ dh) orkestrën simfonike të RTSH-së dhe kinematografisë), është tërhequr 
financimi në vlerë totale 54,000,000 lekë, bazuar në situacionet mujore për paga, sigurime 
shoqërore. Në total vjetor gjatë vitit 2020, financimi i munguar për këtë zë është në vlerën 11 
milion lekë. 
c)Në Programin Projekte Filmike e Artistike (në zbatim të nenit 116/d të ligjit nr.97/2013 
“Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton “Financimi nga 
Buxheti i Shtetit”/d) Projekte të rëndësishme prodhimi filmik dhe veprimtari artistike të mëdha mbarëkombëtare, 
të prodhuara nga RTSH-ja); është tërhequr financimi buxhetor në vlerën totale 60,000,000 lekë, nga 
të cilat vlera 50 milion lekë për aktivitetet si vijojnë: Festivalin e 58-të Këngës në RTSH, 
programet festive të fundvitit; si edhe prodhime filmike në vlerën 10 milion lekë.  
d)Në Programin e Projekteve Teknike për futjen e Teknologjive te reja, në zbatim të nenit 
116/ç të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht 
përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit”/ ç) projekte të rëndësishme teknike për futjen e teknologjive të reja 
për prodhim dhe transmetim; parashikuar si vijon: 
-Investime në Teknologji në vlerën 70,000,000 lekë është realizuar 100%. Investimet e 
parashikuara gjatë vitit 2020 përfshijnë: *Investime në Teknologji për Furnizim-vendosje pajisje dhe 
programe për shtimin e arkivës numerike në vlerën 38,6 milion lekë dhe vlera 30,5 milion lekë 
është përdorur për likuidimin e detyrimit që mbart RTSH nga viti 2018 për krijimin e RTSH 
AGRO. 
-Shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit etj. në vlerën 
180,000,000 lekë, nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi kontraktor për shërbimin e 
mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit gjatë vitit 2020. Në total vjetor gjatë vitit 2020 financimi i 
munguar për këtë zë është në vlerën 62 milion lekë. 
 
Ndonëse të gjithë zërat e financimit janë realizuar 100%, theksojmë se shpenzimet e RTSH-së për këto programe 
janë në vlera më të larta, dhe përballë faktit të domosdoshmërisë së kryerjes së tyre, RTSH-së i është dashur të 
përballojë nga fondet e të ardhurave të veta diferencat e pambuluara nga financimi buxhetor. 
 
 
 



 

 

II.E ardhura  nga tarifa e përdorimit të aparatit marrës televiziv  
          Në 000/lekë 

 
Nr 

 
Emërtimi 

   
Parashikimi 
    Viti 2020 

 
Realizimi 

   Viti 2020 

 
 

Ne % 

II. Të ardhura nga tarifa aparatit TV. 1,420,000 1,139,491 80 

Është realizuar në masën 80%, me një mosrealizim ndaj parashikimit në vlerën prej  
280,5 milion lekë.  
 

 
 
Nëpërmjet paraqitjes grafike është pasqyruar arkëtimi në fakt në vitin 2020. Plarashikimi i kësaj të 
ardhure u bë në vlerën ~118,3 milion lekë në muaj, nisur nga numri i abonenteve, si edhe 
përfshirja e përdoruesve jofamiljare (shërbimet e hotelerisë). Si rezultat i vijimit të të njejtës situatë 
faturimi nga OSHEE, megjithë shkresat e dërguara nga RTSH, në asnjë muaj vlera e tarifës nuk 
arriti nivelin e planifikuar. Vetëm në muajt janar, shkurt, korrik rezultojnë vlera arkëtimi mbi 110 
milion lekë, ndërsa në muajt mars dhe prill rezultojnë me nivelet më të ulëta të arkëtimit në vlerat 
98 milion lekë. Ne muajin qershor dhe periudhën gusht-tetor arketimet paraqitet në vlerën mbi 
100 milion lekë. 
 
 
III.Të ardhurat e veta të RTSH paraqiten të realizuara në masen 65.2%, ose me një 
mosrealizim në vlerë absolute për ~120 milion. 

 
                              Në 000/lekë 

 
Nr 

 
Emërtimi 

   
 Parashikimi 
   Viti 2020 

 
Realizimi 

  Viti 2020 

 
 

Ne 
 % 

III. Të ardhura te institucionit 346,000 225,727 65.2 

1. Shërbim ambjente transmetuese, tr.fm 150,000 122,507 81.7 

2. Reklama, njoftime etj. 150,000 78,460 52.3 

3. Të ardhura të tjera 46,000 24,760 53.8 

 
 



 

 

1.Të ardhurat nga shërbimi në ambientet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm  
janë realizuar në masën ~81.7% ose me një mungesë realizimi në vlerë absolute 27.5 milion lekë, 
ardhur si pasojë e:  

a) Shtyrjes në vazhdimësi të fikjes së transmetimeve analoge, parashikuar të bëhej në mars të 
vitit 2020, dhe realizuar në muajin shtator 2020, si edhe 

b) Ndërprerjes së shërbimit të disa subjekteve, të cilët po ndiqen në rrugë gjyqësore. 
 
2.Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 52.3%, 
ose një mosrealizim për 78.3 milion lekë. Arsyeja kryesore lidhet me anulimin e aktiviteteve 
sportive dhe artistike të rëndësishme parashikuar të transmetoheshin gjatë vitit 2020, si Euro 2020 
(futboll), Lojrat Olimpike 2020 në Japoni; por edhe i shkurtimit të buxheteve të shumë 
kompanive për reklamat në radio e televizion si rezultat i krizës pandemike. 
 
 Nga drejtoritë gjatë kësaj periudhe janë realizuar të ardhurat si më poshtë: 

 RTV Korça ka realizuar 1,590,157 lekë  

 RTV Gjirokastra ka realizuar 1,178,667 lekë  

 Drejtoria e SHMT gjatë vitit 2020 ka realizuar 75,690,920 lekë .  

Nga të ardhurat e realizuara vlera 27 milion lekë është realizuar me kontrata shkëmbimi 
ne natyre. 
 
3.Në zërin e të ardhurave të tjera realizimi është në masen 48.8%, ose një mungesë në vlerën 
absolute 21.2 milion lekë. 
 Në këtë zë janë përfshirë të ardhurat nga: 

 shoqëria aksionere Eutelsat Sa në vlerën 12 milion lekë,  
 të ardhura nga televizionet kabllore për ripërsëritjen e programeve në vlerën 3.8 milion 

lekë, 
  të ardhura nga dhënia me qira e ambienteve etj. në vlerën 3.8 milion lekë,   
 shitja e materialeve arkivore, proces gjygjësor i fituar, rimbursim i shpenzimeve per paga 

ne radiostacionin e Cerrikut  (dhjetor 2019), në total  4,9 milion lekë.  
 
Mosrealizimi edhe i këtij zeri lidhet kryesisht me situatën e pandemisë. Aktivitete sportive e 
muzikore të parealizuara u shoqëruan edhe me mosrealizim të të ardhurave nga bileta, shitje të 
drejta tv etj. 
 
IV.Detyrimet e pritshme për t’u arkëtuar nga të tretët:  
 
A.Detyrime të krijuara në Njësinë Teknike    

NR SUBJEKTET DETYRIMI Periudha 

1 Agjensia e Sistemit te Nderlidhjes 540,000 Dhjetor’20 

2 Tv Apollon 876,986 Qersh-dhjet.‘20 

3 Focus media News 1,421,138 Nent.-dhjet’20 

4 Multiscreen shpk 5,473,264 Shtat-dhjet.’20 

5 Guarda di Finanza 36,000 Dhjetor’20 

6 Televizioni Kombetar Klan 646,861 Dhjetor’20 

7 Drejt.Rajonale Kufirit Gjirokaster 36,000 Dhjetor’20 

8 Tv Premium 1,520,803 Nent.-dhjet’20 

9 UTV Education 1,910,001 Tetor-dhjet.’20 

10 Shoqeria Egnatia 2,653,022 Prill-Shtat..’20 

11 Merlin Communication 1,047,060 Dhjetor’20 

12 Insit.Ekz.Vepr.Penale Korce 36,000 Dhjetor’20 

13 Alban Shehu 558,664 Gusht-dhjet.’20 

14 Tv Koplik 164,948 Dhjetor’20 

15 Drejt.Policise qarkut Vlore 72,000 Dhjetor’20 



 

 

16 Abisnet 373,722 Dhjetor’20 

17 TV Klaudiana 585,428 Tetor-dhjet.’20 

18 Sherbimi Informativ shteteror 720,000 Dhjetor’20 

19 Drejtoria Pergjithshme Burgjeve 108,000 Dhjetor’20 

20 TV Klan 120,331 Dhjetor’20 

21 Shijak Tv 3,182,469 Prill-dhjet.’20 

22 Skorpion shpk radio maria 265,431 Nent.-dhjet’20 

23 Drejt.policise Qarkut elbasan 108,000 tet.-dhjet’20 

24 Shoqeria Fax Media News 2,480,143 Maj-dhjet.’20 

25 Shoq.3DS&AF Entertainment 2,950,557 Qersh-dhjet.’20 

26 BBF 2,552,513 Maj-dhjet.’20 

27 Top Albania Radio 875,809 Korrik-dhjet.’20 

28 Banka Shqiperise 180,000 Dhjetor’20 

29 G2 Media 798,871 Maj-gusht’20 

30 Shoqeria star news rtv 330,508 Nent.-dhjet’20 

31 Shoq.Tv lokal Antena nord 266,716 Tet.-nent.’20 

32 TV Sot 889,943 Korrik-dhjet.’20 

33 Shoqeria Media Nord 164,947 Dhjetor’20 

34 Shoqeria Media Motiv 545,226 Tetor-dhjet.’20 

35 Lulezim Ahmetaj tax 36,000 Dhjetor’20 

36 R&T 36,000 Dhjetor’20 

37 Drejtoria Migracionit Vlore 36,000 Dhjetor’20 

38 Media BS 495,761 Tetor-dhjet.’20 

39 Vodafon 62,500 Dhjetor’20 

40 Johaniter 1,598,888 Shtat.-Dhjet.’20 

41 Rozafa  108,000 Teto.-dhjet’.20 

 
TOTALI 36,864,510  

 
 

B.Detyrime të krijuara në Drejtorinë e Shitjes dhe Menaxhimit të Trafikut    

NR SUBJEKTET DETYRIMI Periudha 

1 Gogel 5,064,511 Viti 2018-Prill’20 

2 One communication(+Ogilvy) 4,031,102 Shtat-dhjet.’20 

3 Landmark Communication 444,340 Pjes.’18 dhe shtat.’20 

4 Tirana bank 12,317 Dhjetor ‘20 

5 Ehw 205,800 Dhjetor ‘20 

6 Ovation Advertising 552,947 Tet.’19-Mars ‘20 

7 Red Bull 226,541 Gusht-dhjet.’20 

8 Birra Tirana 50,000 Viti 2018 

9 Eurosig 7,535,609 Shtat.’19-Dhjket.’20 

11 Unlimited Media(+Midshare) 1,951,382 Nent.-dhjet.’20 

12 Glen Deda 452,954 Dhjetor’19 

13 Neutron 23,614 Dhjetor’19 

14 Ak nvest 263,134 Dhjet.’20 

15 Lotaria Kombetare 647,584 Nent.-dhjet.’20 

16 Billa& Co 57,240 Dhjet.’20 

17 Integrated Energy 734,290 Dhjet.’20 
18 La strada 142,464 Nent-dhjet.’20 

19 Coca Cola 292,560 Dhjet.’20 

20 Raiffeisen bank 12,545 Dhjet.’20 

21 Intermedica 127,200 Dhjet.’20 

22 Berlin Chemie 504,000 Dhjet.’20 

23 Klar 424,000 Dhjet.’20 

24 Partneret Shqiperi 212,848 Dhjet.’20 

25 Drejt.Raj.Trasheg.Kulturore 9,600 Korrik’20 

26 Viza marketing 101,760 Dhjet.’20 



 

 

27 Igla 870,000 Dhjet.’20 

28 De Holding 154,500 Gusht’20 

29 United transport 103,940 Nentor’19 

  TOTALI 25,208,782  

   

 

 

C.Detyrimet e mbetura nga kontratat e shkëmbimit  
 
 

NR Kontrata shkembimi Vlera 

1 Tabbako Holding 1,510,082 

2 Digicom 2,090,228 

3 VEKO 526,974 

4 Extra channel 1,207,476 

5 Delta 439,440 

7 DEUTSCH COLOR 1,801,867 

11 Eco market 503,161 

  Totali 8,079,228 

 

 
D.Detyrime debitore, të cilat po ndiqen nga Drejtoria Juridike: 
 

Nr. Subjekte Detyrime 

  Subjekte që janë në përmbarim  4,810,220 

1 Media Art 134,994 

2 Centrum Production 375,333 

3 Kompania MCDR Shiroka 400,000 

4 Star  Airways Albania 157,205 

5 2 AL shpk 815,000 
6 Menocon internet 292,000 

7 KESH 499,500 

8 “ALSAT” sh.a. 115,720 

9 Alfatelekom 918,000 

10 Emiliano Hoxhaj 1,102,468 

  Subjekte në Proces gjyqësor   12,527,326 

1 Teknomedia Neser TV(shqyrtim ne apel) 1,492,639 

2 4 Plus media group(zgjidhje me arket. 99,000lek/muaj 1,116,234 

3 Shoqeria Ora sha (Proc.gjygjesor shkalla pare) 146,121 

4 Shoqeria Channel one shpk(shqyrtim ne apel) 510,829 

5 Gener 2     (Proc.gjygjesor shkalla pare) 1,062,880 

6 Extra Channel    (Proc.gjygjesor shkalla pare) 3,704,210 

7 Tv Kukes    (Proc.gjygjesor shkalla pare) 631,954 

8 Kelmend   (shqyrtim ne apel) 375,000 

9 Media Vizion (drejt zgjidhjes me pajtim me shkembim) 3,487,459 

  Fituar e në proces gjyqësor per t’u arkëtuar  17,337,546 

Nga sa më sipër totali i detyrimeve të pritshme për t’u realizuar është në vlerën 87,490,066 
lekë nga 63,689,400 lekë që ishte në vitin 2019: 
 

 Detyrime të pritshme për arkëtim në dy tabelat e para janë 62,073,292 lekë në vitin 2020 
krahasuar me 39, 573,018 lekë në vitin 2019. Rritja e këtyre detyrimeve është pasojë 
kryesisht e situatës së pandemisë, gjatë së cilës u akumuluan detyrime dy-tre mujore dhe 
vijoi situatë e tillë edhe deri në fund të vitit. Gjithashtu me shtimin e allotmenteve 
shërbimet jane të faturuara në vlerë më të larte se viti i kaluar. 
 

 Detyrime të pritshme të arkëtohen në rrugë gjyqësore në vitin 2020 janë në vlerën 
17,337,546 lekë krahasuar me 13,850,091 lekë në vitin 2019. Gjatë vitit 2020 është 
arkëtuar vlera e detyrimit të subjektit 4Plus media dhe përfundon gjithë detyrimi në 



 

 

muajin janar 2021: Detyrimi me subjektin Media Vizion është realizuar me kontratë 
shkëmbimi e mbetet të mbyllet reciprokisht me dorëzimin e faturës nga ana e subjektit. 
Vlera e detyrimeve për ndjekje në vitin 2021 shkon në 13,850,087 lekë. 
 

 Detyrime të pritshme pë t’u realizuar nga kontratat e shkëmbimit në vitin 2020 janë në 
vlerën 8,079,228 nga 10,266,291 lekë në vitin 2019. 
 

Vlera e detyrimeve krijuar në muajin dhjetor 2020, e pritshme për arkëtim në vitin 2021 
është ~26 milion lekë. 
Krahas analizave të detajuara të planifikimit dhe realizimit të të ardhurave, në mënyrë të 
përmbledhur RTSH mbyll vitin 2020 me diferencat në arkëtime (CASH FLOW)  në vlerën ~ 474 
milion lekë, si vijojnë: 

 Mosrealizimi  nga tarifa e perdorimit te aparatit tv                                     281  milion lekë 

 Mosrealizimi  nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese                   27.5 milion lekë 

 Mosrealizimi i te ardhurave  nga reklamat                                                   78   milion lekë 

 Mosrealizimi nga te ardhurat e tjera                                                       21   milion lekë 

 Detyrimet që duhet të arkëtoheshin në fakt                                                40  milion lekë 

 Vlera e kontratave të shkëmbimit në vitin 2020                                          27  milion lekë 
 
V.Krahasimi i të ardhurave gjatë tre viteve të fundit     
 

  
-Niveli mesatar i arkëtimit të tarifës së aparatit vetëm për abonentët familjare gjatë tre viteve të 
fundit vijon të mbetet në të njejtin nivel. Realizimi më i ulët në vitin 2020 lidhet me vonesat e 
ndodhura në procedurat e arkëtimit të tarifës së muajit nëntor 2020, e cila u arkëtua në muajin 
Janar 2021. 
 
-Të ardhurat nga financimi buxhetor kryesisht për investime qëndrojnë në nivele më të ulëta, 
ndonëse edhe zërat e tjerë të financimit mbulojnë vetëm pjesërisht shpenzimet që bën RTSH 
aktualisht. 
 

TE ARDHURAT Viti 2018 

 

Viti 2019 Viti 2020 

I Financimi nga buxheti 665,000,000 674,000,000 633,134,000 

Sherbimi per shqiptaret jashte kufirit 240,000,000 240,000,000 270,000,000 

Prodhime filmike,veprimtari artistike mbarekombetare 65,000,000 74,000,000 60,000,000 

Orkestra Simfonike RTSH-se dhe kinematografise 60,000,000 60,000,000 54,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjivete reja 300,000,000 200,000,000 249,134,000 

II.Te ardhura nga tarifa ap.tv 1,200,830,000 1,249,405,000 1,139,491,000 

III.Te ardhura te Institucionit 507,490,000 303,227,000 225,727,000 

Te ardh. Shfrytezimi i  InfrastrukturesTransmetuese  60,170,000 85,903,000 122,507,000 

Reklama,njoftime etj. 205,320,000 83,824,000 78,460,000 

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën 76,000,000 76,000,000 - 

Të ardh. shitja produkteve te veta e te ardhura te  tjera 41,000,000 57,500,000 24,760,000 

Të ardhura të trasheguara nga vitet e kaluara 125,000,000 - _ 

TOTALI   I+II+III 2,373,320,000 2,226,632,000 1,998,352,000 



 

 

-Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastruktures transmetuese, ndonëse paraqiten me rritje nga një 
vit në tjetrin, nuk kanë arritur parashikimin në zbatim të kontratës së digjitalizimit, si rezultat i 
vonesave në fikjen e sistemit analog . 
 
Në kushtet kur RTSH përballet me kostot tepër të larta të procesit të digjitalizimit, shtimit të 
numrit të kanaleve të transmetimit e larmishmërisë së programacionit, mosrealizimi i të ardhurave 
të parashikuara në buxhet krijon vështirësi në aftësinë paguese të RTSH-së. 
 
 
B.Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me parashikimin gjatë vitit 2020                                                                   
                                                                                                           në 000/lekë 

 
Nr 

 
Emertimi 

   Parashikim 
    Viti 2020 

Realizimi 
Viti 2020 

Realizi
mi% 

1 Paga,shpërblime ,sig.shoqerore  827,000 824,569 99 

2 Materiale,lende djegese 71,300 67,964 95 

3 Projekte film.,artistike ,bl.dr.tv,  304,000 299,526 98 

4 Fondi prodhimit te pavarur 10,000 8,000 80 

4 Organizma Nderkombetar 87,000 86,066 99 

5 Shërbime nga të trete 280,000 225,755 81 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 82,700 61,469 74 

7 Shpenzime të tjera operative 63,000 61,050 97 

8 Investime dhe miremb. rrjeti digj. 355,000 343,707 97 

9 Shpenz.këste e interesa kredie 320,000 940 0.3 

 TOTALI 2,400,000 1,979,046 82 

 
Realizimi i shpenzimeve është në nivelin  -82%, ose me një mosrealizim prej 421 milion lekë. 
 

 
 
Në mënyrë analitike paraqesim realizimin e zërave të shpenzimeve: 
 
*Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar në masën 99%. 



 

 

 
Me vendimin e Këshillit Drejtues RTSH nr.34 datë 16.09.2020 u krye edhe indeksimi i 
pagave, parashikuar në buxhetin e vitit 2020. Efekti financiar i kësaj rritjeje është në vlerën 
~6 milion lekë në muaj. Në total fondi i pagave, sigurimeve shoqërore e mbikohës është 
brenda parashikimit duke mbajtur nën kontroll plotësimin e vendeve vakante të 
strukturës. Nga 908 punonjës në fillim të vitit 2020, numri mesatar i punonjësve në fund 
të vitit 2020 ishte 957. RTSH mbajti gjithë kohën nën kontroll çdo ndryshim strukture, si 
në personel edhe në kategori pagash, sipas fondit të planifikuar gjatë vitit 2020. Paga 
mesatare e punonjësve gjate vitit 2020 eshte rreth 67,000 lekë nga 56,170 lekë, që rezulton 
në vitin 2019. 
 
*Zëri Materiale:  Realizimi i këtij zëri është në masën 95% dhe përfshin shpenzimet për 
blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale ndihmëse, lëndë djegëse(karburant). 
Mosrealizimi ka ardhur kryesisht nga kursimi në zërin e lendes djegese, si rezultat edhe i 
kufizimit të lëvizjeve gjatë periudhës së pandemisë. 
 
*Zëri i Projekteve Filmike dhe Artistike  dhe blerjet e të drejtave tv e të transmetimit , 
përfshin të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, 
programe sportive, artistike, shpenzimet për projektet e miratuara. Gjatë kësaj periudhe janë 
realizuar:  
-Blerje të drejta televizive dhe transmetimi në vlerën 170 milion lekë: 
-aktivitete sportive(135 milion lekë), të drejta transmetimi tv, filma etj.(35 milion lekë). 
Projekte filmike, artistike, bashkëprodhime me të tretë realizuar në vlerën 134 milion lekë që është 
parashikimi vjetor.  
 
*Zëri : Fondi i Prodhimit të pavarur .Nga Vlera 10 milion lekë parashikuar për vitin 2020 është 
realizuar gjatë muajit Dhjetor vlera 8 milion lekë. 
 
*Zëri i Organizmave Ndërkombetarë ka mbuluar të gjitha shpenzimet që RTSH bën ndaj 
organizmave nderkombëtare, si Eutelsat, Ses Astra, për shërbimin satelitor, EBU për pagesat për 
transmetime në radio, televizion, lajme, të drejta transmetimi të programeve e aktiviteteve të 
ndryshme artistike dhe sportive dhe pagesat e pjesemarrjes. Realizimi i këtij zëri gjatë kësaj 
periudhe është në masën 100%. 
 
* Zëri i Shërbimeve nga të tretë përfshin shpenzimet për shërbime të një natyre të përgjithshme 
që kryhen nga të tretët për funksionimin e përditshëm të veprimtarisë së RTSH si: 
-shpenzimet për energji elektrike, ujë ~  84 milion lekë 
-shpenzimet telefonike, interneti, fibra optike ~ 25 milion lekë  
-shpenzimet për ruajtjen e sigurisë fizike të objekteve të RTSH ~30 milion lekë  
-qera të ambjenteve ~ 18 milion lekë 
-të drejta autori ~ 16  milion lekë 
-siguracione të automjetve dhe shëndetit të punonjesve me kontrata shkëmbimi ~ 20 milion lekë 
-pagesa ndaj Akep për frekuencat televizive ~ 14 milion lekë   
-shpenzime të tjera: sherbim mirëmbajtje sistemesh, riparim shërbime, procese gjyqesore të 
humbura, prurësi reklame,  etj. ~ 18 milion lekë 
Realizimi i këtij zëri është në nivelin 81%. Diferenca e mosrealizimit në vlerën ~54 milion lekë 
vjen si rezultat i planifikimit të shërbimit OTT, procedurë në proces realizimi gjatë vitit 2021, si 
edhe nga situata e vitit 2020, gjatë së cilës ishin parashikuar shpenzime për aktivitetet sportive e 
artistike, të cilat nuk u kryen në fakt. 
 
*Zëri i shpenzimeve Udhëtim e dieta është realizuar në nivelin 74%, me një kursim ~21 
milion lekë. Kjo për arsye të kufizimit të lëvizjeve veçanërisht jashtë vendit. 
 



 

 

*Zëri i shpenzimeve të tjera Operative është realizuar në nivelin 97 % Në këtë zë janë 
përfshirë shpenzimet për honorare në të gjitha drejtoritë e sistemit si edhe shpenzimet për taksa, 
tatime etj.   
 
*Zëri i shpenzimeve për Investime dhe shërbimi i mirembajtjes së rrjetit të digjitalizimit  
është realizuar në nivelin 97%. 
*Investime në Teknologji për: 

 Furnizim-vendosje pajisje dhe programe për shtimin e arkivës numerike në vlerën 39 
milion lekë dhe  

 Vlerën 30 milion lekë, qe është përdorur për të likuiduar detyrimin që mbart RTSH nga viti 
2018, për kanalin RTSH Agro. 

 Blerje pajisjesh për nevojat e transmetimt ~27  milion lekë 

 Krijimi i Website-it të Ri për RTSH në vlerën ~ 4 milion lekë 
 
*Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes i parashikuar është realizuar në nivelin 100%, sipas 
parashikimit. 
Financimi buxhetor ka mbuluar vetëm 73% të shpenzimeve të këtij zëri, diferenca vijon të 
likuidohet nga të ardhurat e RTSH. 
 
*Zëri i shpenzimeve për këste e interesa kredie. Gjatë kësaj periudhe janë likuiduar detyrimet 
e ”fee” të kontratës së huasë, ndërsa si rezultat i mungesës së të ardhurave në momentin e pagesës 
së kredisë, pagesat e planifikuara në muajin mars dhe shtator 2020 u kryen nga Ministria e 
Financave si garantues i kredisë. 
 
Si përfundim, realizimi i treguesve financiarë për vitin 2020 paraqitet me ulje si për të ardhurat 
ashtu dhe për shpenzimet e realizuara, por duke ruajtur ekuilibër ndërmjet tyre. RTSH gjatë gjithë 
vitit 2020 ka ndjekur hap pas hapi situatën financiare, duke likuiduar vetëm shpenzimet e 
domosdoshme për të realizuar detyrimet kontraktore brenda afateve. 
Si rezultat i kesaj gjendjeje financiare, nga mosrealizimi i te ardhurave, RTSH ka rezultuar në fund 
të vitit 2020, me detyrime të larta ndaj të tretëve, të cilat paraqiten ne vijim : 
 
-këstin e kredisë të vitit 2020                                                          ~320 milion lekë 
  ( mbart këstin e kredisë të viteve 2018 e 2019-521 mil.leke) 
-SLA e muajve tetor-nëntor 2020 në vlerën                                        ~ 40 milion lekë 
-projektet artistike te fundvitit, si rezultat i mosarketimit tarifes ap.tv      ~ 50 milion lekë 
Pa përfshire këtu detyrimet e krijuara në muajin dhjetor, të pritshme për t’u realizohen në janar 2021. 
 
 

        
              
                                                                                                 


