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     REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARE                                                                                                       
                                                      TE  VITIT 2014 
            

A. Struktura e te ardhurave te realizuara  
 
Ne menyre te detajuar burimet, nepermjet te cilave RTSH  ka realizuar te ardhurat gjate kesaj periudhe 
jane: 

 
Nr. Burimi 

 
Te ardhurat 
ne 000/leke 

 1 Financimi nga Buxheti i Shtetit 357,000 
2 Tarifa mbi Aparatin Marres radio televiziv 1,368,550 
3 Transmetimet me jashte nga tranmtimet ne FM dhe vale te shkurtra 170,639 
4 Kontratat e sherbimit per paisje radiotelevizive ne ambjentet e RTSH 40,704 
5 Reklamat,njoftimet kronikat etj 113,968 
6 Kontrata radiobashkepunimit me Kinen 74,000 
7 Te ardhura te tjera,rimb.shpenz.cerrik,interesa etj. 162,215 
 TOTALI 2,306,473 

 
Ne menyre te permbledhur te ardhurat sipas dy burimeve te financimit jane realizuar ne raportet  dhe ne 
strukturen e meposhtme : 
 
-Te ardhura te vete RTSH                         ne vleren     1,949,473 Mije leke  (ose  85% ndaj totalit) 
-Te ardhura te financuara nga Buxheti    ne vleren        357,000 Mije leke  (ose  15% ndaj totalit) 
 
Grafikisht perqindjet e realizimit te te ardhurave  paraqiten : 
 
 

              
 
Per here te pare qe nga arketimi i tarifes se aparatit marres rtv,  perqindja e realizimit te saj ka  arritur 
nivelin 59% ndaj totalit te te ardhurave te RTSH. Per tu theksuar mbetet fakti qe gjate vitit 2014  kjo e 
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ardhur eshte arketuar ne menyre kronologjike dhe ne perqindje ne rritje,vecanerisht ne dy muajt e 
fundit Nentor, Dhjetor 2014. 
 
B. Realizimi i te ardhurave ne krahasim me planifikimin gjate te vitit   2014 
            Ne 000/leke 

TE ARDHURAT 
Planifikimi i 
Vitit     2014 

Realizimi i 
Vitit    2014 

% e realizimit 

I Financimi nga buxheti 357,000 357,000 100% 

Bashkatdhetaret&Sateliti 240,000 240,000 100% 

Projekte Filmike&Artistike 62,000 62,000 100% 

Orkestra Simfonike RTSH 55,000 55,000 100% 

II.Te ardhura te Institucionit 1,718,000 1,949,473 113% 

Te ardhura nga taksa aparatit 1,140,000 1,368,550 120% 

Qera ambjentet transmetuese RTSH 40,000 40,704 102% 

Transmetim Radio per te trete 162,000 170,639 105% 

Reklama,njoftime etj. 122,000 113,968 93% 

Kontrata Radiobashkp.Kinen 74,000 74,000 100% 

Te ardhura te tjera 180,000 181,612 101% 

TOTALI   I+II 2,075,000 2,306,473 111% 
 
Te ardhurat jane realizuar ne masen 111% ne krahasim me planifikimin ,pra me nje rritje prej 11% ose 
ne vlere absolute me nje tejkalim prej 231,473 mije leke. 

 
 
 

I-Te ardhurat nga buxheti jane realizuar ne nivelin e planifikuar ne te tre  zerat kryesore : 
 

a)Bashkatdhetaret dhe Programi Satelitor  
b)Orkestra Simfonike e RTSH 
c)Zeri Projekte Filmike e Artistike   

 
Ky financim eshte terhequr rregullisht cdo muaj ne baze te parashikimit buxhetor dhe situacioneve 
faktike te percjella nga Drejtoria Radio Tiranes, Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTSH, Drejtoria 
e Programit Satelitor etj. 
 
 
II-Te ardhurat e realizuara nga vete RTSH kane patur ecurine si vijon : 
 
1. E ardhura  nga tarifa e ap.rtv ne fakt eshte realizuar ne vleren 228,550 mije leke me shume se 
planifikimi vjetor. Gjate vitit 2014 ,fale nje bashkepunimi te strukturave Drejtuese te RTSh dhe 
Kompanise Cez,tani OSHEE, e ardhura nga kjo tarife ka arritur jo vetem nivelin me te larte te 
arketimit te saj qe nga fillimi,por edhe arketimin ne cdo muaj te vitit,duke krijuar sigurine ne 
Institucion per realizimin e buxhetit vjetor si edhe per krijimin e rezervave per nisjen e procesit te 
dixhitalizimit ne RTSH.Me poshte paraqesim nje kurbe te arketimit te kesaj tarife gjate vitit 2014. 
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Niveli me i larte i arketimit ka qene muaji Gusht 2014,pasi ne arketimin e shumes se muajit eshte 
perfshire edhe arketimi i nje vlere ~340,000 mije leke diference e paarketuar e vitit 2013. 
Gjithashtu edhe ne muajt e fundit shihet nje rritje e nivelit te arketimit,nga likuidimi i detyrimeve te 
prapambetura te subjekteve debitore ndaj  OSHEE. 

 
2. Te ardhurat nga transmetimet radio me jashte paraqiten te realizuara  ne nivelin e 
planifikimit.Tejkalimi ka ardhur nga rritja e kursit te kembimit  gjate periudhes se sherbimit ne 
krahasim me kursin e kembimit llogaritur gjate periudhes se planifikimit. Problematika e ketij zeri ka 
qene disi me Kontraten me China Radio International,pasi kjo kontrate perfundonte ne muajin mars 
2014 dhe vetem me date 22 tetor 2014 ,pala kineze ka konfirmuar shtyrjen e afatit te kesaj kontrate 
deri ne fund te vitit 2014. 
Rinovimi i kontrates edhe per vitin 2015 mbetet detyre urgjente e RTSH,per te patur ecurine normale 
te kletij zeri te ardhurave edhe per vitin 2015 e ne vazhdim. 

 
3. Te ardhurat nga sherbimi ne ambientete transmetuese te RTSH eshte realizuar 
 ne  nivelin e planifikimit.Kontratat e parashikuara nga drejtoria Teknike jane realizuar ne nivel 
planifikimi. 
 
4. Te ardhura nga Koorporata e Pergjithshme e Radio-Televizionit te Kines per bashkepunim 
Nderkombetar Tekniko-Ekonomik,ne baze te kontrates se Pergjithshme te RadioBashkepunimit ne 
vale te shkurtra midis Shqiperise dhe Kines, ka likuiduar vleren  e parashikuar ne kontrate prej 550,000 
USD ne muajin qershor te vitit 2014. 
Gjithashtu nga granti kinez parashikuar ne kontraten e mesiperme,nga Njesia e Prokurimit kane  
mberritur praktikat e vleres 149,906USD,realizuar gjate kesaj periudhe..  
 
5. Ne zerin e reklamave, njoftimeve etj gjate ketij mbetet parealizuar planifikimi vjetor ne masen ~7%. 
Ky mosrealizim ka patur  si argument nderprerjen e njeanshme te marreveshjes me kompanine Eagle 
Mobile per vazhdimesine e kontrates ,nderkohe qe ky subjekt ishte parashikuar te ishte dhe sponsor ne 
festivalin e Fundvitit ne RTSH. 
 
6. Ne zerin e te ardhurave te tjera gjithashtu ka realizim te planifikimit vjetor,duke perfshire te 
ardhurat nga rimbursimi per radiostacionin e Cerrikut,Shoq.aksionere Eutelsat sa,te ardhura te 
ndryshme nga organizma nderkombetare,qera lokalesh ,kullotash, pajisjesh,shitje biletash etj. 
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C.  Krahasimi i te ardhurave me vitin e kaluar 
                                                                                                              Ne 000/leke 

TE ARDHURAT Viti 2013 Viti 2014 
I Financimi nga buxheti 352,000 357,000 

Bashkatdhetaret&Sateliti 235,000 240,000 

Projekte Filmike&Artistike 62,000 62,000 

Orkestra Simfonike RTSH 55,000 55,000 

II.Te ardhura te Institucionit 1,042,148 1,949,473 
Te ardhura nga taksa aparatit 564,566 1,368,550 

Qera ambjentet transmetuese RTSH 37,367 40,704 

Transmetim Radio per te trete 168,415 170,639 

Reklama,njoftime etj. 58,800 113,968 

Kontrata Radiobashkp.Kinen 70,000 74,000 

Te ardhura te tjera 143,000 181,612 

TOTALI   I+II 1,394,148 
 

2,306,473 
 
Te ardhurat  gjate vitit 2014 paraqiten me nje rritje prej 65% ose 912,325  mije leke me shume se viti 
2013,rritje ne te cilin kane ndikuar me perqindjet me te medha: tarifa aparatit rtv dhe reklamat e 
njoftimet,si rezultat i transmetimit te kampionatit boteror te fufbollit Fifa 2014. 

 
 
II.  Struktura e shpenzimeve te RTSH gjate vitit 2014 
      

A. Struktura e zerave te shpenzimeve te RTSH  ne menyre analitike 
 

Nr. Emërtimi Shpenzimet 
000/lek 

1 Paga, shperblime , sig.shoqeror  735,020 
2 Materiale,lende djegese 43,249 
3 Projekte filmike, artistike etj 181,706 
4 Organizma Nderkombetar 110,654 
5 Sherbime nga te trete si : en.el., uje, telekom, roje civile  194,899 
6 Shpenzime  udhetimi e dieta 66,308 
7 Shpenzime te tjera operative (honorare, pritje percj. etj) 36,938 
8 Shpenzime per investime 70,221 
 TOTALI 1,438,995 

   
 
 
 
  



 5 

Struktura e shpenzimeve ne menyre grafike ne % paraqitet si vijon: 
 

                          
 
 
 
 

B. Realizimi i shpenzimeve  ne krahasim me planifikimin gjate vitit 2014 
            Ne 000/leke 

                                                 
Nga te dhenat e mesiperme shpenzimet  jane realizuar ne masen 93%(pa perfshire mosrealizimin ne 
zerin Investime per projektin e dixhitalizimit te RTSH dhe fondin e prodhimit te pavarur si praktika e 
pare ne parashikimin ne buxhetin e RTSH ne zbatim te ligjit 97/2013 date 04.03.2013 Per Mediat 
audiovizive ne Republiken e Shqiperise,neni 123 Fondi i Prodhimit te Pavarur,vlerat e mosrealizimit te 
te cileve mbarten ne vitin 2015. 

 
 

Nr Emertimi Plani vjetor Realiz.viti 
2014 

% e realizimit 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  739,850 735,020 99% 
2 Materiale,lende djegese 64,050 43,249 68% 
3 Projekte filmike,artistike,etj 200,000 181,706 91% 
4 Organizma Nderkombetar 129,000 110,654 86% 
5 Sherbime nga te trete 217,470 194,899 90% 
6 Shpenzime  udhetimi e dieta 67,650 66,308 98% 
7 Shpenzime te tjera operative 39,900 36,938 93% 
8 Investime 92,000 70,221 76% 

 TOTALI 1,549,920 1,438,995 93% 

8.1 Invetime per  proj.dixhitalizimit  495,080 0  

9 Fondi I prodhimit te pavarur 30,000 0  
 TOTALI 2,075,000 1,423,775 67% 
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Ne menyre analitike zerat paraqiten si vijon : 
 

1.  Zeri Paga ,shperblime e sigurime shoqerore eshte realizuar ne masen 99%.Ne pergjithesi ky ze 
eshte brenda limiteve te planifikimit te gjitha drejtorite e sistemit,pas miratimit te ndryshimeve qe u 
bene ne buxhetin e RTSH ne muajin shtator 2014.  
 
2. Zeri Materiale,lende djegese eshte realizuar ne masen 68%. Ne kete mosrealizim vleren me te 
madhe e paraqet Drejtoria e Stacioneve Transmetuese RTSH ,e cila ka nje realizim te ketij zeri ne 
masen 30% dhe kjo per arsye se nje pjese e materialeve parashikuar ne kete ze, u realizua ne procesin e 
tenderimit realizuar ne Drejtorine e Pergjithshme. 

 
3. Zeri Projekte Filmike e artistike eshte realizuar ne masen 91% ne krahasim me planifikimin vjetor 
2014. 
Gjate kesaj periudhe ne Drejtorine e Televizionit jane realizuar projekte ne vleren 21,031 mije leke dhe 
konkretisht Jo vetem kafe, Rubrika Sportive, Duel, Njerez te humbur, Fadil Kraja, Netet e Klipit 2014, 
Kampionati Boteror i Futbollit 2014, Gjithshka shqip, Drejtperdrejt, Shih programin, Tre Tenoret, 
Makina e shqiptareve, Udhetim ne Shije, Vdekje me porosi, Person Grata, Enderr kuq e zi, Dadoja ne 
pallatin tone si dhe diferenca te projektit te programit te Vitit te Ri 2013, miratuar me vendime te 
Bordit te Administrimit RTSH. 
Ne Drejtorine e Pergjithshme vlera prej 138,000 mije leke perbehet nga projekte te miratuara me 
vendime te Bordit te Administrimit e Keshillit Drejtues te RTSH(99,753 mije leke) dhe konkretisht 
Valet e Drinit, Radioperralla, Eurosong, Cdomethene te Falesh, Arbereshet, Amsterdam Ekspres, 
shoqata Hemofilise, semafor, Kush do behet milioner, Sa kam shpirt kam shprese, Fadil Kraja, 
MarieKraja,  AlbaniaTravel, Festivali  Artit  Kulinar, Era  Film, Milenium, Familja 
Unesko/ebu,  Sofra shkodrane,  Miss globe,  Festivali kenges RTSH 2014,  ndersa vlera 38,907  mije 
perbehet nga shitja e te drejtave tv dhe transmetimi per filma, dokumentare dhe evenimente sportive. 
Ne Drejtorine e Radio Tiranes vlera e projekteve 19,990 mije leke  perbehet nga emisionet Shih 
programin, Gare, Fjala Artistike, P70/70, Vu Vu Samba, Miresevjen gare, Gezojme, Udhetojme drejt 
Europes,Nje dite me ju dhe diference e Festivalit te kenges RTSH viti 2013, miratuar me vendimet 
perkatese te BA dhe KD.  
Ne Drejtorine e Aktualitetit  ne vleren 1,500 mije leke eshte perfshire projekti Biblioteke. 
Ne Drejtorine e Programit Satelitor vlera prej 1,299 mije leke  eshte Projekti Shqiperia Kreative, 
Memedheu dhe Emblema Kadare . 
Diferenca e mosrealizimit ne % te vogel ne kete ze lidhet kryesisht me  realizimin ne fakt te 
shpenzimeve te projekteve te fund vitit ,te cilat pritet te realizohen ne fillim te vitit 2015. 

 
4. Zeri Organizma Nderkombetare eshte realizuar ne masen 86%. 
Gjate vitit 2014 RTSH ka likuiduar te gjithe detyrimet me Eutelsat,EBU,Ses Astra si edhe me te  gjithe 
organizmat e tjere nderkombetare .Diferenca  nemosrealizim vjen vetem si rezultat i mberritjes me 
vonese te faturave te muajit Dhjetor ,likuidimi i te cilave do te conte ne realizimin 100% te ketij zeri. 

 
5. Zeri i sherbimeve nga te trete eshte realizuar ne masen 90%. 
Mosrealizimim vjen kryesisht ne zerin e Energjise Elektrike(87% realizim) dhe zeri Sherbim  rojet 
civile (82%realizim )ne Drejtorine Stacioneve Rtv dhe Drejtorine e Pergjithshme .Diferencat ne zerin e 
energjise elektrike kryesisht ne Drejt.Stacioneve rtv dhe Radio Tiranes shpjegohen me parashikimin e 
kryer duke marre parasysh nje rritje te mundshme te en.elektrike,gje qe ne fakt nuk ndodhi ne vitin 
2014. 
Diferencat e medha ne zerin e rojeve civile jane edhe si rezultat i mosplotesimit te dokumentacionit te 
rregullt nga ana e firmes dhe per kete arsye nuk jane kryer edhe pagesat. 
Me kursime paraqiten realizimet ne te gjithe zerat e tjere te shpenzimeve te ketij grupi. 



 7 

6. Zeri i shpenzimeve udhetim e dieta eshte realizuar ne masen 98%. 
Gjate ketij viti ,ndryshe nga viti i kaluar jane zhvilluar udhetime  ne kuader te marrjes se statusit te 
vendit kandidat ne BE,te zgjedhjeve ne Kosove,transmetimit nga Brazili te kampionatit Boteror te 
Futbollit Fifa 2014 si edhe pasqyrim te ndeshjeve te futbollit organizuar jashte Shqiperise me stafin 
realizues te RTSH,trajnime te ndryshme etj. Ne kete kuader jane bere edhe ndryshimet ne rritje ne kete 
ze.Gjithashtu gjate ketij viti ,ne gjashtemujorin e pare,shume projekte kaluan ne programme te 
struktures dhe si te tilla keruan rritje te ketij zeri kryesisht ne televizion.Diferenca ne mosrealizim 
shihet kryesisht ne Drejtorine e Radio Tiranes. 

 
7. Zeri i shpenzimeve te tjera operative eshte realizuar ne masen 93%. 
Ne totall ky ze paraqitet brenda kufijve te planifikimit,vetem ne zerin shp.tat.taksa te tjera ka nje 
tejkalim te vogel qe nuk ndikon ne totalin e shpenzimeve,i cili vjen kryesisht si rezultat i nje procesi te 
humbur gjygjesor per shkarkimin nga puna te nje punonjese te Drejtorise se Programit Satelitor.. 

 
8. Zeri Fondi i prodhimit te pavarur nuk eshte perdorur gjate ketij viti dhe mbetet te   perdoret ne 
periudhen ne vijim ne baze te procedurave te ligjit 

 
9. Zeri Investime. Realizimi ne kete ze eshte ne masen 76%. 
Ndikim negativ ne kete realizim ka patur mosrealizimi ne Drejtorite e Radio Tiranes,Radiove lokale 
dhe Drejtorise se Programit Satelitor ne vlere totale 32,000 mije leke mosrealizim. Gjate kesaj 
periudhe ne kete ze jane te perfshira vlera 8,598 mije leke blerje dhe instalim mixer dekoder zeri, 
4,932 mije leke blerje dv cam sony , 4,140mije  leke blerje autoveture, 10,915 mije leke blerje llampa 
transmetimi dhe 27,384 mije leke blerje instalim pjese SNG,radiorele,antena,aksesore.Gjithashtu edhe 
vlera e grantit kinez  eshte perfshire perkatesisht ne Drejtorine e Televizionit,ne Drejtorine e 
Aktualitetit dhe ne Drejtorine e Arkives ne Drejtorine e pergjithshme te RTSH. 
Ndersa mosrealizimi i vleres se parashikuar 495,080 mije leke lidhet me projektin e dixhitalizimit te 
RTSH 
Gjate ketij viti ishin parashikuar nje sere investimesh teknologjike, mjaft te  rendesishme. 
1. Investimi per rikonstruksionin e plote te kabines elektrike, qe sipas parashikimeve do te shkonte  
deri ne120,000 mije leke. 
2. Investime per ndertimin e "Digitalb RTSH", pra per strukturen qe do lejoje transmetimin, me te 
gjithe kerkesat e duhura, te nje numri te madh programesh, ne drejtim te transmetimit dixhital te 
programeve tokesore te RTSH. Ky investim do ishte rreth 130 ,000 mije leke. 
3. Nje sere investimesh per RTV lokale, ne masen rreth 10,000 mije leke. Te gjithe keto investime jane 
shtyre per me vone, per aresye se ende nuk ka filluar projekti i dixhitalizimit te teknologjise se 
transmetimeve tokesore te RTSH-se, i cili parashikohej te fillonte gjate vitit  2014. 
Ky projekt,do te shoqerohej me nje pagese te menjehershme prej 15% te vleres se Pergjithshme nga 
RTSH. Gjate ketij viti parashikohej nje pagese e menjehershme per kete qellim. 
Nisur nga sa me siper, eshte vendosur qe per investimet e tjera do veprohet gjate vitit  2015, pas 
firmosjes se kontrates per transmetimet tokesore dixhitale. 
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2014. 
Pesha e shpenzimeve te cdo drejtorie ndaj totalit te shpenzimeve eshte si vijon : 
 
- Drejtoria e Televizionit                     19% 
- Drejtoria e Radio Tiranes                  13% 
- Drejtoria Stacioneve .rtv             17%  
- Drejtoria Aktualitetit                           7% 
- Drejtoria Programit Satelitor               2%      
- Drejtorite e Radiove lokale                   1%  secila 

 
Ne Drejtorine e Pergjithshme  perqindja eshte ~38%, por ne kete drejtori jane perqendruar shpenzimet 
per Investime, Projekte filmike e artistike, Oorganizma Nderkombetare, Shperblime, Materiale dhe 
Ssherbimi per te trete, te cilat i sherbejne te gjitha drejtorive te struktures se RTSH. 

 
C. Krahasimi i Shpenzimeve te viteve 2013, 2014  
            Ne 000/leke 

Nr Emertimi VITI 2013 VITI 2014 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  696,438 735,020 
2 Materiale, lende djegese 46,422 43,249 
3 Projekte filmike, artistike,etj 200,258 181,706 
4 Organizma Nderkombetar 114,243 110,654 
5 Sherbime nga te trete 154,748 194,899 
6 Shpenzime  udhetimi e dieta 45,628 66,308 
7 Shpenzime te tjera operative 28,392 36,938 
8 Investime 57,820 70,221 
9 Fondi Prodhimit te pavarur  0 
 TOTALI 1,343,949 1,438,995 

    
       Niveli i shpenzimeve gjate vitit 2014 ka qene 7% me i larte ne krahasim me vititn 2013. 

- Rritja ne zerin paga,sig.shoq etj ~ 5% ,ka ardhur si rezultat i rritjes se pagave ne muajin Prill 
2013, si edhe i ndryshimeve strukturore gjate vitit 2014. 
- Rritja ne zerin e sherbimeve per te trete ka ardhur kryesisht nga sherbime shtese te realizuara 
gjate ketij viti per te drejten e autorit,sherbime interneti,sherbim kampionati boteror i 
Futbollit(spotet publicitare),si edhe shpenzimet per transmetimin e ardhjes se papes ne Shqiperi ne 
muajin shtator 2014. 
-  Rritja ne zerin e udhetim e dieta dhe shpenzime te tjera operative(honoraret) ka ardhur si rezultat 
i kalimit ne emisione te struktures i projekteve filmike dhe artistike. Nga sa mund te shihet zeri i 
projekteve ka nje ulje ne krahasim me te njejten periudhe te vitit te kaluar. Gjithashtu gjate kesaj 
periudhe te vitit 2014 jane pasqyruar te gjitha ngjarjet per marrjen e statusit te vendit kanditat ne 
BE, zgjedhjet ne Kosove etj., transmetimin live te evenimenteve sportive nga perfaqsues te RTSH 
etj. 
Te gjithe zerat e tjere jane realizuar pothuaj ne te njejtin nivel si ne vitin 2013. 
 
RTSH gjate vitit 2014 ka ne afat te gjitha detyrimet kontraktore ndaj te treteve dhe ka kryesisht 
detyrime te krijuara vetem gjate muajit dhjetor,te pritshme per tu likuiduar ne muajin Janar 2015. 
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I. Struktura e te ardhurave te RTSH gjate vitit 2015 
 

A. Struktura e te ardhurave te realizuara  
Ne menyre te detajuar burimet, nepermjet te cilave RTSH  ka realizuar te ardhurat gjate kesaj 

periudhe jane: 
Tabela 1 

Nr. Burimi 
 

Te ardhurat 
ne leke 

 1 Financimi nga Buxheti i Shtetit 357,000,000 
2 Tarifa mbi Aparatin Marres radio televiziv 1,139,000,000 
3 Transmetimet me jashte nga transmetimet ne FM dhe vale te shkurtra 51,000,000 
4 Kontratat e sherbimit per paisje radiotelevizive ne ambjentet e RTSH 42,000,000 
5 Reklamat,njoftimet kronikat etj 60,000,000 
6 Kontrata radiobashkepunimit me Kinen 90,000,000 
7 Te ardhura te tjera,rimb.shpenz.Cerrik,interesa,te ardhura te transferuara etj. 792,000,000 
 TOTALI 2,531,000,000 

 
Ne menyre te permbledhur te ardhurat sipas dy burimeve te financimit jane realizuar ne raportet  dhe ne 
strukturen e meposhtme : 
 
-Te ardhura te vete RTSH                            ne vleren      2,174,000,000 leke  (ose  86% ndaj totalit ) 
-Te ardhura te financuara nga Buxheti       ne vleren         357,000,000 leke  (ose  14% ndaj totalit  ) 
 
 
Grafikisht perqindjet e realizimit te te ardhurave  paraqiten : 
 
 
Grafik 1 
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II.Realizimi i te ardhurave ne krahasim me planifikimin gjate  vitit   2015 
 
Tabela 2          Ne leke 
  

TE ARDHURAT 
Parashikimi i 
Vitit     2015 

Realizimi i 
Vitit    2015 

% e realizimit 

I Financimi nga buxheti 357,000,000 357,000,000 100% 

Bashkatdhetaret&Sateliti 240,000,000 240,000,000 100% 

Projekte Filmike&Artistike 62,000,000 62,000,000 100% 

Orkestra Simfonike RTSH 55,000,000 55,000,000 100% 

II.Te ardhura te Institucionit 2,193,000,000 2,174,000,000 99,1% 
Te ardhura nga tarifa per perdorimin 
aparateve radio tv 

1,150,000,000 1,139,000,000 99% 

Qera ambjentet transmetuese RTSH 42,000,000 42,000,000 100% 
Transmetim Radio per te trete 50,000,000 51,000,000 105% 
Reklama,njoftime etj. 80,000,000 60,000,000 75% 
Kontrata Radiobashkp.Kinen 80,000,000 90,000,000 112,5% 
Te ardhura te tjera 791,000,000 792,000,000 100% 
TOTALI   I+II 2,550,000,000 2,531,000,000 99,2% 

 
 
II. Struktura e shpenzimeve te RTSH gjate vitit 2015 
 
      
A.Struktura e zerave te shpenzimeve te RTSH  ne menyre analitike 
       
          Tabela 10 

Nr. Emërtimi Shpenzimet 
Ne leke 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  775,000,000 
2 Materiale,lende djegese 43,300,000 
3 Projekte filmike,artistike,etj 199,200,000 
4 Organizma Nderkombetar 112,500,000 
5 Sherbime nga te tretesi :en.el.,uje,telekom,roje civile  183,900,000 
6 Shpenzime  udhetimi e dieta 64,400,000 
7 Shpenzime te tjera operative(honorare,pritje percj.etj 29,300,000 
8 Shpenzime per investime 818,200,000 
 TOTALI 2,225,800,000 

      
 
 

Struktura e shpenzimeve ne menyre grafike ne % paraqitet si vijon: 
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  Grafiku 4 

 
 
 
 
V. Struktura e shpenzimeve te RTSH gjate vitit 2015, ne menyre analitike paraqiten ne tabelen ne 
vijim: 

           

                                                 
 

 

Nr Emertimi Parashikimi 
vjetor 2015 

Realizimi viti 
2015 

% e 
realizimit 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  825,000,000 775,000,000 93,9% 
2 Materiale,lende djegese 62,000,000 43,300,000 70 % 
3 Projekte filmike,artistike,etj 200,000,000 199,200,000 99,6% 
4 Organizma Nderkombetar 102,000,000 112,500,000 110,3% 
5 Sherbime nga te trete 194,000,000 183,900,000 95 % 
6 Shpenzime  udhetimi e dieta 65,000,000 64,400,000 99% 
7 Shpenzime te tjera operative 32,000,000 29,300,000 92% 
8 Investime (perfshire digjitalizimin) 1,000,000,000 818,200,000 81,8% 

9 Fondi I prodhimit te pavarur 70,000,000 0 0% 
 TOTALI 2,550,000,000 2,225,800,000 87,3% 
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BORDI I ADMINISTRIMIT 
Nr.________ prot.       Tiranë, 14 Shkurt 2018 
 
     
 
 
Lënda : Informacion për realizimin e treguesve ekonomiko-financiarë për vitin 2017.                                                                                         
                                                                  
KËSHILLIT DREJTUES TË RTSH 
    

Zotit Thoma GËLLÇI 
DREJTOR I PËRGJITHSHËM RTSH 

 
Në mbledhjen e datës 14 shkurt 2018,  Bordi i Administrimit të RTSH-së, analizoi realizimin e treguesve 
ekonomko-financiarë për vitin 2017, të cilat po i paraqesim në vijim: 
 
1.Për vitiin 2017, të ardhurat në fakt u realizuan në shumën 2.657.460.000 lekë (përfshirë dhe të ardhurat e 
trashëguara nga viti 2016, në vlerën 362 milion lekë), ndërsa shpenzimet në fakt u realizuan në shumën 
2.516.396.000 lekë, tregues këto që tregojnë për një administrim pozitiv të të ardhurave dhe shpenzimeve, 
duke përballuar detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i projektit të digjitalizimit dhe të mirëmbajtjes së tij.  
Në mënyrë të hollësishme këto realizime paraqiten:  
 
A.Struktura e të ardhurave të realizuara  
 
 Grafikisht struktura me përqindjet e realizimit të të ardhurave paraqitet: 

 

                                          Grafik 1 
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Ndërsa realizimi i të ardhurave në fakt krahasuar me parashikimin për vitin 2017, paraqiten: 
 
Tabela 2                     Në 000/lekë   

TË ARDHURAT 
Plani I Buxhetit 

Viti 2017 
Realizim I Buxhetit  

Viti 2017 

I Financimi nga buxheti 865,000,000 865,000,000 

Sherbimi per shqiptaret jashte kufirit 245,000,000 245,000,000 

Prodhime filmike, veprimtari artistike mbarekombetare 63,000,000 63,000,000 

Orkestra Simfonike e RTSH-se dhe kinematografise 57,000,000 57,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja  300,000,000 300,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjivete reja investime 200,000,000 200,000,000 

II.Të ardhura të Institucionit 1,815,000,000 1,792,460,000 

Të ardhura nga taksa aparatit televiziv 1,200,000,000 1,188,660,000 

Te ardhura nga Shfrytezimi i  Infrastruktures Transmetuese  44,000,000 44,200,000 

Reklama,njoftime etj. 80,000,000 76,600,000 

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën 89,000,000 80,000,000 

Të ardhura nga shitja produkteve te veta e te ardhura te tjera 40,000,000 41,000,000 

Të ardhura të trasheguara nga vitet e kaluara 362,000,000 362,000,000 

TOTALI   I+II 2,680,000,000 2,657,460,000 

 
 
Të ardhurat, në krahasim me planifikimin, janë realizuar në masën 99.2% , dhe këtu ka ndikuar kryesisht 
mosrealizimi nga e ardhura e tarifës së aparatit televiziv, në vlerën ~11,340,000 lekë, rënia e kursit të 
këmbimit të llogarisë në dollarë USA që gjatë vitit 2017 reflekton në uljen e të ardhurave nga kontrata e 
bashkëpunimit me Kinën në vlerën 9 milion lekë. 
 
I-Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në nivelin e planifikuar në programet e financuara nga 
buxheti i shtetit : 

 
a)Në Programin e parë « Bashkatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor », në zbatim të nenit 116/a,b,c të ligjit 
nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht përcakton “Financimi 
nga Buxheti i Shtetit” perfshin : 
a) shërbimin e transmetimeve audio për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë; 
b) shërbimin e transmetimeve audio për publikun e huaj; 
c) shërbimin e transmetimeve audiovizive për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë;  
ështe tërhequr financimi në vlerën totale 245,000,000 lekë, bazuar në situacionet mujore të Njësive e 
strukturave që kryejne këto sherbimeve, si edhe pagesat e kryera për tarifat e shërbimit satelitor për 
Eutelsat ,Ses Astra. 
b)Në Programin e dyte « 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 
57,000,000 lekë , bazuar në situacionet mujore për paga, sigurime shoqerore. 
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 63,000,000 lekë për aktivitetet si vijojnë: 
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Eurosong 2017, Fesivali Junior Eurovision, Filmin serial “Ti mund të më quash Xhon”, Festivalin e 56-të 
Këngës në RTSH dhe programet festive të fundvitit. 
d)Në Programin e « Projekteve Teknike per 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: 
d.1)Investime në Teknologji në vlerën ~200,000,000 lekë janë realizuar 100%., në dy projekte: 
*Investime në përshtatje me teknologjinë , për përshtatjen e stacioneve ekzistuese për montimin e  teknologjisë  
digjitale me standartet bashkëkohore; u kryen investime për rikonstruksionin e stacioneve Mide, Tarabosh, 
Cervenakë, Gllavë, Sopot, Llogara. 
*Investime në Teknologji për data center, për transmetimet satelitore, përmirësim dhe shtim kanalesh 
satelitore, teknologji dhe studio lajmesh, investim në teknologji transmetimi për kanalet e platformës 
tokësore NDVB-T2 .  
d.2) Shpenzime për sherbimin e mirëmbajtjes se rrjetit të digjitalizimit etj.  në vlerën 300,000,000 lekë, 
nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi kontraktor për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit 
gjatë vitit 2017, si edhe është kryer  likuidimi pjesor i këstit të dytë të kredisë së digjitalizimit. 
 
Ndonëse të gjithë zerat e financimit janë realizuar 100% , theksojmë këtu se shpenzimet e RTSH-së për 
këto programe janë në vlera më të larta dhe përballe detyrimit të kryerjes së tyre, RTSH-së i është dashur të  
përballojë nga fondet e të ardhurave të veta diferencat e pambuluara nga fondet buxhetore. 
 
II-Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH kanë patur ecurinë si vijon : 
 
1.E ardhura  nga tarifa e përdorimit të aparateve televizive.  
Të ardhurat nga kjo tarifë janë realizuar në nivelin 99% gjatë vitit 2017, ose e shprehur në vlerë absolute, 
për 11.340.000  lekë më e ulët nga planifikimi. Arkëtimi i kësaj të ardhure ka përbërë burimin kryesor të të 
ardhurave të RTSH-së, si përsa i përket vlerës mujore, ashtu edhe kronologjisë së arkëtimit brenda afateve 
të parashikuara.  
2.Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese të RTSh-së 
Realizimi i këtyre të ardhurave ka qenë konform detyrimeve dhe është kryer brenda afateve të parashikuara 
në periudhat përkatese . 
Gjatë vitit 2017, si rezultat i mosrealizimit të vënies në funksion të pajisjeve sipas allotmenteve për 
kontratat e parashikuara në fillim të vitit, duke ndjekur hap pas hapi riskun e mosrealizimit, RTSH-së  i 
është dashur të rishikojë të ardhurat e parashikuara, duke pakësuar me 25,000,000 lekë  buxhetin e këtij 
zëri. 
3.Të ardhurat nga reklamat, njoftimet etj. 
Gjatë këtij viti nuk është arritur të realizohet planifikimi vjetor në masën 4%, ose një mungesë në vlerë 
absolute prej 3,400,000 lekë. Krahasuar me ecurine e te ardhurave te realizuara nga ky zë gjatë dy viteve të 
fundit, realizimi i këtij zëri në vitin 2017 paraqitet me rritje. 
4.Të ardhura nga Koorporata e Përgjithshme e Radio-Televizionit të Kinës për bashkëpunim 
Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik 
Bazuar në Kontratën e RadioBashkëpunimit në valë të shkurtra midis Shqipërisë dhe Kinës, është realizuar 
100%  vlera e parashikuar në kontratë prej 700,000 USD gjatë vitit 2017, përfshirë këtu edhe vlera 150,000 
USD në formën e grantit, e cila  u përdor për pajisje,sipas kërkesave të njësive të vartësisë.  
Diferenca e mosrealizimit, në vlerën 9,000,000 lekë vjen si rezultat i rënies së kursit të këmbimit të 
monedhës USD me lekun (nga1 usd=127.20 lekë në parashikimin e fillimit të vitit 2017).  
5.Të ardhura nga shitja e produkteve të veta e të ardhura të tjera  
Të ardhurat e këtij zëri janë realizuar mbi nivelin e planifikuar. Gjatë vitit 2017 në këtë zë janë të përfshira 
të ardhurat  nga kontratat e qerasë së ambjenteve, pajisjeve dhe studiove, nga klikimet e kanaleve të RTSH-
së në youtube, shitja e  materialeve arkivore, nga rimbursimi i shpenzimeve të radiostacionit të Cerrikut   
për detyrime nga kontrata e radio-bashkepunimit në valë të shkurtra midis Koorporatës së Përgjithshme të 



 4 

Radio Televizionit të Kinës për Bashkëpunimin Ndërkombetar Tekniko-Ekonomik dhe Drejtorisë së 
Stacioneve Transmetuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit. 
6.Të ardhura të trashëguara nga vitet e kaluara  
Të ardhurat e këtij zëri kanë përfshirë gjendjen e të ardhurave të trashëguara në llogaritë bankare të RTSH-
së në 1 janar 2017. 
 
C.Krahasimi i të ardhurave gjatë tre viteve të fundit 

 
Tabela 2                                                                                            Ne 000/leke 

TE ARDHURAT Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 

I Financimi nga buxheti 357,000,000 501,927,000 865,000,000 

Sherbimi per shqiptaret jashte kufirit 240,000,000 245,000,000 245,000,000 

Prodhime filmike,veprimtari artistike mbarekombetare 62,000,000 53,000,000 63,000,000 

Orkestra Simfonike RTSH-se dhe kinematografise 55,000,000 57,000,000 57,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjivete reja  146,927,000 500,000,000 

II.Te ardhura te Institucionit 2,174,000,000 1,894,994,000 1,792,460,000 

Të ardhura nga taksa aparatit televiziv 1,139,000,000 1,342,994,000 1,188,660,000 

Te ardh. Shfrytezimi i  InfrastrukturesTransmetuese  93,000,000 91,000,000 44,200,000 

Reklama,njoftime etj. 60,000,000 74,000,000 76,600,000 

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën 90,000,000 91,000,000 80,000,000 

Të ardh. shitja produkteve te veta e te ardhura te  tjera 42,000,000 36,000,000 41,000,000 

Të ardhura të trasheguara nga vitet e kaluara 750,000,000 260,000,000 362,000,000 

TOTALI   I+II 2,531,000,000 2,396,921,000 2,657,460,000 

 
 
B.Struktura e shpenzimeve te realizuara per vitin 2017 paraqitet si vijon: 
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Ndërsa realizimi i shpenzimeve  në krahasim me parashikimin e vitit 2017, paraqitet: 

                                                                               Në lekë 

 
Nr 

 
Emertimi 

   Planifikimi 
      Viti 2017 

Realizimi 
      Viti 2017 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  792,800,000 788,897,000 

2 Materiale,lende djegese 51,270,000 49,699,000 

3 Projekte filmike,artist.etj & Fondi prodhimit Pavarur  255,000,000 245,190,000 

4 Organizma Nderkombetar 120,000,000 119,950,000 

5 Sherbime nga te trete 250,910,000 242,464,000 

6 Shpenzime  udhetimi e dieta 78,890,000 78,859,000 

7 Shpenzime te tjera operative 52,280,000 51,308,000 

8 Investime dhe mirembajtje rrjeti digjitalizimi 664,850,000 649,029,000 

9 Shpenzime per interesa dhe keste kredie 414,000,000 291,000,000 

 TOTALI 2,680,000,000 2,516,396,000 

 
Nga të dhenat e mësipërme shpenzimet janë realizuar në masën 94%. 
Në mënyre analitike realizimi i cdo zëri paraqitet si vijon : 
 
*Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar pothuajse 100%. Gjatë vitit 2017 janë 
reflektuar ndryshimet strukturore,janë bërë ndryshimet brenda për brenda zërave. Niveli i pagave sipas 
kategorive ka mbetur i njejtë. 
 
*Zëri Materiale  përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale ndihmëse dhe 
lëndë djegëse(karburant). Realizimi i këtij zëri është në masën 97% dhe është realizuar në përqindjen më të 
lartë në Njësinë Teknike dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së, kryesisht në funksion të të gjitha 
strukturave të vartësise. 
 
*Zëri i projekteve Filmike dhe Artistike  & Fondi i prodhimit të pavarur , përfshin  
a)të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, programe sportive, 
artistike, dhe është realizuar 100% ,në vlerën e parashikuar 225,000,000 lekë. 
b)shpenzimet për fondin e prodhimit të pavarur, realizuar në vlerën 20.200,000 lekë nga 30,000,000 lekë 
planifikuar.Kjo diferencë është më e vogël po të mbajme parasysh që një përqindje e vlerës së kontratës 
mbetet të realizohet në vitin 2018, me dorezimin e materialeve në Arkivën e RTSh-së.   
 
*Zëri i Organizmave Ndërkombetarë përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen ndaj organizmave 
nderkombëtare, si Eutelsat, Ses Astra, për shërbimin satelitor, EBU për pagesat për transmetime në radio, 
televizion, Aktualitet, të drejta transmetimi të programeve e aktiviteteve të ndryshme artistike dhe sportive. 
Gjithashtu në këtë zë përfshihen dhe pagesat e kuotizacioneve ndaj organizmave të tjerë ndërkombëtare, 
Circom, Copeam, Fiat, AFP, Erno etj. Realizimi i këtij zëri gjatë vitit 2017 është në masën 99%. 
 
* 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, shpenzimet telefonike, shpenzimet për ruajtjen e sigurisë fizike të objekteve të RTSH, 
shpenzimet e internetit, qera të ambjenteve, si dhe shpenzime të tjera për të drejten e autorit, prurësin e 
reklames, shërbimin e fibrave optike, prodhimin e sinjalit tv etj. Realizimi i këtij zëri është në nivelin 97%. 
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*Zëri i shpenzimeve Udhëtim e dieta është realizuar 100% , në të gjitha njësite e vartësise dhe gjatë vitit 
2017 janë bërë edhe ndryshimet brenda strukturave, gjithmonë në vlerën e planifikuar në fillim të vitit. 
 
*Zëri i shpenzimeve të tjera Operative është realizuar në nivelin 98%. Në këtë zë janë përfshirë 
shpenzimet për pritje e përcjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, shpenzimet për honorare në të gjitha 
drejtoritë e sistemit, si edhe shpenzimet për taksa,tatime etj. 
 
*Zëri i shpenzimeve për Investime  është realizuar në nivelin 95%. 
Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për investime në teknologji për blerje pajisjesh të ndryshme për 
transmetimin e sinjalit nga SD ne HD dhe Furnizim-Vendosje materiale teknologjike në studion e 
Prodhimit Storage, tenderuar në dhjetor të vitit 2016 dhe zbatuar  gjatë vitit 2017. 
*Investime në përshtatje me teknologjinë , për përshtatjen e stacioneve ekzistuese për montimin e teknologjisë  
digjitale me standartet bashkëkohore; u kryen investime për rikonstruksionin e stacioneve Mide, Tarabosh, 
Cervenakë Gllavë  Sopot, Llogara (realizuar nga financimi buxhetor) 
*Investime në Teknologji për data center, për transmetimet satelitore, përmirësim dhe shtim kanalesh 
satelitore, teknologji dhe studio lajmesh, investim në teknologji transmetimi për kanalet e platformës 
tokësore NDVB-T2 (realizuar nga financimi buxhetor). 
 
Investime janë kryer edhe në Qendrat Rajonale Audiovizive Gjirokastër, Korcë, Kukës, si edhe 
rikonstruksione të pjesshme në arkivë, televizion etj. 
 
*Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes i parashikuar është realizuar në nivelin  94% ,nga fondet e buxhetit 
te shtetit. Vlera e parealizuar është fatura e muajit nëntor,e cila mbetej të arketohej nga të ardhurat e vetë 
RTSh-së, e në mungesë të gjendjes financiare likuidimi u krye në muajin janar 2018. 
 
*Zëri i shpenzimeve të kesteve dhe interesave të kredisë është realizuar sipas pagesave të përcaktuara 
nga Deutsche Bank. Kësti i parë i kredisë u pagua në muajin Shtator 2017 dhe vlera 97 milione lekë nga 
buxheti i shtetit u lëvrua në muajin dhjetor 2017. 
 
   
C.Krahasimi i Shpenzimeve të RTSH gjatë tre viteve te fundit 

                   

Nr Emertimi VITI 2015 VITI 2016 VITI 2017 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  775,500,000 784,345,000 788,897,000 

2 Materiale,lende djegese 43,300,000 57,293,000 49,699,000 

3 Projekte filmike,artistike,etj 199,200,000 319,685,000 245,190,000 

4 Organizma Nderkombetare 112,500,000 108,738,000 119,950,000 

5 Sherbime nga te trete 183,900,000 240,630,000 242,464,000 

6 Shpenzime  udhetimi e dieta 64,400,000 80,600,000 78,859,000 

7 Shpenzime te tjera operative 29,300,000 31,976,000 51,308,000 

8 Investime, Mirambajtje rrjeti digj.  818,200,000 460,414,000 649,029,000 

9 Shp.interesa dhe keste kredie   291,000,000 

 TOTALI 2,225,800,000 2,083,681,000 2,516,396,000 
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C.Detyrimet e të tretëve ndaj RTSH-së 
Arkëtimi i detyrimeve kontraktore gjatë vitit 2017 ka vazhduar në mënyrë sistematike nëpërmjet 
bashkëpunimit të strukturave përkatëse në Drejtorine e Pergjithshme te RTSH. 
 
Gjatë vitit 2017 në mënyrë të përmbledhur, sipas informacionit te ardhur, detyrimet debitore sipas 
drejtorive, paraqiten në vijim : 
1.Problematika në detyrimet e krijuara nga Shfrytëzimi i Infrastrukturës së Transmetimit 
 

NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Ministria Mbrojtjes 288,000 

2 Top Albania  1,492,488 

3 Plus Communication 569,743 

4 Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve 72,000 

5 Banka e Shqiperise 180,000 

6 Sherbimi Informativ Shteteror 276,000 

7 Abisnet 36,000 

8 Ideatel 108,000 

9 Vodafone 62,500 

10 Drejt.Rajon. Kufirit Migrac. Peshkopi 18,000 

11 Multiscreen 378,869 

12 Guardia di Finanza 36,000 

13 Emiliano Hoxhaj Glob TV 372,556 

14 Radio Klan 132,279 

15 Televizioni Kombetar Klan 124,517 

16 Skorpion shpk radio Maria 215,659 

17 Drejtoria Policisw Qarkut Elbasan 60,000 

18 Inst.Ekzek.Veprave penale Korce 24,000 

19 Drejt.Policise Qarkut Vlore 48,000 

20 Kukes Tv 34,593 

21 Drejt.Rajon. Kufirit Migrac. Kukes 18,000 

22 Drejt.Rajon. Kufirit Migrac.Gjirokaster 18,000 

23 Pellumb Maci 36,000 

24 Drejtoria Vendore Policise Gjirokaster 18,000 

25 Alban Shehu  TV Berat 123,316 

26 BBC 985,230 

 TOTALI 5,727,750 
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Deri në këtë periudhë janë likuiduar detyrimet e mësipërme nga pjesa më e madhe e subjekteve, e 
janë dërguar për ndjekje në Njësinë Teknike e Drejtorinë e Marketingut subjektet debitore 
Multiscreen, Emiliano Hoxhaj, Plus Communication e Top Albania. Gjatë vitit 2017  vlerësohet si 
pozitive situata përsa i takon arkëtimit të detyrimeve brenda afateve kontraktore. 

 
2.Problematika në detyrimet e krijuara në Drejtorinë e  Marketingut etj. 

 

NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Ogilvy 4,264,750 

2 Sigal 3,392,680 

3 Ovation Advertising 92,173 

4 Unlimited Media 2,894,898 

5 EHW 200,000 

6 Tema TV 136,070 

7 ERT 105,000 

8 Landmark Communications 554,400 

9 Brunes 33,932 

10 Birra Tirana 50,000 

11 Spitali Kontinental 100,000 

12 Auto master 36,000 

13 New Moment 398,559 

14 Top channel 60,000 

15 ATSH 720,000 

16 Coca Cola 266,000 

17 Dife Kareci 15,300 

18 Raiffeisne Bank 353,225 

19 Top Channel 60,000 

20 Alfa 63,826 

21 Red Bull 112,171 

22 Mccain 83,510 

23 Dila shpk 100,000 

24 Tibo shpk 400,937 

25 Paza Projekt  112,500 

26 Publicita 34,560 

27 Gener 2 1,062,880 

28 Pirro shpk 120,000 

29 Century 21 132,760 

30 Teg 73,994 

 TOTALI 16,030,125 
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Detyrimet e mësipërme janë dërguar në Drejtorinë e Marketingut për njoftimin dhe ndjekjen sipas   
kontratave të lidhura në këtë drejtori. 

   Nga detyrimet e tabelës së dytë, për ndjekje mbetet situata me subjektet Ogilvy, ERT, Automaster,  
Dila, Tema Tv. 
 
3. Problematika me subjektet, të cilat janë në proces gjyqësor. 
 
Më poshtë po paraqesim një pasqyrë të subjekteve, të cilat janë në proces gjyqësor, të pritshme për t’u  
arkëtuar, si edhe subjekte të cilat kanë problematika përsa i takon arkëtimit të detyrimit. 
 
Gjatë vitit 2017 janë ndjekur në Gjykatën e Apelit Tiranë procese gjyqësore të fituar në gjykatën e shkallës  
së parë kundër debitorëve të RTSH-së, por në vlera më të vogla, si dhe janë hapur disa procese të reja si 
më poshtë: 
 
3.1   Detyrimet në Proces gjyqësor (në lekë). 
 

Nr. Subjekte Detyrime Gjendja 

 Subjekte që janë në 
përmbarim  

4,326,912  

1 Drejtoria Policisë 
Qarkut Vlore 

330,740 Fituar, është në ekzekutim në Zyrën 
Përmbarimore Vlorë 

2 Media Art 134,994 Fituar, dërguar në Përmbarim po 
nuk i gjendet adresë 

3 Centrum Production 375,333 Fituar, është nxjerrë urdhëri i 
ekzekutimit dhe është dërguar për 
ekzekutim 

4 Kompania MCDR 
Shiroka 

400,000 Fituar, është nxjerrë urdhëri i 
ekzekutimit dhe është dërguar për 
ekzekutim 

5 Star  Airways Albania 157,205 Në proces gjykimi në shkallën e 
parë 

6 Alfatelekom 918,000 Fituar, dërguar në Përmbarim 

7 2 AL shpk 815,000 Fituar, dërguar në Përmbarim po 
nuk i gjendet adresë 

8 Menocon internet 292,000 Fituar, është dërguar për ekzekutim 

9 Roland Delia 288,000 Fituar në shkallën e parë  

10 KESH 499,500 Fituar, është nxjerrë urdhëri i 
ekzekutimit dhe është dërguar për 
ekzekutim 

11 “ALSAT” sh.a. 116,140 Fituar është nxjerrë urdhëri i 
ekzekutimit dhe është dërguar për 
ekzekutim 

 Subjekte në Proces 
gjyqësor 

 
2,887,482 

 

1 Kelmend 375,000 Në proces 

2 Eurosig 2,512,482 Në proces, pjesërisht arkëtuar viti 
2017 

  Fituar e në proces 
gjyqësor per t’u 
arkëtuar  

7,214,394  
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Gjatë vitit 2017  janë arkëtuar detyrimet nga subjektet Ministria e Mjedisit në vlerën 1,440,000lekë, Dynamic Sound  
në vlerën 527,836 lekë, Eurosig pjesërisht në vlerën 1,393,518.Vlera e arkëtimit është ~3,362,000 lekë. 
 
3.2.Detyrimi i subjektit Radio+2 në vlerën 10,064,727 lekë ështe në proces realizimi kontratë i  
shkëmbim Shërbim interneti për RTSH, kontratë e cila gjatë vitit 2017 u rishikua dhe nga një shërbim me  
vlerë më të madhe,vjen edhe pakësimi i këtij detyrimi qëe nga viti 2004. 
 
3.3 Grupi i subjekteve debitore të tabelës së mëposhtme  përfshin detyrimin e kërkuar në rrugë  
gjyqësore për detyrime që i takojnë periudhës 2000-2004, si edhe tabela e dy subjekteve (TV Klan, 
Top Albania), për të cilat nga Bordi i Administrimit janë dhënë rekomandimet përkatëse Drejtorisë së  
Përgjithshme të RTSh. 
~Procedurat për subjektete  Radio Butrinti, Agjensia De&Ca, TVA  janë kthyer mbrapsht nga gjykata pasi nuk ekzistojnë  
si subjekte, ose për subjektin Galaxy është ekzekutuar pjesërisht e më pas nuk gjendet subjekti.  
-Subjekti Media 99 ose TV Koha, është fituar  procesi dhe është në ekzekutim në përmbarim privat. 

 

Nr. Subjektet te fituara ne gjyq pa adrese Detyrimi 

1 Media 99 5,368,500 

2 TV Arbëria 11,656,824 

3 Radio Butrinti 630,000 

4 Agjensia De&Ca 14,224,654 

5 Agjensia Galaxy 1,625,000 

 Totali i subjekteve  33,504,978 

   
 

Nr. Subjektet Detyrimi 

1 Media 6 TV KLAN 3,444,054 

2 Top Albania 3,640,624 

 Totali i subjekteve 7,084,678 
 

 
 
Lidhur me periudhën në vijim, Bordi i Administrimit paraqet këto sugjerime: 
 
1.Të vijojnë kontaktet me Operatorin e Shpërndarjes së Energjise Elektrike, për një realizim ritmik të të 
ardhurave nga tarifa e shërbimit për aparatet televizive, sipas programit buxhetor të miratuar, si dhe 
rakordimi i të ardhurave tëe realizuara gjatë viteve 2016 dhe 2017. 
2.Të informohet Këshilli i Ministrave dhe Ministria e Financave lidhur me situatën financiare të RTSh-së 
për vitin 2018, risqet në realizimin e treguesve financiare dhe të kërkohen burime shtesë të financimit 
buxhetor. 
3.Të vijojnë përpjekjet për tërheqjen e sa më shumë reklamave, njoftimeve, marrë parasysh se RTSh do të 
jetë transmetuesi ekskluziv i Kupës së Botës në futboll - Rusi 2018. 
Nga strukturat e Marketingut dhe të Marrëdhënieve me jashtë, të bëhen përpjekje per shitjen e programeve 
të realizuar nga RTSh-ja, si dhe atyre që do të realizohen gjatë vitit 2018, si jashtë ashtu dhe brenda vendit. 
4.Të vijojë arkëtimi i debitorëve, ku vëmendje të tregohet dhe ndaj atyre me kontrata shkëmbimi. 
Gjithashtu të vijojnë procedurat ligjore ndaj subjekteve që kanë kaluar të gjithë afatet kontraktore për 
kryerjen e pagesave ndaj RTSh-së. 
5.Të  arrihen rezultate konkrete lidhur me të ardhurat që rrjedhin nga shfrytëzimi i sistemit të digjitalizimit, 
duke vepruar me rigorozitet për shërbimin e ofruar dhe llogaritjen e detyrimeve. Në këtë drejtim, Drejtoria 
e Përgjithshme e RTSh-së të verifikojë rregullat ekzistuese, me synimin për përmirësimin e tyre drejt një 
administrimi të plotë e të kontrolluar të shërbimeve që ofron RTSH ndaj të tretëve. 
6.Investimet të përqendrohen në ato drejtime, të cilat sjellin përmirësime në cilësinë e programeve të 
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realizuara nga RTSh, çfarë mund të ndikojë pozitivisht në shtimin e të ardhurave. 
7. Në strukturën organizative të mbahet parasysh fakti që të mos sjellë ndryshime të nivelit aktual të 
shpenzimeve për paga e sigurime shoqerore. 
8.Të vijojë puna për hartimin e planit të biznesit të RTSh-së, sipas afateve të përcaktuara në Urdhërin e 
Drejtorit të Përgjithshëm, plan i cili do të shërbejë si një dokument i rëndësishëm për një administrim edhe 
më efektiv për RTSH-në.  
 
 
BORDI I ADMINISTRIMIT TË RTSH 
 
Pandi MADHI    -Kryetar 
 
Vjollca BRAHO   -Anëtare  
 
Albina PULLA    -Anëtare 
 
Adriatik BRAÇE   -Anëtar 
 
 
 
 



 

 

 
 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME 
DREJTORIA EKONOMIKE 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr.______prot.                       Tiranë, më 23.07.2019 
        
   Lënda :   REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË                                                                                                       
                                      GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË TË  VITIT 2019 
        
    Drejtuar :        Z.Thoma GËLLÇI 
                               DREJTORI I PËRGJITHSHËM RTSH 
  
Realizimi i treguesve bazuar në Vendimin nr.1 datë 15 Shkurt 2019, mbi miratimin e buxhetit të 
RTSH për vitin 2019. 
 
I.Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë 6/Mujorit të parë të vitit 
2019                                             Në 000/lekë   

TE ARDHURAT 

Plani 
Buxhetit  
 Viti 2019 

Plani 
6/Muj.Pare  

Viti 2019 

Realizimi 
6/mujori 
pare 2019 

I Financimi nga buxheti 615,000 341,406 341,406 

Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000 149,600 149,600 
Projekte Filmike&Artistike 65,000 12,000 12,000 
Orkestra Simfonike RTSH 60,000 38,400 38,400 
Shërbim mirëmbajtje rrjeti digjitaliz.,etj 200,000 120,000 120,000 

Investime në Teknologji 50,000 21,406 21,406 
II.Të ardhura nga tarifa aparatit televiziv 1,400,000 700,000 627,721 

III.Të ardhura te institucionit 375,000 169,000 146,716 
Sherbim ambjentet transmetuese,tr.fm 147,000 52,000 32,951 

Reklama,njoftime etj. 95,000 30,000 26,765 

Të ardhura të tjera 57,000 27,000 27,600 

Të ardhura Kontrata me Kinën 76,000 60,000 59,400 

TOTALI   I+II 2,390,000 1,210,406 1,115,843 

Të ardhurat janë realizuar në masën 92% në krahasim me planifikimin ose me një 
mungesë në vlerë absolute ~94,6 milion  lekë. 
 
1-Të ardhurat nga buxheti jane realizuar ne masen 100%.Financimi buxhetor i tërhequr si 
gjashtërmujor përbën 56% ndaj totalit të planifikimit vjetor. 
Realizimi i financimit nuk ka hasur ne problematika dhe parashikohet i tille deri ne fund te vitit. 
 
2.E ardhura  nga tarifa e aparatit tv është realizuar në masen 89,7% ,me nje mungese nga 
planifikimi ne vlere absolute  72,279 mijë lekë. Nëse arkëtimi vijon në kete trend , vlera e 
munguar në buxhetin e vitit 2019 parashikohet ~ 145 milion lekë. Problematika  e vonesave në 
arkëtimin e tarifës duket se është normalizuar gjatë tre  muajve të fundit. 



 

 

 
 

3.Të ardhurat  e realizuara nga vetë RTSH paraqiten te realizuara ne masen 88%,ose me 
një mungesë në vlerë absolute ~21 milion lekë. 
a.Të ardhurat nga shërbimi në ambientet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm  
janë realizuar në masën ~63% ose me një mungesë në vlerë absolute 19 milion lekë .  
Nënvizojme këtu që në planifikimin gjashtëmujor është operuar me 35% të planit vjetor, pasi 
realizimi i këtij zëri pritet të realizohet në tremujorin e katërt të vitit 2019. 
Risku i realizimit të këtij zëri ne kufijte e planifikimit vijon të qëndrojë i lartë në kushtet aktuale  
të faturimit vetëm të kontratave ekzistuese. 
Niveli i riskut ulet ndjeshëm  në rast te rimbursimit nga AMA të operatoreve që mbështeten në 
rrjetin e RTSH-së për vitin e parë, si edhe faturimi për allotmentin e Tiranes. 
b.Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masen 89%, ose 
një mungesë në vlerë3,235 mijë lekë. Planifikimi si gjashtërmujor është bërë në nivelin 32% 
duke patur parasysh ecurine ne vite zgjedhore.. 
Risku i realizimit të të ardhurave të këtij zëri në kufijte e planifikimit vazhdon të qendrojë i lartë. 
Në këtë zë janë përfshirë edhe të ardhurat nga kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga 
subjektet kabllore në vlerën 2,506,608 lekë. 
c.Në zërin e të ardhurave të tjera janë realizuar të ardhurat e parashikuara në nivelin 102%. 
Realizimi i këtij zëri parashikohet të jetë edhe në vijim në nivelin e planifikuar, nisur edhe nga 
ecuria e viteve të tjera.  
Gjatë muajit qershor u arkëtua edhe detyrimi kontraktor në vlerën 550,000 usd nga kontrata e 
radiobashkëpunimit mes RTK dhe RTSH. 
 
II.Detyrimet e pritshme të arkëtohen nga të tretët   
 
NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Multiscreen shpk 4,303,070 
2 Top Albania  2,991,060 
3 Tv Apollon 1,989,588 
4 Focus media News 1,305,972 
5 UTV Education 383,102 
6 Plus Communication 316,356 
7 Mninistria e Mbrojtjes  828,000 
8 Drejt.Policise qarkut Vlore 96,000 
9 Abisnet 144,000 
10 UNDP  192,000 
11 Shoqeria Egnatia TV 863,000 
12 Extra Channel 497,000 
13 shoq mrm 502,644 
14 G2 media 641,342 
15 Shoqeria TV Sot 348,140 
16 Drejtoria Pergjithshme Burgjeve 108,000 
17 Banka e  Shqiperise  180,000 
18 Vodafone 900,000 



 

 

 
 

19 Pellumb Mci 108,000 
20 Inst.Ekz.Veprave penale Korce 36,000 
21 Inst.Ekz.Veprave penale Lezhe 36,000 
22 TV Klan 207,552 
23 Radio Kan 258,557 
24 Skorpion shpk radio maria 348,000 
25 Drejtoria Rajonale Kufirit Gjirokaster 72,000 
26 Telekom 710,000 
27 Guardia di Finanza 36,000 
28 Drejt.policise Qarkut elbasan 66,000 
29 Scan sha 496,000 
30 BBC 1,218,780 
31 Sherbimi Informativ shteteror 144,000 
32 Alban Shehu 110,865 

  TOTALI 20,437,028 
Nga vlera e mësiperme, shuma  6,700,000 lekë është faturuar në muajin qershor, e pritshme të 
arkëtohet në muajin Korrik 2019. 
Subjekti Top Albania është në proces të realizimit të një kontrate shkëmbimi  shërbimi. 
Vlera ~10 milion lekë është vlera e munguar nga sherbimi që RTSH u ka kryer subjektetv e që 
vjen kryesisht nga kontratat e operatorëve që janë mbështetur në rrjetin tone në allotmentetet e 
Fierit,Beratit e Lushnjës. Këto subjekte  vijojnë të kryejnë likuidime pjesore. 
 
-Detyrimet reklama,njoftime etj. 
 
NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Gogel 6,243,803 
2 Ogilvy 2,580,000 
3 De Holding 419,760 
4 Landmark Communication 531,000 
6 QAFE SHTAMA 473,000 
7 DELTA 126,882 
8 Studio Moderna Albania 155,340 
9 Gend Marketing Consulting 343,532 
10 Ovation Advertising 627,000 
11 Red Bull 166,000 
12 Teleshop 105,147 
13 ERT 105,000 
14 TIBO 100,089 
15 Dila shpk 100,000 



 

 

 
 

16 Unlimited 1,683,805 
17 Birra Tirana 50,000 
18 Tilux 69,000 
19 Eurosig 1,102,468 
20 Coca Cola 103,032 
21 Komisioni Qendror I zgjedhjeve 2,238,625 
22 Refleksione  45,000 
23 Hygea Hospital 36,000 
24 ehw 206,000 
25 Ambasada Polonise 114,840 
26 Aima Sha 32,783 

  TOTALI 17,758,106 
Nga detyrimi i mësiperm po të zbresim vlerën e faturuar në fund të muajit qershor(6,544,095 
lekë),  detyrimi që duhej të ishte arkëtuar është në vlerën ~ 12 milion lekë dhe 50 % e këtij 
detyrime mbartet që nga vitit 2018. 
 
-Detyrimet që po ndiqen në rrugë gjygjësore: 
 
Nr. Subjekte Detyrime 

  Subjekte që janë në përmbarim  4,038,496 
1 Drejtoria Policisë Qarkut Vlore 330,740 
2 Media Art 134,994 
3 Centrum Production 375,333 
4 Kompania MCDR Shiroka 400,000 
5 Star  Airways Albania 157,205 
6 2 AL shpk 815,000 
7 Menocon internet 292,000 
8 KESH 499,500 
9 “ALSAT” sh.a. 115,724 
10 Alfatelekom 918,000 

  Subjekte në Proces gjygjësor   5,488,675 
1 Teknomedia Neser TV 1,175,143 
2 4 Plus media group 1,116,234 
3 Emiliano Hoxhaj 1,102,468 
4 Shoqeria Ora sha  146,121 
5 Shoqeria Channel one shpk 510,829 
6 Gener 2 1,062,880 
7 Kelmend 375,000 

  Fituar e në proces gjyqësor per t’u arkëtuar  9,527,171 



 

 

 
 

Detyrimet që po ndiqen me procese gjygjesore janë shtuar me ~5 milion lekë , pasi me gjithë 
njoftimet e herëpashershme subjektet nuk kanë kryer as likuidime pjesore. 
Situata me detyrimet ne menyre te permbledhur: 
-Vlera~  37 milion lekë është detyrim i pritshëm të  arkëtohehet . 
-Vlera ~ 9,5 milion lekë është duke u ndjekur në rrugë gjygjesorë  
-Vlera ~ 11 milion lekë mbetet të realizohet nga kontratat e shkëmbimit gjatë vitit 2018. 
 
III.Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë 6/mujorit të parë 2019                                                                   
                                                                                                           në 000/lekë 

 
Nr 

 
Emertimi 

   
Planifikimi 
    Viti 2019 

Planifikimi 
6/muj.I 
Viti 2019 

Realizimi 
6/muj.I 
Viti 2019 

1 Paga,shpërblime ,sig.shoqeror  801,150 396,175 390,992 

2 Materiale,lende djegese 66,500 35,910 33,819 

3 Projekte film.,artistike ,bl.dr.tv,f.p.pav. etj  317,000 228,500 227,214 

4 Organizma Nderkombetar 87,000 59,000 58,010 

5 Shërbime nga të trete 235,050 113,525 105,144 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,500 37,160 34,835 

7 Shpenzime të tjera operative 71,800 41,050 40,266 

8 Investime dhe miremb. rrjeti digj. 395,000 172,500 167,255 

9 Shpenz.këste e interesa kredie 330,000 170,000 547 

 TOTALI 2,390,000 1,253,820    1,058,082 

Realizimi i planit te shpenzimeve paraqitete  në masen 84%. Duke zbritur kredinë ,e cila u 
likuidua nga Ministria Financave, realizimi i planit te shpenzimeve paraqitet  98%. 
Të gjitha shpenzimet janë realizuar brenda limiteve të planifikimit dhe bazuar në nivelin e të 
ardhurave të RTSH-së. 
a)Në zërat e shpenzimeve të materialeve dhe investimeve janë parashikuar gjatë kësaj periudhe 
vetëm shpenzimet e domosdoshme, ndërsa realizimi i tyre do të shihet në varësi të ecurisë së 
arkëtimeve në RTSH. 
b)shpenzimet për të tretë e shpenzimet operative janë realizuar gjithashtu konform kontratave e 
vendimeve përkatëse, brenda limiteve të planit, por janë shoqëruar edhe me vonesa në likuidim si 
rezultat i mungesës së të ardhurave cash në muajin e planifikuar. 
c)Shpenzimet për projektet filmike e artistike janë realizuar në nivelin ~70% ndaj totalit të 
planifikuar vjetor, por situata në vijim parashikon aktivitete të rëndësishme e fondet e mbetura 
në dispozicion në këtë zë janë mjaft të limitura.RTSH mbart detyrime ndaj të tretëve në një vlerë 
~70 milion lekë, si rezultat i mungesës së të ardhurave të planifikuara .Këto detyrime janë krijuar 
kryesisht : 
-për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit~21 milion lekë  
-kontrata blerje te drejta tv në një vlerë ~45 milion lekë 
Në mënyrë të përmbledhur , duke analizuar situatën e deritanishme të të ardhurave dhe 
shpenzimeve , risku i realizimit të buxhetit të RTSh gjatë këtij viti vijon të paraqitet i lartë. 



 

 

 
 

 
IV.CASH FLOW Korrik-Dhjetor  2019 
 

    Periudha Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor 
Gjendje ne banke  80,000,000 37,200,000 37,400,000 53,600,000 87,800,000 93,000,000 

TE ARDHURAT 
      Financimi Buxhetor 40,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 35,000,000 

antena 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
reklamat 5,000,000 3,000,000 3,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
rimbursimi china etj. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
taridfa ap.rtv 98,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 
te tjera Eutelsat,China 

   
15,000,000 

   TOTALi ardh.  226,200,000 173,400,000 193,600,000 226,800,000 236,000,000 236,200,000 
  

       SHPENZIMET  
       Pagat,Sigurime ,shperblime  69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000 69,000,000 75,000,000 

 energjia  8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
 Projekte filmike artistike  58,000,000 9,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 55,000,000 
 rojet civile  4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 Udhetim e dieta   7,000,000 5,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
 Qera  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 Honorare  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 karburant  - - 5,000,000 - - 5,000,000 
 Eutelsat,Ebu  7,000,000 6,000,000 7,000,000 6,000,000 6,000,000 7,000,000 
 Materiale  3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000 
 Te tjera  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 
 Mirembajtaja  21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 

   Investime  
    

25,000,000 60,000,000 

 TOTALi shpenz.  189,000,000 136,000,000 140,000,000 139,000,000 143,000,000 236,000,000 
  37,200,000 37,400,000 53,600,000 87,800,000 93,000,000 200,000 

 
Cash flow  parashikon të ardhurat e shpenzimet mbi bazën e realizimit faktik të gjashtëmujorit të 
parë e nga keto të dhëna rezultojnë  risqet si vijojnë deri në fund të vitit 2019 : 
-Mungesë e të ardhurës nga tarifa   deri në fund të vitit ~ 175 milion (bazuar në nivel mesatar pa 
përfshirë abonentet jofamiliare) 
-Mungesë e të ardhurës së shfrytëzimit të infrastruktures transmetuese RTSH në vlerën ~105 
milion lekë, nëse bazohemi vetëm në realizimin gjashtëmujor. 
- Mungesë e të ardhures nga reklama,njoftime etj. në vlerën ~45 milion lekë nëse bazohemi në 
realizimin e këtij zëri gjatë gjashtëmujorit të pare e me një rritje të vogel nga ecuria e viteve të 
kaluara. 
 
Përballe këtyre risqeve, RTSh e ka të pamundur të likuidojë edhe këstin e radhës së 
kredisë në muajin shtator 2019. 
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   Lënda :   REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË                                                                                                       
                                      GJATË NËNTËMUJORIT TË  VITIT 2019 
 
   
    Drejtuar :        Z.Thoma GËLLÇI 
                               DREJTORI I PËRGJITHSHËM RTSH 
    

 BORDIT TE ADMINISTRIMIT RTSH 
                              
 Realizimi i treguesve bazuar në Vendimin nr.1 datë 15 Shkurt 2019, mbi miratimin e buxhetit të 
RTSH për vitin 2019. 
I.Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë 9/Mujorit të vitit 2019 
                                                                                        Në 000/lekë   

TE ARDHURAT 

Plani 
Buxhetit  
 Viti 2019 

Plani 
9/Mujori  
Viti 2019 

Realizimi 
9/Mujori 
pare 2019 

% 
realizi

mit 

I Financimi nga buxheti 615,000 485,000 485,000 100% 

Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000 188,200 188,200 100% 

Projekte Filmike&Artistike 65,000 12,000 12,000 100% 

Orkestra Simfonike RTSH 60,000 54,800 54,800 100% 

Shërbim mirëmbajtje rrjeti digjitaliz.,etj 200,000 180,000 180,000 100% 

Investime në Teknologji 50,000 50,000 50,000 100% 
II.Të ardhura nga tarifa aparatit televiziv 1,400,000 1,050,000 940,254 90% 

III.Të ardhura te institucionit 375,000 275,000 197,246 72% 
Sherbim ambjentet transmetuese,tr.fm 147,000 110,000 58,270 53% 

Reklama,njoftime etj. 95,000 70,000    42,976 61 % 

Të ardhura të tjera 57,000 35,000 36,000 103% 

Të ardhura Kontrata me Kinën 76,000 60,000 60,000 100% 

TOTALI   I+II 2,390,000 1,810,000 1,622,500 90% 

Të ardhurat janë realizuar në masën ~90% në krahasim me planifikimin ose me një 
mungesë në vlerë absolute  188milion  lekë. 
1-Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në masen 100%. 
Financimi buxhetor i tërhequr si nentëmujor përbën 78.90% ndaj totalit të planifikimit vjetor. 
Realizimi i financimit nuk ka hasur në problematika dhe parashikohet i tille deri në fund të vitit. 
Eshte realizuar 100% zeri nvestime ne Teknologji. 
Ne muajin Tetor realizohet fondi i financimit buxhetor per zerat Orkestra Simfonike dhe 
Sherbimi i mirembajtjes se rrjetit digjital. Financimi buxhetor per keto dy zera mbulon vetem 



 

 

 
 

periudhen 10 mujore, e kjo  sjell si pasoje  qe shpenzimet e dy muajve te fundit  te perballohen 
nga te ardhurat e veta te RTSH.  
Vlerat e mbetura ne zerin e Bashkatdhetarët&Sateliti  52 milion leke dhe Projekte Filmike e 
Artistike 53 million leke mbeten te realizohen gjate tremujorit te fundit. 
 
2.E ardhura  nga tarifa e aparatit tv është realizuar në masen 90% ,me nje mungese nga 
planifikimi ne vlere absolute 109,7milion  lekë. Arkëtimet vijojnë me luhatje nga një muaj në 
tjetrin dhe realizimi mesatar paraqitet në vlerën ~104 milion lekë/muaj,nga 117 milion leke ne 
muaj qe ishte parashikimi ne fillim te vitit. 
Nëse arkëtimi vijon në kete trend , vlera e munguar në buxhetin e vitit 2019 parashikohet rreth 
140 milion lekë.  
 
3.Të ardhurat e RTSH paraqiten te realizuara ne masen 72%,ose me një mungesë në 
vlerë absolute ~78 milion lekë. 
Ne menyre analitike realizimi paraqitet si vijon : 
 
a.Të ardhurat nga shërbimi në ambientet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm  
janë realizuar në masën ~53% ose me një mungesë në vlerë absolute 51.7 milion lekë. 
Mosrealizimi  i ketyre te ardhurave krahasuar me planifikimin vjen si rezultat i faturimit te 
sherbimit vetëm vetem per tre allotmente, per periudhen Janar-Gusht 2019. Niveli i riskut eshte 
ulur disi gjate muajit shtator me faturimin qe ka kryer RTSH edhe për allotmentin e Tiranes. 
Niveli mesatar i faturimit paraqitetet  ~50%me i ulet krahasuar me planifikimin ne fillim te vitit. 
Duke analizuar kontratat e lidhura deri tani me operatoret sipas allotmenteve, risku i 
mosrealizimit parashikohet ne vleren rreth 65 million leke deri ne fund te vitit 2019. 
 
a.1 Realizimi  i ketyre te ardhurave krahas problematikave te mesiperme, paraqet  edhe detyrime 
te paarketuara nga subjektet  debitore, ndjekja e te cileve perben objektiv kryesor per RTSH. 
 

NR SUBJEKTET DETYRIMI 
1 Top Albania  3,483,065 
2 Tv Apollon 1,732,566 
3 Focus media News 2,934,956 
4 Multiscreen shpk 2,519,885 
5 Ministria Mbrojtjes 540,000 
6 Extra Channel 2,505,105 
7 Drejt.Rajonale Kufirit Gjirokaster 72,000 
8 Guarda di finanza 36,000 
9 UTV Education 524,122 
10 Shoqeria Egnatia 478,393 
11 Merlin Communication 1,005,300 
12 Insit.Ekz.Vepr.Penale Lezhe 36,000 
13 Insit.Ekz.Vepr.Penale Korce 36,000 
14 Alban Shehu 104,030 



 

 

 
 

15 Plus Communication 316,356 
16 Drejt.Policise qarkut Vlore 108,000 
17 Abisnet 180,000 
18 UNDP  192,000 
19 Sherbimi Informativ shteteror 240,000 
20 Shoqeria TV Sot 348,642 
21 Pellumb Maci 108,000 
22 Drejtoria Pergjithshme Burgjeve 108,000 
23 TV Klan 207,552 
24 Radio Kan 258,557 
25 Skorpion shpk radio maria 348,374 
26 Drejt.policise Qarkut elbasan 66,000 
27 Shoqeria Fax Media News 314,457 
28 Shoq.3DS&AF Entertainment 314,457 
29 BBF 314,458 
30 RTV Adria med 314,458 
31 banka Shqiperise 180,000 
32 G2 Media 625,081 
33 TV Kukes  314,457 
34 Scan sha 801,678 

  TOTALI 21,667,949 
    

Ne detyrimin e mesiperm eshte perfshire edhe faturimi i muajit shtator ne vleren prej  
8.37 million leke,detyrim i pritshem te arketohet ne periudhen ne vijim. 
Vlera 10.2 milion lekë është vlera e munguar nga sherbimi që RTSH u ka kryer subjektetve që 
vjen kryesisht nga kontratat e operatorëve që janë mbështetur në rrjetin tone në allotmentetet e 
Fierit,Beratit e Lushnjës. Si hap i domosdoshem mbetet ndjekja e situates se detyrimeve nga 
Njesia Teknike , ne menyre qe te arketohen brenda afateve dhe konform kontratavete gjitha 
detyrimet; si edhe bashkeveprimi me Drejtorine Juridike per nisjen e procedurave gjygjesore per 
subjektete qe nuk realizojne kontratat. 
 
b.Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masen 61.4%, 
ose një mungesë në vlerë 27 milion lekë. Ecuria e te ardhurave te ketij zeri eshte ne nivele te 
uleta realizimi,.ndonese nga Drejtoria Marketingut ishte parashikuar realizimi ne nivelin 100% te 
ketij zeri. Problematika ka lindur gjate zbatimit te kontratave,kryesisht me tre subjekte 
Sicred(14,150,000 leke )Albtelekom(7,200,000 leke) dhe Sigal (5,584,000 Leke).Gjate kesaj 
periudhe vlera e munguar e sherbimit per tre subjektet eshte 17,572,000 leke, pasi subjektet nuk 
kane sjelle spotet e parashikuara.  
Niveli mesatar i faturimit paraqitetet  ~50%me i ulet krahasuar me planifikimin ne fillim te vitit. 
Risku i realizimit të të ardhurave të këtij zëri në kufijte e planifikimit vazhdon të qendrojë i lartë.  
Në këtë zë janë përfshirë edhe të ardhurat nga kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga 
subjektet kabllore në vlerën 2,506,608 lekë. 



 

 

 
 

Nisur nga ecuria e deritanishme, vecanerisht realizimi i ketij zeri ne muajit Korrik e 
Gusht 2019, te ardhurat e pritshme  te ketij zeri per vitin 2019 paraqiten me nje risk ne 
mosrealizimin e planifikimit vjetor ne vleren ~ 25 milion leke. 
 
b.1 Realizimi  i ketyre te ardhurave krahas problematikave te mesiperme, paraqet  edhe detyrime 
te paarketuara nga subjektet  debitore, ndjekja e te cileve perben objektiv kryesor per RTSH. 
 
NR SUBJEKTET DETYRIMI 

1 Gogel 4,243,803 
2 Ogilvy 1,308,000 
3 De Holding 306,725 
4 Landmark Communication 530,792 
5 QAFE SHTAMA 473,031 
6 ehw 205,800 
7 Ovation Advertising 425,842 
8 Red Bull 197,944 
9 Teleshop 105,147 
10 ERT 105,000 
11 TIBO 100,089 
12 Dila shpk 100,000 
13 Birra Tirana 50,000 
14 Tilux 68,781 
15 Eurosig 2,468,303 
16 Raiffeisen 6,090 
17 Agjensia Telegrafike Shqiptare 360,000 
18 Telekom Albania 636,000 
19 Coca Cola 169,600 
20 United Albania Braweries 252,831 
21 Unlimited Media 1,959,507 
22 Refleksione  45,000 
23 Hygea Hospital 36,000 
24 Kompania Armata Kollektive 31,800 
25 Aima Sha 32,783 

  TOTALI 14,218,868 
 
Detyrime te ktijuara ne muajin shtator dhe te pritshme te arketohen ne periudhen ne vijim jane 
ne vleren 4,8 milion leke.Vlera 9,4 milion leke qendron ne kufij relativisht te larte dhe mbetet 
objekt i ndjekjes nga Drejtoria e Marketingut ne bashkepunim me Drejtorine Juridike.Rreth 50% 
e ketij detyrimi mbartet nga viti 2018. 
 



 

 

 
 

 
Detyrimet e mbetura nga kontratat e shkëmbimit  

 NR Kontrata shkembimi Vlera 
1 Tabbako Holding 1,893,650 
2 Megatek 76,552 
3 Neptun 539,138 
4 VEKO 889,057 
5 Ora News  1,257,700 
6 Channel One  1,257,700 
7 extra channel 1,951,790 
8 DEUTSCH COLOR 1,801,867 
9 Focus Media (news 24) 955,100 
10 Radio Televizioni Kosoves 4,781,000 
11 ECOMARKET 503,161 
12 Radio +2 Abisnet 858,558 
13 Studio Moderna Albania 155,340 
14 DELTA 126,882 

  Totali 17,047,495 
 
              Detyrime Subjekte per ndjekje nga DREJTORIA JURIDIKE 

Nr. Subjekte Detyrime 
  Subjekte që janë në përmbarim  3,707,756 
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. 115,724 
9 Alfatelekom 918,000 

  Subjekte në Proces gjygjësor   5,488,675 
1 Teknomedia Neser TV 1,175,143 
2 4 Plus media group 1,116,234 
3 Emiliano Hoxhaj 1,102,468 
4 Shoqeria Ora sha  146,121 
5 Shoqeria Channel one shpk 510,829 
6 Gener 2 1,062,880 
7 Kelmend 375,000 

  Fituar e në proces gjyqësor per t’u arkëtuar  9,196,431 

Detyrimet që po ndiqen me procese gjygjesore janë shtuar me  vleren ~5,5 milion lekë , pasi 
me gjithë njoftimet e herëpashershme subjektet nuk kanë kryer as likuidime pjesore per detyrimet 
per sherbime ne infrastrukturen e RTSH dhe reklama. 
Procedurat gjygjesore kane perfunduar per Subjekti Drejtoria Policise Qarkut Vlore , duke bere te munduar edhe 
arketimin e detyrimit te ketij subjekti ne vleren 330,740 leke. 



 

 

 
 

c.Në zërin e të ardhurave të tjera janë realizuar të ardhurat e parashikuara në nivelin 102.8%. 
Realizimi i këtij zëri parashikohet të jetë edhe në vijim në nivelin e planifikuar, nisur edhe nga 
ecuria e viteve të tjera.  
 
Ecuria e deritanishme e te ardhurave te realizuara si edhe arketimeve nga te tretet , 
vijojne te krijojne veshtiresi ne perballimin e shpenzimeve. 
-Mungesa e realizimit te te ardhurave gjate periudhes nentemujore paraqitete ne vleren 
~ 188  milione leke  
- Vlera e detyrimeve te pritshme te arketohen  ~45 milione leke  
 
Situata me detyrimet ne menyre te permbledhur paraqitet : 
-Vlera~  35,8 milion lekë është detyrim i pritshëm të  arkëtohehet . 
-Vlera ~ 9 milion lekë është duke u ndjekur në rrugë gjygjesorë  
-Vlera ~ 17 milion lekë mbetet të realizohet nga kontratat e shkëmbimit 2018,2019. 
-Vlera ~ 40,5 milion leke per detyrime te mbartura nga vietet e kaluara ,te fituara ne procese gjygjesore por pa 
adrese; si edhe det.te prapambetura te papranuara nga subjektet,per te cilat ka kaluar afati i parashkrimit 
 
III.Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë 9/mujorit 2019                                                                   
                                                                                                           në 000/lekë 
 
Emertimi 

   
Planifikimi 
    Viti 2019 

Planifikim
i 9/muj. 
Viti 2019 

Realizimi 
9/muj. 

Viti 2019 

%  
Realiz
imit 

Paga,shpërblime ,sig.shoqeror  801,150 582,768 577,353 99 

Materiale,lende djegese 66,500 57,280 55,864 97.5 

Projekte film.,artistike ,bl.dr.tv,f.p.pav. etj  317,000 254,774 241,707 94.8 

Organizma Nderkombetar 87,000 77,000 76,463 99.3 

Shërbime nga të trete 235,050 167,294 166,573 99.6 

Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,500 67,686 64,720 95.6 

Shpenzime të tjera operative 71,800 57,390 53,114 92.5 

Investime dhe miremb. rrjeti digj. 395,000 337,500 295,879 87.67 

Shpenz.këste e interesa kredie 330,000 320,000 819  

TOTALI 2,390,000 1,921,692  1,532,492 79.7 

 
Realizimi i planit te shpenzimeve paraqitetet  në masen 80%. Duke zbritur kredinë , e cila u 
likuidua nga Ministria Financave edhe ne muajin Shtator 2019, realizimi i planit te shpenzimeve 
paraqitet ne masen  96%. 
Të gjitha shpenzimet janë realizuar bazuar në nivelin e të ardhurave të RTSH-së. 
 
1.Zeri Paga,Mbikohe,sigurime shoqërore e shpërblime .Gjate periudhes nentemujore 
realizimi i ketij zeri ka qendruar ne nivelin e planifikimit dhe te gjitha ndryshimet strukturore jane 
kryer brenda limiteve te planifikimit.Perqindja e realizimit ndaj totalit te ketij zeri qendron ne 



 

 

 
 

nivelin 72%. Ndryshimet strukturore kerkojne ndryshime vetem brenda strukturave te 
vartesise, kryesisht ndermjet Njesise se Programeve ne pakesim ne  vleren 15 milion leke 
dhe Njesise Tematike dhe Lajmeve ne shtese ne vleren 8milion leke. 
Nisur nga ecuria nentemujore dhe planifikimi per periudhen Tetor-Dhjetor 2019 niveli i 
realizimit te ketij zeri parashikohet ne vleren totale prej 790 milion leke. 
Vlera 10 milion lekë mbetet per t’u rishperndare ne zërat e tjerë  tëshpenzimeve në 
buxhet. 
 2.Shpenzime materiale e lëndë djegëse.Realizimi i ketij zeri ne total eshte brenda limiteve te 
planifikimit, por paraqet ndryshime brenda struktures se tij per shpenzime materiale dhe lende 
djegese.Krahasuar me planin vjetor perqindja  e realizimit te ketij zeri eshte ne nivelin 84%.Ky 
fond parashikohet te realizohet 100% deri ne fund te vitit. Tejkalimet e zerit te karburantit(ne 
vleren ~3 milion leke si nentemujor),si rezultat i mungesave te energjise elektrike dhe shtimit te 
numrit te depozitave mbeten te kompensohen brenda parashikimit te zerit materiale kryesore e 
ndihmese.Njesia Teknike e RTSH ka paraqitur kerkesa shtese per vleren 6 milion leke materiale, 
por ndodhur perballe ketyre problemeve eshte e pamundur te planifikohet nje shtese fondi ne 
kete vlere.Ne varesi te realizimit cdo muaj do te shihet mundesia per rishperndarje vetem per 
vlera pjesore gjate ketij viti. 
3.Zëri projekte Filmike,Artistike,blerje të drejta televizive.Realizimi i ketij zeri eshte bere 
gjate periudhes nentemujore perben ~76% te planit vjetor.Vlera e mbetur 76 milion leke 
(perfshire ketu edhe fondin e prodhimit te pavarur)perfshin vleren e festivalit te kenges RTSH 
,programet e fund vitit dhe vetem pjeserisht projektet e miratuara deri ne kete periudhe . 
Parashikimi per kete ze per vitin 2019 eshte si vijon  :  

-Projekte artistike,filmike,bashkeprodhime                                    165,000,000 leke 

-Blerje te drejta televizive                                                            135,000,000 leke 

-Fondi prodhimit te pavarur                                                         17,000,000 leke 

Gjatë periudhës nëntëmujore janë realizuar : 

-Projekte artistike,filmike,bashkeprodhime                                   106,806,000 leke 

-Blerje te drejta televizive                                                           135,000,000 leke 

-Fondi prodhimit te  pavarur                                                                    0 leke 

Vlera e mbetur për periudhen Tetor-Dhjetor  është  ~76,000,000 lekë, nga të cilat : 

-Projekte artistike,filmike,bashkeprodhime                                       58,000,000 leke 

-Fondi prodhimit te pavarur                                                           17,000,000 leke 

Vlera ~58 milion leke eshte vlera e mbetur per projekte filmike e artistike, nga te cilat 53 milion leke do te 
terhiqen nga financimi buxhetor parashikuar per festivalin e kenges RTSH,programet e fundvitit ,serial tv etj. 

Vlera 17 milion leke parashikohet nga fondi i prodhimit te pavarur nuk eshte realizuar deri ne kete 
periudhe.Bashkengjitur eshte edhe nje liste e projekteve te Zyres se projekteve te miratuara gjate 



 

 

 
 

periudhes nentemujore.Bazuar ne projektet e miratuara ne kete ze situata paraqitet me nje risk te 
larte, pasi kerkon edhe fonde shtese, si edhe nje plan te prioriteteve se si do te operohet me 
projektet e miratuara deri tani. 

4.Zëri i shpenzimeve ndajr Organizmave Nderkombetare Realizimi i ketij qendron ne 
nivelin e planifikimit. Realizimi i tij kundrejt planifikimit vjetor perben ~87.8% si edhe 
parashikohet te realizohet brenda limiteve te planifikimit  deri ne fund te vitit. 

5.Zëri i shërbimeve nga të tretë.Realizimi i kyre  zeri analizohet ne menyre analitike ne te 
gjithe komponentet perberes te tij, pasi ndonese ne total paraqitet i realizuar brenda zerave ka 
tejkalime dhe mosrealizimi , te cilat mbeten objekt sistemimi . 

Realizimi ne total per zerat energji elektrike,uje,shp.telefonike,sherbimi i ruajtjes fizike dhe qerate 
qendron brenda limiteve te planifikimit nentemujor, ndersa si rezultat i shtimit te numrit te 
stacioneve ne kuader te digjitalizimit qendron ne nivele mbi planin realizimi i shpenzimeve te 
energjise elektrike.Deri ne fund te vitit parashikohet qe ky ze te kete nje mungese ne vleren ~3-4 
milion leke, vlere e cila mund te kompensohet nga elementet e tjere te shpenzimeve  brenda ketij 
zeri.Në këtë zë përfshihet  edhe nën zëri i shpenzimeve të tjera  

Parashikimi vjetor per kete ze qendron ne vleren   49,605,000 Leke si vijon: 

-Shpenzime të drejta Autori              ~13,000,000 leke 

-Shpenzime transmetimi  ~13,000,000 leke 

-Shp.Trajnime,Shp.gjygjesore,10% prures reklame,Sherbimi OTT ,si edhe  shpenzime te 
tjera operative  (taksa, siguracione etj.)              23,605,000 LEKE 

Gjatë periudhës nëntëmujore ky zë paraqitet i realizuar si vijon: 

Shpenzime te drejta autori     :  9,920,000leke, 

Digitalb kosto transmet.         : 8,800,000leke 

Shp.te tjera: Siguracione,taksa mak. 3,580,000 leke; Shpenz.gjygjesore  3,000,000 leke; 
Mirmb.rrjeti MC network.  :2,500,000 leke; Shp.riciklimi tend.ankandi   1,470,000 leke;  Shp 
pruresi reklames   2,837,000 leke, qera salle, led wall, pajisjesh, shp bileta, orkestra( sherbime per 
instrumentat), logot ,aplikime per asete ne rrethe, komisione etj. ne vleren     4,136,000 leke              

 Drejt.pergj.RTSh                                                              36,243,000 leke 

 Njesia Teknike                                                                   4,800,000leke 

 Njesia programeve                                                             2,900,000 leke 

Totali    nentemujor      :                                                    42,900,000 leke 



 

 

 
 

Vlera e mbetur e ketij fondi 6,7 milion leke, mbetet te perdoret ne periudhen ne vijim  per 
perballimin e kostove te transmetimeve te ndeshjeve te futbollit,si edhe zerave te planifikuar 
bazuar ne kontratat ekzistuese,vlere e cila eshte shume e ulet ,krahasuar me periudhen e ngarkuar 
te tremujorit te fundit. 

6.Zëri i shpenzimeve udhetim e dieta eshte realizuar brenda kufijve te planifikimit dhe 
parashikohet i tille deri ne fund te vitit. 

7.Zëri i  shpenzimeve të tjera operative paraqitet i realizuar ne masen 73,9% kundrejt planit 
vjetor te ketij zeri.Nisur nga ecuria e deritanishme e shpenzimeve, realizimi parashikohet te jete 
ne vleren 61milion leke, duke krijuar keshtu mundesine e rishpendarjes ne zerat e tjere te 
vleres 10 milion leke. 
 
8.Zëri shpenzime të mirëmbajtjes së rrjetit dhe investimeve  
Shpenzimet ne zerin e sherbimit te mirembajtjes se rrjetit te digjitalizimit parashikohen te 
realizohen brenda kufijve te planifikimit.RTSH. Gjate vitit 2019 mbarti te palikuiduar sherbimin 
per periudhen shtator-dhjetor 2018, e per pasoje nisur edhe nga buxheti i ketij viti dhe ecuria e 
arketimeve, parashikohet qe situata te vijoje e tille e te mbartet minimalisht nje detyrim 
dymujor(tetor-nentor) ne vitin qe vjen. 
-Në zërin e investimeve janë mbyllur procedurat me buxhetin e shtetit per investimet e 
parashikuara.Nderkohe Njesia e Prokurimeve ka nisur procedurat e tenderimit per vleren e 
mbetur per t’u financuar nga te ardhurat e RTSH. 
Me perfundimin e procedurave te tenderimit, do te shihet edhe mundesia e ndonje vlere sado te 
vogel te mbetur te ketij fondi, per t’u rishperndare kryesisht ne zerin materiale, per te plotesuar 
dhe emergjencat e krijuara kryesisht  ne Njesine Teknike. 
Në mënyrë të përmbledhur , duke analizuar situatën e deritanishme të të ardhurave dhe 
shpenzimeve, risku i realizimit të buxhetit të RTSh gjatë këtij viti vijon të paraqitet i lartë. 
RTSH eshte perpjekur te likuidoje gjitha detyrimet kontraktore , por ndodhet shpeshhere para 
faktit te mosrespektimit te afateve te likuidimit, si rezultat i mungeses se aftesise likuiduese ne 
afatet e parashikuara.   
Nga analiza e zerave te shpenzimeve,mundesia e rishperndarjes brenda buxhetit aktual 
eshte ne vleren 20,000,000 leke. 
Detyrimet që RTSH ka ndaj të tretëve paraqiten: 
-Ministria e Financave        3,997,869.19 Euro ose 495,7 milion leke  (tre keste kredije 2018-2019) 
-Rohde Schartz SLA            495,000 Euro      ose  60 million leke( korrik-shtator 2019) 
-Eutelsat                              17,485 Euro 
-EBU                                    3,500 Euro 
-Straight.. drejta tv                 42,000 Euro 
-AFP                                     1,974 Euro 
-Kosova Press                        1,900 Euro 
-Telekom                                                                292,000 leke 
-Bolv Oil                                                             7,715,232 leke 
-International Securiti Albania                                  3,367,160leke 
-Federata shqiptare e Futbollit                                  1,879,300 leke 
 
Totali                                  4,559,729 Euro            13,253,692  leke 



 

 

 
 

Nisur nga ecuria e deritanishme e arketimeve RTSH paraqet edhe nje Cash Flow per periudhen 
ne vijim : 

 
 

CASH FLOW TETOR   - DHJETOR 2019
Periudha tetor nentor dhjetor
Gjendje ne banke 80,000,000                   87,700,000                88,400,000                          

TE ARDHURAT
Financimi Buxhetor 40,000,000                   40,000,000                45,000,000                          
antena 5,000,000                     5,000,000                  5,000,000                            
reklamat 5,000,000                     5,000,000                  5,000,000                            
rimbursimi china etj. 1,200,000                     1,200,000                  1,200,000                            
taridfa ap.rtv 100,000,000                 100,000,000              100,000,000                        
te tjera Eutelsat,China 15,000,000                
TOTALi ardh. 231,200,000                253,900,000             244,600,000                        

SHPENZIMET
Pagat,Sigurime ,shperblime 66,000,000                   66,000,000                80,000,000                          
energjia 7,000,000                     8,000,000                  8,000,000                            
Projekte f ilmike artistike,DR.TV 6,000,000                     7,000,000                  63,000,000                          
rojet civile 4,500,000                     4,500,000                  4,500,000                            
Udhetim e dieta 7,000,000                     7,000,000                  7,000,000                            
Qera 2,000,000                     2,000,000                  2,000,000                            
Honorare 5,000,000                     5,000,000                  5,000,000                            
karburant 8,000,000                     -                            
Eutelsat,Ebu 7,000,000                     5,000,000                  6,000,000                            
Materiale 3,000,000                     3,000,000                  3,000,000                            
Te tjera 7,000,000                     12,000,000                7,000,000                            
Mirembajtaja 21,000,000                   21,000,000                21,000,000                          
Investime 25,000,000                25,000,000                          
TOTALi shpenz. 143,500,000                165,500,000             231,500,000                        

87,700,000                   88,400,000                13,100,000                           

Tabela e mesiperme jep vetem nje parashikim te perafert, nese deri ne fund te vitit ecuria e te 
ardhurave dhe shpenzimeve do te ndjeke kete realizim cash-flow.   

Situata veshtiresohet nese ndodhemi perballe faktit te mosrealizimit te te ardhurave , si edhe 
voneses ne arketim te tarifes se aparatit tv ne muajin dhjetor,e cila penalizoi RTSH ne vititn 
2018, duke mbartur detyrimet per paga, sla, investime etj. ne vitin 2019. 

         

 



 

 

 
 

BORDI I ADMINISTRIMIT 
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Nr.______prot.                       Tiranë, më  ___________.2020 
        
Lënda :Informacion për realizimin e treguesve financiarë te Radiotelevizionit Shqiptar për  
3-mujorin e parë të vitit 2020.                                                                              
                                       
          
Drejtuar : KËSHILLIT DREJTUES TË RTSH      
 
    Zotit Thoma GËLLÇI 
                               DREJTOR I PËRGJITHSHËM I RTSH 
  
Në mbledhjen e datës 18 maj 2020, Bordi i Administrimit analizoi rezultatet financiare të 
Radiotelevizionit Shqiptar për 3-mujorin  e parë të këtij viti, të cilat po i paraqesim në vijim: 
 
A.Realizimi i të ardhurave në krahasim me parashikimin gjatë 3/Mujorit të parë të vitit 

2020, u realizuan   94% , me një mosrealizim prej  rreth 39  milionë lekë.                                           

 Në 000/lekë  
 

Nr 
 
Emertimi 

   
Planifikimi 
 Viti 2020 

Parashik
.3 muj.I 
Viti 2020 

Realizimi 
3 muj.I 

Viti 2020 

Real.
ne % 

I. Financimi nga buxheti 634,000 190,550 190,550 100 

 Bashkatdhetarët&Sateliti 270,000 85,000 85,000 100 

 Projekte Filmike&Artistike 60,000 - -  

 Orkestra Simfonike RTSH 54,000 15,000 15,000 100 

 Shërbim mirëmbajtje rrjeti 
digjitaliz.,etj 

180,000 60,000 60,000 100 

 Investime në Teknologji 70,000 30,550 30,550 100 

II. Të ardhura nga tarifa aparatit TV. 1,420,000 355,000 319,400 90 

III. Të ardhura te institucionit 346,000 60,000 56,765 95 

 Sherbim ambjente transmetuese,tr.fm 150,000 38,000 37,466 99 

 Reklama,njoftime etj. 150,000 15,000 13,299 89 

 Të ardhura të tjera 46,000 7,000 6,000 86 

  TOTALI 2,400,000 605,550 566,715 94 

 
1.Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në masën 100%. 
2.E ardhura  nga tarifa e përdorimit të aparateve televizive është realizuar në masën 90% në 
krahasim me parashikimin. Arketimi i tarifës në muajt janar e shkurt ka qenë në nivele me të 
larta, ndërsa në muajin mars dhe prill vlerat kanë rezultuar me pak se parashikimi, duke krijuar  
një mosrealizim prej rreth 36 milionë lekë. 
 3.Të ardhurat  e realizuara nga vetë RTSH  



 

 

 
 

a.Të ardhurat nga shërbimi në ambjentet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm  
janë realizuar në masën ~99% si tremujor. Risku i realizimit në periudhën në vijim të këtij 
zëri vijon të parashikohet në një mosrealizim në vlerën~25milion lekë, në kushtet aktuale 
të shtyrjes vazhdimisht të fikjes së transmetimeve analoge (parashikuar të ndodhte në mars të 
vitit 2020). 
b.Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 89%. 
Risku i realizimit të të ardhurave të këtij zëri në kufijtë e planifikimit paraqitet tepër i lartë, si 
rezultat i situatës së pandemisë. Arsyeja kryesore lidhet me anulimin e aktiviteteve sportive dhe 
artistike të rëndësishme parashikuar të transmetoheshin gjatë vitit 2020.  
c.Në zërin e të ardhurave të tjera  ato janë realizuar në nivelin 86%. Në këtë zë janë përfshirë 
të ardhurat  nga klikimet e kanaleve të RTSH në youtube, shitja e materialeve arkivore. 
 
B.Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë 3/mujorit të parë 2020                                                                   
                                                                                                            ne 000/leke 

 
Nr 

 
Emertimi 

   
Planifikimi 
    Viti 2020 

Planifikimi 
3/muj.I 
Viti 2020 

Realizimi 
3/muj.I 

Viti 2020 

Real. 
ne % 

1 Paga,shpërblime ,sig.shoqeror  827,000 195,112 191,332 98 

2 Materiale,lende djegese 71,300 8,487 6,227 74 

3 Projekte film.,artistike ,bl.dr.tv,f.p.pav.  314,000 77,038 75,787 99 

4 Organizma Nderkombetar 87,000 10,000 9,822 99 

5 Shërbime nga të tretë 280,000 48,428 46,493 96 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 82,700 9,761 8,674 89 

7 Shpenzime të tjera operative 63,000 12,674 11,431 91 

8 Investime dhe miremb. rrjeti digj. 245,000 98,000 97,741 100 

9 Shpenz.këste e interesa kredie 320,000 320,000 274 0,1 

 TOTALI 2,400,000 779,750 447,781 57 

Nga të dhënat e mësipërme shpenzimet janë realizuar në masën 98%.  
Në mënyre analitike realizimi i çdo zëri paraqitet si vijon : 
*Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar në masën 98% .Çdo ndryshim 
strukturor është duke u ndjekur paraprakisht edhe me efektin në vlerë që do të sjellë në fondin e 
pagave. Në total fondi i pagave, sig.shoqërore e mbikohës është brenda parashikimit. 
Aktualisht risku i këtij zëri qëndron në ndryshimet strukturore, të cilat kërkojnë shtesë fondesh, 
ndërsa mundësitë e realizimit të të ardhurave qëndrojnë në kufij të limituar. 
*Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale 
ndihmëse dhe lëndë djegëse(karburant). Realizimi i këtij zëri është në masën 98%, i pritshëm të 
realizohet në total në periudhën në vijim. 
*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. Realizimi në total i këtij zëri 
është në masën ~99. 



 

 

 
 

*Zëri i Organizmave Ndërkombëtarë përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen 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 99%. 
* 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, shpenzimet telefonike, shpenzimet për ruajtjen e sigurisë 
fizike të objekteve të RTSH, qera të ambjenteve,etj. Realizimi i këtij zëri është në nivelin 96% , i 
pritshëm për t’u realizuar 100% sipas planifikimit deri në fund të vitit, pasi edhe shpenzime të 
larta parashikohen gjatë periudhës në vijim. 
*Zëri i shpenzimeve Udhëtim e dieta është realizuar pothuaj në nivelin 89%, brenda kufijve 
të planifikimit në të gjitha drejtoritë e njësitë e sistemit, i pritshëm të ketë tendencë ulje gjatë 
tremujorit të dytë, por duke u mbajtur brenda kufijve të planifikimit. 
*Zëri i shpenzimeve të tjera Operative është realizuar në nivelin 81%. Në këtë zë janë 
përfshirë shpenzimet për pritje e përcjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, shpenzimet për 
honorare në të gjitha drejtoritë e sistemit si edhe shpenzimet për taksa,tatime etj. 
*Zëri i shpenzimeve për Investime dhe sherbimi i mirembajtjes se rrjetit te dig jitalizimit  
është realizuar në nivelin 100%. 
Gjatë kësaj periudhe janë kryer pagesat për shpenzime të mirëmbajtjes së rrjetit për periudhën 
tetor-dhjetor 2019, pjesërisht kontrata e investimit RTSH Agro në vlerën 30,5 milionë lekë si 
edhe diferenca të procedurave të investimeve mbartura nga vitit 2019. 
 
*Zëri i shpenzimeve për  këste e interesa kredie. Gjatë kësaj pariudhe janë likuiduar kuota të 
kontratës së huasë, ndërsa si rezultat i mungesës së të ardhurave në momentin e pagesës së 
kredisë, pagesa e planifikuar në muajin mars 2020 u krye nga Ministria e Financave si garantues i 
kredisë. 
 
Në mënyrë të përmbledhur, duke analizuar situatën e deritanishme të të ardhurave dhe shpenzimeve, risku i 
realizimit të buxhetit të RTSh gjatë këtij viti paraqitet teper i lartë. 
 
Në këto kushte, ashtu sikurse gjatë tremujorit të parë, edhe gjatë periudhës në vijim do të vazhdojë të ndiqet hap 
pas hapi ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve. Krahas limitimit të shpenzimeve është ndjekur edhe praktika e 
likuidimit  të tyre kryesisht në fund të muajit, përjashtuar këtu shpenzimet që kanë patur afate të përcaktuara. 
Kjo si rezultat i problematikës së arkëtimit të tarifës në muajin pasardhës, si edhe i të ardhurave të tjera që në 
tremujorin e parë të çdo viti paraqiten më të ulëta. 
 
 
Në përfundim të kësaj analize, Bordi i Administrimit sugjeron: 
 
1.Brenda muajit qershor 2020, Drejtoria Ekonomike e RTSh, të paraqesë buxhetin e vitit 2020 të 
rishikuar, si në drejtim të uljes objektive të zërave të të ardhurave( siç mund të jenë të ardhurat 
nga reklamat, publiciteti për arsye të shtyrjes së Kampionatit Europian të Futbollit për vitin 
2021), si dhe shkurtimit të zërave të shpenzimeve (si në zërat e Projekteve artistike, udhëtim e 
dieta, honorare, etj). 
 



 

 

 
 

2.Në mënyrë të përsëritur kemi theksuar nevojën e kontaktimit me drejtues të Operatorit të 
Shpërndarjes së Energjise Elektrike, lidhur me arkëtimet mujore nga tarifa e përdorimit të 
aparateve televizive. Luhatjet e arkëtimeve midis muajve, krijojne pasiguri në zhvillimin normal të 
aktivitetit të RTSH.  
 
3.Të vijojnë përpjekjet dhe sqarimet me Ministrinë e Financave për uljen e komisionit prej 10 % 
që mbahet nga OSHEE si agjent për arkëtimin e tarifës së mësipërme. 
 
4.Të synohet gjetja e burimeve alternative për rritjen e të ardhurave, siç mund të jetë nga shitja e 
produkteve dhe arkivës së RTSH, nga klikimet ne youtube, rritja e arkëtimeve nga të gjithë 
televizionet kabllore  që përdorin kanale të RTSh. 
 
5.Në mënyrë të përsëritur kemi kërkuar hartimin e projektrregulloreve për procedurat e 
administrimit të biletave të aktiviteteve që organizon RTSh, si dhe përmirësim të rregullave për 
arkëtimet nga televizionet kabllore, të cilat të paraqiten në Bordin e Administrimit brenda datës 5 
qërshor 2020. 
 
6.Të vijojnë përpjekjet për arkëtimin e detyrimeve debitore, duke ndjekur procedurat ligjore. 
 
BORDI I ADMINISTRIMIT 
 
Pandi Madhi    Kryetar 
Vjollca Braho    Anëtar 
Adriatik Braçe    Anëtar 
Albina Pulla    Anëtar 
Valbona Lilaj    Anëtar 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME 
DREJTORIA EKONOMIKE 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nr.______prot.                       Tiranë, më25.04.2019 
        
 
   Lënda :   REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO FINANCIARË                                                                                                       
                                      GJATE TTREMUJORIT TE PARE TË  VITIT 2019 
          
    Drejtuar :        Z.Thoma GËLLÇI 
                               DREJTORI I PËRGJITHSHËM RTSH 
  
                               BORDIT TE ADMINISTRIMIT RTSH 
 
Realizimi i treguesve të mësipërm analizohet duke u bazuar në Vendimin nr.1 datë 15 Shkurt 
2019, mbi miratimin e buxhetit të RTSH për vitin 2019. 
 
I.Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë 3/Mujorit të parë të vitit 
2019                                             Në 000/lekë   

TE ARDHURAT 

Plani 
Buxhetit  
 Viti 2019 

Plani 
3/Muj.Pare  

Viti 2019 

Realizimi 
3/mujori 
pare 2019 

I Financimi nga buxheti 615,000 211,406 211,406 

Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000 90,800 90,800 
Projekte Filmike&Artistike 65,000   
Orkestra Simfonike RTSH 60,000 19,200 19,200 
Shërbim mirëmbajtje rrjeti digjitaliz.,etj 200,000 80,000 80,000 

Investime në Teknologji 50,000 21,406 21,406 
II.Të ardhura nga tarifa aparatit televiziv 1,400,000 350,000 311,656 

III.Të ardhura te institucionit 375,000 69,000 50,775 
Sherbim ambjentet transmetuese,tr.fm 147,000 40,000 24,348 

Reklama,njoftime etj. 95,000 15,000 9,627 

Të ardhura të tjera 57,000 14,000 16,800 

Të ardhura Kontrata me Kinën 76,000   

TOTALI   I+II 2,390,000 630,406 573,837 

 
Të ardhurat janë realizuar në masën 91% në krahasim me planifikimin . 
Mungesat në vlerën absolute 56,569 mijë lekë analizohen në vijim : 
1-Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në masen 100%. 



 

 

 
 

Për të gjithë zërat e financimit parashikohet realizimi 100% i shpenzimeve deri në fund te vitit. 
Zëri i projekteve filmike e artistike parashikohet të fillojë të përdoret në muajin maj 2019. 
Zëri i Investimeve është përdorur per likuidim  pjesor te investimit  RTSH Agro, diferenca  
mbetet për të kryer investime të parashikuara të vitit 2019. 
 
2.E ardhura  nga tarifa e aparatit tv.  
Tarifa aparatit televiziv është realizuar në masen 89% në krahasim me planin vjetor Në fakt 
bazuar në planin vjetor të kësaj tarife, arkëtimi duhet të jetë në kufijtë e mbi 117,000,000 lekë, 
pasi nëse arkëtimi vazhdon në këtë nivel, atëhere ekziston risku i mosrealizimit të planit , duke 
krijuar vështirësi në gjendjen financiare të Rtsh-së. Gjatë periudhës tremujore  vlerat e arkëtimit 
të kësaj tarife ishin 110,108,173 lekë në janar,  103,601,825 lekë në shkurt  dhe 97,945,587 lekë në 
mars , duke krijuatr në total një mungesë në vlerë absolute 38,344 mije leke krahasuar me planin 
tremujor. Nëse arkëtimi vijon në kete trend , vlera e munguar ne buxhetin e viti 2019 
parashikohet ~ 150 milion lekë. Ka vijuar arkëtimi me vonesë i tarifës, duke mbartur detyrimet e 
RTSh-së ndaj punonjesve dhe te treteve në fillim të muajit pasardhës. 
 
3.Të ardhurat  e realizuara nga vetë RTSH 
a.Të ardhurat nga shërbimi në ambientet transmetuese të RTSH dhe transmetime fm  
janë realizuar në masën ~60% ose me një mungesë në vlerë absolute 15,652 mije lekë . Realizimi 
në këtë nivel vjen si rezultat i faturimit bazuar në kontratat ekzistuese të RTSh-së, si rezultat i 
shtyrjes së afatit të transmetimeve analoge në muajin shtator 2019. 
Risku i realizimit të këtij zëri ne kufijte e planifikimit vijon të qëndrojë i lartë në kushtet aktuale. 
b.Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masen 64%, ose 
një mungesë ne vlerë 5,373 mije leke. 
Risku i realizimit të të ardhurave të këtij zëri në kufijte e planifikimit vazhdon të qendrojë i lartë 
.Ecuria e realizimit të këtij zëri pritet të jetë në kufijtë e planifikimit pas gjashtëmujorit të parë e 
në vijim, pasi kjo periudhe përkon me fushaten zgjedhore, e në periudha të tilla të ardhurat nga 
reklama janë paraqitur me vlera të ulëta realizimi. 
c.Në zërin e të ardhurave të tjera janë realizuar të ardhurat e parashikuara në nivelin 120%. Në 
këtë zë janë përfshirë të ardhurat  nga klikimet e kanaleve të RTSH në youtube, shitja 
mat.arkivore,të ardhura  nga kontratat e qerasë së lokalit, pajisjeve dhe studiove, nga rimbursimi i 
shpenzimeve të radiostacionit te Cerrikut, kontrata e  shitjes së materialit skrap etj.Realizimi i 
këtij zëri parashikohet të jetë edhe në vijim në nivelin e planifikuar, nisur edhe nga ecuria e viteve 
të tjera. 
Gjatë vitit 2019 janë ndjekur hap pas hapi edhe detyrimet e të tretëve ndaj RTSH-së. 
a)Me nisjen e shkresave për likuidim detyrimi reklama,njoftime etj.,si edhe njoftimet për ndjekjen 
në rrugë gjygjësore u bë i mundur arkëtimi i detyrimeve të vitit 2018 në vlerën ~ 5,800,000 
lekënga subjektet Economic Social Analystics,Tring Sha,Ogilvy,Eurosig,Impact sha,Landmark 
Communications dhe pjeserisht subjekti Gogel.Subjekti Gogel paraqet një vlerë detyrimi të 
lartë~6,800,000 lekë dhe po ndiqet nga Drejtoria e Marketingut, pasi ka kontrate në vijim gjatë 
vitit 2019. 
Ndërkohë kanë nisur procedurat gjygjësore për subjektet Top Albania në vlerën 479,728 lekë dhe 
Gener 2 në vlerën 1,062,880 lekë. 
b)Nga njësia Teknike gjithashtu janë dërguar në Drejtorinë Juridike për ndjekje në rrugë 
gjygjësore detyrimet e subjekteve MRM,Channel one,Ora News,4+ Mediagroup,Teknomedia ne 
vlerën ~5 milion lekë. 
 



 

 

 
 

Të ardhurat e pritshme të arkëtohen në cash, nisur edhe nga pasqyra tremujore e të 
ardhurave realizuar në vitin 2019 qëndrojnë në vlerën ~ 25milionë lekë. 
 
 
 
-Krahasimi i të ardhurave të realizuara gjatë periudhës tremujore të katër viteve të fundit, 
duke zbritur vlerat e te ardhurave te trasheguara nga vitet parardhëse: 
                                                                                                                                  ne 000/leke 

TE ARDHURAT 

Realizimi 
3/mujori 

pare  
2016 

Realizimi 
3/mujori 
pare 2017 

Realizimi 
3/mujori 

pare  
2018 

Realizimi 
3/mujori 

pare  
2019 

I Financimi nga buxheti       75,000 108,200 245,481 211,406 

Bashkatdhetarët&Sateliti 60,000 56,000 43,200 90,800 

Projekte Filmike&Artistike     

Orkestra Simfonike RTSH 15,000 14,000 10,800 19,200 

Shërbim mirëmbajtje rrjeti digj. etj.  38,200 191,481 80,000 

Investime ne Teknologji    21,406 

II.Të ardhura nga taksa aparatit televiziv 383,106 294,300 302,407 311,656 

III.Të ardhura të Institucionit 46,235 39,180 44,819 50,775 

Sherbim ne ambientete transmetuese 29,825 18,480 20,064 24,348 

Reklama,njoftime etj. 11,410 15,400 18,715 9,627 

Te ardhura te tjera 5,000 5,300 5,040 16,800 

Te ardhura Kontrata me Kinen     

TOTALI   I+II 504,341 441,680 592,707 573,837 

 
II.Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë 3/mujorit të paë 2019                                                                   
                                                                                                            ne 000/leke 

 
Nr 

 
Emertimi 

   
Planifikimi 
    Viti 2019 

Planifikim
i 3/muj.I 
Viti 2019 

Realizimi 
3/muj.I 

Viti 2019 
1 Paga,shpërblime ,sig.shoqeror  801,150 200,000 193,736 

2 Materiale,lende djegese 66,500 17,680 17,401 

3 Projekte film.,artistike ,bl.dr.tv,f.p.pav. etj  317,000 97,767 93,151 

4 Organizma Nderkombetar 87,000 18,600 15,518 

5 Shërbime nga të tretë 235,050 46,096 39,007 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,500 13,329 10,238 

7 Shpenzime të tjera operative 71,800 17,823 14,340 

8 Investime dhe miremb. rrjeti digj. 395,000 119,500 106,655 



 

 

 
 

9 Shpenz.këste e interesa kredie 330,000 170,000 272 

 TOTALI 2,390,000 700,795 
 
 

490,318 

Nga të dhenat e mësiperme shpenzimet janë realizuar ne masen 70%, ose 92% duke zbritur nga 
planifikimi vleren e kredise, e cila nuk mund te likuidohej nga RTSH si rezultat i mungeses se te 
ardhurave ,relatuar vazhdimisht ne Ministyrine e Financave. 
 
Në mënyre analitike realizimi i cdo zëri paraqitet si vijon : 
*Zëri Paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar në masën 97% .Cdo ndryshim 
strukturor është duke  u ndjekur  paraprakisht edhe  me efektin në vlerë  që do të sjellë në fondin 
e pagave. Në total fondi i pagave , sig.shoqerore e mbikohës është brenda planit. 
Aktualisht risku i këtij zëri qëndron në ndryshimet strukturore, të cilat kërkojnë shtesa vlerash 
fondesh, ndërsa mundësitë e realizimit të të ardhurave qëndrojnë në kufij të limituar. 
*Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale 
ndihmëse dhe lëndë djegëse(karburant). Realizimi i këtij zëri është në masën 98%, i pritshëm të 
realizohet në total në periudhën në vijim. 
*Zëri i projekteve Filmike dhe Artistike  dhe blerjet e te rejtave tv e te transmetimit , 
përfshin të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, 
programe sportive, artistike, shpenzimet për projektet e miratuara. Realizimi në total i ketij zëri 
është në masën ~95. 
Mosrealizimi vjen kryesisht nga vlera e  fondit të prodhimit të pavarur paperdorur gjatë kesaj 
periudhe. 
*Zëri i Organizmave Ndërkombetarë përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen 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 70%. 
* Zëri i Shërbimeve nga të tretë përfshin shpenzimet për shërbime të një natyre të 
përgjithshme që               kryhen nga të tretet për funksionimin e perditshëm të veprimtarisë së 
RTSH, si shpenzimet për energji elektrike, ujë, shpenzimet telefonike, shpenzimet për ruajtjen e 
sigurisë fizike të objekteve të RTSH, qera të ambjenteve,etj. Realizimi i këtij zëri është në nivelin 
85% , i pritshëm për tu realizuar  100% sipas planifikimit deri në fund të vitit , pasi edhe 
shpenzime të larta parashikohen gjatë periudhës në vijim. 
*Zëri i shpenzimeve Udhëtim e dieta është realizuar pothuaj në  nivelin 78%, brenda kufijve 
të planifikimit në të gjitha drejtoritë e njesitë e sistemit, i pritshëm të ketë tendence rritje gjatë 
tremujorit të dytë, por duke u mbajtur brenda kufijve të planifikimit. 
*Zëri i shpenzimeve të tjera Operative është realizuar në nivelin 81%. Në këtë zë janë 
përfshirë shpenzimet për pritje e percjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, shpenzimet për 
honorare në të gjitha drejtoritë e sistemit si edhe shpenzimet për taksa,tatime etj. 
*Zëri i shpenzimeve për Investime dhe sherbimi i mirembajtjes se rrjetit te dig jitalizimit  
është realizuar në nivelin 95%. 
Gjatë kësaj periudhe janë kryer pagesat për shpenzime të mirëmbajtjes së rrjetit për periudhen 
shtator-dhjetor 2018, dhe vetëm pjesërisht kontrata e investimit RTSH Agro në vlerën 21 
milionë lekë si edhe diferenca të vogla të procedurave te investimeve, mbikqyrje punimesh dhe 
përqindje të kontratave të rikonstruksionit . 



 

 

 
 

 
*Zëri i shpenzimeve për  keste e interesa kredie.Gjatë kësaj pariudhe janë likuiduar kuota  të 
kontratës së huasë , ndërsa si rezultat i mungesës së të ardhurave në momentin e pagesës së 
kredisë , pagesa e planifikuar në  muajin mars 2019 u krye nga Ministria e Financave si garantues i 
kredisë. 
Krahasimi i Shpenzimeve të RTSH gjatë  tre viteve të fundit 
                                                        Ne 000/leke 

Nr Emertimi Realizimi 
3/muj.I 
Viti 2016 

Realizimi 
3/muj.I 
Viti 2017 

Realizimi 
3/muj.I 
Viti 2018 

Realizimi 
3/muj.I 
Viti 2019 

1 Paga,shperblime ,sig.shoqeror  194,158 195,416 190,213 193,736 

2 Materiale,lende djegese 10,740 9,371 10,869 17,401 

3 Projekte filmike,artistike,etj 49,409 54,024 108,846 93,151 

4 Organizma Nderkombetare 52,519 36,169 22,404 15,518 

5 Sherbime nga te trete 63,687 60,345 63,283 39,007 

6 Shpenzime  udhetimi e dieta 15,209 14,703 14,461 10,238 

7 Shpenzime te tjera operative 7,791 9,937 14,445 14,340 

8 Investime dhe Mirambajtje rrjeti 
digjitalizimi  

112,586 87,304 66,046 106,655 

9 Shpenzime kest e interesa kredie   166,889 272 

 TOTALI 506,099 467,269 657,456 490,318 

Niveli i shpenzimeve gjatë këtij tremujori, i diktuar nga ecuria e të ardhurave  paraqitet pothuaj 
në të njejtin nivel me tremujorin e vitit të kaluar, po të zbresim këtu pagesen e kryer gjatë vitit 
2018 të këstit të kredisë. 
 
Në mënyrë të përmbledhur , duke analizuar situatën e deritanishme të të ardhurave dhe shpenzimeve , risku i 
realizimit të buxhetit të RTSh gjatë këtij viti paraqitet i lartë. 
Në këto kushte, ashtu sikurse gjatë tremujorit të parë, edhe gjatë periudhës në vijim do të vazhdojë të ndiqet hap 
pas hapi ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve.Krahas limitimit tëshpenzimeve është ndjekur edhe praktika e 
likuidimit  të tyre kryesisht në fund  të muajit, përjashtuar këtu shpenzimet që kanë pataur afate të përcaktuara. 
Kjo si rezultat i problematikës së arkëtimit të tarifës në muajin pasardhës , si edhe i të ardhurave të tjera që në 
tremujorin e parë të cdo viti paraqiten më të ulëta. 
Duke u nisur thjesht nga një mesatare e buxhetit të miratuar të RTSH-së, të ardhurat duhet të jenë në vlerën 
mesatare ~200 milion lekë/muaj. 
Nga analiza tremujore , parashikimi për periudhen në vijim, bazuar në nivelin aktual të të ardhurave, sikur të 
arketohen ne nivelin 100% brenda muajit ,RTSH paraqitet në  këtë situatë: 
-Të ardhura mujore në vlerën ~150 milion lekëe.(në muajt qershor ka një shtesë550,000 usd kontrata me Kinen 
dhe ne muajin nentor ~100,000 Euro  Eutelsat) 
-Shpenzimet në nivelin mujor llogariten  në minimumin ~150 milion lekë (dhe  170 milion në muaj të vecante 
për  të drejta tv e kuotizacione). 
Në këto kushte cdo mungesë e arkëtimit në nivelin e e planifikuar krijon detyrime të  mbartura nga njue muaj ne 
tjetrin. 



REALIZIMI I TREGUESVE EKONOMIKO-FINANCIAR  

Realizimi i treguesve të mësipërm analizohet duke u bazuar në vendimin nr.1, datë 15 Shkurt 
2019 «Mbi miratimin e buxhetit të RTSH-së » për vitin 2019, Vendimin Nr.38, datë 15.11.2019 
të Këshillit Drejtues RTSH «Për miratimin e ndryshimeve në Buxhetin e RTSH-së pë vitin 
2019», si edhe Aktit Normativ nr.11, datë 24.12.2019, mbërritur në RTSH më datë 31.12.2019, 
sipas shkresës së  Ministrisë së Financave nr.24136/6, datë 31.12.2019 për shtesë fondi në zërin 
investime kapitale. 
 
Realizimi i të ardhurave gjatë vitit 2019 
 
Në mënyrë të përmbledhur, të ardhurat sipas burimeve të financimit janë realizuar në 
raportet dhe në strukturën e mëposhtme: 
 
- Të ardhura tarifa aparatit TV në vlerën       1,249,405,000 lekë  (~ 56 % ndaj totalit) 
- Të ardhura të financuara nga Buxheti i Shtetit  në vlerën 674,000,000 lekë   (~ 30% ndaj totalit) 
-Të ardhura të vetë RTSH  në vlerën          303,227,000 lekë  (~ 14 % ndaj totalit) 
         
   A.   Realizimi i të ardhurave në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2019 
 

 
Të ardhurat  
 

    
Plani 

Buxhetit Realizimi Realizimi
Viti 2019 Viti 2019 në % 

I. Financimi nga buxheti 674,000,000 674,000,000 100 
Bashkatdhetarët&Sateliti 240,000,000 240,000,000 100 
Projekte Filmike&Artistike 74,000,000 74,000,000 100 
Orkestra Simfonike RTSH 60,000,000 60,000,000 100 
Shërbim mirëmbajtje rrjeti digj.etj. 200,000,000 200,000,000 100 
Investime në Teknologji 100,000,000 100,000,000 100 
II.Të ardhura nga tarifa ap.tv 1,400,000,000 1,249,405,000 90 
III.Të ardhura të Institucionit 375,000,000 303,227,000 81 
Shfrytëzim infrastrukture transmetimi  147,000,000 85,903,000 58 
Reklama,njoftime etj. 95,000,000 83,824,000 88 
Të ardhura Kontrata me Kinën 76,000,000 76,000,000 100 
Të ardhura të tjera 57,000,000 57,500,000 100 
TOTALI   I+II+III 2,449,000,000 2,226,632,000 91% 

 
Të ardhurat janë realizuar në masën 91%, ose në vlerën 222,368,000 lekë më pak në krahasim 
me planifikimin, kryesisht nga tarifa e aparatit TV dhe shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese 
RTSH, dy burimet kryesore që ishin parashikuar si mbështetje e rëndësishme financiare në 
kuadër të nisjes dhe vazhdimësisë së procesit të digjitalizimit. 
 

 
Grafiku i të ardhurave RTSH 



 

 
 
 
Në mënyrë analitike realizimi i të ardhurave paraqitet: 
 
I - Të ardhurat nga buxheti janë realizuar në nivelin e parashikuar. 
 
a) Në Programin e parë «Bashkatdhetarët dhe Shërbimi Satelitor», në zbatim të nenit 116/a, b, 
c të ligjit nr.97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i cili shprehimisht 
përcakton “Financimi nga Buxheti i Shtetit” perfshin: 
a) shërbimin e transmetimeve audio për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë; 
b) shërbimin e transmetimeve audio për publikun e huaj; 
c) shërbimin e transmetimeve audiovizive për shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së 
Shqipërisë;  
ështe tërhequr financimi në vlerën totale 240,000,000 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 dyte «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” përfshin: 
dh) orkestrën simfonike të RTSH-së dhe kinematografisë,  
është tërhequr financimi në vlerë totale 60,000,000 lekë, bazuar në situacionet mujore për paga, 
sigurime shoqerore. 
 
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” përfshin: 
d) Projekte të rëndësishme prodhimi filmik dhe veprimtari artistike të mëdha mbarëkombëtare, të 
prodhuara nga RTSH-ja;  
është tërhequr financimi buxhetor në vlerën totale 74,000,000 lekë, nga të cilat vlera 65 milion 
lekë për aktivitetet si vijojnë: Eurosong 2019, Fesivali Junior Eurovision 2019, Festivalin e 57-të 
Këngës në RTSH, Serial TV “Njerka”, seriale radiofonike, programet festive të fundvitit, si edhe 
nje aktivitet i festave të nëntorit dhe dokumentari në kuadër të 100 vjetorit të parlamentarizmit 
shqiptar, financuar nga buxheti i shtetit në vlerën 9 milion lekë (shtesë e buxhetit gjatë vitit 
2019). 



 
d) Në Programin «Projekteve Teknike per 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” përfshin: 
ç) projekte të rëndësishme teknike për futjen e teknologjive të reja për prodhim dhe transmetim; 
parashikuar si vijon: 
d.1)Investime në Teknologji në vlerën 100,000,000 lekë është realizuar 100%. Investimet e 
parashikuara gjatë vitit 2019 përfshijnë: Investime në Teknologji për furnizim vendosje depozita 
karburanti dhe sisteme monitorimi të pikave të transmetimit të rrjetit DVB-T2 në vlerën 28,6 
milion lekë dhe vlera tjetër është përdorur për të likuiduar detyrimin që mbart RTSH nga viti 
2018 për RTSH AGRO. Në fund të muajit dhjetor 2019, RTSH u financua nga Buxheti me një 
shtesë 50 milion lekë për të likuiduar pjesërisht detyrimin. 
d.2) Shpenzime për shërbimin e mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit etj. në vlerën 
200,000,000 lekë, nëpërmjet të cilës është likuiduar detyrimi kontraktor për shërbimin e 
mirëmbajtjes së rrjetit të digjitalizimit gjatë vitit 2019, si edhe likuidimi pjesor i këstit të kredisë 
së digjitalizimit. 
 
Ndonëse të gjithë zerat e financimit janë realizuar 100%, theksojmë ketu se shpenzimet e RTSH-
së për keto programme janë në vlera më të larta dhe përballe faktit të domosdoshmërisë së 
kryerjes së tyre,  RTSH i është dashur ta përballojë nga fondet e të ardhurave të veta diferencat e 
pambuluara nga financimi buxhetor. 
 
II. E ardhura nga tarifa e aparatit TV 
Mosrealizimi në vlerën ~150.6  milion lekë vjen si rezultat i arkëtimit të tarifës jo në nivelin e 
planifikuar.  
 
Tarifa e aparatit televiziv është realizuar në nivelin 90% gjatë vitit 2019, ose e shprehur në vlerë 
absolute 150,595,000 lekë më e ulët nga planifikimi. Arkëtimi i kësaj të ardhure ka përbërë 
burimin kryesor të të ardhurave të RTSH-së, si persa i përket vlerës mujore, ashtu edhe 
kronologjisë së arkëtimit brenda afateve të parashikuara.  
 

 
 
 
Nëpërmjet paraqitjes grafike është pasqyruar arkëtimi në fakt në vitin 2019. Planifikimi i kësaj të 
ardhure u bë në vlerën ~117 milion lekë në muaj, nisur nga numri i abonenteve, si edhe 
përfshirja e përdoruesve jofamiljare për çdo aparat TV (shërbimet e hotelerisë) siç e kanë të 
përcaktuar aktet nënligjore. Si rezultat i vijimit të të njejtës situate faturimi nga OSHEE, 
megjithë shkresat e derguara nga RTSH, në asnjë muaj vlera e tarifës nuk arriti nivelin e 



planifikuar.Vetëm në muajt Janar e Shtator rezultojnë vlera arkëtimi mbi 110 milion lekë dhe 
muajt Mars, Korrik e Nentor rezultojnë me nivelet më të ulëta të arketimit në vlerat 97-98 milion 
lekë. 
 
III - Të ardhurat e realizuara nga vetë RTSH kanë patur ecurinë si vijon: 
 
1. Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese të RTSH dhe transmetime FM 
janë realizuar në masën ~58%, ose me një mungesë në vlerë absolute ~61milion lekë. 
Kjo mungesë vjen nga mosrealizimi i të ardhurave nga shërbimet në rrjetin numerik: 
- AMA ka shtyrë afatin e mbylljes së transmetimeve analoge tre here brenda vitit 2019, sidomos 
në Tiranë, vlerë e cila ishte parashikuar të realizohej gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2019 dhe 
u realizua vetem ne muajin shtator 2019, e deri ne fund te vitit eshte faturuar sherbimi vetem per 
4 allotmente nga 11 allotmente gjithsej. 
2. Në zërin e reklamave, njoftimeve etj, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 88 %, një 
mungesë realizimi në vlerë absolute ~11 milion lekë. Gjatë vitit 2019, realizimi i këtyre të 
ardhurave ka patur problematikat e veta.Vlerat e realizimit të këtij zëri gjatë tremujorit të parë 
dhe në muajin Korrik kanë qenë në kufijtë minimalë 2,4-3,6 milion lekë, ndërkohë që situatat më 
të mira janë ato të muajve gusht, nëntor e dhjetor 2019, me realizime në vlerat 8-17,9 milion 
lekë. Kontratat për ripërsëritjen e transmetimit nga subjektet kabllore , sipas vendimit të Këshillit 
Drejtues të vitit 2018 janë në vlerën 3,566,832 lekë. 
Vlera e kontratave me klering, kundrejt totalit te kontratave realizuar gjate vitit 2019 është ~ 17 
milion lekë. 
3. Në zërin e të ardhurave të tjera të RTSH-së, gjatë kësaj periudhe ka një realizim në masën 
vetëm 82%. Në këtë zë janë përfshirë të ardhurat nga klikimet e kanaleve të RTSH-së në 
Youtube, shitja e  materialeve arkivor,të ardhura nga kontratat e qirasë së lokalit, pajisjeve dhe 
studiove, nga rimbursimi i shpenzimeve të Radiostacionit të Cërrikut, për detyrime nga kontrata 
e radio-bashkëpunimit në valë të shkurtra midis Koorporatës së Përgjithshme të Radio 
Televizionit të Kinës për Bashkëpunimin Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik dhe Drejtorisë së 
Stacioneve Transmetuese të Drejtorisë së Përgjithshme të Radio Televizionit, shitja e biletave etj.  
4. Të ardhura nga Koorporata e Përgjithshme e Radio-Televizionit të Kinës për bashkëpunim 
Ndërkombëtar Tekniko-Ekonomik. Bazuar në  Kontraten e  RadioBashkëpunimit në valë të 
shkurtra midis Shqiperisë dhe Kinës, është realizuar 100%  vlera e parashikuar në kontratë prej 
700,000 USD gjatë  vitit 2019, përfshirë këtu edhe vlera 150,000 USD në formën e grantit, e cila  
u perdor për pajisje, sipas kërkesave të njësive të vartësisë.  

Krahasimi i të ardhurave gjatë tre viteve të fundit     

TE ARDHURAT Viti 2017 Viti 2018 
 

Viti 2019 

I. Financimi nga buxheti 865,000,000 665,000,000 674,000,000 

Sherbimi per shqiptaret jashte kufirit 245,000,000 240,000,000 240,000,000 

Prodhime filmike,veprimt.artistike mbarekombetare 63,000,000 65,000,000 74,000,000 

Orkestra Simfonike RTSH-se dhe kinematografise 57,000,000 60,000,000 60,000,000 

Projekte teknike per futjen e teknologjivete reja 500,000,000 300,000,000 200,000,000 

II. Te ardhura nga tarifa ap.tv 1,282,683,000 1,200,830,000 1,249,405,000 

III. Te ardhura te Institucionit 508,865,000 507,490,000 303,227,000 
Te ardh. Shfrytezimi i  InfrastrukturesTransmetuese  44,200,000 60,170,000 85,903,000 

Reklama, njoftime, etj. 76,600,000 205,320,000 83,824,000 



                   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Të ardhurat gjatë tre viteve të fundit paraqiten me trendin në ulje në total, rrjedhojë  kjo 
kryesisht  nga rënia e të ardhurave të trashëguara nga vitet e kaluara. Duke zbritur të ardhurat e 
trashëguara në vite, të ardhurat qëndrojnë në të njejtin nivel.  
- Niveli mesatar i arkëtimit të tarifës së aparatit vetëm për abonentet familjare gjatë tre viteve të 
fundit   arrin vlerën 1,245,000,000 lekë. 
- Të ardhurat nga financimi buxhetor, kryesisht për investime, qendrojnë në nivele më të ulëta, 
edhe zërat e tjerë të financimit nuk i mbulojnë plotësisht, por vetëm pjesërisht shpenzimet që 
bën RTSH aktualisht. 
- Të ardhurat nga shfrytëzimi i infrastrukturës transmetuese, ndonëse paraqiten me rritje nga një 
vit në tjetrin, nuk kanë arritur parashikimin në zbatim të strategjise dhe kontrates së 
digjitalizimit, si rezultat i vonesave dhe shtyrjeve të vazhdueshme të mbylljes së transmetimeve 
analoge. 
 
 
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. 
Duke vlerësuar mbështetjen e buxhetit të shtetit gjatë tre viteve të fundit, në mënyrë të veçantë për 
vitin 2017, do të theksonim faktin që kjo mbështetje është e domosdoshme për sa kohë: 
• tarifa e aparatit (100 lekë në muaj, ose 1,200 lekë/vit) mbetet e pandryshuar, 
• vlera  e faturimit të saj nuk është transparente, si edhe 
• përqindja që mbahet aktualisht nga OSHEE (10%) nuk ulet në nivelin 2%, sipas kërkesave 
të vazhdueshme të RTSH-së. 
 
II. Realizimi i shpenzimeve  në krahasim me planifikimin gjatë vitit 2019 
 

 
Nr. 

 
 Emërtimi 

Planifikimi 
Viti 2019 

Realizimi 
Viti 2019 

Realizimi
ne % 

1 Paga,shpërblime ,sig.shoqëror 798,150,000 783,440,000 98% 
2 Materiale,lënde djegëse 66,500,000 64,785,000 97% 

3 Projekte filmike,artist.etj  339,000,000 338,287,000 99 % 

4 Organizma Ndërkombëtarë 87,000,000 86,967,000 99% 

5 Shërbime nga të tretë 235,050,000 233,961,000 99% 

6 Shpenzime  udhëtimi e dieta 86,500,000 86,498,000 99% 

7 Shpenzime të tjera operative 61,800,000 60,811,000 98% 

8 Investime  200,000,000 198,684,000 99% 

Kontrata e Radiobashkëpunimit me Kinën 80,000,000 76,000,000 76,000,000 

Të ardhura nga shitja produkteve te veta dhe te 
ardhura te  tjera 

41,000,000 41,000,000 57,500,000 

Të ardhura të trasheguara nga vitet e kaluara 266,153,000 125,000,000 - 

TOTALI   I+II+III 2,657,460,000 2,373,320,000 2,226,632,000 



8.1 Shpenz. Mirëmbajtje rrjeti digjitalizimi 245,000,000 245,000,000 100% 

9 Shpenzime për interesa dhe këste kredie 330,000,000 326,000,000 99 

 TOTALI 2,449,000,000 2,424,433,000 98.9% 

 
Struktura e shpenzimeve në mënyrë grafike në përqindje paraqitet si vijon: 

 

Në tabelën dhe grafikun e mësipërm është përfshirë edhe vlera ~325 milion lekë këste kredje, që u 

likujduan nga Ministria e Financave, si garantuese e kredisë, për shkak të mungesës së aftësisë 

likuiduese të RTSH-së. 

Në mënyre analitike realizimi i çdo zëri shpenzimi paraqitet si vijon: 

 Zëri paga, sigurime shoqërore e shpërblime është realizuar 99%.  

Gjatë vitit 2019 janë reflektuar ndryshimet strukturore, janë bërë ndryshimet brenda për brenda 

zërave te shpenzimeve per paga, ne zbatim te vendimeve te Keshillit Drejtues RTSH. Niveli i 

pagave sipas kategorive ka mbetur i njejtë. 

Nga muaji Prill i vitit 2013 nuk është bërë asnjë rritje e pagave të punonjësve të RTSH-së, si 

rezultat i mungesës së burimeve financiare (përjashtuar këtu vetem formacionin e Orkestres, i cili 

ka përfituar një rritje page 13% nga 1 marsi 2017). 

Nga 930 punonjës në fillim të vitit 2019, numri mesatar i punonjësve nëe fund të vitit 2019 ishte 

906. 

RTSH mbajti gjithë kohën nën kontroll çdo ndryshim strukture, si në personel edhe në kategori 

pagash, sipas fondit të planifikuar gjatë vitit 2019. 

Paga mesatare e punonjësve gjate vitit 2019 ishte ~56,170 leke. 



 

 Zëri Materiale përfshin shpenzimet për blerjen e materialeve kryesore teknike, materiale 

ndihmëse, lëndë djegëse (karburant) është realizuar 99%.  

Realizimi i ketij zeri është në nivelin 99% dhe është kryer nëpërqindjen më të lartë në njësinë 

Teknike dhe në Drejtorinë e Përgjithshme të RTSH-së, duke i shërbyer të gjitha strukturave të 

vartësise në mënyre sa më efikase. 

 

 
 

 Zëri i Projekteve Filmike dhe Artistike & Fondi i Prodhimit të Pavarur. 

Në këtë zë përfshin: 

a) të gjitha shpenzimet për blerjen e të drejtave të transmetimit, dokumentarë, filma, programe 

sportive, artistike, dhe është realizuar 100%  në vlerën e parashikuar 338,000,000 lekë. 

b) shpenzimet për fondin e prodhimit të pavarur, nuk janë realizuar gjatë vitit 2019. Kjo edhe për 

faktin që situata e vështirë financiare bëri që të shfrytezohej kryesisht fondi i projekteve filmike e 

artistike. 

 
Gjatë vitit 2019 janë realizuar blerje të drejtash TV, të drejta transmetimi të programeve e 

aktiviteteve të ndryshme artistike dhe sportive, etj në vlerën 135 milion lekë, si edhe prodhime dhe 

bashkëprodhime në vlerën 203 milion lekë, duke vënë në shërbim të platformave të transmetimit 

RTSH programe cilësore. Aktivitete të rëndësishme të organizuara gjatë vitit 2019 janë: 

Këste Kampionatit Europian te Futbollit, Europa League, Formula 1 etj. 



Gjithashtu perfshihen ketu edhe shumë prodhime e bashkëprodhime, të cilat pjesërisht janë mbuluar 

nga financimi buxhetor e pjesërisht nga të ardhurat e veta. 

 

 Zëri i Organizmave Ndërkombetarë  

Këtu përfshin të gjitha shpenzimet që RTSH kryen ndaj organizmave ndërkombëtare, si Eutelsat, 

Ses Astra, për shërbimin satelitor, EBU për pagesat për transmetime në radio, televizion, 

lajme.Gjithashtu, në këtë zë përfshihen edhe pagesat e kuotizacioneve ndaj organizmave të tjerë 

ndërkombëtare, si Circom, Copeam, Fiat, AFP, ERNO etj. Realizimi i këtij zëri gjatë vitit 2019 

është në masën 99%.  

 

 Zëri i Shërbimeve nga të tretë  

Këtu përfshin shpenzimet për shërbime të një natyre të përgjithshme që  kryhen nga të tretët për 

funksionimin e përditshëm të veprimtarisë së RTSH-së, si shpenzimet për energji elektrike, ujë, 

shpenzimet telefonike, shpenzimet për ruajtjen e sigurisë fizike të objekteve të RTSH-së, qira të 

ambjenteve, pagesat për të drejtën e autorit, prodhimin e sinjalit TV, pagesat ndaj AKEP për 

frekuencat, si edhe shpenzime të tjera  për prurësin e reklamës, trajnime, kontrata shërbimi etj. 

Realizimi i këtij zëri është në nivelin 95%. 

 
 

 Zëri i shpenzimeve udhëtimi e dieta është realizuar 99%.  

Në të gjitha njësite e vartësise dhe gjatë vitit 2019 janë bërë edhe ndryshimet brenda strukturave, 

gjithmonë në vlerën e planifikuar në fillim te vitit. 

 



 Zëri i shpenzimeve të tjera operative është realizuar në nivelin 99%.  

Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për pritje dhe percjellje në Drejtorinë e Përgjithshme, 

shpenzimet për honorare në të gjitha njesitë e sistemit. 

 

 Zëri i shpenzimeve për Investime   

Investime në Teknologji. Në këtë zë janë përfshirë shpenzimet për investime në teknologji për: 

- Blerje e furnizim pajisjesh për nevojat e transmetimit FM ~18 milion lekë. 

- Blerje Led Wall dhe pajisje ndriçimi per studion e lajmeve ~ 41,6 milion leke. 

- Furnizim-Vendosje depozita karburanti dhe sistem monitorimi për pikat e transmetimit në rrjetin 

DVB-T2 në vleren ~ 47,6 milion lekë. 

Kjo vlere ishte parashikuar te financohej nga buxheti i shtetit ne total, por u likuidua vetem 50% 

nga fondet e buxhetit, pasi vlera 21 milion leke nga financimi buxhetor u perdor per te likujduar 

detyrim pjesor per praktiken RTSH Agro, me miratimin e Ministrise se Financave. 

- Vlera 50 milion leke shtese nga buxheti i shtetit ne fund te vitit 2019 u perdor per likuidimin e 

investimit RTSH Agro. 

- Vlera 20,4 milion u perdor per UPS ne studion levizese, furnizim për vendosje kabine elektrike ne 

Zvernec, furnizim dhe vendosje gjeneratore per nevojat e RTSH-së, krijimi i Web-it, HDD storage 

ne transmetim etj.  

 

 Zëri i shpenzimeve të mirëmbajtjes i parashikuar është realizuar në nivelin 100%, ne vleren 

e parashikuar. 

Financimi buxhetor ka mbuluar vetem 82% te shpenzimeve te ketij zeri, diferenca vijon te 

likuidohet gjate tre viteve te fundit nga te ardhurat e vetë RTSH. 

Kjo përqindje mosrealizimi vjen si efekt vetëm i ndryshimit të kursit të këmbimit Euro. 

 

 Zëri i shpenzimeve të kësteve dhe interesave të kredisë është realizuar në kundrejt detyrimit 

ndaj bankës gjermane për këstet e kredisë 

Kredia është likuiduar tërësisht nga Ministria e Financave. 

 
Krahasimi i shpenzimeve të RTSH-së gjatë tre viteve të fundit: 
 

Emertimi VITI 2017 VITI 2018 VITI 2019 
Paga, shpërblime, sigurime shoqerore 788,897,000 782,181,000 783,440,000 
Materiale, lëndë djegëse 49,699,000 65,724,000 64,785,000 



Projekte filmike,artistike, prodhim i pavarur 245,190,000 331,000,000 338,287,000 
Organizma Ndërkombëtare 119,950,000 76,000,000 86,967,000 
Shërbime nga të tretë si energji elektrike, 
ujë, telekom, roje civile etj. 

242,464,000 232,510,000 233,961,000 

Shpenzime  udhëtimi e dieta 78,859,000 75,606,000 86,498,000 
Shpenzime të tjera operative (honorare, pritje 
përcjellje.etj) 

51,308,000 85,207,000 60,811,000 

Shpenzime për investime dhe mirëmbajtje 
rrjeti digjital i transmetimit 

649,029,000 479,000,000 443,684,000 

Shpenzime për interesa e këste kredie 291,000,000 340,000,000 326,000,000 
TOTALI 2,516,396,000 2,467,228,000 2,424,433,000

 
 
Buxheti i këtij viti qëndron pothuajse ne te njejtin nivel me vitin e kaluar, me një ulje të vogel që 

është për investimet në teknologji, shpenzimet e tjera operative dhe shpenzimet për interesa e këste 

kredie. 

Rritjet në zërat e tjerë janë rezultat i ndryshimeve strukturore programore për zërin e shpenzimeve 

të tjera operative (honoraret), projekte filmike e artistike, shpenzime udhëtimi etj. 

Nisur nga ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve, RTSH gjatë gjithë vitit 2019 ka  likuiduar vetëm 

shpenzimet e domosdoshme, si dhe ka ndjekur hap pas hapi situatën, për të realizuar detyrimet 

kontraktore.  

RTSH e mbylli vititn 2019 me detyrime (borxhe) të larta ndaj të tretëve, si rezultat i të ardhurave të 

munguara gjatë tre viteve të fundit, relatuar në Këshillin e Ministrave dhe Ministrinë e Financave.  

 

Aktualisht RTSH mbart detyrime  në vlera tepër të larta (~435 milion lekë) për vitin 2019: 

- këstin e kredisë të vitit 2018 edhe dy kestet e vitit 2019                   ~490 milion leke 

- SLA e muajve tetor-nëntor 2019 në vlerën                                        ~ 42 milion lekë 

- Investime(përfshire RTSH AGRO) në vlerën                                    ~50 milion lekë 
 

Pa përfshire këtu detyrimet e krijuara në muajin dhjetor, të pritshme të realizohen në janar 2020. 
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